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İLK TÜRK HEMŞİRELERİNDEN
SAFİYE HÜSEYİN ELBİ’NİN HAYATI
ve HATIRALARI
THE LIFE AND MEMOIRS OF ONE OF THE FIRST
NURSES IN TURKISH HISTORY - SAFİYE HÜSEYİN ELBİ
Mehmet Karayaman*

Abstract
Nursing started to be accepted as a field of profession beginning from the nineteenth
century with the efforts and contributions of Florance Nightingale. Nursing profession was
acknowledged with the foundation of Salib-i Ahmer (The Red Cross) and with the importance
given to the treatment of sick and injured people during wars. The Ottoman State began to
train nurses in order them to participate in the treatment of the sick and injured during the
Turco-Italian and Balkan Wars.
Safiye Hüseyin Elbi played a big role in the acceptance and popularization of nursing
profession in the Ottoman State, where women were almost absent in social life and
educational level was low. By choosing the nursing profession and working devotedly in the
First World and Balkan Wars Safiye Hüseyin Elbi, whose father and husband were soldiers,
influenced Turkish women a great deal to become nurses.
Safiye Hüseyin Elbi carried out studies in Geneva, Zurich and Lausanne as a representative
of the Ottoman Red Crescent in order to help Turkish citizens and students in Europe at the
end of the First World War. In the Republic Period, Safiye Hüseyin Elbi attended congresses
abroad, helped translations in the Red Crescent, made important contributions to the foundation
of Red Crescent School of Nursing, presided the Turkish Caregivers Association and due to
her works she was awarded with many medals, particularly Florance Nightingale Medal.
In this study, we tried to give information on the life and works of Safiye Hüseyin Elbi by
using archival records, memoirs, newspapers, journals and other available sources.
Keywords: Safiye Hüseyin Elbi, History of Nursing, Red Crescent, Dardanelles Wars,
Red Crescent School of Nursing
*

Doç. Dr., Uşak Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, UŞAK, mkarayaman@hotmail.com

10

Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları / N History Med Stud, 2012;18

Özet
Hemşirelik, Florance Nightingale’in çabaları ile 19.yüzyıldan itibaren bir meslek dalı
olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Salib-i Ahmer Cemiyetinin kurulması ve savaşlarda hasta
ve yaralıların tedavisine verilen önem, hemşirelik mesleğinin tanınmasını sağlamıştır. Osmanlı
Devleti’nde de Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları sırasında hasta ve yaralıların tedavisinde
görev almak üzere hemşireler yetiştirilmeye başlanmıştır.
Kadının, sosyal hayatta çok fazla yer almadığı ve eğitim seviyesinin düşük olduğu
Osmanlı toplumunda, hemşirelik mesleğinin kabul görmesinde ve yaygınlaşmasında Safiye
Hüseyin Elbi’nin rolü büyük olmuştur. Babası ve eşi asker olan Safiye Hüseyin Elbi’nin
hemşirelik mesleğini seçmesi, Balkan Savaşları ve I.Dünya Savaşında fedakârca çalışması,
pek çok kişinin hemşirelik mesleğini seçmesinde etkili olmuştur.
Safiye Hüseyin Elbi, I.Dünya Savaşı sonunda Avrupa’da kalan Türk vatandaşları ve
öğrencilere yardım etmek amacıyla, Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti temsilcisi olarak
Cenevre, Zürih ve Lozan şehirlerinde çalışmalar yapmıştır. Cumhuriyet Döneminde yurt
dışındaki kongrelere katılan, Kızılay’da çeviri işlerine yardım eden, Kızılay Hemşirelik
Okulunun açılmasına katkı sağlayan, Türk Hastabakıcılar Cemiyeti başkanlığı yapan Safiye
Hüseyin Elbi, çalışmalarından dolayı başta Florance Nightingale Madalyası olmak üzere, pek
çok madalya ile ödüllendirilmiştir.
Çalışmamızda, arşiv kaynaklarından, hatıratlardan ve gazetelerden derlenen bilgiler,
mevcut kitap ve makalelerde yer alan bilgilerle desteklenerek, Safiye Hüseyin Elbi’nin hayatı
ve yaptığı hizmetler ortaya koyulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Safiye Hüseyin Elbi, Hemşirelik Tarihi, Kızılay, Çanakkale Savaşları,
Kızılay Hemşirelik Okulu.

Giriş
İnsanlığın, kadının şefkatli ve maharetli ellerinden beklediği “hasta bakımı”, tıpkı hekimlik
gibi çok uzun bir geçmişe sahiptir. İlk çağlarda kabile başkanları, kabile veya köy sihirbazları,
rahipler gibi önemli kişiler, hasta bakım ve iyileştirme işlerini de üstlenmişlerdi. Hemen
hemen bütün dinlerde hasta ve yaralılara hizmet etmek, onlara yardımcı olmak ve acılarını
dindirmek büyük ibadetler arasında sayılmış, bu da hasta bakımının yaygınlaşmasına ve
hemşirelik1 hizmetlerinin doğmasına neden olmuştur.
Batı’da, 19.yüzyılda hemşirelik mesleğine yönelik eğitim hizmetleri verilmeye başlanmış,
Florance Nightingale’in çabaları ile hemşirelik bir meslek dalı olarak kabul edilmeye
başlanmıştır. Osmanlı Devleti, Tanzimat Fermanının ilanı ile birlikte Batılılaşma hamlelerine
hız vermiş, modern sağlık eğitimini yaygınlaştırmaya çalışmıştır. 1843 yılında Tıbbiye’ye
bağlı olarak açılan “Ebe Okulu”nu, 1905 yılında açılan Kadırga Viladethanesi takip etmiştir.
1

Hemşire, Farsça bir sözcük olup, aynı anneden süt emmiş, kız kardeş, abla, bacı anlamına gelmektedir. Zamanla
hemşire kelimesi, hastabakıcı, hastaların iyileşmesine yardım eden kadın görevliler için kullanılmaya başlanmıştır.
Ülkemizde, hastabakıcı anlamıyla “hemşire” tanımının yaygınlaşması, 1900’lü yıllarında başında gerçekleşmiştir.
1900’lı yıllarda Gülhane Seririyat Mektebi ve Etfal Hastanesinde görev yapan Alman “şvester”ler, başarıyla hizmet
vermişler, hastalar, hekimler ve halk tarafından çok sevilmişlerdir. Zamanla “şvester” teriminin Türkçe karşılığın
olan “hemşire” deyimi, bu görevi yapanlar için kullanılmaya başlanmıştır. Bkz. Ayten Altıntaş, “Türkiye’de
Hemşireliğin Başlangıcı”, Sağlık Alanında Türk Kadını, Editör: Nuran Yıldırım, İstanbul, 1998, s.373.

Safiye Hüseyin Elbi
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14 Kasım 1908 tarihinde açılan Darülfünun-ı Osmanî Tıp Fakültesi bünyesinde, 18 Kasım
1908 tarihinde “Hastabakıcı Kadınlar Mektebi” açılmıştır. 1911 yılında, Haydarpaşa’daki Tıp
Fakültesi içinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Hastabakıcı Kadınlar Mektebinin ilmi ve idari
işleri, Tıbbiyeye bağlanmıştır2.
Trablusgarp (1911) ve Balkan Savaşlarında (1912-1913) Osmanlı ordusunda sağlık
hizmetleri gerektiği gibi verilememiş ve asker zayiatı artmıştır. Can kayıplarını en aza
indirmek için hemen çalışmalara başlanmış, Hilal-i Ahmer Cemiyetinin hastabakıcılık ve
hemşirelik konusunda çalışmalar ve hazırlıklar yapabilmesi için ayrı bir ödenek ayrılmıştır.
1912 yılında Hilal-i Ahmer Cemiyeti bünyesinde, “Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Hanımlar Heyet-i Merkeziyesi” kurulmuştur. Ahmet Muhtar Paşanın eşi Nimet Muhtar
Hanımın öncülüğünde kurulan Merkezde, çalışanların kadınlardan oluşması planlanmıştır.
Merkezin, zor durumda olan kadınlara yardım etmesi, hasta ve yaralı bakımı, göçmenlere,
esirlere ve düşkünlere yardım hizmetlerini vermesi planlanmıştır. Merkeze üye olan
kadınlar, ev ev dolaşarak Hilal-i Ahmer’e yardım toplamışlar, hastanelerde yaralı ve
hastalara bakmışlardır3.
1912 yılında Hilal-i Ahmer Meclis-i Umumisi hastabakıcı mektebi açılması yönünde
karar almıştır. Ancak Balkan Savaşının çıkması mektebin açılmasını imkânsız kılmış, devlet
tarafından Kadırga ve Gülhane Hastanelerinde erkek ve kadın hastabakıcı yetiştirmek için
kurslar açılarak, hastabakıcı ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır4. 1912 yılında Hilal-i Ahmer
Cemiyeti tarafından, Kadırga Semtindeki hastanede 6 ay süreli gönüllü hastabakıcı kursu
açılmış ve ilk dersi Prof. Dr. Besim Ömer Akalın vermiştir. Kurslarda, eğitim işlerini Dr. Ali
Derviş Beyin eşi Madam Antoniette yürütmüştür5. Kurslarla ilgili olarak kadınlara yönelik
duyurular yapılmış, İstanbul’un zengin ve kültürlü ailelerine mensup kadınlar arasında ilgi ile
karşılanmıştır. Gönüllü olanlardan kabiliyetlerine göre seçilen hanımlar, kurslara kaydedilmiştir.
Kurslara devam ederek başarılı olanlara Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından, “Hastabakıcı”
unvanını taşıyan nüfus cüzdanları vermiştir. Bu cüzdanların içine “Hastabakıcılık” başlığı
altında “Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Kadınlar Merkez-i Umumisi” imzasıyla bir yazı eklenmiştir6.
Konferanslara devam edip kursu bitiren 300 hemşire arasında Münire İsmail, Kerime
Salahur, Safiye Hüseyin Elbi Hanımlar da yer almıştır7.

Safiye Hüseyin Elbi’nin Hayatı
İlk Türk hemşirelerinden biri olan Safîye Hüseyin Elbi, 1880 yılında İstanbul’da dünyaya
gelmiştir. Babası, Tersane-i Amire Başmühendisliğinden emekli Bahriye Feriki (Koramiral)
2
3

4
5
6

7

Ayten Altıntaş, s.385-386.
Şefika Kurnaz, Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını (1839-1923), İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Yayını, 1992,
s.116.
“Hastabakıcı Hemşireler Mektebi”, Sıhhiye Mecmuası Fevkalade Nüshası, 1933, s.110.
Şefika Kurnaz, s.83.
Tuba Tepecik, Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Hemşirelik Teşkilatının Gelişimi, Yıldız Teknik Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul, 2006, s.23.
Mürüvvet Başer, “Osmanlı Devri ve İstiklal Harbinde Hemşirelik”, Türkiye’de Hemşirelik ve Gelişimi Tarihi
Kongresi (Kayseri, 14 Mart 1996) Bildirileri, Kayseri, 1997, s.9.
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Ahmed Besim Paşadır. Denizci bir aileden gelen Ahmet Besim Paşa, çok iyi İngilizce bilmesi
nedeniyle, “İngiliz Ahmed Paşa” olarak anılmıştır8.
Safiye Hüseyin’in annesi Firdevs Hanım, İngiliz soylularından Hammond Wilwart’ın kızı
Josephin Wilward’dır. Londra’da Ahmet Paşa ile evlenince, Müslüman olarak, Firdevs adını
almıştır. Ahmed Besim Paşa ile Firdevs Hanımın evliliğinden altı çocuk olmuş ve bunlardan
biri küçük yaşta ölmüştür. Hayatta kalan çocukları Safiye Hüseyin (Elbi), İbrahim İskender
(Ülman), Mustafa Şükrü (Ülman), Fatma Nesime (Dölen) ve Harun Reşid (Ülman)’dir.
Safiye Hüseyin’in kız kardeşi Nesime Hanım9 da hemşirelik mesleğini seçmiş, ablası ile
birlikte cephelerde görev almıştır. Babalarının görevi nedeniyle Batı kültürü ve dilini öğrenen
iki kardeş, İngilizceyi çok iyi bildikleri için İngiliz hekimlerin çalıştığı British Red Cross
Society (İngiliz Kızılhaç Derneği) tarafından kurulan ve İngiliz hekimlerin görev yaptığı
Asâr-ı Atika Müzesi Hastanesinde (British Red Cross Museum Hospital) görevlendirilmişlerdir10.
Safiye Hüseyin Hanım, babasının meslektaşlarından firkateyn kaptanı Yarbay Hüseyin
Bey ile evlenmiştir. 1869 doğumlu olan Hüseyin Bey, 1884 yılında orduda göreve başlamış,
1918 yılında da emekli olmuştur. Eski Adı “Seyr-i Sefain” olan Denizyolları Teşkilatı
müdürlüğü ve dış ülkelerde ataşe olarak da görev yapan Hüseyin Bey, 13 Temmuz 1945
tarihinde vefat etmiştir. Hüseyin Bey ile Safiye Hanım çiftinin, 1904 tarihinde Fatma Nihal
ve Mehmet Tarık isminde ikiz çocukları olmuştur. Fatma Nihat (ölümü 1992) hiç evlenmemiş,
Tarık evlenmiş fakat çocuğu olmamıştır11. Safiye Hanımın hayatı, babası Ahmet Besim
Paşanın Çatalçeşme’deki köşkünün yanındaki bir evde geçmiştir.
Safiye Hüseyin Hanım, hemşirelik mesleğini seçmesi ile ilgili olarak şu bilgileri vermektedir;
“Büyük babam Miralay Şükrü Bey, Kırım Harbi sırasında Florence Nightingale’i Kırım’a
götüren geminin süvarisiydi. Çocukluğum hep Florence Nightingale’in hikâyelerini, efsane
ve hayatını dinleyerek geçti. Evimizde bu büyük insanın bir resmi asılıydı. Bu resmi seyrederken
içimde hep böyle bir kadın olmak arzusunu duyardım. Babam Bahriye Sermühendisi Ahmet
Paşa, “Ben Florence Nightingale’in elini öptüm”, diye övünürdü. Balkan Harbinde memlekette
hastabakıcı yoktu. İngiltere buraya bir sağlık ekibi göndermiş, heyet şimdiki Arkeoloji Müzesi
8

Ahmed Besim Paşa (1850-1928): “8 Eylül 1850’de babası Miralay Şükrü Kaptan’ın gemisinin bulunduğu
Girit’in Kandiye Limanında doğmuştur. 1864’de Mekteb-i Bahriyeye gitmiş, H.1282 (1865/1866)’de Harbiye
sınıfını terk ederek H. 1286 (1869)’da buhar (makine) kısmını bitirmiştir. 1879’da yüzbaşı, 1887’de miralay
(albay), 1897’de bahriye livası (tümgeneral) ve 1906’da bahriye feriki (koramiral) olmuştur. II. Meşrutiyetin
ardından 1909 yılında başmühendislik görevinden alınmış, 16 Kasım 1909’da emekli olmuştur. Emekliliğinden
31 Ağustos 1928’deki ölümüne kadar geçen süre içerisinde, Soma ve Bandırma’da demiryolu imtiyazı, Üsküdar
ve Kadıköy elektrikli tramvayları, yangın yerlerinin imarı ve Boğaziçi’nin demiryolu tüneli ile geçilmesi gibi
girişimlerle ilgilenmiştir. Bkz. Emre Dölen, “Balkan Savaşı’nda Bir Hemşire: Nesime Ahmed (Dölen) Hanım
(1894-1976)”, Sağlık Alanında Türk Kadını, Editör: Nuran Yıldırım, İstanbul, 1998, s.393.

9

Fatma Nesime Hanım (1894-1976): İstanbul’da dünyaya gelen Nesime Hanım, Haydarpaşa yakınında bulunan
ve Anadolu Şimendifer Kumpanyası personelinin çocukları için açılmış olan Alman mektebinde eğitime
başlamıştır. 1905 yılında, Beyoğlu’nda bulunan İngiliz Kız Okuluna verilmiştir. Rahatsızlığı nedeniyle bir süre
okula ara verdikten sonra, 1910 yılında yeniden okula devam etmiştir. Nesime Hanım, Balkan Savaşının çıkması
üzerine, Dr. Besim Ömer Paşanın etkisiyle, ablası Safiye Hüseyin (Elbi) Hanım ile birlikte hemşireliğe başlamıştır.
Nesime Hanım, 1914 yılında evlenerek hemşirelik mesleğini bırakmıştır. Bkz. Emre Dölen, s.394-395, 411.
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olan yere yerleşmişti. Ebuzziya Tevfik Bey, babamın çok iyi arkadaşıydı. Babama İngilizce
bilen hastabakıcı aradıklarını söylüyor. Bunu duyunca kardeşimle ben müracaat ettik. Babam
da kocam da hiç itiraz etmediler, üstelik bizi teşvik ettiler. Ben artık evimi, çocukları unuttum,
hastalara daldım”12.
Safiye Hüseyin Hanım, Balkan Savaşlarındaki hizmetleri ve hastabakıcılık eğitimi alması
ile ilgili olarak şu bilgileri vermektedir;
“Balkan Harbinin zuhuru ile yaralılara bakmak, ıstıraplarını tahfif etmek farz olmuştu.
Hilal-i Ahmer’e gittiğim zaman hocamız Dr. Besim Ömer Paşa, İngilizce bildiğimden İngiliz
Kızılhaçı’na tahsis olunan, o zamanki Sanayi-i Nefise Mektebindeki hastanede çalışmamı
istedi. Hastabakıcı kıyafetim yere kadar beyaz önlük, gömlek, baş beyaz bir örtü ile örtülü,
ancak ağız ve burun meydanda. Sol kolda Hilal-i Ahmer pazubandı. Yaralıları taşıyan
vapurlar, hastaları Ahırkapı’ya çıkartıyor ve en ağırlarını bize bırakıyorlardı. Petrol
lambalarıyla, fenerleriyle gecenin birine, ikisine kadar pansuman yapıp, yataklarına yatırırdık.
İcabında ameliyatlar da yapılırdı. Aylarca böyle çalıştım. Henüz dinlenmeye fırsat bulmadan
Harb-i Umumi ilan oldu. Bu sefer, hastabakıcı kurslarını takip etmiş pratik görmüştüm ve
elime geçen anatomi kitaplarını okumuştum”13.
Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nda birçok cephede savaşmak zorunda kalmıştır. İtilaf
Devletleri önce denizden, daha sonra da karadan Çanakkale’yi geçmek için 1915 yılında
taarruza geçmişlerdir. Çanakkale Cephesi, çok kanlı çatışmalara sahne olmuş, binlerce yaralı
ve hasta askerin iyileştirilmesi için pek çok hastane açılmıştır. Ancak hastanelerde, personel
ve yatak sayısı yetersiz kalmıştır. Bunun üzerine Çanakkale’den İstanbul’a vapurlarla yaralı
taşınması gündeme gelmiştir.
Çanakkale’de savaş başladığında, Alman Salib-i Ahmer (Alman Kızılhaçı) ile Hilal-i
Ahmer Cemiyeti işbirliği yaparak bazı vapurları hastane gemisine dönüştürmüşlerdir. I.Dünya
Savaşının başında, Edremit ve Gülnihal Vapurlarını kiralayarak hastane gemisi haline getiren
Hilal-i Ahmer Cemiyeti, daha sonra Akdeniz Vapurları ile Şirket-i Hayriye’nin 60, 61, 63 ve
70 numaralı vapurlarını hastane gemisi haline getirmiştir14. Alman Kızılhaçı da Seyr-ü
Sefain’den kiraladığı Reşitpaşa Vapuruyla yaralı nakline yardımcı olmuştur15. Hasta ve
yaralılar, Akbaş veya Kilya İskelesinden alınarak, hastane gemisine dönüştürülen vapurlarla,
Rumeli ve Anadolu sahilinde açılan hastanelere taşınmıştır.
Hilal-i Ahmer Cemiyetinin Cağaloğlu’nda açtığı hastanede hastabakıcı olarak görev
yapan Safiye Hüseyin Hanım16, I. Dünya Savaşı başında gönüllü olarak cepheye koşmuş,
yeni düzenlenen Reşitpaşa Vapurunda, “başhemşire” olarak görev yapmıştır. Reşitpaşa Paşa
Vapuru, yaralılarla dolması için haftalarca Çanakkale’de beklemiş, bekleme süresi uzayınca
12

13

14

15

16

Burçak Evren, “İlk Kadın Hemşiremiz Safiye Hüseyin”, Tombak, Antika Kültürü Koleksiyon ve Sanat Dergisi,
Sayı:31, Nisan 2000, s.46.
“Türk Hemşireliğinin Çok Büyük Kaybı; Safiye Hüseyin Elbi’nin Kendi Kalemi ile Hayat Hikayesi”, Kızılay
Dergisi, Yıl:2, Sayı:16, Ağustos1964, s.12-13.
Hastane gemisi haline getirilen vapurlar için bkz. Kızılay Arşivi, Kutu:397, Belge:98; Başbakanlık Osmanlı
Arşivi., HR.SYS., 2180/1; DH.İ.UM.EK., 98/80; HR.HMŞ.İŞO., 67/9.
Fatih M. Dervişoğlu, Milli Mücadele’de Sağlık Teşkilatı’na Bir Bakış, Ankara, Cedit Neşriyat, 2009, s.36; Mesut
Çapa, Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti (1914-1925), Türkiye Kızılay Derneği Yayınları, Ankara, 2009, s.85.
Kızılay Arşivi, Kutu:223, Belge:64.
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gemide erzak ve malzeme sıkıntısı baş göstermiş, temizlik işleri yeterince yapılamadığı için
de vapurda bit salgını başlamıştır.
Safiye Hüseyin Hanım, Çanakkale Savaşları sırasındaki hizmetleri hakkında şu bilgileri
vermektedir;
“950 kişilik Galata Hilal-i Ahmer Hastanesine tayin olundum. Sertabip Dr. Mehmet Ali
Bey, kendisine Beybaba denirdi, beni başhemşire tayin etti ve çeşitli hastalarla ünsiyet peyda
ettim.
Tetanos ve kangren hastalıklarının mütehassısı oldum. Bu hastalıkları benim gördüğüm
kadar gören şimdi bir tek genç doktor yoktur. Bezm-i Âlem Sultanisi de Hilal-i Ahmer
hastanesi olmuştu. Bir müddet sonra oraya nakil onundum. Mektebi, Maarifin istemesi
üzerine, Darülaceze’ye yakın Fransız rahibelerinin idare ettiği “Asile aux Pauvres” müessesine,
Hilal-i Ahmer sakinlerini çıkarıp sokağa atarak, hastaneyi oraya nakletmişti. Orada bir
müddet çalıştıktan sonra Reşidpaşa Hastane Gemisi hazırlanmış olduğundan orada çalışmak
istedim ve hastaneden ayrıldım. Gemi, Çanakkale’ye gidip alabildiği kadar yaralı yükleyip
İstanbul’a dönüyordu. İcabında ameliyatlar da yapıyorlardı17”.
Safiye Hüseyin Elbi, Hikmet Feridun ile yaptığı röportajda, Çanakkale Savaşları ile ilgili
anılarını hakkında şunları ifade etmektedir;
“Türkiye’nin ilk hastabakıcısı bayan Safiye Hüseyin, uzun uzun denize baktı:
— Evet savaşa da iştirak ettim Çanakkale’de uzun müddet kaldım. Gülle yağmuru,
düşman bombardımanı altında hayatımı güç hal ile kurtardım.
— Düşman bombardımanı, gülle yağmuru altında bir kadın… Kim bilir ne heyecanlı, ne
acıklı, ne korkunç hatıralarınız vardır.
— Çok… Pek çok… Memlekette ilk hastabakıcı olmakla öğünüyorum. Hangi hatıramı soruyorsunuz? Hangi birini anlatayım bilmem ki… Size Reşitpaşa Vapuru ile nasıl bombardımana
tutulduğumu anlatayım.
Çanakkale’de kanlı savaşlar oluyordu. Alman Salib-i Ahmer (Alman Kızılhaçı) ile bizim
Hilal-i Ahmer Cemiyeti birleşmiş, Reşitpaşa Vapurunu hastane gemisi yapmıştık. Ben bu
geminin hasta bakıcısı olmuştum. Reşitpaşa, Çanakkale’ye gidecek orada yaralıları tedavi
edecek, yarası ağır olanları alıp İstanbul’a getirecekti. Bana:
— Vaziyet tehlikeli dediler. Ne vapuru olursa olsun… İster hastane vapuru, ister Kızılay,
ister Salibiahmer, İngilizler, topa tutuyorlar… Ben aldırış etmedim. Zaten Umumi Harp
başladığı zaman ben hastabakıcılık için gönüllü yazılmıştım. Gönüllü olarak gidiyordum.
Peşinen şunu söyleyeyim ki hayatımda hiçbir zaman ölümden korkmuş değilim.
Evet, onu anlatıyordum. Reşitpaşa’ya bindik. Çanakkale’ye geldik, Akbaş Mevkii’nde demirledik.
Hastaları, yaralıları toplamaya başladık. Ne yaralılar, ne yaralılar. Şu parmakları görüyor
musunuz?
Bayan Safiye Hüseyin’in sesine bir titreme geldi:
— Ben, bu parmaklarımla kaç delikanlının gözlerini bir daha açılmamak üzere kapattım… Kaç delikanlının…
Gün geçmezdi ki Reşitpaşa Hastane Vapurunda beş, altı ölüm vakası olmasın.
17
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Yaralıları aldık, dönüyorduk… Birdenbire tepemizde bir uçak belirdi, güverteye çıktık.
Süvari, müthiş bir haber verdi:
— İngiliz uçağı.
Mamafih, zerre kadar korkmuyorduk. Reşitpaşa Gemisinin bir tarafında kızıl bir ay, bir
tarafına da kızıl bir salip (haç) vardı. Belli ki hastane vapuru… İçimizden,
— Dünyada bize ateş edemezler, diyorduk.
Uçaktan kırmızı bir ışık yükseldi, yanımızdaki gemiciler:
— Tuhaf, dediler, uçak işaret veriyor, acaba kime ve neyi gösteriyor? Biraz sonra
etrafımızda müthiş gürlemeler oldu. Dehşetli gülle yağmurunun altında kaldık. Reşitpaşa’nın
sağına soluna gülleler yağıyordu, o zaman anladık ki bize ateş ediyorlar. Attıkları gülle bize
o derece yakın düşüyordu ki tasavvur edemezsiniz.
Fakat bütün bu tehlikelere rağmen korkmak için vaktimiz olmadı. Çünkü hastalar bizi
bekliyorlardı. Ameliyat edecek, yaraları sarılacak yüzlerce hasta vardı. Bunlardan biz
kendimiz için korkacak vakit bulamıyorduk.
Bundan sonra düşman adet edinmişti. Ne zaman Reşitpaşa Vapurunu görseler tepemize
İngiliz işaretli bir tayyare dikiliyor, düşman topçusuna bizim bulunduğumuz yeri işaret ediyor.
Bundan sonra o dehşetli gülle yağmuru başlıyordu. Her defasında ölüm tehlikesi geçiriyorduk.
Hele bir keresinde müthiş bir bombardımana tutulmuştuk. İstanbul’a, “Reşitpaşa Vapuru
battı”, diye haberler gitmiş. İstanbul’a döndük ki, herkes vapur batmış, bizi ölmüş zannediyordu.
Akrabam matem içinde, İstanbul’a adeta ahiretten döner gibi döndüm. Hayatımda işte böyle
bir de ahiretten dönüş faslı vardır.
Biz bu Reşitpaşa Hastane Gemisinin ne kahırlarını çektik. Bazen haftalarca savaş
boylarında kalıyorduk. Hele bir keresinde aç kaldık, bite boğulduk. Kömürümüz bitti. Soğukta
kaldık.
— Kim bilir başka ne feci hatıralarınız vardır.
— Reşitpaşa Vapuruna bir gün, Bekir Çavuş isminde bir ağır yaralı getirdik. Onu,
cephenin ön saflarında bulmuştuk. Bir ayağı kangren olmuştu. Hemen Reşitpaşa Vapurunda
ameliyat masasına yatırdık. Ayağını kestik. Bir tek ayağı ile kalmıştı ama vaziyeti çok tehlikeli
idi. Kangren çok ilerlemişti. Aynı zamanda pek fazla kan kaybetmişti. Adeta ölmesini bekliyorduk.
O gece sabaha karşı kamaramın kapısı hızlı hızlı vuruldu. Kalktım dışarıda bir ses:
— Başhemşire… Başhemşire… diye bağırıyordu. Hemen giyinip fırladım, genç bir Alman
hastabakıcısı:
— Hani ayağını kestiğimiz ağır yaralı yok mu?
— Bekir Çavuş mu?
— Evet.
— Ne oldu peki?
— Kendisine bir hal geldi hemşire!.., Tek bacağıyla ayağa kalktı. Odanın içinde dolaşmak
istiyor.
Hemen koştum. Bekir Çavuş yaralarından kanlar aka aka ayağa kalkmıştı. Yanına koştum.
Bileğinden tuttum, müthiş ateşi vardı.
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— Aman Bekir Çavuş dedim, Ne yapıyorsun? Bu hal ile ayağa kalkılır mı? Bekir Çavuş
kendini kaybetmiş bir halde idi.
— Aman dedi, ne diyorsun? Emir geldi, emri yerine getirmek lazım. Tabii kalkacağım.
Ve sabaha karşı Bekir Çavuş kollarımız arasında dünyaya gözlerini büsbütün kapadı. Bu
adamcağız son dakikasına kadar kumandanın emrini, kendisine verilen vatan vazifesini yapmaktan
başka bir şey düşünmüyordu. Son dakikasında bile ne annesini ne sevdiğini düşünüyordu.
Kansız beyaz dudaklarından çıkan en son cümle:
— Emri yapamadım, oldu. Fakat ben ona kâni idim ki Bekir Çavuş vazifesini son derece
yapmıştı.
— Hastane gemisinde yaralılar çok sayıklar mı? Ekseriye ne sayıklar?
— Vapurda muhtelif milletlere mensup yararlılar vardı. Almanlar, Avusturyalılar, cepheden
topladığımız İngiliz yaralılar ve bizim yaralılarımız. Hepsi kendi dilleri ile ekseriya tek bir
kelime sayıklarlardı. Bazen yan yana yatan muhtelif milletlerin yaralılarının dudaklarından
Almanca, İngilizce, Türkçe aynı kelime birden yükselirdi:
— Anne!...
Yüzlerce yaralının önümde öldüğünü gördüm, hemen hemen hepsi de aynı kelimeyi, bu
sözü sayıklayarak, “Anne ” diyerek öldüler…
— Nişanlılarını, sevgililerini sayıklayanlar olmuyor mu idi?
— Çok az. Hemen hemen yok gibi. Yalnız bir gün İngilizlerin bir ricatı esnasında genç bir
İngiliz yaralısı bulduk, gemiye getirdik. Zavallı, çiçek gibi bir delikanlı idi. Başından aldığı
bir yara ile gözlerini kaybetmişti. Gözlerinin üstüne siyah uzun bir sargı sarmıştık. İşte yalnız
bu nişanlısının ismini sayıkladı. Çok buhranlı bir halde idi.
Ağzına damla damla su akıttık. Yaralıların sayıkladıkları en tesirli kelimelerden biri de
budur. Su…
Hiçbir ağır yaralının susuz ölmemesine son derce dikkat ederdik. Bir İngiliz yaralısının
da ağzına su akıttık. Çok üzgündü, İngilizce mütemadiyen “öleceğim” diyor, arkasından nişanlısının ismini söylüyordu. Ölüm halinde bulunan adama son vazifemi düşündüm… Ve
onun düşman askeri olduğunu bir an için aklıma getirmeyerek kendisini İngilizce, kendi ana
dili ile teselli ettim:
— Katiyen ölmeyeceksin, yaşayacaksın… Bütün bu korkulu günler geçecek. İyi olup memleketine gideceksin, nişanlına kavuşacaksın…
Bu İngilizce teselli onun öyle hoşuna gitti ki, bir müddet sonra yüzünde müsterih, hatta
memnun çizgiler peydahlandı ve öldü…
Biz, aşağı yukarı öleceğini bildiğimiz bütün umutsuz hastaları böyle teselli ederdik.
— Katiyen ölmeyeceksin… Daha çok yaşayacaksın diye diye kendilerini bazen buna inandırırdık. Adeta yaşayacaklarına inanmış oldukları halde ölürlerdi.
— Gördüğünüz yüzlerce yaralı içinde en fecileri hangileri idi?
— Balkan Muharebelerinden beri hastabakıcılık ediyorum. Gördüğüm en müthiş yaralılar
gözlerini kaybedenler. Bunların halleri pek feci oluyor. İçin için eriyorlar... Günden güne sönüyorlar. Gözlerinin yarası iyi olmak ihtimali bile olsa kendilerini kurtulamıyorlar. Ölüyorlar.
Gözlerini kaybedenlerin hali kadar feci bir şey yoktur.
Bayan Safiye Hüseyin:
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— Müthiş bir hatıram da nedir biliyor musunuz? Dedi. Yine Reşitpaşa Vapurunda idik.
Bir Alman doktor vardı. Genç karısı Avusturyalı, iyi bir hastabakıcı kadın. Bir gün Reşitpaşa
Vapurunun üstüne gülle yağmuru yağarken:
— Beni deniz tutuyor, hastanede çalışmak istiyorum, dedi. Kendisini, cepheden biraz
gerideki hastaneye tayin ettirdi. Bu küçük bir cephe hastanesiydi. Bir müddet sonra haber
aldık ki, hastane büyük bir uçak bombardımanına tutulmuş, tahrip edilmişti. Arkadaşım
bombaların altında can vermişti. Bizden de sekiz şehit vardı.
İşte bu benim en acı hatırlarımdan biridir. Bu hastaneye ben de gitmek istemiştim. Hatta
gönderiyorlardı da… Gitseydim muhakkak ki bugün karşınızda bulunamayacak ve size harp
hatıralarımı anlatamayacaktım.
— Hiç cepheye kadar gittiniz mi?
— Gittim. Maydos’a (Eceabat) gittim. Sonra Anafartalar’da İkinci Ordu karargâhına
gittim. Alman karargâhına gittim.
Anafartalar’a doğru ilerliyorduk. Tepemize iki düşman tayyaresi peydahlandı. Bize adım attırmıyorlar, mütemadiyen bombaları yağdırıyorlardı. Üç saat yürümüş, fena halde yorulmuştuk.
Ölüm muhakkaktı. Tayyareler adamakıllı alçalıp bizi bombardıman etmeye başlayınca gözümün
iliştiği bir sıçan deliğine girdik. Üzerimizde epey dolaştıktan sonra gittiler.
Biz de İkinci Ordu karargâhına geldik. Tepeden düşman donanması çanak gibi görünüyor.
O zaman geçirdiğim bütün tehlikeleri unuttum. Bir kadın için işte bu görülebilmesine ihtimal
olmayan bir manzara idi.
— Başka ölümle karşılaştığınız mı?
— Her dakika ölümle karşı karşıya idik. Bir kere gemide tifo, kolera, veba, her türlü
hastalık vardı. Sonra her dakika bombardıman.”18

Avrupa’daki Muhtaç Türk Öğrencilere Yardım
Gönderilmesindeki Görevi
I.Dünya Savaşından önce Avrupa’ya öğrenim için gönderilen öğrencilerle ve Avrupa’da
ikamet eden Türk vatandaşları ile savaş nedeniyle irtibat kopmuş, aileleri merak içinde
kalmıştır. Savaşın sona ermesi ile birlikte Almanya ve Avusturya, Macaristan ve İsviçre’de
kalmış olan Türk vatandaşları ve öğrencilerinin durumu hakkında, ailelerindeki merak ve
endişe artmıştır. Öğrenci velileri, 22 Kasım 1918 tarihinde Darülfünun’da bir toplantı yaparak,
Hilal-i Ahmer Cemiyetinden yardım istenmesine karar vermişlerdir.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Avrupa devletleri ile temasa geçerek iki delegesini bu ülkelere
göndermek istemiş, teklif delegelerin kadın olması şartı ile kabul edilmiştir. Hilal-i Ahmer
hemşirelerinden Münire İsmail ve Safiye Hüseyin Hanımlar görevi kabul ederek, Türk
vatandaşları ve öğrencilerinin ailelerinden topladıkları mektup ve paralarla, Şubat 1919
başında Cenevre’ye hareket etmişlerdir19.
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1935, s.7-9; Aziz Kalyan, Çanakkale İçinde Vurdular Beni, İstanbul, Tercüman 1001 Temel Eser No:78, 1975,
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Cenevre’ye ulaşan heyet, öncelikle Kızılhaç Komitesini ziyaret etmiştir. Uluslararası
Kızılhaç Heyeti ve Talebe Cemiyetinin yardımı ile İsviçre’nin çeşitli şehirlerinde bulunan
Türk vatandaşı ve öğrencilerinin durumu hakkında bilgi toplayarak, aileleri tarafından
gönderilen yardımları dağıtmışlardır.
Heyet, Cenevre’den sonra iki kola ayrılmış, Münire Hanım Avusturya ve Macaristan’da
vazife yapmak için Viyana’ya hareket ederken, Safiye Hanım Berlin, Zürih ve Lozan
şehirlerinde görev yapmıştır. Safiye Hüseyin Hanım, yardıma muhtaç olan öğrencilere
verilmek üzere Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından kendisine verilen 50.000 İsviçre frankını,
Cenevre’de bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıttıktan sonra Berlin’e hareket etmiştir20.
Safiye Hüseyin Hanım Berlin’de öğrenci müfettişlerinin, Türk Sefaretinin ve Berlin’de
görevli olan Vitalis Beyin yardımları ile öğrencilerin adreslerine birer mektup göndererek,
kendilerinden durumları hakkında bilgi istemiştir. Gelen cevapları İstanbul’a gönderen Safiye
Hüseyin Hanım, Türk vatandaşları ve öğrenci yakınları tarafından kendisine verilen
havalenameleri bir liste halinde Doçebank’a, hasta olan öğrencilere dağıtılmak üzere kendisine
verilen paradan 15.550 markı da Vitalis Beye bırakarak Berlin’den ayrılmıştır.
Ayrıca, İstanbul’a dönmek isteyen Türk vatandaşları ve talebeleri Hamburg’da bir araya
getirilerek, Reşitpaşa ve Gülcemal Vapurları ile ülkeye dönmelerini sağlamıştır. Bu iş için
Berlin Sefareti tarafından, oradaki Hilal-i Ahmer şubesi için ayrılan paradan 70.000 mark
harcanmıştır. Hilal-i Ahmer delegesi olarak Rusya’da bulunan ve aynı vapurla İstanbul’a
dönen Yusuf Akçura da öğrencilere para yardımında bulunulmuş, hasta olanlara ilaç tedarik
etmiştir21.
Safiye Hüseyin Hanım, Avrupa’daki faaliyetleri hakkında şu bilgileri vermektedir;
“Savaşta cepheye cesaretle giden bir asker gibi, hangi vasıta ile olursa olsun, bir an evvel
yola çıkıp, vatan hasreti çeken çocuklarımıza yardım yapmayı ilahi bir emir telakki ediyordum.
Şansımıza, Barış Vapuru isabet etti. Gemide, memleketlerine iade edilen 900 kusur Alman ve
Avusturyalı esir vardı. Haftalarca bekletildiklerinden, esirler arasında çiçek, tifüs gibi
hastalıklar baş göstermişti. Bu korkunç hastalıkları hiçe sayarak, onlarla aynı vapurda
seyahat etmekten çekinmedim. Venedik’e vardığımızda, hasta askerlerden önce inmemize
güçlükle izin alabildik. İsviçre hududuna vardığımızda, pasaportlarımız vize edilmediği için,
girişimize izin verilmedi. Hayli uğraştık. Muhtelif makamlara müracaat ettik. Pek çok soru
yağmuruna tutulduk. Hüviyetimizi gösterdik, mesleğimizi tanıttık. Nihayet güçlükle İsviçre’ye
girip, Cenevre’ye vardık.
Cenevre’den, önce Zürich’e sonra Berlin’e geçtim. Berlin’e gece yarısı vardım. Geceyi
mecburen sefarette geçirmeye karar verdim. Yorgun argın Elçiliğin kapısını çaldım. Sefir
Paşayı uyandırdılar. Kendimi tanıttım. ‘Paşa hazretleri tanrı misafiri geldim’, demem üzerine
zavallı adam şaşırdı! Gece yarısı böyle bir tanrı misafirinin, Osmanlı Kızılay’ından görevli
olarak bir kadının geleceğini nereden bilebilirdi?
Berlin’de öğrencilerimiz oldukça kalabalık. Her yaştan, her sınıftan oluşan bir topluluk.
20
21

Kızılay Arşivi, Kutu:979 Belge:50.
“Avrupa’daki Talebe ve Tebaiye Muavenet”, Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumisi Tarafından
1339 Senesi Hilal-i Ahmer Melis-i Umumisine Takdim Edilen (1335-1338) Dört Senelik Devreye Ait Rapor,
İstanbul, 1339, s.116-120; Seçil Karal Akgün-Murat Uluğtekin, Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, Ankara, 2000,
s.174.

Safiye Hüseyin Elbi

19

Vatanına dönemeyen, bayrağını selamlayamayan subaylarımızdan tutunuz da, 10-12 yaşlarında,
neredeyse dillerini unutan çocuklara kadar çok sayıda ırkdaşımızla karşılaştım. Bunları
görünceye kadar, grevimin bu derece kutsal olduğunu bilmiyordum. Bütün dikkatimi onlara
adayarak çalışmaya başladım.
Berlin’deki görevim başarı ile sonuçlandı. Çünkü burada galip devletler makamlarından,
öğrencilerimizin yurda dönmeleri için izin almıştım. Bundan dolayı mesleğimi ve kendimi
kutluyorum.
Berlin’deki Türkleri toparlayıp istasyona götürdüm. Temin ettiğim vagonlara yerleştirdim.
Hepsi seviniyorlardı. Onları sevinçle uğurladım. Ertesi sabah ben de Berlin’e veda ettim22.
Safiye Hüseyin Hanımın fedakâr çalışmaları ve başarıları hayranlık uyandırmış, kendisine
başarılarından dolayı, 1923 yılında İstanbul’daki Salib-i Ahmer Başkanı Mösyö de Clousie
tarafından, Florance Nightingale Madalyası verilmiştir23. Safiye Hüseyin Hanım bu madalyayı
alan ilk Türk kadını olmuştur. Kızılay Dergisinde, Safiye Hüseyin Hanıma, Florence
Nightingale Madalyası verilmesi ile ilgili olarak şu bilgiler verilmektedir;
“Nightingale Madalyası Merasimi
Hidemat-ı fevkaladesini takdiren Nightingale Madalyası ile taltif edilen Hilal-i Ahmer
Hanımlar Merkezi azasından Safiye Hüseyin Hanım Efendiye, işbu madalyanın merasim-i
hususiye ile ta’liki takarrur etmiş olduğundan, 17 Teşrinisani 339 (17 Kasım 1923) tarihinde
münakid merkezi umumiye celsesinde Hamit Bey, Safiye Hüseyin Hanımı azay-ı kirama
takdim ederek, Çanakkale Harbinin en müşkül safahatında yaralılarımıza karşı gösterdikleri
fedakarlıkları ve Mütarekeden sonra Almanya ve Avusturya’da kalmış olan Türk tebaasına ve
talebesine ne suretle muavenetlerde bulunduğunu lisan-ı takdir ve sitayişle yad etmiş ve
Besim Ömer Paşa, Safiye Hüseyin Hanımın Balkan Harbinde tedris ettiği hastabakıcılığı,
Balkan Muharebatı ve Harb-i Umumi esnasında ne büyük bir iktidar ve ehliyetle tatbik
ettiğini söyledikten sonra, ezcümle bir noktada tevakıf ederek Safiye Hanımın Almanya’ya
hin-i azimetinde rakıb olduğu vapurun tifüslülerle dolu olduğundan, o vapurla gitmekten
sarf-ı nazar etmesi bazı taraflardan tavsiye edilmiş olmasına rağmen, vazifesini sonuna
kadar ifada katiyen tereddüt etmeyeceği cevabını verdiğini hatırlatarak, bu hareketin ulviyet
kudsiyetine bilhassa nazar-ı dikkati celb etmiş ve işbu madalyaya Safiye Hanımın minküllil
vücuh kesb-i istihkak etmiş olduğunu ifade etmiştir.
Doktor Mehmet Ali Bey, Safiye Hüseyin Hanımla hastanede beraber çalıştığı zamana ait
hatıratından bahis ederek, mümaileyhanın vazife perverliğini takdirat-ı mahsusa ile yad
ederek Nightingale Madalyasıyla taltifinin kendisini ne derece mesrur ve müftehir ettiğini
söylemiştir.
Bade, Hamit Bey alkışlar arasında madalyayı Safiye Hüseyin Hanım Efendinin göğsüne
talik etmiştir. Safiye Hüseyin Hanım hastabakıcılık tedrisatının menafi ve lüzumundan bizde
de tamim etmesi temenniyatını ızhar ettikten sonra hazuruna teşekkür ederek içtima salonundan
çıkmıştır.
Aynı merasim 21 Teşrinisani 1339 (21 Kasım 1923) tarihinde Hilal-i Ahmer Hanımlar
Merkezinde de icra edilmiştir. Bu merasimde, şehrimizde Fransız Salib-i Ahmer süt damlası
22
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müdiresi Madmazel Verdo, Safiye Hanımın validesi hanım efendi ile pederleri Ahmet Paşa,
merkez-i umumi azasından Doktor Mehmet Ali Bey, Doktor Besim Ömer Paşa ve Hilal-i
Ahmer Hanımlar Merkezi azasının kâffesi hazır bulunmuştur.
Besim Ömer Paşa, Nightingale Madalyasının kıymet ve ehemmiyetine dair beyanatta bulunduktan sonra Safiye Hüseyin Hanım Efendinin hidemat-ı bir güzidesini zikir ve ubuyetini
tebrik etmiştir.
Bade, Hanımlar Merkezi riyaset-i vâlâsı Prens Nimet Hanım Efendi madalyayı Safiye
Hanımın göğsüne talik etmiş ve madalyanın kıymet ve ehemmiyeti ve hastabakıcının hidemat
ve fedakârlığı hakkında veciz bir nutuk söylemiştir.
Safiye Hanımın hazirunun har ve samimi tebrikatını kabul ettikten sonra Hanımlar
Merkezi tarafından hazara bir çay ziyafeti keşide olunarak, merasime hitam verilmiştir”24.

Cumhuriyet Dönemindeki Faaliyetleri
Safiye Hüseyin Hanım, Cumhuriyet Döneminde de çalışmalarını sürdürmüş, gerek
Kızılay’ın faaliyetlerinde gerekse yurt dışındaki kongrelerde aktif görevler almıştır25.
İngilizceden Türkçeye çeviri işleri ile ilgilenmiş, Hilal-i Ahmer Cemiyetinin yazışmalarını ve
hastabakıcılık ile ilgili bazı evrakların İngilizceden Türkçeye çevirisini yapmıştır26.
Cumhuriyetin ilanından sonraki çalışmaları hakkında Safiye Hüseyin Hanım şu bilgileri
vermektedir;
“İstanbul’a avdetimde Himaye-i Etfal Cemiyeti teessüs etmişti. Hemen idare heyetine
alındım. “Save the Children Fund” ile beraber çalışıyorduk. Müsmir neticeler elde ediyorduk.
Aynı zamanda “Save the Children Fund” müfettişi seçilmiştim. Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezinde haftanın birkaç günü bulunur, sanat evi ile meşgul olurdum. O zaman İstanbul’a
gelen her ecnebi, Hilal-i Ahmer’e uğrar, Hanımlar Merkezini de ziyaret ederdi.
1920’de Hilal-i Ahzar’ın teessüsüne ilk kadın aza olarak iştirak ettiğimde, ilk kongrede
idare heyetine intihabımla elan çalışmaktayım. Dört milletlerarası kongreye iştirak ettim ve
eylülde İstanbul’da in’ikad eden kongreyi hazırladım. Bununla beş kongreye iştirak etmiş
oluyorum.
Harb-i Umuminin pek acı neticelerinden biri de memlekette bir milyona yakın eytamın
yersiz, yurtsuz perişan hali idi. Hükümet, yurdun birçok yerlerinde Darüleytamlar tesis etmiş
ise de, çocuklar büyüdüğü zaman onlara bir iş bulmak, istikbal temin etmek zaruri idi. Umum
müdürleri Selahattin Bey bize, bir cemiyet kurmamızı ve himaye etmemizi rica etmişti.
Haftada bir Ortaköy’e gider, çocukların istikballeriyle meşgul olurduk.
Kızılay Hemşire Okulu’nda da çok emeğim vardır. İstanbul işgal altında iken, Hanımlar
Merkezinden üç kişi, Teşvikiye’deki bir konağı görüp kiralayarak, vakit kaybetmeden mektebi
24
25

26

Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası, 15.12.1923, s.97-98.
“İstanbul Hilal-i Ahmer Merkezi fahri veznedarı Safiye Hüseyin Hanım, Cenevre şehrinde içtima etmiş olan
beynelmilel hastabakıcı kongresine iştirak etmek üzere Cenevre’ye gittiğini yazmış idik. Safiye Hüseyin Hanım
Cenevre’ye muvasalatında kongre heyet-i teşrifiyesi tarafından kabul edilmiştir. Safiye Hanım kongrenin dört
gün devam eden bütün celselerine iştirak etmiş ve Beynelmilel Salib-i Ahmer Reisi Mösyö Edvar tarafından
verilen öğle taamında on altı hastabakıcı meyanında bulunmuştur. Safiye Hüseyin Hanım, Cenevre’yi terk
etmezden evvel Beynelmilel Salib-i Ahmer Reisi Mösyö Edvart, Mösyö Kuloz ve Madam Şamponyarı resmen
ziyaret etmiştir”. Bkz.Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası, Birinci Sene, 15 Eylül 1927, Numara: 73, s.21.
Kızılay Arşivi, Kutu:1283, Belge:6.

Safiye Hüseyin Elbi

21

hemen açmak arzusundaydık. O zamanlar Hilal-i Ahmer’in tek bir arabası vardı: Fayton. Arkasında Kızılay yazılı arabayı beklerken meş’um bir haber geldi; gidilmeyecekmiş… Müttefikler
Kızılay’ı dahi kapatmak niyetin delermiş.
1925’de mektep açıldı. Mektep idare heyetine dahil olduğumdan derslerin tanziminden
perdelerin kornişlerine, Kızılay koydurtmaya kadar meşgul olmuştum. Her hafta gider
Fransızca okutur, hasbıhal eder, konferans verirdim.
Ankara’da Merkez İdare Heyeti kuruluncaya kadar deruhte etmiş olduğum vazifeyi bir
hafta bile aksatmamıştım.
1927’de Ligue des Sociétés de la Croix Rouge Tokyo Kongresi dönüşü Amerikan Heyeti
İstanbul’a uğramıştı. Birçok faaliyetimizden maada hemşire mektebini gezdirdik. O tarihte
Hükümet çok çocuk siyasetine önem veriyordu. Biz de, yani idare heyeti, bahçenin sağ
köşesinde hemşirelere çocuk bakımı da öğretmek üzere bir çocuk dispanseri inşa ettirmek ve
üst katına da bir hemşire dinlenme evi yaptırmaya karar vermiştik. Amerikan Kızılhaç
Heyetine mektebi gezdirdiğimiz vakit, o köşeyi Judge Barton Payne’ye göstererek gayemizi
anlatmıştım ve ;
— Paramız yok, yaptıramıyoruz, demiştim.
— İstediniz de vermediler mi?, diye sordu.
— Hayır, istemedik, dedim.
— İsteseniz belki veren olurdu.
O yaz World Federation Aganist Alcoholisme Cemiyeti’nin daveti üzerine kongrede
bulunmak üzere Amerika’ya gittim. Judge Payne beni Kızılhaç Kongresine davet etti.
Washington’a, bilhassa kongre için gittim. Oraların kongresi bir hafta sürüyor. En çok ne
görmek istediğimi sordu. “Genç Kızılhaç Teşkilatı ile hasta bakıcılık, dedim. Birçok hastahane
gezdirdiler. Hemşirelerle temas ettim. Gençlik Kızılhaç’ının kongresine de davet edildim. 1217 yaşına kadar talebeler ne makul fikirler ortaya koydular.
Son akşam Judge Payne’ye veda ederken bana bir vaadi olduğunu söyledim. Ne idi o,
dedi. Ben de çocuk kliniği ile hastabakıcı homu’u, dedim. Oh my Hüseyin siz ne arzu
ederseniz ben yapacağım, dedi. İstanbul’a avdetimde hemen Dr. Ömer Lütfi’ye hayırlı haberi
verdim. İdare Heyeti toplandı, izahatım üzere Ankara’dan yardımın istenip istenmemesinin
sorulmasına karar verildi. Bir kaç gün sonra Amerika’dan yardım istenilmesine karar
verilmiş diye haber aldık. Derhal Judge Payne’e yazdım. Amerika Kızılhaç İdare Heyetince
tasvip olunduğunun cevabı hemen geldi. Kızılay’ın ne kadar harcayacağını soruyor ve
mütebakisini kendilerinin tamamlayacaklarını bildiriyordu.
O tarihte 30.000 TL’sine güzel binalar inşa olunabildiğinden iyi bir mimara bir kroki
yaptırdık. 30.000 liralık bir bina için 8.000’ni Kızılay’ın vermesini teklif ettik, mütebaki
22.000’ni Amerika Kızılhaç’ından isteyecektim. Tasvip cevabını ümitle beklerken aldığımız
mektupta; çocuk kliniği ile hastabakıcı yurdunun Ankara’da yapılması takarrür etmiştir.
120.000 liraya çıkacaktır. Kızılay, 40.000’ini verecek, 80.000’ni de ben isteyecektim. Bu
gayri mantıki teklif hepimizi pek şaşırttı ve yardım istemekten vazgeçtik. Mevzuu, Kızılay
binayı Ankara’da yapacakmış ile geçirttim. Ama Amerika Kızılhaç’ından bizim Gençlik Kızılay’ımızı kurmak için 10.000 TL almaya muvaffak olmuştum.
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1919’da teessüs etmiş olan Verem Savaşı Derneği, İstanbul’un işgali dolayısıyla faaliyeti
sekteye uğramışken 1927’de tekrar faaliyete geçmiş ve o zamandan beri cemiyetin her
sahasında bıkmadan, usanmadan çalışmış ve çalışmaktayım. Büyük okyanusta bir damla su
gibi.
Bunlardan maada bir çok küçük cemiyetlerde çalıştım. Mesela, Kadıköy Fukaraperver
Cemiyeti, Kadınları Çalıştırma Yurdu, Yardım Sevenler v.s. gibi türlü cemiyetler…27”.
Safiye Hüseyin Hanım, Ağustos 1927 tarihinde ABD’de Winona Gölü kıyısında
düzenlenen Alkolle Mücadele Cemiyeti toplantısına katılmıştır. Gazetede yer alan haberde,
ilk defa Türkiye’den bir delege gönderilmesi ve bu delegenin bayan olması öne çıkartılmıştır.
Gazetede Safiye Hüseyin hanımın iyi derece İngilizce ve Fransızca konuştuğu, esmer,
doğal davranan, otuzlu yaşların başında olduğu, orta boy ve kiloda olduğu, ülkesindeki gibi
örtülü giyinmediği ifade edilmiştir. Safiye Hüseyin Hanım gazete verdiği demeçte, I.Dünya
Savaşı sırasında hemşire olarak görev yaparken, Yeşilay İçki ile Mücadele Cemiyeti ve
Kızılhaç Cemiyetine üye olduğunu ve Türkiye’de alkollü içeceklerin satışının hükümet tarafından yasaklandığını, ilk uygulamanın Anadolu’daki şehirlerde yapıldığını ve kısa sürede
yasağın İstanbul’da da uygulanacağını ifade etmiştir28. Toplantının yapıldığı şehirdeki
hastanede incelemeler yapan Safiye Hüseyin Hanım, daha sonra Washington’a ve oradan
da Türkiye’ye hareket etmiştir29.
Safiye Hüseyin Hanım, 23 Ağustos 1933 tarihinde, İstanbul’da “Türk Hastabakıcılar Cemiyeti”nin kuruluşunda da görev almıştır. Hastabakıcı diplomasına sahip olan Safiye Hüseyin
Elbi, Kerime Salahor, Seniha Rauf, Zeliha Osman ve diğer bazı kişiler tarafından kurulan Cemiyet’in fahri başkanlığına Prof. Dr. Besim Ömer Bey getirilmiştir30. Safiye Hüseyin Hanım,
daha sonra Türk Hemşireler Derneği adını alan Cemiyetin başkanlığını da yapmıştır31.
Safiye Hüseyin Hanım, Cumhuriyet Döneminde Hemşirelik mesleğinin gelişimi ile ilgili
olarak şu bilgileri vermektedir;
“Bizim mesleğimiz aşk ister. Şimdi aşk yok. Bu yüzden hemşirelik davamız henüz
halledilmedi. Genç kızlarımız bu mesleğe rağbet etmiyorlar. Bizim zamanımızda hastanelerde
hep paşa kızları çalışırdı. Dünyanın her tarafından da bu böyledir. İsveç’te ilk hastabakıcı
teşekkülü kraliçenin nedimeleriyle başladı. Almanya’da da bu davanın öncülüğü Kontes
Albach yaptı. Biz çalışmaya başladığımız zaman hastanede doktorlar da hastalar da buradaki
üzücü, sıkıntılı şartlar içinde çalışmanız günahtır demişlerdi; ama biz böyle düşünmüyorduk.
Bakımımızla iyileşen, gözleri parlayan hastalar görmek dünyalara bedeldi. Hastalara yardım
etmek, acılarını dindirmek sevinciyle doluyduk, gözümüz başka bir şey görmüyordu artık.”32
27
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Gazi Mustafa Kemal Paşanın 1927 yılında İstanbul’a yaptığı ziyarette, Kızılay adına Gazi
Mustafa Kemal Paşayı karşılayan heyet yer alan Safiye Hüseyin Hanım,33 Atatürk tarafından
da bir takdirname ile onurlandırılmıştır. Safîye Hanım fedakâr çalışmaları sonunda pek çok
madalya ile ödüllendirilmiştir. Bunların başında İngiliz Coronation Medal, İngiliz Kızılhaç
Madalyası, Alman Kızılhaç Madalyası, Hilal-i Ahmer Madalyası, Şefkat Nişanı 2. Rütbe,
Harbi Umumi Madalyası, Florence Nightingale Nişanı, Japonya Kızılhaç Nişanı 1.Rütbe,
Fransız Kızılhaç Madalyası bulunmaktadır34.
1950 yılı Temmuz ayında Kızılay Derneği Eminönü Şubesi tarafından tertip edilen Milletlerarası Bebek Sergisini görmek üzere İspanya Kızılhaç Cemiyeti Başkanı Düşes Viktorya,
İstanbul’a gelmiştir. Sergiyi ve Kızılay teşkilatını gezen ve gördüğü ilgiden çok mutlu olan
Düşes; sergi organizatörü Nedim Akçer ile Kızılay Derneği Başkanı Necip Hancı, Kızılay
Sanatevi Başkanı Safiye Hüseyin Elbi ve Hemşire Okulu Direktörü Asuman Türer’in, İspanya
Kızılhaç’ı altın madalyası ile ödüllendirilmesi talimatını vermiştir35. Cehaletle Mücadele
Derneği tarafından onur belgesi ile ödüllendirilen Safiye Hüseyin Hanıma, 1961 yılında Türk
Üniversiteli Kadınlar Derneği tarafından, Şeref Madalyası verilmiştir36. (Resim: 1-2)

Resim 1: İspanya Kızılhaç’ı tarafından altın madalya ile ödüllendirilen
Necip Hancı (ortada), Safiye Hüseyin Elbi (solda) ve Asuman Türer
(sağda) (Kızılay Dergisi, Mart 1951, Sayı:39, s.8)

Resim 2: Safiye Hüseyin Elbi ve
Aldığı Madalyalar

Miss Grant’ın, 19 Şubat- 4 Mart 1953 tarihleri arasında Türkiye’ye yaptığı ziyaret
sırasında onu karşılayan heyette Safiye Hüseyin Elbi de yer almıştır. Heyet ile Miss Grant
arasında yapılan görüşmelerde, 1954 yılında yapılacak olan Florence Nightingale’nin İstanbul’a
gelişinin 100. yılını kutlama töreni, Florence Nightingale adına açılması düşünülen Olgunlaşma
Kursları üzerinde durulmuştur37.
33
34

35
36
37

Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası, Altıncı Sene, 15 Temmuz 1927, Numara:71, s.1.
“Türk Hemşireliğinin…”, s.12-13; Hilal-i Ahmer ve Kızılay Tarafından Kendilerine Madalya Tevcih Edilenler (18681968), Türkiye Kızılay Derneği, Ankara, Doğuş Matbaası, 1968, s.12; Vakit Gazetesi, 1 Temmuz 1339 (1923).
Kızılay Dergisi, Mart 1951, Sayı:39, s.8.
Taha Toros, s.60.
Hemşireler Dergisi, Cilt:1, Sayı:8, Nisan 1953, s.5.
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Ölümü
Hemşirelik mesleğiyle ilgili yazılar da kaleme alan Safiye Hüseyin Hanım38, ömrünün son
gününe kadar mesleğinin tutkusu içerisinde yaşamını sürdürmüştür. Safiye Hüseyin, 7
Temmuz 1964 tarihinde Gureba Hastanesinde vefat etmiştir.
Safiye Hüseyin Hanımın ölümü ile ilgili gazete ilanında şu ifadelere yer verilmiştir;
“Bahriye Sermühendisi Merhum Ferik Ahmet Paşa ile merhume Firdevs Hanımın kızı,
Bahriye ümerasından merhum Hüseyin Beyin refikası, Fatma Nihal Elbi ile Yüksek Mühendis
Mehmet Tarık Elbi’nin validesi, İffet Elbi’nin kayınvalidesi, Dr. İskender Ülman, Dr. Şükrü
Ülman, Nesime Dölen ve Deniz İnşaat Yüksek Mühendisi Harun Ülman’ın ablası, bütün
ömrünü devamlı olarak mümtaz hayır işlerine vakfetmiş olan Safiye Hüseyin Elbi, vefat
etmiştir. Cenazesi, 9 Temmuz 1964 Perşembe günü öğle namazını müteakip Şişli Camiinden
kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığındaki ebedi istirahatgahına tevdi olunacaktır. Çelenk
göndermek isteyenlerin bedeli Kızılay veya Verem Savaş Derneğine tevdi etmeleri vasiyet
edilmiştir”39.
Safiye Hüseyin Hanımın ölümünden sonra, onun anısını yaşatmak için ismi, Gülhane
Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksek Okulumun bir eğitim amfisine verilmiştir. Ayrıca
İsmail Bilgin tarafından, Safiye Hüseyin Hanımı konu olan, “Çanakkale’nin Kadın Kahramanı
Safiye Hüseyin” adlı bir roman da yazılmıştır. Kızılay, ilk hemşire olarak Safiye Hüseyin
Elbi’nin bir büstünü yaptırarak Ankara Kızılay Meydanı’na dikmiştir. Ancak büst sonradan
kaldırılmıştır40.
Türk hemşirelerinin öncülerinden biri olan Safiye Hüseyin Hanımın daha fazla tanınması
ve yaptığı hizmetlerin bilinmesi, yüzyıl önce Osmanlı ülkesindeki sağlık hizmetlerinin hangi
şartlar altında yürütüldüğünün kavranması, günümüzde gelinen seviyenin daha iyi anlaşılmasını
sağlayacaktır. Safiye Hüseyin Hanım, Türk kadının sağlık alanında var olma sürecine,
hemşireliğin bir meslek olarak kabul edilmesine, hemşirelik eğitiminin verilmeye başlanmasına
ve Kızılay bünyesinde yürütülen sosyal hizmetlere öncülük etmiş, olumsuz şartlara rağmen
mücadelesini sürdüren Türk kadınlarının bir sembolü olmuştur.

38
39
40

Bkz. Safiye Hüseyin, “Hastabakıcılık”, Sıhhat Almanağı, 1933.
Cumhuriyet, 8 Temmuz 1964.
Taha Toros, s.60.
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EKLER
Ek-1
Hilal-i Ahmer Galata hastanesi
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyaset-i Âlisine
Muhterem efendim
Harbül-icab cemiyet-i muhterememizin Cağaloğlu Hastanesine naklen memur edilen hastabakıcı Safiye Hüseyin Hanım, hastanemiz namına oradan verilmiş olan vesikası şimdiki bulunduğu hastahane namına tashih edilerek hanım-ı mümaileyheye irsal buyrulmak üzere mümaileyhanın talebine mebni takdim kılınmak vesilesiyle arz-ı tazim olunur efendim. Fi 30
Temmuz sene 331 ve 1 Şevval sene 333 (12 Ağustos 1915)
(Kızılay Arşivi, Kutu:223 Belge:64)

Safiye Hüseyin Elbi
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Ek-2
Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti Tarafından Gönderilen ve Safiye Hüseyin Hanımın,
Florence Nightingale Madalyasına Layık Görüldüğüne Dair 11 Haziran 1923 Tarihli Yazı
(Kızılay Arşivi, Kutu:1244 Belge:58)
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Ek-3
“Büyük Gazinin İstanbul’u teşriflerinde Cemayat-ı Hayriye namına
arz-ı ta’zimata memur olan Safiye Hüseyin Hanım”
(Türkiye Hilal-i Ahmer Mecmuası, Altıncı Sene, 15 Temmuz 1927, Numara:71, s.446.)
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ORD. PROF. DR. A. BURHANEDDİN
TOKER (1890-1951) VE USÛL-İ
CERRAHİYYE VE AMELİYÂT İLE
GENÇLEŞTİRME RİSALESİ (1922): XX.
YÜZYILIN BAŞINDA GENÇLEŞTİRME
ÇILGINLIĞI
ORD. PROF. DR. A. BURHANEDDİN TOKER (1890-1951)
AND HIS BOOKLET USÛL-İ CERRAHİYYE VE AMELİYÂT
İLE GENÇLEŞTİRME [REJUVENATION BY OPERATIVE
METHODS] (1922): REJUVENATION MADNESS AT THE
BEGINNING OF THE XX. CENTURY
A. Erdem Bagatur*

Abstract
Pioneer Turkish physician Burhaneddin Toker (1890-1951) is one of the most impressive
physicians in Turkey in the first half of the twentieth century. He and the physicians he had
trained played the most important parts in shaping Turkish medicine. He was appointed to
Cerrahpaşa Hospital as chief surgeon after specializing in surgery and roentgenology in
Germany and transformed Cerrahpaşa to a trauma center and trained many physicians in
musculoskeletal trauma. He lead the sub-specializing of surgery into many branches in
Turkey and published abundantly. Usûl-i Cerrahiyye ve Ameliyât ile Gençleştirme [Rejuvenation
by Operative Methods] (1922) is a review published by Burhaneddin Toker about the popular
subject of the date “rejuvenation,” and vasectomy and testis transplantation surgeries, the socalled rejuvenation interventions, that had caused a madness among wealthy old men all over
the world, claiming a revolutionary improvement of human life, but at the same time turning
into an amusing tabloid subject. The story of the birth of sexual endocrinology and the
knowledge of the date on the effects of hormones on psychosexual development and
*

Prof. Dr., Medicana International İstanbul Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, erdembagatur@gmail.com
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homosexuality which were told through the book were evaluated with today’s point of view.
Keywords: Burhaneddin Toker; rejuvenation; hormone; homosexuality; history of medicine

Özet
Öncü Türk hekimi Burhaneddin Toker (1890-1951) yirminci yüzyılın ilk yarısında
Türkiye’de en çok iz bırakan birkaç hekimden birisidir. Kendisi ve yetiştirdiği hekimler
günümüz Türk tıbbının şekillenmesinde en önemli rolleri oynamışlardır. Almanya’da cerrahi
ve röntgen uzmanlıkları yaptıktan sonra Cerrahpaşa Hastanesi operatörlüğüne atanmış, Cerrahpaşa’yı bir travma merkezine dönüştürmüş, özellikle iskelet sistemi travmaları konusunda
çok sayıda hekimin yetişmesini sağlamıştır. Türkiye’de hariciyenin çok sayıda alt dala
ayrılmasına öncelik etmiş, çok sayıda bilimsel yayın yapmıştır. Usûl-i Cerrahiyye ve Ameliyât
ile Gençleştirme (1922) kitapçığı o günlerde dünyada özellikle varlıklı yaşlı erkekler arasında
bir çılgınlığa neden olmuş olan, insan hayatında devrim niteliğinde bir iyileşme sağlayacağı
iddiasıyla ortaya çıkan, ama aynı zamanda gülünç bir magazin konusuna dönüşen zamanın
çok popüler konusu “gençleştirme” ve gençleştirme ameliyatları olarak öne sürülen vazektomi
ve testis transplantasyonu ameliyatları ile ilgili olarak Burhaneddin Toker’in yazdığı bir
derlemedir. Bu kitapçıkta öyküsü anlatılan cinsiyet endokrinolojisinin doğuş öyküsü ile
hormonların psikoseksüel gelişim ve eşcinsellik üzerindeki etkileri konusundaki çağdaş
bilgiler günümüzün bakış açısıyla değerlendirildi.
Anahtar Kelimeler: Burhaneddin Toker; gençleştirme; hormon; eşcinsellik; tıp tarihi

Ord. Prof. Dr. Ahmed Burhaneddin Toker (1-4)
Büyük, öncü Türk hekimi Burhaneddin Toker (Resim 1) yirminci yüzyılın ilk yarısında
Türkiye’de en çok iz bırakan birkaç hekimden birisidir. Attığı temeller üzerinde yükselen

Resim 1:
Ord. Prof. Dr. A.
Burhaneddin Toker
(önde ortada) 1950
yılında
Cerrahpaşa’da 1.
Cerrahi
Kliniği’nde
çalışma arkadaşları
ve Tıp Fakültesi
öğrencileriyle
birlikte (Dr. A.
Erdem Bagatur
koleksiyonu).
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kurumlar hala yaşamakta, günlük pratiği yönlendirmekte, öğretileri hatırlanmaktadır. Kendisi
ve yetiştirdiği hekimler günümüz Türk tıbbının şekillenmesinde en önemli rolleri oynamışlardır.
Çağdaşı diğer bazı ünlü hekimler gibi siyasete soyunmamış, yöneticilikle ilgilenmemiş, hep
hekimlik ve hocalık yapmıştır.
Burhaneddin Toker 1890’da Van’da doğmuş, 1910’da İstanbul Darüfünunu Tıp Fakültesi’nden
tıp doktoru olarak mezun olmuştur. Devlet tarafından 1913’de Almanya’ya gönderilmiş,
cerrahi ve röntgen kliniklerinden ihtisas sertifikaları almıştır. 1921 yılında İstanbul’a dönmüş
ve o zaman bir belediye hastanesi olan Cerrahpaşa Hastanesi operatörlüğüne atanmıştır. Burhaneddin Toker’in temel ilgi alanı travma cerrahisidir ve on iki yıl süreyle Cerrahpaşa’da
gece gündüz bu uğurda çalışmıştır. Bu süre içinde, genel cerrahi, toraks cerrahisi ve iskelet
sistemi travmatolojisi ile ilgili çok sayıda bilimsel yayın yapmıştır.
Burhaneddin Toker tıp alanında Türkiye’de birçok yeniliğin öncüsü olmuştur. Türkiye’de
uzmanlık belgesi 1928’de ilk kez sınavla ona verilmiştir. İçlerinde distal mide rezeksiyonu ve
total gastrektomi de olan birçok ameliyatı Türkiye’de ilk kez yapmış, Türkiye’deki ilk kan
bankasını kurmuştur (2). Kalça kırıklarının cerrahi tedavisini ilk kez başlatmış, cerrahi
girişimlerden sonra ortaya çıkan tromboemboliye ilk kez dikkat çekmiştir. Yeni cerrahi
dalların birer uzmanlık dalı olarak ortaya çıkmasında öncülük etmiş ve genç hekimlerin bu
dallarda eğitim almaları için yurt dışına gitmelerini sağlamıştır. 1927’de Türk Cerrahi
Mecmuası’nı yayımlamaya başlamış, Türk Cerrahi Cemiyeti’nin 1929’daki kuruluşunda yer
almıştır. Societé Internationale de Chirurgie’de [Uluslararası Cerrahi Cemiyeti] Türkiye
delegesi olmuştur. Tüm hekimlik uygulamalarını bilimsel yayınlar ve kongre konuşmaları ile
tıp camiasıyla paylaşmıştır.
1933’de üniversite reformu ile üniversite kadrosuna alınmış, kendi kliniğinde doçent ve
beş ay sonra da profesör, 1939 yılında 1. Cerrahi Kliniği Direktörü, 1943’de ordinaryüs
profesör olmuştur. 20 ağustos 1951’de 61 yaşında ölmüştür. Ölümünden sonra Cerrahpaşa’da
bugün hala kullanılmakta olan amfiye adı verilmiş, amfinin karşısına büstü konulmuştur (günümüzde büst Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi’ndedir). Ölümünden sonra The Journal of International College of Surgeons’da (5) ve İstanbul Tıp Mecmuası’nda (6) birer anma yazısı yayımlanmıştır.
Burhaneddin Toker’in yurtdışı yayınları dışında Türkiye’de basılmış 123 Türkçe ve
Almanca yayını, ikisi iskelet sistemi travmatolojisi ile ilgili toplam sekiz kitabı vardır.
1927’de Akciğer Tederrününün [tüberkülozunun] Cerrahi Tedavisi, 1929’da Kanserin Cerrahi
Tedavisi, 1938’de Akciğer Apseleri yayımlanmıştır. Üç baskı yapan Kırık ve Çıkıklar (7-9)
isimli kitabı uzun yıllar hem öğrencilerin hem de hekimlerin yoğun ilgisini görmüştür. İskelet
sistemi travmatolojisi ile ilgili diğer kitap Bandaj Bilgisi ve Tekniği (10) adı ile yayımlanmıştır.
Ayrıca Usûl-i Cerrahiyye ve Ameliyât ile Gençleştirme (11) ve Cumhuriyet Mefkûresi ve Darülfünun Gençliği isimli iki adet kitapçık da yazmıştır.
Burhaneddin Toker eğitime ve öğrencilere çok önem verir, hekimlik mesleğini yüceltmeye
çalışırdı. Öğrencilere yaptığı bir konuşmada şunları söylemiştir: “…Sizden beklediğimiz en
büyük meziyet ve haslet mesleğe karşı vefakârlık ve sadakattir. Doğruluktan asla ayrılmayan
ve meslekinde daima ilerleyen hekimdir ki beşeriyete, memlekete hakkile hizmet edebilecek
vaziyete gelir. Genç hekim, bilmeli ki en mesuliyetli meslek tababettir. Şirürjinin bize tahmil
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ettiği mesuliyetler ise daha fazladır. Düşünmeli ki doğru ve maksada uygun bir hareketle
koskoca bir hayatın kurtarılması mümkün oluyor, aksi takdirde, ölüm muhakkaktır… Her
şeyden evvel size en büyük tavsiye hastalarınıza karşı son derece samimi, merhametli ve
şefkatli olmanızdır. Onların elem ve ıstıraplarına karşı ne kadar çok alâka gösterirseniz
ileride tıbbi hayatınızda o derece muvaffakiyetlere nail olacağınız şüphesizdir (2).”
Burhaneddin Toker XX. yüzyılın ilk yarısının en önemli, en yenilikçi ve vizyoner Türk
hekimlerinden birisidir. Günümüzde Türkiye’de genel cerrahi dışında toraks cerrahisi, kalp
ve damar cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji, anesteziyoloji ve reanimasyon, nöroşirürji,
radyoloji anabilim dalları ile kanser ve kan transfüzyonu ile ilgili kurumlar kurucu olarak onu
göstermektedirler. Günün koşulları gereğince, cerrahinin her alanıyla ilgilenmek zorunda
kalmış, tıbbın hemen her dalı için bir şeyler yapmaya çalışmış, bildiklerini öğrendiklerini
çevresindeki herkese aktarmaya çalışmıştır. Ölümünün üzerinden altmış yıldan fazla zaman
geçmiş olmasına karşın Türk tıbbına hizmetleri unutulmamıştır ve temel öğretileri günlük
pratikte halen yer bulmaktadır. O gerçek bir öncüdür.

Usûl-i Cerrahiyye ve Ameliyât ile Gençleştirme
Usûl-i Cerrahiyye ve Ameliyât ile Gençleştirme Burhaneddin Toker’in diğer kitaplarından
farklıdır; sistematik bir bilimsel ders kitabı olarak yazılmamıştır. Bu kitapçık o günlerde
dünyada özellikle varlıklı yaşlı erkekler arasında bir çılgınlığa neden olmuş olan, insan
hayatında devrim niteliğinde bir iyileşme sağlayacağı iddiasıyla ortaya çıkan, ama aynı
zamanda gülünç bir magazin konusuna dönüşen zamanın çok popüler konusu “gençleştirme”
ile ilgili olarak Burhaneddin Toker’in bir kongreden edindiği izlenimlere kişisel düşüncelerini
katarak ve bu konudaki güncel literatür bilgilerini derleyerek aktarmasından ibarettir. Bu ince
kitabı ilginç kılan savaştan yeni çıkmış Cumhuriyet öncesi Türkiye’de çok sayıda sağlık
sorunu varken, son derece ciddi bir insan olan, tıptan ve hastalardan başka bir hayatı olmayan,
uzaklaşmamak için hastanede
bir odada yaşayan Burhaneddin
Toker gibi bilimle içli dışlı bir
cerrahın bu konuya ilgi duymasıdır. Bundan, artık neredeyse
tamamen unutulmuş olmasına
ve şimdi gülünç ve akıl dışı gelmesine karşın, gençleştirmenin
gerçekten dünyayı kasıp kavurduğu ve sunulan “bilimsel” verilere sorgusuz inanıldığı anlaResim 2:
şılıyor.
Usûl-i Cerrahiyye
Zamanın atmosferini anlave Ameliyât ile
Gençleştirme’nin
mak amacıyla Burhaneddin Toorijinal karton
ker’in Usûl-i Cerrahiyye ve Amekapağı (Dr. A.
liyât ile Gençleştirme adlı kitaErdem Bagatur
bının orijinal bir örneği gözden
koleksiyonu).
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geçirildi. Bildiğimiz kadarıyla bu kitaptan günümüze yalnızca birkaç orijinal kopya ulaşmıştır.
Kitap zamanın Osmanlıcasıyla ve o zaman kullanılmakta olan Arap harfleriyle basılmıştır.
Örnek oluşturması amacıyla kitaptaki bazı bölümler orijinaline bütünüyle sadık kalınarak
günümüz alfabesiyle yazıldı ve günümüzde kullanılmayan sözcük ve terimlerin anlaşılabilmesi
için günümüz Türkçesindeki karşılıkları köşeli parantez içinde verildi.
Rumi 1338 (1922) yılında İstanbul’da yayımlanan Usûl-i Cerrahiyye ve Ameliyât ile Gençleştirme’nin kapak sayfasında yazar Operatör ve Röntgen Mütehassısı Ahmed Burhaneddin, Cerrahpaşa
Hastanesi Operatörü unvanlarıyla tanıtılmıştır (Resim 2). 1934 tarihli soyadı kanunu henüz çıkmamıştır (Burhaneddin Toker soyadı kanunundan sonra ilk ismi olan Ahmed’i pek kullanmayacaktır). Kapakta ayrıca Herkesin anlayabileceği lisanla yazılmıştır yazmaktadır. Kitap
yalnızca 36 sayfadır ve içinde hiçbir şekil, resim ya da çizim yoktur (Resim 3). Usûl-i
Cerrahiyye ve Ameliyât ile Gençleştirme’de gençleştirme için uygulanan, daha doğrusu
insanlar üzerinde “denenen” ameliyatlar ve bunun arkasındaki fizyolojik kuram ve deneysel
hayvan çalışmaları anlatılmıştır.
Usûl-i Cerrahiyye ve Ameliyât ile Gençleştirme’nin Mukaddime’si [önsözü] şöyledir:
“Bin dokuz yüz yirmi senesi yaz nihayetine doğru in’ikad eden [toplanan] Nauheim’da
Alman ulûm-u tabîiye [doğa bilimleri] mütehassısîn [uzmanları] ile etibba [hekimler]
kongresinde, münakaşa edilen birçok mübahasat-ı fenniye [bilimsel tartışmalar] arasında iki
mesele-i ilmiye [bilimsel konu] herkesin nazar-ı dikkatini daha ziyade celb eyledi [çekti] ki
benim de son derece merakımı mucip olmuştu. Bunlardan biri Einstein nazariyesi [kuramı]
diğeri de Steinach’ın isbat ettiği birtakım hakaik-i fenniyeden [bilimsel gerçeklerden] ibaretti.
Bu iki âlimin meydana koydukları mesail-i ilmiyeyi [bilimsel konuları] kemal-i dikkatle
[dikkatli olarak] takip ettim ve can kulağı ile dinledim. Serd ettikleri [anlattıkları] efkâr
[fikirler] ve nazariyyâtın [kuramların] kısm-i mühimini [önemli kısmını] not defterime
kaydettim. Fakat… derin bir takım mesail-i riyaziyeden [matematik konularından] bahsile

Resim 3:
Usûl-i Cerrahiyye
ve Ameliyât ile
Gençleştirme’nin
10. ve 11. sayfaları
(Dr. A. Erdem
Bagatur
koleksiyonu).
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mesrudatı [söylenenleri] en müşkil [zor] muamelelerle [denklemlerle] isbate çalışan Einstein’in
konferansına vukufa tam edemediğimi [tam olarak anlayamadığımı] itirafa mecburum.
Steinach’ın meydana koyduğu biyoloji mesailine [konularına] gelince: Onları kemal-i dikkatle
[dikkatli olarak] tedkik ve tetebbu ettim [araştırıp öğrendim]. Müşarün-ileyh [adı geçen]
tarafından vâki’ olan [edinilmiş] tecrübelerini tekmil-i teferruâtla [bütün ayrıntısıyla] kesb-i
vukuf eylemeye [bilgi edinmeye] çalıştım. Bu suretle “gençleştirme” meselesine dair bi-lahire [sonradan] dahi vâki’ olan tedkik sayesinde bende bazı amelî [pratik] ve nazarî
[kuramsal] ma’lumat [bilgiler] hâsıl olmuştu. İşbu ma’lumatın [bilgilerin] fenne karşı alâka
gösteren birçok kimseler için müfit [yararlı] olacağını düşünerek netice-i tedkikatımı [inceleme
sonuçlarını] vatandaşlarımla muhterem meslektaşlarımın piş-i nazarına [gözü önüne] vaz
eylemeyi [koymayı] münasib [uygun] gördüm… Şunu da arz edeyim ki işbu sayfalar “gençleştirme” bahsinin henüz yeni ve genç olan safahatını [evrelerini] gösterecektir...”
Kitabın içeriği, günümüzde artan bir hızla devam eden, insanların en eski rüyası olan gençleşmek, genç kalmak üzerinedir. Ama burada sözü edilen gençleşme güzellik ya da dış
görünüşün korunması için yapılan kozmetik cerrahi girişimlerle ilgili değildir; bedensel,
zihinsel ve en önemlisi cinsel sağlığın yaşla kaybedilmesinden sonra cerrahi yöntemlerle
hormonal mekanizmayla oynayarak yeniden elde edilmesidir. Kitapta ayrıca, varlığı bilinen
ancak henüz kimyasal olarak elde edilememiş olan hormonlar ve endokrin sistem ile bir
“hastalık” olarak nitelenen eşcinselliğin hormonal kökenleri ve tedavisi ile ilgili bölümler de
vardır.
Birinci Dünya Savaşı geride kalmıştır; bilim, teknoloji ve deneysel tıp ilerlemektedir,
artık laboratuvar çalışmalarının ve hayvan deneylerinin önemi bilinmektedir. Savaş sonrası
Batı Dünyası bir mutluluk ve özgürlük coşkusu içindedir.
“Geçen sene Viyana ulemasından [bilim adamlarından] Steinach 16 senelik laboratuvar
tecrübelerinin neticesini neşretti [yayımladı]. Efkârı [fikirleri] cihanda büyük bir merak
uyandıran müşarün-ileyh [adı geçen] neşriyatından [yayınından] sonra herkes âlim, cahil
ortaya konulan bu hakaik-i fenniye [bilimsel gerçekler] ile uğraşmaya başladı… Zira isbat
edilmek istenilen hakikat, beşeriyet için azîm [yüce] bir ehemmiyeti [öneme] haiz idi [sahipti].
İhtiyarlamış yıpranmış bir vücuda bir hayat ve zinde-gî [dirilik] vermek, eski kuvâ-yı
bedeniyeyi [beden gücünü] âmâde [hazır] etmek, şebabetin [gençliğin] her türlü emeller ve
tatlı rüyalarla dolu saatlerini tekrar yaşamak ne azîm [yüce], ne ruhnevaz [ruh okşayan] bir
bahtiyarlıktır! Böyle bir mes’udiyetin [mutluluğun] peşine nice insanlar, salhurde [çok yaşlı],
aynı zamanda mey’us [umutsuz] şahsiyetler koşmuş!”
Eugen Steinach (1861-1944) Viyanalı çok ünlü bir fizyologdu, hormonlar konusunda
dünyanın en önemli araştırmacısıydı ve hiç alamamasına karşın tıp ve fizyoloji dalında yedi
kez Nobel Ödülü’ne aday gösterilmişti (12,13). Başlangıçta Steinach’ın gençleştirmeye bir
ilgisi yoktu, o henüz hormonlar kimyasal olarak gösterilememişken, gonad hormonlarının
varlığını, cinsiyet gelişimi ile cinsel yaşam açısından beyin üzerindeki etkilerini kanıtlamakla
uğraşıyordu. Cinsiyetin genetik faktörler tarafından belirlenmesine karşın, cinsiyet özelliklerinin
gonadlarla oynayarak değiştirilebileceğine inanıyordu (13-15). Daha sonraki yıllarda bu konu
başka yönleriyle çok gündeme gelecektir (16).
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Ancak gençleştirme üzerindeki çalışmalar daha eskilere uzanıyordu, ana fikir aynıydı.
“Geçen asrın nihayetinde Fransız meşahîr [ünlüler] ulemasından [bilim adamlarından] bir
zat, Paris akademisine herkesin nazar-ı dikkatini celbeden [çeken] bir tebliğde bulunmuştur.
İşbu tebliğ-i fenniden anlaşılıyorduki 70 yaşında bir ihtiyar, hasiyeden [testislerden] yapılan
bir hulasanın [özün, ekstrenin] zerkini [enjeksiyonunu] müteakıb [arkasından] onda şayan-ı
dikkat [dikkate değer] gençlik alaimi [belirtileri] tezahür eylemektedir [ortaya çıkmaktadır].”
Burhaneddin Toker’in adını vermediği bilim adamı modern endokrinolojinin babası olarak
görülen Fransız fizyolog Charles-Édouard Brown-Séquard (1817-1894) idi ve daha 1889
yılında hayvan testislerinden elde ettiği ekstrelerin insanlara (erkeklere!) enjeksiyonuyla
bedensel ve zihinsel bir gençleşme elde ettiğini bildirmiş, genç köpek ve kobay testislerinden
elde ettiği ekstreyi 72 yaşındayken 10 kez kendisine de uygulamış ve bu tedavinin kendisini
30 yaş gençleştirdiğini iddia etmişti (14,16,17). Ancak, günümüzde biliyoruz ki, testosteron
testislerde üretilir üretilmez kana salgılanmakta ve testislerde depolanmamaktadır, yani bu
uygulama tamamen anlamsızdır.
Steinach deneysel çalışmalarında başka bir yolda ilerlemiş, çok sayıda taraftar bulan,
ancak net bir başarısızla sonuçlanacak, günümüzde bir aile planlama yöntemi olarak kullanılan
vazektomi ameliyatını gençleştirme için önermişti (13,15,17). Vazektominin testislerde sperm
üreten hücreleri öldürdüğü bilinmekteydi, Steinach’a göre bu hücrelerin ölümü ile testislerde
bir boşluk oluşacak ve hormon salgılayan Leydig hücreleri bu boşluğu doldurmak üzere çoğalacaklardı (15,17,18). “…husyelerinde [testislerinde] hüveynat-ı meneviyeyi [spermleri]
vücuda getiren hücerât [hücreler] tamamıyla faaliyetlerinden sâkıt oldukları [yapamadıkları]
halde tecrübe edilen hayvanların evsaf-ı tenâsüliyelerine [cinsel organ özelliklerine] hiç
halel [zarar] gelmediği tahakkuk ediyor [açıkça görülüyor], binâenaleyh [bu nedenle] tenâsüli
[cinsellik] bezlerin birbirinden tamamıyla ayrı iki vazife-i hayatiyeyi [yaşamsal işleve] hâiz
[sahip] oldukları bu tecârüble [deneyimlerle] dahi derece-i sübûta varmaktadır [kesinleşmektedir].
Aslında hem bu varsayım da hem de vazektomi Steinach tarafından ileri sürülmemişti; vazektomi daha 1890’da bir kastrasyon yöntemi olarak kullanılmaya başlanmış, daha sonra
birçok ülkede çıkartılan yasalarla öjenik amaçlarla suçluların ve psikiyatrik hastaların kısırlaştırılmasında kullanılmıştı (16). Yaklaşık 20 yıl gündemde kalacak olan insandaki ilk
Steinach gençleştirme ameliyatı 1918’de yapılmıştı (17,19). İlk ameliyatlar süpüratif orşit,
hidrosel gibi başka nedenlerle ameliyat edilmesi gereken hastalara ilave işlem olarak ve
hastaların onaylarını almadan yapılıyordu (16). Ameliyat kısa sürede dünyayı saracaktı.
“Geçen sene Leipzig Darülfünunu [üniversite] seririyat-i cerrâhiye [cerrahi kliniği]
direktörü Profesör Payr dahi bu tarzda ameliyatlar icra etmeye başladı. Müşarün-ileyh [adı
geçen] ile aramızda olan mesleki hukuktan dolayı geçen sene sonbahara doğru beni Berlin’den
Leipzig’e davet etti... Ameliyat edilecek olan hastanın husyelerinden [testislerinden] biri
vereme mübtelâ olmuş [yakalanmış], çıkarılmak icab ediyordu. Usule veçhe [yönünde] ihraç
edildi [çıkartıldı]. Çıkartılan husyenin ortasından kesilip maktaına [kesit] iyice bakılınca
mezkûr [bahsi geçen] husyenin [testisin] yalnız ufak bir kısmının hasta olduğu görüldü ve
onun daha iyice sağlam ve veremden ari [temiz] kısmı var idi. İşte husyenin [testisin] sağlam
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kalan işbu kısmından istifade edilmek üzere ikiye bölündü. Yarısı evvelce her iki husyelerini
[testislerini] muharebede [savaşta] büyük bir cerh [yara] neticesi kaybeden bir askerin karın
etlerine eklendi. Mütebakisi [geri kalanı] ise terakki-i sin [ilerlemiş yaş] sebebiyle hem uzvun
[organlar] hem de a’sâbın [sinirler] bir takım esbabdan [sebepler] dolayı ademi iktidara
[cinsel fonksiyon bozukluğuna] mübtelâ [yakalanmış] ihtiyar bir adamın yine adalât-ı
betiniyesine [karın kaslarına] dikildi.
Bu işlem de ana fikir olan hormon üretiminin arttırılması amacıyla yapılıyordu, ama
Steinach ameliyatı bu değildi, Burhaneddin Toker “bu tarzda ameliyatlar” olarak nitelese de
burada yanılıyordu. Steinach hayvanlarda sayısız testis ve over nakli deneyi yapmış ve
bunları yayımlamıştı, ancak bu deneylerin amacı bu yolla gençleştirme sağlamak değil,
cinsiyet hormonlarının cinsel gelişimi, sekonder cinsel karakterlerin gelişimini ve en önemlisi
beynin bu hormonlara verdiği tepkiyi, yani psikoseksüel gelişimi anlamaktı (12,14).
Gençleştirme amacıyla yapılan testis transplantasyonu başka bir yoldan ilerlemişti. Daha
1889 yılında, yalnızca 23 yaşında olan Paris’li hekim Serge Voronoff (1866-1951), BrownSéquard’un yolundan giderek genç köpek ve kobay testislerinden elde ettiği ekstreleri
kendisine enjekte ederek denemelere başlamıştı. Bu enjeksiyonlar yaşlı erkeklerde işe
yaramayınca, giyotinle idam edilen erkeklerin testislerini yaşlı zengin erkeklere transplante
etmeye başlamıştı (15-19). Burhaneddin Toker’in tanıklık ettiği testis transplantasyonu
ameliyatı buydu. Zaman içinde Voronoff’un ameliyatına talep o kadar çok artmıştı ki,
yeterince insan dokusu bulunamamaya başlanmış, 1920’den başlayarak bu defa da maymun
testislerinden ince kesitleri erkeklere transplante etmeye girişmişti (17) (Resim 4). Talep
öylesine fazlaydı ki bu iş için Fransız Gine’sinde bir maymun çiftliği kurmayı planlamıştı
(16). Garip olan, hastalarda
herhangi bir reaksiyonunun
olmamasıdır. Uzun yıllar sonra
anlaşılmıştır ki, testislerde bulunan Sertoli hücreleri bağışıklık sistemine karşı bir bariyer oluşturmaktadır. Voronoff
kendi yönteminin Steinach
yönteminden daha başarılı olduğunu iddia ediyor, bunu kaResim 4:
nıtlamak için iyice düşkün
İtalyan
yaşlı erkeklere önce Steinach
Illustrazione del
Popolo dergisi.
ameliyatı yapıyor, başarısız
“Prag’da bir
olduğunu gösterdikten sonra
hastanede
aynı hastalara maymun testisi
trajikomik bir
sahne: Gonadlarını
nakli yapıyordu. Kitaplarına
vermek istemeyen
maymun testisi nakli yapılan
isyankâr bir
hastaların ameliyat öncesi ve
maymun.” (Dr. A.
sonrası fotoğraflarını koyarak
Erdem Bagatur
koleksiyonu).
başarısını kanıtlamaya çalışı-
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yordu (Resim 5). Voronoff bir süre sonra menopoz sorunlarıyla baş edebilmeleri için kadınlara
da maymun overleri nakletmeye başlamıştı. Cevap olarak Fransız hükümeti sömürgelerde
maymun avını yasakladı (16). Zaten maymun dokuları da vücutta bir süre sonra fibrozise
uğrayarak yok oluyorlardı. Bu arada Voronoff çılgınca zengin olmuş, çok lüks bir hayat
yaşamaya başlamış ve 64 yaşındayken 21 yaşında bir genç kadınla evlenmişti. Gazeteciler
kendisine maymun testisi nakli yaptırıp yaptırmayacağını sorduğunda “ihtiyacım yok” demişti.
Voronoff testis nakli ile gençleştirme üzerine kitaplar yazmış ve bu kitaplar birçok dile
çevrilerek tüm dünyada ilgi uyandırmıştır.
Diğer yanda Amerika Birleşik Devletleri’nde de testis transplantasyonu almış başını
gitmişti. Ameliyatın en büyük destekçilerinden Dr. G. Frank Lydston (1858–1923) her derde
deva olarak tanımladığı ameliyatı kendisine yaptırmıştı. Bir hapishane hekimi olan Dr. Leo L.
Stanley (1886–1976) ise idam edilen ya da intihar eden mahkumlardan aldığı testisleri diğer
1000 mahkuma nakletmiş ve sonuçlarını yayımlamıştı (17). Hayvanlardan da nakil yapılıyordu
ama Amerika’da maymunun yerini keçi almıştı. Dr. John R. Brinkley (1885–1942) (tıp
fakültesine gitmiş, ancak mezun olmamıştı) bu alandaki potansiyel parayı görmüş ve yaşlı
erkeklere keçi testisi transplante etmeye başlamış, kazandığı paralarla bir radyo istasyonu
kurarak kendi reklamını yapmış ve sonuçta 16000 kişiye bu ameliyatı yapmıştı (17).
Bu arada Steinach ameliyatları devam etmekteydi, Sigmund Freud (1856–1939) 1923’de
67 yaşında, Nobel edebiyat ödüllü ünlü İngiliz şair William Butler Yeats (1865–1939)
1934’de 69 yaşında bu ameliyatı olmuşlardı (16,20). Freud’un ameliyat olmasındaki amaç
sürekli nüks eden kanserinden kurtulmaktı, doğal olarak hiçbir işe yaramadı. Amerikalı
cerrah Harry Benjamin, yüzlerce kişide bu ameliyatı yapmıştı, ameliyat olanların %13’ü
hekimdi (16). Steinach zaman
geçtikçe ameliyatı konusunda
hassaslaştı, ameliyatı yapan
cerrahların hiçbir olumlu etki
görmedikleri yönündeki eleştirilerine ameliyatın sonuçlarının başarılı olabilmesi için
ameliyatlara bizzat kendisinin
katılması gerektiğini söyleResim 5:
“Maymunda
meye, ilk ameliyatlarda elde
yapılan ameliyat.
edilen başarının hastaların
Dört parça greft
gerçek hastalıklarının tedaoluşturmak üzere
testisin her iki
visinden kaynaklandığını redyarımı
detmeye başladı. Ancak biuzunlamasına
limsel baskılar karşısında
şekilde ikiye
kesilir.” (Serge
ameliyatın amacının gençleşVoronoff. Étude
tirme değil iyileştirme oldusur la Vieillesse et
ğunu, yaşlanmayı bütünüyle
le Rajeunissement
geri döndürmediğini, yalnızca
par la Greffe, 1926
kitabından).
yavaşlattığını söylemeye baş-
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Resim 6:
(Solda) “1924
yılında 73
yaşındayken.
Transplantasyondan önce.”
(Sağda) “1925
yılında 74
yaşındayken.
Transplantasyondan sonra.”
(Serge
Voronoff. Étude
sur la Vieillesse
et le
Rajeunissement
par la Greffe,
1926
kitabından).

ladı. Gazete ve dergilerde uzun zamandır her iki ameliyat ile alay ediliyor, ama diğer yanda
yaşlı ve zengin erkeklerin ameliyat için sıraya girdiği yazılıyordu (Resim 6). Sonuçta dünyada
binlerce kişide belirgin bir plasebo etkisi yaratılmıştır.
Bundan sonra Burhaneddin Toker tehlikeli sulara giriyor. “Bundan anlaşılıyor ki tenasüli
[cinsiyet ile ilgili] hormonlar -tenasüli [cinsiyet ile ilgili] bezlerin mevadd-ı ifraziyesi
[salgılanan maddesi]- cümle-i asabiyede [sinir sisteminde] pek derin bir tesir icra ediyor.
Bedende iddihar edilen [biriken] hususi hormonların az veya çok olduğuna göre o hayvan
veya şahısta ya müzekker [erkeğe] veya müennese [dişiye] mahsus tenebbühât-ı asabiye [sinir
sistemi gelişimi] veya tenasüliye [cinsiyet gelişimi] husule getirerek cinsin tevlidine [oluşumuna]
sebebiyet verir.”
Steinach bulgularının eşcinselliğin nedenini açıkladığını savunuyordu. Ona göre eşcinsellik
hem erkeklik hem de kadınlık hormonlarının aynı anda salgılanmasıyla sonuçlanan gonadların
differansiasyon kusurundan kaynaklanıyordu. Bu kusur konjenital olduğunda birey hermafrodit
oluyor, kusur erişkin yaşta ortaya çıkarsa birey, örneğin bir erkek olarak gelişmişse de,
psikoseksüel olarak bir dişiye dönüşüyor ve erkeklere ilgi duyuyordu (12,16). Bu nedenle de
eşcinsellik bir “suç” değildi.
Steinach daha da ileri giderek eşcinsellerin testislerinde F-hücreleri adını verdiği ve heteroseksüel erkeklerde bulunmayan, overlerdeki lutein hücreleri andıran hücreler olduğunu
iddia etti.“Yukarıki hakaik-i fenniyeden [bilimsel gerçeklerden] derpiş [göz önünde olana]
nazar edilince [bakılınca] homoseksüelitenin ne suretle husule geldiğine dair bir fikir hâsıl
olunabilir… Hakikaten Steinach’ın… tecarübünden [deneyimlerinden] anlaşılıyor ki mezkûr
[adı geçen] hastalık, bir şahısta iki nevi şebabet bezlerinin [gonadın] gayr-i tabii [doğal
olmayan] bir surette teşekkülünden ileri gelmektedir… Bu hususta Steinach’ın ispat ettiği
vecihle [şekilde] homoseksüeliteye mübtelâ [yakalanmış] erkeklerin şebabet bezleri [gonadları],
hâl-i tabiide [doğal şekilde] bulunan kimselerin şebabet bezlerine [gonadlarına] benzemeyip
mikroskop ile tayin edilebilen tagayyürat-ı nesiciye [doku bozukluğu] ibrâz ediyor. Bu nevi
hücrelerin şekilleri kadın şebabet bezlerindeki [gonadlarındaki] hücrelerinkine şebihtir [ben-
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zerdir].” Ancak, doğal olarak, bu hücreleri Steinach dışında kimse göremedi (16).
Nedeni ne olursa olsun, eşcinsellik bir “anomali” idi. Öyleyse, eşcinsel bir erkeğin
testisleri “normal” bir erkeğin testisleri ile değiştirilirse eşcinsel erkek “tedavi” edilebilir
miydi?
“Bundan başka mezkur [adı geçen] hastalığa mübtelâ [yakalanmış] kimselere hâl-i
tabiiyede [doğal şekilde] olan bir şahsın husyesi [testisi] nakil ve eklenmek suretiyle o gibi
hasta eşhasta [kişilerde] görülen gayr-i tabii [doğal olmayan] sevk-i tenasüliyeleri [cinsel yönelimleri] tebdil [değiştirebilen] ve tagyir eyleyebilen [başkalaştırabilen]… yine Steinach
oldu. Homoseksüel âdâtiyle [alışkanlıkları] me’lûf [huy edinmiş] bir hastada yapılan ameliyat
ber-vech-i âtidir [aşağıdaki gibidir]: Evvelâ o hastanın husyesi [testisi] usulü vecihle [uygun
şekilde] çıkarıldı. Diğer taraftan ikinci bir hastada vaziyet-i gayr-i tabiiyede [doğal olmayan
durumda] olan ve bundan dolayı ihracı [çıkarılması] icap eden bir husye [testis] evvelki
marizin [hastanın] adalât-ı betiniyesine [karın kaslarına] nakil edilerek hıyatet edildi [dikildi].
Mezkûr [sözü edilen] husye [testis] az zamanda imtisas etmeden [rezorbe olmadan] bilâ
ihtilât [sorunsuz] tuttu... Bir kaç hafta sonra hastada evvelce şiddetli bir surette mevcut olan
gayr-i tabii [doğal olmayan] sevk-i tenasüliyeleri [cinsel yönelimleri] iyileşmeğe başladı yani
o şahısta görülen tezahürât-i nisvâniye [kadınsı görünüş] zâil [yok] oldu…Hayat-ı tenasüliyesi
[cinsel hayatı] ise hâl-i tabiiye [doğal haline] rücu etti [döndü].” Bu işin bir saçmalık olduğu
kısa sürede anlaşıldı ve Steinach sanki hiç eşcinsellik konusuna bulaşmamış gibi davranarak
kendini yeniden gençleştirme çalışmalarına verdi.
Burhaneddin Toker kitabın sonlarına doğru yeniden gençleştirmeye odaklanıyor ve gerçek
Steinach ameliyatı anlatılıyor. “Bu hale gelen bir farenin habl-i menevîsi [vaz deferensi],
husye [testis] ile berbah [üretra] arasında olmak ve kan damarlarına dokunmamak şartıyla
rabt edilince [bağlanınca] ameliyattan bir kaç hafta sonra hayvanın bedenindeki tezahürat
[değişiklikler] görülmektedir… İşbu hayvanların sevk ve kuvve-i tenasüliyeleri [cinsel yönelim
ve güçleri] umumiyetle hal-i tabiinin [doğal halin] fevkinde [üstünde] bulunuyor… İşte… suret-i katiyede [kesin olarak] anlaşılıyor ki gerek erkek ve gerekse dişi farelerde… yeni bir
gençlik devresi inkişaf ediyor [ortaya çıkıyor]. Acaba işbu gençleştirme sayesinde aynı
zamanda temdid-i hayat [hayatı uzatmak] kabil midir [olası mıdır]?
(Steinach) üç vakıada [olguda] habl-i meneviyi [vaz deferensi] husye [testis ile] ile berbah
[üretra] arasında rabt etmek [bağlamak] suretiyle tıpkı hayvanlarda ettiği tecarüb [deneyler]
neticesinde elde edildiği aynı netayice [neticelere] destres oldu [amacına ulaştı]. İki vakıa
[olgu] hakiki ihtiyarlardan ibarettir… Sekiz seneden beri tenebbüh-i tenasüliden [cinsel uyarılmadan] eser yoktu... Ameliyattan bir müddet sonra tekmil yukarıki araz-ı seririye [hastalık
belirtileri] zail [yok] oldu. Hasta kendisini daha kuvvetli ve her işe müstaid [uygun, yetenekli]
hissetmeye başladı... İntibâh-ı tenasüliyesi [cinsel açıdan uyarılması] yeniden inkişaf etti
[ortaya çıktı]… Üçüncü vakıa ise henüz 44 yaşlarında olduğu halde… mecal ve arzu yoktu…
Sevk ve iktidar-ı tenasülisi [cinsel gücü]… tamamıyla zail [yok] olmuştu. Fakat ameliyattan
iki üç ay sonra… ihtiyarlık arazı zail [yok] oldu, istidat ve sa’y-i bedeniyesi [bedensel
çalışması] son derece arttı. Sevk ve iktidar-ı tenasüliyesi [cinsel gücü] ise yeniden hal-i
faaliyete [faal duruma] geldi. Bu vakaiye [olgulara] dair her türlü şekk [tereddüt] ve şüpheye
mahal kalmamak üzere şu da arz edilmelidir ki ameliyatların neticesi kuvve-i telkin [ikna
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gücü] tesirine hamledilemez [yüklenemez]. Zira üç hastadan hiç birinin kendilerinde
gençleştirme maksadıyla ameliyat edildiğinden haberleri yoktu… diğer bir sebepten ameliyata
muhtaç oldukları evvelce kendilerine söylenmişti. O halde üçünün de yapılacak nev-î ameliyata
[ameliyat çeşidine] vukufları [bilgileri] yoktu. Binâenaleyh bir te’sir-i telkin [telkin etkisi]
mevzubahis olamaz.” Bu cümlelerden anlıyoruz ki hastanın onamı alınmadan, üstelik bir kısırlaştırma işlemi olan bu ameliyatın hastanın “iyiliği” için yapılması son derece olağan
görülüyor (16,17), Burhaneddin Toker de bunu aktarmakta bir sakınca görmüyor.
Doğal olarak kadınlarda gençleştirme de gündeme gelmiştir. Overlerin düşük düzeyli ışınlanmasının Steinach’ın erkeklerde önerdiği vazektomi ile aynı işlevi göreceği, ışınlamanın
overlerde yumurta üreten hücreleri öldürerek hormon üreten hücrelere yer açacağı ve
böylelikle daha çok kadınlık hormonu üretileceği öngörülmüştür. “Ameliyatla gençleştirme
usulünün kadınlarda tatbiki nisbeten güç olduğu için şimdilik kadın şebabet bezlerinde [gonadlarında] bu hususta müşahedat-ı fenniye [bilimsel gözlem] mevcut değil, zira kadınlardaki
şebabet bezleri [gonadlar] erkeklerinki gibi haric-i beden [beden dışında] bulunmayıp bedenin
dâhilinde mevzudur [konumlanmıştır]. Bu sebepten ameliyata kolaylıkla karar verilememektedir.
Buna mukabil röntgen şuaatıyla [ışınlarıyla] kadınlarda gençleştirme alaiminin [belirtilerinin]
husulü mümkün gibi görünüyor. Yukarıda dahi arz eylediğim vecihle [şekilde] hususi bazı
usul ve mesaha [ölçüm] aletleriyle röntgen şuaatını [ışınlarını] ölçtükten sonra kadın şebabet
bezlerine [gonadlarına] kifayet edecek [yetecek] miktarda sevk olunursa [gönderilirse] mezkûr
[adı geçen] bezlerin kesb-i hacim ettiği [boyutlarının büyüdüğü] muhtelif müelliflerin
[yazarların] müşehadatıyla [gözlemleriyle] sabittir.”
Burhaneddin Toker’in cerrahinin yanı sıra “Röntgen” ihtisası da vardır ve ışınlama konusu
çok ilgisini çekmektedir. Örneğin Röntgen ışınlarıyla kanser tedavisi konusunu iyi bilir ve
uygular. “Serîriyâttaki [klinikteki] müşâhedelerim [gözlemlerim]… şudur: Nezf-i rahim
[metroraji, ara kanama] ve miyom sebebinden yumurtalıklarını röntgen şuaatına [ışınlarına]
arz ettiğimiz bazı kadınlar daha ilk celselerde [uygulamalarda] âsâr-ı heyecan [heyecan
belirtileri] gösterir ve bir tenebbüh-i tenasüliye [cinsel uyarıma] maruz kalırlardı… Bu
suretle (Röntgen ışınlarıyla) tedavi edilen hastalarda pek ziyade iyilik alaimi [belirtileri] görülmektedir. Aynı zamanda bu hastalar kendilerini daha genç hissederler. Steinach’a gelinceye
kadar işbu iyilik alaiminin [belirtilerinin] sebeb-i hakikisi [gerçek nedeni] asıl hastalığın
bertaraf edilmesine atfediliyordu. Fakat müşarün-ileyhin [adı geçenin] tecarüb-i adide [çok
sayıda deneyi] ve vâsiası [birikimi] malum olduktan sonra Röntgen şuaatının [ışınlarının]
tesiri ile şebabet bezlerinde [gonadlarda] husule gelen teceddüdü [yenilenmeyi], hastaların
genç ve kuvvetli olmalarına sebep olarak gösterilmek icap eder.”
Testosteronun 1935 yılında kimyasal olarak izole edilmesi bu uygulamaların sonunu
getirdi ve bu arada vazektominin de, testis transplantasyonunun da, kadınların ışınlanmasının
da hiçbir işe yaramadığı kanıtlandı. Hem Steinach hem de Voronoff çeşitli aşağılamalara
uğradı, şarlatanlıkla suçlandı, hem toplum hayatından hem de tıbbi çevrelerden dışlandı (16).
Bir zamanlar “İnsanlığı baştan aşağı sarstım, hormon salgısının yeniden canlandırılmasıyla
erkekliğin ve cinsel gücün diriltilebileceği düşüncesi bundan sonra insanoğlunu bir daha
rahat bırakmayacaktır” diyen Steinach, Naziler’den kaçtığı İsviçre’de sürgünde, dünyaya
küskün olarak öldü. Voronoff’un öldüğünü neredeyse kimse fark etmedi. Her iki ameliyat da
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şarlatanlık tarihine gömüldü. Bu arada testosteronun da insanları gençleştirmediği, ömrü
uzatmadığı gösterildi.
Yazılanlara günümüz tıbbi uygulamaları, insan ve hasta hakları açısından bakıldığında
dehşete düşmemek mümkün değil: Organ nakli gereklerinden habersiz, makine parçası
değiştirme mantığıyla bireyler arasında organ nakli yapmak, bir hastadan çıkartılan tüberkülozlu
testisin yarısını sağlam diyerek başka bir hastaya nakletmek, insanlarda deneysel ameliyatlar
yapmak, ölülerin dokularını izinsiz olarak kullanmak, maymun testis parçalarını insana
nakletmek ve bu yolla hayvanlara eziyet etmek, hastaları aldatarak deneysel ameliyatlar
yapmak. Ancak, yine de, şimdi şarlatanlık olarak algıladığımız bu süreç sırasında, endokrinoloji,
cinselliğin biyolojik temelleri ile hormon replasman tedavilerinin gelişimine belirgin katkılar
yapılmıştır (14). Bilimsel araştırmaların şekillenmesi üzerindeki toplumsal ve kültürel baskıları
da göz ardı etmemek gereklidir.
Burhaneddin Toker’in sözünü ettiği fizyoloji çalışmalarının, yapılmış olan hayvan
deneylerinin ve ameliyatların tümü gerçektir ve bu yayınlara ulaşmak hala mümkündür. Burhaneddin Toker’in bunların tümünü okuduğu ve yürekten inandığı anlaşılmaktadır. Usûl-i
Cerrahiyye ve Ameliyât ile Gençleştirme 1922’de yazılmıştır, ancak gençleştirme çılgınlığı
1930’lu yılların sonlarına kadar sürmüştür. Usûl-i Cerrahiyye ve Ameliyât ile Gençleştirme şu
sözlerle bitmektedir.
“İşbu risâle [kitapçık] yazıldığı esnada gençleştirme usul-ı hayatiyesine [yöntemlerine]
dair leh ve aleyhte olmak üzere birçok neşriyat [yayın] vâki’ oldu [yapıldı]. Bunların hey’et-i
mecmuası [bütününün gösterdiği] nazar-ı dikkate [dikkate değer]… hakikat şudur: Her usul
gibi gençleştirme meselesi dahi safahat tekamülünü [gelişme sürecini] evvela bati’ [yavaş]
olarak yapmaktadır bi-l-ahire [sonradan] işbu tekamülün [gelişmenin] daha seri’ [hızlı]
olacağına kanaat vardır. İşte bunun için teşrik-i mesâi [işbirliği] ile terakkîyi [ilerlemeyi]
temin eylemekle beraber tekmil-i netayici seririyenin [tüm klinik sonuçların] intişârına [yaygınlaşmasına] kadar intizâr eylemek [beklemek] müvafıktır [uygundur]. Bununla beraber
münasip vakaide [olgularda gençleştirme usulünün tatbikat-ı cerrahiyesinden [cerrahi uygulamalarından] çekinmemek dahi cümle-i vazaifimizdendir [görevlerimiz arasındadır].
Bu hevesine karşın, Burhaneddin Toker’in bu ameliyatları yapıp yapmadığı bilinmemektedir.
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BULAŞICI VE SALGIN HASTALIKLAR
TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ*
A GENERAL LOOK AT THE HISTORY OF INFECTIOUS
AND EPIDEMIC DISEASES
Gülten Dinç**

Abstract
Infectious and epidemic diseases have been the biggest factor in human depopulation
throughout the history. These diseases have taken many lives and played a major role on wars and
destinies of society. In this article, historical development of infectious and epidemic diseases and
microbiology will generally be introduced.
Key Words: History of Medicine, History of Infectious Diseases, History of Epidemic Diseases

Özet
Bulaşıcı ve salgın hastalıklar tarih boyunca insan ölümlerinin en büyük etkenlerinden biri
olmuştur. Bu hastalıklar pek çok can kaybına neden olarak savaşların ve toplumların kaderleri
üzerinde de etkin rol oynamışlardır. Makalede, genel olarak bulaşıcı ve salgın hastalıkların
tarihçesi ile birlikte mikrobiyolojinin tarihsel gelişimi verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Tıp Tarihi, Bulaşıcı Hastalıklar Tarihi, Salgın Hastalıklar Tarihi

GİRİŞ
Bulaşıcı ve salgın hastalıklar, yüzyıllardan beri en büyük can kayıplarına yol açan ve insanları
dehşete düşüren hastalıkların başında gelir. Bu hastalıklar toplumdaki yaygınlıklarına göre;
endemi, epidemi ve pandemi olarak sınıflandırılırlar. Endemi; bir popülasyon içinde her zaman
var olan bir hastalığı, epidemi; beklenmedik bir şekilde, hızla ve aniden yayılarak birçok insanı
etkileyen bir hastalığı, pandemi ise bir kıta veya dünyanın tümü gibi büyük alanlarda yaygın olan
ve çok büyük sayıda insanı etkileyen bir hastalığı tanımlamada kullanılır. Tarih boyunca hüküm
*
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sürerek salgınlara, kitlesel ölümlere ya da insan bünyesinde kalıcı değişikliklere yol açan bulaşıcı
hastalıklar arasında; veba, çiçek, kızıl, kızamık, kolera, tifo, tifüs, sıtma, dizanteri, suçiçeği,
zatürree, hepatit, grip, tüberküloz, cüzam, şarbon, kabakulak, sarıhumma, boğmaca vb. gibi
hastalıklar vardır. Bunlara ek olarak günümüzde AIDS, SARS, ebola, kuş gribi, domuz gribi gibi
adlar altında çeşitlenerek yaygınlaşan bulaşıcı ve salgın hastalıklar da halen insanların korkulu
rüyası olmaya devam etmektedir.
Bulaşıcı hastalıkların yaygınlaşmasındaki en büyük etkenlerin başında insanların hayvanlarla
yakın ilişkileri, topluluklar halinde yaşamaları, yetersiz çevresel sağlık koşulları ve maddi zorluklar
gelir. İnsanlar tarih boyunca bulaşıcı ve salgın hastalıklar karşısında kendilerini çoğunlukla aciz ve
çaresiz hissetmişler ve bu yetersizlik ve çaresizlik duyguları nedeniyle bu hastalıklardan kaçabilmek
için zaman zaman büyük göçlere ve tecritlere kadar varan korunma önlemlerine yönelmişlerdir.
Tüm bu nedenlerle bulaşıcı ve salgın hastalıklar tarihi, tarihöncesi dönemlerden günümüze
kadar insanoğlunun bu hastalıklara karşı sürdürdüğü büyük mücadelenin de tarihidir.

TARİH ÖNCESİ DÖNEM
Bulaşıcı hastalıklara yol açan ve genel olarak mikrop olarak adlandırılan, gözle görülmeyen
küçük canlıların yeryüzünde tarih öncesi dönemlerden beri var oldukları bilinmektedir. Tarih
öncesi dönemde yaşayan insanların yaşam koşulları ile hastalıkları ve tedavileri hakkındaki bilgiler;
o dönemden kalan mağara ve duvar resimleri, fosiller, iskelet kalıntıları, arkeolojik buluntuların incelenmesi ya da günümüzde halen dünyanın bazı izole bölgelerinde yaşamlarını sürdüren ilkel toplulukların antropolojik yönden incelenmesiyle elde edilir. Paleopatoloji (iskelet kalıntılarından
hastalık izlerini inceleyen bilim dalı) alanı araştırmacılarının iskelet kalıntıları ve kayalardaki
mikroskobik izler üzerinde yaptıkları incelemeler tarih öncesi zamanlara ait bazı bakterilerin
varlığını ortaya koymuştur. Fakat bu bakterilerin patojen (hastalık yapıcı) olup olmadıkları halen
tartışılan bir konudur. Silisli kayalıklarda bulunan ve patojenitesi tayin edilemeyen iki milyar yıllık
fosilize bakterilerin elektron mikroskoplarla çekilen fotoğrafları sayesinde, bunların günümüzdeki
bakterilerle önemli bir morfolojik farkının olmadığı anlaşılmıştır. Yine günümüzden beş yüz
milyon yıl önceki tuz tabakaları içinde bulunduğu belirlenen en eski canlı organizmalar olan
kamçılı bakterilerin uygun ortam yaratıldığında, uzun uyku devresinden uyanarak yaşamağa ve
hızla çoğalmağa başladıkları da anlaşılmıştır. Bakterilerin meydana getirdiği enfeksiyonlara ait ilk
bulgular ise günümüzden iki yüz elli milyon yıl öncesine dayanır (1-3).
Tarih öncesi dönemlerde; insanların hayvanlarla iç içe yaşamalarının ve çiğ et yemelerinin
paraziter hastalıklara, tüberküloz ve bruselloza, soğuk hava koşulları ve hijyenik olmayan
ortamların üst ve alt solunum yolları enfeksiyonları ile üriner enfeksiyonlara, su kenarlarında yaşamalarının sıtmaya, topluluklar halinde yaşamalarının ve nüfus yoğunluğunun artmasının ise
bulaşıcı ve salgın hastalıklara yol açtığı düşünülür (3). Ancak tabii ki o dönemlerde yazılı
belgelerin olmaması nedeniyle bunlar hakkında kesin kanıtlara ulaşabilmek de mümkün değildir.
Tarih öncesi dönemlerde yaşayan insanlar bugün patojen mikrop adı verilen küçük canlıları
çıplak gözle görememişler ancak nedenini anlayamadıkları bir gücün kendilerini etkileyip, hastalandırdığının farkına vararak onları kötü ruh olarak adlandırmışlardır. O dönemde hastalıklar
çoğunlukla doğaüstü güçlere; tanrılara, ruhlara ve büyüye atfedildiği için de tedavide genellikle
büyü ve sihir yöntemleri kullanılmıştır. Ancak hastalıklar, işlenen bir suçun doğaüstü güçler
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tarafından verilen cezası olarak görüldüğü kadar, yıldızlara ya da hava değişikliklerine de
atfedilmiştir. Toplu yaşama geçildiğinde ortaya çıkan kitlesel bulaşıcı hastalıkların başka bir
âlemden gelen ruhlar tarafından oluşturulduğu inancı doğmuş ve hastalığın tabuya karşı gelindiğinde
ya da topluma karşı suç işleme nedeniyle ceza olarak verildiği inancı da hâkim olmuştur (1-5).

ANTİK DÖNEM UYGARLIKLARI
İnsanlık tarihinin başlangıcından, erken dönem Ortaçağ’ına kadar olan zaman dilimindeki
tarihi, kültürel ve siyasi olaylar Antik dönem kapsamında incelenir. Bu dönem uygarlıklarına ait
temel kaynaklar; kil tabletler, papirüsler, duvar yazıları ve giderek de el yazmaları ya da yazının
kullanıldığı kaynaklardır. Bu kaynaklara salgın hastalıklar açısından bakıldığında, bazı Eski Çağ
yazarları tarafından ‘veba’ olarak adlandırılan ve çoğunun ortak özelliği, yüksek hızda seyreden
ölüm oranları olan salgınların hakim olduğu görülür. Bu dönem kaynaklarında ‘veba’ genel
başlığı altında genellikle hıyarcıklı veba, kızıl, kolera, tifüs ve difteri gibi diğer hastalıklar yer
alır. Ancak bunların ayrıntılı tanımları yapılmadığından günümüzde bu hastalıklar hakkında
kesin bir kanıya varmak oldukça güçtür.

Mezopotamya (M.Ö. 3500-530)
Anadolu’dan Ortadoğu’ya uzanan Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki verimli topraklardan
oluşan Mezopotamya bölgesi tarih boyunca Sümer, Asur, Akad ve Babil gibi büyük uygarlıklara
ev sahipliği yapar. Ancak Mezopotamya toprakları aynı zamanda ticari kervan yolları üzerinde
olduğundan, buradan geçen insanlarla birlikte veba ve diğer salgın hastalıklar da bölgeye taşınır.
Mezopotamyadaki tıbbi uygulamalarda sihir, din ve çevresel etkenlerin rolü son derece
önemlidir. Bunların yanı sıra astrolojik olaylar da özellikle salgın hastalıklarla ilgili görülür ve
hastalık nedenleri ya da en azından habercileri arasında sayılır. Mezopotamyalılara göre kırlarda,
sokaklarda, kaya diplerinde, evlerin içinde, ıslık çalarak esen rüzgârda hep tehlikeli ve görünmez
varlıklar bulunur ve bulaşıcı hastalıklara sihir açısından bakılır. Örneğin, büyülenmiş, cin ya da
şeytan çarpmış olarak nitelenen kimselere dokunmak, bunların yanında yatmak, tabağından
yemek yemek tehlikeli ve yasaktır. Tarih içinde bu fikir giderek daha özel bir şekil alır ve cüzam
gibi bulaşıcı hastalıklara tutulmuş hastaların tecridi uygulamasını doğurarak, daha sonraki
dönemlerde de olumlu bir etki yapar (5-6).
Mezopotamya uygarlıklarından olan Sümerlilerin sosyal yaşamı ve hastalıklarıyla ilgili
bilgiler onlardan günümüze ulaşan kil tabletlerde yer alır. Bu tabletlerde bir sinek olarak
gösterilen Nergal’in vebanın tanrısı olduğu kayıtlıdır. Ancak Mezopotamya halkları salgın
hastalıklarla ilgili olarak bazı gerçekçi gözlemler de yaparlar. Örneğin veba salgınlarından önce
çok sayıda farenin öldüğünü bilirler, cüzamın bulaşıcı bir hastalık olabileceğini sezerek hastaları
toplumdan uzak tutarlar. Mezopotamya topraklarından olan Susa’da (İran), bazı hastalıkların sivrisineklerle taşınabileceğinin kabul edildiği, onları uzaklaştırmak için büyüye başvurulduğu,
ayrıca hekimlerin haşeratın hastalık yaptığını bildikleri de kaynaklarda yer alır (7).
O dönemde görülen bulaşıcı hastalıklarla ilgili korkular, halkın günlük yaşamına ve diline
de yansır. Örneğin bazı Mezopotamya metinlerinde rastlanan ‘Sin onun vücudunu bir elbise
gibi cüzamla kaplasın’ gibi bulaşıcı hastalıklarla ilgili beddualardan, bu hastalıkların o
dönemde ne derece ürkütücü oldukları anlaşılır (6).
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Hitit (M.Ö. 1800-1200)
Diğer bir Anadolu uygarlığı olan Hitit uygarlığında da sihir, fal ve dinsel törenler bir hayli yoğundur.
Buna bağlı olarak sağlık ve hastalık konularında da büyünün özel bir yeri vardır. Hititlerde büyü,
özellikle salgınların ordudan uzaklaştırılması amacıyla kullanılır. Örneğin böyle bir büyü ritüeli için bir
eşek getirilir, düşman ülkesine doğru sürülür ve ‘Ey (tanrı) Yarriş! Sen bu ülkeye ve kampına felaket
verdin, bu eşeğin onu yüklenmesini ve düşman ülkesine götürmesini sağla’ sözleri söylenir (8). Böylece
salgın hastalığın başka diyarlara gönderileceğine inanılır.
Hititlilerin halk sağlığı açısından içme suyu kaynaklarının temiz tutulmasını istemeleri ve hastalıktan
korunabilmek için hastalıklı ortamdan yer değiştirerek, bulaşmadan kendilerini korumaya çalışmaları
salgın hastalıkları tanıdıklarını gösterir. Bu devirde Anadolu’da görülen hastalıkların en kötüsü, kitlesel
ölümlere yol açtığı bilinen ve henkan / hinkan denilen hastalıktır. Bu hastalığın veba, kolera veya tifo gibi
bir salgın hastalık olduğu düşünülür. Bunlardan başka Hitit Kralı II. Murşili döneminde ülkede baş
gösteren salgının durması ve ölümlerin sona ermesi için Kralın salgını çıkardığına inandığı Fırtına
tanrısına yakarışını içeren Veba Duası ya da Salgın Duası olarak bilinen metinler çok önemlidir.
Murşili’nin veba dualarından, vebanın Hatti ülkesini perişan ettiği ve o dönemde Anadolu’da yirmi yıl
süren bir veba salgını olduğu anlaşılır. Metinde sağlık ve tıp anlayışının tarihsel dönüşümünü gösteren
vurgulayıcı ifadeler yer alır ve Kral II. Murşili’nin babasının işlediği bir günahın sonucunda tanrının
kendisini bu salgınla cezalandırdığına olan inancı ortaya konulur (2, 8-9).

II. Murşili’nin Veba Duası (2)
Ey Hatti’nin Fırına Tanrısı efendim ve ey efendim olan bütün tanrılar!Doğrudur, insan
günah işler, benim babam da günah işledi; Hatti’nin Fırtına Tanrısı efendimin sözünü
dinlemedi. Ama ben, hiç günah işlemedim. Doğrudur, babanın günahı oğluna da geçer,
bana da babamın günahı geçti. Şu anda Hatti’nin Fırtına Tanrısı efendime ve efendim olan
bütün tanrılara itiraf ederim ki, doğrudur biz bunu yaptık. Ve şimdi ben babamın günahını
doğruladığıma göre, ey Hatti’nin Fırtına Tanrısı, ey benim sahibim ve sahibim olan bütün
tanrılar, niyetleriniz artık değişsin! Artık benim için de yeniden dostça şeyler düşünün! Ve
artık vebayı Hatti ülkesinden kovun! Ey tanrılar, siz ki benim sahibimsiniz, eğer Tudhaliyas’ın
kan davasını güdüyorsanız, bilin ki Tudhaliyas’ı öldürenler döktükleri kanın bedelini
ödediler. Ve Hatti ülkesi, dökülen bu kan yüzünden yok olacak duruma geldi. Böylece Hatti
ülkesi de cezasını çekmiş olmadı mı? Eğer bu bedeli ödemek süresi bana gelmişse, ben de
bütün ailemi bu günahtan ve bu cezadan kurtarmak istiyorum.Ve ey tanrılar, sizler ki bizim
efendimizsiniz, artık öfkeniz yatışsın. Ey tanrılar, benim sahibim olan tanrılar, artık bana
karşı yine eskisi gibi iyilikler düşünün. Dileğim huzurunuza varmaktır. Beni huzurunuzda
dua ettiğim, kötü hiçbir şey yapmadığım için dinlemelisiniz. Bir zamanlar yanlış yola
sapanlardan, kötü işler yapanlardan hiç kimse kalmadı artık, çünkü hepsi öldü. Babamın
günahı bana bulaştığı için, yalnızca bunun için, beni cezalandırmayın.Bakın siz ey tanrılar,
ey benim efendilerim, sizlere ülkem için, ülkemi vebadan kurtarmanız için kefaret kurbanları
sunuyorum. Bu acıları çekip çıkarın yüreğimden, ruhumdan bu korkuları alın.
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Mısır (M.Ö. 3500-500)
Eski Mısır tıbbı ile ilgili kaynaklar olan Herodot ve Diodore gibi tarihçilerin yazdıkları,
papirüsler, heykeller, duvar resimleri ve Tevrat’tan edinilen bilgilere göre; Mısırlıların, sosyal
hijyeni ilgilendiren yasalar getirdikleri, mezarların bakımı, evlerin temizliği, alınan gıdalar ve
cinsel ilişkinin sıkı kurallara bağlandığı, günde bir kaç defa Nil sularında yıkanıldığı, işçilere temiz
elbiseler dağıtıldığı, tuvaletlerini çalıştıkları şantiyenin dışına yapmalarının sağlandığı, hasta
olanların diğerlerinden ayrıldığı, işçilerin oturdukları kulübelerin yılda bir kere yakılarak yerlerine
yenilerin inşa edildiği, piramitler inşa edilirken şantiyede çalışan işçilere günümüzde bakteri enfeksiyonlarına karşı bağışıklığı güçlendirici olduğu saptanan soğan, sarımsak ve yaban turpu gibi
yiyeceklerin dağıtıldığı anlaşılır. Leprayı, trahomu, dizanteriyi, belsoğukluğunu ve çiçek hastalığını
bilen Mısırlılar sıtmada da sivrisineklerin rolünü sezerler. Önemli tıbbi papirüslerden biri olan
Ebers Papirüsü’nde körlüğe yol açan bulaşıcı bir göz iltihabı olan trahomun tanımı ve bakır içeren
bir ilaç yoluyla tedavisi yer alır. Ancak Mısırlıların tüm bu hijyenik kurallara uymalarının yanında,
sihir ve büyüye de başvurdukları Edwin Smith Papirüsü’nde o yıl hüküm süren veba rüzgârlarını
kovmak için yazılmış sihirli formüllerden anlaşılır (7, 10). Mısır’dan günümüze ulaşan mumyalar
üzerinde yapılan araştırmalarda bazı mumyalarda tipik çiçek nedbeleri tespit edilir ve o dönemde
barsak ve diğer organ parazitlerinin de yaygın olarak görüldüğü anlaşılır (1). Mısırlılar bulaşıcı ve
salgın bir hastalık olan nezleye karşı mantol kullanımını ve çok yemek yemeyi önerir, kokulu
sakız ve reçinelere başvururlar. Tedavide genellikle bu maddeleri ısıtarak çıkardıkları buğulardan
yararlanırlar ki bu günümüzde de nezlelerde başvurulan tedavi yöntemlerinden biridir. Mısırlıların
inancına göre tanrılar hem hastalık getirir, hem de şifa dağıtırlar. Bu tanrıların başında veba
salgınları yolladığına inanılan Sekhmet adlı tanrıça bulunur. Ayrıca tanrı Seth’in de insanlara
hastalık ve salgınlar yolladığı kabul edilir (6).

Hint (M.Ö. 2300-M.S. 200)
Eski Hint’in ünlü tıp kitapları Susruta ve Ayurveda’lardaki bilgilere göre salgınlar ve
çeşitli bulaşıcı hastalıklara Hindistan’ın tarihi boyunca da sık rastlandığı anlaşılır. Kaynaklarda
Hintlilerin sıtma, dizanteri, kolera, çiçek, tifo, veba, cüzam ve tüberkülozun yanı sıra hepatit,
akciğer rahatsızlıkları ve parazit enfeksiyonları gibi daha birçok ağır hastalığı da bildiklerine
dair kayıtlar bulunur. Geleneksel tıpta, veba ya da başka bir salgının ortalığı kasıp kavurduğu
yerlerde kalmanın tehlikeleri anlatılır, su ve yiyecek seçiminde dikkatli olunması gerektiği
önemle vurgulanır. O dönemlerde Hintliler sıtmanın sivrisinek sokmasından kaynaklandığını
bilirler. Susruta’dan önceki bir Sanskrit metninde veba taşıyıcılarının fareler olduğu belirtilir.
Ayrıca çiçek hastalığı ile ilgili çok doğru tanımlamalar vardır. Çiçek hastalığına karşı
insanlara, ciltte oluşan püstüllerden alınan irin kesi yapılarak aşılanır ve böylece hastalığın
ağır seyreden formlarının önlenmesine çalışılır (1, 11).

Çin (M.Ö. 3000-200)
Çiçek hastalığı insanlara verdiği dehşetten ötürü tarihte ilk tanınan bulaşıcı hastalıklardandır.
Çin İmparatorluğu’nun tarih boyunca ağır çiçek salgınlarına maruz kaldığı, salgınlar nedeniyle
insanlar arasında çok sayıda ölüm ve kalıcı cilt lezyonlarının oluştuğu bilinir. İlk kez M.Ö.
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1122’de Çin’de tarif edilen hastalık o yıllarda Hindistan ve Orta Afrika’daki zenciler arasında
da yaygın olarak bulunur. Çinliler çok eski zamanlardan beri bu salgınlardan korunma ve
hastalığa karşı bağışıklık sağlamada bir tür çiçek aşısı uygularlar. Aşıyı, hastalık geçiren
kişilerin püstüllerinden aldıkları irini kurutup ezerek ve az miktarını çocukların burun
deliklerine bir kamış yardımı ile üfleyerek yaparlar. Bu aşı, tarihte bağışıklama konusunda
bilinen en eski aşıdır (12-14). (Resim: 1, 2)

Yunan (M.Ö. 900-150)
Bulaşıcı ve salgın hastalıklar açısından Eski Yunan’a bakıldığında burada da veba ve
sıtma salgınlarının en başta gelen sağlık sorunlarından olduğu anlaşılır. Tarihçi Herodotos
ünlü “Herodot Tarihi”nde; Persler ve Yunanlılar arasında yapılan Salamis Deniz Savaşı
(M.Ö. 480)’ndan sonra yenilerek geri çekilmeye başlayan Pers Kralı Kserkses’in kara ve
deniz ordusunun yol boyunca veba ve dizanteriden kırıldığını, kralın hastaları bakılıp
beslenmeleri için geçtiği köylerde bıraktığını ve böylece hastalığın Thesselia, Siris ve
Paionia’ya serpelendiğini yazar. Atina ve Sparta arasında yapılan Peloponnesos Savaşı (M.Ö.
431-404) sırasında bu kez Atina’da baş gösteren veba salgını kısa zamanda yayılarak nüfusun
dörtte birini yok eder (15). M.Ö. 5. yüzyılda yaşayan Empodekles ise bataklıkları kurutma ve
evleri tütsüleme gibi pratik bir hijyen yöntemiyle Selinus’taki bir sıtma (malarya) salgınının
önlenmesini sağlar (2).
Eski Yunan döneminde Hipokrat’la (460-375) birlikte hastalık nedenleri arasına çevre
şartları; soğuk, güneş, rüzgâr, giyecek, yiyecek ve içecekler gibi dış etkenler de eklenir.
Hipokrat’ın, Hipokrat Külliyatı olarak adlandırılan eserlerinin en önemlilerinden biri salgın
hastalıklara ait olan “Salgınlar (Epidemics)”dır. Hipokrat’ın bu eserindeki tüberküloz, sıtma,
tifo, kabakulak, tetanoz ile diğer bulaşıcı ve salgın hastalıklar için yaptığı tanımlamalar klasikleşmiştir (11). Örn. Hipokrat kitapta sıtmayı, tekrarlayan ateş ve dalak büyüklüğü ile
seyreden bir hastalık olarak tanımlar. Hipokrat Külliyatında kullanılan difteri, enterit, malarya,
pnömoni, tetanoz gibi tıbbi bulaşıcı hastalık terimleri ise günümüz tıbbında halen kullanılan
terimlerdendir (2, 12). (Resim: 3)
Yunan dönemi felsefe teorilerinden biri olan Miyasma (kirlenme, kokuşma) Teorisi
dönemin bulaşıcı hastalıklara yaklaşımı konusunda fikir veren teorilerdendir. Miyasma terimi
ile fiziksel ve ahlaki yönden bir kirlenme, pislenme ve lekelenme ifade edilir. Genel olarak
kokuşmayı yapan şey; durgun su, bataklıklar, insan ve hayvanlardan çıkan buharlar, hasta
insanlar, salgılar, bozulmuş yiyecekler, çürümüş bitkisel maddelerdir. Teoriye göre bunların
miyasma nedeni olduğu varsayılır. Burada varlığı kabul edilen şey, kokuşmuş kötü havadır.
Kokuşmuş kötü hava ile hastalık tohumlarının taşınması görüşü Galen tarafından da savunulur
ve daha sonra İslam dünyası ve Avrupa’ya yayılır. İnsanda salgın hastalık yapan dış etkenler
konusunda miyasma teorisi 19. yüzyıla kadar etkisini sürdürür (8).

Batı Roma İmparatorluğu (M.Ö. 753-M.S. 476)
Roma dönemi tıp tarihi açısından hijyenin ön planda olduğu, koruyucu sağlık uygulamalarının
önem kazandığı bir devri ifade eder. Bu dönemde su taşıyan borulara filtreler yerleştirilir,
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Resim 2:
Çin’de eski
dönemlerde
kullanılan
buruna çiçek
aşısı üfleme
aletleri (AS
Lyons, RJ
Petrucelli.
Çağlar Boyu
Tıp. Çev.: N
Güdücü. İst.,
1997,
Roche/Omaş)

sokakların, içilecek suların, çarşılarda satılan gıda maddelerinin temizliğine ve tazeliğine büyük
özen gösterilir, ölülerin şehrin içine gömülmesi yasaklanır, şehirlerin havadar yerlerde kurulmasına
dikkat edilir, hastalar tecrit edilmeye çalışılır, bataklıkların hastalıklara yol açabileceği düşünülür,

Resim 3:
Hipokrat (A
History of
medicine in
pictures
presented by
Parke, Davis
& Company,
Directed by G
Bender,
Painted by:
RA Thom.)
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halka açık tuvaletler yaptırılır, hamam, suyolu ve kanalizasyonlarla koruyucu hekimliğe katkıda
bulunulur. Daha Etrüskler döneminde ateşli hastalıklarla bataklıklar arasındaki ilişki tespit edildiğinden, bataklıkların kurutulması yolunda da büyük çaba harcanır (16-17).
O dönemde, aralarında Galen’in (129-200) de bulunduğu bazı tıp yazarları “hastalık
tohumları” teorisi üzerinde dururlar. Bu, Yunan döneminde revaç bulan “kötü hava ile
bulaşma” kavramından biraz daha ileride bir kavramdır. Galen ayrıca “kötü tohumlar”ın
vücuda girip orada sessiz kaldıklarına ve bir dış uyaran ile aktifleştiklerine inanır. Bu görüşle,
bireylerin hastalıklara farklı derecelerde açık oluşları da açıklanabilir. Galen’in hastalık
tohumları üzerine düşünceler ürettiği sıralarda antik çağın en büyük salgınlarından biri de
Akdeniz ülkelerini kasıp kavurur. Ancak hastalık belirtilerinin tarihi kayıtlara tam olarak geçirilmemesi nedeniyle, salgının çiçek, veba ya da başka bir enfeksiyon olup olmadığının günümüzde tam olarak belirlenmesi mümkün değildir (17). (Resim: 4)
Galen’in teorisini destekleyen Roma dönemi hekimlerinden Areteaus (120-200) ilk olarak
‘görülmeyen bulaşıcı organizmalar’la hastalığın bazen doğrudan doğruya temas yoluyla,
bazen de belli bir mesafeden bulaşma yoluyla mümkün olabileceğini söyler. Ansiklopedist
Varron (M.Ö. 2. yüzyıl) ise eserinde kentler inşa edilirken bunların havalanması, hastaların
tecrit edilmesi ile ilgili hijyenik bilgiler verir ve ‘Bataklıklarda, belki göz ile görülmeyen
küçük hayvanlar bulunur. Bunlar ağız veya burun deliklerinden vücuda geçerek ağır, ciddi
hastalıklara neden olurlar’ iddiasını öne sürer (7, 17).
Roma döneminde yaşanan veba ve diğer salgın hastalıklar çok sayıda insanın ölümüne ya da
bedensel ve ruhsal açıdan çökmelerine yol açar. Örneğin M.Ö. 165-166’da Roma’yı kasıp kavuran
veba salgınının Doğu’dan dönen ordu tarafından şehre getirildiği ve büyük can kaybına yol açtığı
bilinir. M.S. 200 yıllarından itibaren ise o güne kadar endemik olarak seyreden hastalıklar
imparatorluk coğrafyasına yayılarak büyük kayıplara yani pandemilere neden olur. Hatta bu tür bir

Resim 4:
Galen (A
History of
medicine in
pictures
presented by
Parke, Davis
& Company,
Directed by G
Bender,
Painted by:
RA Thom.)
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salgın oluşturan sıtmanın Roma’nın yıkılışının en önemli etkenlerinden biri olduğu kabul edilir.
Roma coğrafyasının birçok bölgesinde diyare, dizanteri, lepra ve trahoma endemik olarak rastlanır.
Romalıların vücut tüylerini yok etme alışkanlıkları, bit ve vücut dışı parazitlerin ve mantar ve uyuz
gibi hastalıkların azalmasına yol açar. Ancak Roma tıbbı yine de genel anlamda gelişmiş sayılmaz.
Örneğin M.Ö. 295’te ortaya çıkan veba salgınında dışarıdan yardım alınması gerektiğinde yardıma
çağırılan Yunan hekimleri değil, Yunan tanrısı Asklepius olur ve salgın sırasında Tiber nehri
üzerindeki bir adaya Asklepius adına bir tapınak yaptırılır (2, 17).

ORTAÇAĞ
Doğu (İslam) Dünyası (M.S. 7-12. Yüzyıllar)
Yunan ve Roma dönemlerinin ardından Batıda hüküm sürmeye başlayan karanlık Ortaçağ
döneminde İslam dünyası, antik dönemin bilgi birikimini Avrupa’ya ileten bir köprü işlevi
görür. İslam dünyası Avrupa’nın aksine Yunan, Roma, Bizans, Hint ve Çin uygarlıklarının
bilgi birikimini bünyesinde toplayarak, bu bilgilere yeni yorumlar ve katkılar yapar.
Ortaçağda bulaşıcı ve salgın hastalıklar açısından Doğu dünyasına, yani İslam coğrafyasına
bakıldığında Ebubekir Razi (865–925)’nin çiçek hastalığı ve kızamığa dair olan (Kitabü’l- cüderi
ve’l-hasba) eserinde çiçek ve kızamık hastalıklarını tarif ettiği görülür. Razi bu küçük eserinde
çiçeğin; deri, göz, kulak, boğaz ve eklemlerdeki belirtilerini sistematik olarak aktarır ve kızamıkla
farkını ortaya koyarak bu hastalıkların diyet ve tedavilerini anlatır. Razi eserinde çiçek hastalığı
ve kızamığı şöyle karşılaştırır: ‘Teheyyüç (heyecan), endişe, sinirlilik ve rahatsızlık, kızamıkta
çiçek hastalığından daha şiddetli olur. Fakat çiçek hastalığında sırt ağrısı daha şiddetlidir’.
Razi’nin salgın hastalıklarla ilgili tedavi yöntemleri arasında veba tedavisi için vebalı evlerde
kızgın taşlar üzerine sirke dökülmesi gibi uygulamalar bulunur (18-19). (Resim: 5)
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Resim 6:
İbn Sina
(A History of
medicine in
pictures
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Parke, Davis
& Company,
Directed by
G Bender,
Painted by:
RA Thom.)

İslam döneminin en ünlü hekimi olan İbn Sina (980–1037) “Kanun” adlı beş ciltlik tıp
eserinin 4. kitabında bütün vücudu etkileyen hastalıkları konu alır ve bunlar arasında bulaşıcı
ve salgın hastalıklara ‘Hummalar’ başlığı altında yer verir. İbn Sina eserinde ateşli hastalıklar,
abseler, püstüller, çiçek, kızıl ve kızamığa dair ayrıntılı bilgiler verir, sıtmanın sazlık ve
bataklık yerlerde görüldüğünü yazar, tüberkülozun bulaşıcılığından söz eder, septik ateşlerin
kötü gıdalar ve havadan geçtiğini belirtir, suda ve havada bulaşıcı hastalık yapan küçük
canlıların (cinnü’l-ma) bulunduğunu ve bunların suyun kötü kokmasına neden olduğunu
yazar. İbn Sina ayrıca veba salgınlarından önce farelerin yuvalarından çıkarak sersemce ve
insanlardan kaçmadan dolaştıklarını yazarak vebanın farelerle ilişkisine de değinir (20-21).
(Resim: 6)
12. yüzyıl İslam felsefecisi ve hekimlerinden İbn Rüşd (1126–1198)’ün de bağışıklık konusunun farkına vardığı, bir kez çiçek geçirenin bir daha bu hastalığa yakalanmadığını belirtmesinden anlaşılır (7).
İslam dönemi tıbbında, bulaşıcı hastalıklar hakkında daha birçok bilgiye rastlanır. Örneğin
1348 yılında Batı Akdeniz ülkelerinin maruz kaldığı yıkıcı veba salgını dolayısıyla birçok
eser ortaya konulur. Bunların arasında Gırnatalı İbn el Hatib (1313-1374)’in ‘Mukniatü’s-sailânü’l-Marazü’l-Hail’i, Faslı İbn Hatime (ö. 1369)’nin ‘Tahsilü’l-Garadü’l-Kasîd fi Tafsîlü’lMarazü’l-Vafid’i ve Eş-Şekürî (d. 1327)’nin ‘Tahkîkü’n-Nebe an Emrü’l-Vebe’ isimli eserleri
bulunur. Günümüze ulaşan ilk iki eser, vebanın bulaşıcılığı hakkında yazarlarının deneyimlerini
bize aktarır. Gırnatalı İbn Hatib eserinde 14. yüzyılda dünyayı kasıp kavuran büyük veba salgınından şöyle söz eder: ‘[Hastalığın] bulaşıcılığı tecrübe, araştırma, duyular yoluyla
algılama, otopsi ve güvenilir haberler yoluyla sabittir. Bu meseleye bizzat şahit olan veya
hakkında bilgisi buluna herkes bilir ki, bu hastalığa duçar olan kişilerle temasta bulunanlar
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ölüyorlar, bulunmayanlar ise sağlıklı olarak kalıyorlar. Ayrıca bu hastalığın bir evde ya da
bir mahallede, bir elbise ya da kap yoluyla ortaya çıktığı hatta bir küpenin bile aynı küpeyi
takan başka bir şahsın ölümüne sebep olacağı, bir kimse yüzünden bütün bir ev halkının yok
olacağı hatta bu hastalığın bir şehirde tek bir evde ortaya çıkması ve buradaki hastalarla
temasta bulunanlarda hemen baş göstermesi, sonra komşularda ve özellikle bu hastanın evini
ziyaret eden akrabalarda hastalığın görülmesi ve çemberin gittikçe genişlediği herkesin
malumudur. Ve veba salgınının hâkim olduğu bilinen bir ülkeden bu hastalığı taşıyan birinin
gelmesine değin tamamen sağlıklı sahil şehirlerinde bu hastalığın ortaya çıkış tarihi ile
hastalığı taşıyan kişinin geliş tarihinin örtüştüğü bilinmektedir’ (22-23).
İbn Hatime (Ö. 1369) ise İspanya’nın El-Merye kısmını harab eden veba hakkındaki
eserinde veba ile ilgili deneyimlerini şöyle anlatır: ‘Uzun deneyimlerim sonucunda hastalıklı
bir kişiye temas eden bir kimsenin aynı hastalığa hemen yakalandığını ve aynı belirtileri gösterdiğini anladım. İlk hasta kan tükürmüşse ikincisi de tükürüyor. Birincisinde bir takım
şişlikler oluşmuşsa ikincisinde de bu şişlikler aynı yerlerde ortaya çıkıyor. İkinci hasta da
hastalığı aynı şekilde bulaştırıyor’ (18).
Hastalıkların bulaşması hakkında Arap bilginlerinin bu incelemelerine Yunan yapıtlarında
bu kadar açık şekilde rastlanmadığı gibi bütün orta zamanlarda yazılan kitaplarda da bu tarz
bir gözlem söz konusu değildir (18, 24).
İslam döneminde bulaşıcı hastalıklara olan yaklaşıma Tıbb-ı Nebevî açısından bakıldığında
ise Hz. Muhammed’in hadisleri arasında yer alan ‘Bir beldede taun (veba) çıktığını duyarsanız
oraya girmeyiniz. Eğer sizin bulunduğunuz beldede zuhur ederse o mahalden dışarı çıkmayınız’,
‘Bir aslandan uzak duracağın gibi bir cüzamlıdan da uzak dur’ ya da ‘Hayvanları hasta olan
kişi bunları başkalarının sağlıklı hayvanlarının yanına yaklaştırmamalıdır’ gibi hükümler
dikkat çekicidir. Hz. Muhammed’e atfedilen bu hadisler o dönemde salgın hastalıkların
yayılmasına karşı önerilen bir çeşit tecrit önlemi olması açısından ilginçtir.

Batı Dünyası (M.S. 5-15. Yüzyıllar)
Batı’da Ortaçağ dönemi hafızalarda karanlık çağı, haçlı savaşlarını ve toplumsal bir
düzensizliği çağrıştırır. Bu döneme tıp tarihi açısından bakıldığında Ortaçağın 6. yüzyılda
Bizans’ta yaşanan bir veba salgını ile başlayıp, 14. yüzyılda Avrupa’da hüküm süren ve kara
ölüm olarak adlandırılan bir diğer veba salgını ile bittiği kabul edilir. Ortaçağ’da Avrupa’da
yaşanan doğal afet, kıtlık ve salgın hastalıklar toplumları perişan ederek karanlık bir döneme
sürükler. Bu dönemde toplumları derinden etkileyen salgın hastalıklar arasında çiçek, veba,
cüzam, Aziz Antuvan ateşi, sıtma, lekeli humma (tifüs) ve psişik epidemiler vardır. Yaşanan
ağır salgınlar ve özellikle veba, toplumsal hafızada öylesine derin izler bırakır ki bu ölümcül
salgınlar artık insanlık tarihinin Ortaçağ ile birlikte anılan korkunç bir parçası haline gelirler.
Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu da Ortaçağın karanlık dönemlerini yaşayan ve ardı
ardına patlak veren salgınlara yenik düşen devletlerden biridir. M.S. 542-543’de hüküm süren
ve “Justinyanus Salgını” olarak bilinen veba, bu dönemde en çok Akdeniz liman ve kıyı
kentlerini etkiler. Farelerle taşınan ve “Pasteurella pestis” olarak tanımlanan salgın hastalık
ilk olarak Pelusium’da yaşayan Mısırlılar arasında patlak verir, sonra ikiye ayrılarak bir kolu
İskenderiye’ye ve Mısır’ın diğer bölgelerine sızarken diğer kolu da önce Filistin’e, daha
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sonra da kıyı şeridini izleyerek Antakya ve İstanbul’a ulaşır, buradan da tüm dünyaya yayılır.
Veba hep ileriye doğru giderek ve kurbanlarının sayısını çığ gibi arttırarak büyür, salgın
hastalığın yıkımının etkilemediği hiçbir yer kalmaz. İlk veba fareleri, salgının patlamasından
iki yıl sonra İstanbul’a ulaşır. Salgının ölümcül etkisi felaket boyutlarındadır. Hastalığın
zirvede olduğu aylarda günlük ölü sayısının on binleri geçtiği İstanbul, adeta bir toplu mezara
dönüşür. Şehrin üzerine çöken ölüm kokusu ve sürekli gördükleri halüsinasyonlar nedeniyle
insanların kendilerini denize attıkları bu salgında, ölü gömecek yer kalmadığı için cesetlerin
üst üste yığılarak kayıklarla denize bırakıldığı rivayet edilir (12, 17, 25-26). Salgın nedeniyle
nüfusun büyük oranda azalması, hastalıktan oluşan korkunun yarattığı kararsızlık ve eldeki
kaynakların büyük kısmının salgının sonuçlarını düzeltmeye ayrılması, kentlerin ekonomik
durumlarında kötüleşmeye neden olur. Bu dönemin diğer korkutucu bulaşıcı hastalıklarından
olan cüzam da veba gibi önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görülür ve Urfa’da 300 yataklı
bir veba hastanesi ile çeşitli yerlerde cüzamlılar için leprozeriler açılır (7, 17).
Nüfusunun neredeyse yarısını çiçek ve veba gibi ölümcül salgınlarda yitiren ve salgınlara
karşı korumasız olan Bizans halkı, büyü, sihir ve efsunların yanı sıra Azizlerden de yardım
umar olur. Bu süreçte çaresiz kalan halk tarafından Aziz Job (Yunus)’un cüzama, Aziz Roch
ve Sebastian’ın vebaya, Aziz Antuvan’ın ise ateşli hastalıklar, cilt hastalıkları ve epidemilere
şifa getirdiğine inanılır (27). (Resim: 7)
Ortaçağın sonunu getirdiği iddia edilen ve Kara Ölüm (black death, plaque, peste, pestis)
olarak adlandırılan büyük veba salgını ise 14. yüzyılın ortalarında Orta Asya’dan başlayarak
Avrupa’yı istila eder ve Avrupa nüfusun hemen hemen dörtte birinin yok olmasına yol açar.
Birçok tıp tarihi yazarına göre kara ölüm 1348-1351 yılları arasında Avrupa’da 24 milyona
yakın insanı, yani Avrupa nüfusunun % 31’ini öldürür. Bir hafta gibi bir sürede ölüme götüren
hastalık, bulaştığı kurbanlarının yarıdan fazlasının ölümüne neden olur. Salgın sırasında
Fransa gibi bazı ülkelerde ölüm oranı nüfusun
yüzde ellisine yaklaşır. Bu korkunç salgında da
ölüm, diğerlerinde olduğu gibi Doğu’dan gelir
ve veba 1347 yılında Hindistan ve Güneybatı
Rusya’dan, Batı’ya doğru hızla yayılır. Salgından
ilk etkilenen Avrupalılar, Orta Asya’da ticaret
yapan ve Tatarlardan kaçarak bir Ceneviz ticaret
limanı olan Kırım’daki Caffa’ya sığınan, İtalyan
tacirleridir. İtalyan tacirler Caffa’da üç yıl
Resim 7:
kuşatma altında kalırlar ve Tatarlar arasındaki
Vebanın
veba salgını da bu dönemde patlak verir. Tatarlar
koruyucu azizi
vebadan ölen askerlerini mancınıklarla duvarolduğuna
lardan içeriye fırlatarak vebanın İtalyanlar arainanılan Aziz
Roch bir
sında da yayılmasına yol açarlar. Tatarlar’ın
vebalıyı tedavi
püskürtülmesinden sonra hayatta kalan İtalyanlar
ederken
Cenova’da aniden ortaya çıkan ölümcül hastalığın
(W Schreiber.
Infectio.
taşıyıcısı olarak gemilerle evlerine dönerler ve
Switzerland,
hastalık buradan tüm İtalya’ya yayılır (26, 28).
1987, Roche)

Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Tarihi

55

Bu korkunç salgının toplumsal etkisi o kadar büyük olur ki, veba sonraki yıllarda Boccaccio’nun Decameron, Daniel Defoe’nun Veba Yılının Günlüğü, Albert Camus’nün Veba,
Ingmer Bergman’ın Yedinci Mühür gibi pek çok edebiyat eserine konu olur. Ünlü İtalyan
yazar Giovanni Boccaccio (1313-1375) salgın günlerinin Flosansa’sını ele aldığı ünlü eseri
Decameron’un giriş bölümünde vebadan şöyle söz eder: ‘Doğuda hastanın burnundan kan
gelmesi, ölümün kaçınılmazlığının belirtisi sayılıyordu. Bizde ise, salgının başlangıcında
erkeklerde de, kadınlarda da, kasıkta koltuk altlarında yumrular ortaya çıkıyordu; kimisi
elma, kimisi yumurta büyüklüğüne ulaşıyor, kimisi daha iri, kimisi daha ufak oluyordu. Halk
dilinde hıyarcık deniyordu bunlara. Önce ortaya çıktıkları yerden sonra ölüm tohumları
ekmek için vücudun her yerine yayılıyorlardı. Daha sonra hastalığın belirtisi kara ya da mor
lekelere dönüşüyor, lekeler kollarda, bacaklarda, vücudun başka yerlerinde görülüyor, kimi
kez iri, aralıklı, kimi kez küçük, yan yana oluyorlardı. Hıyarcığın kaçınılmaz bir ölüm belirtisi
olması gibi, leke de taşıyıcı için aynı anlama geliyordu. İyileşme bir yana biraz düzelme
sağlayan hiçbir ilaç hiçbir çare yoktu. Belki hastalığın yapısı engeldi buna. Belki de hekimler
bilgisizdi. Bilgileri hastalığın kökenine inmeye, gerekli ilaçları bulmaya yetmiyordu. İyileşebilen
hasta yok gibiydi, sözünü ettiğim belirtilerin ortaya çıkmasını izleyen üç gün içinde hasta ölüyordu….. Herkes birbirinden kaçıyor, komşu komşuya sırt çeviriyordu. Akrabalar görüşmüyor,
birbirlerinden uzak duruyorlardı. Salgın, erkeklerin, kadınların yüreklerine öyle bir korku
salmıştı ki erkek kardeş erkek kardeşten, amca yeğenden, kız kardeş erkek kardeşten, dahası
koca karısından kaçar olmuştu. En önemlisi, belki inanmayacaksınız, analar babalar çocukları
sanki kendilerinin değilmiş gibi davranıyor, onları görmeye gitmiyor, yardım ellerini uzatmıyorlardı’ (29). Ayrıca salgın günleri ile ölümün korkunç görüntüleri özellikle baba-oğul
ressamlar Pieter Brueghel/Bruegel ve çağdaşları olan diğer Rönesans sanatçılarının tablolarına
da bol bol yansır. (Resim: 8)

Resim 8:
Bruegel’in
vebayı
anlatan
“Ölümün
zaferi”
tablosu
(Museo Del
Prado,
Madrid,
İspanya)
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Kara ölümün hüküm sürdüğü günlerde terk edilmiş ya da içi kurbanların ölüleriyle dolu
gemilerin Akdeniz’de başıboş olarak dolaştığı ve kıyıdan kıyıya sürüklendiği rivayet edilir.
Salgın günlerinde vebaya karşı kullanılan korunma yöntemleri ise çok kısıtlıdır. Bunlar; şehir
meydanları ve evlerde ardıç, dişbudak, asma ve biberiye gibi aromatik maddelerle tütsüler
yapmak, bübonları açmak, hasta odalarını sık sık havalandırmak, gül suyu ve sirke ile
yıkamaktan ibarettir. Halka öğüt
vermek için yazılan veba risalelerinde kan almak, müshil vermek,
sirke içmek, macun sürmek de
önerilir. Hekimler kendilerini hastalıktan korumak için vücutlarını
tamamen örten elbise ve eldiven
giyer ve hastaların yanına girmek
Resim 9:
Ortaçağ’da
için tarçın, karanfil ve sirkeye
vebayı bübon
batırılmış sünger parçalarından
açarak tedavi
oluşan burun kesesi denilen sivri
etmeye
çalışan bir
maskeler takarlar. (Resim: 9, 10)
cerrah (AS
Ortaçağ boyunca bu korkunç hasLyons, RJ
talığın nedeni yıldızlara, işlenilen
Petrucelli.
Çağlar Boyu
günahlara veya Yahudiler taraTıp. Çev.: N
fından kuyulara atılan bir zehre
Güdücü. İst.,
atfedilir. O dönemde büyük veba
1997,
salgınları sırasında cüzamlıların
Roche/Omaş)
da Yahudiler gibi şeytanın yardımcısı olduklarına ve vebaya
neden olduklarına inanıldığından,
cüzamlılar Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde kılıçtan geçirilerek öldürülürler. Vebaya karşı hekimlerin önerebildiği tek reçete ise
halka süratle uzaklara kaçmaları
ve yavaş yavaş dönmeleri idi ki
bu da hastalığı daha da yaymaktan
Resim 10:
başka işe yaramaz (fugo cito,
Vebadan
vade longe, rede tarde: çabuk
korunmak
kaç, uzağa git, hemen dönme).
için garip
Dönemin ünlü hekimi Guy de
giysilere
bürünen
Chauliac (1300-1368) da Papa
Ortaçağ
IV. Clement’e bu öneride bulunur
doktoru
(7, 16, 28, 30).
(W Schreiber.
Infectio.
Ortaçağın sonlarına gelindiSwitzerland,
ğinde Avrupa’da salgın hastalık1987, Roche)
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lara karşı geliştirilen tedavi yöntemleri ve alınan önlemlerin yeterli olmadığı anlaşılır. Artık
salgınların önüne geçilebilmesi için bazı yasak ve sınırlandırmaların getirilmesi gereklidir.
Salgınların yayılmasında kervan ve deniz yollarının etkili olduğu, bu yayılmayı önlemek
amacıyla da bir çeşit tecrit yöntemi olan “karantina” uygulanmasının zorunlu hale geldiğinin
farkına varılır. Bu amaçla ilk kez 1374 yılında Venedik Cumhuriyeti’nce bulaşıcı hastalıklarla
enfekte olmuş ya da şüpheli kimselerin kente girmesi yasaklanır, öteki İtalyan kentleri de bu
önlemleri sürdürür. Aslında Ortaçağ’da Batı ve Doğu (İslam) dünyasında bazı hastalıkların
bulaşıcı olduğu fikri daha önceden ortaya konulmuş, önlem olarak da hastalık bulunan yerlere
girilmemesi ve çıkılmaması önerilmiştir. Ancak tüm salgın hastalıklara karşı korunma yöntemlerinin en önemlisi ve etkilisi olan karantina, sistemli olarak ilk kez 1377’de Adriyatik kıyılarındaki Ragusa (şimdiki Hırvatistan’ın Dubrovnik) şehrinde uygulanmaya başlanır.
Karantina uygulamaları sırasında Doğudan gelen ve şüpheli görülen bütün gemiler özel
limanlarda tecrit edilir, yolcular önce 30 gün (trentina) daha sonra ise 40 gün (quaranta giorni
/ karantina) süre ile bu limanlarda bekletilirler (5, 7, 31). Alınan önlemlerle ve zaman
geçtikçe, gereğince uygulanan bir karantinanın, vebanın bir ülkeye sokulmamasındaki etkinliği
kanıtlanır ve Avrupa’da bu konudaki yasal önlemler sıkılaştırılır.
14. yüzyıldan itibaren veba salgınlarının çoğunun doğu ve güneydoğudan başladığı
anlaşılır. 16. ve 17. yüzyıllarda ise bunun anlamı; vebanın Batı’ya taşınması rolünün Osmanlı
İmparatorluğu’na yüklenmesi ve Balkanlar ve Viyana’ya kadar süren akınlarla vebanın
Avrupa’ya yayılmasının Osmanlılar aracılığı ile olduğudur. Bu nedenle bulaşmanın önlemesi
için 1718 Pasorofça Anlaşmasıyla çizilmiş olan Türk ve Avusturya İmparatorlukları arasındaki
askeri sınıra 1728’den itibaren, aynı zamanda vebanın Batı’ya geçişini engellemek için
oluşturulan bir sağlık sınırı (cordon sanitaire) işlevi de yüklenir. Bundan sonra İtalyan tipi bir
karantina sistemine dayandırılan 1900 km.lik kara sınırı, normal zamanlarda 4.000, vebanın
görüldüğü zamanlarda ise 11.000’e kadar çıkarılabilen ve köylülerin de her yıl 5 aya kadar
askerlik görevi yaptığı bir güçle korunmaya başlanır. Alınan önlemlerle vebanın Avrupa’ya
geçişinde % 100’e yakın başarıya ulaşılır ve veba 18. yüzyıldan sonra artık Avrupa’ya
giremez olur. Osmanlı topraklarında ise veba, karantina önlemlerinin sıkı olarak uygulanmaya
başlandığı 19. yüzyıl ortalarına kadar etkinliğini sürdürür (26, 32).
Ortaçağ halkı sadece veba afetiyle karşı karşıya kalmaz. Daha pek çok salgın hastalık
çaresiz halkı korku ve umutsuzluğa düşürür, dahası bu duygular birçok psikolojik bozukluklara
da yol açar. Çünkü insanların akli dengelerini bozmadan tahammül edebilecekleri ıstırapların
da bir sınırı vardır. Ortaçağda bu sınırlar çoğu zaman aşılır ve çekilen ıstıraplar kitle
histerilerine (psişik epidemiler) yol açar. Çeşitli adlarla anılan bu bozuklukların başında
haçlılar tarikatı, St. Vitus Dansı ya da Dans Maniaque adıyla anılan epidemiler gelir.
Bunlardan başka kol ve bacaklarda kangren olarak kendini gösteren Aziz Antuan Ateşi ile
halen nasıl bir hastalık olduğu anlaşılamayan öldürücü İngiliz Terleme Hastalığı da Ortaçağda
yaygın olarak görülen salgın hastalıklardandır (7, 11).
Ortaçağda vebadan sonra en ürkütücü olan salgın hastalık ise cüzamdır. İnsanlığın tanıdığı
en eski hastalıklardan olan cüzam 6 ve 7. yüzyıllarda yoksul halk arasında endemik olarak
görülür, 11-13. yüzyıllardaki Haçlı Seferleri sırasında ise epidemiye dönüşür. Ancak cüzam,
alınan sıkı tecrit önlemleri sayesinde 14. yüzyılın sonunda etkisini kaybeder. Bu yıllarda
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cüzam hastalığı egzama, sedef gibi enfeksiyöz olmayan deri hastalıkları, hatta suçiçeği ile bile
karıştırılır (8). Bu kadar korkutucu olmasına karşın cüzamın, oldukça zor bulaşan bir hastalık
olması nedeniyle, alınan korunma önlemleri ile hastalığın yayılması önlenir. (Resim: 11)

Resim 11:
15. yüzyılda
bir
leprozerideki
lepralı hastalar
(W Schreiber.
Infectio.
Switzerland,
1987, Roche)

KOLOMB ÖNCESİ GÜNEY AMERİKA UYGARLIKLARI
Güney Amerika’da Kolomb öncesi uygarlıklarda görülen bulaşıcı ve salgın hastalıklara
bakıldığında bu uygarlıklardan biri olan Mayalar’daki çöküşün, süregelen bir bulaşıcı
hastalık nedeniyle olduğu anlaşılır.
Mayalar’ı çöküşe götüren salgının muhtemelen sivrisineklerle bulaşan bir hastalık olan
sarıhumma ya da İspanyol savaşçıların ve Mayalar’ın kara kusmuk olarak tanımladığı
hastalık olduğu iddia edilir. Mayaların evlerini ve tapınaklarını terk etmelerinden de kısmen
bu hastalığı sorumlu tutan yazarlar vardır. Bir başka Güney Amerika ülkesi olan Aztek İmparatorluğu ise ileri halk sağlığı uygulamalarıyla dikkati çeker. 16. yüzyıl başlarında,
başkent Tenochtitlan refah içinde ve sağlıklı bir şehirdir.
Kanalizasyon sistemi, atıkları sağlıklı bir şekilde şehirden uzaklaştırır. Çok sayıdaki
Aztek yazılarından hiçbirinde salgınlardan söz edilmez. Şehri etkileyen ilk salgın çiçektir
ve İspanyolların gelişiyle birlikte ortaya çıkar. Frenginin de Avrupa’ya Yeni Dünya’dan
dönen Kolomb gemicileriyle mi taşındığı yoksa Asya ve Avrupa’da daha eskilerden beri mi
var olduğu ise halen tartışılan bir konudur. İnkalar’ın kullandığı birçok bitki ve ilaç
arasında özellikle cinchona (kına-kına) kabuğundan elde edilen ve sıtma tedavisinde etkili
olan kinin de Avrupa’ya buradan geçer (1, 12).
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15 VE 16. YÜZYILLAR; RÖNESANS
İnsanlık tarihinde sanat ve bilim en fazla birbirine yaklaştığı dönem Rönesans dönemidir.
Bu yakınlaşma sadece anatomi değil, botanik, zooloji, uygulamalı bilimler hatta mimari gibi
birçok alan için de geçerlidir (1). Avrupa’da Rönesans’la birlikte bilime de yeni bir anlayış
gelir. Sanat ve bilim alanında eşzamanlı büyük gelişmeler olur. Bu dönemde genel anlayışa
bağlı olarak artık tüm hastalıklara olduğu gibi bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı da meraklı
bir tutum ortaya çıkmaya başlar.
Rönesans’a damgasını vuran bulaşıcı hastalıklarının başında sifilis (frengi) ve gonore
(belsoğukluğu) gelir. İlk büyük sifilis salgınının Kolomb’la birlikte Yeni Dünya’nın keşfinden
dönen gemiciler arasında ortaya çıktığı iddia edilir. Hastaların dokularını
çürüten, deride geniş ölçüde döküntüler, çıbanlar oluşturan, ilk nöbeti
geçirenlerde yıllarca süren, birçoklarını da öldüren bu yeni ve korkunç
hastalık, Napolili askerler ve Fransız
birlikleri arasında yayılarak tüm Avrupa’ya sıçrar. Fransızlar buna Napoliten hastalığı, İtalyanlar ise Fransız hastalığı adını verirler. 15. yüzyılın sonlarında Avrupa’nın içinde
bulunduğu koşullar frenginin yayılResim 12:
ması için uygun bir ortam oluşturur.
Çizimlerle
Hastalığın yayılmasını önlemek için
frengi (W
Schreiber.
Parisli yetkililer, 1497 yılında aslen
Infectio.
Paris’te yaşamayan frengi hastalarına
Switzerland,
şehirden ayrılmaları emrini verirler.
1987, Roche)
Hastalığın cinsel yolla bulaştığını
ilk anlayanlar ise İskoçlar olur (5,
16). 16. yüzyılda hızla çoğalan,
Resim 13:
gözle görülmeyen hastalık tohumSifilis
sözcüğünü ilk
larından söz eden ve epidemiyolokez bir şiirinde
jinin kurucusu olarak tanınan Girokullanan
loma Fracastorius (1478-1553) hasFracastorius
talığa Sifilis adını veren kişidir. Fra(FH Garrison.
An
castorius’un, ateistliği yüzünden tanintroduction to
rının gazabına uğrayan ve bulaşıcı
the history of
bir hastalıkla cezalandırılan genç
medicine. 4th
ed.,
çobanı anlattığı şiirindeki kahramanın
Philadelphia,
adı olan Syphilus, giderek hastalığın
1929, W. B.
adı olarak kullanılmaya başlanır.
Saunders
Company)
(Resim: 12, 13)
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İlkin bakışa dehşet veren hıyarcıklar, bübonlar çıkardı;
İlkin garip ağrılar duydu, geceleri uykusuz geçirdi;
Hastalık ismini kendi isminden aldı;
Civardaki çobanlar sıçrayan aleve yakalandılar (16).

17. YÜZYIL; BİLİMİN ALTIN ÇAĞI
Bilimin altın çağı olarak adlandırılan 17. yüzyıl mikrobiyoloji açısından önemli gelişmelere
sahne olur. Bu gelişmelerin en önemlisi mikroskobun bulunuşudur. 1590 yılında gözlükçü
Zacharias Janssen (1580-1638) Hollanda’da, 1610’da ise Galileo Galilei (1564-1642) İtalya’da
birleşik mikroskobu icat ederler. 1665’de Robert Hook (1635-1703) mikroskopla yapılan ilk
incelemeleri içeren “Micrographia”yı yayınlar ve ilk kez hücre terimini kullanır. 1671’de Athanasius Kircher (1602-1680) ise kendi zamanındaki optik bilgiyi özetleyerek, mikroskobu
tıp ve biyoloji problemlerini çözmek için sistemli bir şekilde kullanmaya başlar (10). Artık
hastalık yapan küçük canlılar mikroskop altında incelenebilmekte ancak bunların hastalıklara
neden olabileceği henüz bilinmemektedir.
Bu bağlamda bakteriyoloji ve hatta mikrobiyolojinin tarihinin Hollanda’nın Delft şehrinden
manifaturacı Antony Van Leeuwenhoek (1632-1723) tarafından İngiltere Kraliyet Derneği’ne
yollanmış mektuplarla başladığı kabul edilir. En büyük tutkusu, mercekleri yontarak basit
mikroskoplar yapmak olan Leeuwenhoek çıplak gözle göremediği her şeyi incelemeye çalışır.
Bir gün bir su birikintisinden aldığı damlayı incelediğinde “yüzen, oynaşan, ama gözle
görülmesi olanaksız canlıları” gözlemler ve bunlara “Animacules” adını verir. Daha sonra,
kendi dışkısında gördüğü hayvancıkların resimlerini çizer, ayrıca bu hayvancıkların ısıtılan
veya kaynatılan suda öldüklerini yazar. Biberli suda üreyen veya kendi diş kirinde bulunan
bakterilerin şekillerini çizer, aynı yöntemle kandaki alyuvarları, köpek ve diğer hayvanlara ait
sperm hücrelerini görür ve tüm bulgularını İngiltere Kraliyet Derneğine gönderir. Dernek bu
katkılarından dolayı Leeuwenhoek’u 1680’de üyeliğe seçer (10, 31, 34-35). Leeuwenhoek bu
meraklı gözlemleriyle o güne kadar insanlarca hiç görülmemiş bir dünyanın yani küçük
canlılar ya da mikroplar dünyasının kapılarını açmış olur. (Resim: 14, 15)

Resim 14:
Antoni Van
Leeuwenhoek
(W Schreiber.
Infectio.
Switzerland,
1987, Roche)

Resim 15:
Leeuwenhoek’
un
mikroskobu
(AS Lyons, RJ
Petrucelli.
Çağlar Boyu
Tıp. Çev.: N
Güdücü. İst.,
1997,
Roche/Omaş)
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Yine aynı yıllarda yaşayan parazitoloji alanının büyük bilgini Francesco Redi (16261698) ise o zamana kadar bilinen 108 parazitin tarifini yayınlar ve yaptığı deneylerle Aristo’ya
kadar uzanan “kendiliğinden üreme” teorisinin yanlışlığını kanıtlar (10).
Tıpta yaşanan tüm bu gelişmelere karşın, 17. yüzyıl Avrupa’sı salgın ve bulaşıcı hastalıklarla
yoğun olarak uğraşmaya da devam eder. İtalya’da sıtma yaygın olarak bulunur, 1657’deki
ateşli bir hastalık tüm İngiltere’yi neredeyse büyük bir hastaneye çevirir, tifo, dizanteri ve
suçiçeği tüm Avrupa’yı kırıp geçirir. Bulaşıcı hastalıklar arasında en korkuncu ise yine
vebadır. Bu hastalık için olağanüstü önlemler alınır ve çare olarak veba hekimleri atanır (8).

18. YÜZYIL; AYDINLANMA ÇAĞI
Büyük toplumsal ve ideolojik değişikliklerin yaşandığı, bilimde deneysel yöntemin önem
kazandığı 18. yüzyıl aydınlanma çağı olarak da adlandırılır. Bu yüzyılda halk sağlığı ve
koruyucu hekimlik gelişmeye başlar. Halk sağlığının kurucusu Johann Peter Frank (17451821) salgın hastalıklar, konutlar, kanalizasyon ve su tesisatı, konularını ele alır. Yine aynı
dönemde Redi’den sonra kendiliğinden üreme teorisine ikinci darbe Katolik Kilisesinde rahip
olan Lazzaro Spallanzani (1729-1799) tarafından indirilir ve Spallanzani yaptığı deneylerle
mikropların üremesini gösterir. Spallanzani böylece Pasteur’ün buluşlarına kadar gidecek
olan yolu açar, ancak onların öldürücü de olabileceklerini anlayamaz. Bu konunun bilim dünyasında kesin kabulünü ve kendiliğinden üreme teorisinin yıkılmasını sağlayacak son darbeyi
ise 19. yüzyılın ikinci yarısında Pasteur vuracaktır (2).
18. yy. hekimlerinden Edward Jenner (1749-1823) İngiltere’nin küçük bir beldesinde
hekimlik yaparken, ineklerin memelerinde püstüllerle seyreden ve inek çiçeği denilen
hastalığın bu ineklerle temas eden kişilerin ellerinde de benzer belirtilere yol açtığını ve bir
kez inek çiçeği geçiren kişinin daha sonra çiçek hastalığına yakalanmadığını gözlemler. Onda

Resim 16:
Edward Jenner
bir çocuğa
çiçek aşısı
yaparken
(A History of
medicine in
pictures
presented by
Parke, Davis
& Company,
Directed by
G Bender,
Painted by:
RA Thom.)
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aşı fikrini uyandıran bu gözlemlerini hocası John Hunter’a (1728-1793) yazar ve ondan;
“Düşünme, dene; sabırlı, dikkatli ol” yanıtını alır. Jenner bundan sonra 20 yıl süreyle gözlem
ve denemeler yapar ve sonuçta 1798 yılında inek çiçeği ile aşılanan ya da doğal yolla enfekte
olan 23 olguyu anlattığı bir kitapçık yayınlar. Jenner’in inek çiçeği ile insanları aşılayarak
kalıcı bağışıklık yaratılmasına dayanan yöntemi, başlangıçta yenilik karşıtlarınca dirençle
karşılansa da giderek benimsenir ve hızla yaygınlaşır. Jenner’le birlikte çiçek aşısı konusunda
Doğudan Batıya yüzyıllardır değişik yöntemler denenerek bir ölçüde oluşturulan bağışıklık
artık tümüyle sağlanmış ve hastalığın yeryüzünden silinmesine kadar ilerleyen bir süreç
başlamış olur (13, 36). Jenner çiçek aşısıyla Dünya tıp tarihine, sistematik bağışıklamayı
başlatan ilk kişi olarak geçer. (Resim: 16) Çiçek aşısı yeryüzünde endüstriyel olarak üretilen
ilk aşı olur ve onu 19. yüzyıldan itibaren kuduz başta olmak üzere üretilecek olan birçok
başka aşı izler.

19. YÜZYIL; MİKROBİYOLOJİ DEVRİMİ
19. yüzyıl; mikrobiyoloji, anestezi, fizyoloji ve cerrahide daha önce hayal bile edilemeyen
devrim niteliğindeki büyük keşiflerin çağıdır. Mikrobiyoloji alanında Pasteur ve Koch’un
araştırmaları bakterilerin varlığını ve oluşturdukları hastalıkları ortaya çıkarır ve bu mikroplara
karşı vücudun kendini savunması sırasında ortaya çıkan belirtiler tanımlanır. Lister ise mikropsuzlaştırma yöntemlerini yani asepsi ve antisepsiyi ortaya koyar. 18. yüzyılın sonlarında
Jenner’in ürettiği çiçek aşısından sonra 19. yüzyılın ikinci yarısında kuduz, difteri, tetanoz,
şarbon gibi mikroplar tanınarak birçok yeni aşı üretilir. Aynı yüzyılda Batı’da bir yandan
mikroplara karşı aşılar üretilirken, diğer yandan bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve hastalık
bakterilerinin yayılmasına engel olmada hijyenik kurallar ve halk sağlığının önemi anlaşılır.
1843’te Oliver Wendell Holmes (1809-1895), lohusa hummasının (puerperal ateş) bulaşıcı
olduğunu ve hastabakıcılardan bulaştığını bildirir fakat görüşünde ısrarcı olmaz. Aynı konu ile daha
sonra 1844 yılında Viyana Hastanesi
1. Doğum kliniğine asistan olarak
giren Ignaz Semmelweiss (18181865) da ilgilenir. Semmelweiss klinikte çalıştığı sırada kendi kliniğinde
dünya ortalamasına yakın olan (%
13) lohusa hummasından ölüm hızının neden 2. Klinikte % 2’lerde
Resim 17:
Ignaz
olduğunu anlamaya çalışır. Dikkatli
Semmelweis
bir incelemeyle tıp öğrencilerinin
(AS Lyons, RJ
otopsi salonundan çıkıp ellerini yıPetrucelli.
Çağlar Boyu
kamadan 1. Kliniğe hasta muayene
Tıp. Çev.: N
etmeye geldiklerini ve ölmüş olan
Güdücü. İst.,
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muayenesinin otopsilere katılmayan ebelik öğrencileri tarafından yapılması nedeniyle
enfeksiyonun yayılmadığını anlar. Semmelweiss ulaştığı bu sonuçtan sonra ölümlerin
önlenebilmesi için hastaların muayenesinden önce ellerin su ve sabunla yıkanarak kireç
kaymağına batırılmasını önerir. Alınan sıkı önlemlerle 1. Klinikteki ölüm oranları da 2.
Kliniğin düzeyine düşürülür. Ancak Semmelweiss, yöntemini klinikte oturtmaya çalışırken,
destek yerine büyük bir dirençle karşılaşarak Viyana’yı terk etmek zorunda kalır. Bulgularını
ise ancak 1850’de yapılan bir toplantıda sunar ve 1861 yılında yayınlayabilir. Fakat aldığı sonuçların tıp camiasında halen tartışılması ve kitabının eleştirilmesi öfkesini arttırır, psikolojisi
bozulur ve son olarak kaptığı loğusalık hummasına benzer bir enfeksiyon nedeniyle yaşamını
yitirir. Bundan sonra Semmelweiss’ın düşünceleri Lister tarafından tekrar diriltilene kadar
unutulur (31, 37). (Resim: 17)
19. yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunlarından biri de koleradır. Kolera o yıllara kadar
Hindistan’ın belirli bölgelerinde endemik olarak seyreden ve periyodik olarak diğer Asya
ülkelerine yayılan bir hastalık karakterindedir. 1830’lara dek Batı ülkelerinde hiç görülmez.
Kolera pandemilerinin ancak 19. yüzyılda Batıya sirayet etmesinde hızlı taşıt araçlarının keşfi
büyük bir etkendir. Kürekli ve yelkenli gemilerin yerine buharlı gemiler geçer, insanları ve
hastalıkları bir yerden öbürüne hızla taşımaya başlarlar. Böylece hastalıklarının kuluçka
dönemi dolmayan ve henüz klinik belirtileri ortaya çıkmayan taşıyıcılar, barsaklarındaki
vibriyonlar kaybolmadan gidecekleri yerlere ulaşmaya başlarlar. Bu arada Süveyş Kanalı’nın
açılması da salgınların yaygınlaşmasında rol oynayan faktörlerden biri olur. Batı ülkeleri
1830’lu yıllardan itibaren büyük kolera pandemileriyle karşı karşıya kalmaya başlarlar.
Batı’da ilk kolera salgını 1830 yılında büyük bir pazarın kurulduğu Nizhni-Novgorad adlı
Rus şehrinden başlayarak oradan Avrupa ve Amerika’ya kadar yayılır. Mortalitesi çok yüksek
olan hastalığın yayılmasını önlemek için, karantina ve izolasyon önlemleri uygulanır, ancak
hiçbir faydası olmaz, panik ve ölümler giderek artar. Bu salgın sırasında, alınan önlemler
açısından Avrupa’da iki tür davranış ön plana çıkar; birinci davranışta izolasyon ve karantina
önem kazanırken ikinci davranış türünde iyi kalitede su sağlamanın da dahil olduğu genel
hijyenik standardı yükseltmekle ilgili önlemlere ve kolera kurbanları için yeni hastanelerin
kurulmasına odaklanılır. Örneğin 1854 yılında Londra’da Broad Sreet’teki kolera salgını
sırasında Dr. John Snow (1813-1858) çok önemli bir gözlem yapar. Snow belirli bir bölgede
görülen kolera epidemisini araştırırken sadece belirli bir kuyudan su alan insanların
hastalandığını saptar. Olayı araştırdığında, kuyunun yakınlardaki bir tuvaletten gelen sızıntı
ile bulaşık olduğunu anlar ve bu suyun kullanılmasını engelleyerek epideminin yayılmasını
önler. Böylece hastalıkla kötü hijyenik koşullar arasında ilk kez bir nedensellik bağı kurulmuş
olur. 1883’te kolera tekrar Müslüman hacılar aracılığıyla Hindistan’dan, Mekke ve Mısır’a
yayılır. Louis Pasteur (1822-1895) bu salgının Avrupa’yı etkileyebileceğini düşünerek
hükümeti uyarır. Pasteur’ün önerisi üzerine Mısır’a bir tıp komisyonu gönderilir, ancak
komisyon bir sonuca ulaşamaz. O sıralarda Robert Koch (1843-1910) ve arkadaşları da
kolera üzerinde çalışmaktadırlar. Koch ve ekibi önce Mısır’a, kolera Mısır’da etkisini
kaybettiğinde ise koleranın endemik olarak bulunduğu Hindistan’ın Bengal şehrine giderler.
Mısır’da, kolera hastalarının ince barsak duvarlarında yoğun olarak bulunan virgülümsü
küçük bir bakteriyi izole ederler, Bengal’de ise Mısırdaki bulgularını doğrulayarak ‘virgül
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bakteri’nin varlığını yetmiş kolera olgusunda gösterirler. Aslında kolera etkeni olan Vibrio
Cholera ilk olarak 1854 yılında İtalyan anatomist Filippo Pacini (1812-1883) tarafından izole
edilmiştir, ancak bu 1883’te Koch’un araştırmalarını tamamlamasına dek tam olarak bilinmez.
Koch enfeksiyonun ana kaynağı olarak tüm köyün su çektiği Bengal kuyularına dikkat çeker
ve koleradan kırılan bir köyün içme suyundan V. Cholera’yı izole ederek kendinden 35 yıl
önce John Snow’un yaptığı yorumları doğrular. Bundan sonra etkene Koch vibriyonu ya da
Vibrio Cholera adı verilir (10, 12, 31, 37-39).
19. yüzyılın ikinci yarısına kadar ameliyat olan hastaların hemen hemen yarısı operasyon
sonrası enfeksiyon nedeniyle kaybedilmektedir. ‘Başarılı bir operasyondu, ama hasta öldü’
sözü bu açıdan dönemi anlatan ünlü bir sözdür. Joseph Lister (1827-1912) 1860’larda
cerrahide antiseptik ilkelerini ortaya koyarak özellikle cerrahi ameliyatlarda enfeksiyonların
oluşma, bulaşma ve yayılmasını engelleyen en önemli adımı atar. Karbolik asitle enfeksiyonu
önlemek için deneyler yapar, operasyonlardan önce ellerin yıkanmasını ve dezenfektan
maddelerle temizlenmesini, aletlerin sterilize edilmesi gerektiğini söyler. Lister’in geliştirdiği
asepsi, antisepsi ilkelerinin uygulanmaya başlanmasıyla cerrahi enfeksiyonlar önlenir ve
mortalite oranları büyük ölçüde düşürülür (31, 37). Daha sonra yeni dezenfeksiyon ve
sterilizasyon teknikleri geliştirilir ve asepsi asepsi yöntemleri bulaşıcı ve salgın hastalıkların
yayılmasını önlemede de kullanılmaya başlanır. (Resim: 18)
Aynı yıllarda Fransız kimyager Louis Pasteur de mikrobiyolojide büyük keşiflere imza
atmaktadır. Pasteur öncelikle yıllar öncesinden gelen kendiliğinden üreme teorisini artık kesin
delillerle çürütür ve bakterilerin diğer bakterilerden ürediğini kanıtlar. Pasteur daha sonraki
çalışmaları sonucunda bütün ekşiyen, kokuşan ve bozulan besin maddelerinde bakterilerin varlığını
gösterir. Sorbonne’da kimya profesörü olan Pasteur bu konudaki araştırmalarını ilerlettiğinde belli
bir dereceye kadar ısıtılıp soğutulan süt, şarap vb. gibi sıvılarda bakteri üremediğini kanıtlayarak
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(pastörizasyon işlemi) Fransa’nın şarap endüstrisini iflastan kurtarır. Pasteur’ün ipek böceklerinde
hastalığa yol açan küçük canlıları (parazitleri) keşfetmesi ise ipek böceği endüstrisinin zarardan
kurtulmasını sağlar. Pasteur’ün daha sonra geliştirdiği şarbon, kuduz ve tavuk kolerası aşıları,
bulaşıcı hastalıklara karşı savaşta yeni bir çığır açar. Pasteur immünolojik denemelerine şarbonla
başlar. Aslında Pasteur’den önce 1850’lerde şarbon üzerinde çalışan Casimir Davaine (18121882) 1863-1870 yıllarındaki çalışmalarıyla şarbon çomakçıklarının her türlü şarbonlu hayvanın
kanında bulunduğunu ve şarbonun etkeni olduğunu bildirerek, etken için Bacteridium terimini
kullanmıştır. Davain, Rayer ile birlikte, ölen koyunlardan aldıkları kanı sağlıklı hayvanlara enjekte
ederek bunlarda ölümcül hastalığı üretir ve daha sonra da bu nedenle ölen koyunların kanında
şarbon basilini belirler. Robert Koch bunların kültürünü yaparak enfeksiyon etkeni olduğunu
gösterir. Ancak hastalıkla, hastalık etkeni arasındaki nedensellik ilişkisini daha sonraki yıllarda
tam olarak Pasteur çözer. Pasteur şarbon basilini izole eder, fakat hastalığı tedavi etmeyi başaramaz.
Bir yolculuk dönüşünde, önceden hazırladığı tavuk kolerası organizmalarının bulunduğu ve
bekleme nedeniyle virülansı azalmış kültürlerin sağlıklı tavuklara enjekte edildiğinde hastalığa yol
açmadığını, aynı tavuklara daha sonra taze (virulan) kültür enjekte edildiğinde yine hastalanmadıklarını
görür. Böylece zayıflatılmış (attenue edilmiş) kültürlerin hayvanların o mikroba bağışıklığını güçlendirdiğini ve hastalığa karşı koruma sağladığını anlar. Aynı yöntemi şarbon için de kullanır ve
koyunlar üzerinde şarbon mikrobu ile yaptığı deneylerde virülansı azaltılmış materyalle aşılanmış
koyunlara zayıflatılmamış kültür enjekte eder. Aşılanmış koyunlara bir şey olmazken, aşılanmamış
olanların hepsi ölür, aynı deneyde kullanılan sığırlar da hastalanır. Böylece Pasteur bağışıklık
prensibinin kesin olarak açıklanmasını sağlar (40-42). (Resim: 19)
Pasteur daha sonra kuduz hastalığı üzerinde çalışmalarına başlar. O güne kadar %100 öldürücülüğü olan kuduz zehrinin hasta hayvanın salgısında olduğu bilinmektedir, ancak
Pasteur semptomlara bakarak mikrobun merkezi sinir sisteminde bulunması gerektiğini
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düşünür. Önermesini kanıtlamak için de kuduzdan ölen tavşanların omurilik ve beyinlerinden
aldığı dokuları bekletip, zayıflatarak kuduz bulaşan hayvanlarda aşılama çalışmaları yapar.
1885 yılında kuduz köpeğin birçok yerinden ısırdığı 9 yaşında bir çocuk, onun çalışmalarını
bilen annesi tarafından tedavi etmesi için Pasteur’e getirildiğinde, yöntemini test etme olanağı
bulur. İki doktorun konsültasyonu sonucu çocuğun bilinen hiçbir yöntemle ölümden kurtulma
olasılığı olmadığına karar verilince aşılama başlatılır. Çocuğa günlük dozların vurulup
kuduzun gelişmediği anlaşıldığında ise Pasteur’ün varsayım ve deneylerinin doğru olduğu
anlaşılır. Kuduz aşısı tıp tarihinde yeni bir çığır açar. Bundan sonra zamanında müdahale ile
kuduzdan ölüm olaylarının önlemesi de artık mümkün hale gelir (1, 8).
Mikrobiyolojide tüm bu ilerlemeler olurken, gözle görülmeyen bu küçük varlıkları
tanımlamada mikrop terimi ancak 19. yüzyılın ikinci yarısında Charles Sédillot tarafından,
1878’de Fransız Bilimler Akademisinde ‘Pasteur’ün eserlerinin cerrahi ilerlemeler üzerine
etkileri” konusunda yaptığı konuşmada, “sadece mikroskopla görülebilen ufak canlıları’ tanımlamak üzere kullanılır (41).
Alman bilim adamı Robert Koch (1843-1910) da Pasteur’le aynı dönemde yaşayan, mikrobiyolojideki büyük buluşlar döneminin önemli araştırmacılarından birisidir. Koch şarbon,
kolera ve tüberküloz üzerine araştırmalar yapar. 1877’de bakterileri alevde tesbit ve boyama
yöntemini geliştirir, üretme ve boyama için bu tekniği kullanarak, akciğer ve diğer organlardan
aldığı tüberküloz materyalinde tipik tüberküler değişikliklerde, tüberküloz basilinin varlığını
gösterir. Tüberkülinle ilgili çalışmalar yapar. Koch’un çalışmaları sayesinde hastanın balgamında
tüberküloz basilinin gösterilmesi tanısal olarak çok önemli bir test olur. Ayrıca bu test ile
hastanın bulaşıcı bir evrede olup olmadığına karar vermek de mümkün hale gelir. Tüm
bunlarla birlikte Koch’un mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları alanındaki en büyük katkılarından bir diğeri ise bakteriyolojinin ilerlemesini sağlayan temel
tekniği geliştirmesi ve enfeksiyonların temel özelliklerini belirlediği
Koch postülaları olarak adlandırılan
sistematik görüşü ortaya koymasıdır. Koch postülaları Koch’un
ortaya koyduğu, mikrobiyolojik
hastalıkların oluşum sürecine ilişkin
kesin bir şema niteliğindedir. Bunlara göre söz konusu mikroorganizma; aynı hastalığın her vakasında
bulunabilmeli, başka tür bir hastalıkta bulunmamalı, izole edilebilmeli, kültürle çoğaltılabilmeli, aynı
Resim 20:
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Yüzyıllar boyunca endemik salgınlar yapan sıtmanın öyküsünde ilgi çekici olan ise,
hastalığın nedeni ve bulaşma yoları araştırılırken, nedeni henüz bulunmadan, tedavi yönteminin
bulunmuş olmasıdır. Sıtma hastalığı 17. yüzyıldan itibaren Perulu Kızılderililerin ataları
İnkalar’dan öğrendikleri kına-kına (quina quina / cihincona) ağacının kurutulmuş kabuklarının
ezilip ağız yolu ile kullanılmasıyla tedavi edilmektedir. Ancak sıtmaya neyin neden olduğu
henüz bilinmemektedir. Kına-kına İspanyol yayılmacılar aracılığıyla 17. yüzyılda Avrupa’ya
ulaşır ve kinin adıyla tanınır. Sıtma etkeninin keşfi ve hastalıkta sivrisineklerin rolünün ortaya
konulabilmesi ise ancak 19. yüzyılda mümkün olur. 1880’de Alphonse Laveran (1845-1922)
ilk kez sıtma etkeni olan plasmodiumu bulur. Daha sonra Walter Reed (1851-1902)
sivrisineklerin sarıhumma taşıyıcısı olduklarını kanıtlar. Ancak halen sıtma bulaşında
sivrisineklerin rolü tam olarak açıklanamamaktadır. Bu gizemi Dr. Ronald Ross (1857-1937)
çözecektir. Ross, sıtmanın sivrisinekler aracılığı ile bulaştırıldığı konusu üzerinde ısrarla
çalışır ve 1897 yılında Hindistan’da sıtmalı bir kişinin kanını emdirdiği anofel türü bir
sivrisineğin midesinde sıtma parazitini (anofel) saptar. Böylece Plasmodiumun anofel
bedenindeki gelişmesini izleyip gösterir. Tüm bu gelişmelere bağlı olarak artık sıtmanın günümüzdeki görülme hızı da giderek iyice azalır (12, 43). (Resim: 21)
19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren artık mikrop teorisi ve tekniği iyice kavranmış olduğundan dolayı birçok araştırmacı enfeksiyon hastalıklarını yerinde incelemeye ve hastalığa
neden olan mikrobu izlemeye başlar. Bu kişiler, daima olmasa bile çoğunlukla bağışıklık
verici ya da tedavi edici bir yöntem bulmayı başarırlar ya da salgınları önleyebilecek ön
tedbirleri gösterebilirler. Gelişen hijyenik önlemlerle beraber, tifo, kolera gibi suyun taşıdığı
hastalıklar Avrupa’dan silinmeye ve çocukları öldüren difteri azalmaya başlar. Sefaletin yeni
tedbirlerin uygulanmaya konulmasını olanaksızlaştırdığı yerlerin dışında, büyük kolera, veba
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ve sıtma afetleri denetim altına alınır (44).
1800’lü yılların sonuna değin mikrobiyoloji alanında birçok buluş ortaya konulur. 1873’te
Armauer Hansen (1841-1912) lepra etkenini, 1879’da Albert Ludwig Sigesmund Neisser
(1855-1916) gonokoku, 1880’de Carl Joseph Ebert (1835-1926) tifo etkenini, 1890’da Emil
Von Behring (1854-1917) antikorları ve difteri antitoksinini, 1894’de Alexandre Yersin
(1863-1943) veba etkenini bulur. Bunlar gibi pek çok buluş insanoğlunun bulaşıcı ve salgın
hastalıklarla mücadelesine güç katar.

20-21. YÜZYILLAR; MODERN ÇAĞ
20. yüzyıla gelindiğinde bulaşıcı hastalıkların önlenmesi konusundaki en önemli gelişmeler
antibiyotiklerin bulunuşu ile aşıların endüstriyel olarak üretilip, yaygın olarak kullanılmaya
başlanması olur.
Bu anlamda 20. yüzyıla damgasını vuran iki kişi, immünoloji’nin (bağışıklık bilimi)
bilimsel temellerini atan ve kemoterapiyi bulan Paul Ehrlich (1854-1915) ile Penisilini bulan
Alexander Fleming (1881-1955)’dir. Ehrlich 1910 yılında frengi tedavisinde kullanılan ve 606
adıyla bilinen Salvarsan’ı bulur. Ancak büyük bir ilerleme sayılmasına karşın Salvarsan ve
daha sonra üretilen Neosalvarsan frenginin tedavisinde kesin çözüm sağlayamaz. Ehrlich 20.
yüzyılın başlarındaki bu çalışmalarıyla kesin çözümü bulamamasına karşın mikrobik hastalıkların
tedavisinde devrim yapabilecek aktiviteleri harekete geçirir (37). Frengi ve diğer bakteri enfeksiyonlarının tedavisi penisilin ve başka birçok antibiyotiğin keşfi ile mümkün olur. 1929 yılında
Alexander Fleming penisilinin antibakteriyel etkisi üzerine gözlemlerini yayınlar. (Resim: 22)
Ancak Fleming penisilinin büyük tedavi edici gücünün farkına varamaz. Bunu başaran ve 1940
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yılından sonra penisilinin ilaç olarak kullanılmasını sağlayanlar ise Howard Florey (898-1968)
ve Ernst Chain (1906-1979)’dir (11, 45). (Resim: 23) Böylece penisilin II. Dünya savaşının
mucize ilacı olarak askerlerin çantasında yer almaya başlar. Penisilinden sonra, 1944 yılında
Selman Waksman (1888-1973) Streptomycin’i keşfeder ve bu ajan tüberkülozla birlikte başka
enfeksiyoz hastalıkların sağaltımında da etkin bir rol oynar (45). Günümüze kadar olan süreçte
daha birçok antibiyotik bulunur ve çeşitli enfeksiyoz hastalıklarda kullanılır.
Ancak antibiyotiklerin hızla çeşitlenerek yaygın olarak kullanıma girmesi yine de hastalık
yapıcı bakterilerin yeryüzünden silinmesini sağlayamaz. Çünkü çok kolay şekil değiştiren ve
yeni savunma yöntemleri geliştirerek mutasyona uğrayan mikroorganizmaların giderek antibiyotiklere karşı direnç geliştirmeye başladıkları anlaşılır. Sadece bakterileri öldürebilen antibiyotiklerden sonra viral enfeksiyonlarda etkili olan ilk ilaç olan acylovir ise 1980’lerde
bulunur. Viral enfeksiyonlar için daha sonra başka ilaçlar da geliştirilir (1, 11, 45).
20. yüzyılda da birçok aşı bulunur. 1921’de Albert Calmette (1863-1933) ve Camille
Guérin (1872-1961) tüberküloz aşısını, 1933’de Thorvald Madsen (1870-1957) boğmaca
aşısını, 1954’de Jonas Edward Salk (1914-1995) ve 1957’de Albert Bruce Sabin (1906-1993)
poliomiyelit aşısını, 1976’da Philipe Maupas ve Maurice Hilleman Hepatit B aşısını bulur
(46), Harald zur Hausen’in HPV (Human Papilloma Virus) üzerindeki araştırmaları ise
2006’da Rahim ağzı kanseri aşısının bulunuşuna yol açar. Günümüzde çeşitli kanser türleri ve
AIDS için aşı üretilebilmesi yönündeki çalışmalar hızla devam etmektedir.
20. yüzyıl salgınlarından söz edildiğinde belki de en başta influenza (grip) salgınlarından
söz etmek gerekir. Milattan önceki dönemlerden beri her yüzyılda birkaç salgın yapmış
olmasın karşın 20. yüzyıla kadar etkisi oldukça az olan ve bu nedenle de pek önemsenmeyen
influenza I. Dünya Savaşı sırasında ölümcül seyreden bir salgına dönüşür. 1918-1919
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yıllarında çok şiddetli seyreden ve yaklaşık 21 milyon insanın ölümüne neden olan salgın, I.
Dünya Savaşı’ndan daha çok ölüme neden olur. İspanyol gribi adı verilen bu salgın dünya
tarihinin en yüksek ölüm oranına sahip salgınlarından biri olur. Kolera gibi grip mikrobu da
yeni ulaşım araçlarının devreye girmesiyle yaygınlaşma hızını arttırır ve dünyanın dört bir
yanına yayılır. Günümüzde ise virüsün yayılış hızı jet uçaklarıyla birlikte iyice yükselerek bir
gün içinde dünyayı dolaşacak kapasiteye erişir. İnfluenza virüsü için at, domuz, kuş ya da
ördeklerin bedenlerinin iyi bir vasat olduğu ve virüsün mutasyona uğrayarak bu hayvanlarla
iletişimde olan insanlara bulaşarak hastalığa yol açtığı bilinmektedir. Nitekim 1918 salgınının
da Iowa’daki bir domuz çiftliğinden yayıldığı anlaşılır (11-12, 28, ). Influenza virüsü halen
belli aralıklarla ölümcül salgınlar yapmaya devam etmektedir. Örneğin; ilk defa 2003 Şubat
ayından itibaren Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa’dan bildirilen ve ağır akut solunum yolu
yetersizliği sendromu (SARS) olarak adlandırılan salgın, 2005’de Uzakdoğu’da kuşlar ve
kümes hayvanları arasında başlayıp daha sonra insanlara geçen kuş gribi, 2009’da yaşanan ve
Dünya Sağlık Örgütü’nce pandemi kapsamına alınan domuz gribi ve Suudi Arabistan’da yaygınlaşan MERS virüsü bu tür salgınlardandır. Günümüzde influenza salgınlarına karşı üretilen
ve virüsün hızlı mutasyona uğrama yeteneği nedeniyle her yıl içeriği değiştirilen grip aşıları
ise virüsün yayılma hızına yetişememektedir.
20. yüzyılın vebası denilen ve insanlar arasında büyük korku uyandıran diğer bir bulaşıcı
ve ölümcül hastalık olan AİDS (edinilmiş immün yetmezlik sendromu) ilk kez 1981 yılında
tanımlanır ve hızla birçok kişiyi etkiler. Son zamanlarda Afrika’dan yayılmaya başlayan
Ebola salgını da tüm dünyaya korku salmaktadır.

SONSÖZ
Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş konusunda ilk çağlardan itibaren pek çok etkisiz
yöntem ve teori geliştirilir. Bu savaştaki temel dönüşüm noktasını ise aşıların ve antibiyotiklerin
bulunması oluşturur. Buna rağmen savaşın kazanıldığını iddia etmek de mümkün değildir.
Hastalık yapıcı ve akıllı küçük organizmalarla, araştırmacılar ve ilaç endüstrisi arasındaki
kıyasıya savaş, tarih öncesinden günümüze dek tüm hızıyla sürmekte ve en azından yakın
gelecekte de pek biteceğe benzememektedir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün bir raporuna göre halk sağlığı açısından en önemli sayılan 10
hastalıktan Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde yalnız ikisi (tüberküloz ve zührevi hastalıklar),
diğer ülkelerde üçü (hepatit, zührevi hastalıklar ve tüberküloz) bulaşıcılardan olduğu halde,
geri kalmış Afrika ülkelerinde 10’u, Asya’da (Japonya hariç) dokuzu bunlardandır (10). Bu
da günümüzde gelişmiş ve geri kalmış ülkeler arasındaki genel sağlık koşulları ve bulaşıcı ve
salgın hastalıklar açısından aradaki uçurumu açıkça ortaya koymaktadır. İşte bu dramatik fark
nedeniyle bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele konusunda günümüzde artık etkili bir
politika değişikliğine gidilmesi de artık bir zorunluluk haline gelmektedir.
Tüm bunlar göz önüne alınarak bir çıkarım yapıldığında; günümüzde aşı ve ilaç üretme
çabalarından çok, hijyenik, çevresel ve toplumsal koşulların iyileştirilmesi, insanların iyi beslenebilmeleri için ekonomik olanaklarının güçlendirilmesi ve bulaşıcılığa karşı gerekli
önlemlerin alınabilmesi için sağlık hizmetleri ve eğitime daha çok kaynak ayrılması yönünde
bir politika değişikliğiyle daha etkili sonuçlar alınabileceği rahatlıkla öngörülebilir.
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Abstract
Infectious and epidemic diseases have been the biggest factor in human depopulation
through the history all around the world as well as the geography of Turkish population
settings. The general short story of infectious and epidemic disease relation with Turkish populations starting from Asia Turks, Anatolian Seljuks, Ottomans through the Republic Era is
aimed to be given in this article.
Key Words: Turkish History of Medicine, History of Infectious Diseases, History of
Epidemic Diseases

Özet
Bulaşıcı ve salgın hastalıklar tarih boyunca tüm dünyada olduğu gibi Türk halklarının
yaşadığı tüm coğrafyalarda da insan ölümlerinin en büyük etkenlerinden biri olmuştur.
Makalede Türk halklarının, Orta Asya Türk toplulukları döneminden başlayarak, Anadolu
Selçukluları, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde, bulaşıcı ve salgın hastalıklarla ilişkisi ve
bu dönemlere ait genel bir bulaşıcı ve salgın hastalıklar tarihçesi vermeyi amaçladık.
Anahtar Kelimeler: Türk Tıp Tarihi, Bulaşıcı Hastalıklar Tarihi, Salgın Hastalıklar Tarihi
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GİRİŞ
Bulaşıcı hastalıklar tüm dünyada olduğu gibi, Türk halklarının Orta Asya’dan Anadolu’ya
kadar yaşamını sürdürdüğü coğrafyalarda da salgınlara yol açarak, pek çok can kaybına
neden olur. Salgın hastalıklar nedeniyle şehirler boşaltılır, savaşlar kaybedilir. Örneğin Kırım
Savaşı’nda dizanteri ve kolera, Balkan Savaşları’nda kolera, I. Dünya Savaşı’nda ise özellikle
Doğu Cephesi’nde yaşanan tifüs faciaları bu savaşların kaderi üzerinde etkin rol oynar.
Türkçede ölet, kıran ya da afet olarak adlandırılan salgın hastalıklar, halk üzerinde
öylesine derin izler bırakır ki bu izler toplumun edebiyatına, sanatına, günlük diline, hatta
mezar taşlarına yansır.
Örneğin; Gelibolulu Mustafa Ali (Ö. 1600) dönemin İstanbul’unu anlattığı manzumesinde
vebadan da söz eder;
“Zâd-u zevâde kılleti öldürdü halkı hep
Her nesne nâdir anda fe’emmâ vebası bol” (1)
(Yiyecek kıtlığı öldürdü halkı hep, her şey çok az şu anda ama
vebaya gelince bol)
Daniel Panzac “Osmanlı’da Veba” adlı kitabına İstanbul’da 18. yüzyıl sonuna tarihlenen
bir mezar taşından alınan şu dizelerle başlar:
“Beka yok cihanda nüfus-ı fâniye
Ömr-i beşer sanki bir saniye
Birisin hayyen ayırdı felek
Bu idi bana sevece-i sâniye
Taûndan vefat etti, Ah! Naciye!” (2)
(Ölümlü insanlar dünyada kalmaz, insan ömrü sanki bir saniye,
birini sağ iken ayırdı kader, bu idi bana ikinci eş, vebadan vefat
etti ah Naciye)
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver taunla (veba) ilgili mezar taşlarımızın sayılamayacak
kadar çok olduğunu belirterek birçok örnek verir:
“Cihana doymadı canım
Ecel aldı giribanım
Taun zahmına dus olup
Böyle emretti süphanım”
(Canım Dünyaya doymadan, ölüm yakama yapıştı, veba yarasına
tutuldum, Yaradanın emri böyleymiş)
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“Gerçi tıfl iken cihanda mat’un oldum taun ile
Çaresin bulmak dilerdim mevt imiş derman bana” … (3)
(Daha çocuk iken vebaya tutuldum, çaresini bulmak isterdim
ama benim ilacım ölüm imiş)
Ünlü şairimiz Nazım Hikmet ise tüm dünyada olduğu gibi İstanbul’da da etkisini gösteren
dönemin korkunç salgını İspanyol nezlesi ve tifüsten, Kurtuluş Savaşı’nı anlattığı eseri Kuvayı Milliye Destanı’nda şu dizelerle söz eder:
“… biz ki istanbul şehriyiz,
seferberliği görmüşüz
kafkas, galiçya, çanakkale, filistin,
vagon ticareti, tifüs ve ispanyol nezlesi
bir de ittihatçılar,
bir de uzun konçlu alman çizmesi
914’ten 18’e kadar
yedi bitirdi bizi ...”
Çalışmamızda, toplumların günlük yaşam ve geleceklerini bu denli etkileyen bulaşıcı ve
salgın hastalıklar tarihine Türk coğrafyası açısından bakarak, İslamiyet öncesi Türk uygarlıkları,
Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı olan
yaklaşım ile bu alanda sürdürülen mücadeleyi irdeleyeceğiz.

ORTA ASYA TÜRK TOPLULUKLARI DÖNEMİ
Salgın hastalıklar ve bulaşma fikrine İslam öncesi dönem Türk devletleri açısından
bakıldığında Orta Asya Türk topluluklarının günlük yaşayışları içinde, temizliği esas alan
yasak ve kaçınmaların önemli yer tuttuğu anlaşılır. Göçebe Türk kavimleri ve Uygur
dönemlerinde hastaların sağlamlarla teması kesilir, hastalar ayrı bir çadırda tedavi edilir,
eşyaları ateşten geçirilir ve böylece bulaşıcı hastalıkların yayılmasına engel olunmaya çalışılır
(4). Şamanist inanca sahip yarı göçebe Türk topluluklarından olan Altaylar, sıtma ve çiçek
hastalığı gibi bazı bulaşıcı hastalıkların şaman tarafından tedavi edilebileceğine inanırlar.
İnanışa göre şamanlar, hangi kötü ruhun hastalık yaptığını ortaya çıkarır ve ne şekilde uzaklaştırılması gerektiğini bilirler. Şamanizm’e göre, kötü ruhlardan olan “Erlik” salgın hastalıklara
neden olur ve insanları kurban vermeye zorlamak için çeşitli felaketler gönderir (5). Altay
Türkleri hastalık, hasta ve ölümle ilgili her şeyden korkarlar. Bunun altında yatan duygu
herhalde insanlarda ortaya çıkan her türlü hastalık belirtisinin çevresine bulaşacağı ve salgına
dönüşeceği korkusu olmalıdır. Bu nedenle hasta bulunan evlerin önüne simgesel işaretler
konulur, hastanın yanına hastanın bakımını yapan kişinin dışında hiç kimse sokulmaz (6). Çin
tıbbının tedavi yöntemi olan akupunktur ve moksa da bulaşıcı hastalıkları tedavide Ortaasya
Türkleri tarafından kullanılan tedavi yöntemlerindendir (7).
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ANADOLU SELÇUKLULARI DÖNEMİ
Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra Anadolu’ya 1071’de Anadolu Selçukluları olarak
ayak basarlar ve iki yüzyıl kadar hükümranlık sürdükleri kısa süre içinde Anadolu’da büyük
bir uygarlık meydana getirirler. Hemen hemen her şehirde bir sağlık kurumu inşa eden
Anadolu Selçuklularının egemen oldukları dönemde, kaynağını dış ülkelerden ya da
Anadolu’dan alan çok sayıda salgın meydana gelir. Kıtlık, kuraklık ve savaşlar esnasında
birçok veba salgını yaşanır, büyük tahribatlar oluşur. Anadolu Selçukluları, bu dönemde halk
sağlığı alanında ortaya koydukları pek çok sağlık ve sosyal yardım kuruluşunun yanı sıra
cüzamlı hastaların tecridi için de cüzamhaneler (Leprozeri) kurarlar (5, 8).
Ne yazık ki Orta Asya ve Anadolu Selçukluları dönemi tıbbı hakkındaki yazılı kaynaklara
dayalı bilgilerimiz çok az olduğundan bu dönem bulaşıcı ve salgın hastalıkları ile ilgili
bilgilerimiz de kısıtlıdır.

OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİ
Anadolu Selçukluları’ndan sonra Anadolu topraklarında doğan ve giderek hükümranlığını
genişleten Osmanlı Devleti tıp uygulamaları da, Anadolu Selçukluları tıbbının bir devamı
olarak kabul edilir. Buna bağlı olarak Selçuklu döneminde kurulan birçok sağlık -sosyal
yardım kurumu Osmanlı döneminde faaliyetini sürdürür ve tıp eğitimi de uzun süre aynı
niteliğini korur.
Osmanlı dönemine, bulaşıcı hastalıklar ve salgınlarla ilgili eserler açısından bakıldığında;
bu dönemde de çiçek, veba, tifüs, sıtma, kolera vb… birçok salgınların yaşandığı ve hekimlerin
bu hastalıkların yanı sıra genellikle hijyen, hava, mevsimler, diyet, sular vb. yani koruyucu
hekimlik konularında da eserler yazdıkları anlaşılır. Bu dönemde salgın hastalıklarla ilgili
olarak yazılan eserlerin büyük çoğunluğunu ise özellikle büyük salgınlar yapan veba
hakkındaki risaleler oluşturur. Ancak sağaltım açısından bakıldığında Osmanlı dönemi tıp uygulamalarının neredeyse 19. yüzyıla kadar geleneksel yöntemlerin dışına çıkamadığı,
Hipokratik tıp ve İslam dönemi tıbbının etkisi altında kalmaya devam ettiği de anlaşılır.
Osmanlı dönemi tıbbındaki bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgi birikimi, 19. yüzyıla kadar el
yazması eserler, daha sonra ise baskı tıp kitapları ve süreli yayınların incelenmesi ile daha iyi
anlaşılabilir.
Bu bağlamda Osmanlı tıbbında bulaşıcı hastalıklarla ilgili önemli eserlerden bazı örnekler
şöyledir:
14. yüzyıl hekimi Abdülvehhâb Mardânî “Kitabu’l-Müntehab fi’t-tıb” adlı eserinin
dokuzuncu makalesinde, cüzam, uyuz, kızamık ve çiçek gibi bulaşıcı hastalıkları konu alır.
Mardânî eserinde çiçek ve kızamık hakkında; “Ve hasbe ve çiçek dahi taun cinsindendür,
lâkin taundan bunlar yiynücekdürler” (9) diyerek iki hastalığın da bulaşıcı olduğunu ancak
vebadan daha hafif seyretiğini yazar.
14. yüzyıl sonu ile 15. yüzyıl başlarında yaşamış olan Hacı Paşa (Celâlüddin Hızır) “Müntahab-ı Şifa” adlı eserinde bulaşıcı ve salgın hastalıklardan; nezle, cüzam, çiçek, kızamık,
kuduz ve vebaya dair bilgilere yer verir. Hacı paşa eserinin 53. babında vebadan “Hastalıklardan
bundan yavuz hastalık yokdur bunun sebebi hava mütegayyir olmakdan ve müteaffin ve
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yaramaz yıyılardan ve koku yaramazlığından hasıl olur pes gerekdür ki kaçan bu alâmeti
belürse kan almağıla ve müshil içmegile bedeni tenkiye edeler amma veba çıkduğundan
sonra müshil içmek yokdur meger zaruret ola…” (10) diyerek söz eder. Bu sözlerden Avrupa
Ortaçağında olduğu gibi Osmanlı’da da tedavide halen Hipokratik tıp uygulamalarının ve
miyazma teorisinin gündemde olduğu açıkça anlaşılır. Hacı Paşa, eserinin cüzama dair 35.
babında; “İlacı kolaysuzdur ve müşkildür ve ekseri hâsıl olmaz andan ırak olup sakınmak
gerekdür” diyerek bulaşma fikrine işaret eder ve daha sonra hastalığın belirtileri ve tedavi
şekillerine değinir (10). Yine 15. yüzyıl hekimlerinden İbn Şerif “Yâdigâr” adlı eserinde
çiçek, kızamık, cüzam, sıtma, uyuz, kuduz, boğmaca ve veba gibi hastalıkların teşhis ve
tedavilerine yer verir (11). 15. yüzyılda İshak b. Murad tarafından yazılan “Edviye-i Müfrede”de
çiçek, kızamık, cüzam, veba, uyuz gibi bazı bulaşıcı ve salgın hastalıkların tanım ve
tedavilerine dair bölümler bulunur (12). Şerefeddin Sabuncuoğlu ise eşsiz eseri Cerrahiyyetü’l-Haniyye’de cüzam tedavisi için dağlama yöntemini önerir. (Resim 1)

Resim 1:
Sabuncuoğlu’na
göre cüzamın
dağlama
yoluyla
tedavisi.
(İ Uzel.
Şerefeddin
Sabuncuoğlu;
Cerrahiyyetü’l
Haniyye. 2. c.,
Ankara: Türk
Tarih Kurumu
Yayınları; 1992,
47.fs, P46b)

16. yüzyıl hekimlerinden Ali b. Osman “Kitab-ı Mualecat” adlı eserinde cüzam, nezle,
sıtma, taun (veba), kuduz, çiçek ve kızamık gibi bulaşıcı hastalıklardan söz eder (8). Aynı
yüzyılın ilk yarısında yaşayan İbrahim b. Abdullah ise “Alaim-i cerrahin” adlı eserinde
Fransız hastalığı ya da Frenk uyuzu terimiyle ilk kez frengiden bahseder (13). Yine 16. yüzyıl
hekimlerinden IV. Murat’ın hekimbaşısı Emir Çelebi salgın hastalıklara dair olan “Rebiu’sselâme” adlı eserinde taûn ve vebayı kendine konu alır. Emir Çelebi önsöz ve yedi babdan
oluşan eserinde bulaşıcı hastalıklar konusunda klasik İslam kaynaklarının yanında kendi deneyimlerini de aktarır (5).
17. yüzyıl hekimlerinden Hayatizâde Mustafa Feyzi “Hamse-i Hayatizade” adlı beş
kitaptan oluşan eserinin iki kitabını bulaşıcı hastalıklara ayırır. Bu kitaplardan biri olan “Risale-i maraz-ı efrenci”de frenginin belirti, neden ve bulaşma yolları ile tedavisine dair bilgiler
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yer alırken, “Risale-i humma-yı redie” ya da “Humma-yı vebaiyye” adlı diğer risalede ise
bulaşıcı olduğunu belirttiği ve tıp tarihçilerinin tifüs olduğunu düşündükleri hastalık hakkında
bilgiler verir (5). Bir diğer 17. yüzyıl hekimi Halepli Salih b. Nasrullah “Gayetü’l-beyan fi
tedbir-i bedenü’l-insan” adlı eserinin bütün vücudu saran hastalıklara ait olan dördüncü makalesinde, çiçek ve kızamık hakkında bilgiler verir, ayrıca frengiden de bahseder (8, 13). Yine
17. yüzyıl hekimlerinden Mustafa Feyzullah ise, Salih b. Nasrullah’ın Arapça yazdığı “Gayetü’l-itkan fi tedbir-i beden-il-insan” adlı eseri “Nüzhetü’l-ebdan fi tercemetü’l-itkân” adıyla
Türkçeye çevirirken “Dâimî hummalar” bahsinde sıtmada kullanılan kınakınanın (kinin)
keşfi ve faydaları üzerine eklemeler yapar (13).
18. yüzyıl sonlarına doğru Batıdaki bilimsel gelişmelerin artık yavaş yavaş Türk tıbbına
yansımağa başladığı dönemde öne çıkan hekimlerden biri olan Bursalı Ali Münşî Doğu ve
Batı dillerinin önemini bilmekte ve Avrupa’da yazılan tıp eserlerinden çeviriler yapmaktadır.
Bu çevirilerden biri olan “İpecacuanha Risalesi”nde dizanterilerde de kullanılan kusturucu
bir ilaç olan İpeka (Altınkökü) konu edilir.
Ancak Batıdaki yeniliklerin ülkede uygulanmaya başlanması yine de zaman alacaktır.
Örneğin hekimbaşı Gevrekzâde Hafız Hasan Efendi’nin, I. Abdülhamit zamanında (17741789), ordu hekimbaşısı olarak Rusya’da bulunduğu sıralarda “ordugâhın etrafının dizanteriden
Karacaahmet mezarlığına döndüğünden” şikâyet edip, hastalara “sadece süzülmüş torba yoğurdunu önerirken”, kendisinden yarım yüzyıl önce Ali Münşi’nin yazdığı “İpecacuanha” risalesinden haberdar bile olmadığı kaynaklarda yer alır (5, 8). Gevrekzâde bulaşıcı hastalıklar
konusunda ayrıca, 16. yüzyıl başında İstanbul’da meydana gelen salgının tedbir ve tedavisi
için II. Bayezid’in görevlendirdiği Abdüsselâm el-Mübtedî (İlya el-Yahudî)’nin Arapça olarak
yazdığı “Micennetü’t-ta’ûn ve’l-veba” adlı eserini, eski ve yeni hekimlere ait bilgileri de
ekleyerek 1795’te Osmanlıcaya çevirir (5).
Jenner’in buluşu olan çiçek aşısı (1796) ile ilgili ilk bilgilerin Osmanlıya yansıması ise
Jenner’in eserinin basımından üç yıl sonra, 1801’de Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi’nin
İtalyancadan Osmanlıcaya Risale-i Telkih-i Bakarî adıyla tercüme ettiği kitapla olur (5).
(Resim 2) Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi’den sonra
Şanizade Ataullah Efendi de,
Stoerck’in kitabından çevirerek 1820’de bastırdığı
Mi’yârü’l-Etibbâ adlı eserinde, asıl kitapta yer alan
ve eskimiş bir bilgi olan inResim 2:
Hekimbaşı
sandan insana çiçek aşısı böMustafa
lümünü atarak yerine JenBehçet Efendi.
ner’in buluşu ile ilgili bir
(İ.Ü.
Cerrahpaşa
bölüm ekler ve konuyu ayrı
Tıp Fakültesi,
bir başlık altında işler (14).
Tıp Tarihi ve
1831’de Hindistan’da
Etik Anabilim
başlayıp Türkiye’yi de içine
Dalı Arşivi)
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alan ilk kolera salgınının yaşanmasıyla birlikte, hastalıkla ilgili yayınlar da ortaya çıkmaya
başlar. Henüz kolera etkeninin bilinmediği 1831 yılında, Mustafa Behçet Efendi “İllet-i
Cedide Risalesi /Kolera Risalesi” adıyla, koleranın belirtileri ve korunma önlemlerini içeren
12 sayfalık bir eser yazıp, bastırır (15). Mustafa Behçet Efendi ayrıca Takvim-i Vakayi’de
karantina konusunda halkı aydınlatıcı bir yazı yayınlar. 1847 yılında Cerrah İsmail Paşa da
“Kolera Risalesi” adıyla bir eser yazar (16) ve kitabın önsözünde; iki ay önce Trabzon
havalisine yayılan kolera illetinin İstanbul’da da görülmeye başlandığını, ancak bu kez
şiddetinin az olduğunu ve böylece geçiştirildiğini belirtir. Önsözden anlaşıldığına göre, bu
salgından sonra kendisine Padişah tarafından, halkın bilgilendirilmesi, bir salgın görüldüğünde
önüne geçilmesi için hangi önlemlerin alınması gerektiği ve nasıl tedavi olunacağı konularını
içeren bu risaleyi yazması emredilir (17).
Bu yıllarda Osmanlı’da uygulanmaya başlanan karantina ile ilgili ilk basılı yayın ise
Hamdan Bin Osman’ın 1254 (1838) yılında “Tercüme-i ithafü’l-üdeba” adıyla yazdığı ve
aynı eserin Arapçası olan “İthafü’l-munsifin vel üdeba’ bi-mebahis il-ihtiraz an il veba” ile
birlikte basılan risalesidir (18-20).

Osmanlı Döneminde büyük can kaybına yol açan salgın
hastalıklar:
Veba / Taun
Osmanlı dönemine ölümcül salgınlar yaratan ve toplum hafızasında derin izler bırakan
bulaşıcı hastalıklar açısından bakıldığında ilk akla gelen hastalık vebadır. Veba Osmanlı kaynaklarında ve halk arasında taun olarak da adlandırılır. Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver bu
konuyu; “Bu iki isim bir tek hastalığın adı sayılırsa da değildir. Mesela asıl ‘taun’ halkın ve
onlardan naklen tıp kitaplarında veba diye adlandırılan hastalığın ismidir. Türkçede ‘pest’
karşılığı ‘veba’ diye anılır ama asıl ‘pest’ ‘taun’dur. Veba, bütün bulaşıcı mikroplu ve virüslü
hastalıklara eskiden verilen umumi bir isimdir ve bugün tifo, kolera, tifüs, hummayı racia da
denen sâri hastalıklar istilâlarına verilen addır. Pest de bu manada bir vebadır, zira bulaşıcı
hastalıklardandır. Her ‘taun’ vebadır, ama her veba ‘taun’ değildir. Ancak bu son asır
zarfında (19. yy.) taun kelimesi yerine yalnız veba adı kullanılmıştır. Bulaşıcı diğer hastalıklar
başka adlarla anılmağa başlanmıştır” (3, 21) sözleriyle açıklar.
Osmanlı toprakları yüzyıllar boyunca pek çok veba salgınına maruz kalır. İstanbul, İzmir,
Selanik, Halep, İskenderiye ve Kahire gibi Osmanlı vilâyetleri bu salgınlardan en çok yara
alan yerler arasındadır. Ancak Osmanlıda vebaya dair bir araştırma yapan Daniel Panzac,
eserinde Osmanlıdaki veba salgınları konusunda ilginç bir saptama yapar. Ona göre 18 ve 19.
yüzyıllarda Osmanlı coğrafyasında patlak veren hiçbir veba salgını % 30 ölüm oranını aşmaz.
Panzac aynı dönemde Avrupa şehirlerinde görülen vebanın yol açtığı ölüm oranlarından çok
daha düşük olan bu oranı, vebanın Doğu’da Batı’dakinden daha selim seyretmiş olabileceği
şeklinde yorumlar ve hastalığın şiddetinde görülen bu farklılığı hastalığın ortaya çıkış
sıklığına bağlar. Ancak yine Panzac’a göre veba Osmanlı topraklarında o kadar sıklıkla
salgınlar yapar ki bunlar Avrupa’dakiler kadar yüksek ölüm hızına ulaşmasa bile, nüfusun
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artmasını engelleyici etkenlerden biri olur. Panzac bu durum için; “her şeye rağmen, Osmanlı
tebaasının her kuşakta veba nedeniyle uğradığı kıyımın 19. yüzyılın birinci yarısına kadar
uzanan nüfus durgunluğunun belirleyici bir unsuru olarak yorumlanabileceğini, o halde
Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa karşısında gücünün zayıflamasına katkıda bulunan farklı
koşullar arasına, vebayı da eklemenin gerektiği” değerlendirmesini yapar. Osmanlı İmparatorluğu’nda ölümcül veba salgınları ancak 1850’lere doğru ortadan kalkar (2).

Cüzam / Lepra
Osmanlı topraklarında sık rastlanan bir diğer bulaşıcı hastalık olan cüzam (lepra, miskin
illeti) da veba kadar ölümcül salgınlar yapmasa da her dönemde en çok korkulan bulaşıcı hastalıkların başında gelir. Aslında cüzamın insan bedeninde yarattığı ürkütücü fiziksel değişiklikler
tarih boyunca tüm toplumlarda bu korkunun oluşmasına yol açmıştır. Hastalık nedeniyle
aslana benzer bir şekil alan yüz ifadeleri, ciltte oluşan renkli lekeler, sert ve kabarık nodül ve
yaralar, bu hastalardan korkulmasının ve bu nedenle onların toplumdan dışlanmalarının
nedeni olur. Doğu dünyasında Hz. Muhammed’e ait olduğu söylenen “cüzamlıdan aslandan
kaçar gibi kaç” ya da “cüzamlı ile aranda bir mızrak boyu mesafe bırakarak konuş” gibi
hadisler, yüzyıllar boyunca cüzamlılarla temas edilmemesi ve onlardan ayrı bir halde
yaşanılması için rehber kabul edilir. Bu dini görüşlerin Doğuda birer tecrit mekânı olan miskinhanelerin yapılışında da etkisi olur. Bu nedenle Osmanlılar da başlangıç dönemlerinden
itibaren, o yıllarda tedavi olanağı bulunmayan lepralıları toplumdan tecrit etmek amacıyla,
İstanbul, Bursa ve Edirne’de Leprozeriler (miskinler evi, cüzamhane) kurarlar. Anadolu’da
bu gibi kuruluşların bulunmadığı yerlerde ise şehirlerin dış mahallelerinde kurulan tecrit
evleri, giderek Kastamonu, Sivas, Bursa, Edirne ve İstanbul gibi yerlerde kurulan cüzamhanelere
dönüşür. Edirne’de Miskinler Tekkesi denen yerde kurulan Edirne Cüzamhanesi (15. yüzyıl)
bu kurumların ilklerinden olup iki yüzyıl kadar cüzamlılara hizmet verir. Bunların arasında en
ünlüsü ise Üsküdar’da 16. yüzyılda inşa edilen Üsküdar’daki Karacaahmet Cüzamhanesi’dir
(22, 23). (Resim 3)

Resim 3:
A. Süheyl
Ünver’in
çizimi ile
Üsküdar
Leprozerisi.
(Kartpostal).
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Resim 4:
Bu zavallı kız
vaktiyle
aşılatılmadığı
cihetle çiçeğe
yakalanmış,
hayatı
kurtulsa bile
güzelliğini
ebediyyen
gaib etmiştir.
(Sıhhî Müze
Atlası. İst.,
1926, Türkiye
Cumhuriyeti
Sıhhiye ve
Muavenet-i
İctimaiye
Vekâleti, s. 44)

Çiçek
Çiçek hastalığı da, tüm dünyada olduğu gibi, Osmanlı topraklarında da yüzyıllar boyunca
ölümcül salgınlar yaratan hastalıklardan biri olur. Hastalık; 1705’te Mısır’da, 1739’da
Mora’da, 1783’te Bosna’da, 1785, 1810 ve 1824’te olmak üzere üç kez Suriye’de, 1835’te
Kahire’de ve 1842’de Samsun’da büyük salgınlar yapar (2). Çiçek hastalığından korunabilmek
amacıyla tarih boyunca değişik yöntemlerle bağışıklama denemeleri yapılır. Çiçek hastalığına
karşı bağışıklık sağlamak için Çinlilerin kullandığı variolizasyon adı verilen aşılama yöntemi,
yüzyıllar içinde giderek Doğu’dan Batı’ya doğru yayılır ve bu süreçte Osmanlılar tarafından
da aşının değişik varyasyonları kullanılır. Osmanlılarda bu uygulamayı genellikle aşıcı
denilen yaşlı kadınlar yapar. Aşıcı kadınlar aşıyı, çiçek geçiren kişilerin püstüllerinden bir
iğne ucuyla aldıkları irini, özellikle sağlam çocukların kolunda oluşturdukları bir çiziğe
sürüp, üstünü de ceviz kabuğu ya da bir yaprakla kapatarak uygularlar. Bu bağlamda
Osmanlıda bulaşıcı ve salgın hastalıklar açısından en önemli olaylardan biri de Türk usulü
çiçek aşısı olarak adlandırılan yöntemin 18. yüzyılda Avrupa’ya tanıtılmasıdır. Avrupa ülkeleri
bu yöntemden ilk kez, Osmanlı İmparatorluğu’nda hekim olarak çalışan Emanuel Timoni ve
Pylarini isimli iki hekim ile (1713) o sıralarda payitahtı ziyaret eden İngiliz büyükelçisinin eşi
Lady Mary Montagu’nün 1718’de İngiltere’deki bir arkadaşına yazdığı mektuplarla haberdar
olur. Ancak o dönemde Avrupa’da Türk usulü çiçek aşısı olarak adlandırılan ve belli bir
oranda bağışıklık sağlayan bu insandan insana aşılama yöntemi, aynı zamanda riskli de
olabilen bir yöntemdir. Bundan daha güvenli ve tam bağışıklık oluşturarak sonraki yıllarda
çiçeğin yeryüzünden silinmesini sağlayacak olan hayvandan insana aşılama yöntemini ise
Edward Jenner 1796’da keşfeder (24-26).

82

Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları / N History Med Stud, 2012;18

Jenner’in bulduğu Çiçek aşısının, Osmanlıda üretilebilmesi için ilk girişimler Şanizade
Mehmet Ataullah tarafından yapılır. Şanizade 1811’de Kâğıthane’deki Ayazağa Köyü’nde,
çiçekli ineklerden aşı materyali elde ederek insanlara uygular. Bu deneyimine dayanarak
çiçek aşısının İstanbul’da da elde edilebileceğini, bir çiçek aşısı kurumunun açılması
durumunda halkın kolayca aşılanabileceğini Sultan II. Mahmut’a arz eder ancak girişimi
sonuçsuz kalır (27). Şanizade’nin girişiminin başarısız olmasından sonra, ülkeye dışarıdan
getirilen ve yurt içinde insandan insana aşılamalarla etkinliği sürdürülen bir aşılama yöntemi
yerleşir ve buna göre bazı örgütlenmeler yapılır. 1840’lardan itibaren Mekteb-i Tıbbiye-i
Şahane’de aşıcı unvanıyla tayin edilen iki memur, isteyenlere aşı yapmaya başlar. 1845’den
itibaren ise tıbbiyede verilen kurslarla aşıcılar yetiştirilmeye başlanarak ülkenin dört bir
yanına gönderilirler. 1845’te Ser-etıbba İsmail Paşa kendi denetiminde yaptırdığı aşılamalardaki
başarısızlıktan sonra, aşının yozlaştığına karar verip Viyana’dan yeni aşılar getirtir, yine de
istediği sonucu alamayınca 1847’de çevre köylerden çiçekli inekler buldurarak, bunlardan
ürettiği aşılarla çocukları aşılatarak aşıyı yeniler. Ancak İsmail Paşa ilk aşılananlardaki
şiddetli reaksiyondan korkarak bir daha bu işe kalkışmaz ve dışarıdan aşı getirtilmeye devam
edilir (28). (Resim 4)

Frengi
Çiçek ve veba kadar akut seyirli bir hastalık olmasa da frengi de ülkemizde büyük halk
sağlığı sorunu yaratan hastalıklardan biri olur. 1826’da yeniçeriliğin kaldırılarak Nizam-ı
Cedit’in kurulmasından sonra, Anadolu’nun çeşitli yerlerinden toplanan askerler terhis edildiklerinde bu hastalığı köylerine de götürürler. 1853-56 Kırım ve 1876 Rus savaşlarından
sonra da özellikle Kastamonu ve Bolulu askerlerin memleketlerine dönüşlerinde hastalığı
memleketlerine götürmelerinin frenginin buralarda endemik tarzda yayılmasında büyük rolü
olur. İstanbul’dan başlayarak, bir afet şeklinde Bolu ve Kastamonu yörelerine yayılan frengi,
daha sonra tüm Karadeniz sahillerinde görülür. Frengi ve diğer zührevi hastalıkların fuhuş
yoluyla arttığı bilindiğinden, fuhuşla mücadele için 1869–1870 yıllarında Beyoğlu’nda bir
sağlık komisyonu kurulur ve konu ile ilgili olarak hazırlanan rapor Tıp Cemiyeti’nde tartışılır.
1883’te Osmanlı ordusunda görev yapan Alman General Von Der Goltz ordudaki pek çok
erin frengili olduğuna dikkat çeker, 1896’da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane hocası Düring Paşa
başkanlığında toplanan sağlık komisyonu tarafından ise ülke çapında bir frengi savaşının başlatılması yolunda bir rapor düzenlenir. Düring Paşa Kastamonu ve Bolu civarında yoğun
olarak görülen frengi için yerinde incelemeler yaparak oralara özel bir nizamname oluşturulmasını
ve ne gibi düzenlemeler yapılması gerektiğini de bildirir. Ancak bu nizamnameler ülkenin
içinde bulunduğu savaş koşulları nedeniyle yeterince uygulanamaz. Salvarsan ve Neosalvarsan’ın keşfedildiği Balkan Savaşı’na kadar insanlar çaresizlik içinde; tütsüler ve cıva
sandıklarına kapatılmalar gibi ilkel ve çoğu kez ölümle sonuçlanan yöntemlere başvururlar.
Hastalığın gizli ve açık belirtileriyle orduya katılanlar ise çoğunlukla bölük ve hastanelerde,
aylar yıllar boyu süren tedavilere alınırlar. Bazı yerlerde bu nedenle askere alınamayacak
durumda olan erlerin sosyal sorunlarla karşılaşmamaları ve yayılmanın önlenebilmesi için
sadece frengili askerlerden oluşan ve izole bir şekilde tedavi edilmeye çalışılan ‘frengi
bölükleri’ oluşturulur (29-31). O dönemlerde kesin tedavisi olmayan hastalığın yayılımı
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ancak Cumhuriyetten sonra başlatılan frengi mücadelesi ile engellenmeye başlanır, 1940’lardan
sonra antibiyotiklerin kullanıma girmesi ile de hastalık tamamen tedavi edilebilir hale gelir.

Kolera
Osmanlı toplumunun ilk kez 1830’lu yıllarda tanıştığı kolera hastalığı da ölümcül salgınlar
oluşturan ve halk sağlığını tehdit eden hastalıklardandır. Osmanlı coğrafyasının Doğu’yu
Batı’ya bağlayan bir köprü konumunda olması nedeniyle, 1817 yılında Bengal’den başlayarak
1831’de İstanbul’a ulaşan ilk kolera pandemisinde de bir geçiş yolu olması kaçınılmazdır.
Osmanlıda karantina teşkilâtının kurulması da, işte bu geçiş yolu olması nedeniyle ve Batı’lı
devletlerin bu yöndeki baskılarıyla ilk kez 1831 yılında gündeme gelir.

Osmanlı İmparatorluğu’nda bulaşıcı ve salgın
hastalıklarla ilgili sağlık kurumları:
Karantina teşkilâtı
1831’deki kolera pandemisi nedeniyle, karantina kurallarını düzenlemek ve karantina hizmetlerini yürütmek üzere kurulan teşkilât; “Karantina Meclisi”, “Sıhhiye Meclisi”, “Meclis-i
Tahaffuz”, “Meclis-i Umur-ı Sıhhiye” ve “Sıhhiye Nezareti” gibi değişik isimlerle anılır.
Karantina meclisinin kurulmasında, kolera salgınından kısa bir süre önce İstanbul’da bulunarak
vebalı hastaları tedavi eden Dr. Antuvan Lago’nun karantina usulü hakkında hazırladığı bir
lâyihanın da rolü olur. Antuvan Lago lâyihasında, Avrupalıların salgınlarla mücadele yöntemlerini
anlatarak, hastalıkların bulaşmasını önleyici yolları gösterir ve karantinanın ancak ülke
genelinde yaygınlaştırılması halinde yararlı olabileceğini ileri sürer. Sonuçta salgınların yarattığı
tahribat, batılı devletlerin baskıları ve Antuvan Lago’nun karantina hakkındaki lâyihası Osmanlı
devletinde karantina usulünün kabul edilmesinde etkili olur (32). Ancak coğrafi açıdan ve tarih
boyunca her zaman yakın olan Doğu ve Batı dünyası da Doğu Akdeniz’den Avrupa’ya yapılan
yolculukların süresini önemli derecede uzatan ve engelleyen karantinalar nedeniyle bundan
böyle giderek birbirinden uzaklaşır. Panzac’a göre; “karantina uygulamaları nedeniyle kurulan
bu sağlık kurumları, aynı dönemde yerleşmiş diplomatik ve ekonomik anlaşmaların yanında,
Doğu Akdeniz devletlerinin Avrupa’ya karşı bağımlılıklarını arttırır ve aralarındaki zaten eşit
olmayan ilişkileri büsbütün güçlendirir” (2).
1831 yılında Rusya’da ortaya çıkan kolera salgınından korunmak amacıyla İstanbul
Boğazı’nda Rusya’dan gelen ticaret gemilerine uygulanan karantina, Osmanlı’nın ilk ciddi
karantina uygulaması olarak kabul edilir.
Osmanlı toprakları 1831’den sonra da sık sık kolera salgınlarına ev sahipliği yapar ve
özellikle Uzakdoğu’dan gelen hacı adaylarının Arabistan topraklarına taşıdığı kolera etkenine,
Hicaz’ın hijyenden uzak yaşam koşullarının uygun bir zemin oluşturmasıyla, buradan yayılan
bütün kolera pandemilerinden etkilenir. Bu tür salgınlara karşı önlem almak amacıyla kurulan
teşkilatta, karantina usulünün tıbbi yönünü bilenler olmadığı gerekçesiyle 1838’de yurt
dışından uzmanlar getirtilmesi yoluna gidilir. Bu karar üzerine, Viyana’dan gönderilen Dr.
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Minas “Karantina Baş Direktörü” olarak kuruluşun başına atanır. Bundan sonra Dr. Minas’ın
önerisiyle, Avrupa devletlerinde olduğu gibi karantina uygulamalarını belirlemek üzere bir
Sıhhiye Meclisi kurulur. Ancak meclisin kurulmasından kısa bir süre sonra Dr. Minas deniz
karantinasını bilmediğinin anlaşılması üzerine istifa ederek ülkesine döner. Dr. Minas’ın
yerine 1840’ta Fransa’dan getirtilen Dr. Robert geçerek meclisin çalışma esaslarını belirler.
Daha sonra karantina teşkilâtınca alınan karantina önlemleri dâhilinde, ülkenin çeşitli
yerlerinde Karadeniz, Akdeniz ve Ortadoğu’dan gelen gemilerin belli sürelerde bekletileceği
tahaffuzhaneler (karantina istasyonları) oluşturulur. İstanbul’da bulunan Karantina Meclisi
sistemin merkezidir. Böylece payitahtta ve İmparatorluğun bütün bölgelerinde gerekli stratejik
noktalara kurulan tahaffuzhaneler aracılığıyla, Asya’dan Avrupa’ya ölümcül hastalıkların
geçişi engellenmeye çalışılır. Bu sırada koleradan korunma amacıyla yapılandırılan pek çok
tahaffuzhanenin en önemlileri arasında; Kuleli, Beykoz, Basra, Beyrut, Şam, İskenderun,
Fethiye, Tuzla, Urla, Foça, Çanakkale, Anadolukavağı, Kartal, Sinop ve Trabzon’da kurulanlar
vardır (32-34). (Resim 5, 6) Karantina meclisince alınan kararlar sayesinde, yavaş yavaş
salgın hastalıkların Osmanlı topraklarından Avrupa’ya geçişi önlenmeye başlanır. Ancak
Osmanlı Devleti’nin karantina uygulamaları hakkında yeterince söz sahibi olamaması ve
alınan kararların çoğunlukla Avrupa ve Osmanlıya sınırı bulunan diğer ülkeler lehine olması
nedeniyle zaman içinde tahaffuzhanelerde bekletilen gemiler, elemanlar ve ithal ya da ihraç
edilen mallar açısından büyük ekonomik mağduriyetler de oluşur. Çünkü karantina teşkilatının
karar organı olan “Meclis-i Umur-ı Sıhhiye”de Avrupa ve Osmanlı’ya sınırı olan tüm
devletlerin konsolosluklarından birer üye ve Osmanlı Devleti’nden iki üye bulunmakta ve
kararlar oy çokluğuyla alınmaktadır. Bu nedenle Osmanlı Devleti kendi ülkesinde oluşturulan
bu kurumda azınlık durumunda kalır ve kararlarda söz sahibi olamaz. Bu süreçte salgın hastalıklardan korunabilmek amacıyla Dünya uluslarınca uygulanan keyfi ve yerel önlemlerin
yerine, evrensel karantina kurallarının konulabilmesi yönündeki ilk uluslararası girişim ise
1851 yılında Paris’te toplanan I. Milletlerarası Sağlık Konferansı ile yapılır. Konferans
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Resim 6:
Urla
Tahaffuzhanesi
dezenfeksiyon
kazanları,
2005.
(Fotoğraf:
Gülten Dinç)

Fransız hükümetinin daveti üzerine 12 Avrupa devletinin (Avusturya, Sicilyateyn, İspanya,
İtalya Papalık Devletleri, Fransa, Büyük Britanya, Yunanistan, Portekiz, Sardunya, Rusya,
Toskana, Osmanlı İmparatorluğu) katılımı ile gerçekleştirilir ve bu 12 devleti temsil eden
birer hekim ve diplomat kendi ülkelerinin görüşlerini ortaya koyarlar. Konferansta19. yüzyılda
daima mevcut olup, zaman zaman büyük can kayıplarına yol açan tifo, tifüs, dizanteri ve kızıl
gibi bulaşıcı hastalıklarla değil de, patlak verdiği zaman halkta panik uyandıran ve korunmak
için birçok tedbir gerektiren veba, kolera ve sarıhumma ile mücadele konusu üzerine
yoğunlaşılır. Toplantıda Osmanlı İmparatorluğu’nu, Paris Genel Konsolosu Gustave Halphen
ile Sıhhiye Müfettiş-i Umûmîsi Dr. Bartoletti Efendi (1808-1894) temsil eder. Bartoletti
Efendi toplantıda etkin rol oynar ve konuşmalarıyla Avrupa’da Osmanlı Devleti’nin sağlık
durumu hakkında oluşmuş olan yanlış intibaları düzelterek karantina konusunda Türkiye
aleyhine alınan kararların kaldırılmasını sağlar. Ancak, 1851–52 yıllarında gerçekleştirilen
birçok toplantıdan oluşan I. Milletlerarası Sağlık Konferansı genel olarak başarısızlıkla
sonuçlanır ve Sağlık Uzlaşması’nı katılan 12 devletten yalnızca Fransa, Sardunya ve Portekiz
hükümetleri imzalar, Sardunya ve Portekiz de 1865’te imzalarını geri çeker. Daha sonraki
yıllarda da bulaşıcı ve salgın hastalıklarla ilgili olarak birçok uluslararası konferans düzenlenir.
Bu konferanslardan biri olan 1866’da İstanbul’da toplanan Uluslararası Sağlık Konferansı’nda,
koleranın Hicaz’daki hacı adayları nedeniyle dünyaya yayıldığı göz önüne alınarak, her yıl
hac mevsiminde Hicaz’a bir sağlık ekibi gönderilmesine karar verilir. Ancak Hicaz’da ardı
ardına ortaya çıkan kolera salgınları yine de önlenemeyince 1895’te Mekke’de oldukça geniş
bir sağlık teşkilâtı oluşturulur ve 1911’de Hicaz Sıhhiye idaresi kurularak başına Dr. Kasım
İzzeddin getirilir. Bundan sonra Hicaz Sıhhiye İdaresi’nin çalışmalarıyla dünyanın dört bir tarafından buraya gelen hacı adayları arasında patlak veren ve buradan tüm dünyaya yayılan
kolera salgınlarının önü alınmaya başlanır (19, 35-37).
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Osmanlı döneminde, vakıf kuruluşları olarak hizmet veren darüşşifalar haricinde, askeri
ve sivil birçok hastane ve sağlık kuruluşu 19. yüzyıldan itibaren faaliyete geçer. Bunlar
arasından bazıları ise özellikle bulaşıcı ve salgın hastalıklar konusunda ihtisas hastanesi
olarak açılır ya da sonradan bu işlevi kazanırlar. Örneğin; Kızkulesi Hastanesi (1828) ilk kez
1828’de veba hastalarının tecridi için kullanılır, 1830-31’deki kolera salgını sırasında
koleralılara tahsis edilir, İstanbul’da karantina mevzuatının uygulanmaya başlandığı 1838’den
sonra ise askerler arasında görülen kolera ve veba vakaları burada tecrit ve tedavi edilmeye
çalışılır (31, 38, 39). Aynı yıllarda, aynı amaçla hizmet veren diğer bir hastane ise Maltepe
Asker Hastanesi olur (1826). Hastane 1830–31 yıllarındaki kolera salgınında tecrit yeri
olarak kullanılır, ayrıca Balkan Harbi ve I. Dünya Savaşı’nda da kısmen intan hastanesi
şeklinde hizmet verir (31, 40). 19. yüzyılda akıl hastalarının barındırıldığı Süleymaniye
Darüşşifası ise, Kırım Savaşından akıl hastalarının 1873’te Toptaşı Bimarhanesi’ne taşınmasına
kadar kolera salgınlarına sahne olur ve Hekim Mongeri idaresindeki darüşşifada hastalar
tecrit ve tedavi edilmeye çalışılır. Bu sırada oluşan kolera salgınları aynı zamanda akıl
hastalarının Toptaşı’na taşınmasına da bir gerekçe oluşturur (41). 1878’de Beyoğlu’nda
hizmete giren Altıncı Daire-i Belediye (Beyoğlu) Nisa Hastanesi, kadınlar için kurulan ilk
zührevi hastalıklar hastanesidir. Hastane ilk zamanlarındaki olanaksızlıklar nedeniyle uzun
süre bir tecrithane işlevi görmüş, 1900’lerden itibaren ise yatak sayısı ve teknolojik olanakları
geliştirilerek faaliyetine devam eder (30). 1893 yılında İstanbul’da çıkan kolera salgınında
Cerrahpaşa Hubyâr’da bulunan Takiyeddin Paşa Konağı koleralıları tedavi etmek amacıyla
kullanılır (42). Ayastefanos (Yeşilköy) İntaniye Hastanesi (1912) ise Balkan savaşı sırasında
tifüs ve kolera salgınları nedeniyle seyyar bir hastane olarak işlev görür (31).
Osmanlı yönetimi özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, mikrobiyoloji ve bakteriyoloji alanlarındaki çağdaş gelişmelerin yakından takip edilmesi ve bu tekniklerin ülkeye
getirilmesi için, Avrupa’ya hekim ve sağlıkçılardan oluşan ekipler yollamaya başlar. Paris’teki
Pasteur Enstitüsü’ne ve Koch’un Berlin’deki kliniğine giden sağlık heyetleri, yeni teknikleri
yerinde öğrenirler ve ülkeye döndüklerinde bunları uygulamak üzere açılan kurumlarda görevlendirilirler. Bu kurumlardan olan; Kuduz Aşısı Müessesesi 1887’de, Aşı Müessesesi
1889’da, Bakteriyoloji Laboratuarı 1894’te açılır. 1893 yılında bir dezenfeksiyon kurumu
olarak Tebhirhaneler kurulur. Yine bu dönemde, Rieder Paşa tarafından, mezuniyet sonrası
bir üst eğitim kurumu olarak hizmete açılan Gülhane Seririyatı’nda (1898) ise tifo, dizanteri
ve kolera aşıları üretilir.

Kuduz Aşısı Müessesesi (Daü’l-kelp Ameliyathanesi /
Daü’l-kelp Tedavihanesi)
19. yüzyıl sonunda sağlık alanında Batı’daki gelişmeleri yakından izlemeye başlayan
Osmanlı devleti Pasteur’ün 1885’te kuduz aşısını bulmasıyla da çok yakından ilgilenir.
Pasteur’ün kuduz aşısını bulmasından bir yıl sonra, Paris’te kurulan Pasteur Enstitüsü için,
Osmanlı Devleti büyük maddi yardımda bulunur ve bir de nişan gönderir. Hem Osmanlı hükümetinin bağışlarını sunmak, hem de bu yeni buluşları öğrenmek için Paris’e giden üç
kişilik heyetin başkanı olan Tıbbiye-i Şahane muallimlerinden (Prof.) Dr. Zoeros Paşa (1843-
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1917) Paris’te Pasteur ile de görüşerek 6 ay süren incelemelerde bulunur. Bu incelemelerden
sonra ülkeye dönen Zoeros Paşa, Yakın Doğu’nun ilk kuduz aşısı ile tedavi müessesesi olan
“Daü’l-kelp Ameliyathanesi”ni 1887 yılında Demirkapı’daki (Sarayburnu) Mekteb-i Tıbbiye
içinde kurar (8, 43, 44). (Resim 7)

Aşı Müessesesi (Telkihhane / Telkih-i Cüderî Ameliyathanesi /
Telkihhane-i Şâhâne / Telkihhane-i Osmanî)
Osmanlı İmparatorluğu’nda çiçeğe karşı yalpan aşılama, uzun yıllar boyunca dışarıdan
getirtilen ve bazen etkisiz çıkan yabancı çiçek aşılarıyla yürütülür. Bu aşılama tekniğinde
insandan insana yapılan bulaştırmaların ürünlerinden yararlanılır. 1872’de çiçeğe karşı aşı
mayası doldurulan kalemlerin hazırlanması ve Avrupa’dan getirtilen aşıların düzenli dağıtımı
için ilk kez bir “Aşı Enspektörlüğü” kurularak başına Dr. Hüseyin Remzi Bey getirilir.
Ülkede çiçek aşısı üreten ilk özel kuruluş ise Dr. Violi tarafından 1880’de kurulan “Etablishement
Vaccinal du Dr. J. B. Violi” adlı imalathanedir. Burada buzağı ve danalardan aşı hazırlanarak
üretim yapılır ve insanlara uygulanır. Violi çalışmalarında dışarıdan getirilen aşıların taşınma
ve saklanma sırasında etkisinin zayıfladığı ve kendi aşısının daha iyi sonuç verdiği üzerinde
ısrarla durur, ayrıca aşıyı tüplere doldurmak için yeni bir alet geliştirir. Bu girişimlerden sonra
1892 yılında İstanbul’da ilk resmi aşı hazırlama müessesesi olarak “Telkihhane” açılır ve
başına Dr. Hüseyin Remzi Bey getirilir. (Resim 8) Telkihhane açılmadan önce, ithal edilen ya
da Dr. Violi’nin özel aşı müessesesinde hazırlanan çiçek aşıları, artık burada en yeni
yöntemlerle hazırlanıp yurda dağıtılmaya başlanır. Telkihhane içinde, 1900’de bir de aşı
mektebi açılarak burada eğitim verilir. İstanbul’daki bu kurumdan başka Mekke, Basra,
San’a, Bağdat, Şam ve Sivas’ta da aşı müesseseleri kurulur. Sivas’taki kurum daha sonra
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Sivas Sıhhi Müesseseleri adını alır ve burada ordu için çiçek, tifo ve diğer aşılar hazırlanır.
Telkihhane 1934’de kapatılarak bundan sonra aşı faaliyetine Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha
Enstitüsü’nde devam edilir (28, 43, 45, 46).

Bakteriyoloji Laboratuvarı (Bakteriyolojihane /
Bakteriyolojihane-i Şâhâne / Bakteriyolojihane-i Osmanî)
19. yüzyılın ikinci yarısına doğru, Batı’da mikrobiyoloji ve diğer tıp alanlarında gerçekleşen
yenilikler artık Osmanlı Devleti tarafından çok yakından izlenmeye başlanır. Öğrenci ve
sağlık elemanlarının bu yenilikleri öğrenip, ülkede uygulayabilmeleri için yurt dışına gönderilmelerinin yanı sıra, devrin önemli bilim adamlarıyla iletişime geçilir ve gerektiğinde
yurtdışından hekimler de getirtilir. Bu bağlamda 1893 yılında İstanbul’da yaşanan kolera
salgını sırasında, salgına karşı alınacak önlemler de Pasteur’e danışılır. Alınan yanıt üzerine
bildirilen önlemleri uygulayabilecek bir hekim talep edilir, bunun üzerine Fransız Hükümeti
tarafından Paris Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. André Chantemesse Türkiye’ye gönderilir.
Dr. Chantemesse salgın konusunda gereken ilk işlemleri yaptırır, alınması gereken sağlık önlemlerini bildiren bir raporu padişaha sunar ve bakteriyoloji işleri için ayrı bir laboratuvar kurulmasını önererek, projesini verir. Bunun üzerine Sultan II. Abdülmecit Demirkapı’daki
Askeri Tıbbiye Mektebi’nin bahçesine bir Bakteriyolojihane yapılmasını emreder. 1894
yılında hizmete giren kurum Bakteriyolojihane-i Şahane adını alır. Bakteriyolojihane’ye
Pasteur Enstitüsü’nden Fransız Dr. Maurice Nicole müdür, Dr. Zühdü Nazif de müdür
yardımcısı olarak atanır. Dr. Nicole, Bakteriyolojihane’nin çalışma esaslarını Pasteur
Enstitüsü’nü örnek alarak belirler. Kuruluşta verilen teorik ve pratik kurslarla bakteriyolog ve

Ortaçağ Türk Toplumlarından Günümüz Türkiyesine Bulaşıcı Hastalıklar

89

Resim 9:
Bakteriyolojihane.
(Uluslararası
Mikrobiyoloji ve
Kuduz
Symposiumu, İst.,
9-11 Eylül 1968.
Ed.: ZM
Tunçman. İst.,
1968, Türk
Mikrobiyoloji
Cemiyeti Yayını,
s. 18)

veterinerler yetiştirilir. Burada İstanbul’un içme suları incelenir, bulaşıcı ve salgın hastalıklarla
ilgili askeri ve sivil kuruluşların istediği bakteriyolojik analizler yapılır, Nicole ve Adil
Bey’in ürettiği sığır vebası ve difteri serumları başarıyla kullanılır. Bakteriyolojihane’de
1914’ten sonra tifo, dizanteri, kolera ve veba aşıları ile difteri, dizanteri, tetanos ve meningokok
serumları da hazırlanır (19, 43, 47-49). (Resim 9)
Bakteriyolojihane’nin faaliyetini sürdürdüğü sırada birçok hastane ve tahaffuzhanede de
bakteriyoloji laboratuarları açılır. Bu hastanelerden biri olan Gülhane’de Dr. Reşad Rıza ve
Mustafa Beyler tarafından 1912’de ülkemizin ilk tifo aşısı üretilir, tifo aşısını kolera ve
dizanteri aşıları izler. Balkan ve I. Dünya Savaşlarında kullanılan bu aşılar binlerce kişiyi
hastalık ve ölümlerden kurtarır (50).

Dezenfeksiyon Evleri (Tebhirhaneler)
Avrupa’da bakteriyoloji devrimi sırasında işlevsel bir korunma tedbiri olarak kullanılan
dezenfeksiyon yöntemi, giysilerin, eşyaların, mobilyaların ve her türlü iç mekân unsurunun,
basınçlı sıcak su buharıyla veya çeşitli dezenfektan maddelerle, temizlenmesine dayanan bir
yöntemdir. 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlıda da kolera, çiçek, suçiçeği, veba, kızıl,
kızamık, tifo, tifüs, dizanteri, difteri, verem, loğusa humması ve boğmaca gibi bulaşıcı
hastalıklara yakalananların giysileri ve eşyaları bu teknikten yararlanılarak dezenfekte
edilmeye başlanır. Hastalıkla enfekte kişilerin giysilerinin basınçlı su buharı sistemi ile
çalışan etüvler aracılığı ile, bu hastalıkların görüldüğü mekanların ise kimyasal maddelerle
dezenfekte edilmesi işlevini yapan bu kurumlar Tebhirhane olarak adlandırılırlar. Osmanlı’da
tebhirhaneler ilk kez 1893 yılında patlak veren İstanbul kolera salgını için Fransa’dan gelen
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Resim 10:
Gedikpaşa
Tebhirhanesi
(Minyatür
sanatçısı
Ülker
Erke’nin
çizimi.
Sayın Ülker
Erke’nin izni
ile)

Resim 11:
Tebhirhane
memurları.
(Osman Nuri
[Ergin].
Müessesat-ı
Hayriye-i
Sıhhiye
Müdiriyeti.
İst.,
1327/1911,
Arşak
Garoyan Mtb.,
s. 91)

Dr. Chantemesse’in raporu üzerine inşa edilir. Gedikpaşa’da faaliyete geçen ilk tebhirhaneyi,
Tophane ve Üsküdar tebhirhaneleri izler. Bulaşıcı ve salgın hastalıklarda dezenfeksiyon
işlemlerini yapan tebhirhaneler, salgın olmayan dönemlerde koruyucu olarak genel ortamlar
ve bekar odalarının dezenfekte edilmesinde kullanılır (19, 49). (Resim 10, 11)

20. yüzyıl başındaki savaşlar ve salgın hastalıklar
Osmanlı ordusu 20 yüzyıl başlarında girdiği savaşlar nedeniyle yorgun düşer ve bu
süreçte birçok salgın hastalıkla da uğraşmak zorunda kalır. Özellikle Balkan ve I. Dünya
Savaşları sırasında askerler ve yoksul halk arasında oluşan can kayıplarında savaş koşullarının
yanı sıra salgın hastalıkların da büyük rolü olur.
Cephelerde iklim şartları ve hijyenin asker sağlığı için ne derece önemli olduğu ve salgın
hastalıkların yarattığı tehlikeli sonuçlar daha önceki savaşlarda olduğu gibi Balkan Savaşlarında
da bir kez daha tecrübe edilir. Balkan Savaşları’nda Osmanlı ordusunun muharebe sırasında
ölen, yaralanan, esir düşen asker sayısı 340.000’i bulur. Bunlardan sadece salgın hastalıklardan
ölenlerin sayısı ise 75.000 civarındadır. 1912 Balkan Savaşı sırasında ordu, düşman ordusundan
daha öldürücü bir tehlikeyle karşı karşıya gelir. Bu düşman koleradır. Öncelikle Trakya’da
Kırkkilise ve Lüleburgaz’dan kaçarak Çatalca hattına gelen askerler arasında bir süre sonra
hastalığın belirtileri görülür, dört yüz kadar hasta ve birçok ölüm kaydedilir ve hastalık
bundan sonra giderek şiddetini arttırır. Hastalığın ortaya çıkmasında fiziki şartların büyük
rolü vardır. Yeme ve içmeleri düzenli olmayan askerler, yağmurlu havalarda perişan ve
yorgun bir halde geri çekilmeye başlarlar. Yollarda temiz su çeşmeleri yoktur. Kontrolsüzce
geri çekilen ve kolera taşıyıcısı olan askerler tuvalet ihtiyaçlarını gelişigüzel karşılarlar ve
dışkıları şiddetli yağmurların biriktirdiği suları da kirletir. Dağınık halde birliklerinden ayrılan
askerlerin susuzluktan birikintilere üşüşüp bu mikroplu suları içmeleri ya da kullanmalarıyla
da kolera salgın haline dönüşür (51). Askerler geçtikleri yerlere hastalığı yayarlar, büyük
kısmı trenlerle İstanbul’a döner, dönerken hastalığı buraya da taşırlar. (Resim 12, 13) Durum
dünya kamuoyunda yankı yapar, İstanbul’daki sağlık ve eğitim kurumları ile beraber, İngiltere
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Resim 12:
Balkan Savaşı
sırasında
hastalıktan yol
kenarına
yığılıp kalmış
koleralı
askerler. (OD
Macar.
Savaştaki gizli
düşman:
Kolera. Atlas
Tarih Özel
Sayı, 2012;16,
81)

Kızılhaç’ından, Mısır Hilâl-i Ahmer’inden üçer hekimlik birer sağlık ekibi ile üç Alman
hemşireden oluşan bir yardım hastanesi Yeşilköy’e gelir, Türk Hilâl-i Ahmer’i (Kızılay) ile
birlikte, sınırlı da olsa hastalara yardımcı olmaya çalışırlar. Yeşilköy’e yığılan askerler
arasında bir facianın yaşandığının anlaşılması üzerine Gülhane’nin hocası Dr. Wieting Paşa,
yayılmanın durdurulması için koleralıların İstanbul’a sokulmaması, hastaların Yeşilköy’de
trenlerden indirilerek tedavileri konusunda teklifte bulunur. Bunun üzerine Yeşilköy’de çadır
ve barakalardan oluşturulmuş seyyar bir hastane (Ayastefanos İntaniye Hastanesi) hizmete
sokularak hastalara burada müdahale edilmeye başlanır. Bu salgın sırasında hastalığa yakalanan
30.000 kişinin üçte biri yaşamını kaybeder. Savaşın sonlarına doğru askerler arasında ayrıca

Resim 13:
Balkan Savaşı
sırasında
Çatalca
hattındaki
koleralı
askerlerin
İstanbul’a
sevki. (OD
Macar.
Savaştaki gizli
düşman:
Kolera. Atlas
Tarih Özel
Sayı, 2012;16,
83)
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tifo ve tifüs vakaları da görülür. Balkan Savaşları, askeri sağlık teşkilâtının ve sağlık
hizmetlerinin savaş için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyması açısından önem taşır.
Bundan sonra tüm bu salgınların önlenmesine yönelik olarak askerlere kolera ve tifo aşıları
uygulanmaya ve tifüs vakalarında bitlerin rolü bilindiğinden bitlerin yok edilmeleri için uğraş
verilmeye başlanılır (31, 51).
Ancak bu çalışmalardan tam da iyi sonuçların beklendiği bir sırada yeni bir savaşın
kapıda olduğu da anlaşılır. Bu savaş I. Dünya Savaşı’dır.
1914 yılı sonbaharından itibaren fiili olarak I. Dünya Savaşı’na girmiş olan Osmanlı İmparatorluğu birçok cephede birden savaşmak durumunda kalır. Fakat Osmanlı ordusu savaşmak
zorunda kaldığı cephelerde sadece düşmana karşı değil, aynı zamanda çok ölümcül seyreden
tifo, tifüs ve dönek humma gibi birçok salgın hastalığa karşı da çetin bir mücadele vermek
zorunda kalır. Öyle ki zaman zaman günlük zayiatın en büyük çoğunluğunu, savaşta ölenler
değil, salgın hastalıklardan ölenler oluşturur.
Osmanlı yönetimi bunun farkına vararak 1914’te yayınladığı “Emrâz-ı Sâriye ve İstilâiye
Nizamnamesi” ile salgın hastalıklarla mücadelede izlenecek yolu belirlemeye çalışır. Bu nizamname 1930’da “Umumî Hıfzıssıhha Kanunu” çıkıncaya kadar yürürlükte kalır.
Tifüs, 1853–56 Kırım Savaşı’nda 35.000 kadar askerimizin ölmesine yol açmış, 1877–78
Osmanlı-Rus ve 1912 Balkan Savaşlarında da pek çok can kaybına neden olmuştur (52). I.
Dünya Savaşı sırasında da Osmanlı ordusunda en çok can kaybına yol açan salgın hastalık
tifüs olur. I. Dünya Savaşı sırasında yaşanan tifüs faciası Kafkas (Doğu) Cephesi’nde yani
Erzurum ve civarında patlak verir. Bir insan paraziti olan bitler aracılığı ile taşınan ve sefalet
yıllarında büyük salgınlar yapan tifüs, her zaman insanların temizlenme olanaklarının
olmadığı, sıkışık bir şekilde yaşadıkları zamanlarda kendini gösterir. Kafkas Cephesi’nde,
hastalığın yayılmasını sağlayacak ortamın tam olarak bu koşulları taşıdığı ve her an patlamaya
hazır beklediği, seferberlik ilanından hemen sonraki günlerde 3. Ordu Sıhhiye Reisi tarafından
İstanbul’a yazılan, 14 Ağustos 1914 tarihli telgraftaki “Erzurum’da evvelki senelerde büyük
bir salgın halinde hüküm sürerek yüzlerce efradın helâkine sebep olan lekeli humma münferit
bir surette görülmektedir” (53) sözlerinden açıkça anlaşılır:
Seferberlikle birlikte Erzurum’da 900 yataklı bir hastane hazır edilir. Ancak hijyenik
ortamı sağlamak için bir adet etüvün dışında, hastanelerde hemen hemen dezenfeksiyon
cihazı bulunmamaktadır. Erzurum Amerikan Mektebi Hastanesi’ndeki görevi sırasında
olaylara şahit olan Dr. Nazım Şakir Bey o günleri şöyle anlatır: “Harbin başlamasından bir
hafta sonra hastanenin 300 yatağı da doldu. Berbat bir bakım ve tedavi örneği verdik.
Otoklav olmadığından derhal ve bolca bitlendik. Şehirde harpten evvel de mevcut olan lekeli
humma birdenbire alevlendi, bütün evlere ve hastanelere yayıldı. Tifüs bir afet halini aldı.
Hastalara yetişemiyorduk. O esnada mektepten yeni çıkan 1914’lü genç doktorlar Erzurum’a
geldi. Bunlar çok genç ve tecrübesiz olduklarından bizden evvel tifüse yakalandılar. Hastalık
gayet vahim seyrediyor ve % 70 öldürüyordu. İyi bakılanlar ve bünyesi pek kuvvetli olanlar
kurtulabiliyordu” (52-54).
Bu arada Sarıkamış Taarruzu başlar ve yokluk içindeki ordu Enver Paşa’nın idaresinde,
kışın en soğuk günlerinde çarpışarak ve donarak ilerler. 22 Aralık 1914 ile 9 Ocak 1915
arasındaki 18 günde gerçekleşen taarruz büyük bir faciayla sonuçlanır. Ordunun büyük
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çoğunluğu Allahuekber Dağlarında donarak yaşamını yitirir. Geri dönebilenler ise açlıktan ve
yorgunluktan iyice zayıf düşmüş, elleri ayakları donmuş insanlardır. Taarruzdan dönenlerle
birlikte, Erzurum hasta ve yaralı akınına uğrar, şehirde sığınacak yer bulamayanlar çevre
köyleri doldurur, ölenin kalanın kesin sayısı tespit edilemez olur. Bu günlerde tifüs ve dönek
humma en üst seviyeye çıkar. Donmaktan kurtulan askerler bu kez de tifüs ateşiyle
yanmaktadırlar. Tifüs tüm köylere sirayet eder, ordu komutanları ile hekimlerin hemen hepsi
hastalığa yakalanır, büyük bir kısmı da ölür (52-55). Tifüse karşı kullanılabilecek tedavi olanaklarının çok kısıtlı olduğu böyle bir afet döneminde, tifüse karşı aşı üretilebilmesi yolunda
çabalar da gösterilmeye başlanır. Tifüse karşı savaşta aşı ilk kez Reşat Rıza ve Mustafa Hilmi
Beyler tarafından yapılır ve Dr. Tevfik Salim tarafından 15 Mart 1915 tarihinde Hasankale’de
hazırlanarak beş hekim ve dört subaya uygulanır. Tifüs olduğu kesin olan hastalardan alınan
kanın 60 derecede bir saat ısıtılarak zayıflatılmasıyla elde edilen aşı üç ay kadar bağışıklık
sağlamakta ve aşılandıktan sonra tifüs geçirenlerde hastalık çok hafif seyretmektedir. Ancak
bu yöntemde aşıyı üretmek için tifüslü hastanın kanı gerektiğinden, elde edilen aşı miktarı
yeterli düzeye ulaşmaz ve bu nedenle aşılar ancak risk grubu olarak kabul edilen hekim ve
hastabakıcılara uygulanır (52, 53, 56).
Hekimlerimiz bu savaş ve yokluk koşulları içinde, salgın hastalıklara karşı mücadele
edebilmek için, pratik yöntemler de geliştirirler. Bunların en ilginç örneklerinden biri; Mart
1915’de Kandıra’da amele taburları arasında çıkan tifüs salgını ile mücadelede görevlendirilen
Dr. Abdülkadir Lütfi (Noyan)’nin ordunun elinde yeterli etüv bulunmaması nedeniyle, ekmek
ve sahra fırınlarını bitlerden temizlenme amacıyla kullanmasıdır. (Resim 14) Dr. Abdülkadir Lütfi, Kandıra’ya geldiğinde vahim bir tifüs
salgını yaşandığını, günde 12-15
yeni vakanın ortaya çıktığını, hastaların revir şeklindeki bir hastaneyi
doldurduklarını görür. Abdülkadir
Lütfi Bey hastalığın önünün alınaResim 14:
bilmesi için, öncelikle askerlerin
Ord. Prof. Dr.
Abdülkadir
bitlerden kurtarılması gerektiğini
Noyan. (İ.Ü.
bilmektedir. Bu nedenle çarşıdaki
Cerrahpaşa
fırınların etüv olarak kullanılabileceği
Tıp Fakültesi,
Tıp Tarihi ve
düşünür. Derhal harekete geçerek
Etik Anabilim
üç fırını boşalttırır ve karşılarına da
Dalı Arşivi)
5–6 çadır hamamı kurdurur. Odun
boldur, hamamların yanındaki kazanlarda su ısıtılmaktadır. Sistem şöyle işler: Subayları ve
tabipleri ile takım takım gelen erler, eşyalarını da birlikte getirir. Önce saç ve sakalları kesilir,
vücut kıllarından arındırılırlar. Erler soyunma çadırında soyunarak elbise ve çamaşırlarını en
büyük parçanın içine koyarak gevşekçe bir bohça yaparlar, daha sonra kendileri hamama
girer, eşyaları ise fırına atılır. Kızdırılmış fırınların ısısı eşyaları yakmayacak dereceye
geldiğinde (fırın ısısı, içine konan beyaz kâğıdın sararma derecesine göre ayarlanır) askerlerin
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Resim 15:
Türk ordusunun
tifüsle mücadele
programı
kapsamında
1916’da bir
temizleme
istasyonunda
uygulanan ameliye.
(Çanakkale 1915
kızıl hilâl bayrağı
altında tıp
tarihimizin kan,
ateş ve çelikle
yazılan sayfası.
Ankara, 2010, Türk
Koleksiyoncular
Derneği, s. 57)

eşyası zeminine konulan ıslak çuvalın üstüne yan yana ve bir sıra üst üste konularak fırının
ağzı kapatılır. 20–25 dakika sonra eşyalardaki bitlerin ölüp ölmediği kontrol edilir ve o sırada
hamamdan çıkmış olan askere teslim edilir. Dr. Abdülkadir Lütfi’nin bu yöntemiyle salgının
önüne geçilir. Daha sonra bu yöntem savaş sırasında birçok başka yerde de başarıyla kullanılır
(56, 57). (Resim 15)
1916 yılında Sivas menzil mıntıkası Sertabibi Dr. Ahmet Fikri (Tüzer) de buğu sandığı
adını verdiği bir tür etüvün orduda kullanılmasını önerir. Her yerde kolaylıkla bulunabilen bir
kazan, 20 kadar tahta ve biraz çivi temin edildiğinde buğu sandığı rahatlıkla yapılabilecek bir
alettir. Bu alet kullanılmaya başlandıktan hemen sonra 3. Orduda bit sorunu halledilir, hareket
halindeki kıtalara seyyar temizleme müfrezeleri kurulur ve buralarda portatif buğu sandığı
kullanılır (52, 53, 56). (Resim 16)
1918–1920 yılları arasında dünya çapında bir salgın yapan ve tek başına I. Dünya
Savaşı’ndan daha çok can alan İspanyol gribi ise ülkemizi mütareke döneminde etkiler. O
dönemde İspanyol gribi, İspanyol
nezlesi, Grip İspanyol veya İnfluenza
gibi adlarla anılan salgın, İstanbul
haricinde özellikle Samsun, Çorum,
Resim 16:
Balıkesir ve İzmir çevrelerinde etkili
Dr. Ahmet
olur. 1918 Temmuz’unda İstanbul’a
Fikri
[Tüzer]’nin
ulaşan salgın, Ağustos’un altısında
buğu sandığı.
Nusaybin’de kendini gösterir. Şid(T Sağlam.
detli bir fırtına gibi başlayıp, süratle
Büyük harpte
3. orduda sıhhi
her tarafa yayılır. Salgın sırasında
hizmet. İst.,
dönemin basını halkı bilinçlendirmek
1941, Askeri
için yoğun çaba gösterir, ancak salMtb., s. 86)
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gının önüne geçmek uzun süre mümkün olmaz ve sadece İstanbul’da Ekim 1918 ile Nisan
1920 arasında 16.000 kişi yaşamını kaybeder (57, 58).

CUMHURİYET DÖNEMİ
Resmi olarak 29 Ekim 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti, birçok savaştan çıkmış,
yorgun ve hastalıklarla zayıflamış bir ülke ve halk devralır. Bu dönemin en büyük halk sağlığı
sorunu ise bulaşıcı ve salgın hastalıklardır. Atatürk’ün önderliğindeki genç Cumhuriyet
hükümeti, öncelikle çok doğru bir teşhisle bu hastalıklarla mücadelenin asıl yolunun, bunların
bireysel bir sorun olmayıp bir halk sağlığı sorunu olduğu ve çözümün devletin temel
görevlerinden biri olduğunun kabulüyle işe başlar. Bu kabulden
sonra, o dönemde büyük bir halk
sağlığı sorunu olan sıtma, frengi,
trahom ve verem gibi bulaşıcı hastalıklara karşı devlet eliyle sistemli
bir şekilde mücadeleye girişilir ve
çok başarılı sonuçlar alınır (6, 59).
Cumhuriyet’in kuruluş dönemlerinde Mustafa Kemal Atatürk devletin halk sağlığı ile ilgili yükümlülüklerini şöyle dile getirir: “MilletiResim 17:
mizin sıhhatini korumak ve takviye
Prof. Dr. Refik
etmek, ölümü azaltmak, nüfusu çoSaydam.
ğaltmak, bulaşıcı ve salgın hasta(Poliklinik
1934: 2; 14)
lıkların tahribine karşı koymak ve
bu suretle millet fertlerinin dinç ve
çalışmaya kabiliyetli sıhhatli vücutlar
halinde yetişmesini temin etmek zorundayız”. Bu görüşün pratikteki
hizmet birimi ise Sıhhiye ve Muavenet-i İctimâiye Vekâleti (Sağlık
Bakanlığı)’ne bağlı Hıfzıssıhha Dairesi (Koruyucu sağlık hizmetleri
Resim 18:
dairesi) olarak biçimlenir. Halk sağAtatürk ve
lığı ya da koruyucu sağlık hizmeti
Sağlık Bakanı
Dr. Refik
o dönemde özellikle bulaşıcı ve salSaydam.
gın hastalıklarla savaşı ifade emek(E Aydın.
tedir. Atatürk’ün de ifade ettiği; gibi
Türkiye’de
sağlık
bu öylesine büyük bir savaştır ki
teşkilâtlanması
ülkenin sınırlı kaynaklarının büyük
tarihi. Ankara,
bir bölümü bu süreçte salgın hasta2002, Naturel
lıkların önlenmesi ve yok edilmesine
Yay., s. 30)
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harcanacaktır (59, 60). Artık yıllardır halkı yoksul düşüren ve güçsüz bırakan bütün bulaşıcı
ve salgın hastalıklara karşı topyekün bir mücadele başlatılmış bulunmaktadır.
Cumhuriyetle birlikte sağlık hizmetlerinin yaşama geçirilmesi ve örgütlenmesinde Sıhhiye
ve Muavenet-i İctimâiye Vekâleti Vekili (Sağlık Bakanı) Dr. Refik Saydam’ın ayrı bir yeri
vardır. (Resim 17, 18) 1921–1937 yılları arasında bazı kısa aralıklar haricinde toplam 16 yıl
Sağlık Bakanı olarak görev yapan Dr. Saydam, ülkede koruyucu sağlık, halk sağlığı ve
toplum sağlığı kavramlarını yerleştiren kişidir. Dr. Refik Saydam’ın 1925 yılında belirlediği
Sağlık Bakanlığı hizmet programının en önemli maddeleri arasında; sıtma, trahom, frengi ve
öteki bulaşıcı ve sosyal hastalıklarla mücadele edilmesi ve verem sanatoryumlarının açılması
bulunmaktadır (61). Dr. Refik Saydam bu maddeleri yaşama geçirebilmek için büyük uğraş
verir ve ülkede sıtma, frengi, trahom ve verem mücadelesi için örgütlenmeyi gerçekleştirir.

Sıtma mücadelesi
Sıtma ülkemizde yüzyıllar boyunca her dönemde rastlanan hastalıklardandır. (Resim 19)
Ancak I. Dünya Savaşı ve sonrasında sıtmanın ülkeye verdiği zarar iyice artar. Hicaz Irak ve
diğer sıcak ülkelerden dönen askerlerimiz tropik malaryanın ülkede daha da artmasına yol
açar. Öyle ki İstiklâl savaşı sırasında askerlerimizde % 40 oranında sıtma bulunmaktadır (62).
İşte bu nedenle Türkiye’de sıtma savaşı Cumhuriyet’in ilk yıllarında, hatta TBMM’nin
kuruluşuyla birlikte başlar. Daha ilk hükümet programında ülkedeki sıtma salgınları ile ilgili
kaygılar dile getirilir, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ise Atatürk TBMM’nin dördüncü çalışma
yılı açılış söylevinde sıtma savaşından ilk kez söz eder. Atatürk söylevinde, sıtma hastalarına
olanaklar ölçüsünde parasız kinin dağıtıldığını, ancak bunun da yeterli olmayıp sıtma
salgınlarına çözüm olabilecek yegâne çarenin bataklıkların kurutulması ve arazi ıslahı
olduğunu söyler. 1923 yılındaki Beşinci İcra Vekilleri Heyeti Hükümet Programı’nda vaat
edilenler arasında sıtma savaşı da
bulunur. Sıhhiye ve Muavenet-i İctimâiye Vekâleti Vekili Dr. Refik
(Saydam) Bey’in başkanlığında kurulan sıtma mücadele komisyonu
savaşımın esaslarını saptar. İlk savaş
1924’te Ankara’da salgın halinde
Resim 19:
görülen sıtma için öncelikle başlatılır,
Vaktinde
tedavi
İstanbul’daki Bakteriyolojihane’de
edilmemiş
bir sıtma kursu açılır, burada yetişsıtmalı bir
tirilenlerle Ankara, Adana ve Ayçocuğun
akıbeti. (Sıhhî
dın’da çalışmalara başlanılır. 1926’da
Müze Atlası.
sıtma savaşında gerekli olan yönİst., 1926,
temlerin tespiti ile bunların uyguTürkiye
Cumhuriyeti
lanmasından doğan yükümlülük ve
Sıhhiye ve
cezaları kapsayan “Sıtma Mücadelesi
Muavenet-i
Kanunu” çıkarılır. Bundan sonra süİctimaiye
ratle ülkenin diğer birçok ilinde müVekâleti, s. 2)
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Resim 20: Adana Sıtma Enstitüsü. (M Süyev.
Sıtma savaşı albümü. İst., 1953, T.C. Sağlık ve
Sosyal Yardım Vekaleti Yay., s. 68)

Resim 22: Sıtma ile mücadelede kullanılan afişler.
(M Süyev. Sıtma savaşı albümü. İst., 1953, T.C.
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaleti Yay., s. 67)

Resim 21: 839 sayılı Sıtma Savaş Kanunu’nun ilk
uygulanması sırasında Ankara’da Atatürk’ten kan
alınıyor. (M Süyev. Sıtma savaşı albümü. İst., 1953,
T.C. Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaleti Yay., s. 80)

cadele heyetleri kurulur, 1928 yılında Adana’da
bir Sıtma Enstitüsü, sıtma kursu ve 20 yataklı
bir sıtma hastanesi açılır. (Resim 20) Sıtma
Mücadele Heyetleri, çıkarılan yasalar çerçevesinde, sıtma ile savaşta üç yöntem belirlerler:
1. Yılda iki kez bölgelerindeki insanların
dalak ve kan muayenelerini yaparak sıtmalı
olanları tedavi altına alınması, (Resim 21)
2. Sivrisineklerle bataklıkların kurutarak savaşılması,
3. Sıtmanın yayılmasında etken olan sivrisinek barınakları ve çeltik alanlarının kontrol
altına alınması (63-66).
Bu önlemler sonucunda sıtma savaşında başarılı sonuçlar alınır. (Resim 22)
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Resim 23:
Diyarbakır
Trahom
Hastanesi.
(Sağlık
Hizmetlerinde
50 yıl. Ankara,
1973, Sağlık
ve Sosyal
Yardım
Bakanlığı
Yay., s. 131)

Trahom mücadelesi
Birinci Dünya Savaşı’na kadar özellikle Güneydoğu Anadolu’da endemik olarak görülen
trahom, harpler sırasında yurdun her yerine yayılmağa başlar ve daha çok insanda körlüğe
neden olur. Trahomla savaş ilk kez Türkiye Cumhuriyeti döneminde ele alınan bir konudur.
1915’te yürürlüğe giren “Emrâz-ı Sâriye ve İstilâiye Nizamnâmesi”nde haber verilmesi
zorunlu hastalıklar arasında trahomun da sayılmasına karşın trahom savaşı ilk kez 1925’te,
sabit ve gezici grupları olan bir örgütle Doğu illerimizden başlatılır (67). Trahom programı
dahilinde, gezici ekiplerin yanı sıra Adıyaman ve Malatya’da birer trahom hastanesi ve
dispanseri açılır. 1950’de sayıları 16’ya ulaşan bu hastaneler hastalık geriledikçe kapatılır,
trahom tamamen kontrol altına alındıktan sonra ise 1982 yılında artık hiçbiri ortada kalmaz
(68). (Resim 23)

Frengi mücadelesi
Tarih boyunca yarattığı sağlık problemlerinin yanı sıra birçok sosyal problemlere de yol
açan bir hastalık olan frengi, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında da çok büyük bir halk sağlığı
sorunudur. Diğer tüm zührevi hastalıklarda olduğu gibi frengide de hastanın mahremiyeti ve
toplum tarafından dışlanma olasılığı gibi sorunların bilincinde olan Sağlık Bakanlığı 1921
yılında “Frenginin men-i sirayeti ve intişarının tahdidi” adlı 90 sayılı kanunu çıkarır. Bu
kanunla bütün frengililerin devlet teşkilatı tarafından parasız muayene ve tedavi edilmeleri
kabul edilir. Frenginin halen yaygın bir hastalık olması nedeniyle 1921’de çıkarılmış olan
kanun, Cumhuriyet’in ilânından sonra da yürürlükte kalır ve 1925 yılında çıkarılan “Frengi
tedavi talimatnamesi” ile frengi ile savaşının ülke çapında sürdürebilmesi için yeni hükümler
getirilir. Aynı yıl içinde kurulan özel tarama ekipleri ve frengi savaş kurulları ile hastalığın
yoğun olduğu bölgelerde (özellikle Karadeniz bölgesinde) kampanyalar yürütülür. Daha
sonra çıkarılan kanun ve yönetmeliklerle ise bu savaşın sürdürülmesi, tarama muayenelerine
halkın gelmesi ve her frengilinin kendisi ve çocuklarını tedavi ettirme zorunluluğu esas kabul
edilir. Bu taramalar sonucunda halkın % 3,8’inin frengili olduğu belirlenir ve tedavilerine
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Resim 24:
Frengi
mücadelesi
için açılan ilk
devlet
hastanelerinde
n Safranbolu
Devlet
Hastanesi.
(Sağlık
Hizmetlerinde
50 yıl. Ankara,
1973, Sağlık
ve Sosyal
Yardım
Bakanlığı
Yay., s. 92)

çalışılır. Bu süreçte ülkenin birçok
yerinde “Deri ve Tenasül Hastalıkları
Tedavi Evi” adı altında dispanserler
ve hastaneler açılır (30). (Resim
24) Frengi ve diğer zührevi hastalıkların tedavi ve kontrol altına alınması ise tüm dünyada olduğu gibi
bizde de en etkili tedavi yöntemi
olan penisilin ve diğer antibiyotiklerin ikinci dünya savaşı sırasında
kullanıma girmesi ve yaygınlaşmasıyla, ancak 1940’lardan sonra mümkün olacaktır. (Resim 25-26)

Verem mücadelesi
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu
zaman ülkenin en önemli hastalıklarından birisi veremdir. Öyle ki
1919 yılına ait bir istatistikten, İstanbul’da tüberkülozdan ölüm sayısının bildirimi zorunlu diğer hastalıkların toptan ölüm sayısının iki
katı olduğu anlaşılır. Yaygın, süregen
ve tedavisi zor bir hastalık olan veremle mücadele için halkın yardımı
da gerekir. Halkın kurduğu gönüllü
verem savaş örgütlerinin ilki “1923

Resim 25:
İkinci derece
frengiden.
(Sıhhî Müze
Atlası. İst.,
1926, Türkiye
Cumhuriyeti
Sıhhiye ve
Muavenet-i
İctimaiye
Vekâleti, s. 14)
Resim 26:
Üçüncü devre
aid frenginin
vechde ve kafa
kemiğinde ika
eylediği
tahribat.
(Sıhhî Müze
Atlası. İst.,
1926, Türkiye
Cumhuriyeti
Sıhhiye ve
Muavenet-i
İctimaiye
Vekâleti, s. 20)
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yılında Dr. Behçet Salih (Uz)’un
girişimiyle kurulan “İzmir Veremle
Mücadele Cemiyet-i Hayriyesi”dir.
Bunu Balıkesir’de kurulan dernek
izler. Ardından 1925’te Tevfik Salim
(Sağlam), (Resim 27) Tevfik İsmail
(Gökçe) ve arkadaşlarının girişimi
ile “İstanbul Verem Mücadele Cemiyeti” kurulur. Cemiyet 1948 yıResim 27:
Prof. Dr.
lında “Verem Savaş Derneği” adını
Tevfik Salim
alır ve dernek eliyle birçok “Verem
Sağlam. (İ.Ü.
Savaş Dispanseri” açılır. Sağlık ve
Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi,
Sosyal Yardım Bakanlığı veremle
Tıp Tarihi ve
savaşta etkin rol alır, İstanbul’da
Etik Anabilim
bir dispanser ve Heybeliada SanaDalı Arşivi)
toryumu’nu (1924) açar. Daha sonraki yıllarda İstanbul ve diğer illerde birçok sanatoryum ve göğüs hastalıkları hastaneleri de
kurulur. Bunların en büyüklerinden biri olan Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Göğüs
Cerrahisi Merkezi (1950) İstanbul’dadır (67, 69-72). (Resim 28-29)
Cumhuriyet dönemi sağlık politikalarında, koruyucu sağlık hizmetlerinden olan aşı üretimi
de ayrı bir önem taşır. Cumhuriyet öncesinde İstanbul, İzmir ve Sivas’ta bulunan aşı üretim
merkezleri çalışmalarını Cumhuriyet döneminde de sürdürürler, yaşamsal önem taşıyan
kolera, çiçek, difteri gibi aşıları üreterek halka uygulanmasını sağlarlar. 1928 yılında kurulan
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 1933’te İstanbul Bakteriyolojihanesi’nin lağvıyla onun
görevlerini de yüklenir. (Resim 30) Bundan sonra aşı üretimi büyük oranda tek merkezden ve
denetimli olarak burada sürdürülür (66, 67). Merkezin adı, kuruluşu ve geliştirilmesinde
büyük katkıları olan Dr. Refik Saydam’ın 1942 yılında ölümü üzerine T.C. Refik Saydam
Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü olarak değiştirilir. Ne yazık ki halk sağlığı alanındaki bu öncü

Resim 28:
Heybeliada
Sanatoryumu.
(Sağlık
Hizmetlerinde
50 yıl. Ankara,
1973, Sağlık
ve Sosyal
Yardım
Bakanlığı
Yay., s. 113)
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Resim 29:
Yedikule
Göğüs
Hastalıkları
Hastanesi.
(Sağlık
Hizmetlerinde
50 yıl. Ankara,
1973, Sağlık
ve Sosyal
Yardım
Bakanlığı
Yay., s. 127)

kuruluşumuz 11.10.2011 tarih ve 663 sayılı ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ uyarınca ‘Refik Saydam Hıfzıssıhha
Merkezi’, ‘Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ ile birlikte lağvedilerek ‘Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu’ adı ile yeni bir yapılanmaya evrilir. Bu kanun hükmünde kararname ile
birlikte sadece kurum lağvedilmez, ülkemizde koruyucu sağlık, halk sağlığı ve toplum sağlığı
kavramlarını yerleştiren kişi olan Dr. Refik Saydam’ın adı da kurumla birlikte tarihe gömülür.

Son söz
Bulaşıcı ve salgın hastalıklara tarihi Türk tıp tarihi açısından irdelendiğinde, İslamiyet
öncesi dönemlerden itibaren bu tür hastalıkların önlenmesi ve tedavisine yönelik olarak ampirik
ve hijyenik uygulamaların yapıldığı anlaşılmaktadır. Kaynaklara bakıldığında; Selçuklu ve
onun ardılı olan Osmanlı dönemlerinde hemen hemen 19. yüzyıla kadar tıp uygulamalarında
Resim 30:
Refik Saydam
Merkez
Hıfzıssıhha
Enstitüsü
Bakteriyoloji
ve Kimya
Muayene ve
Tahlil Şubeleri,
1933. (Sağlık
Hizmetlerinde
50 yıl. Ankara,
1973, Sağlık
ve Sosyal
Yardım
Bakanlığı Yay.,
s. 144)
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geleneksel yöntemlere sadık kalındığı görülmektedir. Bu dönemlerde Hipokratik tıp uygulamalarının
İslam coğrafyası ve Osmanlıya aktarılması nedeniyle, kökeni eski Yunan’a uzanan tedavi uygulamaları sürdürülür. Tüm bu dönemler boyunca bulaşıcı ve salgın hastalıkların nedenleri
genellikle “miyasma (kokuşma, çürüme)” kuramıyla açıklanır ve diğer hastalıklarda olduğu
gibi bu hastalıklarda da “humoral patoloji kuramı” çerçevesinde tedavi yapılmaya çalışılır. Osmanlı’nın bu yüzyıllar boyunca bulaşıcı ve salgın hastalıklar karşısındaki tutumu ise içinde bir
ölçüde tevekkül de barındıran, kaderine razı bir tutum olarak değerlendirilebilir.
Tıp alanındaki keşif ve buluşların Osmanlıya çok geç yansımasının, eski kuramlara dayalı
geleneksel tedavi anlayışının 19. yüzyıla kadar sürmesine yol açtığı genel olarak kabul edilir.
Batı’da 15–16. yüzyıldan itibaren tıp alanında ortaya çıkan yeni buluş ve yöntemler, Osmanlı
İmparatorluğu’nca eşzamanlı olarak izlenememiş ve bu alanda Batıdaki gibi bir gelişme
dönemi yaşanmamıştır. Osmanlı, Batı dünyasındaki büyük tıbbi gelişmelerden ancak 18.
yüzyılın sonlarından itibaren, yeni tıp kitaplarından yapılan çeviriler yoluyla haberdar olmaya
başlamıştır. Tüm bu nedenlerle bu süreçte Osmanlı’nın bulaşıcı ve salgın hastalıklara yaklaşımı
da geleneksel uygulamalar çerçevesinde kalır. Örneğin karantina uygulaması ancak 19. yüzyılın
ortalarına doğru gündeme gelir. Baskı teknikleri de 19. yy.dan itibaren gelişerek, gazete ve
dergiler yayınlanmaya başlanır. Baskı tekniklerinin gelişmesiyle yüzyılın ikinci yarısında
Batı’da tıp alanında ortaya çıkan yenilikler artık daha yakından izlenip Osmanlı tıbbına
aktarılmaya başlanır. Aynı dönemde yurt dışından getirtilen hekimlerin tıp eğitimine yaptığı
katkılar da söz konusudur. Ayrıca yine bu dönemde Avrupa ülkelerine eğitime gönderilen hekimlerimizin orada edindikleri yeni bilgilerle ülkeye dönüp, öğrendiklerini pratiğe geçirmeleriyle
Osmanlı tıbbında bir dönüşüm gözlenmeye başlanır. Batı’da mikrobiyolojinin altın çağı olarak
bilinen 19. yüzyılın sonuna doğru bu alanda ortaya çıkan gelişmeler, artık Osmanlıya hızlı bir
şekilde akseder. Bu yeniliklerin büyük oranda mikrobiyoloji ve bakteriyoloji alanında olması
bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı savaşımda da epeyce yol alınmasını sağlar.
19. yüzyılda Batıda, özellikle mikrobiyoloji alanında yaşanan devrim niteliğindeki büyük
gelişmeler, yüzlerce yıldır sayısız ölümlere neden olan bulaşıcı ve salgın hastalık etkenlerinin
birer birer ortaya çıkarılmasına yol açmıştır. Etkenler tanındıkça bunlardan nasıl kurtulunacağı
sorunu üzerinde de çalışmalar yoğunlaşır, dezenfeksiyon ve bağışıklama yöntemleri ortaya
konularak, yeni ilaçlar geliştirilir. Kuşkusuz bu gelişmeler koruyucu sağlık hizmetleri
kavramının gelişimiyle de iç içedir (59). Çünkü bu süreçte devletler artık halk sağlığının korunmasına önem verilmesiyle üretim gücünün artacağının, nesillerin daha sağlıklı gelişiminin
sağlanabileceğinin farkına varmışlardır. 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu’nda
da bu bilinç gelişmeye başlar ve artık insanları kitlesel bir yok oluşa sürükleyen birçok salgın
hastalıktan korunabilmek için karantina, dezenfeksiyon yöntemleri ve aşılar gibi önlemlerden
yararlanılması gerektiği fark edilir. Ancak 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ardı ardına
gelen savaşlar döneminde bu önlemlerin sistematik olarak kullanımından söz etmek güçtür.
Cumhuriyet dönemi ise, büyük savaşlar ve yoksunlukların adından bu yeni uygulamaların
bilimsel temellere oturtulduğu, bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadelede ulaşılan başarıların
açıkça görülebildiği bir dönemi ifade eder. Cumhuriyet dönemi bulaşıcı ve salgın hastalıklara
karşı mücadelenin, artık bireysel bir eylem olmaktan çıkıp, sistematik olarak devlet eliyle
yapıldığı bir süreci ifade eder. Bu süreçte ülkede yaygın olarak görülen bulaşıcı hastalıklardan;
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sıtma, verem, frengi ve trahoma karşı başarılı kampanyalar yürütülür. Cumhuriyetin başlangıç
dönemlerinde birçok kurumda aşı üretimi ve dağıtımı yapılır. Ancak ne yazık ki yıllar içinde bu
ivme sürdürülemez, bu tür çabalar giderek sönümlenir. Örneğin, aşı üretimi konusunda giderek
tam bir dışa bağımlılık oluşur. Çağımızın globalleşen dünyasında aşı ve ilaç üretimi artık sadece
birkaç gelişmiş ülkenin tekelinde sürdürülmektedir. SARS, domuz gribi gibi günümüz salgınlarında
halkın bilinçlendirilmesi ya da aşı temini konusunda yaşanan krizler, belki de artık ülke olarak
kendi kendimize yeterli olmaya çalışılması ve tarihten ders çıkarılmasının gerekliliğini bize bir
kez daha anımsatan örneklerdendir.
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SİVAS’TA DOĞUM FOLKLORU*
MATERNITY FOLKLORE IN SIVAS
Müjgân Üçer**

Abstract
This article will elaborate traditions, beliefs and applications relating to maternity folklore
in Sivas region.
Keywords: Maternity Folklore, Pregnancy, Infertility, Obstetric Food Craving, Birth, Puerperium.

Özet
Sivas yöresinde doğum folkloruyla ilgili gelenekler, inanç ve uygulamalara yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sivas’ta Doğum Folkloru; Kısırlık, Gebelik, Aşerme, Doğum, Loğusalık.
Büyük; evin nimeti, çocuk; evin ziyneti. 1

Giriş
Sivas’ta söylenen, “Beşik, eşik, keşik (sıra)” hayatın geçiş dönemi olan doğum, evlenme
ve ölüm anlamında kullanılan ve halkımızın duygu ve düşüncelerini özetleyen kısa fakat
derin anlamlı bir atasözüdür ve âdetâ hayatın özüdür. İnsan hayatının üç önemli safhasıyla
ilgili inanç, gelenek ve görenekler, bu safhaların anlamını belirtmektedir.
Halkımız, toplumun temel taşı olan aile ve evlilik müessesesine önem vermektedir. Başta
ana baba olmak üzere, ailenin diğer mensupları ve yakın akrabalar, çocuğun doğumuyla
soylarını devam ettirecek olan ailenin yeni ferdi ile mutluluk ve güç kazanarak, hayata bağlanırlar.
*

**
1

Doğum folkloruyla ilgili olarak Sivas yöresinde yaptığım ve 1974-1975 yıllarında, Sivas Folkloru dergilerinde yayımlanan araştırmaların gözden geçirilerek yeniden düzenlenmiş şeklidir (Sayı: 21- 30, Sivas) .
Ecz. (h.c. Dr.) Sivas, mujganucer@yahoo.com
Sivas'ta derlenen atasözü. Büyük: Büyükbabalar, büyükanneler, küçük; çocuklar anlamında kullanılmıştır.
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Çocuğa doğum öncesinden başlayan ilgi, doğumla ve sonraki safhalarda da önemini
devam ettirir. Doğum ve çocuk konusunda pek çok inanç, töre, adet, darbımesel ve deyimler
çocuğa olan büyük ilgiyi belirlemektedir. Doğum öncesinde ve sonrasında yapılan bazı uygulamalara batıl inanmalar ve büyüsel işlemler de eşlik edebilmektedir.

1. Gebelik ve İnanışlar
Gebelik, genel olarak, yavrularını doğurarak dünyaya getiren canlılar için yavrunun ana
karnında geliştiği devredir. İnsanlar gebeliğin varlığı, yokluğu, süresi ve sonucu ile fazlasıyla
meşgul olmuşlardır. Sivas’ta, gümenli, yüklü, ağır ayak, iki canlı, hamile sözcükleri gebelere
verilen isimlerdir. Gelinden beklenen çocuk doğurması, ana olmasıdır. Kızlar için evlenmek
“ana olmak” diye tanımlanabilir. Şehir ve kazalarda oturan aileler, evlenen kızlarının hamile
olduğunu duyunca, imkânları nispetinde hazırlanırlar. Bebek kıyafeti ve eşyaları konusunda
zıbın, gömlek, kundak, çocuk bezi, yatağı, yorganı, beşiği, karyola veya araba vs. gibi eşya
hazırlanır. Kız tarafı, kızlarının ilk çocuğuna “Beşik takımı” denilen yukarıdaki hediyeyi
zevkle yaparlar. İlk çocuk daima merakla beklenir. Bu arada müstakbel anne de özenle çocuk
giysileri, çocuk bezleri hazırlar. Eskiden bu hazırlıklar evin büyüklerinin yanında hiç
yapılmazdı, çünkü ayıplanırdı. Geleceğin bilinmeyeceği anlamında, “Doğacağa (doğmayan
çocuğa) don biçilmez” atasözü, söylenir ki bu söz biriz da doğacak çocuğun kız mı oğlan mı
olacağı bilinmez anlamına da gelir.

2. Kısırlık ve Giderilmesi
Halk nazarında çocuksuz evlilik “meyvesiz ağaca” benzetilir. Kadına güç kazandıran ve
ailede yerini sağlamlaştıran doğum olayı, kadın ve erkeğin kısır olmaması halinde mümkündür.
Çocukları olmayan yeni evlilerde kusur daima kadında bilinir.
Kısırlığa karşı hekim muayenesi ve tedavisi yani modern tıbbın dışında, halk hekimliği
alanında da çeşitli ilaçlar ve uygulamaların yapıldığı da görülmektedir. Bilhassa eskiden,
kısırlık bir kadın için büyük eksiklik ve kusur sayılmakta, kadın toplumun kendisine izafe
ettiği bu yükten kurtulmak için tavsiye edilen her ilâcı yapmakta, çeşitli mahalle ebelerine görünmekte, ziyaretleri gezmektedir. Kadının ana olma arzusu ve kocasının üzerine evlenme
tehlikesi de kadını her türlü çareye başvurmasına sebep olur. Köylerde ve Sivas’ta bazı
çevrelerde çocuğu olmayan kadının üzerine kocasının evlenmesi, eskiden olağan sayılırdı.
Çocuğu olması için kadının yaptığı ev ilaçları bazen o kadar tehlikeli olmaktadır ki
kadının sakat kalması veya hayatını kaybetmesine sebebiyet verebilir. Kısırlık ve çocuk
düşürmek için yapılan ilaçların ise çok tehlikeli olduğu, kadınların bu maksatlarla ölümü bile
göze aldıkları görülmektedir. Ana olmak arzusu, toplumun baskısından kurtulmak ve kocasını
üzerine kuma (ortak) getirmemesi amacıyla kısırlığı gidermek için yapılan uygulamalar şöyle
sıralanabilir:

a. Sihirsel Görünümlü İnanmalar ve Uygulamalar
Abdülkadir (Sarısözen)’in seksen yıl kadar önceki tespitleri şöyledir: Yedi değirmen
suyunda efsunlatırlar. Eskiye ait olan bu uygulama şöyle yapılmaktaydı: “Ayın ilk çarşambasında
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gün doğmadan Ali Ağa Değirmeni’nin ayağından, kalaylı bir bakraçla su alınır. Bakraç yere
değmeden eve getirilir, içerisine kırk kaşık, kırk aşık kemiği konur, yüksek bir yere asılır. Bu
suya Bahri Beylerin kılıcı batırılırsa şifa kudreti artar. Kısır kadınlar bu su ile yıkanırlar. Bu
işlem diğer hastalıklarda, ruhi bozukluklarda da uygulanır2.
- Eskiden, çocuğu olmayan kadın ayaklarından asılır, mahalle ebesi tarafından vajene
yumurta konulur. Kadın askıdan indirilir, ertesi gün ebe yumurtanın sağlam olduğunu görürse
kadının doğurabileceğine, yumurta kırılmış ve kokmuş ise kadının doğuramayacağına hükmedermiş.
- Bir kadın süpürge üzerine oturursa çöplerinin sayısı kadar çocuğu olur.
- Yeni doğum yapan kadının çocuğunun göbeği kesilirken kısır kadın sağ ayağının
başparmağını göbek bağına değdirir, göbek böyle kesilir.
- Kısır kadın yeni doğum yapmış bir kadının eşinin sıcağına oturur. Bu uygulamanın
eskiden İstanbul’da, eş hamama götürülerek yapıldığı da bilinmektedir. (M. Halit Bayrı,
1972; 208)
- Şarkışla- Ağcakışla’da, çocuksuz dul kadınlar tekrar evlendikleri gün çocukları olsun
diye şu işlem uygulanır: Dul kadın baba evinden kocası evine geldiği gün ocağın bulunduğu
yere götürürler, erkeklerden birisi, bacada, ocağın üzerindeki büyük delikten uzattığı urganı
kadının beline bağlanmış halde kadını yukarı çeker. Dama çıkarılan kadın yeniden eve
getirilir3.
Sedat Veyis Örnek, bu konuda şu uygulamaları kaydetmektedir:
- Kısır kadın çok çocuklu bir kadının kocasının ceketini giyer, yatar.
- Kısır kadın çok çocuklu bir kadının evindeki kıl çuvalı ile yuvarlanır.
- Çocuğu olmayan kadın üç defa deve altından geçer ve deveden bir az tüy alıp koynunda
saklar 4.
- Ulaş da Murat Kayası’na götürülen kısır kadının ağzına at gemi vurulur. Geminin
kantarmasını çocuklu bir kadın tutar, kamçılayarak gelini Murat Kayası’na sürer. Gelin önde,
kadın arkada kayanın etrafında koşarlar. Diğer tarafta çocuklu kadın at gibi kişner, gelin
koşarak ve kişneyerek cevap verir. Kaya etrafında yedi defa dönerken, kantarmalı kadın “Bir
at getirdim satarım, arkasına kulun katarım” diye bağırır. Sonra gelini entarisinden kayaya
çiviler. Gelin biraz durur, sonra koşar, yırtılan elbisesi kayada kalır. Çocuğu olursa adını kaya
koyar.
Birkaç örnek verdiğimiz bu batıl uygulamalarda taklit ve temas büyülerinin işleyişini,
kutsal unsurlardan faydalanılmak istenildiğini de görmekteyiz.

b. Dinsel Görünümlü Uygulamalar
- Abdülvehhab Gazi Türbesi ziyaret edilir. Kısır kadın burada okunur. Türbe civarındaki kayalıklara kısır kadının elbisesi çakılır, kadın hızla uzaklaşınca elbise yırtılır, bir kısmı kayada
2

3
4

Doğum Abdülkadir (Sarısözen) , "Ana Olmak İştiyakı" , Sivas Folkloru, S.21, Ekim 1974, s.13. ("Sivas’ta
Doğum Adetleri", Halkbilgisi Haberleri, S.10, İstanbul, 1930' dan iktibas edilmiştir).
Yavuz Bülent Bakiler, "Sivas'ta Batıl İtikatlar", Sivas Folkloru, Sivas, Haziran 1973 , S. 5. s. 8.
Sedat Veyis Örnek, Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhalarıyla İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin
Etnolojik Tetkiki, A.Ü. DTCF. Ankara, 1966, s. 56.

108

Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları / N History Med Stud, 2012;18

çakılı kalır. Kadının üzerindeki elbiseden doğacak çocuğa gömlek dikilir. Ayrıca türbe yakınlarında
olan “Talih Mağarası”nda da kısır kadınlar okunurlar ve kendilerini kayaya satarlar.
- Soğuk Çermik de bir tepenin üzerinde Ahmed Turan Gazi’nin (Halk Ahmedi Duran gibi
söyler) kabri ziyaret edilir. Kadın iki rekât namaz kılar, dualar okuyarak yedi defa mezarın
etrafını dolaşır, ziyaret toprağından yiyenler bile olur. Sonra elbise veya eşarbından yırttığı
bezlerle mezar yakınındaki çalılıklara salıncak kurar, içine bebeği sembolize eden bir çomak
yatırır. Şayet beşik kendiliğinden rüzgârda sallanırsa çocuğu olacağına inanır. Çocuğu erkek
olursa adını Ahmed Duran/Turan koyar ve kurban kesilerek dağıtılır (14). Sivas’ta Ahmet
Turan adının fazla olması bu sebeptendir5.
- Kısır kadınlar Sivas’ta yedi tekke gezdirilip burada okunurlar. “Çelteğin Kardeşi”, “Bun
Baba”, “Mevlana Tekkesi”, Kadı Burhaneddin Türbesi, Seyfettin Tekkesi, Yüğrük Şahi,
Eğerli Baba, Güdük Minare, Nur Baba, Arap Evliyası, Aziz Baba, Şeyh Çoban, Karakaş
Baba, Ali Baba, Kırklar, Şeyh Şems Türbesi, vb. gibi türbe ve ziyaretlerden özel maksatlarla
gidildiği gibi “Yedi tekke gezme” âdeti bütün hacet, dilek ve hastalıklarda da uygulanmaktadır.
- Şarkışla’da, üç adet, muska yazılır. Biri suya bırakılır, diğeri kadının entarisinin önüne,
öbürü yatağına dikilir (1).
- Kısır kadın, ocaklı kadınlara okutulur. Kısır kadının elbisesine ait bir iplik hacca giden
bir kadın tarafından Medine’de Hz. Muhammed’in türbesinin ziyareti esnasında oraya
bırakılır, dua edilir.
- Kangal merkezde perşembe aksamı yatsı namazı kılındıktan sonra bez bir bebek yapılır.
Erkeklerin cuma namazına gittiği vakit bez bebekle, Kangal mezarlığında “Tezveren Baba’nın”
mezarına gidilir, sembolik bebek mezara bağışlanır. Cami dağılmadan kabristan terk edilir.
Bu amaçla Kangal Alacahan’da da “Çoban Babanın” türbesi ziyaret edilir (2).
- Çeltek köyündeki Çeltek Babanın mezarından toprak alınır, suda ezilerek kısır kadına
içirilir. Yine bu amaçla, Ulu Cami’deki Hızır Direği, Cuma günü selâ verilirken, ziyaret
edilir, dua okunur.
- Yıldızeli’nin Çakraz (Yelkaya) köyündeki “Kevgir Baba” ziyaret edilir. Ziyaretteki
sudan içilir, abdest alınır iki rekât namaz kılınır. Ziyarete taş yapıştırılır, ziyaret toprağından
yenilir. Buraya hastalık ve hacet için de gelirler (3).
- Divriği’de ineklerin boynuna bağlanan mengürde kısır kadının boynuna bağlanır. Bir
ihtiyar kadın önde, diğeri arkada, boynuna mengürde takılan kadını “Garip Dede” ziyaretinin
çevresinde dolaştırarak “Danası ile beraber” gelmesini dilerler (4).
Divriği de çocuğu olmayan kadınlar, Üç Pınar köyündeki “Hasan Paşa Tekkesini” ziyaret
ederler, burada dilek dilerler, Allah rızası için kurban keserler. Etli pilav ve helva pişirerek
ziyarete gelen kimselerle beraber yenir, doğacak çocuk erkek olursa adını “Hasan Paşa” koyarlar.
Çocuk isteyen kadınlar “Allah’ın haznesinde bol” diyerek ziyaretlere adaklar adar çeşitli
işlemler ve ev ilaçlarını uygulayarak belki “Hacet kapılarının açık olduğu zamana rastlanır”
diye ümitlerini yitirmezler.
5

Ülkemizde erkek çocuklara konulan adlar içinde ilk sırayı Ahmet adı almaktadır. Sivas'ta , bir ailede mutlaka
Ahmet adlı birinin bulunması arzu edilir.
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Çocuğu olmayan kadınların kocalarının üzerine evlenmeleri halinde iki kadının da peş
peşe çocuğu olması halinde “iki nikâh beraber tazelendi” derler.

c. Ev İlâçları ile Yapılan Uygulamalar
- Keçe suda kaynatılır, üzerine yumurta ve zeytinyağı karışımı dökülür, sıcakken kısır
kadın üzerine oturur. Bu işlem rahim iltihabı olan çocuklu kadınlara da uygulanmaktadır.
Aynı işlem Erzurum’da da görülmektedir (5).
- Bir kilo üzüm sirkesi kızgın tuğla üzerine dökülür, kadın tuğla üzerine oturur.
- Kestane kaynatılır, buğusuna oturulur.
- Şalgam kaynatılır, buğusuna oturulur. Bu işlem Erzurum’da da uygulanır. (5) Kaynayan
sütün buğusuna oturulur.
- Büyük bir kabak ikiye kesilir, yarısı suda iyice kaynatılır, sıcakken kısır kadın, kabağın
üzerine oturur.
- Nöbet şekeri küçük parçalar halinde yenir ve akşamları bir parça nöbet şekeri hazneye
konur.
- Seyrek- Keten tohumu (Semen lini) kavrulur, dövülür ve bala katılarak yenir.
- Maydanoz tohumu (Fructus petroselini) kavrulur, bala katılarak yenir.
- Kadının beline yakı yapıştırılır. Bu yakılar, karasakız, yumurta, rakı, günnük (Günlük:
Gummi olibanum) ve mezzeki sakızı (Damla sakızı: Gummi mastix) ile hazırlanır.
- Bir kg zeytinyağı bir kg kara üzümle beraber sabah aç karına yenir.
- Ot banyosu hazırlanır. Bunun için kırlardaki otlardan ısırgan (Urtica urens), Karabaldır
(Baldıran: Conium maculatum) ve sütleğen (Euphorbia helioscopia) bitkileri hariç (bu otlar
muharriş veya zehirli olduklarından konmazlar) diğer bütün otlar kazılan bir çukura veya
büyük bir kazana konur. Sıcak su çukura veya kazana konarak kadın içine girer, dayanacağı
kadar durur, çıkarılan kadın höllüğe yatırılarak terletilir.
- Mısır püskülü (Stylus maydis) ve darüfülfül (Fructus piperi longi) suda kaynatılır, kısır
kadına içirilir.
- Kızdırılmış tuğla üzerine katık (ayran) dökülür, kısır kadın üzerine oturur.
- Sığır kuyruğu (Verbascum phlomoides) yonca (Medicago sativa) ve limon (Citrus
limonum), kaynayan suya atılır, buharına kısır kadın oturur.
- İçine kükürt (Sulphur) atılan suda saman kaynatılır, buharına oturulur.
- İçine karabiber (Fructus piperis nigri); yenibahar (Fructus pimentae), karanfil (Caryophyllus),
Zencefil (Rhizoma zingiberis) ve Havlıcan (Rhizoma galengae) karışımı konan su kaynatılır,
buharına kısır kadın oturur.
Eskiden kısırlıkta çıkı adı verilen bir uygulama mahalle ebeleri tarafından yapılırmış.
Mahalle veya ev ebesi denilen bu kimseler hazırladıkları karışımlarım terkiplerini gizlemektedirler.
Fakat öğrenebildiğimiz kadarıyla, kullandıkları maddeler, yaptıkları işlemler birbirlerine benzemektedir. Çıkı tabir edilen bu uygulamalara birkaç önek verelim:
- Nöbet şekeri dövülür, bir yumurta sarısı ve gliserin ile karıştırılır, gazlı beze sürülen
karışıma çıkı adı verilir ve ovül gibi tatbik edilir.
- Dişi serçe dövülür, gazlı beze çıkı yapılarak üç gün akşamları tatbik edilir, sabah çıkarılır.
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- Ebegümeci (Malva silvestris) ve ısırgan (Urtica urens) dövülür, çıkı yapılır.
- Alabalık ve kabuklu yumurta dövülür. Kirli yüne sarılarak “çıkı” yapılır.
- Dağlarda yetişen ve “Ayak arşağı” denilen yuvarlak kök dövülür, zeytinyağına karıştırılıp
kirli yüne sarılarak çıkı yapılır üç gün devam edilir.
- Kuyruk, tatlı bezir, karasakız ve nöbet şekeri karışımı kirli yüne bulanarak çıkı yapılar.
- Kara üzüm, tarçın (Cortex cinnamomi), Hindistan cevizi (Semen myristicae), havlıcan
ve karanfil dövülür. Badem yağı ve yüne sarılarak çıkı yapılır.
- Keçinin böbrek yağı ile havacıva (Alkanna tinctoria) birlikte eritilir, ılık süzüntüye
pamuk batırılarak fitil yapılır.
- Çıkı şeklindeki tatbik, Erzurum’da ve Gümüşhane yörelerinde de yapılır. Erzurum’da
mahalle ebeleri çıkı için on yedi çeşit madde ile hazırlar: Koyun Eti, Kuyruk Yağı Mısır
Püskülü (Stylus maydis), Darüfülfül (Piper longum), Ağ/ak Zencefil (Rhizoma galengae),
Tarçın, Apalak Topalak (Tubera cyclameni), Çam Sakısı (Resina pini), Karanfil biraz
Karabiber, Nöbet Şekeri, Yaz buğdayı, Arpa (Hordeum sativum), Ardıç Katranı (Pix juniperi),
Ayrık otu (Rhizoma graminis), Ravend kökü (Rhizoma rhei) iyice dövülür, gazlı beze
sarılarak çıkı yapılır (5).
- Alabalık, sarımsak, biber, et, kuyruk yağı, karışımından çıkı hazırlanır. Kısır kadını kül
buğusuna oturtmak âdeti burada da vardır (6).
Kullanılan ilaçları mahalle ebelerinden ve çocuğu olmayan kadınların uygulamalarından,
kendilerine sorarak tespit etmiş bulunuyoruz. Bazı kadınlar ise çevrelerinde yapılan işlemleri
bilgi olarak verdiler. Çocuğu olmuş yaşlı bir kadına bu konuda diyeceği olup olmadığını sorulduğunda; “Ne bileyim ilaçlarla doğurmadım ki…” cevabını vermişti.
Kullanılan drogların6 bileşimlerindeki etken maddelerin tıbbî, antiseptik ve koku giderici
özelikleri bilinmekle beraber, yapılan işlemler ilkel olup çok tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir.
İlaç yapımında majik (sihirsel) unsurlardan da istifade edilmek suretiyle ilaçların tesirleri
arttırılmak istenir. Örneğin; dişi serçeden yapılan ilaç gibi.

ç. Diğer Uygulamalar
- Bazı ailelerde kadınlar on sekiz veya yirmi yaşına girmeden çocukları olmaz diye bilinir
ve bu yaş beklenir.
- Sıcak su kaplıcalarına; Sıcak Çermik ve Balıklı (Yılanlı) Çermiğe gidilir.
- Hamamda hücredeki bir kurnaya sıcak su konur. Kısır kadın içine dayanabildiği
müddetçe oturur. Eve gelince höllüğe yatar, terler, ayaklarını sıcak tutar, kendisini üşütmez.
- Üç gün üst üste sabah aç karnına, kadın ayağından asılır. Bu işlem Elazığ’da da
uygulanır (7).
- Gaz lambasına dokuz tane sülük konur, vajene tatbik edilir. Sülükler düşünce kadın
höllüğe yatırılır ve sıcak tutulur.
Kısırlıkta halkın uyguladığı en akılcı ve gerçekçi yol eşlerin hekim tarafından tedavisidir.
Ayrıca kaplıca tedavisi de tıbbî bakımdan büyük önem taşımaktadır. Diğer uygulamaların
zararları olduğu halde kadınların ne kadar çeşitli işlemlere başvurdukları da görülmektedir.
6

Drogların bilimsel adları; Turhan Baytop, Türkiye'de Bitkilerle Tedavi, İstanbul, 1984. kitabından yazılmıştır; Müjgân Üçer," Sivas'ta Halk Hekimliği, Attar ve Attariye Çeşitleri", Sivas Folkloru Temmuz 1974, S.18, Sivas, .s. 5.

Sivas’ta Doğum Folkloru

111

d. Erkeklere Yapılan Uygulamalar
Çocuğu olmayan ailelerde kusur kadında düşünülür ve yapılan dinsel ve sihirsel işlemlerle,
ev ilaçları hep kadında “doğurganlık” özelliği verilmek istenir. Erkekler de bu konuda pek
acele etmezlerse de yine az da olsa benzer majik işlemlere, bazı ev ilaçlarına başvurulur.
Daha çok evdeki kadınların etkisiyle şu işlemler uygulanır (8).
- Erkek perşembe gecesi iki rekat “Allah rızası için” namaz kılar, dua eder.
- Erkeğin koltuğunun altına hocaya yazdırılan muska dikilir.
- Erkeğin cebine üzerlik, çörek otu nohut gibi kudretine inanılan maddeler konur.
- Erkek Ahmed Duran ziyaretinin etrafını karısıyla el ele tutarak, birlikte dua okuyarak
yedi defa dolaşır.
- Kırk gün sabah namazı Ulu Cami’de kılınırsa o erkeğin dileği olur diye bir inanış
olduğundan çocuk isteyen erkek namaza başlar.
- Zeytinyağı sürünen erkek, Koyungözü papatya (Anthemis arvensis) buğusuna oturur.
- Karasakız, ardıç katranı, mısır püskülü ve çam sakızı sıcak suya konur, erkek buharına
oturur.
- Erkek bir gün kül buğusuna, bir gün süt buğusuna oturur.
Çocuksuz bazı ailelerde evlat edinilen bir çocuktan sonra, evin hanımının da çocuğu
olduğu vakîdir. Bu durum evlat edinilen “çocuğun uğuru” olarak izah edilir. Yine çocuksuz
ailelerin en büyük arzusu “üzümü bağından yetiştirmek” yani kendi çocukları olmasıdır.
Halkın batıl inanışına göre çocuğu olmamış kimselerin merhameti olmaz diye bilhassa
çocuksuz kadınların nazarlarının değdiğine inanılır ve yeni doğmuş bebekler kucaklarına verilmez.
Yakın illerde Tokat’ta kadınların fazla doğum yapması ayıp sağıldığı halde, Sivas’ta çok
çocukluluk ayıp sayılmaz. “Anası babası belli, çocuk Allah’ın vergisidir” denir. Kadınlar
çocukları ne kadar çok olursa o kadar güçlenirler. Yalnız küçük bebeği olan kadın tekrar
hamile olursa bu durum etrafı üzer ve bebeğin adı söylenerek “... ’ın üstü kumalandı”7 denilir.
Evlilikten sonra ilk çocuk merakla beklenir. Yakın akrabalar eş-dost adeta telâşelenir ki
kayınvalideye “gelinin bir şeyi var mı?” diye sorarlar. İlk çocuğun hemen olması iyi sayılır.
Halka göre; “Kalana kar yağar.” Yani çaresine bakılmazsa sonuç alınmaz. Çünkü “gelin
eşikte, bebek beşikte gerekir” denilir.

3. Gebeliğin Anlaşılması
Gebelik, genel olarak, yavrularını doğurarak dünyaya getiren canlılar için, yavrunun ana
karnında geliştiği devredir. İnsanlar gebeliğin varlığı, yokluğu, süresi sonucu ve doğacak
çocuğun cinsiyeti ile fazlasıyla meşgul olmuşlardır.
Eski Mısırlılar gebeliği teşhis için buldukları usulleri papirüslere kaydetmişler, Hipokrat
(M.Ö. 460-375) ise gebeliğin teşhisi için şu görüşü öne sürmüştür: Kadına yatarken yağmur
7

Kuma: Ortak. Bu sözler çocuklar için şöyle söylenir: Üste gelen üsteler / Evi kapıyı desteler / Alttaki ya ölür
Ya hasteler (hastalanır)
Bu maninin Kuma/ortak için söylenen şekli şöyledir:
Üste gelen üsteler / Evi barkı desteler / Eskisi un eler / Yenisi yatak serer
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suyu ile eritilmiş bal şerbeti içirilir, uykudan uyandığı zaman göbeğinin etrafında buruntu
hissederse gebedir, etmezse değildir. Hipokrat ana karnında oynamayan çocuğun sakat
olacağını da belirtmiştir. Orta çağın ünlü bilgin ve hekimi İbni Sina (980-1037) Hipokrat’ın
deneyindeki bal ve yağmur suyunu ölçme yönüne bile gitmiştir (5).
Günümüzde tıp, gebeliği hormon esasına dayanan üsullerle kesin olarak tespit etmektedir.
İleri safhalarda çocuğun hareketi, kalp sesleri ve ultrason ile de teşhis (tanı) kolaylaşmıştır.
Folklorik tıp yönünden gebeliğin anlaşılmasında, kadının vücudunda meydana gelen değişikliklerden yararlanılmaktadır. Bu farklılıkları gebe bizzat yaşadığı için bilmekte, gözle
görülen değişiklikler ise diğer kişilerce de anlaşılmaktadır. Bilhassa kadınların gebelik
teşhisinde kesin denilebilecek şekilde pratik bulguları şöyle özetleyebiliriz:
Adet görmemek, kirpiklerin ok gibi uzaması, kadının yüzünün sis ve lekeler gelmesi,
mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve gebelikte en önemli değişikliklerden birisi de halk
tarafından “Aşyerime” şeklinde söylenen “Aşerme”dir.

4. Aşerme
Aşyerime; koku alma ve iştah değişikliği nedeniyle gebelikten önce zevkle yenilen ve
içilen yiyeceklere karşı tiksinti duyulmasıdır. Bazı kadınlar alışılmışın dışında, kil, höllük,
toprak, kireç, kömür, sabun, çiğ et ve çiğ kahve gibi maddeleri yemek (jeofaji) arzusu ile
bunlara aşererler. Ufak çocuklar ve gebelerde görülen toprak yeme arzusu tıp yönünden
“Demir eksikliği anemisi” ile izah edilmekte demir ve vitaminli ilaçlarla tedavi edilmektedir.
Aşeren kadınların bazısı tatlı yiyecekleri ısrarla yeme isteği duyarken, bazıları ise acı, ekşi
yiyecekleri arzularlar. Bir kısım gebelerin fazla uyuma istekleri ise “uykuya aşyerime” olarak
nitelenir. Aşerme, ekseriyetle gebeliğin ilk dört ayında görülür. Sivas folkloruyla pek çok
benzeyiş gösteren Erzurum folklorunda aşyerimeye “yerikleme” denilmektedir (5).

a. Aşerme ile İlgili İnanışlar
- Aşyerime annenin kendi arzusudur ve annenin çocuğunu besleme ihtiyacından doğmaktadır.
- Aşyeriyen kadının yemek istediği yiyeceği vermemek günah, istediği bir yiyeceği
vermek sevaptır.
- Aşyeriyen kadın istediği şeyi yiyemezse çocuk şaşı veya azadan noksan olur. Bir inanışa
göre istediği yiyeceği yiyemeyen kadınların çocuğu unutkan ve aptal olur.
- Ayvaya aşyeriyen kadının çocuğu alim, okumuş, nara aşyeriyenin çocuğu çok güzel olur.
- Kadının aşyeridiği yiyeceklerin cinsine göre çocuğun cinsiyeti üzerine tahminde
bulunulur. Tatlıya aşyeriyenin oğlan, ekşiye aşyeriyenin kız doğuracağı inancı gibi. Bu
konuda İstanbul’da şöyle bir söz vardır: “Ye tatlıyı getir atlıyı, ye ekşiyi getir Ayşe’yi!”

b. Aşermenin Giderilmesi
Aşyerimeyi gidermek için yapılan işlemlerin neticesinin alınmadığı ilk dört aydan sonra kendiliğinden geçtiği, bazı vakaların doğuma kadar devamı halk tarafından iyi bilinmektedir.
Bununla beraber aşyerimeyi gidermek için doktor ve ilaç dışında şu işlemlere başvurulmaktadır:
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- Aşyeriyene sulu yiyecekler verilmez, katı gıdalar verilir.
- Midesi bulanınca kendisi helva yapıp yemelidir. İlk aşermesinde helva yapıp yiyenler,
sonraki doğumlarda aşermez diye bilinir.
- Kavrulmuş kahve ve kavurga yedirilir.
- Kadına tiksineceği şeyler yedirilip sonradan söylenir. Bu maksatla köpek yalağında
ıslatılmış ekmek veya köpek yalağına sürülmüş elma yedirilir.

5. Gebelikle İlgili İnanışlar
Gebelikle ilgili bazı inanışlar ve adetlerde “tabu”nun mühim bir yeri vardır. Tabu ile ilgili
davranışları kutsal veya örf ve adetlerde bazı yasaklamalar şeklinde görmekteyiz.(9).
Batıl inançların etkisiyle, korkulan bir temastan kötülük gelmesin diye, insan hayatı için çok
önemli olan gebelik safhasında da çeşitli yasaklama işlemlerine rastlamaktayız. Bazı işlemlerle
de gebeliğe olumlu yönde etki etmesi istenilir ki bu tip uygulamalar da oldukça yaygındır.
- Hamilelikle ilgili bir inanma: Anne karnındaki çocuğun her uzvuna elini, kolunu, başı
hariç bütün vücudu Allah’ın emri ile melekler tarafından yapılırmış. Fakat çocuğun yüzü
melekler uyuduğu bir anda Tanrı tarafından yaratılırmış. Melekler bu anı çok görmek
istedikleri halde Tanrı onlardan habersiz yaparmış. Bunun için insan yüzüne kusur bulunmaması
öğütlenir.
- Gebe kadın çocuğunun anne karnında ilk oynamasında, kime ve neye bakarsa çocuk ona
benzer diye inanıldığından, sakat ve çirkin kimselere, hayvanlara baktırılmaz ve bu gibi
kimseleri hor görmemesi söylenir. Yine çocuğun ilk oynamasında; kelleye bakarsa çocuğun
gözleri çekik ve yüzü korkunç olacağına inanılır.
- Ayıya bakarsa çocuk kıllı olur, diğer çirkin hayvanlara da baktırılmaz.
- Eşeğe bakarsa, çocuk uzun kulaklı olur.
- Ölüye bakarsa çocuğun benzi sarı olur.
- Tavşan görür, veya etini yerse, çocuğun dudağı yırtık, kulakları uzun olur.
- Manda eti, sütü, yoğurdu yedirilmez ki manda gibi geç doğurmasın.
- Balık temizletilmez, balık yedirilmez çocuğun ağzının balık ağzına benzeyeceğine
inanılır. Balığın düşmanının çok olduğu bilindiğinden çocuğun da hayatta düşmanı çok
olmasın diye balık eskiden yedirilmezmiş.
- Tavuk eti yedirmezler ki çocuğun göğüs kemiği tavuk göğsüne, derisi tavuk derisine
benzemesin. Cildi tavuk derisi gibi olanların annelerinin aşyerirken tavuk yediğine inanılır.
- Kavurgayı çok yerse çocuğun kavurga gibi sıçrayacağına bir yerde durmayacağına
yaramaz olacağına inanılır.
- Turşu yerse çocuk “titiz ve afacan” olur.
- Biber yerse çocuk çok yaramaz olur.
- Gebenin yanında bir şey yemezler, yenilirse bile mutlaka tattırılır, yoksa çocuk, şaşı,
unutkan ve “azadan noksan” olur.
- Gebeliğini saklayan kadının çocuğu dilsiz olur.
- Gebe doğum yapıncaya kadar saçlarını kesmez, zira çocuğun ve kendisinin ömrünün kısalacağına inanılır.
- Gebelerin elinden günah diye su içilmez. İçilirse bile helâl ettirilir.
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- Eğrilce günü/ Hıdrellezde (6 Mayıs günü) gebelere çamaşır sıktırılmaz, ev süpürttürülmez,
örgü ördürülmez, dikiş diktirilmez. Çünkü bu gün iş yapan gebelerin çocuklarının eğri ayaklı,
çarpık kol ve bacaklı olacağından korkulur. O gün gelecek kötülüklerden, eğriliklerden
korunmak için gebeler de toprağa fasulye dikerken “Bana ve çocuğuma gelecek eğrilikler bu
fasulyeye gelsin” denilir. Eğrilce günü gebeleri kıra çıkarır gezdirirler. Kadınlar da soylarına,
eğrilik gelmesin diye fasulye dikerler, hep birlikte kıra gezmeye giderler.
- Gebeler tekke ve ziyaretlere götürülmezler. Ziyarete veya tekkeye gitse bile ellerini
saklar, unutur da elini vücudunun bir yerine değdirirse çocuğun orasında ben olacağına
inanılır. Bu bene halk arasında “Tekke beni” denir. Bazı gebeler de çocuklarının tekke benleri
gizli olsun diye kendi karınlarına ellerini değdirirler. Eskişehir ve İstanbul’da, anne gizli bir
şey yer de elini vücudunun bir yerine değdirirse orada ben olur diye bilinmektedir. İstanbul da
hamile iken tekkeye veya ziyarete gitmiş olan kadının doğumdan sonra her sene çocuğuyla o
ziyarete gitmesinin gerektiğine inanılmaktadır ki bu Sivas’ta ve Zara’da da bu âdet vardır
(10).
- Çocuk anne karnında ilk oynadığı zaman kadın aynaya bakarsa çocuk güzel olur inancı vardır.
- Çocuğun ilk oynamasında gebe dışarıda ise ve ay varsa, aya bakar. Bu takdirde de çocuk
güzel olur.
- Bütün bir narın tanelerini düşürmeden ve aynaya bakarak yerse çocuğu güzel olur.
- Çocuğun anne karnında ilk oynamasında gebeye elma yedirilirse çocuk kırmızı yanaklı,
limon portakal yerse sarışın olur.
- Gebe çocuğunun ilk oynamasında güzel bir kimseye bakarsa çocuk güzel olur.
- Kadınların namaz kılarken ellerini erkekler gibi karınlarına koymayıp göğüsleri üzerine
koymaları, halk arasındaki bir inanışa göre buraya ancak Tanrı elinin değebileceğidir.
- Çocuğu ana karnında beslemek için hamileye bol elma yedirilir ve dövülen elmalar
karnına sarılır.
- Her doğan çocukta bir diş çürür ve çekilir diye bilindiğinden gebelerin dişleri çürümesin
diye, yumurta kabukları yıkanır, dövülür, şeker katılarak yedirilir. Burada anne ve çocuğa
lüzumlu kalsiyumun pratik olarak verildiğini görmekteyiz.
- Gebelere değirmen çektirilmez.
- Çömelerek çamaşır yıkatılmaz.
- Yatakta önce yön değiştirirken önce oturması, sonra diğer tarafa yatması söylenir.
- Doğumdan önce yakın akrabalara gezmeye, anası, babası ve kardeşi evine de yatmaya
götürülür.
- Kuşlara, hayvanlara yem verirlerse kolay doğum yapacaklarına inanırlar, cimrilerin zor
doğum yaptıkları inancı da yaygındır.
Burada belirttiğimiz inanış ve adetler, olumsuz ve olumlu yönde etki edebileceğine
inanılan batıl inanmalarla beraber, gebeler için alınan bazı mantıki tedbir ve kolaylıkları da
ihtiva etmektedir.

6. Çocuğun Cinsiyeti
Doğacak çocuğun cinsiyetini bilme veya cinsiyeti üzerinde etken olabilme, eski zamanlardan
beri insanları meşgul etmiştir. Bu konuda, hocamız Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in
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“Doğacak kız mı, erkek mi?” adlı eserinde özetle şu bilgiler verilmektedir.
“M.Ö. 1350 yılından ait Berol Papirusu’nda, “İki saksıya arpa ve buğday tohumları ayrı
ayrı dikilir, bu saksılar her gün gebe kadının idrarıyla sulanır. Eğer yalnız arpa tohumunun
bulunduğu saksı filizlenince gebe kadının bir kız çocuğu dünyaya getireceği, yalnız buğday
tohumunun bulunduğu saksıda filiz görülürse, o vakit gebenin oğlan çocuğu dünyaya
getireceği anlaşılır. Saksılarda filizlenme olmazsa kadın gebe değildir.” ( Bu uygulama
benzer şekilde Sivas’ta da bilinmekte ve eskiden uygulanmaktaymış. M.Ü.) XIV-XIX yy.larda
Osmanlı hekimleri telif, tercüme ve adapte yazma kitaplarda çocuğunda cinsiyetini tayin
hususunda bilgiler verilmişler Tabip Emir Çelebi Enmuzec-i Fi’t-Tıp yazma eserinde çocuğun
erkek olmasının izahını yaparak, erkek çocuk doğurma alametlerini belirtmiştir. Erzurumlu
İbrahim Hakkı (1703-1780) Marifetname’sinde, Salih bin Nasrullah, Gayetü’l Beyan’ında,
Hekimbaşı Gevrekzade Hasan Efendi de Neticetü’l- Fikriye Fi Tedbirü’l-Veladetü’l Bikriyye
adlı eserinde doğacak çocuğun cinsiyeti üzerinde görüşlerini açıklamışlardır (11).

a. Halka Göre
Bu konuda halk eskiden beri gelen rivayetlere ve kendi gözlem ve deneylerine göre
çocuğun cinsiyeti üzerinde tahminlerde bulunmaktadır. Çocuğun cinsiyetinin ne olacağı
yalnız müstakbel annenin değil, yakın akrabalar ve komşuların da merakıdır. Kız veya oğlan
olacağına dair kesin konuşulmaz, “Her ikisi de evlat, Allah vergisi kabulümüz” denilir.
Çocuğun cinsiyetini merakta en büyük neden “Kızı olan için acaba oğlu da olacak mı?”
sorusudur. Değişik çocuk çok arzu edilmekle beraber, Anadolu da hâlâ erkek evlat daha fazla
istenmekte, kızın ve kadının toplumdaki yeri ve itibarı sebebiyle, erkek çocuk üstün
görülmektedir. Kızı da oğlu da olanlar için bu konu pek önemli değildir.
Asıl merak ilk doğumlarda ve değişik çocuk istendiğinde görülür. Eskiden Sivas’ta
kadınlar fazla doğum yaptıklarından hem erkek, hem kız çocuğuna daha fazla sahip olurlardı.
Şimdi ise, fazla doğum arzu edilmeyen bir durumdur.
Halk arasındaki davranış ve sözler erkek çocuğun ne kadar arzu edildiğinin delilidir.
“Olmuşken oğlan olsun” sözü en çok bilinenidir. Asıl mühim olanı ise doğum yapacak
kadının “Hayırlısıyla kurtulması”, “Elinin ayağının sağ salim kavuşması”dır. Bu sözler
hamileye söylenen en güzel temennilerdir de. “Yiğidin ilki kız, oda yerle düz”, “Kız olsun da
eli ayağı düz olsun” sözleri kız çocuğu doğumuna gösterilen rızayı belirtmektedir. Oğlu
olmayan ailelerde bilhassa büyükler, babalar “Ocağım, soyum sönecek, adımı kim devam ettirecek?” diye üzülür, oğlan beklerler. Müstakbel anne de oğlan doğurmayı çok ister. Çünkü
kendi yeri sağlamlaşır, itibarı artar, “Oğlan anası” olur. Birkaç kızdan sonra oğlan olsun diye
çocuğa “Döne, Döndü, Dönüş” gibi isimler koyarlar. Kız çocuğu doğunca bir sessizlik olur.
Zira kıza “eksik etek”8 denir. Kız, “el aşıdır, ele yarar”. “Bir kızı on keloğlana değişirler.” Kız
8

Sivas-Şarkışlalı bir hanım "eteği bütün" bir evladım olmadı, yani oğlum olmadı demişti. "Eksik etek" kız ve kadın
anlamında bir nitelemedir. Halkın bu nitelemesi cinsiyet organlarının fizyolojisiyle ilgilidir. Sivas yöresinde olduğu
gibi, eski kültürümüzde; “etek” cinsiyet organı olarak geçer. Bu anlamda bir hayli atasözü ve deyimiz vardır. Mesela, "Eline, eteğine temiz" deyimi ahlaklı olma anlamında kullanılır. Bknz. Müjgân Üçer, Atalar Sözü Yerde Kalmaz
Sivas'ta Sözlü Gelenek, İstanbul, 1998, s. 70. ( Etek; anlam kaymasıyla; bedenin belden aşağısına giyilen kadın giysisi veya elbisenin alt bölümü anlamı kazanmıştır. )

116

Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları / N History Med Stud, 2012;18

çocuğu doğunca; “Evlerim himi (temeli) bile iniler” denilir. Oğlan olunca, babaya, aile
büyüklerine müjde vererek, ağızlarının tatlanması için adeta yarışırlar. Buna rağmen yine kız
çocukları da sevilirler. Kız çocuğuna “Kırk gün atılmazsa bir daha atılmaz” denilerek, kız çocuğunun; “Yaşım (yıkanmış çocuk bezi) kuruyana kadar ben kendimi sevdiririm” dediği (!)
yani kısa zamanda kendini sevdirdiği düşünülür. Yaşlı kadınlar “Bir anaya bir kız lazım; bir
kız kardeşe de bir kız kardeş lazım” diyerek, kız evladı olmayan annelere acırlar. Ayrıca oğlan
müjdesi ana-babaya giderse de kız çocuğu müjdesi ise Cenâb-ı Hakk’a gider diye bilinerek,
kız yetiştirmenin büyük sevap olacağına, üç kız büyütüp evlendirmenin, topluma kazandırmanın
insanı cennete götüreceğine inanılır.
Doğacak çocuğun kız mı, oğlan mı olacağı merakı kıza ve oğlana verilen önemden ileri
gelmektedir. Aslında, çocuğun cinsiyeti ve buna etken olabilmenin günahına inanılmakla
beraber “Doğacak kız mı, Oğlan mı?” bilmecesi neticeye hiçbir tesiri olmaksızın sürer gider.

b. Cinsiyet Tayininde Bazı İnanış ve Uygulamalar
- Müstakbel anne güzelleşirse oğlan, çirkinleşir, burnu şişer, dudakları genişler, yüzüne sis
gelirse kız çocuğu doğuracağına inanılır. Oğlan anayı düzer-bezer, kız anayı bozar, kendini
süsler denir.
- Doğacak çocuk kız mı, oğlan mı? Hamilenin başına habersizden tuz konur, kadın elini
burnuna götürürse çocuğu oğlan, ağzına götürürse kız doğuracağına inanılır.
- Doğacak çocuğa gömlek biçen hamile yaka oyuntusunu başına koyar, kapıya çıkar ilk
gördüğü kimsenin cinsiyeti ne ise çocuğunda o cinsten olacağına inanır.
- Rüyada göbekli altın, küpe gören kadın oğlan, bilezik, boncuk, iğne gören kadın kız doğurur.
- Karın öne doğru sivri ise oğlan, yayvansa kız.
- Kalçası küçükse oğlan, genişlemişse ve iri ise kız çocuğu doğurur.
- Karında boydan boya siyah çizgi varsa oğlan.
- Ayakucuna basarak yürürse oğlan, topuklarını sürüyerek yürürse kız. Çok ağırlaşır, tembelleşir, hareket kabiliyetini kaybederse kız, çevik ve hafif olursa oğlan doğurur. “Kız yükü
tuz yükü gibi ağır olur” sözü önce bu durum için söylenmiş olsa da kızın mesuliyet çok
anlamında da kullanılır.
- Genellikle ilk dört ayda görülen aşerme şikâyetleri, kusma bulantı fazla ise oğlan
doğrulur. Bu durum herkes için kesin olmamakla beraber, aynı kadının farklı aşerme belirtileri
göstermesi, çocuğun cinsiyetinin de farklı olacağına delil kabul edilmektedir. Yani fazla
doğum yapan hanımlar kız ve erkek çocuk hamileliğini ayırt edebilmektedirler.
- Çocuğun karında kırk günlükken seğirmeye başlarsa oğlan yine oynamaya üç ayda
başlarsa oğlan, dört buçuk, beş ayda oynarsa kız. Kız geç oynar diye bilinmektedir.
- Çocuk çok oynarsa oğlan, az oynarsa kız. Çocuk ana karnında sağında oynarsa oğlan,
solunda oynarsa kız.
- Ayrı yerlere ekilmiş buğday ve arpa, gebenin idrarıyla sulanır; buğday önce filizlenirse
oğlan, arpa önce filizlenirse kız olacağına inanılır.
- Gebeliğin altı aydan sonra, göğüsten sıkılarak alınan süt patlıcan kurduna damlatılır.
Doğacak kızsa kurt ölür, oğlansa yaşar.
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- Gebenin sütünden bir damla, içinde su olan bardağa damlatılır. Damla dağılırsa çocuk
kız, süt damlası olduğu gibi dibe çökerse oğlan doğar.
- Gebe kalacağı zamanlarda sağına yatan kadın oğlan, soluna yatan kadının kız
doğuracağına inanılmaktadır.
- Gayrı meşru çocukların, ekseriya oğlan olacağına inanılır.
- Gebe kadın rüyasında silah, bıçak, altın ve para görürse oğlan, altın bilezik, yüzük,
boncuk görürse kız doğurur.
- Suda haşlanmış yumurta gebenin saçının teli ile kesilir. Yumurtanın sarısı şişkinse oğlan,
çukursa kız doğurur.
- Çiçeklerle papatya/ koyungözü ile kız mı, oğlan mı? Diye niyet tutularak yaprakları koparılır.
- Gebenin haberi olmadan bir minderin altına bıçak, diğerinin altına makas konur. Bıçağın
üzerindeki mindere oturursa oğlan, diğerine oturursa kız doğurur.
- Kayın validenin ilk çocuğu erkekse gelininde önce oğlan doğacağına inanılır.
- Kocaları tarafından sevilen kadınların kız, çocuklarını seven kadınların ise oğlan
doğuracağına inanılmaktadır.
- Doğumdan sonra ebeler eşin durumuna göre, gelecek doğum için çocuğun cinsiyeti
üzerinde tahminde bulunurlar.
Bu konuda Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek’in kaydettiği bilgiler şöyledir:
- Kilim dokuyup dışarı çıkan gebe horoz görürse oğlan, tavuk görürse kız doğurur. Gebe
sağ ayağından aksarsa oğlan, sol ayağından aksarsa kız doğurur. Kepçe ile su içen gebe kız
doğurur. Tandıra yapıştırılan hamur parçalanırsa kız, bütün pişerse oğlan olur (1).
- Halk inanışına göre, emzikte çocuğu varken, hamile kalan kadının, kucağındaki çocuk,
zayıflar, hastalanırsa buna “süt vurma” denir. Bu takdirde çocuk anne sütünden kesilir.
Kucaktaki çocuk oğlan, karındaki kız ise çocuğu süt vurur. Kız çocuğu emzikte ise oğlan
çocuğa hamile kalınırsa kızı süt vurmaz, diye bilinir. Erkek kardeşlerin kız kardeşlere
bakmaları gerektiği düşünülerek, erkek çocuğun kız kardeşin rızkını kesmediği söylenir.
- Doğarken çocuğun yüzü aşağı doğru ise erkek, ana yüzüne bakarsa kız olur. Kızların
anaya yakınlığı, kızın “ananın yâri” olduğu bu olaya bağlanır.
- Gebe kadına aniden “ellerine ne yaptın” diye sorulur. Ellerini açarsa kız, avuç içleri yere
bakacak şekilde ellerini tutarsa oğlan doğurur.
- Çocuk ilk konuşmasında anne derse kendinden sonraki kardeşi kız, baba derse erkek doğar.
- Yeni doğan çocuğun burnu üzerinde mor damar olursa, kendinden sonra doğacak
kardeşi oğlan olur.
- Gebelik dokuz ay sürerse kız, müddeti geçer, on gün geç doğarsa çocuk oğlan olur.
- Çocuğun kalp sesleri 120’den fazla ise oğlan, az ise kız.
- Bazı seneler oğlan senesidir, ekseriya oğlan çocuğu doğar, diye bilinir. Bazı seneler ise
kız doğumları fazlalığı nedeniyle kız senesi diye bilinir. Etraftan bilinen doğumlarda oğlan
çok doğdu ise doğacağın oğlan olacağına inanır.
Aslında, halk inanışı gibi kız ve erkek seneleri yoktur. Doğumevlerinde yapılan istatistiklerde
110 erkek çocuk doğumuna mukabil 100 kız çocuk doğduğu tespit edilmiştir. Sivas Nüfus
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Dairesinden de öğrendiğimize göre erkek çocuğu doğumu fazla olmaktadır. Yalnız, bilim
adamları doğumdaki, erkek sayısı üstünlüğünün yaşlar ilerledikçe erkekler aleyhine bozulduğunu,
hele elli yaşından sonra hayatta olanların ekseriyetinin kadınlar olduğunu belirtmektedirler.
- Zor durumlarda çocuğun ölebilmesi tehlikesi olur da çocuk sağlam doğar ve yaşarsa,
böyle doğumların ekseriya kız çocukları olduklarına inanılmakta, kızların hayata karşı
gösterdikleri direnç, erkek çocukların ise buna dayanamadıkları düşünülmektedir.
- Ayın bazı günlerinde olacak doğumlara göre, kız veya oğlan doğacağına inanılmaktadır.
Ayın 1-2 si oğlan, 3-4-5-6-7’inci günkü doğumların kız, 8-9 yine oğlan, ondan on yediye
kadar kız, 18-19 oğlan, 20-21-22-23-24 kız, 25ten ay sonuna kadar ki günlerde de oğlan
doğacağına inanılır.
Nihayet, doğacak çocuğun kız mı? Oğlan mı? Diye başvurulan bütün usuller ve bazı
inanışlar olsa da, çocuğun cinsiyetinin kesin olarak ne olacağı (!) Sivaslı bilge hanımlar
tarafından şu sözlerle belirtilir:
“Bir kadın gebe; ya oğlan ya kız, bir yokuştan aşağı taş yuvarladım ya yarıda kalır, ya düz.”

7. İkizlik ve İkizlikle İlgili İnanışlar
İkizlik konusu tarih boyunca insanları ve hekimleri meşgul etmiştir. İkiz doğum %1 den
az bir ihtimalle vaki olmaktadır. Üçüz yaklaşık olarak 700 de bir defa, dördüz milyonda biz,
beşiz 25 milyonda bir, altız çok nadir, yediz dünyada bir defa9.
İkiz çocuğa bakmak zahmetli ve zor olduğundan, ikiz pek arzu edilmez, hatta hamileye
“ikiz doğuracağı tahmininde bulunmak beddua yerine geçer”. İkiziler sağ doğup da biri
ölürse diğerine “ikiz eşi” denilir. Halk arasında, gözlemlere dayanan inanışlara göre, ailede
ikiz doğumlar varsa gebenin de ikiz doğurabileceği söylenir. Karın çok büyük olur da bir
çocuk doğarsa böyle çocuklara “su ikizi” veya “kan ikizi” denilir.
İkizlikle ilgili inanışlara birkaç örnek verelim; Gebeliğin ilk günlerinde değirmen taşına
oturan kadın ikiz doğurur. Birbirine yapışmış, ikiz meyve yiyen kadın ikiz doğurur. Gebenin
karnı çok büyük olursa ikiz doğum olur. Heybeye oturan kadın çift doğurur. Heybeye oturan
erkeğin karısı ikiz doğum yapar. Nevruz çiçeğini yiyen gebe ikiz doğurur.

8. Tarih Boyunca Doğum
Fizyolojik bir olay olan doğumla ilgili bilgiler, en eski tıp bilgileridir. Eski kavim ve medeniyetlerde temel zenginlik kaynağı olarak kabul edilen doğum olayı, izah edilemeyecek bir
harika olarak da vasıflandırılmıştır. Hatta doğumun temsili zenginliği ile toprağın verimliliği
arasında ilgi kurulmuş, bu olay bütün mitolojilerde, masal ve efsanelerde sembol olmuştur (12).
Çok eski gelenekleri olan doğumun, bilhassa kadının doğum esnasındaki durumu, tarih
boyunca çeşitli gelişmeler göstermektedir. Doğum eski Mısır da diz üstü veya oturmuş
9

Aşılanmış yumurta hücresi, önce kendisi gibi iki zigot meydana getirdikten sonra bunlar bölünerek, ayrı ayrı fakat bir
kese içinde büyüyen yavruyu meydana getirir. Buna hakiki ikizler denilir ki bunlar tıpatıp birbirlerine benzerler, cinsiyetleri tabî ki aynıdır. Hatta ilerde ruhsal benzerlikte gösterebilirler. İki ayrı yumurta hücresinin ayrı ayrı aşılanmaları
sonucu meydana gelen ikizlere yalancı ikizler denilmektedir. Yalancı ikizler tesadüfen aynı zamanda gelişen iki kardeştir.
İkisi de oğlan veya kız olabildiği gibi, biri oğlan biri de kız olabilir. Bknz: Şerif Kürkçüoğlu, "İkizler" Sağlık Bülteni,
Kasım 1974, İstanbul, s. 8.
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olarak, eski Yunanistan’da yatarak veya oturarak, Roma’da ise yatakta doğum yapılırdı.
Avrupa’da XVI. Yüzyıldan itibaren özel doğum masaları kullanılmaya başlanılmış, bizde ise
bir örneği Topkapı Müzesinde bulunan “Ebe hanım iskemlesi” de eski İstanbul da doğum
sandalyesi olarak kullanılmaktaydı. Eti, Mısır ve eski Yunanistan’da da doğum sandalyeleri
kullanılmıştır. Bugün Anadolu da doğum, oturarak, diz çökerek, yatmış vaziyette bir yere
asılarak cereyan etmektedir (13).

a. Sivas’ta Doğum
Eskiden mahallelerde tecrübeli ve yaşlı kadınlar ebelik yaparlardı ki, bu ebelere “Mahalle
ebesi” veya “Ev ebesi” denilmekteydi. İlk sancılar başlayınca ve doğum evde yapılacaksa,
ebe çağırılırdı. Ebe “göçüyor muyuz” diyerek doğum yapılacak odaya girer, doğum odasında
bulunacak diğer kimseler de aynı cümleyi söyleyerek odaya girerlerdi. Doğum odasında,
doğum yapacak kadın ve ebeden başka, kadının doğum yapmış yaşıtları, akranı veya eltisi,
doğum yapmış kardeşi bulunabilirdi. Yaşlı kadınlar bulunmadığı gibi, doğum yapacak kadının
annesi, kayınvalidesi de çocuk “geri sıçrar, doğum güç olur” düşüncesiyle, doğum yapılan
odada bulunmazdı. Ailenin erkekleri ve çocuklar da evden uzakta ve belli bir yerde bulunurlar,
doğumu hamile olanlara göstermedikleri gibi, doğum sancısı içinde olan bir kimsenin durumu
herkese söylenmezdi. Çünkü durumdan haberdar olan kimselerin günahı affedilene kadar
doğum uzar diye bir inanış vardır.
Sivas ve çevresinde doğum olayı ayakta, yatarak ve en çok uygulanan çömelme durumunda
yapılmaktadır. Doğum sancısı sırasında ayakta gezen hamile kapı veya yüksek bir yere
asılarak doğum yapar ki, bu usul köylerde görülmektedir. Yatakta doğum, okul mezunu
ebelerce uygulanmaktadır. Eskiden yapılan doğumlar ve bugün mahalle ebelerinin uyguladığı
usul ise çömelme durumunda yapılan doğumdur. Bu usulde ebe sırtına sedir veya duvara
dayanış vaziyette yerdeki mindere oturur. Önünde leğen içinde doğum yapacak kadın, arkası
ebeye dönük vaziyette çömelir, elleriyle öndeki bir kadına tutunur. Bu kadına “ön ebesi”
denilir. Ebe temiz bezlerle kadını alttan tutar. Yanındakiler sırtını sıvazlayarak “Biz göçtük
sen de göç” derler. Başı mutlaka örtülmüş olan doğum yapmaktaki kadına salâvat getirtirler,
“hacet kapılarının açık olduğu bu zamanda” dualar ettirilirken ebe tarafından çocuk alınırken,
“Allah, düğümlediği düğümü çözer”, “Ne kolay candan can ayrılıyor” ifadeleriyle inanç ve
düşünceler dile getirilir.

b. Doğum Geç ve Güç Olursa
Geç ve güç olan doğumlarda eskiden bazı usuller, dinsel ve büyüsel işlemler uygulanmaktaydı. Vehbi Cem Aşkun, doğumun gecikmesi durumunda 1940’lı yıllara ait şu bilgileri
vermektedir: “Kadının beline manda yuları bağlanır. Enam10’daki mühürlü kağıt suya
konur, bu su kadına içirilir. Paşa Efendiler’deki Hızır ibriği kadının göbeği üzerine konur.
Bahri Beylerin kılıcı ağrı çeken kadının üzerine konur. Şemsizâdelerin “Kabe Kuşağı”
kadının beline bağlanır (14).
10

Enam: En'am suresi ile çok okunan diğer bazı kısa Kur'an surelerinin bir araya getirilmesinden meydana gelen ve koyunda taşınabilecek kitapçık.
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Sedat Veyis Örnek’in tespitleri
şöyledir: Kadının saç örgüleri çözülür. Kadının iç gömleği yırtılır,
kuşağı ve düğmeleri açılır. Kadının
başında ekmek bölünüp köpeklere
verilir. Kuşlara yem serpilir. Kapıya tuz serpilir. Çeşitli muskalar
yazılır. Kilitli kapılar kilitli sandıklar açılır, bahçe çitleri indirilir.
Silah atılır (1).
1970’li yıllarda bu konuda halktan edindiğimiz bilgiler şöyledir:
Kadın gezdirilir. Sık sık hamama götürülür. Manda yoğurdu
yedirilir. Mandanın beline bağlanan
gebe kadının kuşağı tekrar kadının
beline sarılır.
Doğum zor oluyorsa bu esnada;
Kapıda bekâr bir erkek tarafından
ezan okunur. Kocasının elini batırdığı su kadına içirilir. Kocasının
ayakkabısından kadına su içirilir.
Çok cömert bir kimsenin eteğine
konan su kadına içirilir. Bir tasın
içindeki suya yedi defa “Ayete’l Kürsî” okunur, bu su zor doğum
yapan kadına besmele ile içirilir.
Üzerinde besmele yazılan yumurta
kadının anlında kırılır. Kadının küs
olduğu bir kimse (mesela kayınvalidesi) varsa getirilip eli öptürülür.
Kocası ayağını kadının karnına koyar. Kadını yüksek yerden, sedirden
atlatırlar. Çocuk ters ise, kadını
büyükçe bir bez içinde sallarlar.

c. Fadime Ana Eli ve
Yapılan
Uygulamalar
Sivas’ta, zor doğum esnasında
“Fadime Ana Eli” bitkisi suya konur. Bitkinin dalları suda açılır ve
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bu su kadına içirilir. Âdeta el şeklini andıran ve bir yumruk görüntüsünde olan bitki suya
atılır. Suyu içinde dallar ve ucundaki dalcıklar yarım saat sonra, hücrelerinin su çekerek
şişmesi nedeniyle, adeta bir elin parmakları şeklinde, fotoğrafta göründüğü gibi açılır. (Resim:
1-2) Ebe, doğum yapan kadına bu suyu içirir. Burada dinsel ve sihirsel görünümlü uygulama
ile telkin yapılmaktadır. Ülkemizde genel olarak Fatma Ana Eli şeklinde bilinen bu bitki ile
yapılan uygulama; Erzurum (5), Samsun (15), Balıkesir, Eskişehir, Zile, Çorum Maraş,
Sinop, Mersin ve İstanbul’da da vardır (13).
Hacca gidenlerce ülkemize getirilmekte olan bitkinin diğer adları da şöyledir: “Havva
Ana Eli, Meryem Eli, Meryem Ana Eli, Meryem Çiçeği. Bitkinin bu yerlerde uygulanışı
Sivas’ta olduğu gibidir.
Fadime Ana Eli bitkisinin bilimsel adı: Anastatica hierochuntica L. olup Cruciferae
Familyasına mensuptur. Filistin, Sina yarımadası, kuru ve kumlu yerlerde yetişir. Bir yıllık
10–20 cm yüksekliğinde, küçük beyaz çiçekli bir bitki meyveli vaziyette dallar kalınlaşmış ve
içe doğru yay gibi kıvrılmış, böylece bitki toparlak bir yumruk görünüşünde, suya atıldığı
zaman dallar dışa doğru açılır ve yayılır. Fadime Ana Eli yetiştiği bölgelerde ve Avrupa’da da
aynı maksatla kullanılmış olduğunu Prof. Dr. Asuman Baytop’un vermiş olduğu bilgilerden
öğreniyoruz 11.
Bitkinin tabii durumu ve sudaki durumlarını fotoğraflarıyla vermiş olduğumuz, “Fadime
Ana Eli” bitkisi Hacc’a giden bir Sivaslı tarafından Mekke’de 2002 yılında satın alınmıştır.
Eskiden, kimlerde olduğu bilinen bitki, gerektiğinde alınarak zor doğumlarda bahsedilen
şekilde kullanılırdı. Günümüzde kullanılması azalmış bulunmaktadır.

ç. El Yazmasındaki Bilgiler
Sivas’taki eski elyazmalarında zor doğumlarda uygulamak için şu usuller yazılıdır. İfadeler
aynen alınmıştır:
“Bir kadın hamlini vaz edemezse, bir çakmak taşını sağ tarafı buduna bağlasa Bizni Huda
vaz eder. Üç İhlâs bir Fatiha okuya. Doğuramayan hatuna bir dirhem zafran içirip, bir dirhem
dahi top edip boynuna asa, mücerebata (tecrübe edilmiş) salâh 12”.

d. Doğum ve Sonrası
Doğum odasındaki ebe ve kadınlar, doğum yapmakta olan kadının belini “El benim elim
değil, Fadime Ana’nın eli” diyerek sıvazlarlar. Bu arada kadına salâvat getirtirler, kadının
saçını da ağzına verirler. Ebe tarafından çocuk leğene alındıktan sonra, “eş”in (son) düşmesi
11

12

1975 yılında Hocam Prof. Dr. Asuman Baytop'un, "Fadime Ana Eli" bitkisi hakkında vermiş olduğu diğer bilgiler ve
kaynakları şöyledir: 1936 A.K. Bedevian, Illustrated Polyglottic Dictionary of Plant Names, Vaktiyle doğum yapmakta
olan kadınların başucundaki suya konan top şeklindeki kuru bitkinin, dalları su içinde açtığı takdirde doğumun kolay
olacağı söylenirdi. (1896 Glanchon et E. Collin, Les Drogues Simples d’Origine Vegetal; cilt 2, sahife 814) Daha sonraki
bir kayıtta su içindeki hülasasının adet söktürücü (emanagog) olarak kullanıldığı yazılıdır. (1923, L. Rreuter, Troit de
Matiere Medicale, Sahife 470) Halen kullanılışı terk edilmiş gibi görünüyor.
İbrahim Aslanoğlu'nun 1975 yılında vermiş olduğu bilgi.
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için beklenir. Normalde doğumdan sonra eş düşer. Eşin düşürülmesi çocuğun alınması kadar
önemli sayılır, eş düşmezse kadın ölür denilir.
Eş düşmeden, doğan çocuğun cinsiyeti sesli söylenmez. Ebe ve diğer kadınlar çocuğun
cinsiyetini işaretle anlatırlar. Doğum yapan kadına duyurmazlar. Yoksa kız ve oğlan olmasından
dolayı duyulan sevinç, heyecan ve keder “eşin geri sıçramasına” sebep olur, denilir. Doğumdan
on dakika sonra eş düşmezse, geciken eşin gelmesi için loğusaya şu işlemler yapılır:
- Loğusa odada gezdirilir. Loğusanın karnına elle hafif basılır. Loğusanın karnı sarılır.
Göbekten başlanarak, karın yüzeyi aşağı doğru hafifçe sıvanır.
- Loğusa koltuk adlında tutularak hafifçe silkelenirken “eşin geldi sende gel” denilir. Bu
işlem Erzurum’da da yapılmaktadır (5).
- Loğusanın saç sokularak, bulantı-kusma temin edilir.
- Loğusaya limon, soğan, sarımsak koklatılır.
- Kına suda ezilerek loğusaya içirilir.
- İçinde sıcak su olan kazana oturtulur.
- Eşi gelmeyen loğusa süt buğusuna oturtulur.
- Bazı eş toprakta düşer, diye bir inanış vardır. Bunun için loğusanın altına ısıtılmış höllük
(killi toprak) konur.
- Sivas’ın Zara kazasında eş düşmezse göbek kordonuna eski bir çarık ipi bağlanır. Burada
eşin düşürülmesi için hafif ağırlık temin edildiği gibi; doğrudan doğruya toprak değil de
toprakla ilgili çarık veya eski ayakkabı eş ile temas ettirilmek istenmektedir ki “bazı eş düşmek
için toprak ister” sözünün bir başka şekilde uygulamasıdır (10). Eşin düşürülmesi için çarık
veya eski ayakkabıyı göbek kordonuna bağlama âdeti Erzurum’da da görülmektedir (5).
Eş düşürüldükten sonra göbek kesilir. Eskiden genellikle, göbek kesilirken çocuk kız ise
Fadime, erkek ise Mehmet adı verilir. Göbek kesilmesiyle çocuktan ayrılan eş, Sivas’ta
genellikle gömülür. “İnsan parçasıdır” düşüncesiyle tertemiz veya beyaz bir beze sarılan eş,
hayvanlar yemesin diye duvar dibine, bahçeye, ahıra (köylerde), eşik altına veya mezarlık
yakında mezarlığa gömülür. Eşle ilgili diğer inanış ve uygulamalar şunlardır:
- Çocuğun eşini köpek yerse çocuğun kuduz olacağına inanıldığından eş, derine gömülür.
- Eş suya atılırsa, çocuk “coşkun” olur derler. Bu bakımdan eşin Sivas’ta suya atıldığına
tesadüf edilmiyor. Erzurum’da ise eş suya atılırsa loğusanın sütünün bol ve çocuğun uzun
ömürlü olacağına inanılmaktadır (5).
- Eş dışarı atılırsa çocuk yaramaz ve huysuz olur diye bilinir.
- Eşin gömülmesi çabuk ve gizlilik içinde yapılır ki loğusanın sancısı uzun sürmesin.
- Yaşamayan çocukların eşleri kapı üstünde bir yerde saklanır.
- Çocuk “ölü” doğarsa, eşi soğuk suya koyarak çocuğun canlanmasına çalışılır.
- Çocuk “ölü” doğarsa eş, bir sacın üzerinde yakılır. (Şarkışla kazası Taşlıhöyük köyü). Eşi
sac üzerinde yakarak, çocuğun canlandırılması sağlama işlerine Çorum’da da rastlanmaktadır.
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- Çocuğu olmayan kadınların yeni doğum yapmış kadının eşi üzerine otururlarsa
çocuklarının olacağına inanılır.
- Ebeler, eşin durumundan, kadının daha sonra doğuracağı çocuğun cinsiyeti üzerinde
tahminde bulunurlar. Eşin üzeri kabarıksa gelecek doğum oğlan, çukursa kız olacağını
söylerler. Göbek kordonu eşin tam ortasında ise gelecek doğumun oğlan, kordon eşin
kenarında ise gelecek doğumun kız olacağının tahmininde bulunulur. Bunun için göbek kordonundan tutularak kaldırılır.

9. Nohusalık (Loğusalık) ve Süresi
Yeni doğum yapmış kadına Sivas’ta nohusa denir. Divriği’de yeni doğum yapmış kadına
eskiden dıgasken13 denilirdi. Elazığ Hal köyünde de loğusaya dıgaskesen denilmektedir (16).
Loğusa kelimesinin Grekçe’den geldiği iddia edilmektedir. Aslında bu kelime Arapça
“Nüfusen (doğurmak)” filinden gelmektedir ve loğusanın Arapça karşılığı (nefusa) dır.
Sivas’taki söylenişi ile nohusa, kelimenin aslına daha yakın telaffuz ediliş şeklidir.
Loğusa doğum yaptıktan sonra “nohusa yatağına” yatırılır. Eskiden ve bugün de köylerde,
yere hazırlanan yatağa ısıtılmış höllük serilerek loğusa yatırılır. Loğusanın başına beyaz,
etrafı oyalı bir tülbent örtülür. İkinci bir tülbentle başı çevresinden sıkılarak alnı ortasında düğümlenir. Eski kadınlar bu işi “su başa çıkmasın” diye yaparlarmış. Hatta çocuğu olmamış
kadınlar, “nohusa başı bağlamadım, alnım sıkılmadı, topuğum kan görmedi” diyerek bir nevi
murat almadıklarını söylemek isterlermiş.
Bugün köylerde ve şehirlerde loğusanın başı bağlanır. Hele çocuk ilkse ve de oğlansa,
ailenin imkânlarına göre süslenmiş olarak yerde veya karyolasında yatırılır. 1930’lu yıllarda
Sivas’ta doğum yapmış kadının, “en güzel elbise giyerek, başındaki fes üzerinde al krep,
boynunda altıntop, beşibirlikler (beşibiryerde), krepin üzerinde elmas çiçekler takılmış olarak
yattığını, kınalı parmaklarında çeşitli yüzükler olduğunu öğreniyoruz (8).
Loğusaya eskiden bağlanan al krep yerine bugün kırmızı kurdele bağlanıyor. Loğusa
yatağında loğusanın başının üzerine gelecek yere Kur’an-ı Kerim asılıyor ve duvara veya
yatağının bir kenarına hazırlanan nazarlık tutturuluyor. Bu nazarlık şu şekilde hazırlanıyor:
Kırmızı bir krep veya eşarba önce yumurta konur, krep bağlanır, üzerine sarımsak, üzerlik,
çörek otu, çiğ kahve, köpek pisliği ve şap konarak bağlanıp nazarlık yapılır.
Loğusalık bütün Türkiye’de olduğu gibi Sivas’ta da kırk gündür. “Kırk gün loğusaya
kazma kürek hazır” denilerek özel ilgi gösterilir. Loğusanın yatma müddeti, ailenin sosyal
durumuna, kadının ev ve tarla işlerinde çalışmasına göre değişmekle beraber yedi gün olduğu
da söylenir. Hatta ilkine (ilk doğumuna) oğlan doğurmuş loğusanın çok daha süslü ve etraftan
daha fazla ihtimamla, on beş gün veya (yarı kırkına kadar) yirmi gün de yattığı görülebilir.
Loğusalıkla ilgili pek çok inanış ve gelenekler, loğusaya yapılan çeşitli işlemler de doğum
folklorunun zengin ürünleri içinde yer alan diğer uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır.
13

Dıgasken; Ermenice çocuk getiren ( loğusa), Dıga, ise çocuk anlamındadır.
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FOLKLORİK TIP UYGULAMASI:
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Abstract:
Applied to among the people known as primitive ways of treatment and superstitions of
folk medicine practices, although today the advancement of modern medicine in certain
regions still remains uptodate.
In this article, we talk about the statement of kırk basması treatment of used in Helichrysum
arenarium, the traditional methods are examples of this type of folkloric medicine specific to
the region of Trabzon is well known for taking care of the new born baby.
Keywords: Folkloric medicine, Helichrysum arenarium.

Özet
Halk arasında uygulanan ilkel tedavi yolları ve batıl inanışları olarak bilinen folklorik tıp
uygulamaları, günümüzde modern tıbbın ilerlemesine rağmen belli yörelerde hala güncelliğini
korumaktadır.
Bu makalede Trabzon yöresine özgü bebek bakımına ilişkin iyi bilinen ve bu tip folklorik
tıp uygulamalarına örnek olan geleneksel yöntemlerden, kırk basması tablosunda kullanılan
ölmez çiçek tedavisinden bahsedeceğiz.
Anahtar kelimeler: Halk tıbbı, Helichrysum arenarium.
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GİRİŞ ve TANIMLAR:
Folklor: Fransızca kökenli bir terim olan “Folklor”, “folk” (halk) - “lore” (bilgi-bilim)
sözcüklerinin birleşmesinden oluşarak, Türkçe’de“halk bilimi” şeklinde karşılık bulmuştur.
Terimi ilk defa 19. yüzyılda İngiliz araştırmacı Williams John Thoms (1803-1885), Londra’da
yayınlanan “Athenaeum” dergisindeki bir makalesinde kullanmıştır (1, 2).
Kültür: Kültür sözcüğü, Fransızca “cultura”, Latince “colere”, “ekin ekme, yetiştirmek”
fiilinin cultus“ekilen, ekilmiş” türevleri ve Türkçe “ekin” terimleri ile eş anlamlı olup,
sosyolojide “bir topluluğun tüm yaşam biçiminin ifadesi” anlamında kullanılmaktadır. Kültüre
yönelik ilk bilimsel tanım 1871 yılında İngiliz Antropolog Edward Burnett Tylor (1832-1917)
tarafından yapılmıştır. Tylor kültürü, “bir toplumun üyesi olarak insanın kazandığı bilgi,
inanç, sanat, ahlak, hukuk ve benzeri yetenek beceri ve alışkanlıkları içeren karmaşık bir
bütün” olarak tanımlamıştır (3-4). Kültür teriminin Türkçedeki kullanılışı yine batıdaki
kullanımı gibidir.
Halk Tıbbı (Folklorik Tıp): Halk tıbbı, gözlemlere dayalı, deneme-yanılma (ampirik)
yöntemlerini kullanarak, temel bir düşünsel dayanağı olduğunu öne sürmeksizin ve çağdaş
bilimsel tıbba bir seçenek olma amacı gütmeden, varlığını çağlar boyunca sürdüre gelmiş
kültürel bir mirastır (5).
Halk Hekimliği: Modern tıbbın yanı sıra, her toplumun kendi inançlarına dayalı bir halk
hekimliği yaklaşımı vardır (6).
Tarih öncesine doğru uzandıkça tıp tarihi araştırmalarının halk hekimliğiyle birleştiği görülmektedir. Bu bakımdan, tıp tarihinin ilgi alanlarından birisi de halk tıbbıdır. Halk arasında
uygulanan ilkel tedavi yolları ve batıl inanışları, tıp mesleğinin temelini teşkil etmektedir.
Sadece malzeme toplamakla kalmayan halk hekimliği, hastalıkların tedavi metotlarının
meydana çıkış yollarını da ortaya çıkarmaya çalışır. Toplumların bilimsel olmayan tedavi
şekilleri, çoğu zaman modern tıbbın önünde bir engel oluşturmuştur. Başta hekimler olmak
üzere bütün sağlık personelinin, içinde yaşadıkları toplumu iyi tanıyamaması, tıp hizmetlerinin
halk tarafından beklenen ölçüde kabul edilmemesine yol açmaktadır. Halkın bilimsel tıbba
yönelişini sağlamak için önce halk tıbbının işleyiş tarzını, kurallarını bilimsel olarak araştırmak
gerekir. Bu ihtiyaç sonucu ortaya çıkan medikal sosyoloji, medikal antropoloji gibi ilim
dallarının, 1960’lı yıllardan sonra, modern sağlık hizmetlerinin, geleneksel tedavilerin yerini
almasında büyük etkisi olmuştur. Bu bakımdan halk tıbbını incelemenin, geçmişten günümüze
aktarılan toplumun maddi ve manevi tıbbi bilgilerinin tespiti yanında halkın modern tıbba
yaklaşımını sağlayacak verileri medikal antropolojiye vermesi açısından da önemi vardır (7).
Antik Mezopotamya, Mısır ve Anadolu kültürlerinin yeni bir sentezi olan Yunan tıbbının
büyük hekimi Hippokrates (M.Ö. 460-370), gözlemi tıbba sokarak, tıbbı mitolojik anlayıştan
kurtarmıştır. Hippokrates’in tıbbi anlayışı zaman içinde yer ve toplum olarak elden ele
geliştirilerek bugünkü modern tıbbı ortaya çıkardı, geçmişin ampirik hekimliği değerini
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kaybederek terk edildi. Ancak günümüzde hidroterapi (su tedavisi), fitoterapi (bitki tedavisi),
akupunktur (iğne tedavisi) gibi geçmişin bazı tedavi yolları modern tıpta yeniden kullanıma
girmiş bulunmaktadır (7).
Makalemizde Trabzon yöresine ilişkin halk tıbbına ilişkin ilginç bir uygulamayı aktarmadan
önce ülkemizin farklı bölge ve yörelerinde uygulanmakta olan bazı geleneksel yöntemlerden
kısaca bahsetmek istiyoruz:
İç Anadolu Bölgesi’nde cilt hastalıklarına karşı; ardıç katranı, kas ezilmeleri ve
morarmalarda; mercimek tohumu, kuru soğan, maydanoz, çıban ve yaralara karşı; ısırgan otu,
egzamada; ardıç katranı, ısırgan otu, hindiba yaprağı, mayasıl otu (8), Gaziantep yöresinde
ishal için; hamamda sıcak kara taşa oturulur, ekşi somak suyu kaynatılarak buna doğranan
ekmek hastaya yedirilir, baş ağrısı; kurşun dökmek sureti (9) ile tedavi edilir. Akçakoca
yöresinde; köy ebelerinin çocuğu olmayan kadınlar için kullandıkları farklı yöntemlerden
birisi de, çocuğu olmayan kadınların belini çekmek (10) olduğu belirtilmektedir.

Trabzon Yöresine Ait Özel Bir Halk Hekimliği
Uygulaması Örneği
Doğu Karadeniz Bölgesindeki Trabzon yöresinde yeni doğan bir bebeğe doğduktan sonra
kırk güne kadar banyo yaptırılır. Banyo esnasında bebek bir leğene oturtulur ve leğene bir miktar
su konularak suyun içine yörede yayla çiçeği1 veya sarıçiçek olarak bilinen Helichrysum
arenarium bitkisi katılır. Bu uygulamanın esas amacının bebeği kırk basmasından ve sarılıktan
korumak veya bebekte sarılık meydana geldiyse sarılığının erken bir vakitte iyileşmesini sağlamak
olduğu belirtilmektedir. Çiçeğin rengi sarı olduğu için yörede sarılığın bu şekilde tedavi edileceği
düşüncesi yaygındır. Bu uygulamada yayla çiçeğinin konulduğu suyun ılık olmasına2 dikkat
edildiği ve ayrıca suyun içerisine bazen altın bilezik atıldığı yöre halkı tarafından bildirilmektedir.
Bu tür uygulamanın benzeri benzer ile tedavi etmeye çalışırken (similia similibus curantur),
etki gücünü artırmaya yönelik bir yaklaşım olduğu da düşünülebilir.
Trabzon il merkezinde yapılan bir tez çalışmasında, “Annelerin Bebeklerinin Sarılık
Olmaması İçin Yapılmasına İnandıkları Uygulamalar ve Annelerin Bu Yöntemleri Uygulama
Durumları” araştırılmış ve şu sonuçlar elde edilmiştir: Altınla ve yayla çiçeği ile yıkanır
(%17.4), emzirilir (%13.2), yıkama suyuna altın atılır (%11.0), sarı mendil örtülür (%6.3),
ışığın altında saklanır (%5.5), sarı giysi giydirilir (%4.0), sarı giydirilmez (%2.2), güneş ışığı
alsın diye camın önüne konur (%1.5), şerbet verilir (%0.3), aşı yapılır (%0.3), kırk anahtarlık
takılır (%0.3) (11). Çalışmanın sonucuna göre bu yörede bebeğin sarılıktan korunması için
altınla ve yayla çiçeği ile yıkanması inancı anne sütünden daha önemli görülmüştür.
Tıbbi bir bitki olan Helichrysum arenarium halk arasında kırk basması ve sarılık tedavisi
için kullanılsa da, bitkinin kullanım amacı içerdiği etken maddeler nedeniyle bazı farklılıklar
göstermektedir. Bu önemli tıbbi bitki hakkında kısa bilgiler sunmakta fayda vardır.
1

2

Helichrysum arenarium bitkisi, Doğu Karadeniz bölgesindeki yaylalarda oldukça fazla bulunmaktadır. Yaz aylarında
yaylaya çıkan halk, yayladan dönerken bu bitkiyi toplayarak yaşadıkları çevredeki insanlara dağıtırlar. Yörede yayla
çiçeği olarak adlandırılan bu bitki yöre halkı tarafından özellikle yeni doğan bebeklere banyo yaptırılırken kullanılmaktadır. Ayrıca bebeğin beşiğinde veya odasında bu bitkiyi bulundurmaya özen gösterirler.
Helichrysum arenarium bitkisi uçucuyağ içerir. Bebeğe banyo yaptırılırken ılık su kullanılması bitkinin uçucuyağının
havaya karışıp etkisini kaybetmemesi açısından doğru bir uygulama olarak kabul edilebilir.
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Ölmezçiçek (Helichrysum arenarium):
Asteraceae familyasına ait olan Helichrysum arenarium Almanca Strohblumen, Katzenpfötchenblüten; Fransızca Fleur de pied de chat, Immortelle; İngilizce Everlastingflower, Yellowchasteweedflower, Sandyeverlasting, Sandyimmortelle anlamlarına gelmektedir. Türkçe
isimlerinde baktığımızda Samançiçeği, Solmazçiçek, Herdemtaze, Altınçiçeği, Sarıçiçek anlamlarına geldiği bilinmektedir. Helichrysum arenarium adını bozulmadan uzun süre
saklanabilen çiçeklerinden almıştır. Çiçek durumunda (Helichrysiflos) kullanılır. Değişik Helichrysum türlerinden drog elde edilmekle birlikte, Alman E Komisyonu tarafından hazırlanmış
Pozitif Monografı’nda (BAnzno. 122, 1988 ve BAnzno. 164, 1990) Helichrysum arenarium
(L.) MOENCH tıbbi olarak kabul edilmiştir. İsviçre Farmakopesi (Ph. Helv.) ve Alman İlaç
Kodeksi’nde (DAC) kayıtlıdır. Drog; tamamen açılmadan kısa bir süre önce toplanmış,
kurutulmuş çiçek durumlarından ibarettir. Mayıs-Eylül ayları arasında toplanır.
Karakteristik Özellikleri: Helichrysum türleri basit ve tüylü yapraklı, parlak sarıçiçekli,
çiçekler küçükbaşlar (kapitulum) halinde bir araya toplanmış, çiçek durumları bozulmadan
uzun zaman saklanabilen, özel ve hafif kokulu, çok yıllık otsu bitkilerdir. Parlak sarıçiçekleri
familya özelliklerini taşıyan kapitulum halinde bir araya toplanmıştır. Çiçek durumları
bozulmadan uzun zaman saklanabilen, özel ve hafif kokulu, acımsı lezzetlidir. Çiçeklerin
solamama özelliğinden, çiçekleri çevreleyen koyu sarı renkli pulsu ya da zarımsı brakteler sorumludur (Resim 1). Çiçekler Mayıs-Eylül aylarında açarlar. Hafif, güzel bir kokusu, hafif
kinin acılığında, baharatsı ve aromatik bir tadı vardır. Çeşitli Avrupa ülkelerinde ve Amerika
Birleşik Devletleri’nde yaygın biçimde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Genellikle demetler
halinde satılır. Güneşçiçeği(H. arenarium),Kokulu Ölmezçiçek (H. graveolens), Guddemeçiçeği
(H. stoechas), H. armenium, H. plicatum, H. Oriantale sarıçiçekli türlerin en tanınmışlarıdır.
Helichrysum sanguineum (Kırmızı Guddeme çiçeği) ise, koyu kırmızı renkli çiçekleriyle
diğer türlerden kolaylıkla ayrılır. Türkiye’de 17 Helichrysum türü yetişmektedir. Bunların
hepsi tedavi amaçlı olarak kullanılabilmektedir.
Avrupada H. stoechas (L.) Moench, H. arenarium (L.) Moench ve H. italicum (Roth) D. Don
türlerinden elde edilen çiçek durumları kullanılmaktadır (bilhassa Almanya, Rusya ve Polonyada).
Türkiye’de de bu türler kullanılmakla beraber H. Graveolens (Bieb). Sweet, H. Orientalis (L.)
DC. ve H. plicatum DC. türlerinden elde edilen çiçekler de halk arasında kullanılır.
H. arenarium (Ölmezçiçek, Güneşçiçeği), 10-40cm arasında boylandığı bilinmektedir.
Yaprakların her iki yüzü de keçe gibi beyaz tüylüdür. Kapitulumların etrafındaki brakteler
sarı veya saman sarısı renklidir. Doğu Anadolu dağlarında yaygın bir türdür.
Bitkinin diğer isimleri: Altınçiçeği, Altınotu, Arıçiçeği, Güveotu, Haşişeyi lâyemut,
Herdemtaze, Kovanotu, Mantuvar çiçeği, Sarıçiçek, Yaylaçiçeği, Yalınçiçeği.
Etkin maddeleri: Flavonoitler, uçucuyağ (%0,05 oranında olup, linalool, karvakrol,
timol başlıcalarıdır), acı maddeler (piranon türevleri), seskuiterpen laktonlar, fitalitler,
kumarinler, rezin, serbest veya glikozit halinde flavon türevleri fenolik karboksilik asitler, fitoseroller ve tanenler taşımaktadır.
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Etki ve kullanılışı: Halk tababetinde idrar söktürücü (diüretik) olarak kullanılmıştır.
Özellikle böbrek ve idrar yollarındaki kumları döktürücü ve safra söktürücü etkilerinden
dolayı faydalanılan bir drogdur. Etki prensibi henüz az
çalışılmış olmakla birlikte serbest ve glikozidik olarak bağlı
flavonlar ve flavonellerden
ileri gelmektedir. Bu nedenle
hafif koleretik3, spazmolitik4
ve antioksidatif5 etkiler göstermektedir. Çiçeklerinin uçucuyağı; safra oluşumunu artırmadan safra akışını, mide
öz suyu ve pankreas sekresyonunu artırır. Drog kinin acılığından dolayı ‘Amara aromaticum’ droğu olarak kabul
edilmektedir. Özellikle disResim 1.
peptik6 hastalıklarda önerilir.
Helichrysum
arenarium
Safra sistemlerinin fonksiyon
bozukluklarında kullanılmaktadır. Doğu Avrupa’da öncelikli olarak hazımsızlık şikayetlerinde, kronik safra kesesi
iltihaplarında (kolesistit) ve
safra kesesinden kaynaklanan
kramplarda kullanılmaktadır.
Başka droglarla kombinasyonu
da önerilmektedir. Drog, antibakteriyel etki de göstermektedir. Droğun sudaki infüzyon ve dekoksiyonlarının çeşitli in vivo ve in vitro model sisteminde
lipid peroksidasyon işlemini baskıladığı gösterilmiştir. Alman E Komisyonu tarafından,
hazımsızlık şikayetlerinde kullanımı onaylanmıştır.
Dozaj ve kullanımı: Yetişkinler için doz; 3gr drog/gün şeklindedir. Çay olarak kullanılacak
ise; (1gr) iyice ufalanmış kuru drog üzerine bir çay fincanı (150 ml) kaynar su ilave edilir.
10dakika ağzı kapalı olacak şekilde demlendirilir ve süzülür. Günde 3 defa birer çay fincanı
3
4
5

6

Safra salgılanmasını artıran anlamına gelmektedir.
Kasılmayı çözen anlamına gelmektedir.
Antioksidanların DNA ve hücre zarının oksidasyonunu koruduğu ve bu nedenle antioksidan yönünden zengin besinlerin halk sağlığı açısından önemli olduğu vurgulanmaktadır.
Halk arasında hazımsızlık diye adlandırılır. Sindirim güçlüğü anlamına gelmektedir.
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olmak üzere yemeklerden önce içilir. Bu tür tedaviye 10 gün devam edilip, 10 gün ara verilir.
Daha sonra bir 10 gün daha devam edilir. Bu ara verme, droğun idrar söktürücü özelliğinden
dolayı vücuttan mineral maddelerin kaybını önlemek amacıyla yapılır.
Yan Etkileri: Tedavi dozlarında ve uygun alım koşullarında herhangi bir yan etki ve
sağlık riski rapor edilmemiştir.
Kontrendikasyonları: Safra kesesini uyardığı için, safra taşı durumlarında ve safra yolu
tıkanıklıklarında kontrendikedir. Enfekte safra kesesi hastalıklarında hekim önerisi ve kontrolü
olmadan kesinlikle kullanılmamalıdır (12-14).
Her ne kadar Trabzon yöresinde sarılığın giderilmesi yönünde bu tür uygulama yapılsa
bile Orta Karadeniz bölgesindeki Sinop yöresinde de tıbbi bitkilerin yanı sıra farklı geleneksel
uygulamaların yapıldığını görmekteyiz (15).
Ölmez çiçek ve kırk basması tedavisinin dışında doğum ve yenidoğana yönelik aynı
yörede farklı uygulamalardan da söz edilebilir: Örneğin, Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde
yapılan bir çalışmaya göre; Şalpazarı Çepnilerinde doğum sırasında loğusanın ıstırabını kısa
sürede sona erdirmek ve doğumun çabucak gerçekleşmesi amacıyla ebe kadın tarafından
çocuğun doğum yoluna doğru hareket etmesi maksadıyla uygulamalar yapılır. Loğusa karnı
bastırılarak veya loğusa arkasından desteklenerek bebeğin doğum yoluna girmesi sağlanır.
Ayrıca doğumdan hemen sonra çocuğun kulağına ezan okunur. Çocuğun beşiğe yatırılış
biçimi, kıyafetlerinin bağlanışı da yine oldukça önemli uygulamalardır. Bebeğin sürekli bir
tarafa yattığı zaman başının yamuk olacağından çekinilerek sık sık yatma tarafı değiştirilir.
Şalpazarı Çepnilerinde loğusalık süresi bir ayla kırk gün arasında değişmektedir (16).
Yürümekte güçlük çeken çocukların “ayak bağı” olduğundan dolayı yürüyemedikleri düşünülmektedir. Bu nedenle, çocukların ayakları bir iple bağlandıktan sonra Cuma namazı
çıkışında camiden ilk çıkan kişiye bu bağ kestirilir.
“Kimisi çocuk ayak bağı oluyudiyi. Dakarsın bi ip ayağına, Cuma günü caminin kapısına
varusun. Elinde bıçan olur. U camiden evel kim çıkarsa bıçaverüsün eline. Uşağın bağını
keser. Hiç gonuşmadan gidersin evine. Gelirkene gonuşma zarar etmez, gidekene gonuşmacasın.
Adama bıça verirken de gonuşmacasın.”
[Çocukların bazısında ayak bağı olur. Bu çocukların iki ayağı bir ipile bağlanır, bir
bıçak alınarak Cuma günü caminin kapısında beklenir. Camiden çıkan ilk kişinin eline
bıçak verilir. O kişi çocuğun ayak bağını keser. Bıçağı verirken konuşmamaya dikkat edilir.
Eve giderken de konuşmamaya özen gösterilir.]
“Başına mum dökerler. Mumu döktüğün zaman suyun içinde basılan şeyin şekli uraya
çıkarmış. U zaman onun suyunu alıp üç yolağzında çimzürücesin, dökülen mumu üç yolun çatuğunda bir yer egömücesin.”
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[Başına mum dökerler. Mumu döktüğün zaman suyun içinde bazı şekiller belirir. O
zaman onun suyu alınıp üç yol ağzına dökülür, dökülen mum üç yolun kesiştiği bir yere
gömülür.]
Bunların dışında çocuk hastalıkları ile ilgili de Şalpazarı Çepnileri arasında çeşitli sağaltma
biçimleri dikkati çeker.
“Göğüce vardı. Uşağı boğardı. Boğulasıya öksürüsün, nefesalamaztıkanurkalur. Cevüz
kökünde geçüresecün uşağı üç kere.Undan sonra göğüce biraz hafifler.
[Göğüce vardı. Çocuğu boğardı. Çocuk boğulur tarzda öksürür, nefes alamaz, tıkanıp
kalırdı. Çocuğu üç kere ceviz ağacının kökünden geçirdikten sonra göğüce biraz hafiflerdi.]
(16).

SONUÇ
Bugünün tıp anlayışında, alternatif tıbbi uygulamalarda bilimsel destekli çalışmalarla
kendisine yer edinmeye başlamış olan fitoterapinin, geçmişin geleneksel ve folklorik tıp
anlayışı ile yakın bir ilişkisi vardır. Fitoterapinin ana kaynağının oluşturan tıbbi bitkilerin
etkisi ve bu etkinin bilimsel gerçeklerle örtüşüp örtüşmediği hususunda halen araştırmalar
devam etmektedir.
Bu çerçevede makalemizde, Trabzon yöresine özgü bir folklorik tıp uygulaması olan ve
bebeğin doğumdan sonraki kırk gün içerisinde görülen sarılıktan, eski Türk inanışları arasında
bilinen ve kötü etkilerin gücü sayesinde oluştuğuna inanılan durumdan korumak için
“Ölmezçiçek” ismiyle bilinen, sarı renkli Helichrysum arenarium bitkisinden hazırlanmış su
ile banyo yaptırılmasına değindik.
Burada yer verdiğimiz yaklaşımlar elbette ki halk inanışları ile folklorik tıbbın birbiri
içine karışmış bir sentezinden ibarettir. Bugünün bilimsel metotlarının yanında folklorik tıp
uygulamalarının geçerliliği her ne kadar tartışılıyor olsa da, alternatif bir yöntem olan
fitoterapinin gerçekçi ve bilimsel bir sisteme dayandığı inkâr edilmemelidir.
Ölmezçiçek’in (Helichrysum arenarium) Trabzon yöresindeki geleneksel kullanımına
ilişkin ülkemizde herhangi bir klinik çalışma bulunmamasına rağmen, bu tıbbi bitkinin
içerdiği etken maddeler itibariyle hafif koleretik, spazmolitikve antiokisdatif özellikleri
olduğu bilinmektedir. Bu nedenle yöresel kullanımı ön planda olan Ölmezçiçek’in, geleneksel
kullanımını sorgulayan ve bugünün bilimsel tıbbi tedavi yöntemleri içindeki yerini ortaya
koyan özgün bilimsel çalışmaların yapılması gerekmektedir.
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19. YÜZYIL SONUNDA ÜSKÜDAR
ÇAVUŞBAŞI ÇİFTLİĞİNDE GÜLYAĞI VE
GÜLSUYU ÜRETİMİ
PRODUCING OF ROSE WATER AT ÇAVUŞBAŞI ÇİFTLİĞİ,
ÜSKÜDAR, AT THE END OF 19th CENTURY
Ayten Altıntaş*, Ekrem Sırma**

Abstract
Rose water and rose oil were among the most important consumable goods, which were
commonly used, in the Ottoman Empire. The centres of these products being produced were
Kazanlık, Zağra, Filibe and Karlıova within the province of Edirne. The new lands were
sought for the cultivation of rose after getting lost of the mentioned lands as a result of Ottoman-Russian War of 1877-78. For this purpose, the first enterprise was made at Çiftlik-i
Hümâyûn (Imperial Breeding Farms) in Çavuşbaşı, Üsküdar. By the order of Sultan
Abdülhamid II, it was decided to be cultivated rose at Çavuşbaşı Çiftliği one of the Sultan’s
farms “due to the fact that it is always good weather”. They were “Kazanlık roses”, and
planted to prduce rose water and rose oil.
The fragrant roses were planted at Çavuşbaşı Çiftliği in 1884. In those years, this garden
could be reached by driving out 15 hours travel on horseback from Kandilli. Around the rose
gardens were fenced in and saplings were planted in rows. These rose gardens were created
by works of Rıdvan Ağa, who was from Kızanlık, and of his brother-in-law. The first rose
harvest on this farm was done in the summer of 1886, after 3 years of planting, and about 500
oke (650 kg) rose flowers were obtained. In a short period, 17 acre-rose garden was prepared,
rose oil and rose water were produced by retorting of grown fragrant roses. The copper retorts
were used like the retorts used in Kızanlık and similar methods with the methods used in
Kızanlık were applied in order to obtain rose water and rose oil. The obtained rose oil was
bought to the palace “to be used at the pantry and kitchen of the palace”. These products were
being used at the palace buying by Saray-ı Hümâyûn Erzak Anbarı (Saray-ı Hümâyûn
*
**
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Provisions Warehouse), they were occasionally sold to the foreign markets. Moreover the
steel was prepared by pruning the roses and was also sold as a sapling. Sultan Abdülhamid
initiated works in an effort to develop works and products of rose on the lands of the Ottoman
Empire after the successful production at Çavuşbaşı Çiftliği.
In this work, the roses cultivated at Çavuşbaşı Çiftliği between 1884 and 1905, rose oil
and rose water obtained from the roses, also the use of these products at the palace will be
explained in the light of the documents in the Ottoman Archives.
Key Words: Works on rose in Ottoman Empire , Rose oil and rose water, Scutari, Farm of
Çavuşbaşı.

Özet
Osmanlı Devletinde gülsuyu ve gülyağı çok kullanılan önemli tüketim maddelerindendir.
Bu ürünlerin imal edildiği merkez Edirne vilayeti dâhilinde olan Kazanlık, Zağra, Filibe
ve Karlıova idi. Bu toprakların 1877-78 yıllarındaki Osmanlı-Rus savaşıyla elimizden
çıkmasından sonra gül yetiştiriciliği için yeni topraklar arandı. Bunun için ilk girişim Üsküdar
Çavuşbaşı’nda olan Çiftlik-i Hümâyûn’da olmuştur. Sultan II.Abdülhamit’in emri ile Padişahın
çiftliklerinden olan Çavuşbaşı Çiftliğinin “letâfet-i mevki‘iyeceemsâlinâdir olan mahallerden
olması cihetiyle” gül yetiştirilmeye karar verilmiştir. Bu güller Kazanlık gülleri olup, gülyağı
ve gülsuyu üretilmek için dikilmiştir.
Çavuşbaşı Çiftliğine 1884 yılında kokulu güller dikilmişti. O senelerde bu bahçeye
Kandilliden at sırtında 15 saat yol alınarak ulaşılabiliyordu. Gül bahçelerinin etrafı çit ile
çevrilmiş, fidanlar sıra halinde dikilmişti. Buradaki gül bahçesi Kızanlık kökenli olan Rıdvan
Ağa ve kayınbiraderinin çalışmaları ile gerçekleştirilmişti. Bu çiftlikte ilk gül hasadı ekimden
3 yıl sonra 1886 yazında yapılmış ve yaklaşık 500 okka (650kg) gül çiçeği elde edilmiştir.
Kısa sürede 17 dönüm gül bahçesi hazırlanmış, yetiştirilen kokulu güller imbikten geçirilerek
gülyağı ve gülsuyu elde edilmiştir. Gülsuyu ve gülyağı elde etmek için Kızanlık’ ta kullanılan
biçimde bakır imbikler ve Kızanlıktakine benzer yöntem kullanılmıştır. Elde edilen gülyağı
Sarayda “Kilar ve matbah-ı hass-ı hümayunda sarf olunmak üzere” satın alınıyordu.Bu
ürünler Saray-ı Hümâyûn Erzak Ambarı vasıtası ile satın alınarak Sarayda kullanılıyor,
zaman zaman da dış piyasaya satılıyordu. Ayrıca gülleri budamak suretiyle çelik hazırlanıyor
ve fidan olarak da satılıyordu. Çavuşbaşı Çiftliğinde başarılı olan üretimden sonra Sultan Abdülhamit gülcülüğün Osmanlı topraklarında geliştirilmesi için çalışmalar başlatmıştı.
Bu bildiride Osmanlı arşivlerindeki belgelere dayanarak 1884-1905 yılları arasında
Çavuşbaşı Çiftliğinde yetiştirilen güller, bunlardan elde edilen gülyağı, gülsuları ve bunların
sarayda kullanımı hakkında bilgi verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlıda Gülcülük, Gülyağı ve Gülsuyu, Üsküdar, Çavuşbaşı
Çiftliği

Giriş
Osmanlı Devletinde gülsuyu ve gülyağı çok kullanılan önemli tüketim maddelerindendir.
Bu ürünlerin imal edildiği merkez Edirne vilayeti dâhilinde olan Kazanlık, Zağra, Filibe
ve Karlıova idi. Bu toprakların 1877-78 yıllarındaki Osmanlı-Rus savaşıyla elimizden
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çıkmasından sonra gül yetiştiriciliği
için yeni topraklar arandı. Bunun
için ilk girişim Üsküdar Çavuşbaşı’nda olan Çiftlik-i Hümâyûn’da olmuştur. Sultan II.Abdülhamit’in emri
ile Padişahın çiftliklerinden olan Çavuşbaşı Çiftliğinin “ letâfet-i
mevki‘iyece emsâli nâdir olan mahallerden olması cihetiyle” gül yetiştirilmeye karar verilmiştir. Bu güller
Resim 1:
Gülcülüğün
Kazanlık gülleri olup,1884 yılında
gelişmesi için
gülyağı ve gülsuyu üretilmek için
Çavuşbaşı’ndaki
dikilmişti. Güllerin yetiştirilmesi babahçesini
denemelere açan
şarılınca bu güller imbikten geçirilerek
Sultan
gülsuyu ve gülyağı elde edilmiştir.
Abdülhamit.
Elde edilen gülyağı Sarayda “Kilar
ve matbah-ı hass-ı hümayunda sarf olunmak üzere” satın alınıyordu. Çavuşbaşı Çiftliğinde
başarılı olan üretimden sonra Sultan Abdülhamit 1893 yılından sonra gülcülüğün Osmanlı
topraklarında geliştirilmesi için çalışmalar başlatmıştır.

Çavuşbaşı Çiftliği
Çavuşbaşı Çiftliği Padişahın “Çiftlik-i Hümayun” lardan biridir. Gülcülüğün yapıldığı
1890 lı yıllarda Üsküdar’da Padişahın; Kurbağalıdere Çiftlik-i Hümâyûnu, Hekimbaşı Çiftlik-i Hümâyûnu ve Çâvuşbaşı Çiftlikât-ı Hümâyûnu olarak üç çiftliği vardı. (1) Çavuşbaşı
Çiftliğine 1886 yılında görevli olarak giden Bonkowski Paşa bu çiftliğe at sırtında Kandilliden
15 saatte gittiğini rapor etmişti. (2) Bu çiftliğe 1893 yılında uzman olarak gönderilen Mikâil
yazdığı resmi yazıda Çavuşbaşı Çiftliğinin Kanlıca arkasında olduğu ve havasının letafeti
sebebiyle “mevkiyece emsali nadir olan mahallerden” olduğunu bildiriyordu. (3)

Resim 2:
Gülsuyu için
kullanılan
imbikler.
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Çavuşbaşı Çiftliğinde Gül bahçeleri
Osmanlı Memleketinde yağ gülü yetiştirmek için atılan önemli bir adım da Çavuşbaşı
Çiftliğinde olmuştur. İstanbul’da Anadolu yakasında Sultan Abdülhamit’in kendi bahçelerinden
olan bu yerin havası ve toprağının uygun olması ile gülistan tesisi kararı alınmıştı. 1884
yılında Çiftlik-i Hümayuna ekilecek
gülfidanlarının Kazanlıktan getirilmesi
için emirname yazılır.12 Ekim 1884
tarihli Padişah emri ile yazılan istek
yazısında 1000 adımlık gülfidanı istenmişti. Gül yetiştiricileri için bir
ölçü birimi olan bu miktar gereken
gülfidanlarını belirtmektedir. Bu miktar büyük bir gül bahçesi kurulmasının
Resim 3:
Osmanlı
planlandığını göstermektedir. 5 Aralık
dönemi
1884 tarihli bir resmi yazı ile bu
haritasında
emrin yerine getirildiği belirtilmekÇavuşbaşı.
tedir. Kazanlık bölgesinden istenen
gülfidanlarına ilaveten 100 adet fidanı
daha ilave edilerek 1088 kilo ağırlığına ulaşan gülfidanlarını tren ile
göndermişlerdi ; “….ve Kızanlık bahçelerinden tedarik edilen ol miktar
Resim 4:
Çavuşbaşının
gül fidanının üzerine 100 adet dahi
bugünkü
ihtiyaten ilave olunarak kaffesi 1088
konumu.
kilogram sıkletinde olduğu halde ol
canib-i şeref-câlibe sevk ve irsal kılınmak üzere demir yolu işledici kumpanyasına teslim kılındığı…”bildirilmişti. (4)
Çavuşbaşı çiftliğine 1884 yılında kokulu güller dikilmiş, 17 dönüm gül bahçesi hazırlanmıştı.
Buradaki gül bahçesi Kazanlık kökenli olan Rıdvan Ağa ve kayınbiraderinin çalışmaları
ile gerçekleştirilmiş, gül bahçelerinin etrafı çit ile çevrilmiş, fidanlar sıra halinde dikilmişti.
8 Ekim 1893 tarihinde Çavuşbaşı Çiftliğine Mikâil isimli bir uzman gönderilmiş ve bu
arazide yapılan ziraata dair bilgi istenmişti. Mikâil’in muayene, teftiş ve tahkiki sonucunda;
Kanlıca arkasına teadüf eden ve Çavuşbaşı namıyla maruf olan çiftliğin letafeti mevkiyece
emsali nadir olan mahallerden olması…. Kızanlık’tan celb olunan gülfidanları işbu Çiftlik-i
hümayunlarına gars olunarak burada el-yevm on yedi dönümü havi güzel bir gül bağçesi
vücuda getirilmiştir” diyerek gelişmekte olan gül bahçesi hakkında bilgi vermektedir. (5)
1884 yılında dikilen bu güller 1886 yılında ürün vermiş ve 1886 yılı yaz mevsiminin başlangıcında bu çiftliği gezen ve burada elde edilen gülyağının kimyasal analizini yapan
Mektebi Tıbbiye-yi Adliyeyi Şahane analitik kimya hocası C. Bonkowski Paşa’nın verdiği
bilgilerden bir çok şeyi öğreniyoruz; “Çavuşbaşı çiftliği Kandilliden at ile 15 saat uzaklıktadır.
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Gül bahçelerinin etrafı çit ile çevrilmiştir. Fidanlar sıra halinde dikilmiş olup sıralar arasında
160 cm aralık bulunmaktadır.3 yıllık olan fidanlar 130 cm bir boya erişmiş olup çok sıhhatli
bir görünüme sahiptir. Buradaki gül bahçesi Kızanlık kökenli olan Rıdvan Ağa ve kayınbiraderinin
çalışmaları ile gerçekleştirilmiştir. Bu çiftlikte ilk gül hasadı ekiminden 3 yıl sonra 1886
yazında yapılmış ve yaklaşık 500 okka (650kg) gül çiçeği elde edilmiştir. Gülsuyu ve gülyağı
elde etmek için Kızanlık’ ta kullanılan biçimde bakır imbikler ve Kızanlıktakine benzer
yöntem kullanılmıştır. Elde edilen gülyağı hemen hemen renksiz olup 16 derecede 64 saniyelik
bir zamanda billuri bir kitle haline gelmektedir” (6) diye yazar.

Gülsuyu Gülyağı Eldesi
1884 yılında dikilen bu güller 1886 yılında ürün vermiş, yaklaşık 500 okka (650kg) gül
çiçeği elde edilmişti. Yetiştirilen kokulu güller imbikten geçirilerek gülyağı ve gülsuyu elde
edilmiştir.Gülsuyu ve gülyağı elde etmek için Kazanlık’ ta kullanılan biçimde bakır imbikler
ve Kızanlıktakine benzer yöntem kullanılmıştır Elde edilen gülsuyu Sarayda “Kilar ve matbah-ı hass-ı hümayunda sarf olunmak üzere” satın alınıyordu. Bu ürünler “Saray-ı Hümâyûn
Erzak Anbarı” vasıtası ile satın alınarak Sarayda kullanılıyor, zaman zaman da dış piyasaya
satılıyordu.
Her sene Haziran ayında elde edilen gülsuları resmi bir yazı ile; “Çavuşbaşı Çiftlik-i
Hümayunu gül bahçesinden sene-i sabıka ve haliye zarfında istihsal olan a’lâ gülsuyu mevcud
ise bunun 100 kilosunun hasırlı şişeler derununda olduğu halde sarayı hümayun-ı mülükhane
erzak anbarı idaresine irsali” isteniyordu. (7) Her seneki gül mahsulünden en nefisinden dört
hasırlı gülsuyunun beher kilosu mecidi yirmiden üç kuruş fiyat üzerinden Saray-ı Hümayun
Erzak Anbarına teslim ediliyordu. Belgelerden 1906 yılına kadar izleyebiliyoruz.
Çavuşbaşı Çiftliğine dikilen kokulu güllerden elde edilen gülyağı da satılıyordu. 22
Temmuz 1893 tarihli bir resmi yazı çiftlikteki gül bahçelerinden elde edilen gül yağının
satılmasına dairdir. Bu yazışmada 1893 yılında bu gül bahçelerinden 347 kıyye gül elde
edilmiş ve bu güllerin imbikten geçirilmesi ile 40 dirhem kadar halis
gülyağı ve 100 kıyye miktarı gülsuyu
elde edilmiştir. (1 kıyye=1 kıyye aşari= 1 kilo,1 miskal=4.81 gram yaklaşık 5 gram) Elde edilen mahsul saraya satılmaktadır. O sene Kazanlıkta
kışın şiddetli geçmesi ile mahsul az
olmuş ve gülyağı piyasası yükselmişti.
Bu sebeple Çavuşbaşı Çiftliğinde
elde edilen gülyağının dışarıya satılması hazineye teklif edilmişti. (8) 2
Ağustos 1893 tarihinde Hazine-i Hassa-i Şahane’den gelen cevapta elde
Resim 5:
edilen gülyağı ve gülsuyunun müzaGülsuyu
yede edilerek taliplerine satılması
sepeti.
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kabul edilmiştir. (9) Ayrıca gül bahçelerindeki ağaçların budanması ile elde edilen gülfidanı
çeliğinin satılması da gündeme gelmiş ve uzun bir süre bu çelikler satılmıştı. (10)
Bu çiftlikteki gül bahçelerinin 1903 ve 1904 yıllarındaki durumu hakkında da bilgi sahibi
olabiliyoruz. Çiftlikteki gül bahçelerinin geliştirildiği ve gül yağı, gül suyu imalinin devam
ettiğini görüyoruz. Her yıl 100 kilo civarında elde edilen gülsuyu ve 100 gram kadar gül yağı
saraya satılmaktadır. (11) 1904 yılında da bu bahçelerden elde edilen gülfidanları da Ziraat
Nezaretine satılmıştı. (12)

Gülyağı İmali Sanatının Terakkisi 1893
Üsküdar-Çavuşbaşı Çitliğindeki denemeler başarılı olunca Sultan Abdülhamid 30 Mayıs
1893 tarihinde verdiği bir irade ile gülcülüğün Osmanlı topraklarında geniş çapta yapılmasını
başlatmıştır. Padişah Orman ve Maâdin ve Ziraat Nezareti’ne gönderdiği resmi yazıda özet
olarak ;“Gülyağı imali sanatının terakkisi zımnında evvel be evvel hangi vilayette matluba
muvafık surette gülyağı istihsal olunabileceği mahalleriyle bi’l-muhabere anlaşıldıktan sonra
ana göre icabının icra ve icraat-ı vakı’a ve netayic-i hasıladan malumat itası” nı bildirmişti. (13)
Bu İrade üzerine Orman ve Maâdin ve Ziraat Nazırı Selim Mülhime Paşa, Temmuz 1893
de Ziraat müfettişliklerine, Numune tarlaları müdüriyetlerine ve Ziraat Heyet-i Fenniyesi Riyasetlerine ayrı ayrı yazılar yazarak; “Gülyağı imali sanatının terakkisi zımnında evvel be
evvel hangi vilayette matluba muvafık surette gülyağı istihsal olunabileceği mahalleriyle bi’lmuhabere anlaşıldıktan sonra ana göre icabının icra ve icraat-ı vakı’a ve netayic-i hasıladan
malumat itası “ istiyordu. Buralardan alınacak cevaplara göre gerekenler yapılacaktı. (14) Bu
resmi yazışmalardan sonra Osmanlı Devletinin birçok vilayetinde gülcülük yapılmaya
başlanmıştır. Osmanlı Devleti Ziraat Nezareti’nin Gülyağı İmali İçin “Gülistanlar Tesisi” Çalışmaları 1910 yılına kadar devam etmiştir.
Osmanlı Devleti Ziraat Nezaretinin gülyağı imali için Gülistanlar tesisi çalışmaları 30 yıl
kadar sürmüş çok kapsamlı, emek verilmiş ve pahalıya mal olmuş bir proje idi.
Bu proje Üsküdar Çavuşbaşı Çiftliğinde başlamıştı. Çavuşbaşı Çiftliğinde yapılan gülcülüğü
1906 yılına kadar izleyebiliyoruz.

NOTLAR KAYNAKLAR
1. Başbakanlık Osmanlı Arşivi. Hazine-i Hassa Tahrirat Tasnifi ( HH.THR 689/34) 1893 senesine ait Hazîne-i Hâssa-i Şâhâne-i Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Âlîsine Kurbağalıdere ve Hekim ve Çâvuşbaşı Çiftlikât-ı
Hümâyûnu’nun zirâ‘at ve hayvânât hesâbâtı dâhil olmayarak vâridât ve masârıfâtını mübeyyin bir senelik
cedveldir.
2. Turhan Baytop. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Anadolu’da Yağ Gülü Yetiştirilmesi ve Gülyağı.Tıbbi
ve Aromatik Bitkiler Bülteni. Temmuz 1990, Sayı 4.sayfa 8-10.
3. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Perakende (Y.PRK..HH 27/20 ) Fi 27 Rebiül evvel sene 1311 (8 Ekim
1893)
4. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Hazine-i Hassa Tahrirat ( HH.THR 689/8). Çavuşbaşı çiftliğine dikmek için
tekrar Kızanlık bahçelerinden gülfidanları getirilmesine dair. Fi 16 Safer sene 1302 ve fi 22 Teşrîn-i Sânî
sene 1300 (5 Aralık 1884)
5. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Perakende (Y.PRK..HH 27/20 ) Fi 27 Rebiül evvel sene 1311 (8 Ekim
1893)
6. Turhan Baytop. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Anadolu’da Yağ Gülü Yetiştirilmesi ve Gülyağı.Tıbbi
ve Aromatik Bitkiler Bülteni. Temmuz 1990, Sayı 4.sayfa 8-10.
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7. 1903 HH.THR 689/50Emlak-ı Hümayun Üçüncü Şube İdaresine Fi 13 ağustos sene 319 (26 Ağustos
1903) 1904 HH.THR 689/63 Fi 12 Temmuz sene 320 (25 Temmuz 1904)
8. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Hazine-i Hassa Tahrirat ( HH.THR 689/8). Fi 9 Muharrem 311 ve fi 11
Temmuz sene 309 (22 Temmuz 1893)
9. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Hazine-i Hassa Tahrirat (HH.THR 689/34 ) Fi 21 Temmuz sene 309=2
Ağustos 1893
10. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Hazine-i Hassa Tahrirat (HH.THR 689/65) Fi 9 Ağustos sene 320 (22
Ağustos 1904)
11. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Hazine-i Hassa Tahrirat (HH. THR 689/51 ) Fi 7 Ağustos 319 (20 Ağustos
1903), 1903 HH.THR 689/50, 1903 HH.THR 689/54, 1904 HH.THR 689/56, 1904 HH.THR 689/57,
1904 HH.THR 689/631905,HH.THR 689/74
12.Başbakanlık Osmanlı Arşivi Hazine-i Hassa Tahrirat( HH.THR 689/65) Fi 14 Eylül sene 1320 (27 Eylül
1904)
13. Başbakanlık Osmanlı Arşivi. AMKT.MHM 727/ 1 ( 20 Zilhicce 310 = 4.07.1893)
14. Başbakanlık Osmanlı Arşivi. AMKT.MHM 727/ 1 ( 20 Zilhicce 310 = 4.07.1893)
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EK: 1. Çavuşbaşı, Hekim başı ve Kurbağalıdere çiftliklerinin gelir giderleri (Başbakanlık Osmanlı
Arşivi Hattı Hümayun Tasnifi THR. No.689/34 dosyadadır)
Kurbağalıdere ve Hekim ve Çâvuşbaşı Çiftlikât-ı Hümâyûnu’nun zirâ‘at ve hayvânât hesâbâtı
dâhil olmayarak vâridât ve masârıfâtını mübeyyin bir senelik cedveldir.
Vâridât
Kurbağalıdere Çiftlik-i Hümâyûnu
Bir nefer korucunun ma‘âş-ı senevîsi
Diğer nefer korucunun ma‘âş-ı senevîsi 3000Fidanlık bahçıvânının ma‘âş-ı senevîsi
Odacının ma‘âş-ı senevîsi
Hekimbaşı Çiftlik-i Hümâyûnu
Bir nefer korucunun ma‘âş-ı senevîsi
Diğer nefer korucunun ma‘âş-ı senevîsi
Odacının ma‘âş-ı senevîsi
Çâvuşbaşı Çiftlikât-ı Hümâyûnu
Bir nefer korucunun ma‘âş-ı senevîsi
Diğer nefer korucunun ma‘âş-ı senevîsi
Yoncacının ma‘âş-ı senevîsi
Gülcünün ma‘âş-ı senevîsi
Odacının ma‘âş-ı senevîsi
Me’mûr ma‘âşatıyla mesârifât-ı fevka’l-âde
Fazla-i vâridât
Kurbağalıdere Çiftlik-i Hümâyûnu
Kurûş Santim Tarla îcârı
Bağ ve bahçe îcârı
Îcârât-ı muhtelife
Mer‘a îcârı
Otlak bedeli ve kotra rüsûmu
Hâsılât-ı muhtelife
Bostân öşrü
Hekim ve Çavuşbaşı Çiftlikât-ı Hümâyûnu
Torlak îcârı
Bağ ve bahçe îcârı
Tarla îcârı
Emlâk ve akarat îcârı
Otlakiye bedeli
Bostân öşrü
Yonca ve üç çiftliğin hubûbât ve öşür bedeli ile bir hissesinin ale’l-tahmîn bedelâtı
Orman ve çalılık bedeli
Yekûn

4500
3000
2400
3600
3000
2400
3600
3600
3000
3600
2400
61900
250000
13730
42725
10900
460
130000
2252,50
1631
17370
8700
1650
15700
9169
7550
38048
50010
350000
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KİTAP TANITIMI
ATATÜRK’Ü CERRAHPAŞA’DA ANMAK
Önder Kocatürk1

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi, Prof. Dr. İbrahim Başağaoğlu’nun özenle yazıp, çok değerli fotoğraflarla hazırladığı
bu eser2, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı boyunca iki
kez gerçekleştirdiği Cerrahpaşa Hastanesi ziyaretlerinden yola çıkarak ağırlıklı olarak
Atatürk’ün sağlık, doğa ve çevreyle ilgili çeşitli faaliyetlerine, sözlerine ve karakterine
yönelik önemli ve dikkat çekici bilgileri
okuyucuya sunmaktadır. Bunun yanında,
ayrıca Cerrahpaşa Hastanesi’nin tarihçesi,
Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilk
döneminde Tıbbiye öğrencileri ve hekimleri, yurtdışındaki Atatürk anıtları
ve caddeleri, dünya liderlerinin ve basınının Atatürk hakkındaki sözleri ve Atatürk’ün sevdiği şarkılar hakkında ilgi
çekici bilgiler ve fotoğraflar okuyucularla
paylaşılmaktadır. (Resim 1)
Atatürk, Cerrahpaşa Hastanesi’ne
yaptığı iki ziyarette de hastanenin düzeninden ve çalışmalarından memnun kalmış, 1936 yılındaki ziyareti esnasında
hastanenin at nalı şeklinde sahile kadar
genişletilmesi gerektiğini söylemiştir.
Eserde Atatürk’ün yaşamından kesitlerle, onun doğa sevgisini, yeşilliklere,
ormanlara, ağaç ve çiçeklere ne kadar
değer verdiğini, onları ne kadar çok sevdiğini ve korunması istediğini gösteren
1

2

Prof. Dr. Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü.
onderkocaturk@yahoo.com
İbrahim Başağaoğlu. Atatürk’ü Cerrahpaşa’da Anmak, İstanbul 2012.
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örneklere yer verilmiştir. Afet İnan ve Sabiha Gökçen’le olan hatıralarının yanında bu
örneklerden şüphesiz en çarpıcısı Atatürk’ün 1930 yılında bir çınar ağacının kesilmesine
engel olması, bu uğurda ağacın yanındaki Yalova Köşkü’nü İstanbul’dan getirttiği tramvay
rayları üzerinde 4 metre 80 santimetre uzağa taşıtmasıdır. Benzer bir örneğine yaklaşık 66 yıl
sonra (1996’da) ve taşıma mesafesi 2 metre olarak ABD’de rastlanabilecek bu olayın
ayrıntıları kitapta okuyucuya sunulmaktadır.
Eserin önemli bölümlerinden birisi de Atatürk’ün değişik tarihlerde ve Türkiye genelinde
ziyaret ettiği sağlık kurumlarına dairdir. Bu bölümde kronolojik olarak Atatürk’ün ziyaretlerine
ilişkin bilgilere ve tarihi fotoğraflara yer verilmektedir. Atatürk’ün yurt gezileri esnasında
hastaneleri ziyarete ve teftişe çok büyük önem verdiğini, hastalar, doktorlar ve diğer sağlık
görevlileriyle konuşup ayrıntılı bilgi aldığı verilen örneklerden anlaşılmaktadır. Bunlardan
Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı yıllarında ziyaret ettiği Konya Asker hastanesinde bir yaralı
askerle konuşması, Ankara Samanpazarı’ndaki askeri hastanede doktorla yaptığı görüşmenin
ayrıntıları ve sonrası, 1924 yılında Yozgat Hastanesi’ndeki açıklamaları, 1929 yılında Şişli
Etfal Hastanesi’nde tedavisiyle bizzat ilgilendiği sığırtmaç Mustafa ile yaşadıkları, Denizli
Devlet Hastanesi’nde Başhekimle yaptığı konuşma okuyuculara nakledilmektedir.
Kitabın son bölümünde Atatürk’ün hayatından kesitleri suluboya tabloları ile ustalıkla
yansıtan Ressam Rezzan Yıldız’ın kısa özgeçmişi ve Atatürk tablolarından bazılarına yer verilmektedir. Bu tablolar “Atatürk’ü Cerrahpaşa’da Anmak” konu başlığıyla 2012 yılı Kasım
ayı içinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde sergilenmiştir. (Resim 2)

