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Tarih geçmişin bilimi olarak bilinse de aslında 
bugüne yöneliktir. Bugünün yönlendirmeleriy-
le, hâlihazırda yaşanılan zamanın sorunları çer-
çevesinde ve bugünkü zihinsel kodlarla geçmi-
şe bakılır. Sağlık ve sosyal bilimlerin en önemli 
ve en eski kesişme alanlarından biri olan tıp ta-
rihi, son zamanlarda ülkemizde farklı disiplin-
lerde yapılan akademik çalışmalarda önemli bir 
uğrak yeri olarak karşımıza çıkıyor. Siyaset Bi-
liminden sosyolojiye, antropolojiden kültürel 
çalışmalara kadar pek çok sosyal bilimci tıbbın 
toplumsal-siyasal hayattaki farklı konumlanı-
şını ve etkisini ön plana çıkarıyor. Ancak tüm 
bu popüler akademik ilgi alanlarını önceleyen 
ve hak ettiği önemi ülkemizde maalesef bula-
mayan başlı başına bir ‘tıp tarihi’ alanımız var. 
HayatSağlık Dergisi olarak 13. sayımızı tıp tari-
hine ayırdık. 

Bu vesileyle bu sayımızı, geçtiğimiz aylarda 
emekliliğe -elbette sadece memuriyetten- ayrı-
lan, Türkiye’de tıp tarihi alanının klasik tarihçi-
likten sosyal tarihçiliğe geçişindeki ‘kapıyı açan’ 
hoca olan Nuran Yıldırım’a armağan ediyoruz. 
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Tablo 1: Balkan Savaşları öncesinde İstanbul’da ölüm rakamları

Tarih Kızıl Kızamık Difteri Çiçek Tifo Tüberküloz Menenjit Toplam

1-17 Mart 5 8 1 19 6 27 305

18-24 Mart 6 3 14 6 45 328

25-31 Mart 2 10 1 12 5 40 310

1-7 Nisan 1 10 2 13 6 21 305

15-21 Nisan 1 8 2 21 6 41 275

22- 28 Nisan 13 3 16 3 25 271

29 Nisan- 5 Mayıs 3 12 3 8 6 32 263

6 – 12 Mayıs 3 11 1 9 4 28 1 256

13-19 Mayıs 3 6 2 10 5 26 1 240

20 – 26 Mayıs 3 8 16 1 25 224

27 Mayıs – 2 Haziran 2 5 2 14 4 24 228

2 – 9 Haziran 1 6 1 12 3 25 197

10 – 16 Haziran 3 7 1 11 1 27 209

17 – 23 Haziran 4 8 8 2 26 185

24- 30 Haziran 1 3 1 3 3 31 213

1 – 7 Temmuz 3 3 2 9 2 23 218

8 – 14 Temmuz 2 3 1 9 7 27 205

15 – 21 Temmuz 5 7 31 214

22 – 28 Temmuz 2 2 7 3 33 235

29 Temmuz – 4 Ağustos 1 4 21 2 32 210

 5 – 11 Ağustos 1 2 2 5 7 32 219

12 – 18 Ağustos 1 2 18 11 10 231

19 – 25 Ağustos 1 9 3 26 169

26 Ağustos – 1 Eylül 3 2 1 11 3 27 206

2 – 8 Eylül 1 11 6 24 194

9 – 13 Eylül 1 1 6 4 18 130

14 – 21 Eylül  3 3 18 8 23 226

22 – 28 Eylül 2 1 3 13 3 21 200

29 Eylül – 5 Ekim 3 16 3 23 188

6 – 12 Ekim 6 1 1 24 5 21 179

13 – 19 Ekim 2 19 4 23 189

20 – 26 Ekim 2 1 18 4 33 229

27 Ekim – 2 Kasım 4 1 1 23 3 23 202

3 – 9 Kasım 3 1 2 22 3 30 2 265

58
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Balkan Savaşları’nın Başlangıcında 
Meclis-i Sıhhiye Tartışmaları

(Ekim-Kasım 1912)
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Aded Dirhem Kıyye Aded Dirhem Kıyye Aded Dirhem Kıyye Aded Dirhem Kıyye Aded Dirhem Kıyye
Zaç yağı 8 5 5 60 345 7
Sarı sabır 15 2 5 5 5 2
Şap 3 100 240 60 2
Sirke ruhu acudur az kaldı 100 100
Taflan suyu 100 2 200 1 300
Gül suyu 3 1 2 200
Ağaç kavunu suyu 4 2 2
Çiçek suyu 8 4 200 1 200 3
Ruh 40 2 250 1 150 36
Pelesenk yağı 200 2 150 150 300 1
Tenkâr
Kilermeni 300 1 4 1 200
Mürver tohumu
Defne tohumu
Darçın
Kunduz böceği 10 1 100 60 250
Kâfur 1 50 20 330
Hıyarşenbe
Kırım tartar 15 15
Kına kına 200 6 200 4 2
Beyaz balmumu 50 8 50 5 3
Sarı balmumu 10 5 5
İsfidâç 15 12 2 1
Kırmızı kantaron 30 30
Şevket otu 225 4 3 25 1
Kalandon çiçeği  (nergis çiçeğidir) 10 2 1 7
Selleme 150 3 2 150 1
Sürur
Sülügen 120 1 220 200
Yüzük otu 190 1 260 310
Şâhtere hülasası 100 100
Kardeş kanı 200 200
Ratanya hülâsâsı 100 100
Kırık yakısı 20 20
Gül yaprağı 2 200 200 1
Hatmî çiçeği 2 1 1
Arnika çiçeği 200 150 50
Mürver çiçeği 10 2 8

Bin iki yüz elli bir senesi mâh-ı saferü'l-hayrından i'tibâren Maltepe Hastahânesinde kâin Asâkir-i Mansûre-i Şâhâne hastagânı tîmârı ve Asâkir-i Mansûre alayları içün iktizâ iden edviyenin 
masârıfatı beyân

Mâh-ı muharremde bâkî kalan Anbardan ahz olunan Hastahânede sarf olunan Alaylara verilen Bâkî kalan
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Sosyal ilişkilerin bireyin sağlığını 
olumlu etkilediği, eksikliğinin ise 

psikolojik duruma olumsuz tesirde 
bulunduğu bilinen bir gerçektir. Son 
yıllarda yapılan araştırmalar sosyal 
ilişkilerdeki eksikliğin, bedende fiziki 
manada dikkate değer değişikliklere 
yol açtığını ortaya koyuyor. Geçtiği-
miz Mart ayında yayımlanan meta-a-
naliz çalışması (Perspect Psychol Sci. 
2015 Mar;10(2):227-37) hem sosyal 
izolasyonun hem de yalnızlığın birer 
erken mortalite risk faktörü olabile-

ceğine işaret ediyor.
Bahsi geçen çalışmada, subjek-

tif ve objektif yalnızlığın mortalite 
üzerine etkisini inceleyen 70 araş-
tırmanın sunduğu niceliksel sonuç-
lar analiz edilmiş. Objektif yalnızlık 
başlığında yalnız yaşama ve sosyal 
izolasyon ele alınmış. Sosyal izolas-
yonu ‘sosyal ilişki-iletişim eksikliği, 
sosyal aktivitelere katılmama veya bir 
dostun eksikliği’ olarak kabul eden 
makalede, subjektif yalnızlık ‘kişinin 
kendini toplumdan izole hissetmesi’ 

haberler

Yalnızlık öldürüyor mu?

Bağışıklık sistemi, canlı vücudun-
da geniş bir çeşitlilikte; bakteri-

leri, virüsleri, parazitik solucanları, 
vücuda giren veya vücutla temasta 
bulunan her yabancı maddeyi tarar 
ve onları canlının sağlıklı vücut hüc-
relerinden ve dokularından ayırır. 
Organ nakli gibi bazı durumlarda 
bu sistemin geçici bir süre fazla aktif 
olmamasını isteriz. Çünkü bağışıklık 
sistemi, yeni nakledilen organı farke-
der ve derhal onu ortadan kaldırmak 
için harekete geçer. Bunu önlemek 
amacıyla nakilden sonra doktorlar 
tarafından hemen  bağışıklık sistemi-
ni baskılayıcı ilaçlar verilir. Ancak bu 
ilaçlar bağışıklık sistemini baskıladı-
ğından dolayı enfeksiyonlara ve hatta 
kanserlerin oluşmasına yol açabil-
mektedir.

13 Ağustos 2014 tarihinde, Har-
vard’a bağlı Brigham and Women’s 
Hastanesi, Hindistan’daki Kök Hücre 
Biyoloji ve Rejenaratif Tıp Enstitüsü 

ve İsviçre’deki Bern Üniversitesi Has-
tanesi ekiplerinin işbirliği yaparak 
oluşturdukları immunosupresif çalış-
ma Science Translational Medicine’da 
yayınlandı. Bu çalışmada bir bağışık-
lık sistemi baskılayıcı ilaç olan takro-
limus, bir ilaç taşıyıcı sistem olan hid-
rojel ile kombine hale getirilip nakil 
sonrası organın nakledildiği bölgeye 
enjekte edilmek üzere hazırlanmış. 
Enjekte edilen bu ilaç kombinasyonu, 
bağışıklık sisteminin yeni organı far-
kedip saldırdığı ana kadar pasif kal-
makta ve sistem saldırdığı anda or-
tamdaki artmış enzimlerin varlığında 
aktifleşmektedir. Söz konusu takroli-
mus-hidrojel kombinasyonunun et-
kilerini araştırmak amacıyla yapılan 
deney için temin edilen sıçanlara 
önce arka uzuv nakli yapılmış ve son-
ra 5 gruba ayrılmış. 1. gruba herhangi 
bir tedavi yapılmamış, 2. gruba sadece 
hidrojel, 3. gruba sadece takrolimus, 
4. ve 5. gruba ise takrolimus-hidro-

jel kombinasyonu verilmiş. Yalnızca 
takrolimus veya yalnızca hidrojel ile 
karşılaştırıldığında takrolimus-hid-
rojel kombinasyonunun vücutta daha 
uzun süre kontrollü salım yaptığı 
görülmüştür. Tek başına takrolimus 
kullanımı bağışıklık sistemini 35,5 
gün, tek başına hidrojel kullanımı 11 
gün baskılarken, bu ikisinin kombi-
nasyonu ise bu sistemi 100 günden 
fazla baskılamıştır.  

Takrolimus-hidrojel kompleksi, 
bütün bu baskılama sürecini organ 
nakli sonrası tek seferlik enjeksiyonla 
yapmaktadır. Bu göz önüne alındı-
ğında, bağışıklık sistemini baskılayıcı 
ilaçların sürekli verilmesiyle ortaya 
çıkan yan etkiler, zehirlenmeler ve 
hasta uyuncu problemleri, bu yakla-
şım sayesinde daha da azalmış ola-
caktır. 

Eşref Tatlıpınar

Yeni ilaç taşıma sistemi organ nakli reddini önlüyor

6 hayatsağlık

şeklinde tanımlanmış. Elde edilen 
sonuçlara göre, ölüm oranını yalnız 
yaşama %32, sosyal izolasyon %29, 
yalnızlık ise % 26 oranında artırıyor. 
Katılımcılarını ağırlıklı olarak 50-70 
yaş grubunun oluşturduğu çalışmada, 
kişilerin cinsiyetine veya etnik köke-
nine göre bir farklılık saptanmazken, 
sosyal ilişkilerdeki eksikliğin morta-
lite açısından 65 yaş altı grubu daha 
çok etkilediği gözlenmiş.

Sosyal izolasyon ve yalnızlığın 
hangi yolla ölüm riskini artırdığı 
henüz kesinleşmemiş olsa da her iki 
faktörün beden sağlığı üzerine etkile-
rini konu edinmiş çalışmalar mevcut-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25910392
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haberler

tur. Yüksek tansiyon, azalmış fiziksel 
aktivite, zayıflamış bağışıklık, düzen-
siz uyku bu çalışmalarca tespit edile-
bilmiş sonuçlardan bazılarıdır.

Makalede dikkat çekilen bir di-
ğer husus, ölüm oranlarıyla ilgili elde 
edilen bu verilerin, obezite, madde 
bağımlılığı, fiziksel aktivite gibi iyi 

tanımlanmış diğer ölüm risk faktör-
leriyle kıyaslanabilecek olduğudur. 
Bunlardan obeziteyi örnek gösteren 
araştırmacılar, birkaç on yıl önce 
yeme alışkanlıkları ve yaşam tarzın-
daki birtakım değişikliklerin obezite 
ve beraberindeki sağlık sorunlarını 
öngörme olanağı verdiğini söylüyor. 

Aynı şekilde günümüzde değişen sos-
yal alışkanlıklarla daha çok insanın 
yalnızlaştığını göz önünde bulundu-
rarak gelecekte yalnızlığın oluştura-
cağı bu riskin çok daha artacağı tah-
min ediliyor.

Bu bağlamda, hem subjektif hem 
objektif yalnızlığı birer risk faktörü ya-
pan sebepleri daha kapsamlı analizlere 
tabi tutacak çalışmalara ihtiyaç duyul-
maktadır. Böylece gerek bu sebeplerin 
önlenebilirliğine gerekse bu mortalite 
risklerini azaltacak müdahalelerin ne-
ler olabileceğine dair yeni çalışmaların 
da önü açılmış olacaktır. 

Melike Nur Özdemir                                                                                                  

Günümüz koşullarında sosyal ka-
pasitesi artan birey, ilişkilerinde 

her geçen gün daha çok etkilenmeye 
ve örnek alma davranışlarına doğru 
yönelim göstermektedir. Bu tip et-
kileşimler yabancı insanlar arasında 
bile ciddi anlamda yer edinebilirken 
birbirine en yakın olan eşlerde de ol-
maması söz konusu değil. Eşlerin sağ-
lık durumlarının birbirlerine etkileri 
üzerine yapılan çok sayıda çalışma 
mevcuttur.

Mart 2015 tarihinde, JAMA (Jour-
nal of American Medical Association) 
adlı dergide yayınlanan güncel bir 
araştırmada, eşlerden birinin sağlığı 
kötüyken iyileşmeye başlaması duru-
mu ile halihazırda zaten sağlıklı ol-
duğu diğer bir durumun karşıt tarafa 
(eşe) etkileri karşılaştırılmış (JAMA 
Intern Med. 2015 Mar; 175(3): 385-
92). İngiltere’de “The English Longi-
tudinal Study of Ageing (ELSA)” adlı 
kurumda çalışan bir grup halk sağlığı 

çalışanı tarafından düzenlenen araş-
tırmada kullanılan sağlık paramet-
releri arasında, sigara bırakma, artan 
fiziksel aktivite ve %5 ve üzeri kilo 
kaybı yer alıyor. Katılımcıların özel-
likle 50 yaş ve üzeri olmasına özen 
gösterilen bu çalışmaya 3722 çift se-
çilmiş. Verilerin değerlendirilmesin-
de ELSA’ya ait veriler baz alınmış ve 
2002’den itibaren düzenli aralıklarla 
yapılan bu üç sağlık parametresi tara-
maları sonuçları da kontrol verisi ola-
rak kaydedilmiş. Anketlerdeki sorular 
arasında, “Yakın zamanda veya geç-
mişte sigara içtiniz mi?”, “Herhangi 
bir sportif aktivitede bulunuyor mu-
sunuz?” gibi sorular yer almakta. Kilo 
verme ile alakalı ölçüm için ise “Ta-
nita” isimli tüm dünyada diyetisyenler 
tarafından ortak kullanılan elektronik 
skala kullanılmış. Sorulara verilen ce-
vaplar ve yapılan ölçümler sonucunda 
ilk alınan veriler “baseline”, sonraki 
uygulanan anketler “follow up” olarak 

kaydedilmiş. Yapılan takipler düzenli 
aralıklarla (sigara bırakma ve fiziksel 
aktivite 2 yılda bir, kilo verme 3 yılda 
bir) kontrol edilmiş. Ancak güvenilir-
liği ve sapmaları engellemek amacıyla 
ELSA’da çalışan hemşireler rastgele 
zamanlarda evleri ziyaret ederek öl-
çümleri yapmışlar.

2002 – 2014 yılları arasında yapı-
lan anketler ve düzenli ölçümler so-
nucu bir veri havuzu oluşturulmuş ve 
çeşitli istatistiki sonuçlar elde edilmiş. 
Elde edilen veriler ışığında kadınlar 
ve erkeklerin sağlık durumlarının 
daha önce yapılan araştırmalara pa-
ralel olarak birbirlerinden etkilendiği 
sonucuna ulaşılmış. Çalışma sonucu-
nun en dikkat çekici verisi ise, sağlık 
durumu kötü iken iyileşmekte olan 
bireyin hasta olan eşe etkisinin, za-
ten sağlıklı olan bireyin hastaya olan 
etkisinden çok daha fazla olduğu gö-
rülmüş. 

Ahmet Gündüz                                                                                                      

Eşlerin iyileşmelerinin birbirleri üzerine etkisi

7hayatsağlık
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Sıtma tedavi edilebilir ve bulaşma 
yollarının kontrolüyle önlenebilir 

bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgü-
tü’nün (WHO) verilerine göre, 2000 
yılından beri sıtma vakalarının %30, 
sıtmaya bağlı ölümlerin de %47 ora-
nında azaltılabilmiş olmasına rağ-
men, WHO 2014 Sıtma Raporu’na 
göre sadece 2013 yılında yaklaşık 198 
milyon sıtma vakası görülmüş. Aynı 
yıl sıtma nedeniyle, 437 bini beş yaş 
altı Afrikalı çocuklar olmak üzere 
584 bin kişi hayatını kaybetmiş. Özel-
likle Afrika kıtasında büyük bir top-
lum sağlığı sorunu olarak karşımızda 
duran sıtma için, yıllardır üzerinde 
çalışılıyor olsa da, etkililiği onaylan-
mış bir aşı henüz mevcut değil. 

RTS,S/AS01 olarak adlandırılan 
sıtma aşısının faz 3 çalışmalarının so-

nuçları The Lancet’te online olarak ya-
yınlandı (http://dx.doi.org/10.1016/
S0140-6736(15)60721-8). 2009 Mart 
ayından 2011 ocağına kadar, sıtma-
nın endemik olarak görüldüğü 7 sah-
ra altı Afrika ülkesinden 15 binden 
fazla çocuk bu randomize kontrollü 
çalışmaya dahil edilmiş. Yaşlarına 
göre (5-17 ay arası çocuklar ve 6-12 
hafta arası bebekler) iki gruba ayrılan 
çocuklara üç doz aşının ardından 20. 
ayda rapel uygulanmış. Aşılanan ço-
cuklar 13., 31. aylarda ve çalışmanın 
bitirilmesinden bir ay önce yapılan ev 
ziyaretleri dışında, sağlık kuruluşları-
na yapılan müracaatlar kaydedilerek 
pasif olarak takip edilmiş.

RTS,S/AS01 aşısı, özellikle sıtma 
ajanları içinde en ölümcül olan Plas-
modium falciparum türünü hedef-

liyor. Aşı parazitin yüzeyindeki bir 
proteini içeriyor. Söz konusu aşı, şu 
ana kadar geliştirilen en başarılı sıt-
ma aşısı olmaya aday olsa da aşının 
koruyuculuk oranı diğer hastalıkla-
rın aşılarına nispeten oldukça düşük 
görünüyor. 18 aylık takip sonucunda 
çocuklarda %46 bebeklerde %27 ora-
nında azalma kaydedilmiş. Ancak bu 
koruma oranları zamanla azalmış. İlk 
yılda çocuklarda görülen sıtma vaka-
larını %50 oranında azaltan RTS,S/
AS01 aşısının bu konudaki etkin-
liğinin 20. ayda verilen rapel doza 
rağmen 4. yılın sonunda %36’ya ka-
dar gerilediği tespit edilmiş. Ayrıca, 
calışmada aşılanan çocuklarda daha 
sık olarak menenjit görüldüğü not 
edimiş. 

Hande Kılıçkaya

RTS,S/AS01 sıtma aşısı onay bekliyor

haberler

Kanser, dünyada her yıl milyonlar-
ca insanın yaşamını yitirmesine 

sebep olan, hayat kalitesini ciddi oran-
da etkileyen önemli bir hastalıktır ve 
bu sebeple üzerinde çokça araştırma 
yapılıp, yeni tedavi yöntemleri geliş-
tirilmeye çalışılmaktadır. Bu süreçte 
bilim adamlarının karşılaştığı önemli 
kısıtlamalardan biri, hastadan hastaya 
ve tümörden tümöre değişkenlik göste-
ren tedaviye direnç meselesidir. Kanser 
hastalığının gelişmesi ve ilerlemesinde, 
hastaya özgü genetik ve çevresel fak-
törlerin yanı sıra tümörün bulunduğu 
mikro çevre koşulları da önemli düzey-

de belirleyici olmaktadır. Tümör doku-
sunun laboratuvar şartlarında ilaçlara 
verdiği yanıt ile doğal ortamında iken 
verdiği yanıtın büyük farklılık göster-
mesi, yeni ilaç geliştirmek ya da teda-
vide kullanılacak ilaçları seçmek için 
tümörü bulunduğu yerden ayırmadan 
işlem yapılmasını gerektirmektedir.

Massachusetts Teknoloji Enstitü-
sü’den Oliver Jonas ve ekibinin, Science 
Translational Medicine’de yayınlanan 
makalesinde, kanser ilaçlarının etkinli-
ğini değerlendirmede yaşanan bu zor-
lukları ortadan kaldırabilecek yeni bir 
yöntem sunulmuş, geliştirdikleri özgün 

cihaz tanıtılmıştır. Boyutu yaklaşık bir 
pirinç tanesi kadar olan ve içine farklı 
ilaç ya da ilaç kombinasyonlarının dol-
durulabildiği 16 kuyucuğa sahip poli-
mer yapıdaki bu cihaz, içerdiği ilaçlarla 
birlikte tümör dokusuna bir biyopsi 
iğnesi yardımı ile yerleştirilmektedir. 
Her bir ilacın kendi çevresindeki 200-
300 mikronluk bölgeye yayılması için 
24 saat beklenmekte, süre dolduğunda 
cihaz, etrafında ilacın yayıldığı alan-
la birlikte çıkarılmaktadır. Çıkarılan 
tümör dokusu histolojik incelemelere 
tabi tutulduğunda, tümör hücrelerinin 
çoğalmaya devam ettiği, çoğalmala-

Kanser tedavisinde ilaç duyarlılığını ölçmede 
yeni yöntem

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Ftr.wikipedia.org%2Fwiki%2FMassachusetts_Teknoloji_Enstit%25C3%25BCs%25C3%25BC&ei=yoRTVaLLMoq7ygPm24DYDw&usg=AFQjCNGLdI_ReE-ed4px17Xe5cxoP4cg7w&sig2=6Qp19CoPxlgxQdJJuCo3Iw&bvm=bv.93112503,d.bGQ
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Ftr.wikipedia.org%2Fwiki%2FMassachusetts_Teknoloji_Enstit%25C3%25BCs%25C3%25BC&ei=yoRTVaLLMoq7ygPm24DYDw&usg=AFQjCNGLdI_ReE-ed4px17Xe5cxoP4cg7w&sig2=6Qp19CoPxlgxQdJJuCo3Iw&bvm=bv.93112503,d.bGQ
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Parkinson hastalığının erken teşhisi

Parkinson hastalığı yanlış kat-
lanan protein agregatlarının 

anormal bir şekilde hücre içinde (ge-
nellikle sinir hücrelerinde) birikme-
siyle ortaya çıkan,  beyindeki Dopa-
min azlığıyla seyri ilerleyen nörolo-
jik bir hastalıktır. Günümüzde Par-
kinson hastalığının tam teşhisi hasta 
öldükten sonra otopsi sırasında belli 
olmaktadır. Bu hastalıkla savaşmak 
için bu, sizce de çok geç bir zaman 
dilimi değil mi?

Proteinlerin yanlış katlanması-
nın nedeni tam olarak bilinmemekle 
birlikte bu olayın sonunda hücre içi 
bir dizi düzensizliklerin başlaması, 
hücre fonksiyon bozuklukları ve de-
vamında hücre ölümü gerçekleşmek-
tedir. Yapılan otopsilerde Nevy nörit 
ve nöron gövdelerinde (sinir hücrele-

ri) alfa-sinüklein bulunması Parkin-
son hastaları için histolojik bir özel-
lik olarak görülmektedir. İncelenen 
hastaların kalplerindeki sinir uçla-
rında, sindirim sistemi ve derilerin-
de bulunan alfa-sinüklein Parkinson 
hastalığını destekler niteliktedir.

Meksika, San Luis Potosi’de Ilde-
fonso Rodriguez-Leyva ve ekibi sinir 
hücresi ve deri hücresinin aynı emb-
riyonik kökenden geldiğini ve yanlış 
katlanan protein birikimlerinin de bu 
hücrelerde aynı olacağı görüşünden 
yola çıkarak bir çalışma gerçekleştir-
miş. 29 Mayıs 2014’de onaylanan bu 
çalışmayla, Parkinson hastalığının 
deri testiyle erken teşhisini mümkün 
hale getirmişler. Bu çalışmada 67 Par-
kinson hastası ve 20 sağlıklı kişinin 
kulak arkasından deri biyopsisi alınıp 

incelenmiş. Parkinson hastaları San 
Luis Potasi’deki Central Hospital’in 
Nöroloji Bölümünden, kontrol grubu 
ise nörolojik olarak hiçbir semptom 
göstermeyen Dermatoloji Bölümü’n-
den alınmıştır. Alınan biyopsilere im-
münofloresan ve immünohistokimya 
testi (çeşitli testler) uygulanmış.

Yapılan çalışma sonucunda, deri 
biyopsilerinde Parkinson hastalığı 
olan grupta %58 oranında alfa-sinük-
lein yapısına rastlanmıştır. Kontrol 
grubunda ise hiçbir bulgu bulunama-
mıştır. Elde edilen nicel veriler, çalış-
maya konu olan yöntemin güvenli ve 
ekonomik olduğuna ve geliştirilmesi 
gerektiğine işaret ediyor. Zira Parkin-
son hastalığı için güçlü bir biyoişaret-
leyici bulunması erken tanı açısından 
büyük önem arzediyor. 

haberler

rının durduğu yahut programlanmış 
ölüme gittiği bölgeler ayrı ayrı tespit 
edilebilmektedir. Bu sayede aynı doku 
içerisinde tümörün gerilemesi ve or-
tadan kalkması için her bir ilacın ne 
düzeyde etkili olduğu hesaplanıp, en 
yüksek başarıya ulaşan ilaç ile tedavi-
ye başlanabilmekte, faydasız ve yüksek 
yan etkili ilaç denemelerinin önüne ge-
çilmektedir.

Laboratuvarı insan vücuduna taşı-
manın bir yolu olarak tanıtılan bu ci-
haz ile tümörün ilaçlara duyarlılığı ya 
da direnci bulunduğu çevre koşulları 
içerisinde gözlenebilmekte, bu durum 
cihazın güvenilirliğini arttırmakta-
dır. Güvenilirliği test etmek amacı ile 
aynı ilaçlar damar yolundan sistemik 

uygulandığında görülen etkiler, bu 
yöntemde elde edilen sonuçlar ile yük-
sek oranda uyumlu bulunmuştur. Bu 
uyumun sağlanmasında diğer önemli 
husus, cihaza yüklenen ilaçların mik-
tarlarıdır. Sistemik uygulama ile tümör 
dokusunun incelenen bölgesine ulaşa-
cak ilaç miktarı hesaplanıp, o düzeyde 
ilaç kuyucuklara doldurulmaktadır. 
Ayrıca, ilaçların dokuya yayılma ve çö-
zünme hızlarının farklılığını ortadan 
kaldırmak için farklı materyaller de 
kuyucuklara eklenmiş, böylece ilaçları 
birbirleri ile karşılaştırmak için uygun 
ortam sağlanmıştır. İlaçların yayılma-
ları sırasında birbirlerine karışmaları, 
kuyucuklar arası mesafelerin büyük 
tutulması ve uygun 3 boyutlu düzenle-

meler ile engellenmiştir. 
Çok sayıda farklı ilacın etkilerini 

aynı anda inceleyebilmeyi sağlayan bu 
sistemin geliştirilmesi için çalışmaları-
nı sürdüren araştırmacılar yeni hedef-
lerini, cihazı tümör dokusundan çıkar-
madan ilacın etkinliğini değerlendire-
bilmek ve tedaviye başlanma süresinin 
daha da kısalmasını sağlamak olarak 
belirlemişlerdir.  Günümüz şartlarında, 
kişiye özel geliştirilen ilaçların dahi vü-
cutta oluşturacağı cevabı kestirebilmek 
güç iken, bu tip çalışmaların devamlılı-
ğı ve rutin uygulamalara girmesi büyük 
önem arz etmektedir. 

Merve Aktan                                                                                                        
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haberler

Sigara kullanımının başta solu-
num yolları olmak bilinen birçok 

zararlı etkisi kanıtlanmış durumda. 
Sigaranın beyindeki etkilerini incele-
yen çalışmalar ve meta analiz rapor-
ları, sigaranın bunama riskini arttır-
dığını ve zihinsel aktiviteleri olumsuz 
yönde etkilediğini gösteriyor. Kana-
da’nın McGill üniversitesinde araş-
tırmalarını yürüten doktor Karama 
ve arkadaşları, 2015 yılı Şubat ayında 
Moleküler Psikiyatri dergisinde ya-
yınladıkları makale ile (Mol Psychi-
atry. 2015 Jun; 20(6): 778-85) sigara 
içmenin beyin korteks kalınlığını 
nasıl etkilediğine ve etkisinin geri 
dönüşümlü olup olmadığına dikkat 
çekiyor. 

Araştırmada ortalama yaşları 73 
olan  260 kadın ve 204 erkek katılım-
cı yer alıyor. Katılımcılar hiç sigara 
içmeyenler, sigara içmeyi bırakmış 
olanlar ve halen sigara  içmekte olan-
lar şeklinde 3 gruba ayrılıyor. Ardın-
dan geçmişte ve günümüzde çekilmiş 
beyin MRI filmleri değerlendiriliyor. 
Çalışmada hastaların sağlık durum-
larında beyin korteksini olumsuz 
etkileyen hipertansiyon, yüksek ko-
lesterol gibi faktörlerin varlığından 
da bahsediliyor. Değerlendirmelerde 
daha doğru sonuca ulaşmak için bu 
faktörler dikkate alınarak, sadece si-
gara içme ve korteks kalınlığı arasın-
daki ilişkiyi gösterecek biçimde çeşitli 
hesaplama modelleri hazırlanıyor. Bu 

modeller ile MRI filmleri kullanıla-
rak her 3 grubun ayrı ayrı ortalama 
korteks kalınlığı değerleri ve değişimi 
hesaplanıyor.

Bu araştırmanın sonucunda, siga-
ra içmenin beyin korteks kalınlığını 
azalttığı kanıtlanıyor. Hiç sigara iç-
meyen grubun ortalama beyin kor-
teks kalınlığı değeri diğer iki gruptan 
yüksek  çıkarken, sigara içmeyi bı-
rakmış kişilerin ortalama değerinin 
ise halen sigara içenlerden fazla ol-
duğu görülüyor. Fakat bu değer hiç 
sigara içmeyen kişilerin ortalama de-
ğerini geçemiyor. Araştırmacılar bu 
sonuçtan hareketle sigaranın beyin 
korteksine etkisinin geri dönüşüm-
lü olduğunu ama tamamen iyileşme 

Sigaranın beyin korteks kalınlığına etkisi

Günümüzde sağlık alanında bir-
çok araştırma yapılmakta fakat 

bu çalışmalar gerçekten amacına hiz-
met ediyor mu ya da görünen amaçları 
gerçek amaçlarıyla aynı mı sorusuna 
yanıt arayan İngiliz araştırmacılar, Ge-
orge Enstitüsü’nde çarpıcı bir çalışma 
(BMJ. 2015 Jan 28; 350: h117) gerçek-

leştirmiş.
İnsanların hayatını daha çok zor-

laştıran hastalıkların mı yahut aslında 
hayatımızı çok da etkilemeyen has-
talıkların mı daha çok araştırıldığı, 
Dünya Sağlık Örgütü’nün kullandığı 
hastalık yükü sınıflaması üzerinden 
incelenmiş. Hastalık yükü sınıflaması, 
belirli bir bölgede bir hastalık var mı 
yok mu, çok mu az mı, ölüme veya yeti 
kaybına sebep oluyor mu gibi birçok 
değişken üzerinden toplumun sağlık/
hastalık durumunu inceleyen bir sis-
tem. Bu sistem dâhilinde yükü çok 
olan hastalıkların mı yoksa az olan 
hastalıkların mı daha çok araştırıldığı 
ve bununla birlikte düşük gelir bölge-
lerinde sıklıkla görülen hastalıkların 

mı yoksa yüksek gelir bölgesinde sık-
lıkla görülen hastalıkların mı daha çok 
araştırıldığı incelenmiş.

Bu araştırmada yaklaşık bir yıllık 
zaman diliminde PubMed’de yayınla-
nan çalışmalar örneklem alınmış. 1097 
çalışmanın incelendiği araştırmada, 
düşük ve yüksek gelir bölgeleri de 
Dünya Bankası 2013 verileri baz alına-
rak sınıflandırılmış. Hastalık yükü sı-
nıflamasına uyarlanabilen 239 hastalık 
ele alınmış. Her hastalığa yükü üzerin-
den bir oran verilmiş ve bu oranlar o 
hastalık için yapılan çalışma sayısı ve 
çalışmalara katılan gönüllü katılımcı 
sayısıyla kıyaslanmış. Böylece hastalık 
yükü ile araştırma sayısı arasında bir 
ilişki olup olmadığına bakılmış. Ayrıca 

Klinik araştırmalar gerçekte neden yapılıyor?
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sağlanamadığını belirtmekte. Bahse-
dilen geri dönüşümün ise çok yavaş 
olduğu, mekanizmasının henüz açık-
lanamadığı, beyinde korteks kalınlığı 
azaldıktan sonra hiç değişmeyen ve 
kalıcı hasar olan bölgelerin varlığın-
dan da söz ediliyor. 

Beyza Nur İlhan

haberler

Uyku, sağlığımız üzerinde kri-
tik bir role sahiptir. Düzenli 

ve yeterli gece uykusundan mahrum 
kalınmasının metabolik hastalıklara 
yakalanma riskini artırdığı bilinmek-
tedir. Ancak bu durumun ortaya çı-
kışındaki moleküler sebepler henüz 
ortaya konmamıştır.

Pennsylvania Üniversitesi’nden 
Aalim M. Weljie ve arkadaşları ta-
rafından PNAS (Proceedings of the 
National Academy of Sciences) isimli 
dergide bu konuyla ilgili bir araştır-
ma yayınlandı. Çalışmada denek ola-
rak kullanılan insanlar ve farelerin 
beş gün boyunca günde sadece 4 saat 
uyumalarına izin verilmiş. Araştır-
macılar bununla dünyada her gün 
milyonlarca insan tarafından tecrübe 
edilen uyku eksikliğini taklit etmeyi 
amaçlamışlar.  

Akut (1. gün) ve kronik (5. gün) 
uyku eksikliği yaşatılan deneklerin 
kan serumları kontrol grubuyla kar-
şılaştırılmak üzere toplanmış ve bu 
serumların metabolik profilleri çı-
karılmış. Farelerde uyku kısıtlama-
sıyla ilişkili bulunan 38 metabolitin 
çoğunu, lipitlerin oluşturduğu belir-
lenirken, insan serumundaki uyku 
eksikliğiyle ilişkili metabolitlerin de 
aynı şekilde çoğunun lipid ve yağ asi-
di türevi olduğu görülmüş. İki canlı 
türünün serumunda ortak olarak 
değişen moleküller kaydedilmiş. Ok-
salik asit ve diaçilgliserol 36:3 (DAG 
36:3) diye bilinen moleküller iki 
türde de uyku kısıtlamasıyla birlikte 
azalıp, uykunun yerine konmasından 

sonra eski seviyelerine dönmüşler. 
Oksalik asit dışarıdan bazı sebzelerle 
alınabilen, vücutta da aminoasitler ve 
C vitamininin yıkımıyla ortaya çıkan 
bir son üründür. DAG 36:3 ise trig-
liserid (dokularda yağ depolanmasını 
sağlar) üretiminde kullanılan prekür-
sör bir moleküldür.

Uyku bozukluğunu veya kalitesini 
niceliksel ölçecek göstergeler henüz 
yok ama bunlara ihtiyaç var. Bu ça-
lışmada keşfedilen, iki canlı türünde 
de akut ve kronik uyku eksikliği ile 
uykunun restorasyonuyla seviyeleri 
değişen, Oksalik asit  ve DAG 36:3’ün 
uyku bozukluklarında kullanılabile-
cek biyogöstergeler olmaya aday ol-
dukları düşünülüyor. Araştırmacılar 
uyku eksikliğiyle ortaya çıkan lipid 
seviyelerindeki yükselmenin sebebi-
ni açıklayamıyorlar ama metabolik 
hastalıkların oluşumu hususunda bir 
ilişki olduğunu düşündüklerini ifade 
ediyorlar. 

Hande Kılıçkaya

Uyku eksikliği kan tahlilinde
ortaya çıkıyorbu oranlar gelir bölgeleriyle karşılaştı-

rılarak düşük ve yüksek gelir bölgele-
rinde görülen hastalıkların hangileri-
nin daha çok incelendiği bulunmuş.

Yayınlanan çalışmalar ve hastalığın 
yükü arasında yeterli bir ilişki bulu-
namazken; yüksek gelir bölgelerinde 
görülen hastalıkların, düşük gelir böl-
gelerindekilere nazaran yedi kat daha 
fazla araştırıldığı görülmüş. Çalışmayı 
yapan araştırmacılar dünya bazında 
yetkililerin acilen durumu inceleme-
sinin, nedenlerin araştırılmasını ve 
problemin çözülmesinin gerekliliğini 
vurguluyor. 

Zeliha Nurdan Genç                                                                                                          
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Alkolizm, dünyada yaygın olarak 
görülen bir sorundur. 2004 yılı 

verilerine göre dünya genelindeki 
ölümlerin %3,8’i etanol tüketimine 
bağlı kronik karaciğer hastalıkları 
sebebiyle gerçekleşmektedir. Alkolik 
karaciğer hastalıkları denildiğinde 
akla basit karaciğer yağlanmasın-
dan, siroza, hepatoselüler karsinom-
lara kadar birçok hastalık gelmekte-
dir.  Etanolün karaciğerde metabo-
lizasyonu, reaktif oksijen türleriyle 
ilişkilidir ki bunlar da lipid perok-
sidasyonuna, glutatyon eksikliğine, 

anormal metiyonin metabolizasyo-
nuna ve beslenme bozukluklarına 
yol açmaktadır.

Yubin Zhang ve ekibinin, Çin’de 
bulunan ‘Phellodendron chinensis’ 
adlı bitkiden elde edilen ve antiok-
sidan etkiye sahip demetilenberbe-
rin maddesinin alkolik karaciğer 
üzerindeki etkilerini araştırdığı ça-
lışma (J Pharmacol Exp Ther. 2015 
Jan;352(1):139-47), geçtiğimiz gün-
lerde yayınlandı. Çalışma, akut/kro-
nik olarak ve insandaki etkilerden 
ikisini taklit edecek şekilde alkol 

verilen fareler ile hepatit G2 hücre-
lerinde gerçekleştirilmiş. Demetilen-
berberin maddesi, hem in vitro hem 
de in vivo olarak mitokondri memb-
ranından geçerek mitokondri içe-
risinde birikmeye başlamış. Sonuç 
olarak, akut alkol alımında görülen 
oksidatif stres ve mitokondriyal dis-
fonksiyonun, demetilenberberin ta-
rafından ciddi oranda iyileştirildiği 
görülmüş. Ayrıca, demetilenberbe-
rin, CYP2E1 yolağını, hipoksi uyarı-
labilir faktör alfayı ve oksidatif strese 
neden olabilen nitrik oksit sentazı 

Doğal antioksidan madde, alkolik karaciğeri iyileştiriyor

haberler

Gebelik boyunca bebeğin beyin 
gelişiminde duyusal uyaranla-

rın önemli rol oynadığı bilinmekte-
dir. Ancak bu uyaranların tam olarak 
ne olduğu, hamileliğin kaçıncı ayın-
da etkili olmaya başladığı henüz tam 
olarak açıklanamamıştır.

2015 Mart ayında yayımlanan 
bir makalede (Proc Natl Acad Sci 

USA. 2015 Mar 10; 112(10): 3152-7) 
tam da bu konu ile ilgili yapılan bir 
çalışmadan bahsediliyor. Brigham 
Kadın Hastanesi’nde 25-32 haftaları 
arasında doğmuş 40 prematüre bebek 
rastgele iki gruba ayrılıyor. Deney 
grubu olarak belirlenen 21 bebeğin 
kendi annelerinin şarkı söylerken, 
kitap okurken ve konuşurken kay-

dedilmiş sesleri ve yine annelerinin 
kalp atış sesleri birleştirilip frekans-
ları rahim içi ortam seviyesine indi-
riliyor. Daha sonra bu kayıtlar deney 
grubuna bir ay boyunca günde dört 
kez 45’er dakikalık süreyle dinletili-
yor. Kontrol grubuna ise herhangi bir 
müdahalede bulunulmadan normal 
hastane seslerine açık küvez ortamın-
da (NICU: neonatal intensive care 
unit) beyin gelişimleri izleniyor. Bir 
ayın sonunda her iki gruptaki bebek-
lerin de kranial ultrasonografi ile be-
yin korteks kalınlığına bakıldığında, 
annelerinin sesini dinleyen bebek-
lerin beyinlerindeki işitsel korteksin 
kontrol grubuna oranla ciddi manada 
daha çok geliştiği tespit ediliyor. An-
cak bu farklılık korteksin diğer bölge-
lerinde görülmüyor.

Ayrıca çalışmada doğumdan ön-
ceki dönemde bebeğin algıladığı ilk 
işitsel uyaranın annesinin sesinden 
ve kalp atış sesinden geldiği ifade 

Anne sesinin bebeğin beyin gelişimine etkisi

12 hayatsağlık

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Journal+of+Pharmacology+and+Experimental+Therapeutics+zhang+Phellodendron+chinensis
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Hangi yöntem ile bulaşık yıkamak 
daha sağlıklı: Elde mi bulaşık 
makinesi ile mi?

Son yıllarda alerjik hastalıkların ar-
tışının altında yatan sebeplerden 

birinin de çocukların mikroplarla daha 
az tanışması olabileceği düşünülüyor. 
Mart 2015’te yayınlanan bir araştır-
mada (Pediatrics. 2015 Mar; 135(3): 
e590-7 ), erken yaşam döneminde 
mikroplara maruz kalmanın, çocuk-
larda bağışıklık sistemini geliştirdiği 
ve alerji gelişim riskini azalttığı (hijyen 
hipotezi) belirtiliyor. Bulaşıkları elde 
yıkamanın ise çocuklardaki alerji risk 
artışının önüne geçmede önemli bir 
yol olduğuna işaret ediliyor. Kurulan 
bu “hijyen hipotezi”ne yönelik yapılan 
anketler ile elde bulaşık yıkayan ailele-
rin çocuklarında, makinede bulaşık yı-
kayan ailelerin çocuklarına göre daha 
az alerji geliştiği görülüyor.

İsveç’te 7–8 yaş aralığındaki 1029 
çocuk üzerinden yapılan bu araştır-
mada ISAAC (International Study of 
Asthma and Allargies in Childhood) 
bazlı sorulardan oluşan bir anket ebe-
veynlere yönlendiriliyor ve çocukların 
alerji öyküleri alınıyor. Yaşam tarzının 
çocuklarda mikrobiyal maruziyeti na-
sıl etkilediğini, bunun ise alerji preva-
lansı ile ilişkisini inceleme amacıyla 
ebeveynlere; bulaşık yıkama tekniği, 
çocukların fermente gıdaları ve orga-
nik ürünleri tüketim sıklığı, çocuğun 
ilk bir yaşındaki beslenme şekli, emzi-
rilme süresi gibi başlıca sorular soru-
luyor. Ebeveynlerin sigara tüketim sık-
lığı, evcil hayvan bakımı, evdeki birey 
sayısı, çocuğun kreşe gitme süresi gibi 
faktörler de araştırmaya dâhil ediliyor. 

Tüm bu veriler incelendiğinde çevre-
sel faktörlerin alerji gelişiminde etkili 
olduğu görülüyor. Ancak bulaşık yıka-
ma tekniğinin etkisinin daha fazla öne 
çıktığı bulunuyor. Çünkü bulaşık yıka-
ma tekniğinin aslında incelenen tüm 
bu sosyoekonomik koşullarla ilişkili 
olduğu görülüyor. 

Çalışma sonuçlarına bakıldığında, 
egzama görülme oranı, elde bulaşık 
yıkayan ailelerin çocuklarında % 23 
iken, bu oran makinede bulaşık yı-
kayan ailelerin çocuklarında % 38 ve 
astım sıklığı sırasıyla % 1,7  ve % 7,3 
oranları görülüyor. 

Tüm bu veriler yeni bir yaşam şek-
li tavsiye etmek için güçlü desteklere 
sahip olmasa da, yapılan bu çalışma 
mikrobiyal maruziyetin çocuklardaki 
alerji gelişimini etkilediğini ve  “bula-
şıkları elde yıkamanın” alerji prevelan-
sını azalttığını gösteriyor. Bu sonuçlar 
ise günümüzde yaygınlaşan antimik-
robiyal sabunlara, temizlik maddele-
rine ve çeşitli dezenfektanlara yönelik 
akıllarda soru işareti uyandırıyor. 

Sema Yaşar

baskılayarak koruyucu bir etki sağ-
lamış. Kronik alkole maruz bırakı-
lan farelerde ise yağ asidi oksidasyo-
nunu düzenleyerek, karaciğerde lipid 
peroksidasyonunu ve yağlanmayı 
azaltmış.

Bulgular, alkol alımına bağlı ka-
raciğer hasarlarının tedavisinde bir 
umuda işaret etse de, henüz insan-
larda denenmediği için yeni çalışma-
ları beklememizi gerektiriyor. 

Eşref Tatlıpınar

ediliyor. Bebeğin ileriki yaşlarda çev-
resiyle ilişki kurmada, bakış, ses ve 
hareket arasında senkronizasyon sağ-
lama yeteneğinin gelişmesinde yine 
annenin kalp atış sesini algılamasının 
önemli etkisi olduğu belirtiliyor. Ya-
pılan birçok çalışmada da küvez orta-
mındaki seslerin erken doğan bebek-
lerin nörolojik gelişimleri için uygun 
olmadığı sonucuna ulaşılmış. 

Bu araştırmanın sonuçları, pre-
matüre bebeklerin küvezde annele-
riyle iletişimlerinin neredeyse yok 
denecek kadar az olarak büyümeleri-
ne izin vermenin doğru olup olmadı-
ğını düşünmeye sevk ediyor. 

Zehra Böge
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Sinirbilim alanında son yıllarda yü-
rütülen çalışmalar, beynin yapısı 

ile ilgili bilinmeyenleri ortaya çıkar-
mış, yanlış bilinenleri gözler önüne 
sermiştir. Yetişkin dönemde yapısal 
değişime kapalı olduğu, yeni sinir hüc-
resi üretimine imkân tanımadığı sanı-
lan beynin, aslında iç ve dış çevre etki-
si ile kendini yeniden şekillendirmeye 
açık olduğu görülmüştür. Özellikle 
öğrenme, kısa süreli hafıza ve yer yön 
tayini ile görevli hipokampus bölge-
sinde, hem yeni nöron (sinir hücresi) 
üretimi yani nörogenez süreci yoğun 
olarak sürmekte, hem de yeni üretilen 
nöronların deneyimlere bağlı faaliyet 
göstermesi sağlanmaktadır. Hipokam-
pus, yaşanılan çevreden yüksek   oran-
da etkilenen ve aynı zamanda çevre 
şartlarına uyumu en iyi gerçekleştiren 
beyin bölgelerinden biridir.

2015 yılı Şubat ayında yayınla-
nan bir çalışmada (Trends Cogn.
Sci.19(3):151-161) hipokampusta sü-
regelen nörogenez üzerinde negatif ve 
pozitif çevresel uyaranların etkisi in-
celenmiş. Negatif uyaran olarak çeşitli 
stres faktörleri, pozitif uyaran olarak 
da fiziksel egzersiz tercih edilmiş, bu 
uyaranların ardından hipokampusta 
gerçekleşen değişimler izlenmiş.

Araştırmacılara göre, sosyal izolas-
yon, kaçınılmaz ceza, uykusuzluk gibi 
stres uyaranlarına maruz kalındığın-
da, yeni nöron üretimini sağlayacak 
kök hücrelerin bölünerek çoğalmaları 
baskılanıyor, nöron dışı hücre oluşma 
eğilimi artıyor ve yeni oluşan az sayı-
da nöronun olgunlaşması gecikip, ya-
şam süreleri kısalıyor. Bunun yanında, 
stresin beyinde yarattığı hormonal de-
ğişimler de yenilenme sürecini baskı-

lıyor. Nitekim, strese maruz kalan de-
neklerde, bilişsel faaliyetlerde düşüş, 
yön bulmayı öğrenmede beceriksizlik, 
kısa süreli hafızada zayıflık, anksiyete 
benzeri davranışlar gözlenmiş.

Araştırmacılar, pozitif uyaran ola-
rak seçilen fiziksel egzersizin, yoğun 
ve izole şekilde uygulanıp strese yol 
açmadığı sürece, yeni nöron üreti-
mi üzerinde olumlu etkiler yarattı-
ğı, kök hücrelerin daha kısa sürede 
bölünmesini sağladığı iddiasındalar. 
Fiziksel egzersiz ile beynin kendine 
özgü büyüme faktörlerinin ve do-
pamin, serotonin gibi hormonların 
düzeylerinin yükseldiği, bu etkiler 
ile nörogenezin artarak devamlılığın 
sağlandığı ve hipokampus fonksiyon-
larının geliştirilmesinin mümkün ol-
duğu da sonucuna varılmış. 

Merve Aktan  

Çevre şartları beynimizi şekillendiriyor mu?

Günümüzde farklı sosyoekono-
mik statüye sahip aileler bulun-

makta. Bu farklılıkların çoğu alanda 
çeşitli etkileri gözleniyor. Acaba bu 
farklılığın çocukların ailede aldıkları 
eğitime katkısı ne düzeyde? Bu konu 
hakkında çok sayıda araştırma yapıl-
mış durumda. Ancak bu çalışmalar 
sosyoekonomik statüyü oluşturan 
aile geçmişi, erken eğitim, ebeveynlik 
gibi faktörleri bir bütün olarak incele-
yip tek tek katkıları hakkında yorum 
yapılamamış. Ve bu eşitsizliğe hangi 

faktörler üzerinden müdahale edile-
ceği belirlenememiş. California Üni-
versitesinda çalışan araştırmacılar bu 
durumdan yola çıkarak bir araştırma 
yapmış ve bu faktörlerin etkilerini ba-
ğımsız olarak ifade etmeyi amaçlamış 
ve çalışma sonuçlarını Pediatrics der-
gisinde (Pediatrics. 2015 Feb; 135(2): 
e440-8) yayınlanmış.

Bu araştırmada, Amerika’da ço-
cukları doğumdan itibaren izleyen 
bir çalışma olan ECLS-B’de (US Early 
Childhood Longitudinal Study, Birth 

Cohort) kayıtlı çocukların verilerin-
den yararlanılmış. Ailelerle görüşül-
müş ve çeşitli kriterler ile sonuçta 
6600 çocuk üzerinden araştırma yü-
rütülmüş. National Center for Educa-
tion Statistics kriterlerinden yola çı-
kılarak aileler sosyoekonomik statüye 
göre 5 farklı gruba ayrılmış. Çocukla-
rın okuma ve matematik becerilerine 
sosyoekonomik statünün etkisini gör-
mek için anasınıfına girişte çocuklara 
test uygulanmış ve sonuçlar karşılaş-
tırılmış.

Sosyoekonomik statünün çocukların bilişsel 
yeteneklerine etkisi

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25715908
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25715908
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Sosyoekonomik statüyü etkileyen 
faktörlere bakıldığında çoğu faktör 
yüksek statüye sahip aileler için avan-

tajlı durumundayken yalnızca anne-
nin hamilelikteki alkol kullanımı de-
zavantaj olarak görülmekte. Okuma, 

gruplar arasında %33’ ten 67’ye deği-
şirken; matematik becerisinde oranlar 
% 34’ten 70’e değişmektedir. Ve bu ça-
lışmada ele alınan faktörler bu farkla-
rın yalnızca % 50’sini açıklayabiliyor.

Araştırmacılar bunlardan yola çı-
karak daha fazla faktörün incelenme-
si gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca bu 
çalışma ile sosyoekonomik statüdeki 
eşitsizliğin uzmanlar tarafında yapı-
lan küçük müdahalelerle önlenebile-
ceği,  bu sayede çocukların gelecekle-
rine büyük katkılar sağlanacağı ve bu-
nun bir ülke politikası haline gelmesi 
gerektiği de vurgulanıyor. 

Şule Karaköse

haberler

Atrial fibrilasyon (AF), inme, 
kalp yetmezliği, bunama ve 

birçok ölümcül hastalığın riskini 
arttıran kalp ritim bozukluğu 
hastalıklarından biridir. Yapılan 
araştırmalarda yüksek miktarda alkol 
tüketiminin AF üzerindeki etkisi 
ortaya konulmuş fakat hafif ve düzenli 
alkol kullanımının AF üzerindeki 
etkisi tam olarak aydınlatılamamıştır. 
Journal of American Collage of 
Cardiology dergisinde yayınlanan bir 
araştırmada, az da olsa düzenli alkol 
kullanımının AF için bir risk faktörü 
oluşturduğu gösterildi (J Am Coll 
Cardiol. 2014 Jul 22; 64(3): 281-9).

Bu meta analiz araştırmada, 
toplamda 859.420 kişinin total alkol 
tüketimi, tüketilen alkol çeşitleri, 
gündelik yiyecek içecek türleri ile boy, 
kilo, fiziksel aktivite, sigara kullanımı, 

hipertansiyon, diyabet, koroner kalp 
hastalığı gibi risk faktörleri birebir 
anket yöntemi ile belirleniyor. Risk 
analizi metotlarının kullanılması ile 
elde edilen sonuçlara göre total alkol 
kullanımı ve alkol çeşitlerinin AF 
riski ile ilişkisi ortaya konuluyor.

Çalışma sonuçlarına göre cinsiyet 
farklılığı, alkol kullanımında AF için 
anlamlı bir farklılık oluşturmuyor. 
Haftada bir kez alkol tüketen ile 
haftada 15-21 kez alkol tüketen veya 
21’den fazla kez alkol tüketenler 
arasında % 14 ve % 39’luk bir AF 
risk artış farkı ortaya çıkıyor. Alkol 
çeşitlerine göre değerlendirildiğinde 
ise haftada 14’den fazla likör veya 
şarap tüketiminin AF riskini 
arttırdığı ancak biranın etkisinin 
belirlenemediği belirtiliyor. Meta 
analiz yönteminin de kullanılması 

ve konu hakkında başka çalışmalarla 
birlikte değerlendirildiğinde ise 
günde tüketilen her fazladan bir alkol 
için % 8 AF riski artmaktadır. 

Daha önce alkolün canlılar 
üzerindeki etkisini araştıran diğer 
çalışmalara göre,  akut ve kronik alkol 
tüketiminin; kalp fonksiyonlarında 
azalmaya ve devamında kalp iletim 
ve morfolojik bozukluklarına, 
atrialler arası elektromekanik 
gecikmenin artmasına, ani kalp 
krizlerine, oksidatif strese, elektrolit 
denge bozukluğuna ve hipertansiyon 
gibi birçok hastalığa sebep olduğu 
biliniyordu. Bu çalışmayla beraber 
az ve düzenli alkol tüketiminin atrial 
fibrilasyon riskini arttırdığı da ortaya 
konulmuş oldu. 

Muhammed Cihan Işık                                                                                                    

Düzenli alkol kullanımı atrial fibrilasyon riskini arttırıyor
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Kanada’da yaşayan genç erişkin-
lerde (19-24), diğer yaş grupla-

rıyla karşılaştırıldığında yüksek bir 
tütün kullanım oranı söz konusudur. 
Diğer yaş gruplarıyla kıyaslandığın-
da, genç erişkinlere yönelik çok az 
sayıda tütün kullanımına müdahale 
girişimleri bulunmaktadır. Girişim-
ler genelde okul çağı çocukları ve er-
genlere yönelik olmaktadır. Yine genç 
erişkinler arasında,  cinsiyetin tütün 
kullanımına etkisi konusunda da çok 
az bilgi birikimi mevcuttur.

Sosyal medya ve sosyal ağ sitele-
ri, tütün kullanımının azaltılması ve 
bırakılması konusunda, kullanıcı sü-
rümlü, ulaşılabilir ve yenilikçi fırsat-
lar sunmaktadır. Kanada’da,  internet 
ortamını kullanarak dizayn edilen 
yaratıcı tütün bırakma programları 
uzun bir geçmişe sahiptir. Bu konuy-
la ilgili olarak  2004 yılında ‘İnternet 
Yardımcılı Tütün Müdahaleleri’ teri-
mi ortaya çıkmıştır. ‘Bırakanlar Birli-
ği’nin (Sağlıklı Kanada, Kalp ve Felç 
Vakfı’nın fon sağladığı bir oluşum) 
‘Benim Sigarasız Yaşam Tarzım’ ve 
Kanada Kanser Kurumu’nun ‘Bırak 
Onu’ adlı projeleri bu terimin somut 
örnekleridir. Özellikle ‘Bırak Onu’ 
adlı kampanyada,  Facebook üzerin-
den, kullanıcılar ‘Sigarayla ilişkimi 
bitirdim’ gibi hepimizin tanık olduğu 
ilişki durumu iletilerini bu şekilde 
kullanarak, sosyal desteği sürdürebi-
lecek lobi çalışmalarında bulunmuş-
lardır.  Birleşik devletlerde de bu gi-
rişimlere benzer olarak internet üze-
rinden ‘Gerçek’, ‘Sigarasız Gençler’ ve 
‘Hadi Tütün Hakkında Konuşalım’ 
gibi birtakım kampanyalar yürütül-

müştür.
26 Ocak 2015 tarihinde JMIR 

(Journal of Medical  Internet Resear-
ch) adlı dergide yayımlanan bir çalış-
ma (J Med Internet Res. 2015 Jan 26; 
17(1): e27), sigarayla savaş konusuna 
farklı bir boyut kazandırdı. Bu çalış-
maya, Kanada’nın İngiliz Kolombiya 
eyaletinde yaşayan, 19-24 yaş aralı-
ğında, aktif sigara kullanan veya son 
12 ay içinde sigarayı bırakmış 60 genç 
erişkin katıldı. Kişilerin çalışmaya se-
çilmesi yaklaşık 6 ay sürdü ve sosyal 
medya duyuruları, üniversite kampus 
afişleri vs. gibi reklam yöntemleri va-
sıtasıyla proje katılımcılara duyurul-
du. Facebook, katılımcılar için pro-
jeyle ilgili genel bilgilerin verilmesi ve 
özendirilmenin sağlanması için adeta 
bir iniş alanı gibi kullanıldı. Katılımcı 
olabilmek için kişiler öncelikle Fa-
cebook’ta açılan bir gruba üye oldu-
lar ardından telefonla veya yüz yüze 
çalışma araştırmacıları tarafından 
net bir şekilde bilgilendirilip izinleri 
alındı. Katılımcılardan 12 hafta bo-
yunca haftada en az bir paylaşım ve 
diğer katılımcıların gönderilerini be-
ğenmeleri, paylaşmaları veya yorum 
yapmaları istendi. Özellikle paylaşı-
lan fotoğrafların orijinal (kişiler tara-
fından çekilmiş) ve sigara bırakmaya 
yönelik olay veya deneyimlerle ilgili 
olması gerekliliği vurgulandı. Katı-
lımcıların aktif olması halinde, 12 
haftanın sonunda haftalık 10 Kanadı 
doları kredisi verileceği  kişilere bil-
dirildi. Proje katılımcılarına haftalık 
hatırlatıcılar,  elektronik posta veya 
Facebook yoluyla iletildi. 12 haftanın 
sonunda katılımcılardan 10 sorudan 

oluşan bir anketi doldurarak geri 
dönüş yapmaları istendi. Bu projeye 
katılan kişilerin 34’ü erkek 26’sı ka-
dın olup, toplamda paylaşılan 283 fo-
toğrafın 94’ü erkekler, 189’u kadınlar 
tarafından paylaşıldı ve 18 katılımcı 
hiçbir fotoğraf paylaşmadı ancak di-
ğer iletilere yorum yaptı veya beğen-
di. Toplamda 5000 Kanada doları 
tutan bu masraflara, reklam giderleri, 
katılımcılara vaat edilen para ve 3 ki-
şinin kamerası olmadığından kamera 
temin edilmesi gibi harcamaları dahil 
edildi.

Proje sonunda yapılan katılımcı 
anketine göre kişiler,  projenin des-
tekleyici, yaratıcı, çeşitlilik içeren, 
bağımsız hissettiren, dürüst, yargıda 
bulunmayan, gizliliğe önem veren, 
sigara bırakmaya veya azaltmaya yö-
nelik katılımcılara doğrudan fark et-
tirmeden ancak çok işe yarayan bir 
ortam sunduğunu açıkladılar. Ayrıca 
daha fazla interaktif olmasını, hatırla-
tıcıların daha sık gelmesini, bazen fo-
toğraf paylaşımları hakkında fikirler 
vermelerini ve Facebook kullanmayı 
sevmeyenler için de bir alternatif ol-
masını vurguladılar.

19 yaşında bir gencin ‘Bence bu 
işin en iyi kısmı aktif içicilerle yeni 
bırakanların bir araya gelerek birlik-
te çalışmasıdır. Sigarayı bırakma ve 
azaltma konusunda harika bir moti-
vasyon kaynağı olduğu apaçık belli.’ 
yorumu gibi birkaç kullanıcı yorumu, 
‘Beni Sigarasız Çek’ projesinin küçük 
bir bütçeyle neler başarılabildiğini 
göstermekte. 

Mehmet Anıl Yüzer

Beni sigarasız çek
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Akciğer kanseri gelişiminde siga-
ra kullanımı önemli bir faktör 

olmasına rağmen, sigara içenlerin 
yalnızca % 20’sinde bu kanserin gö-
rülüyor olması, kanser oluşumunda 
başka etkenlerin, özellikle genetik 
yatkınlığın önemli rol oynadığını 
düşündürmektedir. Kansere sebep 
olan genin kaynağını araştırmak ve 
hastaya uygulanacak olan tedavi çe-
şidini bu gene göre belirlemek, has-
tanın yaşam süresini uzatıcı sonuçlar 
almak açısından büyük bir öneme 
sahiptir. Bu genler üzerinde (Multip-
lex araştırma metodu kullanılarak) 
araştırmalar yapılan güncel bir çalış-
mada; akciğer kanserinde öncelikle 
hangi genin mutant olduğunu tespit 
etmiş olmanın ve sonrasında o gene 
özgü tedavi uygulamanın, hastanın 
yaşam performansı ve süresine etkisi 
istatistiksel olarak belirtilmiş ve ma-
kale 2014 yılında JAMA’da (Journal 
of American Medical Association) 
yerini almış (JAMA. 2014 May 21; 
311(19): 1998-2006).

Amerika’da yılda 130.000 insanın 
akciğer adenokarsinomu tanısı alma-
sı ve her yıl dünya üzerinde 1 milyon 
insanın bu sebeple yaşamını kaybedi-
yor olması üzerine kurulan Akciğer 
Kanser Mutasyon Konsorsiyum’unda 
çalışan klinisyenler, gene özgü teda-
vi uygulaması için adenokarsinom 
hastalarında, 10 onkogen üzerinden 
multiplex testler yaparak araştırma-
larına başladılar. Bu testlerdeki temel 
amaç, başlangıç için mevcut tüm has-
talarda (1007) en az 1 geni inceleme 
ve yeterli örnek alınabilen 733 hasta-
nın da 10 tane onkogen (KRAS, sE-

GFR, ALK, EGFR, ERBB2, BRAF,P 
IK3CA, MET, NRAS, MEK1) frekan-
sını saptamak ve oluşturulan data ile 
o gene uygun inhibitör veya ilaç te-
davisi uygulamak, 5 yıllık inceleme 
sonunda da hastalarda yaşam süresi 
üzerindeki etkisini gözlemlemekti.

Böylece Amerika’nın 14 farklı böl-
gesinden çalışmaya katılan hastalar-
da, akciğer adenokarsinomlarındaki 
mutant genlerin frekansları hakkında 
bilgi edinildi. En sık görülme duru-
muna göre ilk üç gen KRAS (%25), 
sensitize EGFR (%17) ve ALK (%8) 
şeklinde tanımlandı. Fakat; sEGFR 
geni, mevcut bulunan EGFR inhi-

bitörlerinin kemoterapiden daha iyi 
cevap vermesi üzerine genotip pro-
tokolünde KRAS’tan öncelikli kabul 
edildi. Klinisyenlerin akciğer kanseri 
hastalarına tedavi uygulamadan önce 
genotip testi yapması gerekliliği ve 
tam genotip yapılamayan durumlar-
da öncelikli amaç tedavi odaklı ola-
cağından; ilk olarak EGFR genotipi, 
ardından KRAS ve devamında ALK, 
MET’in belirlenebileceği açıklanıyor. 
Böylece çalışmanın amaçlarından 
biri olan onkogenlerin frekans du-
rumları hakkında sıralama da yapıl-
mış oluyor.

Hastalardan toplanan dokularda-

ki genlerin mutasyon bilgisine mev-
cut datalardan (GeneInsight databa-
se) ulaşan çalışma ekibi, bulunan gen 
çeşidine göre terapi verilen bir grup 
hastayı takip etmeye başladı. Yılda 
bir defa hastalardan vital durumları 
ve tedavi düzenleri hakkında bilgiler 
toplandı. 2012 yılında ise, tüm data-
lar incelenmeye başlandı. Hastaların 
kanser tanılarının konulduğu andan 
itibaren o güne dek geçen zamanda, 
yaşam sürelerindeki değişimler ista-
tistiksel olarak önem taşıyordu.

Onkogen taşıyan ve gene özgü te-
davi kullanan 260 hastada ortalama 
3,5 yıl, onkogen taşıyan ama tedavi 
almayan hastada ortalama 2,4 yıl ve 
hiç onkogeni bulunmayan hastanın 
ise ortalama 2,1 yıllık hayatta kalma 
oranı gösterdiği saptandı. Elde edi-
len bu sonuçlar, genotip testlerinin 
kliniklerde tedavi seçimi yaparken 
rutin olarak da çalışılması gerekliliği 
üzerine büyük önem taşıyor. Klasik 
kemoterapi tedavisinden öte, artık 
daha güncel bir kullanım alanı taşı-
ması gereken genotip datası kullana-
rak mutant geni saptamak ve terapi 
uygulamak; bu çalışma öncülüğünde 
daha da önemli hale gelmiş bulunu-
yor. Fakat; onkogenik mutasyonu 
olup da gene uygun eşleşmiş terapi 
alan hastalar, diğer hastalardan daha 
çok yaşamış olmalarına rağmen; bu 
durumun kanıtlanması için uzayan 
yaşam süresini onkogenlerin belir-
leyip belirlemediğini saptayan ileri 
çalışmaların gerekli olduğu vurgula-
nıyor. 

Gözdenur Can

Akciğer kanserinde kişiye özgü tedavi
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Güncel bir araştırmaya göre ço-
cuklara olduklarından çok daha 

fazla değer verip onları şımartan anne 
babalar, çocuklarını saldırganlık ve 
şiddete meyilli narsistik bireyler ol-
maya yatkın hale getiriyorlar. 

Suda gördüğü yansımasına aşık 
olan mitolojik karakter Narcissus, gü-
nümüzde narsisizm olarak bilinen ki-
şilik özelliğine adını vermiştir. Genel-
likle ileri formu olan Narsistik Kişilik 
Bozukluğu olarak bilinse de narsisizm 
bir karakter özelliğidir. Narsistler, 
kendilerini diğerlerinden üstün gö-
rürler, kişisel başarılarının hayalleri-
ni kurarlar ve özel muameleye layık 
olduklarına inanırlar. Küçük düşüp 
aşağılandıklarında ise sıklıkla saldır-
ganca ve şiddet içeren tavır sergilerler. 
Buna ilaveten ilaç bağımlılığı, depres-
yon, anksiyete gibi zihinsel problem-
lerin artan riski altındadırlar. Toplu-
ma zarar veren ve belki de bilinçlen-
dirme gibi belli müdahalelerle etkileri 
azaltılabilecek narsisizmin kaynakları 
hakkında pek az bilgiye sahibiz. 

Mart 2015’de yayımlanan bir ma-
kale (Proc Natl Acad Sci USA. 2015 
Mar 24; 112(12): 3659-62) narsisiz-
min kaynağı konusunda yapılmış ilk 
boylamasına (longitudinal) araştır-
mayı konu ediyor. Araştırma, bu ko-
nudaki iki ana teoriyi karşı karşıya 
getiriyor: sosyal öğrenim teorisi ve 
psikanalitik teori. Sosyal öğrenim te-
orisi, çocuklarını daha özel ve diğer 
çocuklardan ayrıcalıklı gören, onlara 
aşırı değer veren anne babaların ço-
cuklarının narsistik olmaya daha yat-
kın olduklarını savunuyor. Ebeveynin 
şişirilmiş övgüleri ile çocuk bir süre 
sonra özel bir birey olduğu ve ayrı-

calık görmeyi hak ettiği fikrini içsel-
leştiriyor. Buna karşılık, psikoanalitik 
teori de ebeveyn sıcaklığı ve samimi-
yetinden mahrum büyüyen çocukla-
rın, narsistik olmaya yatkın olduğunu 
söylüyor. Böyle çocuklar, anne baba-
sından görmediği takdiri başkaların-
dan edinmeye çalışarak kendilerini 
çok önemli hissedebilirler diyor.

Araştırmacılar çalışmaya önemli 
bir soruyla farklı bir boyut kazandır-
mışlar: Narsistler her ne kadar kendi-
lerini üstün görüp ayrıcalığı hak ettik-
lerini düşünseler de kendilerinden ge-
rektiği kadar memnuniyet duymazlar. 
İşte bu narsisizmin özgüvenden ayrıl-
dığı noktadır. Yüksek özgüven sahibi 
kendisi hakkında iyi düşünürken; 
narsist, başkasının kendisi hakkında 
iyi düşünmesini ister. Acaba ebevey-
nin aşırı değer vermesi veya sıcaklık 
eksikliği gibi sosyal deneyimler narsi-
sizmi temellendirirken, yüksek özgü-
veni de büyütüyor mu? 

Çalışmaya Hollanda’da orta sınıf 
çevrelerden gelen 7-11 yaşları arası 
565 çocuk, ebeveynleri 415 anne ve 
290 baba katılmış. Çocukların seçil-
diği yaş grubu, gelişimsel olarak ço-
cukların kendileri hakkında narsistik 
kişiliğin ipuçlarını verecek değerlen-
dirmeler (“Ben özel birisiyim” gibi) 

edindikleri yaşlar. 6 ayda bir yapılan 
4 değerlendirme ile çocuklar, okul-
larında yapılan anket ile narsisizmi 
(“benim gibi çocuklar daha fazlasını 
hak eder”), özgüveni (“benim gibi 
çocuklar kendileriyle mutludur”) ve 
ebeveyn sıcaklığını (“annem/babam 
beni sevdiklerini bilmemi sağlıyor-
lar”) değerlendirecek sorulara tabi tu-
tulmuş. Anne babalar da evden katıl-
dıkları ankette ebeveynin aşırı değer 
vermesini (“benim çocuğum diğer 
çocuklardan daha özel”) ve ebeveyn 
samimiyetini (“çocuğumun onu sev-
diğimi bilmesini sağlıyorum”) değer-
lendirecek soruları cevaplıyorlar.

Çalışmanın sonuçlarına göre sos-
yal öğrenme teorisiyle tutarlı biçimde, 
ebeveynin aşırı değer vermesi çocukta 
narsistik görüşler geliştirirken, kendi-
siyle ilgili özgüven işareti olan olumlu 
düşünceler oluşturmuyor. Psikoana-
litik teoriye karşıt olarak, ebeveyn sı-
caklığından mahrum kalan çocuklar-
da zaman içinde narsizm gelişmiyor. 
Bununla birlikte, ebeveyn sıcaklığı, 
özgüven gelişimini sağlıyor. Ne var ki 
bunu sağlayan, çocukların rapor ettiği 
ebeveyn sıcaklığı; ebeveyninki değil. 

Çalışmanın bulguları ışığında ya-
pılabilecek müdahaleler belki anne 
babaları, çocuklarında narsizme 
öncülük edecek yetiştirme tarzı ba-
kımından bilgilendirmek şeklinde 
olabilir. Elbette ki ebeveynlerin aşırı 
değer vermesi de narsizmin tek kay-
nağı değil. Pek çok karakter özelliği 
gibi, narsizm de kalıtımsal olabilir; 
aşırı değer verilmeyle de bu çocuklar 
narsistik gelişime daha açık hale gele-
bilir. 

Gözde Canbolat

Narsist bir çocuk nasıl yetiştirilir?
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Mortalite yani ölüm oranlarının 
kanser, kardiyovasküler hasta-

lıklar gibi  birçok alanda belirlendiği 
ve ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği 
biliniyor. Peki, eğitim düzeylerindeki 
farklılıkların mortaliteye bir katkısı 
olabilir mi? Bu konuyla ilgili ilk çalış-
malardan biri Avendo ve arkadaşları 
tarafından yapılmış olup, Amerika ve 
Avrupa’daki bireylerin arasındaki far-
kı değerlendirmişlerdir (The Natio-
nal Academies Press; 2011: 313-332). 
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2013’deki 
son raporuna göre; ABD’de yaşam bek-
lentisi kadınlarda 81 erkeklerde 76 ile 

Avrupa’nın 1-4 yıl gerisinde kalmak-
tadır. Bu çalışma, aradaki bu farkın 
eğitimdeki eşitsizliklerin mortaliteye 
olan etkisinden kaynaklanabileceğini 
öne sürmüştür ve Amerika’nın bütün 
eğitim düzeylerinde daha fazla morta-
liteye sahip olduğunu göstermiştir. 

Devletler arasındaki eşitsizliklerin 
mortaliteye etkisini inceleyen güncel 
bir araştırmada (Am J Public Health. 
2015 Apr; 105(4): e112-9), ABD ve 7 
Avrupa ülkesi (Belçika, Danimarka, 
Finlandiya, Fransa, Norveç, İsveç, İsviç-
re) karşılaştırılmış ve eğitimdeki eşitsiz-
liğin mortaliteye etkisi pek çok açıdan 

daha kapsamlı bir şekilde incelenmiş.  
Kadınların erkeklere oranla mortalite 
farkı daha fazla olduğu için bu çalış-
mada kadınların yüzdeleri ön planda 
tutulmuş ve araştırma 1989-2003 yılları 
arasındaki veriler kullanılarak oluş-
turulmuş. Eğitim düzeyini belirlemek 
içinse, ISCID yani uluslararası standart 
eğitim sınıflandırması kullanılmış.

Çalışmanın sonuçları ise gerçek-
ten de ilgi çekici. Amerikalı kadınların 
eğitime katılımı Avrupalı kadınlardan 
daha yüksek olmasına rağmen, düşük 
eğitim düzeylerindeki mortaliteleri-
ne bakıldığında farkın Amerikalılar-

da daha yüksek olduğunu görülüyor. 
Araştırma, mortalite düzeylerindeki 
bu farklılığı anlamak için 3 senaryo 
oluşturarak devam ediyor. Birinci se-
naryoya göre; Amerikalıların Avrupa-
lılarla eğitime eşit katılımı olduğu var-
sayıldığında, Amerikalılarda mortalite 
farkının arttığı görülüyor. Bu sonuç 
Amerika’daki eğitime katılım oranının 
yüksek olduğunu da kanıtlıyor. İkinci 
senaryoda; Avrupa’daki eğitime düşük 
katılımdaki mortalite riskleri eşit olur-
sa gerçekleşecek mortalite farklarına 
bakılıyor ve farkın azaldığı görülüyor. 
Üçüncü senaryoda ise, Amerika’nın 

Avrupa’yla eşit eğitim imkânı ve Av-
rupa’daki aynı eğitim eşitsizliklerinin 
varsayıldığı durum inceleniyor. İsveç 
hariç mortalite farkı yine azalmış. Bu 
sonuç eğitimdeki eşitsizliğin mortalite 
üzerindeki farkını açıklıyor.

İncelenen diğer bir parametre ise, 
yaygın ölüm sebeplerinden olan bazı 
faktörlerin (kanser, kardiyovasküler has-
talıklar vs.) bu ülkeler arasındaki mor-
talite farkları ve Avrupa’yla eğitimdeki 
dezavantajların eşitlendiğindeki tahmini 
değerleri içeriyor. Burada da gösteriliyor 
ki eğer Avrupa’yla eşit dezavantajlara sa-
hip olsaydı Amerika’nın mortalite fark-
ları düşecek hatta tersine dönecekti.

Sonuç olarak yapılan bu çalışma, 
Amerika’nın Avrupa’yla olan mortalite 
farkının sebeplerini eğitimdeki eşit-
sizlikler bakımından değerlendiriyor. 
Davranışsal farklılıklar, halk sağlığı 
sistemleri, sosyal ve ekonomik politi-
kaların Amerikalıların sağlığını ne öl-
çüde etkilediği ve bunun ne kadarının 
eğitimin her düzeyine ne ölçüde yan-
sıdığı tam olarak bilinememekte. Her 
ne kadar bunların arasındaki çapraz 
ilişkileri de ölçebilecek bir parametre 
bulunmasa da (örneğin düşük eğitim 
düzeyinde sigaraya eğilim, kötü bes-
lenme, obezitenin yaygın olması ve 
sağlık politikalarının yetersiz olması 
gibi), araştırma düşük eğitim düzeyi-
nin mortaliteye etkisinin göz ardı edi-
lemeyecek kadar çok olduğunu göste-
riyor. Bu açıdan devletlerin mortalite 
oranlarını iyileştirmek için gelecekte 
yapacağı çalışmalara, bu araştırma-
daki verilerin yol gösterici olabileceği 
öngörülebilir. 

Fatma Nur Öztürk

Eğitim düzeyinin mortaliteye etkisi olabilir mi?
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Diş çürüğü insanlık tarihinin en eski ve en 
önemli hastalıklarından biridir. Bu ne-

denle çürük etiyolojisi çok eskiden beri merak 
konusu olagelmiştir. İlk defa Anadolu uygarlık-
larında ve Mezopotamya’da çürük etkeni olarak 
diş kurtları sorumlu tutulmuştur.  Uygarlık tari-
hi açısından bu olay, yalnız çürük etiyolojisi için 
değil; doğaüstü güçler dışında bir maddi etke-
nin de hastalık nedeni olabileceği düşüncesinin 
yer alması; böylelikle tıp tarihinde bir öncü ol-
ması açısından önem taşır.

Çürükte diş kurdu etkeni giderek tüm Eski 
Mısır, Eski Yunan, Roma ve İslam tıp literatürün-
de yerini almış, kurtların yok edilmesi için tedavi 
yöntemleri geliştirilmiş, hatta 18. yüzyıl sonunda 
diş kurtlarının tüm özelliklerini anlatan sözde 
bilimsel resimli monografiler bile yazılmıştır.

Bu etken geçerliliğini ancak 19.yüzyıl so-
nunda yitirmiş, fakat folklorik diş hekimliğinde 
yerini korumuştur.

Giriş
İlkel insan hastalıkları ruhlar ve doğaüs-

tü güçlerin oluşturduğuna inanırdı. Buna bağlı 
olarak da tedavi, kötü ruhların uzaklaştırılması 

veya doğaüstü güçlerle uzlaşma şeklinde gerçek-
leşmiştir. Giderek hastalığın doğal etkenlerin so-
nucu olduğunu anlaşılmaya başlayınca tedaviler 
de doğal olan ve doğaüstü olmayan yöntemlerle 
yapılmaya başlanmıştır. İşte bu bağlamda diş he-
kimliği tarihinde ve diş çürüğü tedavisinde iki 
hayali patogenez  çürük etkeni olarak ön görül-
müştür. Bunlardan birincisi ‘diş kurtları’, ikincisi 
de ‘humoral patoloji’ teorisidir.

Diş çürüğüne ve buna bağlı olarak diş ağrı-
sına diş çürüğü içine yerleşen kurtların neden 
olduğu inanışı ile ilgili ilk belge Mezopotam-
ya’da Babil’de bulunmuştur. Bu bilgiler, M.Ö. 
1800’lere tarihlenen ve halen Londra’da British 
Museum’da saklanan (Env. No. 55547) Asurca 
bir tablette yer almaktadır.1 Bu tablette şunlar 
okunmaktadır (Resim:1):

Tıp Tarihinde İlk Maddi Patogenez: 
Diş Çürüğü Etkeni Olarak Diş Kurtları
İlter Uzel*

* Prof. Dr. 
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“A-nu gökyüzünü yarattıktan sonra
Gökyüzü yer yüzünü  yarattı,
Yeryüzü nehirleri yarattı.
Nehirler kanalları,
Kanallar bataklıkları,
Bataklıklar da kurdu yarattı.
Kurt ağlayarak Şamaş’ın huzuruna çıktı:
Ea’nın huzurunda gözyaşları akıyordu.
‘Yiyeceğim olarak bana ne vereceksin?
İçeceğim olarak bana ne vereceksin?’
‘Sana olgun incir vereceğim
Kayısı(vereceğim)’
‘Olgun incir ve kayısı
Benim için nedir?
Beni yücelt.’
‘Dişler ve çene kemikleri arasında oturayım,
Dişlerin kanını emeyim,
Çene kemiklerindeki diş köklerini,
Yiyip bitireyim.’
İğneyi yerleştir, kurdun ayağını yakala:
‘ Ey kurt, sen bunu dilediğin için
Ea seni güçlü elleri ile yok etsin.’
Diş ağrısına karşın efsun: Dur.
Ritüel: İkinci kalite bira ile yağı karıştıracaksın.
Bu karışımı onun dişlerinin üzerine koydu-

ğunda bu duayı üç kere tekrarlayacaksın.
Mısır’da çürük etkeni olarak diş kurtları
Antik Mısır’da Yeni Krallık Döneminde 

(M.Ö.1200’ ler) Mezopotamya’daki  yukarıda 
verdiğimiz büyüsel metinde yer  alan  diş kurt-
ları bu defa  bir tıp metninde yer almıştır. Anas-
tasi I Tıbbi Papirüsü’nde diş ağrısının kaviteye 
yerleşen kurtlardan kaynaklandığı yazılmıştır. 
İlgili metin şöyledir:

“ ...yanımdaki katibin tüm kasları titriyordu. 
Hem gözü hasta (wst) idi (wst: bir göz hastalığı). 
Hem de dişlerine kurt (fnt) hücum etmişti (fnt: 
kurt).” 2-4 

Eski Hint uygarlığında diş kurtları
Eski Hint tıp metinlerinde de çürük etkeni 

olarak diş kurtları yer alır. Yedinci yüzyılda ya-
zılmış Charaka, Sushruta ve Vagbhata gibi üç 
klasik metinden Vagbhata’da:

“Diş ağrısı izlenmeye değer. Diş ağrısı (Da-
lana) çok şiddetli ağrıdır. Sebebi ‘Vayu’nun art-
masına bağlıdır. Çürükte kurt ortaya çıkar.” den-

mektedir. Ayrıca devamla:
“Eğer diş özü, dişe ve kökü yel üstünlüğünde 

‘dosha’ nedeniyle kurursa ve diş kökü ve diş çürür 
ve içini kir ve yemek artıkları doldurursa küçük 
kurtlar kaviteyi işgal eder. Şiddetli ağrı oluşur. 
Eğer diş beyaz olur, peynirleşme ve kaşıntı olursa 
cerahatlenir ve kokar. Buna ‘krimdantake = diş 
kurdu’ adı verilir. 5

Aztekler ve diş kurtları 
Bugünkü Meksika’da 14-15. yüzyıllarda ya-

şayan Azteklerin Fransisken rahip İspanyol 
Bernardino de Sahagun (1499-1590) tarafından 
derlenen tıp metinlerinde diş kurduna yer ve-
rilir:

“Dişler sarımtraktır. Yaşlı, boynuz gibi parça-
lanmış, boynuz gibi, tamamıyla beyaz, salyangoz 
kabuğu gibi kemiktir, beyazdır, tebeşir beyazı. Te-
beşir gibi beyazdır, sarı, koyu mor, siyah, temizlen-
miş, kırmızı böceği kırmızısı, geniş, küçük, ufacık 
dar, sert, yuvarlak, doğal, eğik ucu dikenli, geniş, 
keskin ucu dolmuş, hareketli, çok hareketli, kırıl-
mış, çürümüş, kurtlar tarafından yenmiş…” 6-8

Antik Yunan ve Roma tıbbında diş kurtları 
Eski Yunan tıbbında ve onun devamı olan 

Roma tıbbında çürük etiyolojisi ilk defa endo-
jen ve eksojen faktörlere bağlanmıştır. Buna 
göre endojen faktörler ‘bünye’ ve ‘mukus’ olarak 
ikiye ayrılır. Çürük nedeni olan eksojen faktör-
ler ise diş kurtlarıdır.

Roma’da ilk defa İmparator Claudius’un özel 
hekimi Scribonius Largus’un M.S 43 yılında yaz-
dığı ‘Compositiones Medicamentorum’da [Kitap 
İmparatorun gözdesi Callistus’a armağan edil-
mişti] genel tıp yanında diş hekimliği reçeteleri 
de yer alır. Yazar burada tıp tarihinde ilk defa diş 
kurtlarını yok etmek için banotu tohumu (Hyos-
cyamus Niger) inhalasyonu önermiştir.9

Böylece bu öneri ile tüm Batı tıbbında ve İs-
lam tıbbında, daha sonra da folklorik tıpta 20. 
yüzyıla kadar süren bir gelenek başlamış olu-
yordu.

Önemli bir cerrah olan Apameialı Archige-
nes (M.S 100’lerde Roma’da), antik çağın büyük 
hekimi Bergamalı Galen’in (131-200) bildirdi-
ğine göre banotu tohumlarının dekoksiyonu 
yanında ilk defa diş ağrısında, ağrı yatışmadığı 
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zaman ince bir delgi ile dişi delmekten bahset-
miştir. Bu işlemle enfekte pulpa veya perio-
dontal membrandaki apse boşaltılarak hasta 
rahatlatılıyordu.10 Ancak çürük dokuya dolgu 
şeklinde bir işlem yapılamıyordu. Bu delginin 
tek örneği 1905 yılında tıp tarihçisi Theodor 
Meyer-Steineg (1873-1936) tarafından Efes’te 
bulunmuştur. Halen Almanya’da Friedrich Sc-
hiller Üniversitesi Tıp Tarihi Müzesinde korun-
maktadır. Delginin nasıl kullanıldığı eski Mısır 
bas rölyeflerinde mevcuttur. (Resim:2)11

Roma İmparatorluğunun çöküşünden he-
men sonra özellikle Orta Avrupa’da yazılan tıb-
bi metinlerle halk tıbbı gelişmeye başlamış ve 
bunlarda diş kurtlarıyla ilgili büyüleri ve eski 
kaynaklardaki banotu gerçeğini bu defa Hıristi-
yan kisvesi ile yazmışlardır. Mesela, İngiltere’de 
anonim bir  ‘Peri Didaxeon’ eseri dini inanca 
büyük ölçüde bağlı idi.12

Bu arada erken Orta Çağ’da, halk tıbbı ve an-
tik kaynaklardan temellenen tıpta Bingenli  Hil-
degard’ın (1098-1179) ortaya çıkışı önemlidir. 
Bu okumuş dindar kadın, Bingen yakınlarında 
yaşayan soylu bir aileden geliyordu. Özellikle 
doğa ile ilgileniyordu.13 Hildegard, diş kurdunu 
sarısabır (aloe) ve mürrüsafi (myrrh) gibi bitki-
lerle tedavi etti. Ayrıca o zaman bilinen reçete-
leri de kullandı. Fakat eczacıların zehirli ilaçla-

rından kaçındı, soğuk su ile ağzı çalkalama gibi 
koruyucu önlemlere başvurdu.

Ortaçağ İslam tıbbında diş kurtları 
Antikçağ Yunan ve Roma tıbbından büyük 

ölçüde yararlanan Ortaçağ İslam hekimleri de 
diş çürüğü patogenezinde  diş kurtlarına yer 
vermişlerdir.

Razi (864-925) diş ağrısının tedavisinde bazı 
batıl itikat öneriler yanında ‘el-Havi’ adlı eserin-
de İbn Maseveyh’in (777-857) görüşlerine paralel 
olarak kırmızı zambak kökü öz suyunun ağrıyan 
dişin karşı tarafındaki kulağa damlatılmasını 
veya ek olarak kara kabuklu midye önerir. Ayrıca 
diş ağrısı nedeni olan kurtları çıkarmak için kat-
ran içinde pırasa tohumu konmasını da önerir.13

Razi gibi İbnü’l-Cezzar da diş ağrısının hu-
moral patoloji kuramına göre hasta humordan 
kaynaklandığını söylüyordu. Bu, İbn Sina’dan 
aktarılmış olabilir. Razi iltihaplı dişetinin çü-
rükle ilişkisini de keşfetmiştir. Buna göre tedavi 
çok cephelidir ve Hipokrat’ın tedavi protokolü-
ne uygun olarak kanatma ve kusturma ile baş-
lar. Daha sonra Razi’nin kendi onayladığı kuru-
tucu gıdalar verilir, Galen ve Archigenes öneri-
leri ile tepanasyon yapılır.14 Koterizasyon önce, 
derin penetasyondan daha iyi bir yöntem olan 
eriyikler içeren sıcak yağla yapılır. Razi, banotu-
nu hasta diş üzerine koymak için hazırladığı bir 
lapanın içine katar. Bu lapada afyon, aselbent 
(styrax), reçine, kasni, galbanum (şeytan teresi, 
asafetida) ve mandragor vardı.

Artuklu hükümdarı, Sultan I.Mesud’un sa-
rayına giren doğaüstü hassaların bilimi uzma-
nı el-Cevberi (13.yy. ortası) ‘Şarlatanın Sırları’ 
(el-Muhtar fi Keşfi’l-Esrar) eserinde dişlere bir 
bölüm ayırmıştır. Burada el-Cevberi diş ağrısı-
na neden olduğunu göstermek için deve etinin 
siniri veya kas kirişini kurda benzetip hastanın 
ağrıyan dişine konmasını önermektedir.15, 16

Ortaçağ Avrupası’nda diş kurtları 
Afrikalı Konstantin  (1010-1087) Viaticum 

tercümesinde (Praectica) komşu dişleri koroziv 
etkilerden korumak için Antik Romalı yazarlar-
dan Plinius’un daha önce yaptığı gibi mum tatbik 
eder. Ayrıca, gene onun gibi dişleri yiyip çürüten 
diş kurtlarını İbnü’l-Cezzar’dan aktarır.17,18
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Banotu tütsülemede ilk huni uygulaması, 
Salerno tıp okulundaki ilk cerrahi eserin yazarı 
Roger Frugardi’nin  (1170 de sağ) kişisel deney-
lerine dayanmıştır. Bu ‘Regimen Sanitatis Saler-
nitarium’un ilk baskında yer alır. Daha sonraki 
kitaplarda da genel bir kural olarak önerilir.19 
(Resim: 3 ). Bu arada İngiliz hekim Gilbertus 
Anglicus (1180-1250) Roland’ın bu uygulama-
sını ‘Compendium Medicinae’ye aktardığı kita-
bını 1240’larda yazmıştır.20

Gilbertus Anglicus’a benzer şekilde Bernard 
de Grandola (13. yüzyılın ikinci yarısı) da diş 
ağrısının eksternal ve internal sebepleri olduğu-
nu iddia etti. Fakat bunları tanımlarken büyük 
ölçüde İbn Sina’nın Kanun tercümesine bağlı 
kalmakla birlikte onu daha mükemmelleştirdi. 
Ayrıca, bireysel gözlemleri ile kendinden önce-
kilerinin ilerisine geçti. İbn Sina’nın benimsedi-
ği hafif dozda narkotikler önerdi. Arsenik, vit-
riol ve kantarid tentürü uyguladı. Fakat bunları 
ön dişlere uygulamaktan kaçındı. Çekim onun 
için iyi bir tedavi yöntemi değildi. Diş kurtları 
için önerilen tedavi ise banotu tütsülemektir.21

Erken Orta Çağda zaman zaman dini mo-

tiflere yer verildiğini görüyoruz. Mesela Saint 
Pierre bir taşa oturur yanağını elleriyle tutar. İsa 
gelir; ona üzüntüsünün ne olduğunu sorar. O da 
diş kurdundan olduğunu söyler ve hangi alanın 
iyi geleceğini sorar. 22

Almanya’da ‘Dudesche Arsteide’ eseri İslam 
tıbbı etkisi ile yazılmıştır.23 Bu kitap, Würz-
burg’dan 14. yüzyılın ilk yarısındaki Bavyeralı 
Ortoly’un kitabı ve Bartholomeus’un (12. yy.’ın 
ilk yarısı) ‘Practica’sı ile çok benzerlik gösterir. 
Aynı zamanda yazılan ünlü Utrecht farmakoloji 
kitabı da diş hekimliği alanında diş kurtları için 
gül suyu ile ağzın yıkamasından başka bir öneri 
sunmaz. 23 

13.yüzyılın ikinci yarısında doğan Hollan-
dalı Jan Yperman (ö.1329/32 ), kendi ifadesi-
ne göre Paris’te cerrah Lafranchi’nin yanında 
çalıştı. Daha sonra Ypres Hastanesinde şef 
oldu. Cerrahi alanında çalıştı, 1329 veya 1332 
de öldü. 1305’den sonra yazdığı ‘Cyrurgie’ adlı 
eseri Felemenkçedeki ilk cerrahi kitabıdır. Ki-
tapta Afrikalı Konstantin’den aktarmalar vardır. 
Yperman kitabının diş hekimliği bölümümde 
hocası Lafranchi’den aktarmalar yapmış olsa 
da onu aşmıştır. O’na göre eğer diş ağrısı sıcak 
humor nedeniyle olursa soğuk tabiatlı gıdalar 
verilmelidir. Ayrıca şiddetli diş ağrısına banotu 
tohumu ile sirkede fasulye büyüklüğünde tab-
letler hazırlanarak konmasını önerir. Lafranc-
hi’de yer almayan diş ağrısında kımıldayan diş 
kurtları burada da kaybolmuştur. 24

Bologna’da ve Padua’da ve ölümüne kadar 
Ferrara’da hocalık yapan Giovanni d’Arcoli (Io-
annes Arculanus) (ö.1458), tıpkı Afrikalı Kons-
tantin’deki gibi doğru ve yanlış tedavi hakkında 
bir ayrım yapar. Bunun sonucunda, diş ağrısı 
elimine edilmediği zaman çare sadece narkotik-
ler değil; en başta banotu gibi ilaçların tütsülen-
mesidir.25

Gabriele Fallopia (Fallopius) (1523-1562) 
anatomideki buluşları ile bir yere sahip olduğu 
halde, öğretici vasıflarına rağmen ‘Observatio-
nes Anatomicae’ adlı eserinde insanı şaşırtacak 
derecede diş kurtlarının musibet bir şey oldu-
ğunu yazmıştır.26
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Rönesans Avrupası’nda çürük etkeni ola-
rak diş kurtları

Belçikalı Andreas Vesalius’un (1514-1564) 
ünlü anatomi eserini yazdığı 1543 yılında Paris-
li Profesör Jacques Houllier (Jacobus Hollerius) 
(ö.1562), kitabında diş hastalıklarıyla ilgili ilgi 
toplayan bir tartışmayı gündeme getirdi. Ona 
göre erkekler 32, kadınlar 28 dişe sahipti. İri 
kurbağa diş çıkarmada kullanılırdı. Kitabının 
bundan sonraki bölümü ‘Kurtlara Karşı’  (Cont-
ra Vermes) adını taşır ve eski yazarların banotu 
tohumu tütsüsünü reddeder. Çünkü ona göre 
kurtlar zaten banotunun kendisidir, tohum kur-
da benzer.27

Diş hekimliği ile ilgili ilk Fransızca kitap 
1582’de Lyon’da basılmıştır. Kardinal d’Armag-
nac’ın özel doktoru Urbain Hémard’ın (1548-
1618) ‘Dişlerin Gerçek Anatomisi Hakkında 
Araştırmalar’ (Recherche de la Vraye Anatomie 
des Dents) adlı eserinde ‘vermuculate’ veya ‘ver-
molue’ adıyla diş kurtları hakkında bilgi vardır. 
Fakat tedavisi için öneri yoktur.28 

1557 yılında İspanya’nın Valladolid kentinde 
Francisco Martinez (1550-1612) sadece diş he-
kimliğine ait tiyatro eseri üslubunda popüler bir 
kitap yayınladı. Bu kitapta da diş kurtlarından 
söz edilmektedir. Burada, Houllier’den daha önce 
kurtların ortaya çıkışı ile ilgili bir tutum vardır. 
Buna göre kurtlar diş çürüğünde yer almaz, dola-
yısıyla banotu ile tütsü de uydurmadır.29

İngiltere’de kral VIII. Henry döneminde ber-
ber cerrah ve berberlerin yetkilerinin düzenlen-
diği sırada ilk İngilizce cerrahi kitabı 1597 de 
Londra›da Peter Lowe (1550-1612) tarafından 
yazıldı. Paris’te okuyan Lowe, 22 yıl Fransa ve 
Flanders’ta çalışmıştı. O da Houllier’in etkisi 
altında kalarak diş kurdu fikrini reddediyordu. 
Bunun aksine ağrılı dişi altın koterle dağlamayı 
önermiştir.30

İspanyol Giovanni da Vigo’nun (1450-1525) 
‘Practica Copiosa’ adlı eseri 1514’te yayımlan-
mıştır. Vigo, kurtlar için şunları yazar:

“Diş kurtları için banotu tohumunu al, pırasa 
tohumu, soğan tohumu ile birlikte sirkede kay-
nat, bunu ağızda tut ve iyice çalkala. Başka bir 
seçenek bu üç madde ile fasulye büyüklüğünde 

haplar yapılır. Keçi böbreğini sıcak kömüre yay, 
dumanı küçük bir koni ile hasta dişe gönder. Böy-
lelikle dişin içindeki kurtlar ölür.” 31

Freiburg’da belediye hekimi olan Johann 
Schenck von Grafenberg (1531-1598) çok kül-
türlü bir kimse idi. 1584’te yayınlanan ‘Obser-
vationes Medicae de Capite Humano’ eserinde 
tek orijinal şey yazarın peşin hükümlü olma-
masıdır. Bunun en güzel örneği, çağdaşı Parisli 
Houllier’ın diş kurtlarının banotu tohumundan 
oluştuğu düşüncesine karşı, eski fikirlere sıkı sı-
kıya bağlı olan Benedetti’nin bu hayvancıkları 
savunduğunu yazmasıdır. 32

Matthaeus Gottfried Purmann (1648-1741) 
ise diş kurdunun kavite nedeni değil; diş ağrısı 
etkeni olduğunu düşünüyordu:

“…bazen kişiye büyük sıkıntı ve ağrı veren 
küçük kurtlar dişin içinde büyürler. Çürük ve diş 
aşınması art arda fazla sıcak soğuk gıda yemek-
ten ve çok sert şeyler ısırmaktan, çok şeker ya da 
şekerli gıda yemekten olur. Eğer iğne, bıçak gibi 
nesnelerle diş karıştırılırsa daha aşındırıcı olur.”33
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Modern diş hekimliği ve diş kurtları 
Modern diş hekimliğinin babası Pierre Fa-

uchard’ın (1678-1761) bizi hayrete düşüren 
reçetesi, kişilerin sabahları birkaç kaşık taze 
kendi idrarları ile çürükten korunmak için ağ-
zını çalkalamasıdır. (Resim:4) Öte yandan diş 
kurtlarını şiddetle reddeder. 4 numaralı Resim-
de 1746 yılında yayınlanan onun ‘Le Chirurgien 
Dentiste’ kitabındaki bu görüşü ile ilgili sayfalar 
görülmektedir.

A.Tolver (1752 de sağ) yayınladığı küçük 
‘Treatise on the Teeth’ eserinde diş kurtlarına 
inanmaz ve bunun için Fauchard gibi mikros-
kopla bakmak gereğini vurgular.36

Thomas Berdmore’un (1740-1785) kitabı 
mesleki açıdan bir meslek adamının yaptığı de-
neyleri kayda geçirmesinden ibaretti. Diş ağrısı 
için kan alma ve purgatifleri önermiştir. Kafuru, 
afyon hülasası da ilaç olarak veriliyordu. Ağrılı 
diş çekilmeli, dışarıda kurşunla veya altınla dol-
durup implante edilmeli idi.36

Etienne Bourdet (1722-1789) de diş kurtla-
rını şiddetle reddeder.37

Parlak bir bilim insanı olan Friedrich Hoff-
mann (1660-1742), Halle Üniversitesinde pro-
fesör ve değerli bir klinikçiydi. Çok üretken bir 
yazardı. Eserlerinin bazıları Cenevre’de ölü-
münden sonra yayınlandı ve İngilizceye de çev-
rildi. Ancak eserlerinde koruyucu diş hekimliği 
açısından hiçbir yenilik yoktur. Hoffmann, diş 
kurtları olabileceğine karşı çıkmaktadır.38 Böy-
lece, Houillier’in kurtların banotunun tohu-
mundan çıktığı düşüncesini kabul etmemekte-
dir.

“Gerçekten, kimse, böyle bir kurdun duman 
ve alevden köken aldığına inanamazdı. Bu sanki 
mitolojideki ateşte yaşayan sinek olan Pyraustas 
mıdır?” 38

Prusya kralının özel diş hekimi Philipp Pfaff 
(1713-1766), 1756 yılında yayınladığı ‘Abhand-
lung von den Zahnen des Menschlichen Kör-
pers und deren Krankheiten’ adlı eserinde diş 
kurdunu tüm tereddütlerine rağmen kabul eder 
gibi görünmektedir. (Resim:5) Bu konuda tar-
tışmaya girmemiş, fakat Pierre Fauchard gibi 
inkâr da etmemiştir.39

Bin yıllık kurt teorisinin aksi 1757’de rahip 
Jacob Christian Schaeffer (1718-1790) tarafın-
dan yazılan ‘Hayali Diş Kurtları ve Ona Karşı 
Sözde Reçeteler’ eserinde kesinlikle ispat edildi 
(Resim:6).40 Fakat tıp literatüründe hâlâ çürükte 

kurt etkenini savunma sürdürülüyordu. Mesela 
1790’da bir cerrah, daha sonraları Berlin Üni-
versitesinde profesör olan Johann Gottlieb Ber-
nstein (1747-1835), balmumu içinde karışım 
yapılmış güveyfenerinin kurttan oluşan çürük 
kavitesine konulmasını ve ardından banotu fü-



26 hayatsağlık

migasyonu öneriyordu. Bu öneri onun 1819’da 
yayınladığı el kitabının 5. baskısında görülebi-
lir.41

Saygın bir tıp dergisi olan ‘Magazin für die 
gesamte Heilkunde’nin editörü cerrah Rust, Si-
lezyalı bir kasaba hekiminin, iki hastanın çürük 
dişinden toplam yirmi kurt çıkartarak ağrıyı 
şöyle dindirdiği yazıyordu:

“Domuzun mide öz suyu ile çevre doku te-
mizlendikten sonra hasta kişilerden dişlerini de-
len kurtlara ağız boşluğundan erişildi.” 42

Louis Laforgue’un (ö.1816)  ‘Dental Art’ ki-
tabını Almancaya çeviren Leipzig Belediye diş 
hekimi ve cerrah Carl Friedrich Angermann 
(1770-1834 ) çıplak gözle görülebilen diş kurtla-
rının 1803’de çizimini yaptı.43 (Resim:7) İki tip 

diş kurdunun görülebilmesi için yoğun çaba gös-
terdi ve canlı dişlerde diş ağrısı nedeni olarak çü-
rük içinde yaşayan diş kurtlarını sorumlu tuttu.

Diş kurtlarının varlığına duyulan inanç Orta 
Avrupa’da 20.yüzyıla kadar devam etti.

Diş kurtlarından modern çürük teorilerine
Büyük çürük araştırmacısı Willoughby Day-

ton Miller (1853-1907) 1889 yılında daha önce-
ki çürük teorileriyle ilgili tarihsel bir sınıflama 
yapmıştır.44 Burada Pierre Fauchard ve Etien-
ne Bourdet’nin yazdığı ‘Dört Unsur’ teorisine 
uyarlanmış görüşler44, Miller tarafından biriken 

meyve sularının bozularak dişte çürüme yapa-
bileceği ile birleştirilerek sunulmuştur.45

Galen’e ve daha sonraki antik yazarlara göre 
suçlu dişte kalan besinsel artıklar idi. Bunu be-
nimseyen ‘Libellus de Dentibus’ yazarı Vene-
dikli Bartolomeo Eustachi besin artıklarından 
oluşan çürükte taş sertliğindeki dişi bile çürü-
ten artıkların fazlalığının sert dokulara  oranla 
yumuşak dokulu organların da iltihaplanması-
na  yol açabileceğini eklemiştir.46

‘Enflamasyon Teorisi’ önce İngiltere’de ka-
bul edilmiştir. Fakat John Hunter (1728-1793), 
1778 de bile hâlâ bu teoriyi benimsemiyordu. 
Diş özünün gangreninden bahsediyor ve buna 
inanıyordu ki, bu tek neden değildi; çünkü diş 
ölümden sonra çürümüyordu.47

Joseph Fox (1776-1816), 1806 yılında diş 
çürüğünü ‘dentinin ve dolayısıyla periodontal 
membranın yüksek miktarda enflamasyonu’ 
olarak tanımlamıştır. Yazılan diğer nedenler ise 
çürümenin nedeninin bünyesel veya beslenme-
nin doğasından olabileceği ve çapraşıklıktan 
olabileceği idi.48 

Enflamasyon Teorisi, 1826 yılında Leonard 
Koecker (1785-1850) tarafından tamamlamış-
tır. 1829 yılında Thomas Bell  (1792-1880) enf-
lamasyon nedenini diş gangreni olarak tanımla-
nan diş çürüğü olduğunu açıkça desteklemiştir. 
Çünkü dentinin yapısı zayıf olduğu için çürü-
meye eğilimi vardır ve soğuk gibi uyaranlara 
çok zor direnç gösterir. Fox tarafından ileri sü-
rülen periodontal membran çürük teorisi, Bell 
tarafından açıkça reddedilmiştir.49

Çürüğün kimyasal teorisinin 19. yüzyılda 
etkin hale geldiğini görüyoruz. Christian  Gott-
lieb Ludwig (1709-1773) ve Johann Christlieb 
Kemme’nin (1738-1815) aside dayalı deneyleri 
ilk başta sadece Almanların ilgisini çekse de, 
daha sonra İngiliz ve Amerikalı araştırmacılar 
da bunu benimsemişlerdir. Levi Spear Parmly 
(1790- 1859), 1819 yılında yazdığı ders kitabın-
da -herkesin Fox’un düşüncelerini benimsediği 
sırada- çürüğün kökeni hakkında şaşırtıcı bir 
buluşla diş çürüğünün birinci nedeninin yi-
yecek ve içecek kalıntıları olduğunu yazmış-
tır. Yiyecek ve içecek kalıntıları ısı ve zamanla 
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fermantasyona uğramakta ve hastalığa neden 
olacak güçlü bir kimyasal haline gelmekte idi.50 

Böylece Parmly ile daha önceki hipotezler artık 
birer spekülasyon haline gelmekte ve deneysel 
bilim hakkettiği yere gelmekteydi.

Wüzburg Üniversitesinde diş hekimliği öğ-
retim görevlisi olan Carl Joseph Ringelmann 
(1776-1854) şöhretini mineyi sülfürik içinde 
çözmesiyle kazanmıştır.51 Fakat Mainz’da diş he-
kimi olan Johann Franz Gallette (1774-1838) tü-
münü başka çağdaş kitaplardan aşırarak yazdığı 
eserinde bu profesörün yaptıklarını da kendisine 
mal ederek bir intihal örneği olmuştu(!).52

O yıllarda henüz 30’lu yaşlarının ortalarında 
olan Joseph Linderer (1794-1870)                     çü-
rük dokusunu muhtemelen ilk kez mikroskopta 
incelemiş ve tutarlı bir şekilde mineyi çizdiği 
gibi dentini ve çürüğü de doğru bir şekilde çiz-
miştir (Resim:8). Burada içeriye doğru giden 

dentini saran kahverengi renkte çürük dokusu 
ve devamlı saçılan parlak dentin çizgileri net 
olarak çizilmiştir. Bu renkleşmeler, onun çürük 
dokusunun dağılımının farklılığını görmesini 
sağlamıştır. Ayrıca Linderer, dentini kalsifiye 
liflerden oluşan kırılgan bir kitle ve daha son-
ra yumuşayan tamamıyla karakterize strüktüral 
bir yapı olarak tanımlamıştır.3 1848 yılında ba-
sılan ‘El Kitabı’nda diş çürüğünün oluşum ne-
denlerini detaylandırarak anlatmış ve ağızdaki 

asitlerden vb.lerinden bahseden ‘Kimyasal Teo-
riyi’ kabul etmiştir.54

Bu teoriden ilk bahseden Anglo-Sakson 
William Robertson (1794-187?), İngiltere Bir-
mingham’da çalışan bir diş hekimiydi. Yazdığı 
‘Pratik Bilimsel Eser’de (Practical Treatise) çok 
açık bir şekilde, özellikle azı dişlerindeki fissür-
lere besin artıklarının birikmesi ve sonrasında 
kimyasal reaksiyonlar sonucu çürüme olduğu-
nu yazmıştır. Ayrıca kitabında çürüğün tama-
mıyla dışarıdan gelen etkenler sonucu oluştu-
ğunu da söylemiştir.55

Robertson’u da muhtemelen eleştirmiş olan 
İngiliz Sir John Tomes (1815-1895),  o zamana 
kadar göz ardı edilen birçok konuda histolojik 
buluşlar yapmıştır. Ayrıca 1850’lerde var olan 
kimyasal ve enflamasyon teorilerini de kabul 
etmiştir. Linderer gibi John Tomes da tepkimeyi 
oluşturan patolojik asitlerin oral sıvılar oldu-
ğunu kabul etmişti. Asitler dentinde anatomik 
yapıyla ilgili bir enflamasyon süreci başlatırlar. 
Böylece dokunun vitalitesini yitirmesi sonrası 
ikinci olarak kimyasal reaksiyon mineyi etkile-
meye başlar. Linderer gibi Tomes’ta mikrosko-
pik bir inceleme sonrası fibrillerdeki açılanma-
nın şekline göre çürüğün oluştuğunu ve den-
tindeki çürüğün konik bir şekilde ilerlediğini 
fark etmiştir. (Resim:9)’da kanalları bozulmuş 
dentin görülmektedir.56
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New York’ta diş hekimi olan Amos Westcott 
(1815-1873), 1843 yılında kendisine ait meşhur 
asit teorisini organik asitlerle; asetik, sitrik, ma-
lik ve diğer asitlerle deney yaparak ve bu asitlerin 
dişi eşit olarak etkilediğini söyleyerek genişlet-
miştir (Resim:10). Şekerin aside dönüşmedikçe 

hiçbir etkisi yoktur. Fakat öte taraftan asidin di-
rekt uygulanmasıyla aynı etkiye sahiptir.57-59 Ben-
zer bir sonuç 1864 yılında Pavia’da çalışan Paolo 
Mantegazza (1831-1910) tarafından da bulun-
muştur. Mantegazza, dişleri şeker solüsyonuna 
koymuştur. Ancak kalsiyumda çözülmeler asit 
reaksiyonu başladıktan sonra olmuştur.60

Çok titiz bir araştırıcı olan Parisli Emile 
Magitot (1833-1897) bu asit deneylerini tekrar-
lamış ve sonuçları 1867 yılında yayınlamıştır. 
Dişin bazı bölümlerini mumla koruyarak dişi 
iki yıl şeker solüsyonunda bekletmiş ve korun-
mayan yüzeyin yumuşadığını bulmuştur. Magi-
tot çürük oluşumunun kimyasal teoriye daya-
nan ancak çok daha kompleks bir mekanizma 
ile geliştiğine inanıyordu. Sağlam minedeki 
kütikülün çürüklere karşı en garantili koruma 
olduğunu düşünüyordu. Pulpa tarafından oluş-
turulan sekonder dentini ilk tanımlayan da Ma-
gitot’tur.61

Carl Wedl de (1815-1891) Viyana’da 1870 
yılında kimyasal teoriyi desteklemiştir. Aynı 

zamanda çürük oluşumunun dişten başlayıp 
düzensiz bir şekilde diş etine taştığı ve daha 
sonrasında oral mukozaya ve tükürük bezlerine 
ulaştığını fark etmiştir.62

Eskiden konuşulan diş kurdu inancının bir 
parçası olan ve artık açıkça konuşulan bir görüş 
Münih’te anatomist olan Michael Erdl (1815-
1848) tarafından yeniden ortaya atılmıştır. Erdl, 
1843 yılında çürük maddesini parazitik bitkisel 
bir yapı olarak algılamıştır ve bu yapıyı katran 
ve potasyum nitrat karışımıyla öldürmeye çalış-
mak gibi mantıksız bir tedavi denemiştir.63

Robert Ficinus (1809-1852) ve Hermann 
Klencke (1813-1881) isimli iki başka hekim 
de 1844 yılında çürük oluşumunun nedenleri-
ni araştırmaya yönelik bir kongrede bu teoriyi 
desteklemiştir. Bu kongre ‘Deutscher Verein für 
Heilwissenschaft zu Berlin’ (Berlin Alman Sağ-
lık Derneği) desteği ile yapılmıştır. Dresdenli 
Robert Ficinus, mikroskobun kaşifi Leeuwen-
hoek tarafından ‘animacula’ olarak isimlendiri-
len yapının 1847 yılında ‘denticola’ olarak isim-
lendirilmesini önermiştir. (Resim:11) Onun 

inancına göre başlangıç çürükleri, diş animacu-
lalarının kahverengi atıkları ve çürümüş orga-
nik içerikli mine kütikülü idi. Biz bugün bunu 
‘dental plak’ olarak isimlendiriyoruz.  Bu mad-
de mineye geçerek mineyi çürütmekte idi. Bu 
transfer olmazsa mine kütikülüne diş çürüğü ve 
dentin çürüğü oluşmazdı. O,  bu yığının dentini 
çürüttüğünü bulmuştur. Asitler ve şekerin dişi 
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çürüttüğü ise açıkça reddedilmiştir.62

Bir tıp hocası olan Hermann Klencke’nin 
Hannover’de ödül kazanan ‘Dişin Bozulması’  
isimli eseri 1850 yılında yayınlanmıştır. (Re-
sim:12) Dişin bozulması merkezli bu çalışma-

da çürük ve pulpa iltihabının oluşumuyla ilgili 
önemli hatalar vardı. Klencke, Ficinus gibi çü-
rük çevresindeki mine kütikülünü bir matriks 
olarak tanımlamıştır ve bu mine kütikülü nem-
li diş germinde çürük kalıbını oluşturur. Daha 
sonra çürükten önce oluşan dişteki kahverengi 
renk veren hücre deformasyonu başlar.63 ‘Pro-
tococcus dentalis’ denilen bu kariyojenik  hüc-
re dişte kuru bir çürük oluşturma rolü oynar. 
Klencke’nin eski ‘kurt masalına’ ve ‘fumigation’a 
(tütsülemeye) dayalı bir hipotezi vardı.64 Yine 
Klencke aynı zamanda Ficinus’un ‘denticola’sı-
nın da çürüğün kötü kokulu halinden sorum-
lu olabileceğini söylemiştir. Sonunda, çürüğün 
kronik formu olan ‘carries sicca’nın ağızdaki 
parçalanma sürecinin laktik asit oluşumuyla 
ortaya çıktığı kanıtlanmış, bu araştırmalarıyla 
bilimsel yola girilmiştir.

Berlinli fizikçiler Theodor Leber (1840-
1917)ve Jean Baptiste Rottenstein (1832-1897) 
tarafından 1867 yılında yazılan ‘Diş Çürükleri 
ve Nedenleri’ isimli kitapçıkta kimyasal teoriyle 
girişiminden bahsedilmektedir Ayrıca ağızdaki 
laktik asidin başlangıç çürüklerine neden ol-
duğunu da bulmuşlardır. Bugün kalkulus oluş-
turmasıyla ünlü leptotriki mantarı olarak bili-

nen ve dentine tutunmasıyla asitlerde çok daha 
hızlı bir şekilde dentini yumuşatan ve bozan bir 
mantarla ilgili teori geliştirmişlerdir.65 Bu teori,  
Berlin’de yayınlandıktan sonra tercüme edile-
rek, 1868-1878 yılları arasında Paris’te, 1873 ve 
1878 yılında da Londra’da yayınlanarak çok ge-
niş meslek çevresine ulaşmıştır.

Miller’in çürük araştırmaları 
Miller tarafından yukarıda açıkladığımız 

iki teoriden az farklı olarak yeni bir teori daha 
geliştirilmiştir. Willoughby Dayton Miller, 
Kuzey Amerika’da bir çiftçi ailesinin çocuğu 
olarak 1 Ağustos 1853 tarihinde doğmuştur. 
Babasının Ohio, Alexandria yakınındaki çift-
liğinde büyümüştür. Büyükbabası Amerika’ya 
Almanya’dan göçmüştür. Newark’ta okula git-
miş ve 1871-1875 yılları arasında Ann Arbor 
şehrindeki Michigan Üniversitesinde fizik ve 
matematik okumuş, ‘Onur Derecesi’ ile mezun 
olduğu Edinburgh’a eğitimini tamamlamak için 
gitmiştir. Orada özel ders vererek hayatını sür-
dürmeye çalıştı, fakat aynı yıl, 1876’da bilimsel 
hedeflerinin izinde arzulu bir şekilde Berlin’e 
gitti ve burada özellikle doktor ve fizikçi Her-
mann von Helmholtz’un derslerini izledi. Kısa 
zamanda maddi sıkıntıya girdi. Yardımcı olması 
için Berlin’de 1851’ den beri diş hekimliği yapan 
hemşerisi Francis Peabody Abbot’a (1820-1886) 
başvurdu.

Abbot, onun zekâsını hemen fark etti ve ona 
yardımcı olmak için çevirmenlik pozisyonu 
sağladı ve doğal bilimler konusunda eşine ve 
kendisine ders vermesini istedi. Bu dersler son-
rasında Miller, Abbot’un kızı Caroline ile nişan-
landı ve aslında bir doğa bilimci olan Miller diş 
hekimliğiyle ilgili çalışmalara başladı.

Abbot’un desteğiyle 1877’de Pennsylvania 
Diş Hekimliği Okulu’nda çalışmalar yaptı. 1879 
ilkbaharında yazdığı ‘Diş Sinirinin Koruyucu 
Tedavisi’ tezi en iyi makale ödülünü kazandı ve 
‘Doktor’ unvanı alarak Berlin’e geri döndü. Bu-
rada Dr.Abbot’un damadı ve asistanı olarak ilaç 
ve doğal bilimler konusunda derslere ve incele-
melerine devam etti. 30 Ağustos 1880’de Miller 
ilk defa Lucerne’deki ‘American Dental Society 
of Europe’un yıllık toplantısında ‘Çürüklerin 
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Kimyasal ve Elektriksel Teorisi’ başlıklı bir su-
num yaptı. Bu çalışma 1863 de William Ken-
cely Bridgman tarafından ortaya atılıp 1879’ da 
H.Seymour Chase’in (1820-1898) genişlettiği 
çürüğü elektrolik bir süreç olarak gören ‘elekt-
riksel teoriyi’ çürütmüştür. Bridgman, ‘Diş Çü-
rüklerinin Patolojisi’ üzerine yazdığı makale ile 
Londra’daki ‘Odontological Society’den ödül 
almıştır.

Ertesi yıl içinde, Miller çalışmalarını ‘Mik-
roorganizmaların Çürükler Üzerindeki Etkisi’ 
konulu, çürüklerin mikroflorası ile ilgili ola-
rak üzerinde henüz durulmayan yeni bir alana 
yönlendirdi. Mikrobiyolojinin önderlerinden 
Robert Koch’un okulunda 1880’den beri yapılan 
detaylı çalışmalar, Miller’in bu konuya yönel-
mesinden öncedir. Miller sıra dışı yeteneğiyle 
ve inatçılığıyla yaptığı deneyleri yıllara yaymış, 
bunun yanında araştırma yöntemlerini ve me-
todolojisini araştırmalarına taşımıştır.67

Diş hekimliğinin diğer alanlarındaki konu-

ları da ele alan ve çalışmaları Alman, İngiliz ve 
Amerikan dergilerinde yayınlanan Miller daha 
sonraki araştırmalarıyla Prusyalı yöneticilerin 
dikkatini çekmiştir. 1884’te Berlin’de kurulan 
Diş Hekimliği Fakültesi’nin, 1892’de ‘Koruyucu 
Diş Hekimliği Bölümü’ başkanlığına getirilmiş-
tir.

Miller, hem İngilizce (1889) hem Almanca 
(1890) olarak bakteriyolojik araştırmalarının 
sonuçlarını özetlediği ‘İnsan Ağzındaki Mikro-
organizmalar’ başlıklı yayınıyla bilim alanında 
tanınır hale gelmiştir. Kitabı ‘Mikroorganizma-
lar Tarafından Oluşan Lokal ve Genel Hastalık-
lar’ alt başlığıyla yayınlanmıştır. Bunu 1896’da 
‘Koruyucu Diş Hekimliği hakkında Ders Kitabı’ 
izlemiştir. Daha sonra Miller uygulama yapan 
bir diş hekimi olarak ön plana çıkmış ve koru-
yucu diş hekimliği konusundaki engin tecrü-
besini ve deneysel araştırmalarının sonuçlarını 
belirtilen metotlar ve önerilen materyallerle 
sunmuştur.

Bunların sonucu olarak, Miller diş hekim-
liğinde uluslararası alanda önder bir kişi hali-
ne gelmiştir. Ayrıca Almanya’da bilimin geliş-
mesinde lider bir rol üstlenmiştir. Liderliğini 
yaptığı altı yıl içinde ‘Central-Verein deutscher 
Zahnaerzte’ topluluğuna üye sayısı 3 katına çık-
mıştır. Onun bunu başarmak için bir yılda 1300 
mektup yazdığı bilinmektedir. Doçentler Bir-
liği’nin ve Alman diş hekimlerini destekleyen 
fonunun başkanlığını yapmıştır. Prusyalı mes-
lektaşlarının sürekli eğitimini organize etmiş ve 
39 profesyonel topluluğun onur üyeliğini almış-
tır. Ayrıca birçok üniversiteden onur doktorası 
unvanı almıştır. Paris’te Charles Godon (1854-
1923) tarafından 1900’de kurulan ‘Federation 
Dentaire Internationale’in 1904’de başkanı ol-
muştur. Berlin’de 1909’da yapılan V. Uluslararası 
Diş Hekimliği Kongresi’nin başkanı seçilmiştir.

Tüm bu başarına rağmen, Miller meslektaş-
ları tarafından her zaman mütevazı, hayırsever 
ve bir hasta lideri olarak görülmüştür. Berlin’de-
ki Amerikan kolonisinin kilit kişisi ve olarak 
görevler almıştır. Hiçbir zaman kendi geçmişini 
ve toplumda maddi gücü yeterli olmayan kişile-
ri unutmamıştır.
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Çalışma koşulları son derece yetersiz olan 
Berlin Diş Hekimliği Enstitüsü’nün durumuna 
rağmen çalışmalarını sürdürmüştür. Burada 
klinikler devamlı çok kalabalıktı ve sınıflarda 
öğrencilerin dersleri yüksek sesli alkışlaması 
binanın çökme riskinden dolayı yasaklanmıştı. 
Miller’in buradaki 30 metrekarelik laboratuarı 
Prusya Meclisinde tartışılmış ancak bir sonu-
ca bağlanamamıştır. Bu nedenle, iyi donanımlı 
Amerikan üniversiteleri vatandaşını kendi öz 
ülkesine geri getirebilmek için uzun yıllar çaba 
harcamıştır.

Miller, ilk olarak eğitime başladığı Ann Har-
bor’daki Michigan Üniversitesi’nden gelen çağ-
rıyı 1906’da kabul etmiştir. Sonrasında, ilgililer 
bu müthiş adamı Berlin’de tutmak için her şeyi 
denemiştir. Ailesi ve Amerikan Kulübünden 
arkadaşları, bütçe ve Prusya bürokrasisinin di-
ğer kısıtlamalarından kurtulup araştırmalarını 
sürdürebilmesi için bu çağrıyı kabul etmemesi 
yönünde baskıda bulunmuştur. Miller bir karar 
alma konusunda oldukça zorlanmıştır. Sonun-
da, Ekim 1906 yılında resmi görevinden istifa 
etmiş, istifası kabul edilmiş ancak ‘Özel Medikal 
Danışman’ olarak atanmıştır. 

Ayrılışını erteleyerek Mayıs 1907’de Ham-
burg’da ders vermiştir. Berlin’den ayrılmadan 
birkaç gün önce ‘Diş Hekimleri Birliği Miller 
Derneği’nin tüzüğü kabul edilmiştir. Bu dernek 
bugün hala diş hekimliği öğrencilerinin bilim-
sel çalışmalarını onurlandırmak için varlığını 
sürdürmektedir.

Miller, diş hekimliğinde yeni ufuklar açan 
20 yıllık çalışması sonrasında Almanya’dan ay-
rılmış ve bu Amerikalı meslektaşları tarafından 
mutlulukla karşılanmıştır. Ann Harbor’daki gö-
revine başlamanda önce, İskenderiye’de bulu-
nan kız kardeşini ziyaret etmiştir. Trajik bir şe-
kilde apandisite yenik düşmüş, Newark, Ohio’da 
bulunan bir hastanede ameliyat sonrası vefat 
etmiştir.

Miller, mikrobiyolojideki çürük problemini 
biyolojik araştırma çerçevesinde bütünüyle ele 
almıştır. Normal ve patolojik ortamda bulunan 
saf mantar kültürleri yetiştirmiş ve bunların 
karbonhidrat, yağ asidi vb. üzerindeki etkilerini 

sayısız deneyle incelemiş, 1883’teki ilk çalışma 
sonuçlarında yeni bir tezle formüle etmiştir. 
Ona göre:

“Ne tamamıyla asit teorisi, ne de bakteri 
teorisi taraftarıyım; hem asitlerin hem de bak-
terilerin çürük oluşumunda etkili olduğuna 
inanıyorum. Asitlerin önemi küçümsenerek 
bakterilere odaklanılmıştır ve ikisi birlikte tüm 
çürükler için tatmin edici bir cevap bulunma-
sında yeterli değildir.”

Tüm gereksinimlerin tekrar incelenmesi ve 
üzerinde düşünülmesi sonucunda 1889’da şu 
geçerli tanımı ortaya atmıştır: 

“Diş çürüğü, birbirinden tamamıyla ayrılabi-
lecek iki farklı kimyasal ve parazitsel süreçtir: 1. 
Dekalsifikasyon, veya dokunun yumuşaması, 2. 
Kalan yumuşak kalıntının ayrışmasıdır.”

Mine için bu ikinci aşama eksiktir, pratikte 
minenin dekalsifikasyonu onun bütün olarak 
yıkımını ifade eder. Bu ikinci aşama, dekalsifi-
ye olmuş dentinin çözülmesi öncesinde bakte-
ri fermantasyonu ile ortaya çıkar. Linderer ta-
rafından 50 yıl önce mikroskobik çalışmalarla 
gözlemlenmiş aynı ikinci aşamayı burada göre-
biliyoruz.

Miller’ in  ‘Şimiko-paraziter Teori’si bu 
kompleks sürecin tam açıklayıcısı olmasa da 
bugün hala geçerliliğini korumaktadır. Bu teori 
diğer teorilerle genişletilmiş ve desteklenmiştir, 
fakat kimse bu teoriyi çürütememiştir.

Bakteriyolojik dönemde o, çürüğün kim-
yasal dezenfeksiyonunu profilaktik olarak ele 
almıştır. Tüm koşullarda, ana işlem dişin bütü-
nüyle mekaniksel temizlenmesidir. Bu görüşün-
den dolayı beslenme ile çürük önlenmesi yakla-
şımını önemsememiştir.

Sonuç
Miller’ in çalışmaları dünyaca kabul görmüş-

tür. Büyük bilimsel başarılarından ötürü, 1908 
yılından itibaren Fédération Dentaire Interna-
tionale (FDI) beş yılda bir olmak üzere onun 
anısına Uluslararası Miller Ödülü vermektedir. 
Ayrıca Ohio State Üniversitesi Diş Hekimliği 
Okulunun bahçesine heykeli dikilmiştir.

Özetle diş çürüklerinin araştırılmasında ve 
sonuçlarının tartışılmasında, Miller’in teorileri 
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bir başlangıç noktası olmuştur ve hiç şüphesiz 
ki uzunca bir süre daha böyle kalmaya devam 
edecektir.

Öte yandan diş çürüğüne etken olarak diş 
kurtlarının sorumlu tutulması tıp tarihinde 
hastalıkların etkeninin maddi olduğu gerçeği-
nin çıkış noktası olmuştur. 
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İshâk b. Huneyn’in yazdığı Târîhu’l-etıbbâ 
ve’l-felâsife (Tabipler ve filozoflar tarihi) isimli 

eser, İshâk b. Ali er-Ruhâvî’nin Edebü’t-tabîb adlı 
kitabının 13. bölümünde yer alan bazı hekimlerin 
biyografileri ve İbnü’d-Dâye’nin Ahbâru’l-etıbbâ 
olarak bilinen eseri ile birlikte, tıp tarihine ilişkin 
İslam kültür dairesinde yazılmış ilk metinlerden 
biri olarak kabul edilir.1 Bununla birlikte, İshâk b. 
Huneyn’in Târîhu’l-etıbbâ’sının diğer iki metin-
den daha eski olması muhtemeldir.2

İshâk, h. 290 senesinde kaleme aldığını be-
lirttiği Târîhu’l-etıbbâ’sını, Mu’tazıd billah’ın 
veziri Kâsım b. Ubeydullah’ın isteği üzerine 
yazmış ve ona ithaf etmiştir. Metinde Kâsım 
b. Ubeydullah künyesiyle, Ebu’l-Hüseyn ola-
rak zikredilmektedir. Metinden anlaşıldığına 
göre İshâk, Yahyâ en-Nahvî’ye (İskenderiyeli 
Ioannes Philoponus Arapça metinlerde Yah-
yâ en-Nahvî olarak anılır, Latince kaynaklarda 
Joannes Grammaticus veya Johannes Gram-
matikos olarak karşımıza çıkar) 3, 4 ait bir me-
tini kaynak olarak kullanmıştır. Ancak, Yahyâ 
en-Nahvî’ye ait söz konusu metin günümüze 
kadar ulaşamamıştır.1 Bununla birlikte İshâk, 
Yahyâ en-Nahvî’nin metninin sadece tabiplerle 
sınırlı olduğunu, kendisinin filozofları da dâhil 

ederek daha zengin bir metin oluşturduğunu 
ifade etmektedir. 

Kitap, tıp ilminin kökenine, felsefe ve din 
ile ilişkisine dair değerlendirmeler ve görüşler 
içermesi yönüyle, sadece bir biyografik çalış-
ma olmaktan öte ayrı bir özellik de taşımakta-
dır. 5 Oldukça kısa bir metin olarak görülebil-
se de, kendisinden sonra yazılan birçok esere 
kaynaklık etmiştir. İbnü’n-Nedîm’in Fihrist’i, 
Bîrûnî’nin Risâle fî fihrist kütübü’r-Râzî’si, Ebû 
Süleymân’ın Sivânü’l-hikme’si, Mübeşşir’in 
Muhtâru’l-hikem’i ve İbn Ebî Usaybia’nın Uyû-
nu’l-enbâ’ fî tabakâti’l-etıbbâ’sında sıkça İshâk’ın 
Târîhu’l-etıbbâ’sına atıfta bulunulmaktadır.1

İshâk b. Huneyn (Ebû Ya’kûb İshâk b. Hu-
neyn b. İshâk el-İbâdî)

Aslen Hîreli olan İbâd isimli bir Nastûrî 
Arap kabilesine mensup olan İshâk b. Huneyn, 
215 (830) yılı civarında dünyaya gelmiştir.5 Eği-
timini büyük ölçüde babası Huneyn b. İshâk’tan 
almıştır. 5, 6 Tabib olan kardeşi Davud’un aksine 
tercüme hususunda babasının izinden gitmiş-
tir.7 Halife Mu’temid alellah, Mu’tazıd billah, ve 
Müktefî billah’ın hizmetinde bulunmuş ve saray 
hekimliği yapmıştır.5 Mu’tazıd’ın veziri Kâsım b. 
Ubeydullah’ın teveccühünü kazanmış ve onun 

İshâk b. Huneyn’in “Târîhu’l-Etıbbâ 
ve’l-Felâsife” Adlı Eseri
Abdullah Köşe
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en yakın sırdaşı olmuştur. Geçirdiği felç sebe-
biyle Rebîülâhir 298’de (910) Bağdad’da vefat 
etmiştir.8, 9

İshâk b. Huneyn, Abbasiler dönemindeki 
tercüme hareketinin en önemli temsilcilerin-
den biri kabul edilir. Şöhretini Yunanca’dan ve 
Süryanice’den Arapça’ya yaptığı tercümelere 
borçludur.6, 9, 10 Sınırlı olarak Yunanca’dan Sür-
yanice’ye de çeviri yapmıştır.5 Tıbbi metinlerin 
tercümesine babası kadar ilgi göstermemiş, 
daha çok felsefeye meyletmiş ve felsefe, mate-
matik, astronomi alanlarındaki metinlerin ter-
cümesiyle uğraşmıştır. Aristo, Eflâtun, Öklid, 
Batlamyus, Arşimed, Menelaos ve Autolicus’un 

muhtelif kitaplarını tercüme etmiştir.5, 8, 10 Ayrı-
ca babasının Galen’den yaptığı çevirilere de yar-
dımcı olduğu bildirilmektedir. Tercümeleri yanı 
sıra kitap da telif eden İshâk b. Huneyn’in derle-
me mahiyetinde kabul edilmesi gereken telifleri 
daha çok tıp ve eczacılık alanındadır. Kendisine 
nispet edilen tıp ve eczacılık alanındaki kitap-
lar arasında Kitâbü’l-edviyetü’l-müfrede ale’l-
hurûf, Kitâbü’l-künnâş el-latîf, Kitâbü’l-edviye-
tü’l-mevcûde bi-külli mekân, Ma’rifetü’l-bevl, 
Kitâbü’t-tiryâk, el-Muhtasar fi’t-tıbb ve Târî-
hu’l-etıbbâ ve’l-felâsife sayılabilir.5, 8, 9 Edebiyata 
da ilgi duyan İshâk b. Huneyn’in şiir ve hikâye-
leri de nakledilmektedir.8 

Metin
Franz Rosenthal tarafından yayınlanan nüs-

hanın metni (Süleymaniye Kütüphanesi, He-
kimoğlu Ali Paşa, no.691 de kayıtlı mecmua 
içindeki nüsha, vr.125a-128a) ve İngilizce ter-
cümesi11 esas alınarak hazırlanmıştır. Arap alfa-
besiyle yazılmış tüm metinlerde, yabancı kişi ve 
yer isimlerinin imlası önemli bir sorun oluştur-
maktadır. Belirli bir kurala bağlı kalınmaması ve 
farklı yazılımlar, kimliğin tespitini güçleştirmek-
te, kimi zaman imkânsız kılmaktadır. İshâk’ın 
metninde de aynı sorunlar mevcuttur. Bu ne-
denle, Bokrât (Hippokrat), Câlînûs (Galen) ör-
neklerinde olduğu gibi tespit edilmesi kolay olan 
isimlerin dışındakiler okunabildiği şekilde ya-
zılmış, muhtemel karşılıkları ise köşeli parantez 
içerisinde verilmiştir. Orijinal metinde olmama-
sına rağmen, metnin anlaşılmasını kolaylaştıra-
cağı düşüncesiyle tercüme metninde kullanılan 
kimi ifade ve rakamlar da köşeli parantez içeri-
sinde verilmiştir.

[Târîhu’l-etıbbâ ve’l-felâsife]
Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla
ve yardımı ancak O’ndan isteriz
İshâk b. Huneyn tarafından tabiplerin tarihi 

hakkında yazılan bu kitap, tıbba dair herhangi 
bir hususta mükemmelleşmiş filozofları ve kay-
da değer olan kişileri de içermektedir.

İshâk der ki: Tabiplerin en eskisinin ve ilki-
nin kim olduğu hakkında Ebu’l-Abbâs b. Firâs 
ile Ebu’l-Abbâs b. Şem’ûn arasında bir tartışma 

geçti. Bunun üzerine Ebu’l-Abbâs b. Firâs: “Ben 
Hippokrat’tan daha eskisini bilmiyorum. O ilktir. 
Bütün filozoflar [bilgilerini] ondan aldılar; ondan 
öğrendiler ve onun izinden yürüdüler” dedi. 

Ebu’l-Abbâs b. Şem’ûn ona cevaben: “Mese-
le senin zannettiğin gibi değildir. Hippokrat [bil-
gilerini] kendisinden önceki âlimlerden almıştır. 
Onun isminin öne çıkması ise bir çok şeyi keşfet-
mesi ve onları yazmış olmasından ileri geliyordu. 
Aynı zamanda o kıyas [analoji] yöntemini kulla-
nanlardan ve buna güçlendirenlerdendi” dedi.

Bu tartışma Vezir Ebu’l-Hüseyn Veliyyüdev-
le’nin huzurunda gerçekleşmişti. Bunun üzeri-
ne Vezir, Allah onu aziz eylesin, bana: “Ey Ebû 
Ya’kûb, sana göre bu iki görüşün hangisi daha 
doğrudur?” diye sordu. Ben de Vezir’e, Allah onu 
aziz eylesin: “Tarih [kronoloji] , özellikle de uzak 
tarih hakkında bir şey söylemek gerçekten çok güç-
tür. Hiç kimse tarih hakkında [eksiksiz bir bilgiye] 
sahip değildir. Çünkü herkes tarih hakkında ken-
disine ulaşan bilgiye veya duyup işittiklerine göre 
konuşur. Fakat felsefî ilimlerde eğitimli olanlar bu 
konuları diğerlerinden daha iyi bilirler” diye ce-
vap verdim. Bunun üzerine Vezir [bana] : “Sizin 
söylediğinize göre Ebu’l-Abbâs b. Şem’ûn’un haklı 
olması gerekir. Çünkü o tercihini [tüm] ilimleri, 
özellikle kadim ilimleri anlamak ve kavramaktan 
yana koymuştur. Buna göre, sizin de dediğiniz 
gibi, onun daha çok bilgili olması gerekir” dedi.

Sonra efendim [Vezir] bana: “Benim için bu 
konuda küçük bir kitap yazmanı istiyorum ki, tıb-
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bın nasıl başladığı ve hangi yolla ortaya çıktığını 
bu kitapta zikredesin. Tıbbın tarihini de şu an için-
de bulunduğumuz Hicretin 290. [M.902] yılına 
kadar getiresin. Bu kitapta tabiplerin ilkinin kim 
olduğunu zikredip,  tabiplerin sonuncusuna kadar 
gelesin ve orada durasın. Ayrıca bu tabiplerle aynı 
devirde yaşamış olan filozofları da zikredesin. 
Bunu derhal yapasın, sakın geciktirmeyesin; zira 
nefsim bunu arzu ediyor ve sabırsızlanıyor” dedi.

İshâk der ki: Bunun üzerine, efendim Ve-
zir’in huzurundan hemen ayrıldım, emrettiği 
üzere bu kitabı yazmaya başladım.

İshâk der ki: Tıp sanatının ilk ortaya çıkı-
şı hakkındaki tartışmaların uzayıp gitmesi, bu 
konudaki ihtilafların çözümünü zorlaştırmış-
tır. Tıbbın ortaya çıkışı hakkındaki görüşler 
temelde ikiye ayrılır: [1] Tıbbî tedavinin tatbik 
edildiği cisimlerin [bedenlerin] hâdis olduğu-
na inananlar, tıbbın da hâdis olduğunu kabul 
ederler. Zira bu duruma göre tıbbî tedavinin 
tatbik edildiği cisimler [bedenler] hâdis olmuş 
oluyor. [2] Cisimlerin kadîm olduğuna inanan-
lar ise tıbbın da kadîm ve ezelî olduğunu kabul 
ederler. Çünkü bu görüşe göre, var olan her şey 
kadîm ve ezelîdir. Birinci görüşü temsil edenler 
de ikiye ayrılırlar:  [1] Bazılarına göre tıp, insan 
ile birlikte yaratılmıştır. Çünkü tıp insanın salâ-
hı için gerekli unsurlardan biridir. [2] Diğerle-
rine göre ise, tıp insanın yaratılmasından sonra 
ortaya çıkmıştır. Bu görüşü savunanlar da ikiye 
ayrılırlar: [1] Bunların bir kısmı, tıbbın Allah ta-
rafından insanlara ilham olunduğunu söylerler. 
[2] Diğerleri  ise, tıbbın insanlar tarafından or-
taya çıkarıldığını kabul ederler. Bu sonuncular, 
tıbbın ilk olarak nerede ortaya çıktığı konusunda 
da ihtilafa düştüler: [1] Bunların bir kısmı, tıb-
bın Mısırlılar tarafından ortaya çıkarıldığını ileri 
sürerler ve râsen [andız otu] olarak bilinen devâ 
[rivayetini] buna delil gösterirler. [2] Bazıları ise, 
felsefe ve diğer sanatları ortaya çıkaran kişinin 
Hermes olduğunu, tıbbın da onun tarafından 
ortaya çıkarıldığını söylerler. [3] Bazıları da Hü-
kümdar’ın hanımındaki bir hastalığın tedavisi 
için bir ebe tarafından tertip edilen devalardan 
hareketle, tıbbı Folos [Cos] halkının ortaya çı-
kardığını ileri sürerler. [4] Diğerleri ise tıbbın 

Mûsiyâ [Mysia] ve Efrûciyâ [Phyrgia] ahalisi 
tarafından ortaya çıkarıldığını ileri sürerler. Şu 
sebeple ki, flütü [müziği] ilk olarak icad eden bu 
insanlar ruhun acılarını dindirmek için bu me-
lodi ve ritimleri kullanmışlardır. Ruhun acılarını 
dindirmek de bedenin acılarını dindirmek gibi-
dir. [5] Bazılarına göre ise tıbbı Fars halkının si-
hirbazları ortaya çıkarmıştır. [6] Bazılarına göre 
de tıbbı Hint halkı ortaya çıkarmıştır. [7] Bazıları 
ise tıbbın Sakâlibe [Slav] ahalisi tarafından orta-
ya çıkarıldığını söylerler.

Tıbbın Allah tarafından ilham edildiğini 
söyleyenlere gelince; bunlardan bazıları tıbbın 
Allah tarafından insanlara rüya yoluyla ilham 
olunduğunu ileri sürüyorlar. Bu hususta delil 
olarak şunu gösteriyorlar: Bir grup insan rüyala-
rında bir takım devaları kullandıklarını gördüler 
ve uyandıktan sonra bu devaları kullandılar. Bu 
devalar, tedavisi güç olan hastalıkları şifaya ka-
vuşturdu ve bu devaları kullananların hepsi şifa 
buldular. Diğer bazıları ise tıbbın Allah tarafın-
dan insanlara tecrübe yoluyla ilham edildiğini, 
zamanla tedrici olarak güçlenip pekiştiğini söy-
lüyorlar. Buna delil olarak da şunu gösteriyorlar: 
Mısır’da bir kadın varmış. Şiddetli bir hüzün ve 
keder içerisindeymiş; aynı zamanda midesi zayıf, 
göğsü kötü hıltlarla dolu imiş ve adet görmüyor-
muş. Bir tesadüf eseri, içinden gelen bir dürtüyle 
defalarca râsen yemiş.  Neticede kadının bütün 
şikâyetleri son bulmuş ve tekrar eski sağlığına 
kavuşmuş. Bu kadının yakalanmış olduğu has-
talıklardan birine yakalananlar da râsen kullan-
mışlar ve iyileşmişler. Böylece insanlar edinmiş 
oldukları bu tecrübeyi diğer devai maddelerle 
diğer acıları dindirmek için kullanmışlar.

Tıp sanatının Allah tarafından yaratıldığını 
söyleyenler delil olarak şunu gösteriyorlar: Böy-
lesine yüce bir ilmi insan aklının tek başına kav-
raması ve onu ortaya çıkarması mümkün değil-
dir. Gerçekten de tıbbın yaratıcısı olan Allah’ın 
diğer varlıklarla birlikte tıbbı da yaratmış olması 
mümkündür.

Bu konudaki mevcut ihtilaf ve farklı görüşler 
nedeniyle, tıbbın başlangıcını araştırıp ortaya çı-
karmak oldukça güç bir hale geldi. Fakat ben bü-
tün kronolojileri araştırıp tetkik ettiğim zaman 
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Yahyâ en-Nahvî’nin yazdığı kronolojiden daha 
iyisini ve başlangıç hususunda daha doğrusunu 
görmedim. İnsanlar, Yahyâ en-Nahvî’ye ‘zoru 
seven’ ismini takmışlardı; zira o herhangi bir 
şeyi yazmak istediğinde konuyu derinlemesine 
tetkik eder, bu uğurda birçok zahmete katlanır 
ve mutlaka işin gerçeğini ortaya çıkarırdı. İşte bu 
nedenle, onun bu hususta söylediklerini aldım 
ve doğru buldum; çünkü o doğruya yakın bir 
sonuca ulaşmıştı. Bir grup insan tıp konusunda 
ilk söz söyleyen kişinin I. Asklepios olduğu hu-
susunda ittifak ettikleri için, Yahyâ en-Nahvî de 
tıbbın tarihini onunla başlatmış ve kronolojisini 
Galen ile sonlandırmıştır.

Yahyâ en-Nahvî çalışmasını tabiplerin kro-
nolojisiyle sınırlamıştı; ben ise daha mükemmel 
ve eksiksiz olması için tabiplerin arasına aynı de-
virde yaşamış olan filozofları da dâhil ettim.

İşte İskenderiyeli Yahyâ en-Nahvî’nin sözleri:
Tıbbın Kos adasında ortaya çıkışından bu 

yana kayda değer tabiplerin isimleri:
Yazılmış kitaplardan ve konuya vakıf, güve-

nilir âlimlerin sözlerinden bize ulaşan bilgilere 
göre, tıbbı tecrübe yoluyla ortaya çıkaran ilk ta-
bip I. Asklepios’tan tabiplerin sonuncusu Galen’e 
kadar sekiz tabip gelip geçmiştir. Bunlar I. Ask-
lepios, Gûrûs, Mînos, Parmenides, Tabip Platon, 
II. Asklepios, Hippokrat ve Galen’dir.

I. Asklepios’un ortaya çıkışından Galen’in 
ölümüne kadar geçen süre 5502 yıldır. Bu sü-
renin 4889 yılı, söz konusu sekiz tabipten her 
birinin ölümünden bir sonrakinin ortaya çıkışı 
arasında geçen zamana aittir. Bu 4889 yıllık sü-
renin 850 yılı I. Asklepios’un ölümü ile Gûrûs’un 
ortaya çıkışı arasında; 560 yılı Gûrûs’un ölümü 
ile Mînos’un ortaya çıkışı arasında; 715 yılı Mî-
nos’un ölümü ile Parmenides’in ortaya çıkışı ara-
sında; 735 yılı Parmenides’in ölümü ile Platon’un 
ortaya çıkışı arasında; 1420 yılı Platon’un ölümü 
ile II. Asklepios’un ortaya çıkışı arasında; 60 yılı 
II. Asklepios’un ölümü ile Hippokrat’ın ortaya 
çıkışı arasında; 665 yılı ise Hippokrat’ın ölümü 
ile Galen’in ortaya çıkışı arasında geçmiştir.

Bu 5502 yıllık sürenin 613 yıllık dilimi, adı 
geçen sekiz tabibin her birinin doğumundan 
ölümüne kadar geçen zamana aittir. Bunlardan I. 

Asklepios 90 yıl yaşamış, bu sürenin 50 yılını ço-
cukluk döneminde ve kendisine ilâhî güç veril-
meden önce, son 40 yılını ise âlim ve hoca olarak 
geçirmiştir. Gûrûs 47 yıl yaşamış, bu sürenin 17 
yılını çocukluk ve öğrencilikte, 30 yılını da âlim 
ve hocalıkta geçirmiştir. Mînos 84 yıl yaşamış, 
bunun 64 yılını çocukluk ve öğrencilikte, 20 yı-
lını âlim ve hocalıkta geçirmiştir. Parmenides 40 
yıl yaşamış, bunun 25 yılını çocukluk ve öğren-
cilikte, 15 yılını âlim ve hoca olarak geçirmiştir. 
Platon 60 yıl yaşamış, bunun 40 yılı çocukluk ve 
öğrencilikte, 20 yılı âlim ve hocalıkta geçmiştir. 
II. Asklepios 120 yıl yaşamış, bunun 15 yılını ço-
cukluk ve öğrencilikte, 90 yılını alim ve hocalık-
ta, 5 yılını da boş olarak geçirmiştir. Hippokrat 
95 yıl yaşamış, bunun 16 yılı çocukluk ve öğren-
cilikte, 79 yılı âlim ve hocalıkta geçmiştir. Galen 
87 yıl yaşamış, bunun 17 yılı çocukluk ve öğren-
cilikte, 70 yılı ise âlim ve hocalıkta geçmiştir.

Prensipleri gereği, bu tabiplerden her birinin 
tıp sanatını öğrettikleri ve geleneklerinin devam 
etmesi için arkalarında bıraktıkları öğrencileri 
vardı. Bu öğrenciler onların kendi çocukları ile 
yakın ve uzak akrabaları arasından seçilir, ya-
bancıların çocuklarına tıp öğretilmezdi. Çünkü 
onlar I. Asklepios’un koyduğu prensibe göre ya-
bancılara tıp sanatını öğretmemek üzere arala-
rında sözleşmişlerdi.

Bundan sonra tıp [Asklepios’un] öğrencileri 
olan çocuklarından ve diğer yakınlarından altı 
kişi arasında devam etti. Hatta bu altı kişi ara-
sında biri vardı ki, [Hz.] Davud’un oğlu [Hz.] 
Süleyman’ın yaşadığı döneme yetişmişti. Böyle-
ce tıp sanatı, meşhur tabiplerin ortaya çıktıkları 
dönemler arasında kesintiye uğramaksızın, bu 
öğrenciler vasıtası ile sonraki kuşaklara aktarıl-
dı. Bunlar, daha doğru olan kıyas yerine, yöntem 
olarak tecrübeyi kabul etmişlerdi. Bu tıp gele-
neği, öğrencileri ve yerlerine halef olarak bırak-
tıkları aile bireyleri ile varlığını sürdürdü. Fakat 
Platon ortaya çıkıp tıbbi risaleleri inceleyince, 
tek başına tecrübenin tehlikeli ve hatalı olduğu, 
kıyasın da tek başına yetersiz olduğu sonucuna 
vardı. Bu sebeple, her iki yöntemi birleştiren gö-
rüşü tercih etti ve tek yöntem üzerine yazılmış 
tüm kitapları yaktı; her iki yöntemi birleştiren 
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görüş üzerine yazılmış eski kitaplara ise dokun-
madı. Platon ölünce, yerine öğrencilerinden, aile 
üyelerinden ve çocuklarından altı kişi bıraktı. 
Sonra onların arasında teşhis, bedenin korun-
ması, kan alma ve dağlama, yaraların tedavisi, 
göz hastalıklarının tedavisi ile kırık ve çıkıkların 
tedavisi konularını paylaştırdı. Her birini alanla-
rında yetkili kıldı. 

Böylece tababet, II. Asklepios’un ortaya çıkı-
şına kadar bu altı öğrenci ile onların arkalarında 
bıraktıkları çocukları ve yakınları vasıtasıyla var-
lığını sürdürdü. II. Asklepios eski görüşleri ince-
leyince doğru kabul edilmesi gereken görüşün 
Platon’un görüşü olduğunu gördü. II. Asklepios 
ölünce yerine aile üyelerinden üç öğrenci bırak-
tı. Bu öğrenciler Heracleides’in oğlu Hippokrat, 
Magarinus [Megareus?] ve Erhas [Euergos?] idi. 
Kısa bir süre sonra bunların ikisi öldüler. Geride 
sadece zamanının eşsiz, üstün meziyetli, geniş 
bilgi sahibi ve darb-ı mesel haline gelen filozof 
ve tabibi Hippokrat kaldı. Onun biyografisi ol-
dukça uzundur. Hippokrat kıyas tekniğini ve tec-
rübeyi öylesine güçlendirmişti ki, karşı görüşte 
olanların bunu çürütmesi ve yıkması mümkün 
değildi. Ayrıca o, tıbbı yabancılara da öğretmiş 
ve onları kendi çocukları yerine koymuştu. Çün-
kü [yabancılara öğretilmediği takdirde] tıbbın 
yeryüzünden silinip gideceğinden endişe duyu-
yordu. Kendilerine tıp sanatını öğrettiği yabancı 
tabipler için yazdığı yeminle ilgili kitabında bu 
hususu zikretmektedir.

Hippokrat ölünce ardında çocuklarını, Ask-
lepios ailesinden ve diğer ailelerden öğrencilerini 
bıraktı. Hippokrat’ın kendi çocukları ise Saslûs 
[Thessalos?], Drakon [Dracon] ve ....... [okunama-
dı] idi. Arkasında bıraktığı torunları ise Saslûs’un 
oğlu Hippokrat ile Drakon’un oğlu Hippokrat idi. 
Ayrıca arkasında kendi ailesinden ve diğer aileler-
den bir grup öğrenci de bırakmıştı.

Tıp, Galen’in ortaya çıkışına kadar bu tabip-
ler ve öğrenciler vasıtasıyla kuşaktan kuşağa ak-
tarılarak devam etti. Hippokrat ile Galen arasın-
da geçen sürede bir grup meşhur tabip de gelip 
geçmiştir. Bunların arasında biri vardı ki, o farklı 
bir görüşe yönelerek tıp sanatı hakkında ayrı bir 
yol tutmuş ve tıpta hiyel yöntemine [Metodizm ? 

, Mekanizm ?] dair  kitaplar yazmıştı. O, yazmış 
olduğu bu kitaplarla insanları ifsad etmek, onları 
kıyas ve tecrübe metodundan uzaklaştırmak isti-
yordu. Bu kitapları okuyan bazı hekimler bu gö-
rüşleri kabul ettiler, bazıları ise reddettiler. Galen 
ortaya çıkınca bu görüşü reddeti ve çürüttü. Bu 
kitaplardan bulduklarını yakarak hiyel yöntemi-
ni ortadan kaldırdı. 

Galen’in devrinde on iki kişiden oluşan bir 
grup tabip vardı. Bunlar ağır hastalıkları teda-
vi etmek ve insanların faydası için ilaçlar tertip 
etmek hususunda birbirleri ile sıkı bir ilişki ve 
dayanışma içinde olduklarını beyan ediyorlardı. 
Bunlardan bir tanesi, ‘güçlü’ lakabı ile bilinen 
Makedonyalı Fîlos [Philon ?, Philinos ?, Philos?] 
idi. O, tedavisi güç hastalıklara karşı en çetin 
tedavileri kullanma cesaretini göstermiş, hasta-
lıkları şifaya kavuşturmuş ve hiç bir tedavisinde 
başarısızlık göstermemişti. Bunlardan bir diğeri 
ise Ayn Zerbâlı [Anazarvalı] Dioscorides’tir. O, 
insanlara büyük faydası olan, temiz ruhlu ve çok 
gayretli biriydi. Ayrıca o birçok ülkeyi dolaşmış; 
denizleri, adaları ve karaları gezerek müfred de-
valar hakkında bilgiler edinmişti.

O tecrübeye önem verirdi; devaların faydala-
rını sayar, ardından etkilerini sınardı ve tecrübe 
sonuçlarının kendini doğruladığını görürdü. O 
bunların hepsini insanların iyiliği için yapmıştı. 
Onların arasında bir kadın [Kleopatra (11)] var-
dı ki, Galen birçok deva hakkındaki bilgileri ve 
muhtelif tedavi yöntemlerini, bilhassa kadınlarla 
ilgili olanları ondan öğrenmişti. Ayrıca mürek-
kep devalara sahip bir grup tabip daha vardı ve 
Galen mürekkep devalar hakkında yazmış oldu-
ğu bilgileri onlardan almıştı. Galen daha önce 
yaşamış olan tabip ve filozoflardan da bilgiler 
almıştı. Mesela Apollonius, Büyük Zenon,  Kü-
çük Zenon, Glaucon, Sokrat, Platon, Demokra-
tes, Aristoteles, isimleri geçen bir grup, Galen’in 
hocası Herminos, Galen’in dostu Glaucon, daha 
önce bazı kimseler tarafından filozof, bazıları 
tarafından da tabip olarak isimlendirilen, felse-
fede olduğu kadar tıp sahasında da sivrilen ve 
birçok kitabın sahibi olan Forfuryus [Porphyrius 
?], Hükümdar İskender, Afrodisyalı İskender ve 
Yahyâ en-Nahvî’nin sözlerinin sonuna kadar de-
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vam edip giden diğerleri gibi.
İshâk b. Huneyn diyor ki: Galen’in ölümü ile 

İbn Firâs ile İbn Şemûn arasındaki karşılıklı ko-
nuşmanın vuku bulduğu Hicretin 290. yılı ara-
sında geçen süre 815 yıldır.

Galen’in zamanından bu yıla [h.290] kadar 
geçen süre içerisindeki meşhur İskenderiyeli ta-
bipler İstefan [Stephanos], Gessios, Ankilavus ve 
Marinos’tur. İskenderiyeli bu dört tabip Galen’in 
kitaplarını tefsir etmişler, derlemişler, özetlemiş-
ler, bazılarında sözü kısa tutmuş, bazılarında ise 
sözü uzatmışlardır. Diğerleri ise Tarsuslu Tima-
vus [Timaios], çoğu zaman evinden dışarı çık-
mayan, kendisini ilme ve kitap yazmaya veren, 
arada bir görülmesi ve gizli kalması nedeniyle 
insanlar tarafından kendisine ‘Hilâl’ lakabı ve-
rilen Simirnî, İskenderiyeli Magnus, künnâşlar 
sahibi Oreibasios, es-Süreyyâ kitabının sahibi 
Folos [Paulus?], kehhâl Dioscorides, kadınlar-
la ilgili hususlar hakkında insanların kendisiyle 
istişarede bulunmalarından dolayı ‘el-Kavâbilî’ 
nisbesiyle bilinen Oreibasios, Yahyâ en-Nahvî ve 
sözü fazla uzatmamak için isimleri zikredilme-
yen bir grup tabiptir.

Tıbbın başlangıcından Hicretin 290. yılına 
kadar geçen sürenin toplamı 6317 yıldır.

İshâk b. Huneyn diyor ki: Ben bu kronolojyi 
tamamladığım zaman Abdullah b. Şemûn ben-

den efendilerimiz İbrâhîm, Mûsâ ve Mesih [İsa] 
aleyhimüsselamın bu kronolojinin neresinde yer 
aldıkları ve nasıl tarihlendirildikleri hakkında 
kendilerini bilgilendirmemi istedi.

Efendimiz İbrâhîm aleyhisselam ile efendi-
miz Mûsâ aleyhisselam, II. Asklepios ile Tabip 
Platon arasında yer almaktadır.

Mesih aleyhisselam ise Hippokrat ile Galen 
arasında yer almaktadır.

Efendimiz İbrâhîm ile efendimiz Mûsâ’nın 
arasında geçen süre 505 yıldır.

Efendimiz İbrâhîm ile Mesih arasındaki süre 
ise 2065 yıldır.

Efendimiz İbrâhîm’den Hicretin 290. yılına 
kadar geçen süre 2939 yıldır.

Efendimiz Mûsâ ile Mesih - isimleri mukad-
des olsun - arasındaki süre ise 1560 yıldır.

Efendimiz Mûsâ’dan Hicretin 290. yılına ka-
dar geçen süre 2434 yıldır.

Mesih’den Hicretin 290. yılına kadar geçen 
süre 874 yıldır.

Mesih ile Galen arasındaki süre 59 yıldır.
Galen’den Hicretin 290. yılına kadar geçen 

süre 815 yıldır.
Böylece tıp, efendimiz İbrâhîm’den 3378 yıl 

önce ortaya çıkmış olmaktadır.
Târîhu’l-etıbbâ ve’l-felâsife kitabı burada son 

buldu. 
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Giriş 
Profesyonel anlamda 19. yüzyılda ku-

rumlaşan eczacılık mesleği, önceki dönemlerde 
birbirinden farklı zanaat erbabı tarafından yü-
rütülen bir iş kolu idi. Osmanlı eczacılığı, tıpkı 
hekimlik gibi Selçuklu mirası yani dolayısıyla 
Ortadoğu-Arap geleneğinin bir devamıydı. 1 19. 
yüzyıla kadar Osmanlı eczacılığı aynı karakte-
ristiği korumakla birlikte, bu yüzyıldan itibaren 
Batı ile olan ilişkilerin artmasıyla eczacılık za-
naatı/mesleği de Batı etkisi altına girmişti. Ec-
zacılar ortaçağ İslam dünyasında saydalân, Av-
rupa’da ise apothecaire, pharmacien, droguiste, 
spezieria gibi isimlerle anılıyorlardı. 2 Halepli 
Salih bin Nasrullah’ın Türkçe olarak kaleme 
aldığı ‘Akrabadin’ isimli eserde İtalyanca spez-
zere kökünden gelen ispeçiyâr kelimesi, ilaç 
hazırlayıp satan zanaat sahiplerini tanımlamak 
için kullanılmıştı. 3,4 İspeçiyâr yahut ispençiyâr 
olarak kullanılan bu kelime, zamanla Osmanlı 
toplumunda eczacıları ve drog (tabii ya da kim-
yevî ilaç hammaddesi) satıcılarını tarif eden bir 
özellik kazanmıştı.

Klasik dönem hastane yapıları olan darüş-
şifalar dahilinde bitkisel-hayvansal ve kimyevî 
drogları temin eden ve cerrahlar ile hekimlerin 
reçetelerini hazırlayan görevliler bulunuyor ve 
bunlara aşşâb veya saydalân isimleri veriliyor-
du. Aşşâblar yaptıkları işlere göre edviyeci (drog 
hazırlayan), şerbetçi (şurup hazırlayan) ve ecza-
cı (ilaç terkiplerini yapan) gibi farklı isimlerle 
de anılıyorlardı. Yıldırım Bayezid tarafından 
Bursa’da inşa ettirilen Darüşşifa’da ilaç hazırla-
ma aşamasında görevli olan edviyeci, şerbetçi 
ve eczacılar bulunduğu bilinmekle birlikte; Fa-
tih, Süleymaniye ve Edirne Darüşşifalarında da 
bu durum geçerliydi. 5,4,6

Hekimler, cerrahlar ve kehhâller (göz hasta-
lıklarını tedavi edenler) tarafından hazırlatılan 
ilaçlar çoğunlukla darüşşifalar dahilinde kulla-
nılıyordu. 6 Halk gündelik hayatta attarlar (akkar/
aktar), kökçüler, şerbetçiler, berberler, macuncu-
lar, helvacılar, kırıkçı-çıkıkçılar, mâ-i mukatter 
(damıtılmış bitki suları) satıcıları ve hatta sabun-
cular vasıtası ile çeşitli drogları ve terkipleri te-
min edebilmekteydi. Bunun haricinde hekimler 
ve cerrahlar şehrin belirli mevkilerinde konum-
lanmış muayene odaları/dükkanlarında da kendi 
ilaç terkiplerini yaparak hastalara satıyorlardı. 4,2,7

Osmanlı Bursa’sında 
Eczaneler ve Eczacılar 
İsmail Yaşayanlar*

* Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 
ABD, Doktora Öğrencisi. ismailyasayanlar@gmail.com
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19. yüzyıldan itibaren müstakil eczaneler de 
açılmaya başlamıştı. Başta İstanbul olmak üze-
re, vilayet merkezlerinde açılan ve zamanla yay-
gınlaşan eczaneler çoğunlukla yabancılar ya da 
yerli gayrimüslim tebaa tarafından işletiliyordu. 
1832’de sadece Galata ve Beyoğlu’nda otuz iki 
eczane bulunuyordu. 2 Genellikle Paris, Londra 
ve Viyana’da eğitim alan bu eczacılar, Osmanlı 
coğrafyasında eczacılığın hekimlik ve cerrah-
lıktan ayrı olarak profesyonel bir disiplin hali-
ne gelmesinde ilk adımı atmışlardı. Müslüman 
ahalinin profesyonel manada eczacılık mesleği-
ne başlaması ise yüzyılın son çeyreğinde ancak 
gerçekleşecekti. 

Eczacı yetiştiren ilk kurum Mekteb-i Tıbbi-
ye-i Adliye-i Şâhâne 1839 yılında eğitime başla-
mıştı. 8 Eğitim süresi üç yıl olan bu okuldan me-
zun olan eczacılar, askeri hastanelerde ve tabur-
larda ‘askeri eczacı’ olarak istihdam ediliyordu. 

3 Yabancılar tarafından açılan eczanelerde us-
ta-çırak ilişkisi çerçevesinde yetiştirilen kalfalar 
sivil eczane açabiliyorlardı. Fakat kalfalar belirli 
koşullara bağlanmış olan çıraklık eğitiminin 
sonunda Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şâhâne 
hocaları tarafından imtihana tabi tutuluyor, bu 
imtihanı başarıyla geçenler ikinci sınıf eczacı 
tezkiresi alabiliyorlardı. *,9 Avrupa’da eczacılık 
eğitimi alanlar ve Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i 
Şahane mezunu eczacılar ise birinci sınıf eczacı 
kategorisinde idi. 8 

Avrupa tahsilli eczacılar ve kalfalıktan ikin-
ci sınıf eczacılık diploması alanlar haricinde, 
birinci sınıf sivil eczacı yetiştiren ilk kurum 
Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’dir. 1867 senesin-
de Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne içinde müstakil 
sınıflar halinde kurulan bu okulda tıp eğitimi-
nin yanında eczacılık eğitimi de veriliyordu. *,3 
1908 senesinde ise askeri ve sivil tıp okulları 
kapatılarak, yeni bir tıp fakültesi kurulmuş ve 
bu fakülteye bağlı Eczacı Mekteb-i Âlîsi açılarak 
ve eczacılık tahsili bu okulda verilmeye devam 
etmiştir. 8 

Eczane açmak ve işletmek için diplomalı ve 
eğitimli olmanın haricinde çeşitli nizamname-
lerle getirilen kurallara da uyulması gerekiyor-
du. Nizamnâme-i Eczacıyân der Memâlik-i Os-

mâniye (1852) ile Beledî İspençiyârlık Sanatının 
İcrâsına Dâir Nizamnâme (1861) ve bu nizam-
nameler üzerinde yapılan bazı düzenlemelerle 
eczane açma ve eczacı olma hususunda pratik 
eğitim alma/staj, diploma sahibi olma, bazı suç-
ları işlememiş olma (cinayet, namusa zarar ver-
me, kötü şöhret sahibi olma), hekimin verdiği 
reçete üzerinde keyfi değişiklik yapmama gibi 
temel koşullar aranıyordu. 10 Bu kurallar hari-
cinde bir eczanede bulunması gerekli olan alet, 
edevat ve drogların listesini içeren kodeksler de 
yayınlanıyordu. *,6  Elbette eczacıların yürürlük-
teki nizamnamelere uyup uyumadıkları, gerekli 
drogları ve aletleri bulundurup bulundurma-
dıkları zaman zaman denetleniyordu.

Çalışma Alanlarına Göre Eczacılar ve Ecza-
nelerin İşleyişi

Tahsilini tamamlayan ve gerekli özelliklere 
sahip olan eczacılar üç alanda çalışabiliyorlar-
dı. Harbiye ve Bahriye Nezareti’ne bağlı olarak 
çalışan eczacılar ‘askeri eczacı’ olarak isimlen-
diriliyor ve çeşitli rütbelerle orduda ya da askeri 

Resim-I: Osmanlı Eczanesinde Hazırlanmış Bir Reçete Örneği45
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hastanelerde ve okullarda görev yapıyordu. Da-
hiliye ve Sıhhiye Nezaretine bağlı olarak çalışan 
eczacılar belediye ve hükümet hastanelerinde 
görevliydi. Herhangi bir kuruma bağlı olmayan 
serbest eczacılar ise kendi eczanelerini açıyor-
lardı. 11

Askeri eczacılar taburlarda ya da askeri has-
tanelerde eczane bölümünde çalışıyor ve bu-
rada reçeteleri hazırlıyorlardı. Bunun yanında 
hastanenin drog stoku, ispençiyâri edevatının 
muhafazası, harcamaların kaydedilmesi gibi gö-
revleri de bulunmaktaydı. Bu durum hükümet 
ve belediye hastanelerinde çalışan eczacılar için 
de geçerliydi. Hastanelerde ve taburlarda iki 
veya daha çok eczacı bulunuyorsa, bunlardan 
biri ‘baş eczacı’  diğeri ise ‘ikinci eczacı’; ikiden 
fazla eczacı olması durumunda ise diğerleri ‘sıra 
eczacı’ olarak isimlendiriliyordu. 8 Baş ve ikin-
ci eczacılar daha çok idareci konumundaydı, 
sıra eczacılar ise reçetelerdeki ilaç terkiplerini 
hazırlıyor ve bunları hastalara dağıtıyorlardı. 
Ayrıca eczacılar da hekimler gibi hastanede nö-
bete kalıyordu. Baş eczacı kodekse uygun olarak 
drogları ve ispençiyâri edevatını takip etmek 
zorundaydı. İkmal gerektiğinde askeri ecza de-
polarından drog talep ediliyordu. 2

Sivil eczanelerde diplomalı eczacıların ya-
nında kalfa ve çıraklar çalışıyordu. Eczacılık ve 
eczanelerin işletilmesi ile ilgili yürürlüğe konan 
nizamnamelerde kalfa ve çırakların çalışma ko-
şulları belirlenmişti 10 Şehrin merkezi bölgelerin 

konumlanan eczaneler genellikle iki kısımdan 
oluşuyordu. Eczacının reçeteleri kabul ettiği 
giriş bölümünde dolaplar içinde özel kavanoz 
ve çekmecelerde çeşitli droglar ve müstahzar-
lar [eczacılar tarafından üretilen, reçeteye tabi 
olmayan ve çeşitli hastalıklar için satılan hazır 
ilaçlar] bulunuyordu. Reçetelerde yazılı ilaçlar 
eczanenin laboratuvar bölümünde hazırlanı-
yor, burada hassas teraziler ve çeşitli ispençiyâri 
edevatı ile yine drogların bulunduğu dolaplar 
yer alıyordu. Laboratuvarda hazırlanan ilaçlar 
türüne (likit, yarı likit, katı) göre kutulara yahut 
şişelere konur ve kapağı eczanenin özel mührü 
ile mühürlenerek hastaya teslim edilirdi. Labo-
ratuvarlarda ayrıca tıbbi spesiyaller, krem, los-
yon, kolonya ve parfüm gibi kozmetik maddeler 
de üretiliyordu. 8

Sivil eczanelerde çeşitli ilaç, müstahzarat ve 
kozmetik madde satımı haricinde haftanın be-
lirli günleri doktor muayenesi de yapılmaktay-
dı. Hastanelerde çalışan doktorların sivil hizmet 
verdikleri muayenehaneleri bulunmadığından, 
anlaşmalı oldukları eczanelere giderek orada 
hasta beklerlerdi. Çoğunlukla gazeteye ilan ve-
rerek hangi gün ve saatte hangi eczanede ola-
cağını bildiren doktorlar ile eczacılar arasındaki 
bu ilişki Cumhuriyet dönemine kadar devam 
etmiştir. 3,2 Belediye hekimleri ise muayeneha-
neleri olmadığından, belediyelerce tayin edilen 
nöbet eczanelerinde hastaları görürlerdi. 3, 12

Bursa’da Eczacılar ve Eczaneler
Bir taşra şehri olan Bursa özellikle 19. yüz-

yılda yükselen bir ticaret merkezi olması ve 
kaplıcaları ile önemli bir sağlık turizmi mekânı 
haline dönüşmesi sebebiyle Osmanlı coğrafya-
sında büyük önemi haizdi. Anadolu’daki ilk Os-
manlı hastanesi ve tıp eğitimi veren okul olma 
özelliği taşıyan Yıldırım Bayezid Darüşşifası da 
Bursa’da kurulmuştu. Bunun yanında Bursa’nın 
en meşhur doğal değerlerinden olan Uludağ, 
özellikle ‘Saray-ı Hümâyûn Eczanesi’ ve askeri 
ecza depoları için oldukça önemli bir drog te-
min merkezi idi. 13 

19. yüzyılın son çeyreğinde kentte kurulan 
Askeri İdâdî ve Gurebâ Hastanesi dahilinde 
çalışan eczacılar bulunmakla birlikte müstakil 

Resim-II: Osmanlı Eczanesine Ait Mühür45 
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eczanelerin de var olduğu bilinmekteydi. Batılı 
anlamda ilk eczanenin ne zaman kurulduğunu 
söylemek mümkün olmasa da Haziran 1861’de 
Bursa’da meydana gelen bir dolandırıcılık ha-
disesinden şehirde eczacıların mevcut olduğu 
anlaşılmaktadır.  Sardunya uyruklu bir kişinin 
Bursa’ya gelerek hekimlik, cerrahlık ve eczacılık 
yapanlara Mekteb-i Tıbbiye’nin mühür ve dip-
lomalarını taklit ederek sahte diploma sattığı 
ortaya çıkmıştı. 14,15 Beledî İspençiyârlık Sana-
tının İcrâsına Dâir Nizamnâme gereğince ecza-

cıların diploması olmasa dahi mesleklerini icra 
edebilmeleri için Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne’den 
izin belgesi almış olmaları gerekmekteydi. 10 
Bu noktada eczacıların veya eczacı kalfalarının 
gayri resmi yollara başvurarak sahte diploma 
ya da izinname almaya teşebbüs etmeleri, 1861 
nizamnamesinin taşrada da uygulandığını gös-
teren önemli bir örnektir.

1883 senesinde Bursa’da diplomalı eczacı-
lar tarafından işletilen on eczane bulunuyor ve 
bu eczaneler çoğunlukla Setbaşı ve Kuruçeşme 
mahalleleri arasındaki güzergâhta yer alıyordu. 
Zira eczane sahibi eczacıların tamamı Ermeni 
ve Rum tebaadandı ve hepsinin Mekteb-i Tıbbi-
ye-i Şâhâne’den diploması bulunuyordu.16 Ecza-
cılar dükkânlarını şehrin merkezini teşkil eden 
bu bölgede açıyorlardı. Aynı zamanda bu bölge 
Bursa’da Ermeni, Rum ve Yahudilerin yaşadığı 
mahallelerdi. 

1915 senesine kadar Bursa’da işletilen eczane 
sayısı otuz ikiyi bulmuştu. Tablo I’de de izlene-
bildiği üzere Ermeni ve Rum tebaa haricinde 
bazı Avrupalıların da Bursa’da eczane sahibi 
oldukları görülmekle birlikte, Osmanlı döne-
minde Bursa’da tek Müslüman eczacı Mehmed 
Şükrü Bey idi. Bursa’nın tek müslüman eczacısı 
olan Mehmed Şükrü Efendi’nin eczanesi Saray 
Caddesi üzerinde idi. 1923 senesinde Üçüncü 
Bursa Sergi-i Umûmîsi esnasında basılan Buru-
sa Sergisi Rehberi isimli kitapta Mehmed Şükrü 
Bey’in eczanesine ait bir reklam metni bulun-
maktadır. Reklam metnine göre ilaç terkipleri-
nin yanında muhtahzarların da eczanede satıl-
dığı anlaşılmaktadır. 32 

Bursa eczanelerinde ilaç terkipleri ve müs-
tahzarlar haricinde kozmetik ve hijyen ürünle-
ri,  çeşitli konsantre içecekler, şarap ve konyak 
gibi alkollü içkiler hatta kahve ve şeker dahi sa-
tılıyordu. Lutfiyan ve Armağanyan ortaklığı ile 
Tuzpazarı’nda açılan eczanede İngiliz ve Fransız 
müstahzaratından, balık yağına, İngiliz kınakı-
nasından, şarabî katran suyuna, çilek şurubun-
dan, Fransız şarap ve konyaklarına, kahveden 
şekere çok çeşitli ürünler satılıyordu. 33 Bursa 
eczanelerinde bulunan ürün çeşitlerinden biri 
de maden sularıydı. Özellikle 19. yüzyılda ma-

Eczacı Eczane Mevkii

1 Haçator Ohanyan Setbaşı Caddesi

2 Kirkor Sarrafyan Setbaşı Caddesi

3 Onnik Sucuyan Setbaşı Karakolhanesi

4
Artinik   Lutfiyan (Loutfyan 
Frères) [d’Orient]

Setbaşı Caddesi

5 Kirkor Efendi Hükümet Caddesi

6
Nişan Mardirus Uşaklıyan 
Efendi [Pharmacie la Turquié]

Hükümet Caddesi 
(Belediye Civarı)

7 Estefanaki (Steph) Apostolidi Kırkmerdiven

8 Pandeli Dolahiras Balık Pazarı

9 Mihalopulos Balıkhane

10 Kostaki Bedik? Kuruçeşme

11 Bolulu Kirkor Mıgırdıç Efendi Yeni Yol

12 Estepan Mıgırdıçyan Efendi Yeni Yol

13 Buhur Efendi Belediye Civarı

14 Dikran Aleksan Efendi Hükümet Caddesi

15 Parnak Estepan Acemyan Efendi Setbaşı Caddesi

16 Aleksan Panayot Balık Pazarı

17 Michel Zalloni Balık Pazarı

18 Mehmed Şükrü Efendi Saray Caddesi

19 Dikran Terzakiyan ?

20 Eliya Efendi ?

21 Yerovanet Efendi ?

22 Anastas Nikola Efendi ?

23 Andonis Christodoulidis Hükümet Caddesi

24 Parnak Adjémian ?

25 Démètre Avramidis ?

26 G. Cosmidis ?

27 Aznif Djérahian ?

28 S.N. Makinadjian ?

29 An. Orphanidès ?

30 Th. Théodoridès ?

31
Nissim Gabriel Saul [Osmanlı 
Eczanesi]

Kuruçeşme 

32 Armağanyan & Lutfiyan Tuzpazarı

Tablo 1: 1883-1915 Arası Bursa’da Bulunan Eczaneler ve 
Eczacılar 16-31 
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den suyu tüketiminin popülerlik kazanması ile 
birlikte halkın şehir merkezlerinde maden suyu 
satın alabileceği noktalardan biri de eczanelerdi. 
Hükümet Caddesi’nde Postane karşısında ecza-
nesi olan Kirkoris Efendi Fransız menşeli Saint 
Elien maden suyunu satıyordu. Kirkoris Efendi 
aynı zamanda Bursa’da muteber bir kişi idi ve 
eczanesi de oldukça meşhurdu. Eczacı Kirkoris, 
Sultan Abdülhamid’in isteği üzerine Çitli ma-
den suyundan birer sandığı her hafta İstanbul’a 
saraya gönderiyordu. Bu sebeple Nişan-ı Os-
mânî ile taltif edilmişti. 34 Kirkoris Efendi ayrıca 
fakir hastalara parasız ilaç vermesi sebebiyle iki 
defa da Mecidiye Nişanı ile taltif edilmişti. 35-38  
Bu yönüyle Bursa’da nişan alan tek eczacı olması 
dikkat çekicidir. 

Bursa’da sivil eczacılar haricinde Harbiye ve 
Sıhhiye Nezareti’ne bağlı olarak çalışan eczacı-
lar da bulunuyordu. Hamidiye Gurebâ Hastane-
si’nin bünyesinde başlangıçta sadece bir eczacı 
görevli iken, zamanla bu sayı üçe çıkmıştı. 1899 
senesinde hastanede görevli baş eczacı Antuan 
Hıristo Efendi 1901 senesine kadar vazifede 
kalmış, ardından hastanenin baş eczacısı Şev-
ket Efendi, ikinci eczacısı ise Ermenek Efendi 
olmuştu. 17-20 1905 senesinde ise hastaneye bir 
sıra eczacısı tayin edilmişti. 23 Hastane haricinde 
Bursa Mekteb-i İdâdî-i Askerîsi’nde de görev-
li bir eczacı vardı. 17 Mektebin eczacısı Teodos 
Efendi uzun yıllar burada hizmet vermişti. 39-42 
Harbiye Nezareti’ne bağlı olarak orduda görevli 
olan İtalyan eczacı Enrico Longhi de Bursa’da 
yaşıyordu. 43

Doktorların sivil alanda hasta gördükleri 
mekanlar olan eczaneler, doktor-eczacı ilişki-
sinin pekişmesini sağlıyordu. Bursa’da vilayetin 
sıhhiye müdürü olan Doktor Rauf Bey, Kirkor 
Sarrafyan’ın Setbaşı köprüsü karşısındaki ecza-
nesinde her gün saat üç ile beş arası hasta mu-
ayene etmek için hazır bekliyordu. Rauf Bey bu 
hizmeti tamamen ücretsiz yerine getirmekle 
birlikte özellikle fakirlerin, göçmenlerin ve öğ-
rencilerin durumdan haberdar olabilmeleri için 
Bursa Gazetesi’ne ilan dahi vermişti. 44

Sonuç
19. ve 20. yüzyıllarda dünyada tıp ve ecza-

cılık alanlarındaki gelişmeler Osmanlı coğraf-
yasına da yansımıştır. Profesyonel olarak icra 
edilen eczacılık mesleği, teorik ve pratik eğitime 
tabi tutulan diplomalı eczacılar eliyle yapılmaya 
başlanmış ve hem devlet merkezinde hem de 
taşrada eczacılık icra edenlerin belirli standart-
larda çalışması için çeşitli nizamnameler yürür-
lüğe konulmuştur. Bir taşra şehri olan Bursa’da 
da eczacıların diploma sahibi olmalarına ve ec-
zanelerini belirlenen standartlar çerçevesinde 
işletmelerine her zaman dikkat edilmiştir. 1919 
senesine gelindiğinde kentte sivil eczane sayı-
sı otuz ikiyi bulmuş; bunun yanı sıra hastane, 
ordu ve askeri idâdî bünyesinde çalışan eczacı-
ların da var olduğu görülmüştür. Çoğunlukla 
gayrimüslim tebaa ve Avrupalı koloni üyeleri 
tarafından yürütülen eczacılık sektörü, moder-
nleşme sürecinde Bursa kentinde tıp hizmetle-
rinin gelişiminde önemli roller üstlenmiştir. 
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Bugünlerde çeşitli basın-yayın organlarında 
yer alan haberlerde, göreviyle ilgili yaptığı 

hatadan dolayı hapis cezası alan veya görevini 
gerçekleştirmek üzereyken silahlı saldırıya uğ-
rayarak şehit edilen meslek mensuplarına rast 
gelmekteyiz. Birinci Dünya Savaşı’nın ertesin-
de büyük bir sefaletin, muhaceretin ve salgın 
hastalıkların yaşandığı Mütareke dönemi İs-
tanbul’unda bu iki olaya benzer vakalar Ermeni 
toplumunda da gerçekleşmişti. Son kitabımda 
ele aldığım Ermeni Etıbba Cemiyeti’ne üye dok-
torlardan Hrant Çalyan, görevindeki bir hata 
sebebiyle hapsedilmiş ve Taniyel Hanımyan ise 
hastalarından biri tarafından öldürülmüştü.  

II. Meşrutiyet sonrası Osmanlı toplumunda 
cemiyetleşme faaliyetlerinin artması üzerine Er-
meni hekimler hem bu sürece uygun olarak bir 
cemiyet etrafında toplanmak istemişler; hem de 
bu süreçte dışlanmaya başladıkları Osmanlı tıp 
kurumlarından ayrı bir oluşum içinde, gittikçe 
tehlikeli bir hal almaya başlayan Ermeni cema-
atinin sorunlarıyla ilgilenebilecek bir kurum 
oluşturmak istemişlerdir. İşte bu süreç içerisin-

de 1912 yılında İstanbul Ermeni Etıbba Cemi-
yeti ortaya çıkmıştır.

Daha faaliyetinin ilk yılından itibaren Er-
meni Etıbba Cemiyeti üyesi hekimler kendi 
alanlarındaki hekimlik pratiğine dair teknik ve 
tıbbi sorunları vakalar düzeyinde ayrıntılı ola-
rak tartıştıkları toplantılar düzenlemiş, ulusla-
rarası tıp kongrelerinin faaliyetlerini yakından 
takip etmişlerdir. Cemiyetin faaliyet gösterdiği 
alanlardan biri de Ermeni toplumunun çeşitli 
kesimlerindeki sağlık sorunlarına ilişkin tedbir 
ve çözümler bulmaktır. Ermeni okullarındaki 
sağlık sorunlarının nasıl çözüleceğinden, evlilik 
mesnetli sağlık sorunlarının incelenmesine dair 
işler de bu çerçevede görülmüştür.

Birinci Dünya Savaşı öncesinde giderek ar-
tan savaş tehdidi koşullarında faaliyete başla-
yan cemiyet, çok kısa bir süre sonra kendisini, 
Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan diğer mil-
letler gibi Ermeni toplumu için de son derece 
yıkıcı sonuçları olan I. Dünya Savaşı’nın içinde 
bulmuştur. Bu süreçte bir devlet politikası ola-
rak 1915 yılında uygulanmaya başlanan Ermeni 
Tehciri ise yalnızca Ermeni toplumu için değil 
bizzat Ermeni Etıbba Cemiyeti’nin üyeleri için 
de çok ağır sonuçlar doğurmuştur. Cemiyetin 

Görev Suçlusu ve Meslek Şehidi
Dr. Hrant Çalyan ve 
Dr. Taniyel Hanımyan
Arsen Yarman*

* Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyesi. 
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kurucu üyelerinden Dr. Nazaret Dağavaryan 
tehcir sırasında öldürülmüştür. Cemiyetin bazı 
üyeleriyse tehcirden dönebilmiştir. Ermeni 
Etıbba Cemiyeti 1915-1919 arası çalışmalarını 
durdurmuştur ve ancak, savaş ertesinde 1919 
yılında Ermeni tehcirinden kurtulan Ermeni-
lere yardımda bulunmak amacıyla çalışmalara 
tekrar başlayabilmiştir.

Mütareke döneminin başlangıcından itiba-
ren tehcirden kurtulan Ermeniler büyüklü kü-
çüklü gruplar halinde İstanbul’a geliyor ve sayı-
ları her gün artan yetimlerle bir şekilde hayata 
tutunmaya çalışıyordu. Çok acil tıbbi müdahale 
gerektiren haller, salgın hastalık halini almak 
üzere olan frengi, yetimhanelerde tıbbi yardım 
isteyen çocuklar türünden meseleler Ermeni 
Etıbba Cemiyeti’nin ve onun yayın organı olan 
Tarman dergisinin tartıştığı ve çözüm bulmaya 
çalıştığı meselelerdendi.   

Bu koşullarda çözüm yollarından biri olarak 
kamu sağlığı öne çıkmış olmalıdır. 19. yüzyı-
lın ikinci yarısında kamu sağlığının Avrupa’da 
önem kazanmış olduğunu ve hıfzıssıhhanın 
hem bilim hem de siyaset çevrelerinde önemli 
bir yer edindiğini bilmekteyiz. Ermeni Etıbba 
Cemiyeti ve dergisi Tarman birçok tıbbi sunuş 
ve tartışmalara bahis olan bireysel hastalıkların 
tedavisinden çok kamu sağlığını, fertten ziyade 
toplumu ilgilendiren sıhhi meseleleri ciddiye 
alıyordu. 

Mütareke dönemi İstanbul’unda frengi gibi 
cinsel yolla bulaşan hastalıklar veya çoğunlukla 
İstanbul’a yönelen göçlerle gelen diğer bulaşıcı 
hastalıklar, toplum sağlığını tehdit etmekteydi. 
Bu tür hastalıklarla mücadele etmenin bir yolu 
da bir Ermeni’nin evlenmeden önce muayene-
ye tabi tutulması ve bilahare evlilik vesikasının 
verilmesiydi. İlgili tıbbi muayenenin püf nokta-
sı olan frengi tahlilinde kullanılan Wasserman 
testinin güvenirliği Mayıs 1922’de bile hekimler 
arasında tartışmalara vesile oluyordu. 1921’de 
basımı yapılan evlilik vesikası bu muayeneden 
geçenlere verilmekteydi. Ne var ki Tarman der-
gisinde yazılanlar muayenelerin tam anlamıyla 
gerçekleştirilmediğini, bazen dikkatsizce bazen 
de bilinçli olarak yapıldığını anladığımız bir 

dikkatsizlikle vesikanın verildiğini göstermek-
tedir. Yazının bu bölümünde tanıtacağımız ilk 
doktor da hastalığından dolayı evlenmesi mem-
nu sayılması gereken bir kadına verdiği evlilik 
vesikası dolayısıyla ceza almıştır.

Dr. Hrant Çalyan ve Evlilik Vesikası
Modern dünyadaki sağlık uygulamalarını 

yakından takip eden Ermeni Etıbba Cemiye-
ti yayın organı Tarman dergisinin Mart-Nisan 
1921 tarihli 3-4. sayısında sağlık karnesi uygu-
lamasına geçilmesini savunan yazı, cemiyetin ve 
derginin modern dünyanın sağlık ölçütlerinin 
Ermeni toplumu için de geçerli olmasına önem 
verdiğini göstermektedir. 1920 ve 1921 yılların-
da Sıhhiye Umum Müdür Vekili olan Dr. Adnan 
Adıvar’ın öğrenciler için bir sağlık karnesi uy-
gulamasını başlatması üzerine Tarman dergisi 
böyle bir karnenin daha geniş kesimleri kapsa-
ması gerektiğini savunmuştur. Dergi bunu esas 
olarak halk tabakaları arasında hızla yayılan 
ve nesilleri tüketen yıkıcı hastalıklar nedeniyle 
zorunlu bulduğunu ve ailede hizmet veren kişi-
lerin bu bakımlardan sık sık muayene edilmesi 
gerektiğini belirtmektedir. Bu tür muayeneleri 

Tarman dergisinin 1920 yılında yayımlanan altıncı sayısının 
kapağı
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düzenli hale getirmenin ve denetleyebilmenin 
en kolay yolu ise resmi makamlar tarafından 
düzenlenen bir sağlık karnesi uygulaması baş-
latmaktır. Böylece insanlar yanlarında çalıştır-
dıkları kişilerin hasta olup olmadıklarını bilirler 
ve daha rahat çalışma imkânı sağlarlardı.

Bu önerilerin savaş ve tehcir sonrasının yıkı-
cı koşullarında, birçok ailenin dağılıp parçalan-
dığı, insanların son derece yaygın olan bulaşıcı 
hastalıklara yakalanıp sağlıklarını kaybettikleri 
bir dönemde yapıldığını unutmamak gerekir. 
1921 yılı savaşın en ağır döneminin geride kal-
dığı, toplumun yeniden “normal” gündelik ha-
yatına dönmeye çalıştığı bir sürecin başlangıcı 
sayılabilir. Ermeni Etıbba Cemiyeti’nin çalışma-
ları ve Tarman’ın çeşitli sayıları incelendiğinde 
görülür ki, aile hayatının temeli olan evlilik ve-
sikası bu dönemde yoğun bir şekilde tartışılmış-
tır.

Sağlık standartlarının henüz çok düşük ve 
zührevi hastalıkların yaygın olduğu koşullarda 
Ermeni toplumunu evlilik konusunda bilgilen-
dirmenin ve bu alanda bazı ölçütleri belirle-
menin önem kazandığı görülmektedir. Üstelik 
dergi, Ermeni toplumunun cinsel sağlık ve ev-

lilik konularındaki tutumunu anlamak için bir 
soruşturma da yaptırmıştır. Tarman’ın Ağus-
tos-Eylül 1920 tarihli 8-9. sayısında halka bu 
konuda üç soru yöneltilmiş ve bir sonraki sayı-
da, okurlardan gelen 60’tan fazla yanıt, derginin 
oluşturduğu bir hakem heyeti tarafından de-
ğerlendirilmiştir. Hakem heyeti aynı zamanda 
derginin yazarları da olan doktorlar ile Ermeni 
toplumunun meslekten doktor olmayan simala-
rından oluşmaktadır. Heyetin doktor üyeleri H. 
B. Madteosyan, V. H. Torkomyan, O. Papazyan 
ve André Vahram’dır. Doktor olmayan üyeleri 
ise Avedis Surenyan, A. Parseğyan, Topcuyan, 
Püzant Keçyan, Garabed Nuryan ve Mihran 
Kalfayan’dır.

Tarman okurlarına üç soru sormuştur. İlk 
soru, bir çocuğun evlenene kadar bakir kal-
masının gerekip gerekmediği üzerinedir. İkin-
ci soru kızlar ve erkekler için en uygun evlilik 
yaşının ne olduğudur. Üçüncü soru ise cinsel 
bir hastalığı olan biriyle arkadaş olmanın sıkın-
tılarıyla ilgilidir. Derginin Ekim-Kasım 1920 ta-
rihli 10-11. sayısında hakem heyeti, okurlardan 
gelen yanıtları kendi görüşleriyle birleştirerek 
bu soruşturmanın ortaya çıkardığı sonucu açık-
lamıştır. Hakem heyeti bu konuda çok da güç-
lük çekmemiş görünmektedir, zira halktan ge-
len yanıtların büyük ölçüde kendi görüşleriyle 
çakıştığını itiraf etmektedir. Okuyucu kitlesini 
daha iyi tanımalarını sağlayacak olan bu aktivi-
te aynı zamanda derginin ne kadar dikkate alı-
narak okunduğunu da göstermiş olmalıdır. 

Aslında Ermeni Etıbba Cemiyeti daha Birin-
ci Dünya Savaşı öncesinde üyesi olan doktorla-
rın belli kurallar dâhilinde düzenli bir şekilde 
çalışabilmeleri için “Hekimlik Ahlakı” adı ve-
rilen ilkeleri oluşturmaya karar verdi. Cemiyet 
bu amaçla Dr. Yağub, Dr. Ekmekçiyan ve Dr. 
Paşayan’dan oluşan bir komisyonu bu işle gö-
revlendirmiştir. Komisyonun çalışmaları değer-
lendirilmiş ve Ermeni Etıbba Cemiyeti 17 Hazi-
ran 1914 tarihli oturumunda Hekimlik Ahlakı 
İlkeleri’ni (Principes Déontologie Médicale) 
kabul etmiştir. Bu sayede hekimler arasındaki 
mesleki ilişkilere dair kurallar düzenlenerek Er-
meni hekimler arasındaki uyumun arttırılması 

Dr. Taniyel Hanımyan’ın Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde bu-
lunan anıt mezarı
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amaçlanmıştır. İstanbul ve taşradaki Ermeni 
hekimler arasındaki anlaşmazlıklar ya da mes-
leğin icrası sürecinde takip edilmesi gereken 
ilkeler konusundaki uyuşmazlıklar bu tür bir 
düzenlemeyi zorunlu hale getirmiştir. Hekimle-
rin kendi aralarındaki ilişkiler ile hekim-hasta 
ilişkilerine dair kuralları içeren bu nizamname 
gereğince, Ermeni Etıbba Cemiyeti içinden üç 
üyenin seçimiyle bir Ahlak Divanı kurulması ve 
hekimlik ahlâkına dair şikâyet ve tartışmaları 
bu kurulun incelemesi öngörülmüştür.  

Ermeni Etıbba Cemiyeti’nin doktorlar, dok-
tor ile hasta arasındaki ilişkileri düzenlemek 
için oluşturduğu hekimlik ahlakına dair ni-
zamnamesi ve toplum sağlığını korumak için 
evlenecek kişilere verdiği evlilik vesikasının 
uygulama sahasında ne kadar başarılı olduğu 
Tarman dergisinin sayfalarında tartışılmıştır. 
Derginin Haziran 1922 tarihli 6. sayısının baş-
yazısı uygulamadan kaynaklanan bir soruna ay-
rılmıştır. Aslında buradaki mesele bir doktorun 
ihmalkârlığı olarak görülebilir, ancak evlilik ve-
sikasının kimler tarafından ve hangi koşullarda 
verildiğinin sıkı bir şekilde denetlenmesi gerek-
tiğini de ortaya koymaktadır. 

Arnavutköy Yetimhanesi atölyesindeki bir 
yetim kıza “yanlış belge” veren Mekteb-i Tıbbiye 
mezunu ve Birinci Dünya Savaşı’nda Kuleli As-
keri Hastanesi’nde doktor olarak görev yapmış 
olan Dr. Hırant Çalyan (1873-1940) mahkeme 
tarafından bir ay hapse mahkûm edilmiştir. As-
lında kendisi 1896 yılında Mekteb-i Tıbbiye’den 
mezun olduktan sonra Bebek Alman Yetimha-
nesi’nde kalan 50 kadar Ermeni yetimle yakın-
dan ilgilenmiş ve Arnavutköy ile Kuruçeşme 
Kiliseleri için gönüllü hizmetlerde bulunma-
sından dolayı bu semtlerde yardımseverliği ile 
tanınmıştı. Tarman dergisinin de işaret ettiği 
gibi mesele basit ve kişisel gibi görünse de aslın-
da pek çok toplumsal boyutu olan karmaşık bir 
yapıdadır. Dergi bu tespiti yapmakla meseleyi 
doktoru savunmak ya da suçlamak gibi bir çer-
çeveye sıkıştıramayacağını da göstermektedir. 
Sorun mahkemenin kararının ne kadar yerinde 
olup olmadığını tartışmak da değildir. 

Bununla birlikte Tarman’ın tutumu bir öl-

çüde doktoru savunmak olarak yorumlanabilir. 
Zira dergi bu olayın meydana geliş şartlarını o 
kadar elverişsiz bulmaktadır ki, muhtemelen 
başka bir doktor da olsa benzer bir sonuç or-
taya çıkacaktır. Dergiye göre doktor son derece 
iyi niyetlidir ama sonuçta ortaya çıkan olumsuz 
tablo da bu iyi niyetin bir sonucudur. Dr. Çal-
yan’ın yetim kıza evlilik vesilesiyle verdiği belge 
kızın gerçek sağlık durumuyla uyuşmamakta-
dır. Muhtemelen doktor kızı pek ayrıntılı olarak 
muayene etmemiş ve onun bir aile kurmasını 
toplumsal olarak da yararlı bularak görevini 
ihmal etmiştir. Ancak ortaya çıkan sonuç, evli-
liğin geçersiz sayılması talebiyle Patrikhane’nin 
Hukuk Komisyonu’na yapılan itiraz başvurusu-
dur ve mesele oradan da doktora hapis cezası 
verilmesi talebiyle devlet mahkemelerine taşın-
mıştır. Dergi doktorun bir ay hapse mahkûm 
edilmesine ve itibarının zedelenmesine yol açan 
bu meselenin onun, tehcirden dönen bir gence 
yardım etme isteğiyle alakalı olduğunu görmek-
tedir. Ancak sonuç hiç de onun istediği gibi ol-
mamıştır: 

“Belki Dr. Çalyan görevini yerine getirmede 
kusurlu olabilir. Muayeneye getirilmiş kızın ba-
kire olacağı ve bu sebeple cinsel hastalığı buluna-
mayacağı gibi safiyane bir güvenle onu üstünkö-
rü muayene etmiş olabilir. 

Hiç kuşku yok ki, doktor kızı ayrıntılı muaye-
ne etmeliydi. Zira çöllerden dönmüş olan sayısız 
yetim kızımız gibi o da bekâretini ve fiziksel sağ-
lığını yitirmiş olabilirdi.

Çalyan’ın yetim kıza ziyadesiyle iyi niyet-
le yaklaşması hem bir gencin fiziksel sağlığını 
kaybetmesine hem de bir ailenin yıkılmasına ve 
nihayetinde doktorun kendi itibarının da sarsıl-
masına sebep olmuştur.

Biz meslektaşımızın muhatap olduğu bu ağır 
duruma samimiyetle üzülüyoruz. Üzülüyoruz, 
zira muayenesini yaparken hiçbir artniyet güt-
mediğinden ve beklentisi olmadığından eminiz. 
Tam tersi, bu olayın bütün aşamalarında iyi ni-
yetinden başka hiçbir şey göremiyoruz.”

Dergi doktorun iyi niyetinden kuşku duy-
mamaktadır, ancak bu olay evlilik vesikası ya da 
Ermeni yetimhanelerindeki sağlık koşullarının 
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yetersiz olduğunu da kuşku duyulmayacak bir 
şekilde göstermiştir. Evlilik ve aile kurmak dü-
şüncesinin siyasal ve toplumsal açıdan istikrarlı 
koşullarda kazanacağı anlam ile böylesine kar-
maşık ve trajik koşullarda sahip olduğu anlam 
bir hayli farklıdır. Bu durum evlilik vesikasının 
tıbbi ve sosyal bakımdan son derece anlam ka-
zandığını, dolayısıyla hekimlerin onun bu an-
lamını ve evlilik adaylarının güven duygusunu 
zedelememeye özen göstermeleri gerektiğini 
kanıtlamaktadır. Tarman’ın Temmuz 1922 ta-
rihli 7. sayısından, bu konunun Cemiyetin 1922 
yılındaki 8. oturumunda da tartışıldığını öğre-
niyoruz. Dr. Y. Mezburyan bu oturumda, evlilik 
vesikası üzerine tartışmaların sürmesi üzerine 
bu konudaki eksikliklere değinerek evlilik ve-
sikasını incelemek ve rapor hazırlamak üzere 
bir kurulun hazırlanmasını önermiştir. Meclis 
Dr. Mezburyan’ın bu önerisini kabul ederek, 
Dr. Mezburyan, Dr. Uzunyan, Dr. Zenop, Dr. 
Hancıyan ve Dr. Kırıkçıyan’ı bu kurulun üyeleri 
olarak seçmiştir.

Evlilik vesikası ve evliliğe engel olacak sorun 
ya da kısıtlamaların ortadan kaldırılması tehcir 
gibi büyük bir yıkımı yaşamış Ermeni toplumu 
için çok can alıcı bir konudur. Ermeni toplumu 
evliliği ve aileyi, savaşta ve tehcir sırasında pek 
çok saldırıya maruz kalan, tecavüze uğrayan, 
dul kalan Ermeni kadınını korumanın bir un-
suru olarak görmektedir. Aynı yaklaşım Ermeni 
yetim çocuklar için de geçerlidir. Ermeni Etıbba 
Cemiyeti’nin bakış açısı da bu çerçevede değer-
lendirilmelidir. Aile ve evlilik, hasta ve saldı-
rıya uğramış kadın ve çocukların bir sığınağı, 
yaralarını tedavi edecekleri bir kurum olarak 
görülmektedir. Ancak bu yaklaşımın yetersiz 
kalacağını, pek çok dul kadın ve yetim çocuğun 
salt bu maksatla kurulan evliliklerde madden ve 
manen ezilmekten kurtulamayacağını düşün-
mek pek de yanlış olmayacaktır.

Meslek Şehidi Dr. Taniyel Hanımyan
Ermeni Etıbba Cemiyeti’nin “Hekimlik Ah-

lakı İlkeleri” nizamnamesini kabul ederek hasta 
ve doktor arasındaki ilişkileri düzenlemeye ça-
lıştığından bahsetmiştik. Bu konunun ne kadar 
önemli olduğu Dr. Hanımyan’ın bir hastası tara-

fından öldürülmesi sonucu ortaya çıkmıştı. Bir 
jinekolog ve cerrah olan Dr. Hanımyan Ermeni 
Etıbba Cemiyeti üyesiydi ve Mütareke dönemi-
nin başlarından itibaren Yedikule Surp Pırgiç 
Ermeni Hastanesi’nde çalışmaya başlamıştı. Di-
ğer cemiyet üyesi doktorlar gibi cemiyetin dü-
zenlediği oturumların tıbbi konularla ilgili bö-
lümlerinde sık sık karşılaştığı ve ilginç bulduğu 
vakaları paylaşmaktaydı. Tarman dergisinde 
cemiyetin oturumlarında tartışılan konularla 
ilgili bir bölüm bulunmaktadır ve derginin kro-
nolojik bir taraması bu konuda zengin örnekler 
sunmaktadır. 

Tarman dergisinin sayfalarına göz attığımız-
da Ermeni Etıbba Cemiyeti’nin oturumlarından 
bahseden kısımda Dr. Hanımyan ile ilgili birçok 
bilgiye rast gelmekteyiz. Örneğin, cemiyetin 29 
Şubat 1920 tarihli oturumunda Dr. Hanımyan, 
Dr. Malkhas’ın Yedikule Ermeni Hastanesi’nde 
gerçekleştirdiği hydronephrose (böbrekte idrar 
toplanması) böbrek ameliyatı hakkındaki gö-
rüşlerini anlatmıştır.

Ermeni Etıbba Cemiyeti’nin altıncı ve ye-
dinci oturumlarında (Tarman’ın Haziran 1920 
tarihli 6. sayısı) Dr. Hanımyan, Yedikule Surp 
Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde meydana gelen 
menenjit salgını vakası hakkında açıklamalarda 
bulunmuştur.

Ermeni Etıbba Cemiyeti’nin 9. toplantısında 
Dr. Hanımyan, sirrhose syphilitique du foie  (si-
filitik karaciğer sirozu) hastalığının neticesin-
de ascite’ten (karın boşluğunda sıvı birikmesi) 
muzdarip yeniyetme bir kızı takdim etmiş ve 
bu hastalığın teşhisinin, omurilik sıvısının Was-
serman reaksiyonuna tabi tutularak yapıldığını 
anlattığı bir araştırmadan söz etmiştir.

Ermeni Etıbba Cemiyeti’nin 13. toplantısı 
11 Temmuz 1920 günü gerçekleşmiştir ve bu 
toplantıda Dr. Hanımyan pelvis üstü metoduyla 
icra edilen prostatectomie de sperm kanalları-
nın zarar görebileceğine dikkat çekmiştir. 

Ermeni Etıbba Cemiyeti’nin 27 Kasım 1921 
tarihinde düzenlediği oturumda Dr. Hanımyan 
Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde yatmakta 
olan cholecystomie olmuş bir hastayı tanıtmış-
tır.
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Tarman’ın Nisan 1922 tarihli 4. sayısında 
takip edebilmekteyiz ki Dr. Hanımyan rectum’u 
üretranın içine açılmış bir çocuk hastasını ta-
nıtmıştır. Çocuğun erkeklik organının ucundan 
az miktarda idrarla birlikte meconium gelmek-
tedir. Hasta okluzion entestinal emareleri gös-
termektedir. Ameliyatla koksiksin önünden bir 
rectum yapılmıştır ve çocuk bu sayede iki gün-
den beri rahatlamıştır.

Bunların dışında Dr. Hanımyan Ermeni Kı-
zılhaçı’nın düzenlediği bir sosyal projede de yer 
almıştır. Tarman dergisinde Dr. Hanımyan’ı Er-
meni Kızılhaçı’nın başlattığı bir girişimin içinde 
yönetim kurulunda görevli olarak da görmek-
teyiz. Ermeni Kızılhaçı’nın Ermeni Etıbba Ce-
miyeti ve Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hasta-
nesi’yle işbirliği içinde gerçekleştirdiği hastaba-
kıcılık ve hemşirelik kursları, Ermeni Kızılhaçı 
Merkez İdaresi’nin himayesinde, Ermeni Etıbba 
Cemiyeti’nin seçtiği bir hoca heyeti tarafından 
icra edilecekti. Ermeni Kızılhaçı başlattığı bu 
girişime destek olmak amacıyla kendi merkez-
lerinden birinin kullanılmasını ve derslere ka-
tılacak muhtaç öğrencilerin yol masraflarının 
da karşılanmasını üstlenmişti. Ermeni Etıbba 
Cemiyeti de bu teklifi görüşmüş ve daha önceki 
uygulamalarda olduğu gibi imtihan yapma ve 
diploma dağıtma hakkını kendine saklamak ko-
şuluyla teklifi kabul etmişti. Yönetim kurulunun 
belirlediği isimlerden biri de Dr. Hanımyan’dı.

Ancak 1 Mayıs 1922 tarihinde hastanede 
gerçekleşen bir olay hem Yedikule Surp Pırgiç 
Ermeni Hastanesi hem de Ermeni Etıbba Ce-
miyeti için derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. 
Hastanede tedavi gören ve geçirdiği ameliyatın 
başarısız olduğunu düşünen Sarkis Kapancıyan 
adlı hasta kendisini tedavi eden ve başarısız 
ameliyattan ötürü sorumlu tuttuğu Dr. Taniyel 
Hanımyan’ı hastane yakınlarında silahla vur-
muştur. Dr. Hanımyan’ın ölümüne yol açan bu 
olaya Tarman’ın Mayıs 1922 tarihli 5. sayısında 
geniş bir yer verilmiştir. Dr. Taniyel Hanım-
yan’ın anıt-mezarı da görev yaptığı Yedikule 
Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nin bahçesinde-
dir. Zira Dr. Hanımyan hastanede cerrah olarak 
çalışmasının yanı sıra Ermeni Etıbba Cemiye-

ti’nin genç ve gelecek vaat eden üyeleri arasında 
yer almaktadır.  

Dergide yer alan “‘Meslek Şehidi’ Dr. Taniyel 
Hanımyan” başlıklı habere göre olay şu şekilde 
cereyan etmiştir: “Ermeni tıp dünyası gelecek 
vaad eden genç üyelerinden birini, Dr. Taniyel 
Hanımyan’ı acı bir ölüm sonucu kaybetti. Di-
kenli vazife yolunda bir şansızlık sonucu kardeş 
katili kurşuna zamansız kurban gitmiştir. Katil 
Diyarbakırlı Sarkis Kapancıyan son günlerde 
rahatsızlığı sebebiyle Surp Pırgiç Ermeni Has-
tanesi’ne müracaat etmiş ve rahmetli tarafından 
ameliyat edilmişti. Uzunca bir süre sonra Sarkis 
başka doktorların tam anlamıyla tedavi edil-
mediğini söylediklerini ileri sürerek ikinci kez 
ameliyat olma talebiyle Dr. Hanımyan’a müra-
caat etti. Ancak rahmetli artık tam olarak iyileş-
miş olduğunu ve bir kez daha ameliyatın gerek-
sizliğini ileri sürerek bu talebi reddetti. Bunun 
üzerine Sarkis intikam hisleriyle dolu olarak 1 
Mayıs sabahı Doktor Manuelyan eşliğinde has-
taneden dönmekte olan Dr. Hanımyan’a, Yedi-
kule istasyonu yakınlarında, trende üstüne sal-
dırarak sırtına üç öldürücü kurşun sıkmıştır.”

Sarkis’in tabancasından çıkan kurşunların 
ikisi ciğerlerine, biri de omurgasına saplanan 
Dr. Hanımyan’a kurşunların son derece kritik 
yerlere rastlamaları nedeniyle herhangi bir tıb-
bi müdahalede bulunulamamıştır. Dr. Hanım-
yan olaydan hemen sonra nakledildiği Yedikule 
Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde büyük acılar 
çekmiş ve aldığı yaralara dayanamayarak üç 
gün sonra hayatını kaybetmiştir. Çalıştığı ku-
rumda çok sevilen bir doktor olan Hanımyan’ın 
cenaze merasimi de 7 Mayıs Pazar günü Surp 
Pırgiç Şapeli’nde gerçekleştirilmiştir. Cenazede 
neredeyse bütün Ermeni doktorların yanı sıra 
cemaat müesseseleri ve yabancı resmi çevreler 
de temsilci göndererek hazır bulunmuşlardır. 
Kilisedeki törenin ardından ayini idare eden 
Episkopos Naroyan ile Dr. Vahram Torkomyan, 
hayatını kaybeden Dr. Hanımyan’ın sahip oldu-
ğu nitelikleri öven konuşmalar yapmıştır.

Tarman’da Dr. Torkomyan’ın törende yaptığı 
konuşmanın özeti de yer almıştır. Dr. Torkom-
yan, Dr. Hanımyan’ın böyle genç yaşta ölümün-
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den duyduğu üzüntüyü dile getirmiş ve Ermeni 
doktorların onun mezarının hastanenin bahçe-
sinde yer almasında ısrarlı olacaklarını belirt-
miştir. Bu mezar hem her türlü fedâkarlıkla ça-
lışmaya devam eden Ermeni doktorlar için bir 
teselli olacak hem de hastaneyi ziyaret edenlere 
bu talihsiz olayı hatırlatacak ve ders verecek-
tir: “Henüz 34 yaşında solan Taniyel Hanım-
yan, Ermeni tabipler dünyasının yeni yeşeren 
çiçeklerinden biriydi. Ermeni tıp dünyasının 
gelecekteki gururu olmaya aday, mesleğine âşık 
ve kendini adamış, kendi kendini yetiştirmiş, 
eğitimli ve bilgili bir Ermeni evladıydı. Ermeni 
doktorlarımız, Şehit Dr. Hanımyan’ın naaşının 
Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi bahçesine gö-
mülmesinde ısrarcı olacaklardır. Bunu sadece, 
şehit olmuş tıp kurbanına saygı için değil, bir-
çok şehidinden dolayı zaten yasta olan, bugün 
de önemli bir arkadaşlarının şehadetine ağlayan 
kendilerine teselli olarak istemektedirler. Dr. 
Hanımyan’ın sessiz mezarı bundan böyle hasta-
nemizde şu anda mevcut hastalarımıza ve son-
radan geleceklere konuşan bir anıt olsun. Şöyle 
ki bu anıt, içlerinden birinin, günün birinde, 
her türlü ihtimam ve tıbbi tedaviyi gördükten 
sonra kendisini tedavi eden, hayatını ilme ada-
mış,  bilim insanlarının ‘Tanrısal’ diye nitelen-
dirdiği doktoru en aşağılık şekilde öldürdüğünü 
hatırlatsın.” 

Dr. Torkomyan’ın ardından Tıbbiye-i Şahane 
doktorlarından Dr. Münir ve Dr. Refik Beyler 
birer konuşma yapmışlardır. Onlardan sonra 
Dr. Hanımyan’ın da üyesi olduğu Ermeni Etıbba 
Cemiyeti adına Dr. Yağubyan söz almıştır. Dr. 
Yağubyan, Dr. Hanımyan’ın insani niteliklerini 
övdükten sonra doktorun hekimlik kariyerini 
konu alan ve onun buluşu olan yeni bir ameliyat 
tekniğini tanıtan bir konuşma yapmıştır: “Dr. 
Hanımyan yorulmak bilmeyen, fikri ve ahlaki 
özellikleri herkes tarafından bilinen, iyiliksever 
ve saygın ender meslektaşlarımızdan biriydi. 
İnceleyen ve araştıran bir yapısı olan rahmetli 
arkadaşımız ameliyat konusunda bilimsel yeni-
likler yapmayı başarmıştı. Ölümünden henüz 
bir hafta önce Kızılhaç Cemiyeti’nin toplantı-
sında, tıp dünyası için yeni bir olay olan ‘chule 

de rectum’ ameliyatında kendi bulduğu yöntemi 
anlatıyordu bize. Katilini de bu yöntemle teda-
vi etmişti. Belki bugün bu yöntem yayınlanmış 
değil, ama gelecekte mutlaka kendi adıyla ba-
sılacaktır. Hanımyan’ı ölümsüzleştirmek için 
‘Hanımyan’ın Buluşu’nu tüm ülkelerdeki bilim 
cemiyetlerine tanıtmak bizim için mutluluk ve-
rici olacaktır. Biz kendisini sadece terbiyeli ve 
namuslu bir meslektaşımız olduğu için değil ta-
lep edilen tüm yeteneklerle donanmış, modern 
ameliyatlarda gelecek vaadeden bir yıldız olma-
ya aday olduğundan seviyoruz.” 

Yağubyan’ın ardından Cemiyet-i Tıbbiye-i 
Şahane adına Dr.Garabed Khancıyan söz al-
mıştır. Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane’ye 9 Ermeni 
doktor başkanlık yapmıştır ve 55 Ermeni doktor 
bu kuruma üye olmuştur. Dr. Khancıyan bu sı-
rada Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane’nin başkanıdır 
ve bu sıfatla konuşmaktadır: “Cemiyet-i Tıbbi-
ye-i Şahane üyesi arkadaşlarım, bu üzücü tören-
de, Dr. Taniyel Hanımyan’ın acı verici ölümüyle 
hissettiğimiz derin acının tercümanı olmak gibi 
ağır bir görev yüklediler bana. Rahmetlinin tat-
lı karakterini, fedakâr ruhunu ve terakkiperver 
yapısını yakından tanıma imkânı bulmuş olan 
herkes, bugün Ermeni tıp dünyasının karşılaş-
mış olduğu gerçekten de acı kayıp karşısında 
şaşkın. Ne yazık ki, görev bilinci ve mesleğine 
tüm kalbiyle gönül vermiş zavallı genç doktor 
trajik şartlar içinde vicdansızca katledilmiş, ge-
lecek ümitleri bir katilin ellerinde yok olup git-
miştir. Ruhu şad olsun.”

Dr. Khancıyan’ın ardından, Dr. Hanımyan’la 
aynı hastanede çalışan mesai arkadaşı ve hasta-
ne müdürü Dr. Hırant Peştimalciyan, Yedikule 
Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi çalışanları adına 
duygularını dile getirmiştir. Peştimalciyan’ın 
konuşması da Dr. Hanımyan’ın fedakâr ve al-
çakgönüllü kişiliği ile bilime verdiği büyük öne-
me odaklanmıştır: “Dikenli görev yolunda şehit 
olan sevgili meslektaşım, senin örnek teşkil ede-
cek çalışmalarının övgü dolu cümlelere ihtiyacı 
yok. Örnek teşkil eden alçakgönüllülüğün çoğu 
tarafından bilinmiyordu. Sadece seni yakından 
tanıyanlar yeteneğine hayran oluyorlardı ve ne 
yazık ki bugün onlar acı kaybın karşısında ağ-
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lıyorlar. İçindeki saygınlık ve alçakgönüllülük 
ruhu o kadar büyüktü ki, değerlerini övmemize 
izin vermezdin. Kendini mesleğine adamış fe-
dakâr bir askerdin. Acı çekenlere, ıstırabı olana, 
yaralıya gösterişsiz, menfaatsiz koşardın. İşte 
karşılığında bir minnettarın lanet kurşunlarıyla 
düştün. Ruhun, bilim adına kurban gitmiş diğer 
Ermeni doktorların arasına karıştı. Hiçbir gök-
yüzünde bilim ufuklarında böylesine parlak bir 
yıldız sönmemiştir.”

Son olarak Ermeni Diş Hekimleri Cemiyeti 
adına söz alan K. Kalfayan, tıp dünyasının yeni 
bir saldırı biçimiyle karşılaştığına ve bundan 
böyle doktorların görevlerini yaparken karşı-
laştıkları kazaların yanı sıra hastalardan gele-
bilecek bu tür saldırılara karşı da korunmaları 
gerektiğine işaret etmiştir: “Bu kayıp, sanki baş-
ka bir soyun temsilcileri tarafından soyumuzun 
çocuklarına yapılmış bir cinayetin devamı gibi. 
Ancak suç,  bir soydaşımız tarafından üstelik 
rahmetlinin bilimsel ihtimamından yararlan-
mış ve dolayısıyla kendisine sadece minnet 
borçlu olması gereken biri tarafından işlendi-
ği için açtığı yara daha derin. Tıp dünyasında 
kurban görmeye alışkınım. Ancak o kurbanlar 
yaptıkları araştırmalar, deneyler sırasında bu-
laştıkları hastalıklar sebebiyle veya laboratu-
varlardaki yangınlar veya patlamalar sonucu 
hayatlarını kaybetmişlerdi,  kısacası insan bey-
ninin ihanetine kurban gitmemişlerdir. Bundan 
sonra bilim adamlarının her şeyden önce, başka 
birinin hasta ruhu sebebiyle kurban olabilecek-
lerini hesaplamaları gerektiği sonucu çok acı.”

Bu konuşmaların ardından Tarman dergi-
si Dr. Hanımyan’a ait kısa biyografik bilgilerin 
yanı sıra onun üzerinde çalıştığı yeni ameliyat 
yönteminden söz etmiştir. Bu açıklamaya göre, 
Dr. Taniyel Hanımyan 1888 yılında Kumkapı’da 
doğmuştur. Gedikpaşa Ermeni Okulu’nda aldı-
ğı eğitimin ardından Tıbbiye-i Şahane’ye girmiş 
ve 1911 yılında bu okuldan mezun olmuştur. 
Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına kadar devlet 
hastaneleri ile askeri hastanede hizmet verdik-
ten sonra Mütareke döneminin başlarında Ye-
dikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’ne cerrah 
olarak girmiştir. Görevindeki başarısıyla dikkat 

çeken Dr. Hanımyan gün geçtikçe uzmanı ol-
duğu alanda da önemli isimlerden biri haline 
gelmiştir. Kendisinin ameliyat konusundaki bil-
gisi ve hassasiyeti meslektaşları arasında saygı 
ve hayranlık uyandırmıştır. Tarman, doktorun 
özellikle  “chule de rectum” ameliyatlarında ge-
liştirdiği özel bir yöntemden söz etmektedir ve 
habere bakılırsa, hastası tarafından öldürülme-
seydi Dr. Hanımyan bu kendine özgü yöntemin 
inceliklerini Ermeni Etıbba Cemiyeti’nin Pazar 
günkü toplantısında açıklayacaktı. Ne yazık ki, 
meslektaşları aynı gün onun acı kaybı nedeniyle 
son görevlerini yapmak üzere toplanmak zo-
runda kaldılar. Dergi verdiği bu bilginin ardın-
dan Dr. Hanımyan’ın genç yaşında ölümünden 
duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir: “Bahtsız 
Dr. Hanımyan her ne kadar çok genç olsa da İs-
tanbul’un Ermeni hekimleri arasında jinekolog 
ve cerrah olarak parlak bir yere sahip olmuştu. 
Zamansız ölümüyle özellikle Ermeni Etıbba 
Cemiyeti yeri doldurulamaz bir kayıp vermiş-
tir. Zira rahmetli cemiyetin gelecek vaad eden, 
çalışkan üyelerinden biriydi. Kötü yürekli bir 
şeytanın kardeş kurşunuyla görev yolunda kur-
ban giderek yaşlı annesini ve akrabalarını son-
suz acılar içinde bırakmıştır. Bilimin yorulmaz 
emektarına ve fedakâr insanın değerli hatırası-
na saygılarımızla.” 
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1894 yılı Nisan ayı sonlarıydı. Bakteriyolojiha-
ne-yi Şahane’ye henüz birkaç ay önce müdür 

olarak atanmış olan Doktor Maurice Nicolle, 
Topkapı Sarayı’nın bahçesinde kendisine tahsis 
edilmiş olan laboratuvarda hummalı bir çalışma 
içerisindeydi. Kolera bir süredir İstanbul’u etkisi 
altına almış ve salgın günden güne yayılmaktay-
dı. Dr. Nicolle, tutuldukları ‘’şüpheli hastalık’’ ne-
ticesinde Beyoğlu, Yedikule ve Yeniköy hastane-
lerinde ölen on bir kadavra üzerinde yaptığı titiz 
çalışmanın sonuçları üzerinde çalışıyordu.1 

Dr. Nicolle’ün tüm vakaların bakteriyolojik 
tahlilini her aşamasıyla anlattığı rapor neredey-
se sadeleştirilmiş bir bakteriyoloji dersi gibiydi: 
Önce vakaların ölüm tarih ve saatlerini kay-
detti. Ardından, kadavralardan alınan örnekler 
incelenmek üzere laboratuvara yollandı. Bura-
da, ‘şüpheli’ bakteriler kadavralardan alınan bu 
örneklerden ayrıştırıldı. Dr. Nicolle, hastalığın 
seyrini takip edebilmeyi sağlamak için sıkça 
başvurulan bir Pasteur yöntemini uyguladı. 
Cam aletler içerisinde farklı sıcaklıklarda tespit 
ettiği ve özelliklerini tanımladığı ‘şüpheli’ bak-
terileri deney güvercinlerine enjeksiyon yoluyla 

aşıladı. Son aşamada, bakterilerin kısa sürede 
telef ettiği güvercinlerin otopsisini gerçekleştir-
di. Bu sayede bakterilerin iç organlar üzerinde-
kini yıkıcı etkisini inceleyebildi. (Şekiller A)

Dr. Nicolle’ün, Sultan II. Abdülhamit ve Sad-
razam Ahmet Cevat Paşa’ya sunduğu bu detaylı 
incelemenin sonuçları, on bir vaka üzerindeki 
‘şüphe’ perdesini de kaldırıyordu. Nicolle’ün 
raporuna göre hastalandıktan sadece üç gün 
sonra İstanbul’un çeşitli hastanelerinde hayatla-
rını kaybetmiş olan bu vakaların ölüm sebebi, 
Alman biliminsanı Robert Koch’un 1887’de keş-
fetmiş olduğu kolera bakterisi tarifine uygun-
luklar gösteriyordu. Raporun sonuç bölümün-
de, Dr. Nicolle koleraya yakalandıklarından 
emin olunan on bir vakaya dair bakteriyolojik 
verilerin Dr. Chantemesse ile yapacakları ortak 
bir çalışma sonrasında merkezi Paris’te bulunan 
Pasteur Enstitüsü’nün resmi yayın organı An-
nales de l’Institut Pasteur’de bir makale olarak 
literatüre geçeceğinin müjdesini de veriyordu. 1 

İstanbul koleraya aynı yüzyıl içinde üçüncü 
defa teslim oluyordu. İlk salgın 1842, ikinci ve 
daha güçlü hissedilen salgın 1865 yılında sayı-
sı binleri geçen İstanbul sakinini teslim almıştı. 

2,3 Her kolera salgını ile beraber hastalığa dair 
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tıbbi bilgi ve önleyici yöntemler de yenilik gös-
teriyordu. Koleranın kirli su ve çevreden kay-
naklandığına dair yaygın inanış neticesinde 
kamu sağlığına dair önlemler alınmış, sıhhi ko-
misyonlar kurulmuştu. Halkın sıkça bir arada 
bulunduğu kahvehaneler, hamamlar ve bekâr 
evleri bu komisyonlar tarafından düzenli olarak 
teftiş ediliyordu. 4 Bununla beraber hastalığın 
yayılmasının temel özneleri olduğu düşünülen 
mevsimlik işçiler ve hacıların İstanbul’a giriş 
ve çıkışlarında sağlık kontrolünün yapılabilme-
si için karantina usulü izlenen en önemli sıhhi 
yöntemlerden biriydi. 5 Bir başka önemli konu 
da koleradan ölenlerin defnedilme yöntemle-
riydi. Ölülerin saklanmasının yasaklanması ve 
koleradan ölenlerin öncelikle sıhhiye komisyo-
nu tarafından yapılacak otopsiden sonra defne-
dilmesi gerekiyordu. 6

19. yüzyılın son çeyreğinde kolera gibi 
ölümcül pek çok salgın hastalığa dair yaygın 
tıbbi düşünceler ve benimsenmiş koruma yön-
temlerini temelinden sarsacak önemli bilim-
sel gelişmeler giderek yayıldı. Bu gelişmelerin 
merkezinde bakteriyoloji disiplinin Paris’te 
Louis Pasteur’ün kurduğu araştırma enstitüsü 
ve Berlin’de Robert Koch’un gerçekleştirdiği 
laboratuvar deneylerinin payı büyüktü. 7 Bakte-
riyoloji disiplinin soruları ve teşhis yöntemleri 
hastalıkların kaynağına dair yaygın düşünceleri 
temelinden sarsmakla kalmadı aynı zamanda 
önerdiği korunma yöntemleriyle canlı hayatına 
dair perspektifleri ve insan bedeninin tıpla ve 
bilimle kurduğu ilişkiyi temelinden değiştirdi. 
8 Diğer bir deyişle, hastalıkların temel kaynağı 
olarak gösterilen ve 19. yüzyıldaki sömürgecilik 
hareketlerinin ‘bilimsel’ meşruiyetini sağlayan 
iklim ve kültüre dair yargılar, bakteriyoloji di-
siplinin hastalıkların temel kaynağı olarak gös-
terdiği ve her yerde var olan ve her yere seyahat 
edebilen bakteriler argümanıyla geçerliliğini 
yitirmiş oldu. 9

Osmanlı bilim ve tıp çevrelerinin bakteri-
yoloji disiplini ile serüveni Dr. Nicolle’ün Bak-
teriyolojihane-yi Şahane’nin müdürü olarak 
atandığı 1893 yılının öncesine dayanmaktaydı. 
Bakteriyolojihane henüz kurulmadan önce, 

1886 yılında bir irade ile Dr. Aleksander Zoe-
ros Paşa yanında dönemin genç ve parlak dok-
torlarından Dr. Hüseyin Remzi ve Dr. Hüseyin 
Hüsnü ile Avrupa’da vuku bulmakta olan yeni 
bilimsel gelişmeleri takip etmek üzere altı aylık 
bir eğitim için Paris’e yollandılar. 10 Bu süre zar-
fında gerek Pasteur Enstitüsü gerekse Paris’teki 
diğer önemli hastahanelerde hem laboratuvar 
çalışmalarına hem de ameliyatlara katıldılar. 
Bir taraftan da botanik ve hayvanbilim dersle-
rine devam ettiler.  Altı aylık seyahat dönüşün-
de,  Dr. Hüseyin Remzi ve Dr. Hüseyin Hüsnü, 
önsözünü Dr. Zoeros Paşa’nın yazdığı ‘Mikrop’ 
başlıklı bir kitap derledi. 11 Dr. Zoeros Paşa’nın 
derlemenin önsözünde belirttiği üzere Avru-
pa’da gerçekleşmekte olan önemli bilimsel araş-
tırmaları ve sonuçlarını ‘ahalinin anlayacağı 
dilde’ anlatabilmeyi hedefliyordu. Paris seyaha-
tinin ardından bir başka adım yeni bakteriyo-
lojik yöntemlerin uygulamaya konulduğu Ku-
duz (Daü’l-Kelb) Enstitüsü’nün de temellerinin 
atılması oldu. Asistanları Ahmet Sadi ve Celal 
Muhtar ile beraber, Dr. Zoeros Paşa 1887’de 
kurduğu Kuduz Enstitüsü’nde ilk bakteriyoloji 
derslerini vermeye başladı. 12 

İstanbul’da koleranın 1892 yılından itiba-
ren etkisini göstermesi sonucunda Sultan II. 
Abdülhamid’in bizzat Pasteur’e yollamış oldu-
ğu telgraf neticesinde Enstitü ile ilişkiler res-
mi düzlemde başladı. 13 Pasteur yöntemlerinin 
dünya çapında yaygın ve standart bir uygulama 
haline gelmesi Enstitü’nün temel hedefleri ara-
sındaydı. Bu nedenle hiç vakit kaybetmeden bu 
talebe Pasteur Enstitüsü’nden hemen bir cevap 
geldi. 1893 yılının Eylül ayında İstanbul’a gelen 
Dr. Chantamesse, Zoeros Paşa’nın kurmuş ol-
duğu laboratuvarda ilk kolera tahlillerini ger-
çekleştirdi ve kolera basillerini tesbit etti. 13 Dr. 
Nicolle, Meclis-i Umur-u Sıhhiye üyesi de olan 
Dr. Chantamesse’in de önerisiyle 1893 yılının 
Kasım ayında Bakteriyolojihane-yi Şahane’nin 
müdürü olarak İstanbul’a ayakbastı. 13 

Tıbbiye Nezareti’nin hazırladığı ve sunduğu 
sözleşmeye göre, Dr. Nicolle’ün öncelikli göre-
vi bakteriyoloji laboratuvarının kurulması idi. 
Diğer taraftan,  Mekteb-i Tıbbiye-yi Şahane’de 
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cerrah ve Mekteb-i Tıbbiye-yi Harbiye’de baytar 
olarak yetiştirilmekte olan öğrencilerle ile Mek-
teb-i Tıbbiye-yi Mülkiye mezunlarına uygulama-
lı bakteriyoloji dersleri vermekle sorumlu idi. Bu 
sözleşme aynı zamanda, Osmanlı İmparatorluğu 
sınırları dahilinde ortaya çıkacak olan tüm sal-
gın hastalıkların tespit ve tahlil yetkisini askeri 
ve mülki sıhhiye komisyonlarıyla koordinasyon 
halinde çalışma şartı ile Dr. Nicolle’e veriyordu. 14 

Hiç şüphe yok ki, İstanbul’un kolera tehdidi 
altında olduğu bu kritik dönemde yeni bilimsel 
yöntemlerin uygulanabilmesi hayati olduğu ka-
dar da pahalıydı. Dr. Nicolle’ün Sadrazam Ah-
met Cevat Paşa’ya yazdığı ilk mektuplardan biri 
Demirkapı’da Mekteb-i Tıbbiye-yi Şahane’nin 
yanında tahsis edilmiş olan bakteriyoloji labo-
ratuvarının acil ihtiyaçlarını sıralayan uzun bir 
listeden oluşuyordu. Dr. Nicolle, laboratuvarın 
hem fiziksel koşullarının eksikliğinden hem de 
su tesisatı ve tıbbi aletlerin yokluğundan şikâyet 
ediyordu. Bu eksikliklerin giderilmesine ek ola-
rak son dönemde Avrupa’da hayli yaygın olan 
akademik tıp dergilerine abonelik de Dr. Nicol-
le’ün istekleri arasındaydı. Son olarak, laboratu-
vardaki cam aletleri kullanmak ve tamir etmek 
konusunda bir uzmana ihtiyaç duyduğunu ve 
bu nedenle Paris’ten Dr. Lormier’in kendisine 
asistan olarak atanmasını talep ediyordu. 15

Bu taleplerin Sadrazam Ahmet Cevat Paşa’ya 
iletildiği gün, Dr. Nicolle bir başka mektup daha 
kaleme aldı. Bu mektup, asistanları Zühtü ve 

Rıza Beylerin de imzalarını içeren bir laboratu-
var tahlil raporuydu. Raporda söz konusu olan 
Sivaslı Agop, Gürcü kumpanyası ile Trabzon’dan 
yola çıktığı vapurda ‘şüpheli’ hastalık semptom-
ları göstermiş ve İstanbul’a vardığında hemşeri-
lerinin yardımıyla Yedikule Ermeni Hastanesi’ne 
kaldırılmıştı. 16 Şehremaneti Sıhhiye Komisyonu 
üyelerinden Vitalis Efendi, Sivaslı Agop üzerin-
de ilk incelemeleri gerçekleştirmiş ve hastalığın 
kolera olmadığı kanaatine vardığını Şehremane-
ti’ne bildirmişti.17 

Dr. Nicolle, Sivaslı Agop vakasından hasta-
nın Yedikule Ermeni Hastanesi’ndeki ölümün-
den altmış saat sonra haberdar oldu. Kaleme 
aldığı mektupta, Dr. Nicolle bakteriyolojik in-
celemelerde zamanlamanın önemine vurgu ya-
parak kendisine geç haber verilmesinden ötürü 
şikayetini dile getiriyordu. Dr. Nicolle’e göre bu 
vakaların incelenmesinde ilk ve tek tıbbi otorite 
Bakteriyolojihane-yi Şahane olmalıydı. Sivaslı 
Agop’un iç organlarından alınan örnekler Dr. 
Nicolle tarafından iki aşamalı bir bakteriyolojik 
tahlile tabii tutuldu.  Tahlil daha önce deney gü-
vercinlerine uygulanan metot ile gerçekleştiril-
di. Sonuçlar, Sivaslı Agop’un, Vitalis Efendi’nin 
iddiasının aksine,  aslında koleraya tutulduğu-
nu ve bu sebepten öldüğünü işaret ediyordu. Dr. 
Nicolle ve asistanları tamamladıkları raporda, 
bu ölümcül hastalığa sebep olan bakteriyi ta-
nımlayıp Agop’un memleketi olan Sivas adını 
verdiler. 17 (Şekiller)



Dr. Nicolle’un İstanbula’a varışı ve Bakte-
riyolojihane’nin Demirkapı’daki ahşap binada 
açılması İstanbul’daki 1892-1895 kolera salgının 
en şiddetli dönemine denk düşer. Bu döneme 
kadar Şehremaneti tarafından tesis edilen sıh-
hiye komisyonları yaygın olarak karantina usul-
leri ile kolera salgınlarını kontrol altına almayı 
hedefledi. Karantinalar sadece kolera salgınları 
sırasında değil, sahip oldukları tıbbi personel ve 
ekipman sayesinde bulundukları liman şehirleri 
ve hinterlandında kamu sağlığı ve önleyici tıb-
bi uygulamalarının da ilk adımlarının atıldığı 
alanlar oldu. 18,2  Ancak Sivaslı Agop vakası çer-
çevesinde, Vitalis Efendi ile Dr. Nicolle arasın-
daki fikir ve tıbbi pratik ayrılığı Osmanlı bilim 
ve tıp çevrelerinde gelinen yeni bir aşamaya işa-
ret etmekteydi. Bakteriyoloji disiplinin sorula-
rı ve araçları Osmanlı bilim ve tıp dünyasında 
halihazırda var olan kurumsal hiyerarşiyi ve bu 
hiyerarşinin öznelerinin tercih ettiği bilimsel 
yöntemleri gözden geçirmeye ve değiştirmeye 
zorluyordu. Karantina gibi hem masraflı hem 
de sonuçları tartışmalı olan yöntemler yerini 
laboratuvar biliminin yöntemlerine bırakmaya 
başlayacaktı.

Kolera salgını 1895 yılında İstanbul’u tama-
men terk etmişti. Dr. Nicolle’un idaresindeki 
Bakteriyolojihane’deki çalışmaların odağı hali 
hazırda etkisi hala sürmekte olan kuşpalazı ve 
hayvan vebasına (veba-yı bakar) odaklandı. Bi-
limsel bilgi ve pratiğinin merkezileştirilmesi ve 
standardlaştırılması  Pasteur tıbbi pratiklerinin 
en temel şartlarından biriydi. Dr. Nicolle, Os-
manlı bilim ve tıp çevrelerindeki otoritesini sağ-
lamlaştırmayı ve Bakteriyolojihane-yi Şahane’yi 
bakteriyoloji derslerinin tek adresi haline getir-
meyi başarmıştı. Hatta, ‘fahri muallim’ Aristidi 
Efendi’nin difteri serumu hakkında 1899 yı-
lında dersler vermekte olduğunu duyduğunda, 
Mekteb-i Tıbbiye-yi Şahane’den Bakteriyoloji-
hane dışında difteriye dair derslerin verilmesi-
nin yasaklanmasını istemişti. 19 Dr. Nicolle’ün 
Bakteriyolojihane etrafında tesis etmeye çalıştı-
ğı otoriteye Osmanlı bilim ve tıp çevrelerinden 
başka olumsuz tepkiler de geldi ve bu tepkilerin 
bazıları pek de kolay sonuçlandırılamadı. 

1898 yılında Orman ve Maadin ve Ziraat 
Nezareti’nden yayınlanan imzasız bir rapora 
göre Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisin-
deki hayvanların yüzde doksanı hayvan vebası-
nın etkisi altındaydı. 20 Hastalığın önüne geçmek 
için başvurulan yöntemler sonuçsuz kalmıştı. 
Hastalığın Halkalı ve Çatalca’da kurulmuş olan 
ve baytarlık eğitimi için laboratuvar vazifesi 
de gören çiftliklere kadar uzanmış olması bü-
yük bir endişe yaratmıştı. 1898 yılı Mart ayının 
başlarında Osmanlı gazeteleri Dr. Nicolle’un 
hayvan vebası mikrobunu keşfettiğini ilan edi-
yordu. Bu keşif sonrasında Bakteriyolojihane’de 
üretilecek olan aşılar binlerce hayvanın telef ol-
masını engelleyecekti. Serum, Anadolu’nun pek 
çok yerinde uygulamaya konuldu ve iki yıl gibi 
kısa bir sürede olumlu sonuçlar alındı. 21 

Hayvan vebası tedavisine dair bu keşif hiç 
şüphesiz Dr. Nicolle’ün kariyerinde önemli bir 
aşama teşkil ediyordu. Diğer taraftan, Osmanlı 
İmparatorluğu dahilindeki büyükbaş ve küçük-
baş hayvan üretimine büyük bir katkı sağlaya-
caktı. Daha da önemlisi, Dr. Nicolle’ün serum 
keşfinin imparatorluğun merkezinde tesis edil-
miş olan bir bakteriyoloji enstitüsünde genç 
Osmanlı bilim insanlarının katkılarıyla gerçek-
leştirilmiş olması, Osmanlı bilim çevreleri için 
dünya çapında bir prestiji beraberinde getiri-
yordu. Anne-Marie Moulin’in de altını çizdiği 
üzere Fransa ve Almanya arasındaki amansız 
bilimsel rekabet metropollerin yanı sıra sömür-
gelerindeki bilimsel hegemonyalarında kendi-
ni gösteriyordu. Bu bağlamda, sömürgelerden 
farklı olarak, Osmanlı İmparatorluğu bu bilim-
sel rekabet piyasasının sadece müşterisi değil 
aynı zamanda rekabetin bir parçası olarak or-
taya çıkıyordu. 13

 Şehremaneti Baytar Müfettişi Haydar Bey’in 
Sabah gazetesinde Dr. Nicolle’ün keşfettiği se-
rum üzerine yazdığı eleştirel makale bilimsel 
yenilikler üzerinden kurulan dünya çapında-
ki rekabetin yereldeki etkilerini yansıtıyordu. 

22 Haydar Bey, Çatalca’daki çiftliklerin fiziksel 
kapasitelerine ve buradaki hayvanların üze-
rinde Temmuz 1898’de yapılmış olan deneyler 
hakkında oldukça detaylı bilgilere sahipti ve Dr. 
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Nicolle ve asistanlarını intihal yapmakla itham 
ediyordu. Şöyle ki, Haydar Bey, Dr. Nicole’un 
geliştirdiği serumun sadece sağlıklı olan hay-
vanları koruduğuna ancak halihazırda hayvan 
vebasına tutulmuş hayvanlar üzerinde herhan-
gi bir iyileşme yaratmadığından yakınıyordu. 
Daha da ötesi Dr. Nicolle’un keşfettiğini iddia 
ettiği serumun Dr. Denis tarafından Güney Af-
rika’da (Transvaal) uygulandığını savunuyordu. 
Haydar Bey’in eleştirisinin diğer bir kısmı seru-
mun geliştirilmesi için Dr. Nicolle’e tahsis edi-
len bütçe ile ilgiliydi. Dr. Nicolle’e serumu ge-
liştirme sürecinde ve serumun keşfinden sonra 
ödül olarak verilen ikramiye ile Haydar Bey’in 
titiz hesaplarına göre Çatalca çiftliğinin haliha-
zırdaki tüm ihtiyaçları giderilebilirdi. Nihaye-
tinde Haydar Bey, Dr. Nicolle’ün keşfettiği seru-
mun değerlendirilmesi için veterinerlik, ziraat, 
bakteriyoloji ve tıp alanlarından seçilmiş bir 
komisyonun kurulmasını teklif ediyordu. Böy-
le bir komisyonun varlığı sayesinde Dr. Nicol-
le’ün Osmanlı bilim ve tıp dünyasında kurmuş 
olduğu bilimsel ve hatta kişisel otorite Osmanlı 
bilim insanlarının bakteriyolojik tahlillerin sü-
reçlerine dahil edilerek kontrol altına alınabile-
ceğini düşünüyordu.

Ancak, Dr. Nicolle’ün bu makaleye tepkisi 
hayli sert oldu ve vakit kaybetmeden istifa mek-
tubunu Sadrazam’a iletti. 23 Mektubunda sadece 
kişisel haklarına yapılan eleştirinin haksızlığını 
değil aynı zamanda dönemin sansür politikala-
rına rağmen böyle bir makalenin nasıl basıla-
bildiğini sorguluyordu. Bu olayı İstanbul’daki 
Fransız Konsolosluğu’na ve Paris’teki Pasteur 
Enstitüsü’ne iletmeye kararlıydı. Dr. Nicolle’ü 
derinden rahatsız eden ve neredeyse diploma-
tik bir krize yol açabilecek bu durum, Nezaret-i 
Mekteb-i Tıbbiye-yi Şahane’nin araya girmesiy-
le yatıştırıldı. Haydar Bey’in Sabah gazetesinde 
bir tekzip yayınlayacağı bildirildi. 13 Nihayetin-
de, Dr. Nicolle iki yıl daha Bakteriyolojihane-yi 
Şahane’nin müdürlüğünü yapmaya devam etti. 

Sonuç Yerine
Bakteriyolojihane-yi Şahane’nin dünya ça-

pında tanık olunan özellikle Pasteur ve Koch 
takipçileri arasında oluşan bilimsel rekabetin 

zirveye ulaştığı bir dönemde kurulması elbette 
bir tesadüf değildi. Böyle bir tarihsel bağlam 
çerçevesinde, bu çalışma 19.yüzyıl sonunda Os-
manlı tıp ve bürokrasi çevrelerini şekillendiren 
söylem ve pratikleri 1892-1895 kolera salgını ve 
bakteriyoloji disiplininin kuruluş sürecindeki 
dinamikleri incelemeyi hedefledi. Öncelikle, 
Osmanlı’da modern bilimsel ve tıbbi pratikler 
hem küresel gelişmeleri yakında izlemiş hem de 
bir mücadele alanına dönüşmüştü. Bakteriyolo-
jihane-yi Şahane sadece bağımsız bir okul değil 
aynı zamanda bilimsel araştırma ve ilaç geliştir-
me alanı haline gelmişti. Bu çatı altında yetişen 
pek çok hekim daha sonra bu deneyimlerini 
imparatorluğun farklı yerlerinde tıbbi pratikler-
de kullanacaklardı. 

Ancak Dr. Nicolle ile Aristidi Efendi’nin 
difteri serumu ve Haydar Bey’in hayvan vebası 
tedavisi üzerine yaşadıkları çekişmeler bu tıbbi 
pratiklerin bilimsel ilerlemeden daha fazlasına 
işaret ettiğini göstermekteydi. Dr. Nicolle, keş-
fettiği hayvan vebası serumunun yeterliliğine 
dair bilimsel kanıtlara sahip iken Haydar Bey 
bu tedavi yönteminin sorunlarına dair meşru 
eleştirileri güncel bir gazetede dile getirmekten 
geri kalmıyordu. Gazetelere yansıyan bakteriyo-
lojinin bir bilimsel yöntem olarak ağırlık kazan-
dığı bu tarihsel dönemde bilimsel tartışmalar 
tartışma sadece kamu sağlığına dair fikirlerin 
çarpışması değil aynı zamanda rekabet halin-
deki devlet kurumlarının ve öznelerin de siyasi 
mücadelelerine işaret ediyordu. 
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1838 senesinde faaliyete geçen ve merkezi 
İstanbul’da bulunan Sıhhiye Meclisi he-

kimbaşıların geleneksel olarak üstlenmekte ol-
dukları görevlerden birini, salgın hastalıkların 
önlenmesindeki yetkilerini devralmıştı. Böyle-
likle imparatorluğun salgın hastalıklarla müca-
delesinde yeni bir dönemi başlatıyordu. Sıhhiye 
Meclisi, 10 Şubat 1840’tan itibaren yabancı de-
legeleri de bünyesinde barındırmaya başlamıştı. 
Bu dönemde imparatorluğun çeşitli vilayetle-
rinde sıhhiye meclisleri kurulmaya başlandı-
ğından, 4 Haziran 1840’ta Âli (Supérieur) ün-
vanını almıştı. Sıhhiye Meclisi’nin reis-i evveli 
Hariciye Nazırıydı ama karantina nazırlığını re-
is-i sani statüsündeki kişi yürütmekteydi. 1905 
senesinde birinci ve ikinci başkan haricinde altı 
Osmanlı delegesi ve ayrıca Almanya, İngiltere, 
Avusturya-Macaristan, İtalya, İspanya, ABD, 
İran, İsveç-Norveç, Belçika, Rusya, Fransa, Hol-
landa ve Yunanistan delegeleri bulunmaktaydı.1

Sıhhiye Meclisi’nin varlığını sürdürdüğü 
bir yüzyıla yakın dönemde gündemini meşgul 
eden temel hastalıklardan biri kolera olmuştu. 
İlk defa Hindistan’da görülen kolera İngilte-

re’nin Hindistan’daki yayılması ile hem hastalığı 
kapan İngiliz askerleriyle hem de yurtlarından 
ayrılmak zorunda kalan pek çok hasta Hintli 
ile kolera, ulaşım ve taşımadaki teknolojik ge-
lişmelerin de kolaylaştırmasıyla 19. Yüzyıl’da 
dünyaya yayıldı. Vibrio cholerae olarak adlan-
dırılacak olan bakteri ana yollardan geçerek 
kasabadan kasabaya atlıyor, en yoğun nüfusun 
bulunduğu ve ticaretin gelişkin olduğu yerleri 
vuruyordu. Bakteri bir ülkeye ilk defa girer-
ken ana limanı ya da sınır kasabasını seçiyor, 
buradan da en büyük şehre ulaşabilmek için 
ana yolları kullanıyordu. 19. Yüzyıl boyunca 
toplamda altı defa pandemi oluşturarak Batı’ya 
doğru hareket ederken kullanmış olduğu üç ana 
yol vardı. Bunlardan birincisi Afganistan, İran, 
Hazar Denizi, Rusya ve Karadeniz kıyıları; ikin-
cisi Umman Denizi, Basra Körfezi sahilleri ve 
Bağdat; üçüncüsü ise Kızıldeniz boyunca Cidde 
ve İskenderiye gibi limanlardı. Bunun ardından 
Balkan Savaşları sırasında Doğu Avrupa ve Bal-
kanlar’da, 1. Dünya Savaşı’nda da Orta Avru-
pa’da etkili oldu. 1923’ten itibaren Batı Avrupa, 
Amerika ve Afrika’da büyük ölçüde kayboldu. 2 
Önemli bir ticaret ve uluslararası ulaşım merke-
zi olan İstanbul’da düzenli bir kanalizasyon sis-
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teminin, temiz suyun olmadığı ve etrafta çöp yı-
ğınları bulunduğu düşünüldüğünde, Avrupa’ya 
da ulaşan ikinci pandeminin, İstanbul’u es geç-
memesi şaşırtıcı değildi. İstanbul 1831 ile 1914 
yılları arasında aralıklarla salgınlar yapmıştı.1

1913’ün Eylül ayında gelindiğinde Osmanlı 
İmparatorluğu Afrika’daki ve Rumeli’deki top-
raklarını kaybetmişti, hatta bir ara Edirne’si bile 
yoktu. Tarık Zafer Tunaya’nın ifadesiyle Balkan 
Savaşı, imparatorluğu Avrupa’dan Asya’ya sü-
rüklemişti.3 Trablusgarp Savaşı’nın varlığı, Bal-
kan ülkeleri için büyük Batılı devletlerle beraber 
Osmanlı İmparatorluğu’ndan Rumeli’de ıslahat 
istemek için uygun şartları yaratmıştı. Osman-
lı hükümeti bunun üzerin Balkan devletleri ile 
ilişkilerine son verip, İtalya ile 15 Ekim 1912’de 
Trablusgarp Savaşı’nın bitiren Uşi Anlaşma-
sı’nı imzalayıp hemen bir gün sonra, 16 Ekim 
1912’de Balkan Devletleri’ne savaş ilan etti. 
Trablusgarp’ta savaşmakta olan askerler hızla 
ve hazırlıksız bir şekilde Balkanlar’a gönderildi. 

4 Yunan donanması Ege Adaları’nın bir kısmı-
nı ele geçirmişti. Aynı zamanda Anadolu’dan 
Rumeli’ye asker sevkiyatını da engelliyordu. 
Bulgarların istediği en kısa zamanda, sonradan 
Yunanlar ve Sırpların ilhak edeceği Makedon-
ya’yı işgal etmekti fakat İstanbul’dan başlatılan 
saldırı nedeniyle birliklerini buraya göndermek 
zorunda kalmışlardı. Bulgarlar Doğu Trakya’ya 
girerek 22-24 Ekim’de Kırklareli’ni geçerek 
Edirne’yi kuşatmışlardı. 5 Böylelikle Balkan Sa-
vaşı’nın ilk aşaması 24 Ekim’de Kırklareli’nde 
Osmanlı ordusunun bozguna uğramasıyla sona 
ermişti. Kırklareli ve Lüleburgaz’dan Çatalca’ya 
doğru gerileyen Osmanlı askerlerinin beslen-
meleri, su tedarikleri ve tuvalet ihtiyaçlarını gi-
dermeleri hijyen koşullarından uzaktı. Bunlara 
ek olarak görülen şiddetli yağmurların oluştur-
duğu su birikintileri, hastalığın yayılmasını ko-
laylaştıracaktı. Zorlu şartların yanı sıra susuz-
lukla da mücadele etmeye çalışan askerler bu 
su birikintilerini içecek ve onların barındırdığı 
mikropları alacaklardı. 6 

İlk kolera vakaları Hadımköy’de ortaya çık-
mıştı. Kolera, 13 Kasım’da Çatalca’ya ulaşmıştı. 1 
Tümgeneral Dr. Ekrem Şadi Kavur’un ifadesiyle 

Balkan Savaşları’nda terhis olan erler salgın has-
talıkları Anadolu’nun her yerine taşıyacak ve 1. 
Dünya Savaşı’nda özellikle Doğu Cephesi’ndeki 
3. Ordu’yu etkileyecekti. 7 Bu makale, Balkan 
Savaşları sırasında, Hadımköy’den suriçine 
ilerleyen koleraya karşı Meclis-i Sıhhiye’nin 
toplantılarında alınması düşünülen önlemleri 
konu edinmektedir. Çalışmada kullanılan temel 
kaynak, Meclis-i Sıhhiye’nin Fransızca olarak 
kaydedilmiş zabıtlarıdır. Meclis’in toplantıla-
rının zabıtları, ülkenin sıhhi koşullarını içeren 
raporlarla birlikte haftalık bültenlerle yayınlan-
maktaydı. İstanbul’un savaş öncesindeki koşul-
ları ile kolera salgınının başlamasından itibaren 
görülen koşulların karıştırılabilmesi için, 12 
Mart-26 Kasım 1912 tarihleri arasındaki zabıt-
lar incelenmiştir.

Konu edilen dönemde Meclis nadiren Baş-
kan ve Hariciye Nazırı Gabriel Noradunkyan 
Efendi, çoğunlukla da Başkan Yardımcısı Dr. 
Cenab Şehabeddin Bey’in başkanlığında top-
lanmaktaydı. Meclisin Türk azaları arasında 
Umumi Müfettiş ünvanıyla Dr. Kasım İzzed-
din Bey, müfettiş ünvanıyla Dr. Rıfat Bey, Na-
mık Bey, Said Bey, Dr. Fuad Bey, Dr. Hüseyin 
Suad Bey, Dr. Akil Muhtar Bey bulunuyordu. 
Onlara ek olarak Almanya ve Norveç delegesi 
Dr. Schönberg, İngiltere delegesi Dr. Clemow, 
Avusturya-Macaristan delegesi Dr. Kaller, Bel-
çika ve İsveç delegesi M. Baron de Hübsch, İs-
panya delegesi Bay Fernandez, Fransa delegesi 
Doktor Delamare, İtalya delegesi Doktor Zeri, 
Hollanda delegesi Doktor Jung, İran delege-
si Doktor Samuel Han, Rusya delegesi Doktor 
Walter ve Amerika delegesi Doktor Post bulun-
maktaydı. Sekreter ise Nigar Münir Bey’di. 

Savaş Başlamadan Önce İstanbul’da Ölüm
Savaştan önce İstanbul’un gelen vaziyetine 

bakıldığında en büyük tehdidi tüberkülozun 
oluşturduğu görülmektedir. Henüz kolera ken-
dini göstermemişti. Az sayıda menenjit vakası-
na ek olarak aşağıdaki listede görülen hastalık-
lar, doğal ölümlerin dışındaki ölüm sebeplerini 
teşkil etmekteydi. Genel olarak ölümlerin sa-
yısının azalma eğiliminde olması alınan halk 
sağlığı önlemlerinin ve salgınlarla mücadelede 
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örgütlenmenin getirdiği olumlu sonuçlarını dü-
şündürmektedir. Ne var ki savaş ve onunla be-
raber ortaya çıkacak olan kolera, tabloyu tama-
mıyla değiştirecektir. 1 Mart 1912’den itibaren 
aşağıda ele alınan ve haftalık olan tutulan İstan-
bul’un ölüm istatistiklerinde koleraya ilk defa 
10-16 Kasım haftasına dair istatistiklerde denk 
gelinmektedir. Aynı zamanda bu hafta, 315 
genel ölüm rakamıyla Nisan 1912 sonrasında 
200’lere düşen genel ölümlerin yeniden 300’lü 

rakamlara sıçramasını göstermektedir. Bu ista-
tistikler yazı içerisinde ileride ele alınacaktır.8,9,10 

Manastırağzı Geçici Hastanesi ve Alınan 
İlk Önlemler

Dönemin şehremini Cemil Topuzlu savaşla 
beraber kente akan göçmenlerin vaziyetini şöy-
le anlatıyordu: 

Muharebenin ilanından birkaç gün sonra 
şehrimize muhacirler gelmeğe başlamıştı. Ama, 
ne geliş… Hepsi sefil ve perişan bir halde… Yel-

Tablo 1: Balkan Savaşları öncesinde İstanbul’da ölüm rakamları

Tarih Kızıl Kızamık Difteri Çiçek Tifo Tüberküloz Menenjit Toplam

1-17 Mart 5 8 1 19 6 27 305

18-24 Mart 6 3 14 6 45 328

25-31 Mart 2 10 1 12 5 40 310

1-7 Nisan 1 10 2 13 6 21 305

15-21 Nisan 1 8 2 21 6 41 275

22- 28 Nisan 13 3 16 3 25 271

29 Nisan- 5 Mayıs 3 12 3 8 6 32 263

6 – 12 Mayıs 3 11 1 9 4 28 1 256

13-19 Mayıs 3 6 2 10 5 26 1 240

20 – 26 Mayıs 3 8 16 1 25 224

27 Mayıs – 2 Haziran 2 5 2 14 4 24 228

2 – 9 Haziran 1 6 1 12 3 25 197

10 – 16 Haziran 3 7 1 11 1 27 209

17 – 23 Haziran 4 8 8 2 26 185

24- 30 Haziran 1 3 1 3 3 31 213

1 – 7 Temmuz 3 3 2 9 2 23 218

8 – 14 Temmuz 2 3 1 9 7 27 205

15 – 21 Temmuz 5 7 31 214

22 – 28 Temmuz 2 2 7 3 33 235

29 Temmuz – 4 Ağustos 1 4 21 2 32 210

 5 – 11 Ağustos 1 2 2 5 7 32 219

12 – 18 Ağustos 1 2 18 11 10 231

19 – 25 Ağustos 1 9 3 26 169

26 Ağustos – 1 Eylül 3 2 1 11 3 27 206

2 – 8 Eylül 1 11 6 24 194

9 – 13 Eylül 1 1 6 4 18 130

14 – 21 Eylül  3 3 18 8 23 226

22 – 28 Eylül 2 1 3 13 3 21 200

29 Eylül – 5 Ekim 3 16 3 23 188

6 – 12 Ekim 6 1 1 24 5 21 179

13 – 19 Ekim 2 19 4 23 189

20 – 26 Ekim 2 1 18 4 33 229

27 Ekim – 2 Kasım 4 1 1 23 3 23 202

3 – 9 Kasım 3 1 2 22 3 30 2 265
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ken gemilerine, şimendiferlere üst üste yığılan bu 
bedbahtlar; aç, çıplak, Sirkeci’ye çıkartılıyorlardı. 
Köylerinden, kasabalarından öküz arabalarına 
binenler, bu suretle yola çıkanlar da ayrı../ … 
Vakıa, İstanbul Muhacirin Müdüriyeti, Balkan 
Harbi muhacirlerinin bir kısmını ceste ceste Ana-
doluya gönderiyordu. Fakat buna rağmen şehri-
mizde daimi surette 40-50 bin hasta ve bakımsız 
muhacirin bulunmasının önü alınmıyordu! /Ba-
şımıza gelen bu dert kafi değilmiş gibi, Çatalca 
tarafından yaralılar da gönderilmeğe başlandı. 
Harbiye Nezareti, her nasılsa bu hususta arzu 
olunduğu kadar büyük mikyasta hazırlanmamış 
bulunduğundan, yaralılar açıkta ve bakımsız bir 
halde kaldılar. Onları tedavi ve hastanelere yer-
leştirmek vazifesini bana, yani şehre verdiler.11

Göç ve yaralı askerlerin nakli ile koleranın 
da yaklaşmakta olduğu Meclis’te faaliyet gös-
teren kişilerin göz ardı edebileceği bir ihtimal 
değildi. Meclis-i Sıhhiye tarafından 22 Ekim 
1912 tarihinde gerçekleştirilen 42 numaralı 
oturumda Fransa delegesi Doktor Delama-
re’ın önerisiyle her ne kadar henüz İstanbul’da 
kolera vakaları görülmeye başlanmadıysa da 
muharebe alanından getirilen yaralıların yer-
leştirilmesi için Manastırağzı’ndaki karantina 
bölgesine kırk, elli yataklık bir geçici hastane 
eklenmesi ve iki hekimin buraya yerleştirilecek 
yaralı ve bulaşıcı hastalığa sahip kimselere bak-
mak üzere görevlendirilmesi fikri gündeme ge-
tirildi. Delamare’ın hesaplamalarına göre böyle 
bir hastanenin yatak başına günlük masrafı 3-4 

Frank etmekteydi. Böyle bir masraf için bütçe 
ayırmanın hayati öneminden bahsetmekteydi. 
İngiltere temsilcisi Dr. Clemow bu fikre mec-
lisin amaçlarının dışında kaldığına dayanarak 
itiraz etmekteydi. Umumi Müfettiş Dr. Kasım 
İzzeddin Bey ise Dr. Delamare’ın önerdiği gibi 
bir hizmeti vermenin, Manastırağzı’ndaki ka-
rantina faaliyetlerini engellemeyeceği görüşüne 
dayanarak Fransız delegesini desteklemekteydi. 
Prensipte önerildiği gibi bir geçici hastanenin 
desteklenmesini, bütçe meselesinin halledilme-
sinin daha sonraya bırakılmasını önermişti. Ni-
hayetinde konunun bir sonraki Perşembe günü 
tartışılmasına karar verildi.10 

Resmi yazışmalara göre, askeri birlikler ara-
sında koleranın 23 Ekim’den itibaren görülme-
ye başlanmıştı. İddiaya göre Harbiye Nezareti 
durumu ya gizlemiş ya da fark etmemiş, bu du-
rum İstanbul’u ciddi bir tehlike altına sokmuş 
ve Şehremaneti ile Harbiye Nezareti arasında 
gerginliğe sebep olmuştu. Karşılıklı yazışmalar-
da üstü kapalı bir şekilde Harbiye Nezareti’nin 
yetkileri askeri konulara dair yeterince bilgi-
lendirmediğine dair eleştiriler görülmekteydi. 
3. Kolordu Komutanı Mahmut Muhtar Paşa da 
koleranın başlangıç tarihi olarak 26 Ekim tari-
hini veriyordu.6 

29 Ekim’de, 43 numaralı oturumda konu ye-
niden gündeme getirildi ve Dr. Clemow, İngilte-
re Sefiri ile kendisinin hala öngörülemeyen bir 
bütçe ile oluşturulacak, gündem dışı bir geçici 
hastaneye taraftar olmadıklarını ifade etti. Dr. 

Tablo 2: İstanbul’da ilk görülen kolera vakaları13,10

Hastanın Adı Hastanın Yaşı Geldiği Yer Geliş Tarihi Ölüm Tarihi Yatırıldığı Hastane

Fatma binti Mehmed 20 Karaağaç 23 Ekim 24 Ekim Demirkapı

Edhem 30 Çatalca 23 Ekim 24 Ekim Demirkapı

Sadık bin İsa 63 Kırklareli 23 Ekim 24 Ekim Demirkapı

Hatice binti Mustafa 35 Dedeköse 23 Ekim 25 Ekim Demirkapı

Nuriye binti Mustafa 50 Karaağaç 24 Ekim Tedavi altında Demirkapı

Fatma binti Ahmed 30 Vize Köprüsü 24 Ekim Tedavi altında Demirkapı

Rukiye binti Mustafa 50 Karaağaç 24 Ekim Ölmek üzere Demirkapı

Ayşe binti Halil 25 Beyazköy (Vize) 25 Ekim Tedavi altında Demirkapı

Halime binti Halil 33 Beyazköy 25 Ekim Tedavi altında Demirkapı

Ayşe binti Ali 25 Karaağaç 25 Ekim Tedavi altında Demirkapı

Lupin Lévy 28 24 Ekim Tedavi altında Alman

Widman 28 24 Ekim Tedavi altında Çiftecevizler
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Clemow 1877 zabıtlarını incelemiş ve bu dö-
nemde Varna ve Kavak’ta oluşturulmuş olan ta-
haffuzhanelerin tamamen Hilal-i Ahmer’e tes-
lim edildiğini görmüştü fakat koşulların artık 
farklı olduğunu, o zamankinin aksine Karade-
niz’deki deniz faaliyetlerinin durdurulmadığını, 
dolayısıyla Kavak’taki tahaffuzhanenin ancak 
bir bölümünün Hilal-i Ahmer’e teslim edilebile-
ceğini söylemekteydi. Geçici hastanenin kurul-
ması halinde ise Hilal-i Ahmer’e verilmek üzere 
ancak 200 Türk Lirası’nı kabul etmeye yetkili 
olduğunu söylüyordu. Konu müzakere edildi 
ve Manastırağzı Tahaffuzhanesi’nin, kendi faa-
liyetlerini engellemeyecek bir bölgesinin geçici 
hastane yapılmak üzere Hilal-i Ahmer’e tahsis 
edilmesine karar verildi. Ayrıca 200 Türk Lira-
sı meclis tarafından Hilal-i Ahmer’in kasasına 
aktarıldı. 10  

Bu arada Lazarist cemaatinin rahibi Franço-
is- Xavier Lobry, savaş sırasında tuttuğu günlü-
ğünde İstanbul’da Belediye Hastanesi’nin yaralı 
askerlerle dolu olduğunu yazıyordu. Bu asker-
ler, Kırklareli’nde askerlerin kaçmış olmasından 
dolayı büyük bir panik havasının yaşandığını 
haber vermekteydiler. Dört gün boyunca ağızla-
rına lokma koymamışlar, yağmur çamur altında 
kalmışlardı. 12 Hal böyleyken Meclis’te alınacak 
önlemler konusunda yapılan tartışmaların or-
tamı daha da gerginleşmişti. 44 numaralı ve 5 
Kasım tarihli oturumda Dr Delamare kendisi-
nin ve Dr. Fuad Bey’in Manastırağzı’nda gerekli 
gördükleri yerlerde yapılması gereken tadilatı 
buralarda hala askerler olduğu için başlatama-
dıklarını ifade ediyordu. 10

9 Kasım tarihli, 45 numaralı oturumun ya-
yımlandığı bültende, önceki bültenlerde varo-
lan “Türkiye’de Kolera” başlığının haricinde bir 
de “İstanbul’da Kolera - Alınan Önlemler” başlı-
ğının eklenmiş olduğu görülmektedir. 26/8 Ka-
sım 1328/1912 tarihinde Şehremaneti Sıhhiye 
Şubesi’nden gelen rapora göre Salı gecesi İstan-
bul’a ulaşmış olan dört hasta muhacirin semp-
tomlarının kolerayı düşündürdüğü belirtiliyor-
du. Hastalar Demirkapı’daki hastanede tecrit 
altına alınmışlardı. Onları, Çarşamba gelen ve 
koleralı olduklarından şüphelenilen altı muha-

cir izlemişti. Tüm muhacirler tıbbi gözleme tabi 
tutulmaktaydı. Rumeli Demiryolu memurları 
Lupin Lévy ve Widman da benzer semptomları 
gösterdiklerinden Alman Hastanesi’nde yatırıl-
mışlardı. Bakteriyolojihane’den gelen sonuçlar 
da pozitifti. Ne var ki Avusturya-Macaristan 
delegesi Dr. Kaller’den alınan habere göre bu 
hastalardan birinin yaşamını kaybetmesinden 
sonra, otopsi sonucuna göre dizanteri olduğu 
anlaşılmıştı. 13,10 Dezenfeksiyon önlemleri ve 
muhacirlerin günlük tıbbi gözlemleri olabildi-
ğince özenli bir şekilde yerine getiriliyordu. 10 
Burada bahsedilen vakalar Tablo 2’de gösteril-
miştir.

Koleranın yaklaştığı görüldüğünde belli ön-
lemlerin acilen alınmasının gerekliliği de daha 
açık bir şekilde ortaya çıkmaktaydı. Umumi 
Müfettiş Dr. Kasım İzzeddin Bey’in önerisine 
göre alınması planlanan önlemler aşağıdaki gibi 
sıralanmıştı:
a) Kolera ile enfekte olmuş (rıhtımda kolera 

bulaşmış olan ya da son yedi günde bir veya 
birden fazla vaka ortaya koymuş olan) gemi-
ler aşağıdaki rejime tabi tutulmalıydı:

1. Tıbbi ziyaret
2. Hastaların derhal gemiden indirilip tecrit 

edilmesi
3. Diğerlerinin de derhal gemiden indirilip 5 

gün karantinaya tabi tutulması ve bu arada 
gerekli görülürse bakteriyolojik tahlillerin 
yapılması

4. Enfekte olduğu kabul edilen kıyafet ve eşya 
gibi her şeyin dezenfekte edilmesi

5. Geminin kolera hastaları tarafından kullanı-
lan bölgelerin dezenfekte edilmesi

6. Şüpheli görülürse içme suyunun dökülüp 
mümkünse yerine iyi nitelikte suyun doldu-
rulması

b) Kolera olduğundan şüphelenilen (yola çı-
kıldığında kolera vakası görülmüş fakat son 
yedi günde hiç yeni vaka ortaya çıkmamış) 
gemilerle ilgili alınacak önlemler de kolera 
ile enfekte olmuş gemilere uygulanan ön-
lemlerin 1, 4, 5 ve 6. Maddeleriydi.

c) Kolera ile enfekte olmamış gemiler (yolcu-
luğun herhangi bir aşamasında ölüm ya da 
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kolera vakası ortaya çıkmamış) için ise ser-
bestlik prensibi uygulanıyordu.
Avusturya-Macaristan delegesi Dr. Kaller, 

Şehremaneti’nden gelen raporda bahsi geçen 
muhacirlerin nerelerden, hangi yollarla geldiği-
ni sorduğunda müfettiş Dr. Rıfat Bey Trakya’nın 
çeşitli yerlerinden geldikleri yolun bir kısmını 
yürüyerek, bir kısmını da tren ile kat ettikleri 
bilgisini vermişti. Dr. Kaller de demiryolu ça-
lışan ve Alman Hastanesi’ne kaldırılan iki ki-
şinin varlığını hatırlatmakla kalmamış, demir-
yolunda çalışan iki kişinin daha kolera şüphesi 
ile Yedikule Rum Hastanesi’ne gönderildiğini 
söyleyerek demiryollarındaki tehlikeye dikkati 
çekmekteydi. Dr. Rıfat Bey de muhacirlerin sa-
yısının bilinmemekle beraber yüksek olduğunu 
ve kentin çeşitli mahallelerine yerleştiklerini 
söylüyordu. Elbette koleralı olduğundan şüphe-
lenilenler derhal izole ediliyordu. Şehremane-
ti’ne ait iki mobil etüv makinesi de bulaşıkların 
dezenfeksiyonu için tahsis edilmişti. Bu arada 
Başkan Yardımcısı Dr. Cenab Şehabeddin Bey 
tüm vakaların Vize ve civarından geldiğini söy-
lüyordu. 

Ayrıca Dr. Kasım İzzeddin Bey’in tasarısı-
nın ana hatları (5 günlük karantina, tıbbi vizit, 
dezenfeksiyon ve ihtiyaç halinde içme suyunun 
yenilenmesi) konusunda mutabık kalınmıştı fa-
kat içme suyunun yenilenmesinin karar mercii 
gibi konular tartışmaya açık kalmıştı. Ne var ki 
Dr. Fuad Bey’in Tuzla’da bir tahaffuzhane inşası 
önerisi önce çok ilgi görmemişti. Dr. Rıfat Bey 
ihtiyaç duydukları kredilerden mahrum olduk-
larından yakınıyordu. Dr. Hüseyin Suad Bey ve 
Dr. Cenab Şehabeddin Bey de dezenfeksiyon 
istasyonu kurulması için Adalar’dan birinin se-
çilmesi gerektiğini öne sürüyordu fakat Namık 
Bey kötü hava koşullarından dolayı gemilerin 
Adalar’a yanaşmasının zorluğundan dolayı bu-
raların uygun yerler olmadığını söylemekteydi. 
Dolayısıyla geriye sadece Tuzla seçeneği kalı-
yordu. Dr. Kasım İzzeddin Bey, Tuzla’da yapı-
lacak olan istasyon hazır olana kadar gemilerin 
Kavak’a yönlendirilmesini önermişti. Ayrıca 
Manastırağzı’nda yığılmayı engellemek için 
etüve sahip gemilerin dezenfeksiyon işlemlerini 

kendi imkanlarıyla gerçekleştirmelerini öner-
mişti. Sonuç olarak İstanbul’daki depodan Tuz-
la’ya büyük bir etüv cihazının gönderilmesine ve 
Tuzla’da en kısa zamanda yeterli büyüklükte iki 
barakanın inşasına karar verilmişti. Alınan bir 
diğer karar da hem Tuzla’da hem de Yenikapı, 
Salacak, Haydarpaşa, Mudanya ve Bandırma’da 
görevlendirilecek hekimlerin en kısa zamanda 
tayin edilmesi olmuştu. Buna ek olarak, izindeki 
tüm hekimlerin göreve çağırılması kararlaştırıl-
mıştı.

Dr. Cenab Şehabeddin Bey İstanbul’u terk 
eden yolcuların da yolculuk öncesinde tıbbi 
muayeneden geçirilmesi gerektiğini söylüyordu. 
Dr. Fuad Bey ise işlevsiz olacağı nedeniyle bu 
fikrin karşısındaydı. Onun yerine tüm yolcula-
rın biletlerini aldıktan sonra daireye gelip tıbbi 
muayeneden geçirilip biletlerine ayırıcı ifade-
ler içeren işaretler konulmasını, her gemiye bir 
sıhhiye memuru yerleştirilerek yolculuk öncesi 
yolcuların işaretli biletlerini ibraz etmelerini ve 
memurun yolcuların gerekli kontrolleri yaptırıp 
yaptırmadıklarını bu şekilde kontrol etmesini 
öneriyordu. Dr. Kaller ise Galata’daki dairenin 
yıkılmak üzere olduğundan boşaltıldığını, ne 
merkez binanın ne de geçici binaların tüm yol-
cuları karşılamaya yeteceğini ifade ediyordu. 
Dr. Fuad Bey de Galata’daki dairenin önüne bir 
barakanın yapılabileceğini söylüyordu. Nihaye-
tinde Meclis, prensipte İstanbul’u terk edecek-
lerin muayeneden geçirilmesi gerektiğini kabul 
etmişti. Galata’daki dairenin yakınında bir yer 
tahsis edilerek yolcuların burada muayene edil-
mesine ve biletlerine ayrıcı bir işaret konmasına 
karar verilmişti. Dr. Fuad Bey’in önerdiği gibi, 
bir sıhhiye memuru gemide hazır bulunacak ve 
biletleri kontrol edecekti. Meclisin muhasebeci-
si, Galata’daki dairenin yakınına acilen bir bara-
kanın inşasına memur edilmişti. 

Şehremaneti’nden 9 Kasım’da gönderilen 
bilgiye göre 7 Kasım’da kentte muhacirler ara-
sında ölümle sonuçlanan bir ve Rumeli Demir-
yolu’nun memurları arasında da iki kolera va-
kası görülmüştü. 8 Kasım’da da biri ölümle so-
nuçlanan dokuz kolera vakasına rastlanılmıştı. 
5 Kasım’dan beri 6’sı ölümle sonuçlanmış vaka 
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sayısı 24’ü bulmuştu. 18 hasta ise tedavi altın-
daydı. Şehremaneti bir gün sonra, ayın 9’unda 
2’si ölümle sonuçlanan 3 vakayı, 10’unda da 3 
yeni vakayı bildirmişti. Alman Hastanesi’nde 
tedavi altında olan Lupin Lévy de ayın 9’unda 
ölmüştü. Dolayısıyla 5 Kasım itibarıyla vaka sa-
yısı 30, ölü sayısı 8, tedavi altındakilerin sayısı 
22 olarak rapor edilmekteydi. 10

Meclis’te bu tartışmalar yapılırken savaşa 
katılan Alman Binbaşı G. v. Hochwaechter 11 
Kasım günü, savaş ilerledikçe içeriği daha da 
hazinleşecek olan günlüğüne şunları yazıyordu: 

… En kötüsü, söylediğim gibi kolera tehlike-
sidir, hastalık yayılmaya devam ediyor ve bana 
söylendiğine göre de buradaki ana ilaç deposun-
da pek çok ilaç var, ama koleraya karşı olan yok. 
/ Hiçbir yerde su bulunamadığından askerler pis 
su birikintilerini içiyor; birlikler çok zayıflamış 
durumda; sefalet içindeki bu insanlar bulaşı-
cı hastalıklara, yağmura, soğuğa ve açlığa artık 
uzun süre dayanamazlar. 7 

12 Kasım ve 46 numaralı oturumda Dr. 
Delamare İstanbul’daki hastanelerde yatan ya-
ralı askerler arasındaki koleralıları gündeme 
getirmekte ve doğrulanmış vaka sayısının be-
lirtilmesini istemekteydi fakat Doktor Cenab 
Şahabeddin Bey bu konuda bilgisi olmadığını 
söylemekteydi. Kent halkı arasında koleranın 
yayılmasının engellenebilmesi için olduğu gibi, 
askerler arasında da engellenebilmesi için son 
derece ciddi önlemler alınmakta olduğunu da 
eklemekteydi. Tüm birlikler İstanbul’a girme-
den önce Yeşilköy’de bekletiliyor ve askerler 
sağlık muayenesinden geçiriliyorlardı. Şüp-
heli durumlarda askerler derhal tecrit ediliyor 
ve bakteriyolojik tahliller yapılıyordu. Sonuç 
olumlu çıkarsa hastalar Demirkapı ya da Tuz-

la’daki hastanelere gönderiliyordu. Hasta ve ya-
ralı askerlere gelince onlar derhal denizyolu ile 
İstanbul’daki çeşitli hastanelere naklediliyordu. 
Kitleler halinde kente gelen muhacirler için de 
tercih edilen uygulama aynıydı. Nihayetinde 
Doktor Cenab Şahabeddin Bey durumun ilk 
bakışta görüldüğü kadar endişe verici olmadı-
ğını söylemekteydi. 

Rusya delegesi Dr. Walter ise özellikle kentin 
sokaklarında, cami avlularında, açık alanların-
da kötü hijyen koşullarında yaşamaya çalışan 
büyük muhacir gruplarının varlığı düşünüldü-
ğünde kentin durumunun da endişe verici ol-
duğunu düşünmekteydi. Dr. Walter’a göre bir 
salgının baş göstermesini kolaylaştıracak her 
şey bir araya gelmişti. Her ne kadar son kole-
ra salgınlarında mücadele sadece Şehremaneti 
tarafından yürütülmüş olsa da içinde bulun-
dukları olağanüstü durumda Sıhhiye Mecli-
si’nin kayıtsız kalması düşünülemezdi. Şartlar 
olağanüstü olduğundan alınacak önlemlerin 
de olağanüstü olması gerekirdi. Depodaki üç 
mobil etüv cihazı, Şehremaneti’nin hizmetinde 
çalışacak üç dezenfeksiyon ekibinin kullanımı-
na verilmeliydi. Her bir cihaz, Meclis tarafından 
tayin edilecek tecrübeli üç hekimin kullanımına 
sunulmalıydı. Hem müsait olan hem de dezen-
feksiyon konusunda engin tecrübeleri bulunan 
Dr. Olschanetzky’i bu ekiplerden birinin ba-
şında bulunmak üzere önermekteydi. Ekiple-
rin başında bulunacak hekimler aynı zamanda 
muhacirlerin sağlık durumlarını da gözlemle-
yebilir ve gözlemlerini Meclis’e rapor edebilirdi. 
Masraflar Sıhhiye bütçesinden karşılanmalıydı.

Dr. Cenab Şehabeddin Bey ise Şehremane-
ti’nin zaten salgınla mücadelede büyük çaba 
sarfettiğini söyleyerek artık açıkça salgın ifade-

Tablo 3: 1912 Balkan Savaşı sırasında İstanbul’daki ölüm rakamları10

Tarih Kızıl Kızamık Difteri Çiçek Tifo Menenjit Kolera Toplam

10-16 Kasım 7 1 2 15 10 27 68 315

17-23 Kasım 12 12 3 42 179 494

24-30 Kasım 1 1 1 21 9 50 169 593

1-7 Aralık 4 3 2 16 11 37 206 610

8-14 Aralık 3 1 1 15 14 37 49 597

15-21 Aralık 3 6 2 11 8 43 168 506
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sini kullanmaya başlamıştı. Dr. Walter kendisi-
ne bu oturumda yapacağı öneriden daha önce 
bahsetmişti. Cenab Şehabeddin Bey bunun 
üzerine Şehremini ile görüşmüş ve kendisinin 
de etüv cihazları ile ilgili ekiplerin kurulmasın-
dan memnun olacağı bilgisini edinmişti. Dr. 
Delamare da öneriyi kabul etmekle beraber 
Meclis’in yabancı azalarının istedikleri takdirde 
dezenfeksiyon faaliyetlerini serbestçe gözleme 
hakkına sahip olmalarını talep etmekteydi. Dr. 
Kaller ve Dr. Schönberg de fikre onay verdikle-
rini bildirmekteydi. Dr. Clemow da sair zaman-
da bunu kabul etmeyeceğini fakat olağanüstü 
koşullarda bulunduklarından dolayı kabul et-
tiğini bildiriyordu. Toplantı sonucunda Mec-
lis Şehremaneti ile üç etüv makinesinin kendi 
tayin edecekleri deneyimli hekimlerin başını 
çekeceği üç dezenfeksiyon ekibinin kurulup 
ihtiyaç halinde tahaffuzhanelerde çalışmasında 
işbirliği yapma kararı almıştı. Ekiplerin ihtiyaç 
halinde çalışacakları yer Şehremaneti tarafın-
dan belirlenecekti. Masraflar Sıhhiye bütçesin-
den karşılanacaktı. Hekimler muhacirlerin sağ-
lık durumlarını gözlemleyerek Meclis’e rapor 
etmekle de görevlendirilecekti. 10

Koleranın Bir Salgın Olarak Kabul Edil-
meye Başlanması

Hastalığın ordunun tamamına bulaşmaması 
için hasta askerlerin hepsinin trenlerle İstan-
bul’a nakledilmesi ve o sırada geniş bir bostan 
olan Gülhane Parkı, Demirkapı sahili ve Sara-
burnu’na yerleştirilmesi afetin büyümesini kıs-
men de olsa engellemişti. Çadırdan dahi yoksun 
olan askerler gecelerini açık havada geçiriyordu. 
Bulgar çetelerden kaçan Rumeliler de İstanbul’u 
doldurmuştu. Askerlerin haricinde, birkaç gün 
içinde İstanbul’u dolduran 40-50 bin hasta göç-
men kentteki mezarlıkları, cami avlularını, boş 
arazileri, istasyonları doldurmuştu. Bir süre 
sonra göçmenler Yeşilköy ve Bakırköy’de bek-
letilmeye başlanmıştı ve kısa sürede buradaki 
çadırlar, okullar, evler göçmenlerle dolunca Ye-
şilköy’deki Rum Mektebi Sari Hastalıklar Has-
tanesi’ne dönüştürülmüştü. 4 Gramafon Plak 
Fabrikası ile tren istasyonu arasına, hastaneye 
bağlı olarak çadırlar kuruldu ve birkaç ev kira-

lanmıştı. 1

Koleranın en şiddetli olduğu dönem 17-19 
Kasım günleriydi. Dr. Wieting sadece 17 Ka-
sım’da Yeşilköy’e gelen hasta ve hasta şüphelisi 
sayısını 2000 olarak vermekteydi. Bu tarihten 
sonra da her üç günde bir 1800 er bölgeye gön-
derilmişti. Hastaların bir kısmı yolda hayatını 
yitiriyordu. 6 Sıhhiye Meclisi’nin 17 Kasım 1912 
tarihli ve 47 numaralı olağanüstü oturumunda 
oturum başkanı Hariciye Nazırı Gabriel Nora-
dunkyan Efendi zaten mevcut olan dizanteri ve 
tifüs salgınlarına bir de koleranın eklendiğini, 
Çatalca’da ordudan gelen haberlerin İstanbul 
açısından da endişe verici olduğunu çünkü ge-
len askerler arasında koleralıların da olduğunu 
söylemekteydi. Toplantıya Hariciye Nazırı’nın 
bizzat başkanlık etmesi, kolera ile mücadele 
yeni bir safhanın başlangıcının habercisiydi. 
Her ne kadar hükümet koleralıların kente so-
kulmaması kararını almış ve Şehremini Cemil 
Paşa daha evvelden kente giriş yapmış koleralı-
ların tecrit edilmesini sağlamak için var gücüyle 
çalışmakta olsa da, muhacirler kadar yerel halk 
arasında da hastalık görülmeye başlanmıştı ve 
bu bir salgının habercisi olabilirdi.6 Tablo 3’te de 
görüldüğü gibi kolera, kentin ölüm istatistikle-
rine çok hızlı girmişti.

Şehremaneti muhacir ve askerleri kordon 
altına almak için Boğaziçi’ndeki büyük otelleri, 
yalıları ve okulları hastaneye dönüştürmüştü. 
Şeyhülislam Cemaleddin Efendi’den onay alın-
mış, Ayasofya, Sultanahmet ve Şehzadebaşı Ca-
mileri de dahil olmak üzere kentin tüm camileri 
hastalara ayrılmıştı. Barınma sorunları bu şekil-
de çözülmeye çalışılan muhacirlerin beslenme-
si işini Hilal-i Ahmer Cemiyeti üstlenmişti. 17 
Kasım’a gelindiğinde Şehremaneti’nin Hariciye 
Nazırı’nı uyarmasına rağmen hasta asker sevki-
yatına devam edilmekteydi. 1

Gabriel Noradunkyan Efendi mevcut sorun-
ların engellenebilmesi için Meclis üyelerinin 
dikkatini mevcut tahaffuzhanelerin vaziyeti-
ne çekmek istemekteydi. Örneğin Tuzla ya da 
Beykoz yakınlarında bulunan yerlerin vaziyeti 
ve kapasitesi tespit edilmeliydi. Bu iş için kulla-
nılabilecek başka yerler de tespit edilmeye çalı-
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şılmalıydı. Bu işler için de sadece şehremaneti 
bütçesinin yeterli olmayacağını hatırlatmaktay-
dı. Dr. Cenab Şehabeddin Bey de alınacak ön-
lemlerde Şehremaneti kadar askeri hekimlerin 
de önemli rol oynayacağının altını çizmekteydi. 
Dr. Kaller Osmanlı delegelerinin ve yabancı de-
legelerin salgın karşısında hemfikir olduğunu 
ve kendilerine düşen görevi yerine getirecek-
lerini söylüyordu. Bunun için oturumdan önce 
bir ön toplantı gerçekleştirerek gerçek tehlike-
nin nereden gelebileceğini öngörmeye çalıştık-
larını anlatıyordu. 10

Henüz bir merkez tespit edememişlerdi. 
Hastalık çoğunlukla muhacirler ve ordudan 
gönderilenler arasındaydı. O halde ‘tehlike’nin 
kaynağı dışarısıydı. Hastalık sudan ve hasta-
ların hareketliliğinden kaynaklandığına göre 
öncelikle kentin su kaynakları ve hasta asker-
lerin girişi kontrol edilmeliydi. İstanbul’un su 
kaynakları Terkos, Kağıthane ve Belgrat Orma-
nı’ndaki bentlerdi. Terkos’un tehlikeli olduğu 
kesindi çünkü gölün yakınlarında konuşlanmış 
koleralılar ve koleralı cesetleri bulunmaktaydı. 
Öncelikle Terkos Köyü boşaltılmalı ve civarın-
daki birlikler askeri durum izin verirse oradan 
uzaklaştırılmalıydı. Gölün civarında tüm ön-
lemler alınmalı ve cesetler gömülmeliydi. Su da 
dezenfekte edilmeli ve her gün bakteriyolojik 
tahlile tabi tutulmalıydı. Kağıthane’de de ana-
log önlemlerin alınması gerektiğini söylüyordu. 
Bentlere gelince, buradaki suların kullanımı en-
gellenmeliydi.

Aşının gerekli olup olmadığı yönünde yapı-
lan bir tartışmadan sonra Dr. Kaller yeniden söz 
alıp Sirkeci Garı’nın vagon ve raylarıyla beraber 
dezenfekte edilmesi gerektiğini söylemişti. Tria-
jın gerekli olduğunu, koleralılar ile koleralı ola-
bileceklerinden şüphelenilenlerin ayrılması ve 
hepsinin örneğin Yeşilköy’de ciddi bir dezenfek-
siyon işleminden geçirilmesini önermekteydi. 
Hâlihazırda İstanbul’un tek bir tahaffuzhanesi  
(Manastırağzı) vardı ve orası daha şimdiden 
askerlerle doluydu. Tuzla’daki ise bir yıl önce 
bir yangında tamamen yok olmuştu. Hastaların 
hastaneye yatırılabilmesi için ise Davutpaşa ve 
Rami Kışlaları ya da Prens Adaları’nın isimleri 

telaffuz edilmekteydi. Diğer bir öneri de gemi-
lerin hastaneye çevrilmesiydi.

İstanbul’un bazı camilerinde koleralı asker-
ler ile koleraya yakalandıklarından şüpheleni-
len askerler bir arada kalmaktaydı, triaja yeni 
başlanmıştı. Koleralılar Maltepe Hastanesi’ne 
gönderilmekte, bir kısmı da Demirkapı’ya yer-
leştirilmekteydi. Harbiye Nezareti Rami ve Mal-
tepe Kışlaları’nın da koleralılara yer açmak için 
boşaltılmasına karar vermişti. Yeşilköy’e çok 
yakın ve yeterli sayıda binaya sahip olan Aya 
Mama Çiftliği’nin de bu iş için tahsis edilmesine 
karar verilmişti. Gelenler için triaj uygulaması 
burada gerçekleştirilecek ve koleralılar kendi-
leri için ayrılmış hastanelere gönderileceklerdi. 
Muhacirler arasında ise henüz 100-150 kadar 
vaka görülmüştü. Dr. Delamare da gemi hasta-
nelerinin uygun olacağı yönünde görüş bildir-
mekteydi.

Dr. Walter ise en acil sorunların suların te-
mizlenmesi, koleralıların tecridi ve kadavrala-
rın defni olduğunu söylemekteydi. Bu işler için 
acilen 4 yabancı ve 4 Osmanlı’dan müteşekkil 
özel bir komisyon oluşturulmasını önermek-
teydi. Bu komisyon 1 yabancı 1 Osmanlı’dan 
oluşan dört ayrı kola ayrılmalı; her biri su so-
runun incelenmesi, dezenfeksiyon ve asker tri-
yajı, hastaların tecrit ve tedavisi ile koleralıların 
cesetlerinin defni ile ilgilenmekle görevlendiril-
meliydi. Sıhhiye Dairesi’nin bu işler için gerekli 
hekimleri ve 10,000 Türk Lirası’nı sağlamasını 
öneriyordu.

Dr. Akil Muhtar Bey de Hilal-i Ahmer’in alı-
nacak önlemlere iştirak edeceğini söylemektey-
di. Ona göre hastalığın önlenmesiyle ilgilenmek 
için pek çok komisyon kurmak vakit kaybıydı. 
Acilen belirli tahaffuzhanelerin genişletilmesi, 
Yeşilköy’e gönderilmek üzere kimi gemilerin 
gemi-hastane haline getirilmesi gibi önlemlerin 
alınması gerektiğini ifade etmekteydi. Terkos’un 
etrafının temizlenmesinin mümkün olmadığını 
düşünüyordu, onun yerine suyun kendisinin 
dezenfekte edilip her gün bakteriyolojihanede 
tahlilinin yapılmasının daha uygun olduğunu 
düşünmekteydi. Zaten Şehremaneti bunu yap-
maya başlamıştı. Dr. Kasım İzzeddin Bey de en 
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önemli iş olarak cesetlerin defnedilmesini gör-
mekteydi.

Sonuçta temel olarak Dr. Kaller’in öner-
diği program üzerinde çalışılması konusunda 
mutabık kalınmıştı. Bütçe meselesi ile ordu ve 
komitenin yetkileri üzerinde konuşulmuştu. 
Önerilen komisyon için 15 üyenin katılımıyla 
bir seçim yapılmıştı. Seçilen isimler Dr. Akil 
Muhtar Bey, Hüseyin Suad Bey, Fuad Bey, Rifat 
Bey, Dr. Kaller, Dr. Delamare, Dr. Walter ve Dr. 
Jung olmuştu ve komisyona 10,000 TL’lik bir 
kredi tahsis edilmişti.

19 Kasım tarihli ve 48 numaralı oturum 
yeniden Dr. Cenab Şehabeddin Bey’in başkan-
lığında toplanmıştı. Bu bültende Tablo 4’te be-
lirtildiği üzere Şehremaneti’nden alınan verilere 
göre İstanbul’da görülen kolera vakaları veril-
meye başlanmıştı. İlk 14 günün (5-18 Kasım) 
istatistiklerine göre vaka sayısı 4’ten 44’e, ölü 
sayısı da 3’ten 14’e çıkmıştı. Bu hızlı artışa Mec-
lis’in verdiği tepki, alınacak sağlık önlemlerinin 
yoğunluğunu arttırmak olmuştu. 10

26 Kasım’da hasta sayısı 10,000’e ulaşmıştı. 
Bir ara, sekiz on gün boyunca ölüler gömüle-
meyip bir çadırda biriktirilmişti. Sonra, plak 
fabrikası civarındaki boş arazilere büyük çu-
kurlar kazılıp ölüler buralara kireç dökülmek 
suretiyle elbiseleriyle defnedilmişti. Koleranın 
İstanbul’a yayılması tehlikesi giderek arttığın-
dan Yeşilköy’e tren seferleri kaldırılmıştı. Vapur 
iskelesinde de şüpheliler bir otelde karantina-
ya alınmaya başlanmıştı. 1 Aynı gün toplanan 
26 Kasım tarihli ve 49 numaralı oturumda Dr. 
Kaller önce kolera komisyonunun bütün olarak 
toplandığını fakat sonrasında alt komisyonlara 
bölündüğünü hatırlattıktan sonra Şehremini 
Cemil Paşa’nın da onayıyla komisyonun Şişli, 
İstanbul ve Üsküdar’da üç kolera hastanesinin 
kurulmasına karar verildiğini anlatmaktaydı. 
Şişli’deki için önce eski Plescoff Hastanesi dü-
şünülmüş fakat Ermeni Patrikliği’ne ait olduğu 
için vazgeçilmişti. Ardından Nişantaşı’nda ko-
laylıkla hastaneye çevrilebilecek büyük bir ev 
bulunmuş fakat bu sefer de Cemil Paşa bölge-
nin nezihliği nedeniyle itiraz etmesi üzerine bu 
evden de vazgeçilmişti. Nihayet Şişli’de Tramvay 

Tablo 4: Belediyeden alınan verilere göre İstanbul’da koleradan 
ölüm oranları10

Tarih 1912 Vaka Ölüm

05 Kasım 4 3

06 Kasım 5 0

07 Kasım 6 2

08 Kasım 9 1

09 Kasım 3 3

10 Kasım 14 1

11 Kasım 7 3

12 Kasım 10 4

13 Kasım 20 1

14 Kasım 24 16

15 Kasım 23 19

16 Kasım 54 15

17 Kasım 45 17

18 Kasım 44 14

19 Kasım 44 17

20 Kasım 46 25

21 Kasım 63 49

22 Kasım 38 28

23 Kasım 60 28

24 Kasım 47 32

25 Kasım 49 14

26 Kasım 59 32

27 Kasım 54 29

28 Kasım 47 26

29 Kasım 20 19

30 Kasım 48 18

01 Aralık 50 25

02 Aralık 24 17

03 Aralık 29 16

04 Aralık 38 23

05 Aralık 77 33

06 Aralık 82 48

07 Aralık 102 44

08 Aralık 106 31

09 Aralık 106 34

10 Aralık 94 30

11 Aralık 76 42

12 Aralık 74 41

13 Aralık 50 41

14 Aralık 50 31

15 Aralık 56 29

16 Aralık 51 30

17 Aralık 55 41

18 Aralık 53 24

19 Aralık 45 16

20 Aralık 37 10

21 Aralık 32 18

22 Aralık 26 12

23 Aralık 28 20
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Şirketi’nin deposunun yakınında, diğerleri ka-
dar uygun olmasa da hastane görevini görebi-
lecek bir evde karar kılınmıştı. Bu hastaneye iki 
aylığına kurulması, örgütlenmesi ve çalışması 
için 2000 Türk Lirası ayrılmıştı. Uygun mobil-
yanın bulunmasının zorluğu burada anlaşılmış 
ve diğer hastaneler için baraka inşasına karar 
kılınmıştı. Bu barakalarla ilgilenecek olan ko-
misyon Dr. Jung, Dr. Akil Muhtar Bey ve Dr. 
Kaller’den oluşacaktı. 10

Alt komisyon aramaları sonucunda Sa-
ray’ın botanik bahçesinde 200 kolera hastasına 
hizmet edebilecek iki eski baraka bulabilmişti. 
Hekimler burada 130-150 yataklı bir yer daha 
inşa etme arzusundaydılar. Başvurdukları tüm 
girişimci ve mimarlar istedikleri barakaların 
yapımı için 25- 30 gün istemişlerdi. “Doecker” 
isimli, demonte baraka yapan bir firmanın tem-
silcisi ise istedikleri barakaları 16 Aralık’a kadar 
nakliye giderleri haricinde 3500 Türk Lirası 
karşılığında teslim edebileceklerini söylemiş-
ti. 10 ‘Doecker sistemi’ olarak da anılan sistem 
Captain von Doecker’in geliştirmiş olduğu bir 
taşınabilir inşa sistemiydi. Zamanla taşınabilir 
hastaneciliği tarif etmek için kullanılan genel 
bir ifade biçimi haline gelmişti. Hastane binala-
rının haricinde, okul binaları da zaman zaman 
bu sisteme göre inşa edilmeye başlanmıştı. 15

Dr. Jung’un görüşüne göre Tuzla’ya 4 baraka 
inşa edilebilirdi. Manastırağzı da rahatlıkla 4-5 
barakayı barındırabilirdi. İnşalar tamamlandık-
tan sonra muhtelif yerlerde toplam 350 yatak-
lı bir kolera tedavi sistemi amaçlanmaktaydı. 
Yapılan hesaplara göre 400 Türk Lirası karşılı-
ğında temin edilecek su sterilizasyon cihazı da 
eklendiğinde tahmin edilen toplam masraflar 
8,400 Türk Lirası ediyordu.

Barakalarla ilgili olarak gelen itirazlara ceva-
ben Dr. Akil Muhtar Bey, demonte barakaların 
kullanışlı ve 7-8 sene ömrü olmasından ve geç-
mişte tahaffuzhanelerin eksikliğinden müşteki 
olduklarından bahsetmekteydi. Bu barakalar 
ihtiyaç kalmadığında sökülerek depolara kona-
bilir ve gerekli görüldüğünde yeniden kurulabi-
lirdi. Üstelik siparişten sonra 15 gün içerisinde 
İstanbul’da olacaklardı. Dr. Clemow ise bunu 

gerçekçi bulmuyor, gümrükte bir hafta, nakli-
yede bir ya da iki hafta daha kayba uğranaca-
ğını düşünüyordu. Onun yerine daha önceden 
planlandığı gibi mahallelerin dezenfeksiyonu, 
kadavraların defni ve Şişli’de olduğu bir ya da 
iki geçici hastanenin yapılmasına çalışmak ge-
rektiğini düşünmekteydi. Dr. Kaller ise baraka 
siparişinin hastane yapılmak üzere ev ya da 
gemi aranmasına mani olmayacağını söylemek-
teydi. Kendi komisyonunun azalarının da uzun 
araştırmalar sonucunda Sarayburnu’nun eski 
barakaları dışında birçok değil sadece bir eve 
rastladıktan sonra barakaları sipariş etmeye ka-
rar verdiklerini anlatıyordu. Barakaların yurtdı-
şından sipariş edilmesine yapılan itirazların ise 
tamamen geçersiz olduğunu çünkü yurtiçinde 
firmalardan en az on gün daha erken teslimat 
tarihi verdiklerini, bu tarihi geciktirmeleri ha-
linde yüklü bir tazminatın devreye girdiğini 
söylüyordu. Ayrıca Tuzla ve Manastırağzı’ndaki 
gözlemlerine dayanarak hastalığın iniş seyrine 
geçtiğini de ifade ediyordu. Tehlike, İstanbul’a 
yaklaşan birliklerden gelmekteydi. Bu tehlike-
yi önlemek için de İstanbul civarındaki tahaf-
fuzhaneleri genişletmek gerekiyordu. Dr. Akil 
Muhtar Bey de gelecek olan askerlerin yarataca-
ğı kolera tehlikesine karşı, sadece Marmara’dan 
değil Karadeniz’den de giriş yapma ihtimalleri-
ne karşı mevcut iki tahaffuzhanenin yeterli ol-
mayacağını belirtmekteydi. Bu nedenle demon-
te edilebilir barakalar fikrini en başından beri 
desteklediğini ifade etmekteydi.10

Koleranın Son Bulması
17 Kasım’daki oturumda alınan kararlar so-

nucunda Şehremini Cemil Paşa askerlerin nak-
lini istemiş ve Harbiye Nezareti de 1 Aralık’ta 
bölgedeki askerleri başka yerlere nakletmişti. 
Bu arada tüm askeri birliklere emir gönderile-
rek çadırların içleri ve dışlarının temizliği taze 
söndürülmüş kireç tozu ve sütüyle sağlanmaya 
çalışılmıştı. Hastalara lavdanomlu asit laktik 
limonatası verilmişti.6 Turunçlu, Halkalı, Kırk-
çeşme ve Taksim suları jandarma tarafından 
korunmaya alınmış ve göçmenlerin bu sulara 
erişimi engellenmişti. 9-20 Aralık tarihleri ara-
sında Kağıthane, Terkos ve Çemberlitaş’tan alı-



71hayatsağlık

nan su numunelerinde kolera görülmüş ve bu 
durum gazeteler vasıtasıyla halka bildirilmişti. 
Şehir suları dezenfekte edilmişti. Kamuya açık 
yerlerde suların kaynatılarak kullanılması zo-
runlu hale getirilmişti.1 Londra’dan getirtilen 
çadırlar Yeşilköy-Punta mevkiine kurulmuş ve 
100 yataklı bir kolera hastanesi olarak 30 Kasım 
1912’de hizmete girmişti. İngiliz Kızılhaçı ola-
rak Yeşilköy’de kurulmuş olan dokuz demonte 
edilebilir baraka salgından sonra yaralı hastane-
si olarak devreye girmişti ama 13 Mart 1913’e 
kadar kabul ettiği 343 kişiden sadece beşi yara-
lıydı.4 Alınan önlemler işe yaramaya başlamış-
tı. Vaka sayısı 25 Aralık 1912’de günde 20’lere 
kadar düşmüştü. Sonuç olarak salgın Şubat 
1914’te tamamen yok olmuştu.1 
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Osmanlı Devleti, Tanzimat-ı Hayriyye’nin 3 
Kasım 1839 günü Gülhane Meydanı’nda 

halka ilanıyla birlikte önemli bir değişim ve dö-
nüşüm devrine girmiş bulunmaktaydı. Batı’yı 
yakalama fikri artık düşünceden öteye geçip fii-
le dönüşmekteydi. Esasen bu dönem öncesinde 
başlayan yenileşme hareketlerinin bu fermanla 
tek bir alana değil her alana uygulanması amaç-
lanmış, modernleşmenin imparatorluk sathına 
yayılması hedeflenmişti. “Tanzimat” sözcüğü 
artık sadece askeri alanda uygulanan bazı re-
formları ifade etmenin ötesine geçiyordu.1 Bu 
süreçte Osmanlı coğrafyasında her alanda ol-
duğu gibi sağlık alanında da modernleşme ça-
lışmaları hız kazanmıştı.

III. Selim zamanında başlayan, II. Mah-
mud döneminde önemli değişimler yaşayan 

ve Sultan Abdülmecid’in hayata geçirdiği uy-
gulamalarla geliştirilen Türk tıbbının modern-
leştirilmesi faaliyetleri Devr-i Hamidî’de büyük 
ivme kazanmıştır. Tıp, toplum sağlığı ve sosyal 
yardım hususlarındaki hassasiyeti herkesçe 
malum olan Sultan II. Abdülhamid’in saltanat 
yıllarında belli başlı vilâyetlerde Hamidiye has-
taneleri kurulmuştur.2 Bu devirde hizmete giren 
Hamidiye hastanelerinden biri de Bursa Hami-
diye Gurebâ Hastanesidir. Bu müesseseye çeşitli 
kaynaklarda Bursa Hamidiye Hastanesi, Bursa 
Hamidiye Gurebâ Hastanesi, Ahmed Vefik Paşa 
Hastanesi ve Bursa Memleket Hastanesi isimle-
riyle tesadüf edilmektedir. Ancak biz kapsayıcı-
lığı ve konunun daha iyi anlaşılması açısından 
söz konusu kurumu Bursa Hamidiye Gurebâ 
Hastanesi olarak adlandırmakla iktifa edeceğiz. 

Gurebâ, kelimesi “garipler”, “kimsesizler” 
anlamına gelmektedir. Buna göre bu tür has-
tanelerin sağlık hizmetinin gariplere yani kim-
sesiz, fakir vatandaşlara ulaştırılması gayesiyle 
kurulduğu söylenebilir. Osmanlı Devleti’nin 
son döneminde kurulan hastanelere “Gurebâ 
Hastaneleri”, İttihat ve Terakki dönemi ile Cum-
huriyet’in ilk yıllarında açılanlara “Memleket 
Hastaneleri” denmiştir. 1940’larda ise “Millet 
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Hastaneleri” ismiyle çeşitli hastaneler inşa edil-
diği bilinmektedir. 1950’lerde Sağlık Bakanlı-
ğı’nın kurulmasıyla birlikte tüm bu hastaneler 
“Devlet Hastaneleri” tabiriyle tek bir başlıkta 
toplanmıştır. Dârüşşifalar ile başlayıp modern 
hastanelere geçişle devam eden dönemde or-
taya çıkan hastane kurma ve yaşatma geleneği, 
tarihsel süreçte çeşitli değişimlere uğrayarak 
günümüze kadar gelmiştir. Bu anlamda, bugün 
hizmet veren Bursa Devlet Hastanesi, Bursa 
Hamidiye Gurebâ Hastanesi’nin devamı olarak 
nitelendirilebilir. Dolayısıyla Bursa Hamidiye 
Gurebâ Hastanesi’nin söz konusu geleneğin gü-
nümüze ulaşan örneklerinden biri olduğu zik-
redilmelidir.

Bursa Hamidiye Gurebâ Hastanesi’nin ta-
rihsel sürecine değinmeden önce Osmanlı İm-
paratorluğu’nda “hastane” tabirinin ilk olarak 
ne zaman ve hangi kurum için kullanıldığını 
vurgulamak yararlı olacaktır. Osmanlı Devle-
ti’nde “hastane” tabiri ilk olarak Nizâm-ı Ce-
did Ordusu’nun kurulmasından sonra başkent 
İstanbul’da klasik Osmanlı dârüşşifaları yerine 
kurulan hastaneler için kullanılmıştır. Bu nok-
tada pek çok kaynakta “hastane” tabirinin ilk 
kez Bezm-i Âlem Vâlide Sultan Vakıf Gurebâ 
Hastanesi için kullanıldığı bilgisine rastlansa da 
bu bilgi doğru değildir. Zira 18. yüzyıl sonlarına 
ait askeri hastanelere ilişkin belgelerde “hasta-
ne” sözcüğünün zikredildiği bilinmektedir. Bu-
nunla birlikte Osmanlı Devleti’nde yeni askeri 
hastanelerin birer birer hizmete girdiği esnada 
ilk kamu hastanesi Edirnekapı’daki Mihrimah 
Sultan Külliyesi’nin avlusuna yapılan barakalar-
da hizmete açılmıştır. Çalışmak için İstanbul’a 
gelerek Edirnekapı Gurebâ ve Bekâr Hastane-
si ismi verilen bu hastanede yatan kimsesiz ve 
bekâr erkek hastaların masrafları devlet tara-
fından karşılanmıştır (1837). Bu ilk sivil has-
tane girişiminden sonra, 12 Mart 1847’de hasta 
kabulüne başlayan Bezm-i Âlem Valide Sultan 
Vakıf Gurebâ Hastanesi, Osmanlı İmparator-
luğu’nda hastanelerin modernleşmesi yolunda 
önemli bir adımdır. Çünkü bu hastane, klasik 
darüşşifa yapısıyla açılmış, zamanla bu kimli-
ğini terk ederek hızla modernleşip günümüze 

kadar ulaşmayı başarmıştır. 3 Bu bağlamda söz 
konusu müessese, Osmanlı Devleti’nin son dö-
neminde oluşan hastane kurma ve yaşatma ge-
leneğinin günümüze ulaşan öncü ve değerli ör-
neklerinden biri olma özelliğini korumaktadır. 

Bursa Hamidiye Gurebâ Hastanesi’nin ku-
ruluşuna ilişkin en büyük pay şüphesiz Ah-
med Vefik Paşa’ya aittir. O, Anadolu Sağ Kol 
müfettişliği ve Hudâvendigâr Vilâyeti valiliği 
görevleri sırasında bu hastanenin kurulması-
na ve geliştirilmesine büyük emek harcamıştır. 
Onun Bursa şehrine ilişkin ilk görevi Anadolu 
Sağ Kol müfettişliğiydi (1863-1864 yılları ara-
sı). Paşa’nın bu görevindeki yetki alanı aslında 
Kocaeli’den İçel’e kadar olan bölgeydi. Ancak 
Nisan 1863’te bu göreve tayin edilen Ahmed 
Vefik Paşa, ihmal ve meşhur 1855 depremi so-
nucunda oluşan Bursa şehrinin harap halini 
bizzat müşahede etmişti.  Esasen o yıllarda im-
paratorlukta Bursa’dan daha çok yeniden ima-
ra muhtaç başka bir eyalet yoktu. Ayrıca başka 
hiçbir bölge imparatorluğun eski ve şaşaalı gün-
lerini hatırlatacak şekilde modernize edilmeyi 
Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olma payesini 
bünyesinde barındıran Bursa şehri kadar hak 
etmiyordu. 4 Hudâvendigâr Vilâyeti’nin baştan-
başa harap hali, Paşa’yı ileriki görev yerlerine 
gitmekten alıkoymuştu. Bu sebepten Paşa Bur-
sa’ya ilişkin bu ilk görevi esnasında elinden gel-
diğince şehrin imarı meselesine eğilerek önemli 
imar çalışmaları yürüttü.

1855 depreminde Bursa’da meydana gelen 
depremde kentin önemli tarihi yapıları tahrip 
olmuş, depremin yaraları Ahmet Vefik Paşa’nın 
görev yıllarında sarılmaya çalışılmıştır. Bursa’da 
1855 depreminde hasar gören cami, han, çeşme 
ve şadırvan gibi yapıların tamirinde Ahmed 
Vefik Paşa’nın büyük rolü vardır. Paşa, şehri 
güzelleştirme ve mamur kılma amacıyla Bursa 
kent tarihi açısından dikkate değer hizmetler 
ifa etmiştir. Öyle ki Ahmed Vefik Paşa şehir 
halkı tarafından yıllarca “Bursa’nın kurtarıcısı” 
diye anılmıştır.5 Bu örnek Ahmed Vefik Paşa ve 
onun görev yıllarının Bursa şehri ve halkı için 
ne derece önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
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Ahmed Vefik Paşa, İstanbul’da eğitim gör-
müş, devrin seçkin ve vizyon sahibi devlet 
adamlarından biriydi. Memuriyet hayatı bo-
yunca çeşitli kademelerde görev alan Paşa 1877 
yılında Osmanlı Meclis-i Mebusan başkanlığı 
vazifesini de üstlenmişti. Ahmed Vefik Paşa, 
Bursa’ya ilişkin görevlerinde 1855 depremiyle 
neredeyse tamamen harap olan bir kentin ka-
lıntıları üzerinden yeni ve modern bir Osman-
lı kenti yaratma gayesi peşindeydi. 4 Paşa, bu 
uğurda önemli çalışmalara imza attı. Öncelikle 
Bursa şehrinin yol sorununa el atan Paşa, sıray-
la su, sağlık ve kültür-sanat alanlarında da atı-
lımlar yapmıştır. Ahmed Vefik Paşa’nın sağlık 
alanında yaptığı çalışmaların başında hastane 
kurma faaliyeti gelmektedir.

Uzun yıllar Bursa halkının sağlık sorunları-
na deva üreten Yıldırım Darüşşifâsı 1855 depre-
mi sonrasında kullanılmayacak derecede harap 
olmuştur. Bunun üzerine Bursa halkına hizmet 
edecek yeni ve modern yapıda bir sağlık kuru-
mu oluşturmak elzem hale gelmiştir. İlk ola-
rak Anadolu Sağ Kol müfettişliği sırasında bu 
ihtiyacı gözlemleyen Ahmed Vefik Paşa, şehre 
ihtiyaca cevap verecek nitelikte devrin Avrupai 
anlayışına uygun bir hastane kurmayı tasarla-
mıştır. Bunun için 1864 yılında Bursa’nın Hisar 

semtinde Eski Saray olarak adlandırılan mahal-
de, şehre hâkim bir konumda olan Damat Efen-
di Konağı’nı satın alarak hastane kurma yolun-
da için gerekli çalışmaları yapmaya başlamıştır. 

6 Ancak 2 Ekim 1864 tarihinde tüm müfettiş-
liklerin lağvıyla birlikte Ahmed Vefik Paşa’nın 
Anadolu Sağ Kol Müfettişliği vazifesi de sona 
ermiş ve Paşa bu sebepten İstanbul’a dönmek 
durumunda kalmıştır. Böylece Ahmed Vefik 
Paşa’nın Bursa’ya hastane kurma hayali şehirle 
ilgili ikinci görevi olan Bursa valiliği dönemine 
kalmıştır. Ekim 1864 sonrası İstanbul’da ikamet 
eden Ahmed Vefik Paşa, 4 Şubat 1879 günü Hu-
dâvendigâr Vilâyeti valiliğine tayin edilmiştir. 
Paşa, Bursa şehrine yeni bir kimlik kazandıra-
cak olan çalışmalarını esasen bu dönemde ha-
yata geçirmiştir. Bursa Hamidiye Gurebâ Has-
tanesi bu çalışmalardan yalnızca biridir. Zira 
Bursa’nın emektar valisi Ahmed Vefik Paşa, bu 
görevi süresince yalnızca sağlık alanında değil, 
yol, su ve kültür-sanat gibi çeşitli alanlarda da 
duyulan ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte pro-
jeler hayata geçirmiştir.

Ahmed Vefik Paşa, 1879 yılında Bursa va-
liliği görevine başlar başlamaz Bursa’yla ilgili 
ilk görevinde yarım bırakmak zorunda kaldığı 
hastane kurma işini tamamlama yoluna git-
miştir. Buna göre iç hastalıkları pavyonu olarak 
kullanılan binayı inşa ettiren Paşa, bu yapıyı 
idare etme görevini Bursa eşrafından Bahaed-
din Efendi adlı kişiye vermiştir. Bu sayede 45’i 
erkeklere ve 15’i bayanlara mahsus olmak üzere 
60 yataklı Bursa Hamidiye Hastanesi kurulmuş-
tur. Ancak bu hastanenin korunması ve gelişti-
rilmesi hususunda bir maddi kuvvete ihtiyaç 
vardır. Bursa valisi Ahmed Vefik Paşa bu nok-
tada da devreye girmiştir. Buna göre onun tale-
biyle Sırmakeş, Mahmud Paşa Hanları ile Balık 
Hanı resminin, mutasarrıfı olduğu Çitli maden 
suyundan elde edilen gelirin, inşa olunan tiyatro 
binasından elde edilen gelirin hastaneye aktarıl-
ması yönünde bir düzenleme yapılmıştır. Ayrıca 
o dönemde I. Murad Vakfı olan bölgeden ke-
silen ve Nilüfer Çayı ile Bursa şehir merkezine 
getirilip satılan odunlardan alınan öşrün dahi 
bu hastaneye aktarılması sağlanmıştır. 6 Bu-

Ahmed Vefik Paşa (1823?-1891)
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nun dışında Bursa şehir merkezindeki Simkeş 
Hanı içindeki üç odalı ambar Bursalı tüccarlar-
dan Ofsel’e kiralanmış, bu yolla hastaneye gelir 
sağlanmıştır.7 Bu tür faaliyetlerle hastanenin 
geliştirilerek faaliyetlerine devam edilmesinin 
amaçlandığı açıktır. Zira isminde “Gurebâ” olan 
bu müessesenin gariplere yani toplumun yoksul 
kesimine sağlık hizmeti sunması ve bunun için 
de sürekli bir akara ihtiyaç duyulması oldukça 
doğaldır. Bu bağlamda hastanenin işleyişinde 
görülen bu uygulamaların, tüm Osmanlı coğ-
rafyasında görülen ve toplum yararını gözeten 
vakıf müessesesinin 19. yüzyıla yansıyan küçük 
örnekleri olduğunu söylemek mümkündür.

Bursa Hamidiye Hastanesi’ni kurma yolun-
da en önemli adımları atan Ahmed Vefik Paşa 
hastane kurma ve geliştirme işine oldukça ilgi-
liydi.  1877 yılına ait Ahmed Vefik Paşa imzalı 
bir belgede Paşa, İstanbul’da Rumelihisarı ya-
kınlarında bulunan evini 8-10 kişilik bir hasta-
ne haline getirme hususunda devletten kendi-
sine izin verilmesini talep etmektedir. Bu an-
lamda Ahmed Vefik Paşa’nın bir sağlık kurumu 
oluşturma ve işletme konusunda oldukça istekli 
olduğu söylenebilir. 8 

Bursa Hamidiye Gurebâ Hastanesi’ne Ah-
med Vefik Paşa’nın halefi olan Bursa valileri 
Nazif, Reşid Mümtaz ve Abbas Halim Paşaların 
vazife dönemlerinde de önemli yatırımlar yapıl-
mıştır. Bu hususta zaman geçtikçe hastanede te-
davi olanların memnuniyeti ve tavsiyesi üzerine 

hastaneye yapılan başvuruların artması önem-
li bir etki yapmıştır. Hatta başvurular öylesine 
artmıştır ki hastane yeterli gelmemeye başla-
mış, hastalar yerlere serilen yataklarda yan yana 
tedavi edilir hale gelmiştir. Bu sebepten, 1904 
yılında dönemin Bursa valisi Reşid Mümtaz Pa-
şa’nın teşebbüsüyle hastane binası İmaret-i İsa 
Bey Medresesi’ni de içine alacak şekilde batıya 
doğru genişletilmiş ve hastaneye mutfak, ambar, 
çamaşırhane gibi yeni binalar eklenmiştir. Böy-
lelikle iyileştirilen bu yapı 1905 yılında resmi bir 
açılış töreniyle hasta kabul etmeye başlamıştır. 
Bu düzenlemede ayrıca hastanenin maddi du-
rumu da düşünülmüş ve belediye gelirlerinden 
yıllık 300 altın liranın hastaneye aktarılmasına 
karar verilmiştir. 1913 yılına gelindiğinde ise 
Abbas Halim Paşa’nın valilik döneminde yapı-
lan çalışmayla iki büyük bölüm arasına bir de 
ameliyathane inşa edilmiştir. 6 Böylece Bursa 
Hamidiye Gurebâ Hastanesi geliştirilmiş ve bu 
kurumun toplum yararına olan faaliyetleri des-
teklenmiştir.

Osmanlı Devleti’nin son yıllarında Avru-
pa’da hastanelerin şehre hâkim bir noktaya inşa 
edilmesi ve pavyon sistemiyle oluşturulması 
gündemdedir. Yaygın olan bulaşıcı hastalıklar 
ve kolera salgınları sebebiyle enfeksiyonlara 
karşı bir tedbir olmak üzere her birimin ayrı 
binalarda bulunması esasına dayanan pavyon 
sistemi o dönemde oldukça revaçtadır. 3 Bursa 
Hamidiye Gurebâ Hastanesi, gerek şehre hâkim 
bir tepede inşa edilmesi, gerekse pavyon siste-
miyle oluşturulması bakımından bu iki Avrupai 

H. 1325 (M. 1907) yılına ait Hudâvendigâr Vilâyeti Sâlnâme-
si’nde yer alan haritaya göre dönemin Hisar semti. Haritada 
4 ( 3 ile gösterilen alan Bursa Hamidiye Gurebâ Hastanesi’dir.

Bursa Hamidiye Hastanesi’nin resmi açılış töreninden bir kare (1905). 9
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tarzın Osmanlı coğrafyasındaki uygulamaların-
dan biridir. Bu anlamda söz konusu kurumda 
Osmanlı Devleti’nde gelişmekte olan sağlık hiz-
metlerinin Avrupai tarzda sunulmasının hedef-
lendiği söylenebilir.

Bursa Hamidiye Gurebâ Hastanesi, ilgili dö-
nemde gariplere, yani toplumun fakir kesimine 
sağlık hizmeti vererek bu hizmetin toplumun 
her tabakasına ulaştırma çabaları bağlamında 
kurulan sağlık müesseselerinden biridir. Bu 
hastane “gurebâ” ismine müsemma olarak ga-
riplere hizmet etmiştir. Bu konuda pek çok ör-
nek mevcuttur. Örneğin, 1901 yılında dönemin 
Bursa İdadisi’nde (günümüzde Bursa Anadolu 
Erkek Lisesi) eğitim gören İsmail ve Hakkı is-
mindeki iki öğrenci zaman zaman fenalaşmak-
tadır. Öğrencilerin tifüse yakalandıkları tespit 
edilir ve bu öğrenciler Bursa Hamidiye Hasta-
nesi’nde tedavi altına alınır. Hastanede 39 gün 
müşahede altında tutulan bu iki öğrencinin ilaç 
ve yiyecek masrafları hastane yönetimi tara-
fından 136,5 kuruş olarak hesaplanarak Bursa 
İdadisi yönetiminden talep edilir. Ancak bu iki 
öğrencinin fakir olmalarından dolayı okulda 
parasız olarak okudukları tespit edildiğinden 
Maarif Müdüriyetince okula gönderilen evrak-
ta bu iki öğrencinin fakir olduklarından dolayı 
ücretsiz tedavi olmalarının tabii olduğu ve ilgili 
tutarın hastaneye ödenmesine gerek olmadığı 

vurgulanmıştır. 10 Ayrıca 1927 yılında Osmanlı-
ca olarak basılan Bursa’ya ilişkin bir yayına göre 
Bursa Hamidiye Hastanesi’nde bir muayeneha-
ne bulunmakta ve buraya müracaat edenler pa-
rasız (meccanen) muayene edilmektedir. 11 

Bursa Hamidiye Hastanesi’nin kadrosu ince-
lendiğinde, burada görevli tabiplerin çoğunun 
gayrimüslim olduğu gözlemlenir. Esasen devrin 
Tıp sektörü ekseriyetle gayrimüslimlerin elin-
dedir. Bursa Hamidiye Hastanesi’nde de sargıcı, 
eczacı, tabip gibi görevlilerin geneli gayrimüs-
limdir. Bu hastanede çalışanlar arasında uzun 
yıllar hastanenin başhekimliğini yapan Rum 
kökenli Savayidis Efendi ön plana çıkmaktadır. 
Görevini iyi ifa eden başhekime zaman zaman 
taltifler ve nişanlar tevcih edilmiştir. Bu tevcihât 
sadece Osmanlı Devleti tarafından yapılma-
mıştır. 7 Aralık 1892 tarihinde Bursa Hamidiye 
Hastanesi sertabibi Savayidis Efendi’ye Fransa 
hükümeti tarafından ofisiye ve akademi nişan-
ları tevcih edilmiştir. 12 Savayidis Efendi, 1888 
yılında Bursa Belediye tabibi Derviş Efendi ta-
rafından görevini iyi ifa etmediği ve hastanede 
diplomasız eczacı çalıştırdığı yönünde şikâyet 
edilmiştir. Bunun üzerine yapılan tahkikatta ya-
pılan şikâyetin asılsız olduğu ve Derviş Efendi 
ile Savayidis Efendi arasındaki kişisel rekabetten 
kaynaklandığı belirtilmiştir. 13 1903 yılına gelin-
diğindeyse kendisi hakkında yine bir şikâyet di-
lekçesi verilmiştir. Yapılan inceleme sonrasında 
Savayidis Efendi’nin Paris’teki Mekteb-i Tıbbiye 
mezunu olduğu, yirmi dört seneden beri Bursa 
Hamidiye Hastanesi’nde sadıkâne hizmetlerde 
bulunduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda baş-
hekimin Yunan asıllı olmasından dem vuran 
şikâyet dilekçesine karşılık olarak onun tebaa-i 
Devlet-i Aliyye’den olup Bursalı bir gayrimüs-
lim olduğu özellikle vurgulanmıştır. 14

Bursa Hamidiye Hastanesi, hizmette bulun-
duğu dönemde Bursa’ya gelen seyyahların da 
dikkatini çekmiş ve seyyahların izlenimlerinde 
yer almıştır. Örneğin, 1896’da Bursa’ya gelen 
Mary Walker Bursa Hamidiye Hastanesi’nin 
göz kamaştırıcı ve beyaz olmasıyla dikkat çek-
tiğini, bu sayede şehre ovadan giren bir yolcu-
nun gördüğü ilk yapı olduğunu belirtmiştir. 15 

1905 yılında çekilen bu fotoğrafta Bursa Hamidiye Hastanesi’nin tabipler ve memurlar dai-
resi (idare binası) görülmektedir. 9
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O dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nda mo-
dernliği yansıtan yeni ve laik kurumlardan biri 
olan yapının bu görüntüsü oldukça önemlidir. 

4 Bu hastane ayrıca Şerafeddin Mağmûmî’nin 
seyahatnamesine de konu olmuştur. Bölgede 
zuhur eden kolera hastalığı neticesinde Bursa’da 
görevlendirilen bu sebeple hastaneyi daha de-
taylı bir şekilde gözlemleyen Doktor Şerafeddin 
Mağmûmî’nin yazdıkları oldukça önemlidir. 
1894’te Bursa’ya gelen Doktor Şerafeddin Mağ-
mûmî’ye göre demir bir kapıdan girilen hasta-
ne bahçesinin sağında kiler ve mutfakla hasta-
neye başvuran hastaların bir gece yatmalarına 
mahsus karantina koğuşu, solda etibbâ dairesi 
ve eczane bulunmaktadır. Mağmûmî’ye göre 
hastane dökme karyolaları, pamuk şilteleri ve 
alet-edevatıyla bu tür hayır müesseseleri için-
de müstesna bir yere sahiptir. Hastanenin doğu 
yönündeki koğuşunun pencereleri kafeslidir 
ve bundan anlaşıldığına göre bu koğuş kadın 
hastalara mahsustur. Mağmûmî, hastanenin 
gelirleri ve idaresi yolunda gitmekte olduğunu 
belirtmekte ise de buradaki doktorların hastala-
rı tedavi şeklini eleştirmektedir. Zira hastaların 
başuçlarında hastalıklarına ait bilgiler bulun-
maması ve yaraların yeni usullerle temizlenme-
mesi bir doktor olarak Şerafeddin Mağmûmî’yi 
teessüfe sevk etmiştir. Devlet tarafından görev-
lendirilmiş bir sağlık personeli olan Şerafeddin 
Mağmûmî’nin anlattıkları dönemin şartları içe-
risinde hastanenin vaziyetini ve hastalara uygu-
lanan tedavileri göz önüne sermesi bakımından 
önemlidir. 16

Bursa’nın düşman işgali altında olduğu 1921 
yılında, Bursa Hamidiye Hastanesi’nin büyük 
bir kısmı Yunan askerleri tarafından işgal edi-
lerek askeri hastane olarak kullanılmıştır. 6 Bu 
süreçte pek çok hastane personeli görevi bırak-
mış ve başka bir şehre göç etmiştir. Hastanenin 
Yunan kuvvetleri tarafından işgali binalarda 
büyük tahribata yol açmıştır. 27 Ağustos 1921 
tarihli belgede Hudâvendigâr Vilâyeti vali ve-
kili, Dâhiliye Nezareti’ne gönderdiği mektupta 
hastaneyi gezdiğini, vaziyetin “acınacak dere-
ceden de yüksek” olduğunu belirtmekte, has-
tane tâdilatının pek mümkün görünmediğini 

vurgulamaktadır. 18 Hakikaten vali vekilinin bu 
sözleri, durumun vahametini anlatması açısın-
dan önemlidir. Şehrin Yunan işgalinden kurta-
rılması sonrasında hastanenin tadil edilmesi ve 
eski işlerliğine kavuşması için çeşitli çalışmalar 
yapılmış, hastane 1922 yılında büyük oranda 
onarılmıştır. Buna göre iç hastalıkları pavyonu 
tamir edilmiş, tüm eşyalar yenilenmiş ve hasta-
ne eski işlerliğine kavuşturulmak istenmiştir.6 
Bu şekilde büyük ölçüde yenilenen hastane, 
Osmanlı döneminde olduğu gibi Cumhuriyet 

Arkasında 10 Aralık 1909 tarihi bulunan bu kartpostalda Bursa Hamidiye Hastanesi’nin 
kuzey cephesi ve alt kısımda Alman Konsolosluğu görülüyor. 17

1905 yılı civarına ait olan bu fotoğrafta Bursa Hamidiye Hastanesi’nin kuzey cephesi ve 
hemen ardında Hastahane Camii olarak da bilinen İmaret-i İsa Bey Camii görülmektedir.
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döneminde de Bursa halkına sağlık hizmeti 
sunmuştur. 

Cumhuriyet yıllarında Bursa’da Ahmed 
Vefik Paşa Hastanesi adıyla hizmet veren bu 
kurumun 1926 yılında kapasitesi 150 yatağa 
çıkarılmıştır. Kurum 1927 yılında “Memleket 
Hastanesi” olarak isimlendirilmiştir. Ancak 
hastanenin ahşap olması sebebiyle bir zaman 
sonra tamir kabul etmeyecek derecede yıpran-
ması ve gelişen şehre yeterli gelmemeye başla-
ması sebebiyle yeni bir hastaneye ihtiyaç duyul-
muştur. Görülen lüzum üzerine 6 Haziran 1947 
tarihinde bu hastanenin karşısındaki bölgede 
bugünkü Bursa Devlet Hastanesi’nin inşaatına 
başlanmıştır. Bursa Hamidiye Gurebâ Hastane-
si binası 1956 yılında çıkan bir yangında harap 
olmuş ve yıktırılmıştır. 1952’de yeni binasında 
hizmete açılan Bursa Devlet Hastanesi ise gü-
nümüzde hizmet vermeye devam etmektedir. 19

Bursa Hamidiye Gurebâ Hastanesi hizmet-
te olduğu yıllarda Müslim-gayrimüslim ayırt 
etmeksizin tüm vatandaşlara hizmet etmiş, 
özelde “garip” olarak anılan vatandaşların, ge-
neldeyse Bursa halkının sağlık ihtiyaçlarının 
giderilmesinde önemli rol oynamıştır. Osmanlı 
Devleti’nin son döneminde yeni kurulan hasta-
nelerden biri olan bu müessese Bursa şehrine ve 
Bursalılara yönelik önemli bir misyonu yerine 
getirmiştir. 
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Her canlının ve tabii ki insanoğlunun ‘ha-
yatta kalma’ içgüdüsü, onu sürekli olarak 

ayakta tutacak ve koruyacak yöntemleri geliş-
tirmesine yol açmış; bilinen ve görülebilen teh-
likelere karşı verilen savaşta, insan bedeninin 
bilinmezliği karşısında farklı yollar izlenmiştir. 
İnsanı yakalandığı hastalıklara karşı tedavi et-
menin yanında, hastalıklardan koruyabilecek 
yöntemlerin bulunması da pek çok deneme ve 
birikimin ardından mümkün olmuş, bu da belli 
bir geleneği oluşturmuştur. Tüm bu gelenekçi 
veya öznel uygulamaların mekansallaşması ya 
da en geniş haliyle kurumsallaşması ve tarihsel 
süreç içerisinde insanın yaşamını “sağlıklı” bir 
şekilde sürdürebilmesi de, şüphesiz bu sistemin 
işlerliğine bağlı olmuştur. 

Orta Asya’daki Türk topluluklarından itiba-
ren, Selçukluların, Osmanlı Devleti’nin ve ni-
hayetinde Türkiye Cumhuriyeti’nin uyguladığı 
sağlık hizmetlerindeki dönüşümler birbirini 
besleyerek gelişen bir sistemi ve yapılanmayı 
ortaya koymuştur. Bunun en iyi örneklerinden 
biri Osmanlı İmparatorluğu’nun da beslendi-
ği, Selçuklulardan itibaren geliştirilerek devam 

eden ve İslâmi temeller üzerine kurulmuş olan 
bîmâristan, dârüşşifâ adlı yapıların varlığıdır. 
Bîmâristan gibi hem genel hem de özel olarak 
akıl hastalıkları ile ilgilenen yapıların varlığı 1, 
Osmanlı dârüşşifâlarının da temelini oluştur-
muştur. Osmanlı klasik dönemdeki bu hastane-
ler hem tıp eğitimi veren hem de hasta tedavi-
sinde kullanılan mekânlar olmalarının yanı sıra 
Osmanlı sosyal hayatının önemli kısmını oluş-
turan külliyelerin de birer parçası olarak varlık-
larını sürdürmüşlerdir. Zamanla kurumsallaşan 
bu sağlık mekanizmasının hem mekansal hem 
de işlevsel açıdan en önemli kırılma noktası pek 
çok kurumda olduğu gibi 19. yüzyıl olmuştur. 

Dârüşşifâların anlamlarını yitirerek bîmâr-
hâne olarak adlandırılması ve bîmârhânelerin 
süreç içerisinde işlevini yitirerek genel sağlık 
merkezleri olmaktan çıkıp yalnızca akıl has-
talarının tedavi edildiği yerler haline gelme-
si  ‘hastane’ vasıflarını da yitirmelerine neden 
olmuştur2. Böylelikle aslında daha 18. yüzyılın 
sonlarına doğru yeni bir yapılanma ortaya çık-
mış ve askeri hastaneler klasik Osmanlı dârüş-
şifâlarının yerini almaya başlamışlardır 3,4,5. II. 
Mahmud’un saltanatıyla birlikte bu yeni sağlık 
yapılanması öncelikle askeri alanda kendini 
göstermiş; Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, Rum 

Maltepe Asker Hastanesi ve 
1835 Yılına Ait Bir İlaç Listesi
Sinem Arslan*

* İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve 
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isyanı, Osmanlı-Rus Savaşı, Navarin Faciası gibi 
gelişmeler doğal olarak önceliğin askeri kana-
da verilmesini gerektirmiştir. Özellikle savaş 
şartları düşünüldüğünde bu dönemde ehliyetli 
hekim ve cerrahlara duyulan ihtiyaç, nitelikli 
sağlık personelinin yetiştirilmesini ayrıca hasta 
ve yaralı askerleri iyi şartlarda tedavi edecek ni-
telikli yapıların, yani hastanelerin oluşturulma-
sını gündeme getirmiştir. Bu askeri hastanele-
rin en önemlilerinden biri de şüphesiz Asâkir-i 

Mansûre Hastanesi olarak bilinen Maltepe Has-
tanesi’dir. 1827 yılında Rami Kışlası ile Davut-
paşa Kışlası arasında ve amacına uygun olarak 
bu kışladaki askerler için yaptırılan hastanenin3 
belki de en önemli özelliği; bu yapının en başın-
dan itibaren yeni ve müstakil bir hastane olarak 
inşa edilmiş olmasıdır. Buna göre hastane, diğer 
askeri hastaneler gibi herhangi bir kışladan has-
taneye dönüştürülmemiş ya da mevcut eski bir 
binaya yerleştirilmemiştir.6 Bu haliyle hastane 

 

Aded Dirhem Kıyye Aded Dirhem Kıyye Aded Dirhem Kıyye Aded Dirhem Kıyye Aded Dirhem Kıyye
Zaç yağı 8 5 5 60 345 7
Sarı sabır 15 2 5 5 5 2
Şap 3 100 240 60 2
Sirke ruhu acudur az kaldı 100 100
Taflan suyu 100 2 200 1 300
Gül suyu 3 1 2 200
Ağaç kavunu suyu 4 2 2
Çiçek suyu 8 4 200 1 200 3
Ruh 40 2 250 1 150 36
Pelesenk yağı 200 2 150 150 300 1
Tenkâr
Kilermeni 300 1 4 1 200
Mürver tohumu
Defne tohumu
Darçın
Kunduz böceği 10 1 100 60 250
Kâfur 1 50 20 330
Hıyarşenbe
Kırım tartar 15 15
Kına kına 200 6 200 4 2
Beyaz balmumu 50 8 50 5 3
Sarı balmumu 10 5 5
İsfidâç 15 12 2 1
Kırmızı kantaron 30 30
Şevket otu 225 4 3 25 1
Kalandon çiçeği  (nergis çiçeğidir) 10 2 1 7
Selleme 150 3 2 150 1
Sürur
Sülügen 120 1 220 200
Yüzük otu 190 1 260 310
Şâhtere hülasası 100 100
Kardeş kanı 200 200
Ratanya hülâsâsı 100 100
Kırık yakısı 20 20
Gül yaprağı 2 200 200 1
Hatmî çiçeği 2 1 1
Arnika çiçeği 200 150 50
Mürver çiçeği 10 2 8

Bin iki yüz elli bir senesi mâh-ı saferü'l-hayrından i'tibâren Maltepe Hastahânesinde kâin Asâkir-i Mansûre-i Şâhâne hastagânı tîmârı ve Asâkir-i Mansûre alayları içün iktizâ iden edviyenin 
masârıfatı beyân

Mâh-ı muharremde bâkî kalan Anbardan ahz olunan Hastahânede sarf olunan Alaylara verilen Bâkî kalan

Ihlamur çiçeği 6 300 2 100 3
Ebegömeci çiçeği 1 1
Kükürt çiçeği 40 16 24
Pölük … (?) 60 36 16 8
Demirhindi 2 15 10 2 5
Sinâmeki 15 7 200 5 200 2
Farfara 10 9 1
Ban otu tazesi 100 2 98
Şahtere otu tazesi 21 45 61
Çadır uşağı 2 20 2 380 1
Karbonâtu ve amonyâku 23 2 17
Nişâdır 25 1 3 1 200 2 225
Kurşun tozu 96 6 90
Dolu pelesengi 50 8 42
Kağıd hindi 180 2 200 380 1
Gelincik çiçeği 100 100
Derend  otlar (?) 1 1
Zamk-ı arabî 3 10 200 9 200 3
Kuvvet-i kâmbe 100 200 50 250
Titre 3 1 1 1
Mürr-i sāfî 200 200
Elmiye zamkı 1 1
Evliyâ ağacı zamkı (peygâmber ağacı 
zamkıdır) 90 100 64 126

Sakız 100 100
Çapa zamkı 45 50 5 5 85
Manka nezili 3 4
Çam sakızı 1 5 200 1 20 4
Karanfil 10 100 100 10
Karasu 250 5 15 200 1 200 1 250 17
Çelik 1 200 1
Ciğer otu 200 1 5 200 6
Salgafra ağacı 300 2 100 200 2
Kuvasya ağacı (acı ağaç) 2 2
Peygamber ağacı zerdesi 5 3 2
Mürdesenk 20 2 2 16
Kudret helvası 1 15 300 6 100 8 1
Magnezya 1 2 200 1 200 1
Şıra 3 200 1 200 1
Asel 25 19 6
Kına Kına hülâsâsı kuru 15 15
Sülük 12 9 3
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Güğerçile 200 1 3 200 2 200 200 1
Cehennem taşı 50 10 10 30
Afyon 20 1 100 30 290
Dövülmüş arpa 3 200 1 200 1
Hind yağı 4 300 200 2 300
Bâdem yağı 1 200 200
Revgân-ı zeyt 100 0 60 28 12
Bezir yağı 4 5 3 6
Naʿne yağı 1 20 0 1 20
Darçın yağı 20 2 18
Ağac kavunu yağı 10 4 6
Melisa yağı 10 10
Karanfil yağı 20 20
Bergamod 20 10 10
Anason yağı 30 10 20
Büberiye yağı 40 40
Termentin yağı 100 100
Kavak yaprağı 5 5

Ak sürür (20 dirhem olmalıdır sehven 
20 kıyye yazmışlar olmalı) 20 20

Potas 5 150 100 2 150 2
Hatmî kökü 10 2 8
Râvend 150 1 5 300 200 2 50 3
Çalapa 100 1 5 100 100 3 300 2
İpekakuana 50 1 50 30 370
İbrik kökü 15 15
Yaban saparniyesi (öfelek köküdür) 5 1 3 1
Kayış kıran 10 10
Saparniye 3 10 3 3 7
Ratânya 1 50 350
Yaban yâsemini 3 10 5 8
Güğerçile kökü 200 2 20 2
Serentarya kökü 200 2 100 100 2
Valerian 1 5 1 100 100 2
Meyan kökü 20 18 2
Bardâne kökü (dulavrat köküdür) 1 1
Karahindibâ 2 2
Çöpçini 1 1
Sûrincân kökü 80 80
Zerâvend-i tavîl 1 200 200
Bespâye 1 100 300
Mürver-i rubʿî 100 100
İngiliz tuzu 3 12 6 4 5
Mahmûdiye 100 7 13 80
Ada soğanı 16 50 8 58
Anason 1 2 1 5 350 1
Horasâni 350 200 50 60 1 40
Çörek otu tohumu 2 2
Meyam balı 1 5 200 100 100 5
Adaçayı 2 200 200 1
Simaruba kabuğu 2 2
Kırmızı sandal 100 200 300
Sünger 1 30 110 260
Tiryâk 1 1
Terementi 5 200 200 4
Venedik sabunu 1 1
Çengâr 10 8 2
Soda 200 200
Hardal 100 100
Sacı kıbrız 300 2 300 200 1 200
Mirâbile tuzu (glauber tuzu) 3 1 1 1
Sülfâto 136 10 16 110
Dud şarabı 300 100 200
Moskov çayı 180 30 50 100
Sünger fitili 25 5 20
Kākule 80 80
Kırmız 12 14
Baldıran hülâsâsı 360 360
Şeker 2 30 11 21
Kara günlük yağı 1 2
Zencefil 100 100
Zâferân 100 60 40
Zift 5 200 100 100 4
Göztaşı 1 60 340
Serr muzâaf (?) (anbardan ahzı 
bulunmamış olduğundan yalnız 
sarfına iʿtibâr olunmamışdır)

20

Tartar makili (bu dahî) 24
Macun havanı 3 3 2 4
Pirinç havan 3 1 2
Terâzi mʿa vezne 1 2 1 2
Kulak şırıngası 5 6 2 9
Şırınga 2 1 1
Mablak 1 1
Mikraz 4 2 2
Kalın şişe 170 600 220 550
İnce şişe 90 400 65 225 200
Teneke ve ağaç kutu 36 200 76 160
Toparlak 70 100 90 80
Billur şişe 15 15
Kutu deste 30 10 13 7
Toprak kavanoz (alınmış olacakdır) 38 50 38 50
Meşin 5 1 4
Mantar 30 400 40 160 230
Beyaz kağıd 3 3
Kaba kağıd 3 1 2
Sandık (on aded verilmiştir diğere 
nazar oluna) 2 2

Amerikan bezi top ve altımş zirâ 
muşammaʿve on kilid dahi verilmişdir 1 1

Yakılık bez 2 1 1
Astar 20 10 16
Tiftik 4 10 22 8
Sac tava 3 3
Üstübeç 2 2
Neşter 8 6 2
Apse neşteri 5 5
Kâse 10 10
Teneke huni 1 2
Kaçarula 3 5 2 3 3
Kasık bağı 1 2
Bıçak (dört bıçak kırılmışdır defter-i 
diğere nazar oluna) 4 4

Fincan 40 100 20 35 85
Kaşuk 10 2 8
Bükme 50 10 10 35
Toprak tencere 3 2 1
Frenk ocağı 1 1
Torba 80 50 60 70
Mühr-i sof 10 10
Hasırlı şişe 15 15
Küçük üstübeç 1 1
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Mablak 1 1
Mikraz 4 2 2
Kalın şişe 170 600 220 550
İnce şişe 90 400 65 225 200
Teneke ve ağaç kutu 36 200 76 160
Toparlak 70 100 90 80
Billur şişe 15 15
Kutu deste 30 10 13 7
Toprak kavanoz (alınmış olacakdır) 38 50 38 50
Meşin 5 1 4
Mantar 30 400 40 160 230
Beyaz kağıd 3 3
Kaba kağıd 3 1 2
Sandık (on aded verilmiştir diğere 
nazar oluna) 2 2

Amerikan bezi top ve altımş zirâ 
muşammaʿve on kilid dahi verilmişdir 1 1

Yakılık bez 2 1 1
Astar 20 10 16
Tiftik 4 10 22 8
Sac tava 3 3
Üstübeç 2 2
Neşter 8 6 2
Apse neşteri 5 5
Kâse 10 10
Teneke huni 1 2
Kaçarula 3 5 2 3 3
Kasık bağı 1 2
Bıçak (dört bıçak kırılmışdır defter-i 
diğere nazar oluna) 4 4

Fincan 40 100 20 35 85
Kaşuk 10 2 8
Bükme 50 10 10 35
Toprak tencere 3 2 1
Frenk ocağı 1 1
Torba 80 50 60 70
Mühr-i sof 10 10
Hasırlı şişe 15 15
Küçük üstübeç 1 1

salgınlarda; Kırım Savaşı, Osmanlı-Rus Savaşı, 
Balkan ve I. Dünya Savaşı gibi büyük savaşlarda 
önemli sağlık hizmetleri veren büyük bir aske-
ri yapı haline gelmiştir.7 Bu noktadan hareketle 
hastane zaman içinde gelişen kurumsal yapısı, 
görevlileri, ilaç temini, askeri alaylara verdiği 
tıbbi hizmetler ve burada tedavi görenlerin ya 
da yaşamını yitirenlerin kimlikleri gibi pek çok 
farklı araştırmaya konu olabilmektedir. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan 
Maliyeden Müdevver Defterler ve Baş Muhase-
be Defterleri özellikle askeri hastanelerle ilgili 
geniş bilgiler vermekte, özel olarak bu çalışmada 
ele alınan Maltepe Hastanesi ile ilgili kayıtların 
bulunduğu defterlere de rastlanmaktadır. Bun-
lardan biri olan ve aşağıda liste halinde verilen 
defterde ise, 1835 yılının Mayıs/Haziran ayın-
dan itibaren Maltepe Hastanesi’nde yatmakta 
olan Asâkir-i Mansûre hastalarının tedavisin-
de kullanılan ve alaylara verilen ilaçlarla, bazı 
tıbbi aletlerin dökümü bulunmaktadır. Buna 
göre ilaçlar ve diğer tıbbi malzemeler bir önce-
ki aydan kalanlar, ambarda muhafaza edilenler, 
hastanede kullanılanlar, alaylara dağıtılanlar ve 
son olarak elde kalanlar olmak üzere gruplan-
dırılmış; her bir malzeme dirhem, kıyye ve adet 
olarak birimlendirilmiştir. 

Sonuç
Kurulduğu 1827 yılından itibaren çeşitli şe-

killerde hizmet veren Maltepe Hastanesi 1922 
yılında kapatılmış, 1941-1950 yılları arasında 
askeri liseye çevrilmiş ve 1980 yılında Emniyet 
Müdürlüğü’ne tahsis edilmiştir. Halen Emni-
yet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü 
birimleri için kullanılan hastane6 tarihi süreç 
içerisinde önemli dönemlerde varlığını sürdür-
müştür. Tanzimat’tan önce kurulan ve 19. yüzyıl 
Osmanlı sağlık teşkilatlanmasının izlerini ta-

şıyan Maltepe Hastanesi, dârüşşifâlardan sivil 
hastanelere geçişteki bir ara dönemi temsil et-
mesi bakımından önemlidir.  Bununla birlikte 
hastanede kullanılan ilaçlar aslında konunun en 
önemli kısmını oluşturmaktadır. 19. yüzyıl, Os-
manlı tıbbi uygulamalarının daha çok yiyecek-i-
çecek alışkanlıkları ve organik maddeler üzeri-
ne temellendiği geleneksel yaklaşımın değişime 
uğradığı, bitkilerin yanında kimyasal ilaçların 
da kullanılmaya başlandığı bir dönemdir 8. Bu-
rada ele alınan listede adı geçen pek çok bitki, 
madde ve alet de dönemin tıbbi uygulamaları 
ile ilgili pek çok bilgi vermekte; ayrıca 19. yüz-
yılda Osmanlı kurumlarının önemli bir parçası 
olan hastanelerdeki ilaç sarfiyatını ve bunların 
dağılımını ayrıntılı olarak göstermektedir. 
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Giriş
Bursa genel anlamda suyu ile meşhur ol-

makla birlikte, özel anlamda termal suları bu 
ünün temel kaynağını teşkil eder. Jeolojik yapı-
sı sayesinde pek çok termal su kaynağına sahip 
olan Bursa’da kaynaklar Çekirge ve Kükürtlü 
bölgesinde yoğunlaşmıştır. Özellikle Çekirge 
kaplıcaları, Roma döneminden itibaren kul-
lanılmaya başlanmıştır. Ünlü Arap seyyah İbn 
Battûta 1333 senesinde Bursa’ya geldiğinde 
Bizans döneminden kalma bir hamam yapısı 
gördüğünü seyahatnamesine şu şekilde kaydet-
miştir:

‘Sonra Bursa’ya vardık. Burası muazzam bir 
şehir; çarşıları güzel, caddeleri geniş. Bahçeler 
gür ve çaylar çeviriyor şehri. Şehir dışında sıcak 
akan bir memba var; büyük bir göle dökülüyor. 
Onun üzerine iki hamam yapılmış; biri erkekle-
re, diğeri kadınlara ait. Hastalar uzak diyarlar-
dan gelip bu kaplıcada şifa bulurlar.’ 1

Hastalar tarafından o dönemde bile talep 
gören bu hamam Orhan Gazi döneminde yeni-
den inşa edilmiştir. Bugün Eski Kaplıca olarak 
bildiğimiz bu yapı [Eski Kaplıca’nın kadınlar 

bölümü Armutlu Hamamı olarak bilinir] günü-
müze gelene kadar pek çok tadilat görmüştür. 

Çekirge’de umumi kaplıcaların haricinde daha 
küçük ölçekte hamamları bulunan hususi kap-
lıcalar da bulunmaktadır. 1804 senesinde Bur-
sa’ya gelen Avusturyalı tarihçi Joseph von Ham-
mer bilinen büyük kaplıcaları saydıktan sonra 
Vanî ve Boyugüzel banyolarına da değinmiştir. 2

Çekirge’den sonra diğer büyük kaplıcalar 
Kükürtlü’de bulunmaktadır. Erkeklere mahsus 
Büyük Kükürtlü Hamamı I. Murad döneminde 
inşa edilmiştir. II. Bayezid döneminde bu hama-
mın yanına kadınlar için Küçük Kükürtlü adı 
verilen yeni bir hamam daha yapılmıştır. Kü-
kürtlü kaplıcalarının yanına daha sonra eklenen 
otel bölümü, Bursa’ya kaplıcadan faydalanmak 
için gelen yabancılar için inşa edilmiş önemli 
bir yapıdır. Otel bölümünün inşa tarihi tam ola-
rak bilinmemekle birlikte, Bursa kaplıcalarının 
özellikle Avrupa’da ünlenmesini sağlayan 1842 
tarihli Les Bains De Brousse en Bithynie isimli 
eserin yazarı Dr. Bernard, tedavi için Bursa’ya 
gelecek hastalara konaklama tavsiyesinde bu-
lunurken bu yapıdan veya herhangi bir otelden 
bahsetmemiştir. Dr. Bernard, Bursa kaplıcaları-
nın hem Avrupa’da hem de Osmanlı coğrafya-

Kaplıcaların Tedavi Amaçlı 
Kullanımında Osmanlı Dönemi 
Bursa Otellerinin Yeri
İsmail Yaşayanlar*

* Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 
ABD, Doktora Öğrencisi. ismailyasayanlar@gmail.com
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sında daha çok tanınmasını sağlayan ve Bursa 
kaplıcaları ile ilgili ilk tetkik eser olma özelliği 
taşıyan kitabında, kaplıca sularının muhtevi-
yatı, dereceleri, günde kaç defa banyo alınması 
gerektiği, hamamların yapısı, suların hangi has-
talıklara iyi geldiği ve çeşitli hastalıkları olanla-
rın hastaların nasıl kürler uygulayacaklarından 
bahsetmektedir. Dr. Bernard yaklaşık bir aylık 
kürler önerdiğinden, konaklama hususunda ya 
bir ev kiralanıp her gün kaplıcaya gidilmesini ya 
da kaplıca suyu gelen bir ev tutularak evde ban-
yo alınmasını tavsiye etmiştir.3

Kükürtlü bölgesinde bulunan bir diğer 
önemli hamam yapısı Yeni Kaplıca’dır. Kanuni 
Sultan Süleyman’ın veziri Rüstem Paşa tarafın-
dan 1552 senesinde inşa ettirilen ve  Bursa’da en 
çok rağbet gören kaplıca hamamıdır. Yapısı ve 
süslemeleri itibariyle, Bursa’da bulunan diğer 
kaplıca hamamlarından farklıdır. 1835 senesin-
de Bursa’ya gelen Raguse Dükü Frederic Louis, 
Bursa’da pek çok mineralli su ve muhteşem kap-
lıcalar olduğunu, dört kaplıcanın en büyüğünde 
pek çok havuzun bulunduğunu ve mimari açı-
dan mermerlerle kaplı olduğunu kaydetmiştir. 
Raguse Dükü’nden bir sene sonra Bursa’ya ge-
len Robert Walsh, banyo almak için Eski Kaplı-
ca’ya gitmiş de olsa, dönüş yolunda Yeni Kaplı-
ca’yı görerek bu yapının daha yeni ve görkemli 
olduğunu ifade etmiştir. 4,5 Yeni Kaplıca Hama-
mı’nın etrafına 19. yüzyıl sürecinde, hamamdan 
çıktıktan sonra dinlenmek veya kısa süreli ko-
naklamalar için oda eklentileri yapılmıştır. İlk 
dönemde yer ile bağlantısı kalaslarla sağlanan 
bu ahşap yapı daha sonra yıkılarak yerine ha-
mamla bitişik konut tipi binalar inşa edilmiştir.

Kükürtlü bölgesinde Yeni Kaplıca Hama-
mı’nın hemen altında bulunan Kara Mustafa 
Kaplıcası, Bursa’nın bir diğer meşhur kaplıca ha-
mamıdır. 1490 senesinde Kara Mustafa Paşa tara-
fından yaptırıldığı bilinen hamam, diğer hamam 
yapılarından farklı olarak dikdörtgen formludur. 
Ayrıca Kükürtlü bölgesinde bulunan hamam-
larla aynı termal kaynaktan beslenmemektedir. 
Kükürtlü ve Yeni Kaplıca daha tercih edilir  ha-
mamlar olsa bile, su kaynağının farklı olması se-
bebiyle Kara Mustafa Paşa Hamamı da hastalar 

tarafından ilgi gören bir kaplıca yapısıdır.
Sayılan kaplıcalar Osmanlı döneminde haf-

tada yedi gün açık olmakla birlikte, erkekler pek 
çok hamamdan her gün faydalanabilmekteydi. 
Kadınlar ise sadece haftada bir gün kaplıca 
hamamlarına gidebiliyorlardı. 1839 senesinde 
Bursa’ya gelen M.J.M. Jouannin, Turquie adlı 
seyahatnamesinde, erkekler haftanın altı günü 
kaplıcaya gidebiliyorken, kadınların sadece bir 
gün kaplıcadan faydalanabildiğini; pek çok ka-
dının kaplıcaya gideceği günü heyecanla bek-
lediğini ve Bademli Bahçe’de kadınlar arasında 
kaplıcaya ulaşmak için büyük bir rekabet oluş-

Resim I: Kükürtlü Kaplıcaları [Anonim]

Resim III: Yeni Kaplıca’nın Etrafına İlâve Edilen Binalar6  

Resim  II: Yeni Kaplıca Hamamı [C.J. Fettel]
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tuğunu anlatmıştır. 7 
Bursa dışından özellikle kaplıcalardan yarar-

lanmak için gelen, kür tedavisi görecek kişiler 
için en önemli bir problem konaklamaktır. 19. 
yüzyılın ilk yarısında, 20-25 günlük periyotlarla 
kaplıca kürlerinden faydalanacak olan hastalar, 
konaklayacak otel bulunmadığından ve hanlar-
da bu kadar uzun süre konaklayamayacakların-
dan dolayı Çekirge bölgesinde bulunan kiralık 
ev veya odaları tercih etmekteydiler. Çekirge 
bölgesinde bulunan evlerin hemen hepsine 
termal su bağlantısı bulunuyor ve özellikle ka-
dınların termal sulardan yararlanması için bu 
türden özel konutlar kiralanıyordu. Miss Par-
doe, seyahatnamesinde Çekirge’de pek çok evde 
kaplıca suyu bulunduğunu, bu evlerin bakımsız 
olmasına rağmen kira gelirlerinin yüksek oldu-

ğunu kaydetmiştir. 8

Kaplıcalı Bursa Otelleri
Mayıs ayında başlayan ve Ekim-Kasım ayla-

rına kadar devam eden kaplıca ziyaretleri, otel-
ler için en büyük gelir kalemini oluşturur. Çün-
kü kaplıcaya tedavi amacıyla gelen ziyaretçiler, 
konaklamak için ev kiralamıyorlarsa en az yir-
mi günlük bir süre için otellerde konaklamayı 
tercih etmektedirler. Bu durum sadece konakla-
ma ücretini değil yemek ücretini de içereceğin-
den, kaplıca ziyaretçileri otel işletmecileri için 
en önemli müşteri grubunu oluşturmaktadır. 
Özellikle termal suyu olan Çekirge otelleri bu 
yönden daha büyük avantaja sahiptir. 

Hotel d’Europe
1853 senesinde Bursa’ya gelen M. Boucher 

De Perthes’e ait A Constantinople Par L’Italie, La 
Sicile Et La Grece isimli seyahatnamede ilk olarak 
adı geçen Hotel d’Europe, Bursa’nın batılı tarzda 
kurulan üçüncü otelidir. Hakkında çok az bilgiye 
sahip olduğumuz Hotel d’Europe’un sahibi Mih-
ran Bey’dir. Çekirge’de bulunan ve kaplıca özelli-
ğine sahip olan otel özellikle şehre gelen İngiliz-
ler tarafından tercih edilmekteydi. 9 

Boucher De Perthes ile aynı sene Bursa’ya ge-
len Bayard Taylor da Hotel d’Europe’da konakla-
mıştır. Bayard, şehrin batı ucunda kalan bu otelin 
Avrupa tarzında inşa edildiğini ve bir yamacın 
en üst noktasında bulunan yeni bir yapı olduğu-
nu belirtmektedir. Otelin çok temiz ve ferah oda-
ları olduğunu, bu odalarda duvarları çevreleyen 
divanların bulunduğunu ifade eden Bayard, lüks 
ve konforlu yataklarda, temiz çarşaflarla tıpkı bir 
asilzâde gibi uyuduğundan da bahsetmektedir. 
Yazar, otelde yediği lezzetli Hıristiyan yemek-
lerinden ve güzel İran tütünleriyle hazırlanmış 
olan nargilelerden içtiğini de ilâve etmiştir. 10 

1896 senesinde Hanımlara Mahsus Gaze-
te’de on dokuz sayılık bir tefrika olarak yayın-
lanan Hudâvendigâr Vilâyetinde Kısmen Bir 
Cevelân başlıklı seyahat yazısı, esasen Osmanlı 
döneminin ilk kadın yazarlarından olan Fatma 
Fahrunnisa Hanım tarafından 1895 baharın-
da gerçekleştirilen geziler esnasında kaleme 
alınmıştır. Fatma Fahrunnisa Hanım’ın Hotel 
d’Europe ile ilgili gözlemlerini doğrudan aktar-

Resim IV: Hotel d’Europe [Kartpostal]

Resim V: Ön Cepheden Hotel Splendid [Kartpostal]
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mak yerinde olacaktır:
Çekirge’de önceden iyi şöhretini duyduğu-

muz Avrupa Hoteli’ne girdiğimiz zaman saat 3 
idi. Hemen iki oda kiralayarak dinlenmeye ko-
yulduk. Nisanın sekizinci Cumartesi günü olan 
ertesi sabah saat on buçukta uyandığımızda oda-
yı hayat veren güneşin parlak ışıklarıyla dolmuş 
gördüm. Bursa ovasını gören pencereyi açınca 
bahara ve kırlara mahsus güzel kokulu hava oda-
yı doldurarak ferahlık verdi. Otelimiz, yer ve çev-
reyi görme açısından güzel olduğu gibi temizlik 
ve düzen yönünden dahi oldukça mükemmel ise 
de bizim gibi müstakil hanelerde oturmaya alı-
şan kimseler için otel hayatı ne kadar rahat olsa 
da yine hoş gelmiyor. Binaenaleyh sabahleyin ilk 
işimiz ev aramak-bulmak oldu. 11

Hotel d’Europe ile ilgili tespit edilen son bil-
gi ise 1902 senesinde Paris’te basılan De Paris 
A Constantinople, Collection Des Guides Jo-
anne isimli turistik rehberde bulunmaktadır. 
Bu rehberde Çekirge’deki oteller arasında Hotel 
d’Europe da sayılmıştır. 12

Hotel Splendid
Çekirge bölgesinde bulunan Hotel Splen-

did’de de kaplıca özelliği bulunmaktadır. Hatta 
Hotel Splendid bünyesinde Boyugüzel Hama-
mı’nı barındırmaktadır. Boyugüzel Hamamı 15. 
yüzyıla tarihlenmekle birlikte, kaplıca-otel tü-
ründe yapıların bulunmadığı dönemlerde talep 
gören bir kaplıcadır. Bugün Hotel Splendid’e ait 
bina mevcut değilse de Boyugüzel Hamamı hala 
varlığını sürdürmektedir.

Bursa’da hem çelikli hem de kükürtlü suyu 
bulunan tek otel olan Hotel Splendid dört katlı, 
seksen odalı, hamamlı ve oldukça geniş bahçesi 
olan bir yapıdır. 13 Erkekler ve kadınlar için ayrı 
ayrı banyoları ve jimnastik salonu bulunmakta-
dır. 14 Mustafa Suat tarafından hazırlanan Bursa 
ve Civarı–Musavver Rehber-i Seyyahin isimli 
çalışmada Hotel Splendid’den şu şekilde bahse-
dilmektedir: 

Çekirge’de bulunan oteller arasında İspilandid 
Oteli birinci dereceyi alır. Mükemmel bir meydan-
da yeniden inşa edilmiş olan bu otel temizlik, inti-
zam ve ucuzluk gibi bütün özellikleri taşıdığı gibi, 
üstelik ova manzarası fevkalade olduğu için kibar 

aileler bu oteli diğerlerine tercih ederler. 15

1913 tarihli Bursa Rehberi isimli eserin ya-
zarı olan Abdülkadir Kadri ise Hotel Splendid 

Görsel VI: Hotel Splendid’in Bahçesi ve Servinaz Hamamı [Papazyan]

Resim VII: Hotel Splendid’de Konaklayan Salârüddevle Kaçar’a Ait Fatura20 
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için şu cümleleri kullanmıştır: 
Çekirge’de gezilecek-görülecek yerler İspilan-

did Oteli’nin bahçesinden başlar. Bu bahçenin 
ovaya nazır parmaklığı kenarındaki kanepeler-
den birinin üstünde oturulur ve henüz yakıcı-
lığını ihzar etmeğe başlayan güneşten tahaffuz 
etmek için küçük çınarlardan birinin himayesi-
ne girilirse, nazar bî-zarûre o yeşil ova üstünde 
döne dolana akan Nilüfer’in çakıllı mecrası-
nı takib etmeğe başlar. Burada bir kahve içilip, 
alafranga veya alaturka bir banyo da yapılırsa, o 
günkü yorgunluklara bir münebbih olur. 14  

Bursa kaplıcaları Osmanlı coğrafyasının her 
bölgesinden olduğu gibi Avrupa, Asya ve Orta 
Doğu’dan da talep görüyordu. 16 Splendid Hotel, 
Agob Dernikogosyan’ın yöneticiliğini yaptığı dö-
nemde Kaçar Hanedanı’ndan devrik şah Mehmed 

Ali’nin  kardeşi Salârüddevle’yi ağırlamıştır. 17 
Prens Salârüddevle rahatsızlığından ötürü 

kaplıca tedavisi görmek istemesi üzerine, Bur-
sa’ya gönderilmesinin uygun olacağı düşünül-
müştür. Haziran 1915’de Konya’dan Bilecik yolu 
ile Bursa’ya gelecek ve orada ikâmet edecek olan 
Salârüddevle ve mâiyeti için merkezde yedi 
odalı bir otel veya otelde bir daire hazırlanması 
istenmiştir. 18 Bunun üzerine Salârüddevle için 
Çekirge’de Hotep Splendid’in yedi odası ve bir 
dairesinin hazırlanmıştır.19 Bu süreç içerisinde 
20 Haziran 1915 tarihinde Bursa’ya gelen Salâ-
rüddevle oteline yerleşerek kaplıcalarda tedavi 
görmeye başlamış, 21 Temmuz günü ise Bur-
sa’dan ayrılmıştır.

1915 senesi Hotel Splendid için yeni bir dö-
nemi de ifade etmektedir. Birinci Dünya Sava-
şı’nın patlak vermesi sonrası, Anadolu’da açılan 
cephelerde savaşan ve yaralanan askerlerden 
kaplıca tedavisine muhtaç olanlar için Bursa’da 
pek çok kaplıca-otelin kiralandığı bilinmekte-
dir. Uzun yıllar yaralı askerlerin kaplıca tedavi-
si için kiralanan Hotel Splendid yılında Askeri 
Hastane olarak kullanılmaya başlanmış, 13 Ey-
lül 1925 tarihinde ise istimlak edilmmiştir. 21

1950’li yıllarda binanın askeri hastane ola-
rak ihtiyaçları karşılayamaması sebebiyle yeni 
bir bina inşa edilme kararı alınmıştır. 1955’de 
başlayan yeni askeri hastane inşaatının 1959 
senesinde bitmesi üzerine, Bursa Askeri Has-
tanesi yeni binasına taşınmıştır. Hotel Splendid 
olarak kurulan ahşap bina ise 1960 senesinde 
tamamen yıktırılmış, geriye sadece Boyugüzel 
Hamamı kalmıştır. 13

Hotel Continental
Continental, Çekirge’de Selvinaz Sokak’ta 

bulunan ve kayıtlarda kimi zaman Selvinaz 
kimi zaman da Servinaz olarak geçen hamama, 
sonradan otel binasının ilâve edilmesi ile oluş-
turulmuş bir kaplıca-oteldir. Servinaz Hama-
mı’nın tarihi tam olarak belirlenememiş olsa 
da II. Mehmed devrinde kurulduğu düşünül-
mektedir. Otel binası inşa edilmeden önce de 
Bursa’da yaşayanlar ve kaplıca turizmi amacıyla 
şehre gelenler tarafından tercih edilen bir ha-
mamdır. 22,14,15, 23,24. 

Resim VIII: Askeri Hastane Olarak Kullanıldığı Dönemde Hotel Splendid [Anonim]

Resim IX: Hotel Continental [Kartpostal]
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Hotel Continental, zeminde bulunan müşte-
milat haricinde üç katlı ahşap bir binadır. Otel 
olarak işletilmeye başlandığında sahibinin kim 
olduğu bilinmemekle beraber, Bursa’da yaşayan 
bir Avrupalı girişimci tarafından işletildiği tah-
min edilmektedir. 16 Kasım 1921 tarihli bir arşiv 
belgesinde Çekirge’nin Hudâvendigâr Mahal-
lesi’nde Gemlikli Nuri Paşa tasarrufunda bulu-
nan Servinaz Oteli’nde sebebi belli olmayan bir 
yangın çıktığı ve bu yangının büyümeden sön-
dürüldüğünden bahsedilmektedir.25 Bu belgeden 
anlaşılacağı üzere 1921 yılından önce Hotel Con-
tinental Gemlikli Nuri Paşa’ya satılmıştır. 

Seyahatnâmelerde Hotel Continental ile il-
gili herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Fakat 
Papazyan tarafından çekilen 1901 tarihli fotoğ-
rafın alt bilgisine göre Rusya’nın İstanbul Bü-
yükelçisi olan Nelidoff ’un Hotel Continental’de 
konakladığı anlaşılmaktadır.

Bugün Hotel Continental’e ait bina bulun-
mamakla birlikte, bünyesinde bulunan Servinaz 
Hamamı’ndan geriye kalan Servinaz Banyoları 
varlığını sürdürmektedir. 

Çekirge Bölgesindeki Diğer Kaplıcalı 
Oteller

Çekirge bölgesinde bulunan Ada Palas Ote-
li, 20. yüzyılın başında inşa edilmiş üç katlı ve 
ahşap bir yapıdır. Termal su kullanımı özelliği 
bulunan Ada Palas, özellikle kaplıca turizmi-
nin yaşandığı mevsimlerde tercih edilmektedir. 
Ada Palas Oteli bugün hala aynı isimle hizmet 
vermektedir. Ada Palas Oteli ile aynı fotoğrafta 
görünen Şifa Oteli de Çekirge’de bulunan konut 
tipi kaplıca otellerdendir. 

1890’larda Edhem Bey Misafirhânesi olarak 
kullanılan ve daha sonra kaplıca-otel tipi işlet-
melerden biri haline gelen Çekirge Palas Oteli, 
dört katlı ahşap bir yapıdır. 1960’lı yıllara kadar 
hizmet veren otel, günümüze ulaşamayan yapı-
lar arasındadır.

1890 senesinde kurulan Gönlüferah Oteli de 
Çekirge’deki diğer örneklerde olduğu gibi kaplı-
ca-otel türünde kuruluşlardandır. Günümüzde 
eski binası yenilenmiş ve yanında bulunan bina-
yı da bünyesine katarak hizmet vermeye devam 
eden Gönlüferah Oteli, Bursa Askeri Hastane-

si’nin hemen yanında konumlanmaktadır.
Sonuç 
18. yüzyılın son ve 19. yüzyılın ilk çeyreğin-

de sadece Osmanlı coğrafyasında değil, Avru-
pa’da da ün sahibi olan Bursa kaplıcalarından 
faydalanan ziyaretçiler ve hastalar yirmi yirmi 
beş gün kadar Bursa’da konaklamak durumun-
daydı. Batılı tarzda otellerin bulunmadığı dö-
nemde ziyaretçiler hanlarda konaklıyor ya da 
hane kiralıyorlardı. Modernleşme sürecinde 
Osmanlı şehirlerinde kurulan Batılı tarzda otel-
ler, şehirlerin mekânsal ve sosyal değişimi açı-
sından bir yeniliği ifade etmekle birlikte,  özel-
likle Bursa örneğinde kaplıcaların kullanımının 
kolaylaşması ve termal turizmin gelişmesinde 
otellerin oldukça önemli bir yeri vardır. Kaplıca 
kürleri ile tedavi yöntemlerinin de popülerleş-

Resim X: Rusya’nın Osmanlı Büyükelçisi Nelidoff Hotel Continental’de [Papazyan, 1901]

Görsel XI: Çekirge’de Adapalas ve Şifa Oteli [Anonim]
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tiği 19. yüzyılda Bursa kaplıca mevsimlerinde 
ziyaretçi akınına uğruyordu. Bu dönemde yer 
bulunamamasından şikayetçi olan ziyaretçiler, 
Bursa’ya gelmeden önce telgraf ile rezervasyon 
yaptırabiliyordu. Aynı dönemde Avrupa’da bası-
lan turist rehberlerinde Bursa’nın kaplıcalı otel-
leri ile ilgili reklam metinleri de yer alıyordu. 
Bursa kaplıcaları gelişmiş tesislerden yoksun 
olsalar dahi kaplıca suyu kullanan otel yapıları 
sayesinde Avusturya ve Fransa’nın ünlü spala-
rıyla yarışır duruma gelmiş ve termal turizmin 

gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. 
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16 Haziran 1948’de Edirne’de doğdu. 
Edirne Lisesi’ni tamamladıktan sonra 
girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü 
1970’de bitirdi. Aynı yıl İstanbul Üniver-
sitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve 
Deontoloji Kürsüsü’nde Osmanlıca okut-
manı olarak çalışmaya başladı. 1973 yı-
lında Üniversite sınavına girerek İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı 
ve bir süre devam etti.

1982 yılında, İstanbul Tıp Fakültesi Tıp 
Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü’nde hazır-
ladığı; “15. Yüzyıla Ait Bir Cerrahname” 
adlı teziyle “M. Sc. Dr.” unvanını aldı. 
1990’da doçent ve 1996’da profesör oldu. 

İ.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Laboratuvar 
Programı’nda, “Deontoloji ve Laboratuvar Tarihi” dersi verdi (1998-
2009)

“İstanbul Sağlık Tarihi Gezileri” dersinin İstanbul Tıp Fakültesi li-
sans programına  konmasını sağladı. Ülkemiz tıp fakülteleri müfre-
datında bir ilk olan gezi derslerini iki yıl yürüttükten sonra emekli-
liğe hazırlanırken arkadaşlarına devretti. (2012-2014). 

İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü’nde “Sağlık Tarihi” 
dersini üstlendi (2013-2015)

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanlığında bulundu (2011-
2015). İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nin kurucu üyelerindendir (2012-2015).

İstanbul Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurul üyeliği (1993-2009), İstan-
bul Üniversitesi Etik Kurulu Kurucu üyeliği (2010-2014), YÖK Tıp 
ve Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu üyeliği 
(2012-2014) ile aynı kurulun başkanlığını  yaptı (2015).

Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanlığına seçildi (2015).

16 Haziran 2015 tarihinde yaş haddinden 
emekliye ayrıldı. 

Türk Tıp Tarihi Kurumu ile Société Inter-
national d’Histoire de la Médecine (Ulus-
lararası Tıp Tarihi Kurumu) üyesidir.

Çalışmalarının yoğunlaştığı konular: 
Türkçe basılı ilk tıp kitapları (alanında 
ilk), Osmanlıca tıp yazmaları, Türkiye’de 
tıp eğitiminin tarihi. Halk sağlığı ve şe-
hir hijyeni tarihine yönelik konular, ko-
ruyucu sağlık uygulamaları, başta kolera 
olmak üzere salgın ve bulaşıcı hastalıklar, 
karantina teşkilatı, tebhirhaneler (dezen-
feksiyon istasyonları, alandaki ilk çalış-
ma), askeri hastaneler, sivil hastaneler ile 

yabancı hastanelerin tarihleri, Darülaceze, sağır-dilsiz ve âmaların 
eğitimi (bu alandaki ilk çalışma) . Türk hekimlerinin seçkinleşme 
mücadelesi, Türk kadınlarının sağlık alanında var olma mücadelesi, 
ilk kadın doktorumuz Safiye Ali, diş hekimliği eğitimi tarihi, ilk ka-
dın dişhekimleri (bu konudaki ilk çalışma), anestezi aletleri tarihi, 
Türkiye’de radyolojinin gelişmesi, eczacılık tarihi, eczacılık mevzu-
atımızın tarihi gelişimi, Türkiye’de hekim-eczacı işbirliğinin tarihi 
süreci, tarihi malpraktis olgularından örnekler (etik tarihi hakkın-
daki ilk çalışma), Türkiye’de deontoloji öğretimi tarihi ve 1876’da İs-
tanbul’da yayınlanan Avrupa’nın 3. basılı deontoloji kitabı, İstanbul 
Tıp Fakültesi Etik Kurulu’nun tarihçesi, Türkiye’de ilk böbrek na-
killeri ve organ aktarımlarında etik duyarlığın oluşmasına katkıları, 
1897 Osmanlı-Yunan Savaşında sağlık hizmetleri, göğüs hastalıkla-
rı, hemşirelik, veteriner hekimliği ve diş hekimliği tarihlerine ilişkin 
özgün çalışmalar yapmıştır. Telif ettiği on bir eserin biri Türkçe ve 
İngilizce, biri de İngilizce olarak yayımlanmıştır. 

Türk Tıp Tarihinde, şehir sağlık tarihi yazımı Nuran Yıldırım’ın, İs-
tanbul’un Sağlık Tarihi (İst., 2010) kitabı ile başlamıştır.

Nuran Yıldırım ile
‘Türkiye’de Tıp Tarihi’ 

üzerine
Söyleşi: Hakan Ertin
   Ceren Gülser İlikan Rasimoğlu

Prof. Dr. Nuran Yıldırım

söyleşi



93hayatsağlık

Hocam öncelikle nasıl bir ortamda yetiştiniz? 
Babam dolu dolu yaşamayı seven, hobileri olan bir 

adamdı. Okumaya çok önem verirdi. Her gün Akşam ve 
Cumhuriyet gazeteleri alır, didik didik ederdi. Sonra da 
ben okurdum. Okuma sevgisini babamdan aldım.  Edirne 
Halkevi Kütüphanesi’ne üye olarak klasikleri ve macera 
romanlarını adeta yuttum.  

Annem hayatın içinden yetişmiş çok akılcı bir kadın-
dı. Babasının tüm olanakları erkek kardeşine akıtması 
yüzünden okuyamamış, bunu da hep bir eksiklik olarak 
hissetmişti. Bu yüzden iyi bir eğitim almam için özel çaba 
sarf etti. İlkokulu bitirdikten hemen sonra beni mandolin 
kursuna gönderdi, ardından İngilizce ve matematik kurs-
larına gittim. Üniversiteye kadar her yıl benzer kurslara 
devam ettim. Oldukça faal bir öğrenciydim. Kurslar ne-
deniyle ders çalışmaya zaman ayırmama gerek kalmadığı 
için sosyal, kültürel ve sportif uğraşılar için zamanım olu-
yordu. Gülle ve disk atma dahil, pek çok spor dalıyla uğ-
raştım, voleybol ve basketbol oynadım. Trampet ve İskoç 
çaldım, ayrıca okul korosundaydım. Tiyatro oyunlarında 
rol aldım. Son sınıfta okulun flamasını taşıdım. Türki-
ye’nin ilk sultanilerinden Edirne Lisesi, o dönemin hatırı 
sayılır okullarındandı. Her türlü donanımı vardı. Bugün 
pek çok öğrencinin sahip olmadığı şartlarda okuyorduk. 
Annemin yönlendirmeleri ve okulun donanımları saye-
sinde iyi bir öğrencilik yaşadım. 

Annem sadece kendi sahip olamadıklarını bana ver-
mekle yetinmedi, aynı zamanda mücadeleci ve kendine 
güvenen, tuttuğunu koparan bir evlat yetiştirdi. Daha il-
kokula giderken ayakkabı alacağımız zaman beni  ayakka-
bıcıya götürür, “Sen beğen, benim biraz işim var, dönünce 
parasını öderim” diyerek beni tek başıma bırakırdı. Şimdi 
anlıyorum ki bütün bunlar insana başarabilme gücünü 
veriyor, cesaret aşılıyor, özgüveni pekiştiriyor. Akademik 
hayatta karşılaştığım zorluklarla mücadele gücünü o gün-
lerden aldığımı düşünürüm.

Edebiyat Fakültesi ile yolunuzun kesişmesi tesadüf 
mü, yoksa bilinçli bir tercih miydi? 

1965 yılında liseyi bitirdim. Sanırım merkezi sınavla 
üniversiteye girmeye dayanan sistemin ikinci yılıydı. Ai-
lem Edirne’de oturuyor ben Ankara Siyasal Bilgileri  isti-
yorum. Babamın Edirne’ye uzaklığı yüzünden Ankara’da 
okumamın zor olacağını ifade etmesi üzerine vazgeçtim 
Siyasal Bilgilerden. Tercih yaparken lisedeki edebiyat öğ-

retmenim Adviye Bıçakçı’nın derslerde sık sık tekrar ettiği; 
“Kadınlar için en güzel meslek öğretmenlik, öğretmenlik 
içinde de en güzel alan edebiyat öğretmenliğidir” sözlerini 
hatırladım. İlk tercihim İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve 
Edebiyatı oldu. İyi bir puan almıştım. Yedek listeden başka 
fakültelere örneğin Eczacılık Fakültesi’ne girebiliyordum. 
Fakat romanlar, tiyatro eserleri, şiirlerle uğraşmak daha 
cazip geldi ve kazandığım bölümde kalmayı tercih ettim. 

Fakülteye gittiğim ilk gün Prof. Dr. Faruk Timurtaş iki 
asistanıyla derse gelip, “Çocuklar şimdi size alfabeyi ve-
receğim” diyerek tahtaya “elif, be”  yazmaya başladığında 
çok şaşırmıştım. Bir iki gün içinde eğitimin tamamen Os-
manlıcaya dayandığını farkettiğimde kararımı vermiştim. 
Hemen Edirne’ye dönecektim. Ama babam işlerini baha-
ne ederek gelişini hep uzattı. Sonradan bunun alışmam 
için küçük bir oyun olduğunu öğrendim. Tek başıma eve 
döneceğimi söylediğim zaman da “Tamam yapamayacak-
san gel, evlenirsin” dedi. Bunu da istemiyordum. O gece 
hayatımın ilk uykusuz gecesini geçirerek sabaha kadar 
ne yapacağımı düşündüm. Sonunda devam etmeye ka-
rar verdim. Edirne’ye döneceğim diye derslere girmeme 
rağmen not filan tutmadığım için epey geride kalmıştım. 
Hızla arayı kapattım. Sonra da Eski Türk Edebiyatını ve 
Eski Anadolu Türkçesini çok sevdim. 

Kariyer anlamında seçenekleriniz nelerdi o dönem-
de? Nasıl tıp tarihçisi oldunuz?

Edebiyat Fakültesi’nden mezun olunca, ya öğretmen 
ya akademisyen olacak ya da herhangi bir işe girecektim. 
Özel okul öğretmenliği istemedim. Bölümümde asistanlık 
imkânsız gibiydi. Çünkü, 1968 Haziranında başlayan öğ-
renci olaylarında taleplerimizi demokratik yollarla günde-
me getirmemiz örneğin bir halk edebiyatı kürsüsü isteme-
miz hocalarımızla yollarımızı ayırmıştı. Mezuniyet sınav-
larına girerken hocam Ahmet Caferoğlu, diploma alınca 
ne yapacağımı sordu, “Öğretmenlik” dedim. Çalıkuşu gibi 
kendimi öğrencilerine adamış bir öğretmen olmak istiyor-
dum, hayalim öyleydi. 

 Caferoğlu, “Sen üniversitede çalışmalısın” dedi ve tıp 
tarihine bir okutmanı aradıklarını söyleyip Prof Dr. Bedi 
N. Şehsuvaroğlu’nu görmemi tavsiye etti. Mezun olur ol-
maz Bedi Bey’in ziyaretine gittim. Sorgusuz sualsiz beni 
işe aldı. 26 Ekim 1970 günü İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Ta-
rihi ve Deontoloji Kürsüsü’nde, Osmanlıca okutmanı ola-
rak göreve başladım. Bir yandan da öğretmenlik hayalle-

söyleşi
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rimi sürdürüyordum. Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurup 
tayin istedim.

İlk iş günümde Bedi Bey elime bir kitap tutuşturdu: 
Osmanlıca Evliya Çelebi Seyahatnamesi. ‘Bu kitabı tara ve 
tıp tarihi ile ilgili konuları fişe et’ dedi. Nasıl fişe edece-
ğim?  ‘Bunları daktiloda yazacaksın, daktilo biliyor mu-
sun ?’ dedi. ‘Hayır, bilmiyorum’ dedim. ‘O zaman önce 
daktilo kullanmayı öğrenmelisin’ dedi. Bana bir daktilo 
verdiler ve kendi kendime daktilo çalışmaya başladım. 
Fişe etmenin ne olduğunu da öğrendim. Taranan kitap-
tan seçilen paragraflar veya sayfalar daktiloda üç nüsha 
yazılıyor, sonra sen yazılanları okuyorsun, çalışanlardan 
biri orijinal metinden takip ediyor, varsa hatalar düzel-
tiliyordu. Her fişin altına yazan ve kontrol eden kişinin 
isimleri yazılıyordu. Benim sonraları, “okuşma” adını ver-
diğim bu karşılaştırma ve düzeltme işi bittikten sonra her 
fiş, yazıldığı kitabın sayfaları arasına sırasıyla yerleştirilip 
Bedi Bey’e veriliyor. O da kontrol edip fişlerin üzerlerine 
arşivde hangi dosyalara konacağını yazıyordu. Dosyalara 
yerleştirme işi de bize aitti. Bedi Bey fişleri kim yazdı, kim 
karşılaştırdı bilir ve herkesin ne kadar çalıştığını anlardı. 
Hata çıktığı zaman da hem yazandan hem karşılaştıran-
dan hesap sorardı. Tıp Tarihinde ilk işim, Hocanın ver-
diği kitapları taramak ve tıp tarihi ile ilgili bölümleri fişe 
etmekti. O zamanlar bizlere çok sıkıcı gelen bu fişleme işi 
sayesinde seçici okumayı ve hatasız yazmayı öğrendiğimi 
çok sonraları anlayacaktım.

Tayinimi beklerken, işimin gereklerini yerine getirmek 
adına, Bedi Bey’in verdiği tıpla ilgili Osmanlıca metinle-
rin çeviri yazılarını yapmaya başladığımda başka bir hayal 
kırıklığı ile karşı karşıya kaldım.  Düşünün yıllarca edebi 
metinlerle haşır neşir olmuşsunuz. Divan Edebiyatı’nın 
gülüne bülbülüne gönül verip tasavvufun büyüsüne kapıl-
mış Fuzulî, Nedim, Nâbî, Nef ’î  gibi üstatların dizelerinde; 
İlâhî aşk, aşk, sevgili, bağ, bahçe, gül, bülbül okumuşken 
elinize; veba, kolera, frengi, uyuz, dizanteri ile ilgili me-
tinler tutuşturuluyor. Tabii bütün dünyam yıkıldı! O ka-
dar güzel şeyden sonra şimdi burada bu hastalıklarla mı 
uğraşacaktım? Bir an önce tayinimin çıkmasını istiyor-
dum. Derken tayinim Anadolu’nun uzak bir kasabasına 
çıktı. Yöreyi bilenler orada tek başına yapamayacağımı 
söyleyince ailem göndermedi. İkinci kez tayin istedim 
ve beklemeye başladım. Milli Eğitim Bakanlığı beni yine 
ayni kasabaya tayin etmesin mi? Başka tayin hakkım da 

yok. Ne yapacağımı düşünüp dururken şimdi hatırlama-
dığım bir yerlerde “aşkın ilacı müshildir” başlıklı bir yazı 
okudum. Kısaca, “Aşk çok güzeldir ama insanın aşkı ya-
şayabilmesi için sağlıklı olması gerekir. Mecnun’a müshil 
verilse, ağrılar içinde kıvranır, bitap düşer Leyla’sı aklına 
bile gelmezdi”  diyordu. 

İşte o zaman bütün gerçek zihnimde bir anda aydın-
landı. Öğrendiğim bütün güzelliklerin temelinde sağlık 
vardı. Sağlıklı olmadıktan sonra edebiyatın,  şiirlerin ne 
anlamı olabilirdi?  Birdenbire aslında hiç ilgi gösterme-
diğim sağlık dünyasının içinde olduğumu fark ettim. Tıp 
tarihini öğrenebilir bu vadide ilginç yollar bulabilirdim. 
Merakla çalışmaya giriştim.  Bir şeyler öğrendikçe ilgim 
arttı. “Nikâhta keramet vardır” derler ya onun gibi bir şey, 
sonradan çok sevdim tıp tarihini.

Bugün 45 yıllık meslek yaşamıma baktığımda, çok 
zorlu geçen akademik hayatıma rağmen, iyi ki tıp tarihçisi 
olmuşum diyorum. Hayatımın tıp tarihi ile bir anlam ka-
zandığını düşünüyorum. Mesleğimin beni en çok cezbe-
den tarafı hiç kimsenin bilmediği bir şeyi, ortaya çıkarma 
olasılığımın yüksek olmasıdır. Bilinmeyeni bilinir kılıp 
insanlara ulaştırabilmek büyük bir keyif veriyor bana.

Bedi N.  Şehsuvaroğlu Hoca’dan biraz daha bahse-
debilir miyiz?

Hocam Bedi N. Şehsuvaroğlu (1914-1977) İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuydu. Bir süre hekimlik 
yaptıktan sonra 1950’li yıllarda tıp tarihine girmişti. Bil-
giye önem verirdi. Çok yaygın ve çeşitli merakı vardı. Tıp 
tarihi yanında bütün tarihi olaylar, kişiler ve mekânlar ile 
ilgilenirdi. Aklınıza gelebilecek her şey hakkında bilgi ve 
belge toplardı. Süheyl Ünver Hoca da öyleydi. O kuşak, ge-
nelde bu kültüre sahip çıkma adına her şeyi toplamış. Kül-
türümüz kayboluyor telaşı içindeydiler. Ama haklıymışlar, 
gerçekten çok haklıymışlar çünkü çok şey kayboldu. Bu-
gün biz hâlâ onların topladıkları ile onların işaret ettikleri 
ile devam ediyoruz. Onlar bize çok şeyi haber verdiler ve 
birçok şeye de dikkatimizi çektiler. Sağduyuları çok güçlü-
ymüş. İyi birer toplayıcı oldukları için de, kendilerinden 
sonraki kuşağa çok şey bıraktılar. Bu büyük hocalarımızın 
yaygın meraklarını takdir etmekle beraber, bu kadar farklı 
ve birbiriyle ilişkisi bulunmayan şeylerle uğraşmanın asıl 
çalışma alanını zayıflattığı fikrine kapıldım. Çalışma haya-
tımın ilk yıllarında, sadece kendi alanıma yoğunlaşayım ve 
o alanla birebir ilgili konuları araştırayım diye düşünmüş 
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ve buna karar vermiştim. Bedi Bey her gün çantasında üç 
dört gazete ile gelirdi. Önce gazeteleri okur; üniversiteler 
ile ilgili haberleri, hocalarla ilgili haberleri,  tanınmış kişi-
lerin veya hocaların ölüm ilanlarını keserdi. Ondan sonra 
ne bileyim, bir spor alanında bir başarı elde edilmiş değil 
mi, hemen keserdi o haberi. Üstüne tarih atar,  gazetenin 
adını yazardı. Her gün gelir gelmez ilk işimiz,  Bedi Bey’in 
gazetelerden kestiği kupürleri arşivdeki dosyalarına yer-
leştirmekti. Şubat ayında sömestr tatili boyunca arşiv dos-
yalarının içindekileri sayar, o yıl dosyada;  kaç belge, kaç 
resim, kaç gazete kupürü bulunduğunu dosyanın iç kapa-
ğına yazardık. Bedi Bey böylece her sene ne kadar belge ya 
da gazete kupürü eklendiğine bakardı. 

Bedi Bey bürokrasiyi çok iyi bilen, kuralcı, düzenli bir 
insandı.  Zamanın bir akademisyen için ne kadar değerli 
olduğunu ve zamanı kullanmanın önemini, düzenli ve sis-
temli çalışmayı, arşiv tutmayı ondan öğrendim. Kendisini 
rahmetle anıyorum.

 İçeriği neydi arşiv dosyalarının, örnek verebilir mi-
siniz?

Arşiv dosyaları konularına göre dolaplara yerleştiril-
mişti. “Umumi” dolabında; kibritten, pehlivandan, gü-
zellik yarışmalarından, kahveden sigaradan tutun da ak-
lınıza ne konu gelirse; çiçek, bahçe, ayakkabı ne diyeyim 

size; moda, saç, sakal gibi ilginç konularda dosyalar vardı. 
“Tarih” dolabındaki dosyalar zengindi. Araştırma yapan 
tarihçiler sık sık gelip kullanırdı. “Lexicon” dolabında gel-
miş geçmiş ve o sıralarda görevde olan bütün tıp hocala-
rının dosyaları bulunurdu. Bedi Bey, eğitime meraklıydı, 
örgün ve yaygın eğitim üzerine kafa yorar gazetelere bu 
konuda yazılar yazardı. Bu nedenle eğitimin her kademe-
siyle ilgili zengin bir arşivi vardı. 

“Eczacılık Tarihi” dolabında; ünlü eczacılar, ilaç firma-
ları, tıbbi bitkiler, ilaçlar, ilaç prospektüsleri bulunurdu. 
Hoca hasta olunca, kullandığı ilaçların kutularını, pros-
pektüslerini getirir dosyaya koyardı. O zaman biz, ‘Bu 
kadar da olur mu’ diye düşünürdük. Fakat bugün geriye 
dönüp baktığınızda, o ilaç kutularını ve prospektüsleri 
hiçbir yerde bulamazsınız. Hangi ilaç firması, hangi ilacı 
ne zaman üretmiş bunlar ulaşılması çok zor şeyler. O sı-
ralarda; ilaç prospektüsü,  tramvay bileti ya da yeni çıkan 
bir gazetenin ilk sayısını saklama, bir tarih oluşturma bi-
linci pek yoktu. Fakat hem Süheyl Hoca hem de Bedi Bey 
sağduyuları ile bu gibi şeylerin önemini hissetmişlerdi ve 
arşivliyorlardı.

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 1983 yılında Merkez 
Bina’dan Fatih’teki Abdüllatif Suphi Paşa Konağına ta-
şındı. Konak restorasyona girince, İstanbul Tıp Fakültesi 
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Çapa Yerleşkesi Hulusi Behçet Kitaplığı’ndaki birkaç oda-
ya taşındık (2011). Bu arşiv dosyaları,  “Bedi N. Şahsuva-
roğlu Arşivi” adıyla kayıt altına alındı. Ne yazık ki hepsi, 
yersizlik nedeniyle hâlâ depolarda  beklemekte ve kullanı-
lamamakta.

Süheyl hocanın da böyle arşivi var mıydı?
Evet vardı, ama Süheyl Hoca Cerrahpaşa Tıp Fakülte-

si’ne giderken oraya götürmüş. İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 1967 yılında resmen, 1970 yılında ise fiilen ikiye 
ayrılmıştı. Ben 26 Ekim 1970’te işe başladığımda Merkez 
Binadaki kürsüler yeni taşınmıştı Cerrahpaşa’ya. Süheyl 
Hoca’nın arşivi çok daha zengindi. Çünkü kendisi hem 
hattattı, hem tezhip yapıyordu hem de ressamdı. Her gitti-
ği yerde gördüğü her şeyin resmini yapar, tarihi binaların 
krokilerini çizer ve küçük defterler hazırlardı. O defter-
lerin bir kısmını Süleymaniye Kütüphanesi’ne vermiş, bir 
kısmı Türk Tarih Kurumu’nda (Ankara) ve bir kısmı da 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Müzesi’nde.  Süheyl 
Hoca, Edirne’ye gider mesela; bir deftere Edirne’de ne gör-
düyse çizerdi; Edirne çiçekleri, tarihi binaları, köprüleri, 
okulları gibi. Hayret verici bir şekilde Edirne’deki bacaları 
çizmiş. O zaman fotoğraf makinesi çok yaygın değil. Ge-
nellikle bazen karakalem bazen sulu boya ile tespit etmiş. 
Bacalara bakmak ve onların önemini kavramak herkesin 
harcı değildir. Edirne Bacaları adıyla özel bir tarz olduğu-
nu Süheyl Beyin o çizimlerinden biliyoruz.  Süheyl Bey’in 
kendi çizimlerini de içeren bu defterler çok kıymetlidir. 
Kızı Gülbün Mesara Hanım, bu defterleri yayımlıyor.

Bedi Bey’in arşivi daha çok bilgi-belge toplamaya da-
yanır. Tanıdığı biri veya ünlü bir hekim mi öldü, hemen 
onun evine gider ve ne yapar eder ailesini ikna edip ev-
rakını alır getirirdi.  Resimleri ve belgeleri arşive kaldırır, 
kitapları da kürsü kitaplığına kaydederdik. 

Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü’ndeki  Perşembe 
toplantıları nasıldı?

Bedi Bey’in çok geniş bir dost ve ahbap çevresi vardı.  
Emekli paşalar; Fahri Belen, Nazmi Çağan, Muhlis Gür 
gelirdi. Kültürlü insanlar katılırdı bu toplantılara. Mesela 
Şinasi Akbatu vardı, İstanbul hamamları üzerine çalışır. O 
dönemlerde daha çok sanat tarihi, Osmanlı eserleri üze-
rinde çalışan kişileri davet ederdi. Eski hocaların doğum 
veya ölüm günlerinde anma toplantıları düzenlenirdi.  
Bedii Bey yurt dışında gittiğinde; tarihi eserleri, müzele-
ri gezer; kültür ortamını inceler, kitaplar ve dergiler geti-

rirdi. Bir Perşembe Toplantısı’nda gördüklerini anlatırdı. 
Yurtdışına giden herkes böyle bir konuşma yapardı. Bedi 
Bey kürsünün ortaokul mezunu Melek Kıran’ı bile bu top-
lantılara girmeye mecbur tutardı. Bir şeyler öğrensin diye. 
Yani sekreter de o toplantılara girip dinlemek zorundaydı. 
Toplantının ertesi günü ne öğrendiniz diye sorduğu olur-
du. O toplantılarda bisküvi ve çay ikram edilirdi. Bedi Bey, 
‘Burası eviniz sayılır’ der ve çay ikramını asistanlar dahil 
bizlere yaptırıdı.  Bedi Bey ölünce Perşembe Toplantıları 
yapılmaz oldu.  

Tıp Tarihi alanında doktora yapma süreciniz nasıl 
gelişti? 

Doktora çalışmam Bedi Bey’in yönlendirmesiyle 
başladı. Hocam, “Hekimler, eczacılar, diş hekimleri Os-
manlıca bilmiyor. Bu tarihi incelemek adına senin gibi 
bir elemana çok ihtiyacımız var; Osmanlıca kitaplar, bel-
geler okunsun ki onlar üzerinde fikir yürütülebilsin. Sen 
bize altyapıyı oluşturan bilgileri hazırlayacaksın” derdi. 
O dönemde Profesörler Kurulu her konuda karar verici 
tek otoriteydi. Doktora yapmam da hocamın Profesörler 
Kurulunu ikna etmesiyle mümkün oldu. Onun sayesin-
de  İstanbul Tıp Fakültesi Profesörler Kurulu, ilk olarak 
bir sosyal bilim mezununa yani bana doktora yapma hak-
kı verdi. Bütün bunlar oluncaya kadar 1975 yılına geldik. 
Doktora iznim çıkınca Bedi Bey bana tez olarak, anonim 
bir Cerrahnâme verdi. İki nüshası bilinen 15. Yüzyıla ait 
bu el yazması cerrahi kitabını önce Latin harflerine, son-
ra da günümüz Türkçesine çevirmem gerekiyordu. Metni 
günümüz Türkçesine çevirmeye başlarken Bedi Bey vefat 
etti. Metinde geçen pek çok kelimenin anlamını bilmiyo-
rum. Kimilerini sözlüklerde buluyordum ama çoğunun 
karşılığı yoktu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve De-
ontoloji Kürsüsü’nün başında Prof. Dr. Emine M. Atabek 
vardı. Kalktım ona gittim.  Emine Hanım Fransız ekolü ile 
yetiştirilmiş, yurtdışında kalmış, Fransızcası müthiş, batı 
kültürüne hakim bir insandı. Dedim ki “hocam nedir bu 
hıltlar teorisi?”. ‘Nurancığım çok uzun mesele, şimdi anla-
tamam’ dedi. 

Epey kıvrandıktan sonra eski tıp terimlerinin, el yaz-
ması tıp kitaplarında bulunduğunu keşfettim. Doktora 
tezime konu olan Cerrahnâme metnini bu şekilde kendi 
kendime hazırladım, yol gösterecek, danışacak kimse yok-
tu. Metin bittiğinde, Doç. Dr. Dr. Arslan Terzioğlu gelmiş-
ti, ona götürdüm. “Cerrahinin gelişmesinden bahset, 15. 
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yüzyıl cerrahi eserlerini anlat” dedi. Çektiğim sıkıntılar 
nedeni ile bir sözlük oluşturmam gerektiğini anlamıştım. 
Tezin sonuna sözlük koymaya, hatta her sözcüğün kar-
şılığının kaynağını yazmaya karar verdim ki kimse bunu 
nereden çıkarmış demesin. Gitsinler kaynağına baksınlar. 
Bu ilk kez benim tezimle yapıldı. Ondan sonra her tıbbi 
yazma çalışmasının arkasına böyle sözlükler kondu ve çok 
faydalı oldu. 

Tezim bittiğinde kontrol için Arslan Terzioğlu’na ver-
dim. Aradan bir seneye yakın bir zaman  geçti, hiç ses seda 
yok. Bir gün o sırada hocayla beraber çalışan Dilek Kur-
doğlu’na, “Hoca daha tezimi kontrol etmedi, çok meşgul 
herhalde” diye yakındım. Hemen yanındaki dolabı açtı, 
tezim orada duruyordu. Hiç ellenmemiş. Ondan sonra sık 
sık, “Hocam tezim ne oldu” demeye başladım.  Bir iki ay 
geçince, hiçbir düzelti yapmadan olduğu gibi kabul etti te-
zimi. 1982 yılında sınava girip doktoramı aldım.

Kürsü yönetimi ne zaman değişti?
Kürsü Başkanı Prof. Dr. Bedi  N. Şehsuvaroğlu 63 ya-

şında aniden vefat etti. Şimdi düşünüyorum galiba o ku-
şağın hayata bakışı ve psikolojisi bizden daha farklıydı. O 
kuşakla bizim kuşak arasında, hayata bakış ve yaşam farkı 
olduğunu düşünüyorum. Bedi Bey, kendisini ilk gördü-
ğüm 1970 yılında yaşlı bir bey görünümündeydi. Yedi yıl 
sonra vefat ettiğinde bu halinde bir değişiklik olmamış sa-
dece biraz hareketleri ağırlaşmıştı. Göründüğü kadar yaşlı 
değildi aslında.

Kalp hastasıydı Bedi Bey.  Ben işe girdiğimde bir yan-
dan da şimdi Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi olarak 
hizmet vermekte olan Simkeşhane’yi restore ettiriyordu.  
İşe başladıktan kısa süre sonra, asistan-sekreter olarak 
aldı yanına beni. Hem derslerde asistanlık yapıyor hem 
de kürsü yazışmalarını yürütüyordum. Bu yüzden Sim-
keşhane’nin restorasyon sürecine yakından tanık oldum. 
Orijinal Simkeşhane binası iki katlıymış. Bedi Bey, gece-
leri hizmet verecek bir halk kütüphanesi kurmak istiyor-
du Simkeşhane’de.  Beyazıt ve çevresinde çalışan, okuma 
yazma öğrenemeden küçük yaşta memleketinden kopup 
gelmiş gençlere gece eğitimi verdirmek ve çeşitli kurslarla 
beceriler kazandırmak amacındaydı. Simkeşhane bir kül-
tür sitesi olsun, gündüz öğrenciler gece de çıraklar yarar-
lansın istiyordu. 

Restorasyonu, Topkapı Sarayı eski müdürlerinden 
Tahsin Öz’ün oğlu Yük. Mim. İlban Öz yapıyordu. Fakat 

süreç içinde vilayet çok pürüz çıkardı. Bedi Bey’in ömrü-
nün son senesi hep bu problemlerle geçti. Devamlı vilaye-
te gelip gidiyordu. Sağlığı da pek iyi değildi. 13 Mayıs 1977 
günü evinden kürsüye gelmek üzere çıkmış ve yolda kalp 
krizi geçirerek vefat etmişti. 

Bedi Bey’in vefatından sonra kim başkan oldu? 
Bedi Bey öldükten hemen sonra, Prof. Dr. Ayşegül 

Demirhan doçent oldu ve kısa bir süre vekâleten kürsü 
başkanlığı yaptı. Daha sonra  Adli Tıp Ana Bilim Dalı Baş-
kanı Dr. Cahit Özen’e verildi vekâlet görevi. Cahit Özen’in 
vekâleti iki sene sürdü. O arada Ayşegül Hanım Bursa’ya 
doçent olarak gitti. Diş Hekimi Öztan Öncel asistan kad-
rosundaydı, ben Osmanlıca Okutmanıydım, Sanat Ta-
rihçisi Dilek Kurtoğlu sekreterlik yapıyordu. Diğer Sanat 
Tarihçi Gönül Güreşsever ise Edebiyat Fakültesi Sanat Ta-
rihi Bölümü’nde doçent oldu ve kürsüden ayrıldı. Bir de 
kütüphanecimiz, Servet Küçük vardı. 

Başımızda hoca yok, tezimin ne olacağı belli değil. Bir 
makale hazırlayayım bari  diye düşündüm. O sıralarda 
herkes el yazması tıp kitapları üzerinde çalışma yapmak 
önemseniyordu. Doktora tezleri de genellikle el yazması 
tıp kitaplarından veriliyordu. Kürsü kitaplığında bir şeyler 
okuyordum sürekli. Arap harfli Türkçe basılı tıp kitapları 
dikkatimi çekiyordu. Bunlar kimsenin dikkatini çekmi-
yordu. Bunları  toparlamaya başladım. 

O sırada da, Türk Dili ve Edebiyatı’ndan hocam Prof. 
Dr. Fahir İz ile asistanı Dr. Günay Kut,  Amerika’ya git-
tiler. Burs bulup beni de almak istediler. Fakat, Amerika 
Vietnam Savaşı’na çok büyük paralar harcadığı için ya-
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bancılara verilen bursların kesildiği haberi geldi. Benim 
Amerika hayalim de suya düştü. Amerika’ya gidemedim. 
Günay abla Harvard Üniversitesi’nde çalışıyor. Yaz tatil-
lerinde Türkiye’ye geliyorlar, görüşüyoruz. Onlara Türkçe 
basılı ilk tıp kitaplarını toparlayıp incelediğimi söyledim.   
‘Daha önce yapılmadı böyle bir çalışma, yaz ve bize gön-
der yayımlayalım’ dedi.  Bu ilk makalem 1979’da yayım-
landı: “Türkçe Basılı İlk Tıp Kitapları Hakkında”’, In Me-
moriam Ali Nihad Tarlan, Journal of Turkish Studies, Vol.  
3 (Cambridge1979), s. 443-459. 

1979 yılında  Doç. Dr. Dr. Arslan Terzioğlu, kürsü baş-
kanı olarak atandı ve bu görevini 2004 yılına kadar sür-
dürdü. 

Tıp Tarihi Müzesi nasıl kurulmuş?
1933 Üniversite Reformu sırasında A. Süheyl Ünver 

doçent olarak kürsü başkanlığına atanıyor. ve bunları top-
lamaya başlıyor; sağdan soldan hastanelerden tıbbi araç 
gereç, ölen hekimlerin ailelerinden diplomalar, fotoğraflar 
toplamaya başlıyor ve odasında sergiliyor. Sayıları artınca 
ayrı bir salonda sergiliyor. Fakat bugünkü müzecilik kanun-
ları olmadığı için o zaman sadece demirbaş kaydı tutuluyor. 
Adı, “Tıp Tarihi Müzesi” ama aslında bir koleksiyon. 

17.06.1987 tarihinde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu çıktıktan sonra müzenin kayıt altına 
alınması ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanıp müze 
statüsüne geçmesi gerekirken, bu yapılmıyor. Ancak 2011 
yılındaki taşınma sırasında bütün müze objeleri fotoğraf-
landı, kayda alındı. Objeler niteliklerine uygun özel amba-
lajlara sarılarak depoya kaldırıldı. Fakat bir müze binamız 
olmadığı için depolarda bekliyor.

Kayıt işlemi sırasında, “İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Ta-
rihi Müzesi” adı verildi. Müzede değerli tıbbi aletler, Akil 
Muhtar Özden’in madalyaları ve Pasteur’ün mektupları,  
eski mikroskoplar, Feyhaman Duran imzalı yağlıboya ve 
suluboya tablolar ile tıp yazmaları bulunuyor. Yazma eser-
lerin hepsi tarandı ve dijital kopyaları alındı. İki bin kadar 
önemli Arap harfli Türkçe basılı tıp kitabı ile eski tıp der-
gileri de aynı şekilde dijital ortama aktarıldı. Fakat henüz 
okuyucuya açık değil.

Hazır müzeciliği konuşuyorken Edirne’yi sorsak?
Edirne’de II. Bayezid Külliyesi içinde yer alan ve 1488 

yılında  hizmete giren  dârüşşifa, 1915 yılına kadar hasta-
ne olarak kullanılmış. Hem akıl hastalarına hem de diğer 
hastalara bakan nitelikli bir kurum iken 19. Yüzyıldan iti-

baren bu statüsünü kaybetmiş. I. Dünya Savaşı sırasında, 
kapitülasyonlar kaldırıldığı için, devlet Kıyık semtindeki 
Fransız Hastanesi’ne el koyuyor ve akıl hastaları oraya 
yerleştiriliyor. Boşalan dârüşşifa binası zamanla harap 
oluyor. 1950’li yıllarda; çatısı uçmuş duvarları yıkılmış bir 
halde iken,  külliyenin cami dışındaki birimleriyle birlikte 
Trakya Üniversitesi’ne tahsis ediliyor (14 Eylül 1984). Res-
torasyonu tamamlanan dârüşşifada, Prof. Dr. A. Süheyl 
Ünver’in önermesi ve Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ratıp 
Kazancıgil’in çabalarıyla mütevazi bir sağlık müzesi açılı-
yor (1997).  Bir süre sonra İstanbul Ruh Hastalarını Rea-
daptasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Faruk Bayülkem’in 
girişimi ve derneğin katkılarıyla, dârüşşifanın merkezi 
odaları, psikiyatri tarihi  bölümü olarak düzenleniyor (30 
Haziran 2000). Sağlık Müzesi 2004 yılında  Avrupa Kon-
seyi Müze Ödülüne layık görülüyor.

Ağır psikiyatrik hasta, akıl hastaları ile bazı ameliyat-
ların maketlerle canlandırıldığı Sağlık Müzesi’nde   Edir-
ne’deki yaşlı hekimlerden ve hekim ailelerinden hekimler-
den toplanan; stetoskop, anestezi aleti, tartı, enjektör gibi 
bir takım aletler sergileniyor. Kahve tepsisi, fırıncı küreği 
gibi ilgisiz objeler dahi ne bağışlanır veya bulunursa mü-
zeye konuyor. Müzenin bir teması yok. Fakat ilk sağlık 
müzesi olduğu için dikkati çekiyor. Kimi yerlerde sunum 
ödülü alıyor. 

2013 sonlarında Edirneli olan Sağlık Bakanı Dr. Meh-
met Müezzinoğlu’nun girişimi ile Trakya Üniversitesi ve 
Abdi İbrahim İlaç Şirketi,  Sağlık Müzesinin dârüşşifadaki 
bölümünün  yenilenmesi  için bir sözleşme imzalamışlar. 
Abdi İbrahim yetkilileri benimle temasa geçip müzenin 
yeniden tasarlanmasını istedi. Ben de düşündüm taşın-
dım, burası bir Osmanlı kurumu olduğu için hem Klasik 
Dönem Osmanlı Tıbbı üzerine bir tasarım yapmak ve hem 
de bu zaman diliminde Edirne ile ilgili bir şeyler bularak 
şehir ile müze arasında bir bağlantı kurmak istedim. Uzun 
araştırmalar sonunda 15-18. yüzyıl klasik dönem Osmanlı 
tıbbı temasında karar kıldım. 

Osmanlı tıbbının temel ilkeleri, koruyucu sağlık uy-
gulamaları üzerinde durdum. Tıp söz konusu olduğunda 
tedavi daha çok akla geliyor. Fakat Osmanlı hekimlerinin 
İslam tababetinden miras aldığı çok enteresan sağlık ted-
birleri var. Mesela günde iki defa yemek yiyiniz diyor. Bu-
gün de kimi hekimler günde iki öğün öneriyorlar. Yemek-
ler hangi sıra ile yenecek, ağır yemekler, dokunan yemek-
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ler nedir, bunlar anlatılıyor. Günümüzdeki karşılığı spor 
olan beden hareketleri hakkında hangi hareket vücudun 
neresini çalıştırıyor anlatılıyor. Müzede bunları sergileme-
ye karar verdim. 

Edirne ile nasıl bağlantı kurabilirim sorusuna cevap 
bulmak amacıyla yaptığım araştırmada , bugün de koz-
metik sanayinde ve ilaç sanayiinde kullanılan gülsuyu, 
gülyağı gibi maddelerin üretimine kaynaklık eden gül-
cülüğün Edirne’de yaygın olduğunu gördüm. Edirne Os-
manlı döneminde gülcülüğün merkezi imiş. 17. yüzyılın 
sonlarında Osmanlı sınırlarına dahil olan Bulgaristan’a 
giden Türkler, Kızanlık’ta kurdukları gülsuyu-gülyağı te-
sislerinde 200 yıl üretim yapmışlar. 1877-78 Osmanlı-Rus 
Savaşı nedeniyle kimi topraklar elden çıkınca gül fidanla-
rıyla birlikte Bulgaristan’ı terk etmişler. II. Abdülhamid de 
onları; Bursa, İzmir, Isparta, Burdur’a iskân etmiş ve bura-
larda gül bahçeleri kurmuşlar. Edirne gülcülüğü bu defa 
Bulgaristan’dan gelip İstanbul ve Isparta’da hayat bulmuş.  
Müzedeki “Edirne’de Gülcülük” odası büyük ilgi gördü. 
Gülcülüğün Edirne’de yeniden canlandırılması, festivaller 
yapılması, şehre katkı sağlaması yolunda fikirler öne sü-
rüldü; ama bunlar ne ölçüde gerçekleşir bilemem. Daha 
önce boş olan odalar dahil, dârüşşifadaki 26 mekân yeni 
temaya göre tasarlandı. Bir odada da Türk Usulü Çiçek 
Aşısının Edirne’den,  önce İngiltere’ye oradan da dünyaya 
yayılışını anlattık. 

Ameliyat canlandırmalarında Şerefeddin Sabuncu-
oğlu’nun ünlü Cerrahiyetü’l-Haniyye kitabındaki minya-
türleri esas aldık. Buradan erkek göğüs estetik ameliyatı/
jinekomasti gibi ilginç ameliyatlar seçmeye özen göster-
dim. Yeniçerilere ve sipahilere kasık fıtığı ameliyatı yapan 
Küpeli Saliha Hanım, Osmanlı tıbbında 15. Yüzyılda tıp 
pratiği yapan kadın kadınlar gibi  ilginç şeyler seçmeye 
çalıştım. 

Müzede, minyatür animasyonu, hareketli ekranlar gibi 
yeni teşhir teknikleri de kullanıldı. Ayrıca güvenlik kame-
raları değişti, aydınlatma yenilendi ve gece ışıklandırması 
yapıldı. 

Türkiye’de tıp tarihi eğitiminin geçirdiği safhalar 
nelerdir?

Benim başladığım 1970’li yıllardan 1990’ların ortala-
rına kadar iki sömestr haftada bir saat ders vardı. Ders-
lerde tıp tarihi ön plandaydı, dört beş saat de deontoloji 
okutulurdu.  Tıp tarihi dersleri antik uygarlıklarla başlar 

ve kronolojik bir zaman diliminde ele alınırdı. İslâm tıbbı, 
Osmanlı tıbbı. Cumhuriyet dönemi tıbbı pek dikkate alın-
mazdı. Deontoloji derslerinde; Adnan Adıvar,  Akil Muh-
tar Özden gibi hocaların hayat hikâyelerine yer verilirdi. 
Bedi Bey ayrıca haftada bir saat seminer yapar ve genel-
likle öğrencileri deontolojik konular üzerinde tartıştırırdı.  

Bedi Hoca Eczacılık Fakültesinde, eczacılık tarihi ders-
leri de verirdi. Eczacılık Tarihi Dersleri (İst., 1970) adında 
bir de kitap yazmıştı. Tıbbi Deontoloji Dersleri (İst., 1975) 
kitabı vardı, onu okuturdu. Tıp tarihi dersleri için de bir 
kitap hazırlamıştı fakat yayımlayamadan vefat etti. Bu ki-
tap sonraları, her nedense üç yazarlı olarak, Türk Tıp Ta-
rihi (Bursa, 1984) adıyla yayımlandı. Fakat İstanbul Tıp 
Fakültesi’nde hiç okutulmadı. 

1979 yılında Doç. Dr. Dr. Arslan Tezioğlu kürsü başka-
nı olarak tayin olunca, kendi hazırlamış olduğu ders not-
larını teksir ettirdi ve onları kullandı, ders kitabı yazmadı. 
Deontoloji derslerinde de Bedi Bey’in kitabını okuturdu. 
Sonraki yıllarda etik konuları gündeme gelmeye başlayın-
ca;  bir iki yeni konu ekleyip Bedi Bey’in kitabını, Tıbbi 
Deontoloji (İst., 1983) adıyla yeniden bastırdı.

2000’li yıllarda Tıbbi Etik dersi kondu programa. An-
cak o dersi tek çeşitli kliniklerden hocalar anlatıyordu. 
Arslan Bey de bir veya iki ders veriyordu, böyle karma bir 
dersti. Arslan Bey emekli olduktan sonra o dersi Tıp Tari-
hi ve Etik Anabilim Dalı öğretim üyeleri üstlendi (2004). 
Dersler böyle devam ederken yeni öğretim üyeleri katıldı 
aramıza. Önce Dr. Hakan Ertin sonra da  Doç. Dr.  İlhan 
İlkılıç geldi.
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Hakan Bey hem hekim olduğu hem de etik doktorası 
yaptığı için etik derslerini bıraktım ve tıp tarihi derslerine 
yoğunlaştım. Hem yüksek lisans hem de doktora prog-
ramlarındaki bütün tıp tarihi derslerini ben üstlendim, 
diğer arkadaşlar da etik derslerini bölüştüler. Etik zaman 
içinde çok önem kazandı ve tıp tarihinin önüne geçti. 

İyi bir tıp tarihçisi olmak için ne gerekiyor ?
Türkiye’de iyi bir tıp tarihçisi olmak için öncelikle 

Osmanlıca bilmek gerekiyor; arşivlere ulaşabilmeniz, tıp 
yazmalarını ve arşiv belgelerini okuyabilmeniz gerekiyor. 
Çünkü daha çok kendi ülkemizin tıp tarihini ortaya çıkar-
mamız ve orijinal bilgiler üretmemiz bekleniyor. Her ülke 
de bu yolu izliyor zaten. 

Türk Tıp Tarihi çalışmalarında Fransızca bilen ayrıca-
lıklı olur. Çünkü Gazette Medicale d’Orient gibi çok önem-
li Fransızca kaynaklar var. 

Tıp Tarihi konuları geniş ve detaylı bir araştırma ge-
rektirir, gençlerin bunu göze almaları gerekiyor. Fakat 
şimdiki gençler hem Osmanlıca hem de uçsuz bucaksız 
konular yüzünden daha çok etik alanına yöneliyorlar. 

Bugün tıp tarihi araştırmalarının neresindeyiz?
Türk Tıp Tarihi’nde, herkes kendine cazip gelen ve ya-

pabildiği şeyleri çalışıyor. Oysa bilinçli ve sistemli bir araş-
tırma siyaseti olması gerekir. Türk Tıp Tarihi Kurumu;  tıp 
yazmaları,  sağlık kurumları, tıp kavramları ve tıbbi branş-
ları çalışacak ekipler kurabilse ve bu şekilde temel konular 
aydınlansa ne iyi olurdu. Fakat bu ekipleri hangi eleman-
larla kuracaksınız. İlerde yapılacağı konusunda umut da 
beslemiyorum. Çünkü çoğunluk etiğe kayıyor. Eğitimde 
de zaten etiğe daha fazla önem veriliyo

Bugünkü doktora eğitimlerini nasıl buluyorsunuz? 
Bugün doktora eğitimi tabii ki çok daha iyi. Bize özel 

tıp tarihi dersleri verilmedi. Zaten 2004 yılına kadar dok-
tora yapanların hiç birisi bugünkü gibi dersler almadılar. 
Sadece lisans derslerine devam ettiler. Bugünkü ders siste-
mi Arslan Terzioğlu emekli olduktan sonra 2004’te kurul-
du ve mevcut öğretim üyeleri; Öztan Öncel, Nuran Yıldı-
rım ve Arın Namal tarafından geliştirildi. Mesela doktora 
programına ‘araştırma etiği dersini’ ben koydum, hiç Böy-
le bir ders okutulmuyordu.

Şu anda doktora yapanlar arasında Sağlık Bilimleri 
kökenliler ile Sosyal Bilimler kökenlilerin oranı nasıl 
Tıp Tarihinde?

Sağlık bilimlerinden gelenler etik, sosyal bilimlerden 

gelenler ise daha çok tıp tarihi tercih ediyorlar. İstanbul 
Tıp Fakültesi’nin tarihi bir misyonu var, Türkiye’nin ilk tıp 
fakültesi ve tıp tarihi dersleri 1856’dan beri, arada boşluk-
lar olsa da yapılmakta. Bu misyonun devam etmesini çok 
arzu ederim, umarım mümkün olur bu tıp tarihi eğitimin-
de ve araştırmalarında kurumsal bir süreklilik sürdürülür.

Siz kimi kitaplarınızın önsözlerinde, Bülent Özaltay, 
Emre Dölen, Günay Kut, Turgut Kut ve Melek Gençbo-
yacı’yı anıyorsunuz hep, neden?

Osmanlı Tıbbında kullanılan terimlerin ve günümüz-
de kullanılan karşılıklarını bulmanın ne demek olduğu-
nu ancak başına gelen anlar. İşte Dr. Bülent Özaltay’ın bu 
bakımından çok yardımını görmüşümdür. Bir hastalık ya 
da insan bedeninde bir yer tarif ediliyor metinde ama he-
kimlik ve tıp bilgisine sahip olmadığım için anlamıyorum. 
Mutlaka bir hekime sormam gerekiyor.  Bülent Bey hekim 
ve hem yeni tıbbı hem de eski tıbbı biliyor, üstelik Osman-
lıcası da var. Daha ne olsun. 

Çetrefilli kimya terimlerinde Prof. Dr. Emre Dölen’e  
başvururum. Mutlaka problemi çözer. O da kimi Osman-
lıca sözcükleri sorar bana. Gecenin ileri saatlerinde bile 
e-mail yoluyla sorunlarımızı çözmeye çalışırız. Disiplinler 
arası işbirliği gerekiyor, kesinlikle gerekiyor. 

Prof. Dr. Günay  Kut, benim Edebiyat Fakültesi’nden 
hocamdır, idolümdür. Akademik kariyerimde ona benze-
meye çalışmışımdır hep. Kimi projelerde bir Divan şiiri 
kullanmak gerekir. O zaman son sözü Günay Abla söyler. 
Eşi Turgut Kut’un da kariyerimin oluşmasında çok kat-
kısı vardır. Osmanlı kültürünü çok iyi bilir. Edirne’deki 
sağlık müzesi çalışmalarında mutfak hakkında araştırma 
yaparken, dârüşşifanın vakfiyesinden mutfağa alınan kap 
kacağı tespit ettim. Bunların arasında bir adet ‘hereni’ var, 
ama hiçbir sözlükte bulamadım karşılığını. Turgut Kut’a 
sordum, biraz araştırıp söyledi, meğer orta boy kazanmış. 
Bu düğümleri çözmeden ilerleyemiyorsun. Böyle çok tu-
zaklar var metinlerde.

Melek Gençboyacı Millet Kütüphanesi Müdürüdür. 
Araştırmacıların mutlaka kütüphaneci dostları olmalıdır. 
Çünkü bazen çalışmaların kısa zamanda ve hızlı yapılma-
sı gerekebiliyor. Neyin nerede olduğunu tahmin ediyor-
sun, fakat onu araştıracak zamanın olmuyor. Kütüphaneci 
dostlarından rica ediyorsun, onlar canı gönülden yardım 
ediyorlar. İşte  Melek Gençboyacı onların başındaki isim-
dir. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Ona çalıştığım konu-
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yu söylerim mutlaka, o konuyla ilgili bilmediğim bir şey-
ler bulur ve elime verir.  

Dostluklar önemli, çünkü bizim çalışmalarımızın ucu-
nun nereye kadar uzanacağı hiç belli olmaz. Bunları iste-
yebilmek için verici olmak gerekiyor, sen vereceksin ki is-
teyebilesin. Biz de ihtiyaçları olduğu zaman yardım etme-
ye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Yoksa sadece onu ver 
bunu ver ile olmaz bu işler, sevgi saygıya dayanması lazım. 

Osmanlı arşivlerinin tıp tarihi çalışmalarındaki 
önemi nedir?

Doktoramın sonrasında oluşan siyasi ortamda, tahki-
kata uğrayan solcu aydınlar ansiklopediciliğe sıvandılar. 
Anabritannica ve Meydan Larousse ansiklopedileri çıkar-
ken birkaç sene boyunca sürekli hekim biyografileri, has-
tane ve sağlık kurumlarının  tarihlerini yazdım. Bunları 
Bedi Bey’in ve Süheyl Bey’in arşivlerinden yararlanarak 
yazdım. Onları, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi 
izledi. Bu süreçte Osmanlı Arşivlerine gidemedim. 1990’lı 
yıllarda düzenli olarak arşive gitmeye başladım. O yıllar-
da internet yoktu. Çeşitli tasniflerin kataloglarını tarayıp 
çalışma konunuzla ilgili belge arardık. Ya da yeni bir konu 
bulmak için katalogları tarardık. Bulduğumuz her belge-
nin numarasını ve kısa özetini ayrı fişlere yazar sonra on-
ları konularına göre dosyalardık. 

O fişlerden, ‘fahri eczacıbaşılık’, ‘uluslararası hijyen 
kongreleri’ gibi ele alınmamış konuları  keşfettim ve bir-

kaç  yayımladım.  İstanbul Dârülaceze Müessesesi Tarihi 
(İst., 1996) yazımı sırasında da yoğun olarak kullandım 
Osmanlı arşivlerini. Ondan orijinal bilgi üretiminin ar-
şivden geçtiğini anladığım ve çalışmalarımı sürekli arşiv 
ekseninde yapmaya gayret ettim.

Artık arşive gidip katalog taramıyoruz. Evimizden ve 
bilgisayar ve internet bağlantısı bulunan her yerden Os-
manlı arşivlerine ve diğer birçok arşive ulaşabiliyoruz. Os-
manlı arşivleri ve diğer arşivler Türk Tıp Tarihi çalışmaları 
için çok önemli kaynaklardır. Tıp tarihçilerinin mutlaka 
kullanması gerekir. 
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