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Kitap yaşama açılan bir penceredir. Onlar olmasaydı, bilim olur muydu? Tıp böylesine gelişir 
miydi? Yenilikleri nereden öğrenirdik? Gelecek kuşaklara bu günleri nasıl aktarırdık? Görüşlerimizi, 
duygularımızı, doğruları, yanlışları nasıl iletirdik başkalarına? Nasıl öğrenirdik? Nasıl Öğretirdik? Her 
alanda olduğu gibi sağlık alanında da basılı yayınlar insanlara ulaşmanın, çalışanları bilgilendirmenin 
ve bilgilerin kalıcı olmasını sağlamanın en geçerli yoludur. Türkiye’de sağlık ve sosyal hizmetlerin 
en üst düzeye çıkarılmasına katkı sağlamayı amaçlayan Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı, amaçları 
doğrultusunda yayınlar yapmayı bir görev olarak kabul etmektedir. Elinizdeki eser bu anlayışın 
bir ürünüdür. Bu eserleri çoğaltmak Vakfımızın başlıca hedeflerindendir. Böylece, ülkemizdeki 
sağlık hizmetlerinin sunulmasına, verimin arttırılmasına, niteliğinin iyileştirilmesine ve giderek 
mükemmelleşmesine katkı vereceğimiz inancındayız.

SUNU
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Hizmetler, adları bilinen ve bilinmeyen bir çok kişinin yaptığı katkılarla oluşuyor; yapılan her 
katkı, duvara konulan bir tuğla gibi hizmetleri geliştiriyor. Bu tuğlaların bazıları küçük, bazıları ise 
daha büyük. Küçük bile olsalar, bu tuğlalar olmadan hizmetler ve bilimler inşa edilemiyor. 

Tıp bilimindeki baş döndürücü gelişmeye paralel olarak sağlık hizmetleri de hızla gelişiyor 
ve değişiyor. Bu gelişmede sayılamayacak kadar çok kişinin katkısı ve emeği var. Bunların her biri 
birer altın değerinde. Bütün bu altın olayları bir eserde derlemek olanaksız. Bu küçük kitapta, ulusal 
tarihimizde sağlık hizmetleri duvarına konulmuş bazı tuğlalara ve bu alanda altın değerindeki bir 
demet olaya ve kişilere değindim; bu kişilere olan minnet duygularımızı dile getirmeye çalıştım. Onlar 
olmasaydı, ülkemizdeki sağlık durumu ve tıp bilimi bugünkü düzeyine erişemezdi. 

Prof. Dr. Zafer Öztek

ÖNSÖZ

“Sağlıkta Altın Olaylar” ın ilk baskısının değerli okuyuculardan gördüğü ilgi bana ikinci baskı 
için cesaret verdi. İlk baskıdaki altın olaylara 5 olay ekleyerek ikinci baskıda 30 altın olayı dikkatinize 
sunuyorum. Ulusal sağlık hizmetlerimizin gelişmesine katkı yapan o kadar çok altın olay var ki, 
bunlar arasında seçim yapmanın çok zor olduğunu bilmenizi isterim. Umarım, gelecek baskılarda daha 
fazlasına yer verebiliriz.

İkinci baskıya eklediğim olaylar arasında benim için en etkileyici olanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın 
2016 Yılı Nobel Kimya Ödülü’ü alması olmuştur. İlk Baskıdaki “Profesör İthalinden Profesör İhracına” 
başlıklı yazıda kendisinin yurt dışında ülkemizi bilimsel çalışmalarıyla temsil ettiğinden söz etmiştim. 
Bu kez, Aziz Sancar’ın başarısını bir altın olay olarak sunmak benim için özel bir gurur kaynağı oldu.

Altın olayların kahramanlarına şükran borcumuz var.

Prof. Dr. Zafer Öztek
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İBN-İ SİNA
TIP BİLİMİNİN TEMELLERİ 

ATILIYOR

Tıp bilimi ne zaman başlamıştır? Buna cevap vermek güç. Çünkü, 
tıp bilimini bir kişiye ya da bir olaya dayandırmak mümkün olamaz. 
Ama, ilk hekimlerin din adamları, şamanlar olduğu biliniyor. Eski 
çağların günümüze en çok belgesi kalan ve en zengin uygulamaları 
olan hekimliği ise eski Mısır hekimliğidir. Mısır’ın hekimlik alanında 
en gelişmiş kenti olan Teb’in (Thebes) totemi yılandı. Arapça’daki 
tıb sözcüğünün bu kentin adından geldiği sanılıyor ve hekimliğin 
simgesinin yılan oluşu da bu kente bağlanıyor.

Eski Yunan’daki hekimlik tanrısı Aesklepios’un sembolü de 
yılandı. Aesculapios adının kökeninin eski Mısır’ın hekimlik tanrısı 
Hürmüz’den geldiği söylenir. O zaman, Yunan tıbbının Mısır tıbbından 
etkilendiğini söylemek yanlış olmaz. 

Hipokrat

Eski Yunan döneminin en ünlü hekimi İyonyalı Hipokrat’tı. 
Hipokrat milattan önceki beşinci yüzyılda yaşadı; Yani, eski 
Mısır tıbbının kuruluşundan yaklaşık 1000 yıl sonra. Hipokrat’tan 
yaklaşık 500 yıl sonra ise bir diğer ünlü hekim, Bergamalı Galenos 
doğdu. Onyedi yaşına geldiğinde Roma’ya yerleştiği için Galenos’u 
Romalı olarak biliriz. Hipokrat’ın ve Galenos’un şimdiki Türkiye 
topraklarında doğmaları ilginç bir rastlantıdır.

Galenos’tan yaklaşık 800 yıl sonra  bir başka ünlü hekim 
dünyaya geldi. Bu kişinin ünü Hipokrat’ı da Galenos’u da geçti. Hatta, 
batı dünyası bu üç hekimi yan yana resmederken O’nu Hipokrat ile 
Galenos’un ortasında ve başına taç koyarak çizdi. Bu ünlü hekim İbn-i 
Sina’dır.

Galen – İbn-i Sina - Hipokrat

İbn-i Sina o kadar ünlendi ki, doğu dünyasında O’na “Şeyh 
el Reis” (başkanların büyüğü) ya da “Üçüncü Aristo” (ikinci Aristo 
Farabi’dir) ya da “İkinci Hipokrat” dediler. Paris tıp fakültesinin 
duvarına resmini astılar, Münih’teki bir tıp fakültesindeki en büyük 
dersaneye adını verdiler. Selçuklu’ların ünlü Reis ül Etibbaı hekim 
Ekmelüddin şöyle diyor: “Dünün ve bugünün hekimlerinin kanaati 
odur ki, eğer Hazreti Muhammed’den sonra Peygamber gelse ve 
mümkün olsaydı, elbette İbn-i Sina olmak gerekirdi.” Semerkant’lı 
hekim Nizamii Aruzi ise O’nun kikabı Kanun için şunları yazıyor : 
“Eğer Hipokrat ve Galenos sağ olsalardı, bu kitabın önünde secde 
etmeleri yaraşırdı.”

İbn-i Sina diyemedikleri için batılıların “Avicenna” (Avisen 
diye okunur) dedikleri bu kişi kimdir ? Neden bu kadar ünlenmiştir ? 
Tıbbın gelişmesine ne katmıştır ?
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Asıl adı Hüseyin’dir. Dedesinin adı Sinan, Babasının adı 
Abdullah, oğlunun adı ise Ali’dir. O nedenle adı tam olarak Ebu Ali 
el Hüseyin bin Abd Allah İbn-i Sina (Sinan’ın torunu, Abdullah’ın 
oğlu, Ali’nin babası Hüseyin) dir. Bugünkü Özbekistan toprakları 
içinde bulunan Buhara’nın Hormişen kasabasında 980 yılının Ağostos 
ayında doğdu. Babası Abdullah aslen Afganistan’ın Belh kentindendir. 
Şamanoğullarından İkinci Nuh bin Mansur zamanında (976-997) 
Buhara kentine yerleşmiş ve bir memuriyete tayin edilmiştir. Bir süre 
sonra da Hormişen kasabasında görevlendirilmiştir. Buraya yakın 
Afşene nahiyesinden Sitare (Yıldız) hanımla evlenen Abdullah’ın 
Hüseyin ve Haris adlarında iki oğlu olur. 

Hüseyin (İbn-i Sina), özel dersler alarak yetişti. Özellikle 
Abdullah Natili adındaki Türk bilgin tarafından eğitildi. Kısa süre sonra 
hocalarını geçti ve kendi kendini yetişdirmeye devam etti. Yaşı 16-17 
dolaylarında iken ünlü bir filozof, matematikçi, fizikçi ve tıp bilgini 
olmuştu. Henüz çocuk denecek yaşlarda iken Buhara hükümdarı ikinci 
Nuh Bin Mansur’u tedavi ederek ününü arttırdı. Bu nedenle sarayın 
kitaplığına tayin edildi. Kitaplıktaki nice değerli eseri okudu. 

Ebu Ali el Hüseyin bin Abd Allah İbn-i Sina 

Bir süre sonra bu kitaplık yandı. Onu çekemeyenler, bu olayı 
fırsat bilerek yangını İbn-i Sina’nın çıkardığını, asıl amacının 
bütün bilgileri kendinde toplayıp başkalarının bilim sahibi olmasını 
engellemek olduğunu ileri sürdüler. İbn-i Sina bu kentten ayrılmak 
zorunda kaldı. Aslında, İbn-Sina’nın bütün yaşamı Mavera-ün nehir 
denilen bölgede, tarihin en karışık olduğu dönemde geçmiş, bir 
prenslikten diğerine, bir kentten bir başkasına dolaşıp durmuştur. 
Horasan, Harzem, Curcan, Rey, Hemedan ve İsfehan kentlerinde 
yaşadı. Kimi yerde baş tacı edildi, hatta, bir ara Hamedan hükümdarı 
Ebu Tahir’i tedavi ettiğinden vezir yapıldı. Ne var ki, zaman zaman 
kıskanıldı, suçlandı, hapis yattı. Bir ara Gazneli Sultan Mahmut 
tarafından esir edilerek Horasan’a götürüldü.  

Hemedan hükümdarı bilim dostu Alaüddevle Ebu Cafer 
Mehmet İbn-i Kaküveyh’in koruması altındayken, O’nu hiç yanından 
ayırmayan hükümdarla bir çok sefere katılmak zorunda kaldı. Bir 
sefere giderken İbn-i Sina hastalandı. Hemedan’a döndüklerinde 
umutsuz bir haldeydi. Bir kaç gün sonra 21 Haziran 1037 yılında 
57 yaşında öldü. Yabancı ansiklopediler bir mide ya da safrakesesi 
hastalığından, bazıları dizanteriden öldüğünü yazarlar. Kendi terkibi 
olan bir ilaçı hazırlamasını istediği bir hizmetkarının ilacın içine 
yanlışlıkla fazla afyon katması sonucu öldüğünü yazanlar da vardır.

Bütün bu karışıklıklar içinde İbn-i Sina yaşamını okumak, 
araştırmak, öğrenmek, öğretmek ve yazmakla geçirmiştir. İlk 
ansiklopedik eserini 21 yaşında  iken yazan İbn-i Sina 57 yaşına kadar 
bir kısmı Farsça, çoğu Arapça 200’ü aşkın eser yazmıştır. Türkçe 
yazdığı şiirleri de vardır.

İbn-i Sina’nın tıpla ilgili yazdığı 40 kitap içinde en önemlisi 
“El Kaanun fi’t-Tıb” (Tıp Kanunu) dır. Beş cillten oluşan ve yaklaşık 
1.2 milyon kelimeden oluşan bu dev eser eski Yunan, Hint, Uygur 
ve İslam tıbbının bir sentezi niteliğindedir. Kitabında İbn- Sina kendi 
gözlem ve bulgularına da yer vermiştir. Bu kitap, 1510 yılında “Canon 
de la Medicine” adı ile Latince’ye çevrilmiş ve ondokuzuncu yüzyıla 
kadar Avrupa’daki tıp okullarında ders kitabı olarak kullanılmıştır. 
Hatta, mezun olacak bütün hekim adaylarına mutlak olarak bu kitaptan 
sorular sorulması ve kitabın bazı bölümlerinin hekimler tarafından 
ezberlenilmesi bile istenmiştir. Kitap, III. Mustafa döneminde saray 
hekimlerinden Tokatlı Mustafa bin Ahmet tarafından “Tabhis al-
Mathun” adıyla Türkçe’ye de çevrilmiştir.

İbn- Sina’nın Kanun adlı eseri 5 ciltten oluşur. Birinci ciltte 
anatomi, fizyoloji ve hastalıkların nedenleri ile hastalıklar ve tanılara 
yer verilmiştir; İkinci ciltte galanik farmakoloji; Üçüncü ciltte organ 
hastalıkları; Dördüncü ciltte sıtma ve benzeri bütün bedeni tutan 
hastalıklar ve zehirlenmeler; Beşinci ciltte ise farmakoloji ve karışık 
ilaçlar yer almıştır.

Sağlıkta Altın Olaylar
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Aristotheles kanın kalpten 
çıktığını saptamış, ancak kanın yeniden 
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olduğunu bulan İbn-i Sinadır. O’ndan 
önceki hekimler dölütün kendi çabaları 
ile doğduğunu ileri sürüyorlardı. 
Dölütün doğumunun rahmin ve 
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etmeye çalışması kadar, onun hasta olmamasını sağlaması da görevidir 
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İbn-i Sina kimdir ? Hangi ulustandır ? Bu soruların cevapları 
tartışmalıdır. Arapça yazdığı için Araplar, Farsça yazdığı için İranlılar, 
Şamanoğulları (Somoni) döneminde yaşadığı için Tajikler, babasının 
Afganistan’dan göç ettiği için Afganlılar, yaşadığı yerlerin bugünki 
Özbekistan sınırları içinde olduğu için Özbekler, hatta Çinliler ve 
Ruslar İbn-i Sinanın kendi uluslarından olduğu nu söylerler. Türk 
asıllı olabileceğini gösteren bir çok kanıt vardır. Herşeyden önce, 
dedesinin adı olan İbn-i Sina yalnızca Türklerde kullanılan bir addır; 
Annesinin köyü Afşena bir Türk köyüdür ; Üstelik Afşena bir Türk 
kabilesinin adıdır; Şamanoğulları bir Türk devletidir ve İbn-i Sina 
şiirlerinden bazılarını Türkçe yazmıştır.

Kaynaklar :

1. Eren, N. Çağlar Boyunca Toplum, Sağlık ve İnsan, Somgür
Yayınları, Ankara, 1996.

2. Arabacıoğlu, C. Çok Yönlü Blgin Filozof Hekim İbn-i Sina,
Çukurova Ün. Tıp Fak. yayını No. 8, Adana, 1983.

3. Yurdakök, M. Tıbbiyenin Kuruluşuna Kadar Ünlü Türk Çocuk
Hekimleri, Alp Ofset, Ankara, 1997.
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GEVHER NESİBE’NİN AŞKI

Hikayemiz, Büyük Selçuklu Sultanı Alpaslan’ın 1071 yılında 
Bizans ordularını Malazgirt Ovası’nda yenmesinden ve Türklerin 
Anadolu’yu yurt edinmerinden  130 yıl kadar sonra geçmektedir. 
Devir, Anadolu Seçuklu Sultanı Gıyasettin Keyhüsrev dönemi. 
Savaşların kolgezdiği bir dönem. Bir yandan Avrupa’dan gelip 
Kudüs’e gitmek isteyen Haçlılarla, diğer yandan Bizans orduları ile 
yapılan savaşlar bütün şiddeti ile sürüyor. Karadeniz kıyıları, Ege 
bölgesi ve Antalya yöresi de dahil olmak üzere Anadolu’un bir çok 
yöresi Selçuklu topraklarına katılıyor. 

Fakat, askeri alanda elde edilen bu başarıların bir bedeli var: 
Savaşlarda yüzlerce kişi yaşamlarını kaybediyor, yüzlercesi de 
yaralanıyor. Yalnızca savaşlar değil, o dönemde yaygın görülen 
veba, kolera gibi hastalıklar da bir çok kişinin ölmesine neden 
oluyor. Hastalıklar ve ölüm, zengin ya da fakir, sultan ya da esir farkı 
gözetmiyor.

Selçuklu sarayında herkesin gönlüne taht kurmuş bir sultan kızı 
var o dönemde: Gevher Nesibe Hatun.

Gevher Nesibe Hatun, Gıyaseddinin kızkardeşi ve sevgili 
babası II. Kılıç Arslan’ın ona emanetidir, sarayın baş tacıdır. 
Henüz 25 yaşlarındadır, fakat, Gevher Hatun dertlidir, ince hastalık 
denilen vereme tutulmuştur. Günbe gün solmakta, zayıflamakta ve 
halsizleşmektedir. Ağabeyi Gıyaseddin, Gevher’i çok sever, asla 
kırmaz, onun her isteğini yerine getirir. 

Gevher Hatun’un gözü ne incilerdedir ne de altınlarda. 
Kendi hastalığını düşünmez, savaşta yaralananlara üzülür, onların 
iyileşmeleri için çaba gösterir. Odası sıcak ve aydınlıktır, fakat o bunun 
farkında bile değildir, bozkırlarda savaşan askerlerin üşüdüklerini 
düşünür. Gevher bir sultan kızıdır, her isteği yerine gelmektedir, ama 
önüne konulan nefis yemekleri, körpe meyveleri değil, aç insanları, 
hastaları, yaralıları düşünür.

Bir ara savaş alanlarından öyle çok yaralı gelir ki, sarayın 
koridorları dolar taşar. Yaralıların çektikleri acılara dayanamaz. 
Hekimler nerede ? Neden bu hastalıklara, ölümlere çare bulmuyorlar? 
Neden bu acıları dindiremiyorlar? Neden bizim bu kadar usta 
hekimlerimiz, cerrahlarımız yok? diye sorar kendi kendine. Günlerce 
gözüne uyku girmez. Üzüntüden iştahı kesilir, daha da zayıflar. 

Bir gün Gıyaseddin’in huzuruna çıkar. Ne kadar takısı varsa 
önüne koyar ve kararlı bir sesle, “ben bir şifahane yaptırmak istiyorum 
ağabey” der. “Öyle bir şifahane istiyorum ki, her dertli hastaya şifa 
dağıtılsın, oradan yetişen hekimler ülkenin her yerindeki hastaları 
iyileştirsin. Ne bir yaralı, ne de benim gibi hastalar ölmesin” der.

Gıyaseddin Keyhüsrev çok duygulanır ve onun bıraktığı 
mücevherlerin üzerine yüzlerce kese altın ekler ve Kayseri’de 
Anadolu’nun en büyük şifahanesinin yapılmasını emreder. Yıl 1204 dür.

Selçuklu mimarisinin çok güzel bir örneği olan binanın yapımı 
iki yıl sürer ve 1206 yılında tamamlanır.

Ne yazık ki, Gevher Hatun binanın tamamlanmasını göremeden 
yaşama veda eder. 

Anadolu halkı Gevher Nesibe’yi unutmaz, her fırsatta onu anar. 
Köy köy, oba oba dolaşan ozanlar Gevher Nesibe hakkında şiirler 
söyler, türküler çığırır, hikayeler anlatırlar. Bu hikayeler kulaktan 
kulkağa yayılır, günümüze kadar gelir. 

Hikayelerden birisi Gevher’in aşkını dile getirir. 

Aslı var mıdır, yok mudur bilinmez. Gevher Hatun evlenme 
çağına gelince gönlünü sarayın pancurlu pencerelerinin arasından 
gördüğü bir kumandana kaptırır. Beyaz atlı bu yağız delikanlı da 
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Gevher’e aşıktır. Ama, dönem törelerin geçerli olduğu bir dönem. 
Öyle, birbirini sevenler hemen kavuşamıyor. Hele, bir sultan kızını 
seversen, ona kavuşabilmen için bazı koşulları yerine getirmen gerekir. 

Gıyaseddin, kumandana gidip bir bölgeyi  fethetmesini söyler : 
“Emrindeki askerlerle fethi gerçekleştir, topraklarımızı genişletirsen 
sana kız kardeşimi verir ve baba mirasına ortak ederim,” der.

Kumandan da gelenek böyle olduğu için, ordusuyla sefere çıkar. 
Çetin bir savaştan sonra istenen toprakları fetheder. Fakat, savaşta 
yaralanmıştır. Saraya dönünce hekimler yarasına çare bulamaz ve 
genç yaşında sevgilisine kavuşamadan yaşama veda eder.

Bu olay Gevher Nesibe’yi çok sarsar. O günden sonra sımsıkı 
pancurların gerisine çekilen Gevher yas tutmaya başlar, üzüntüsünden 
hastalanır, yataklara düşer. 

Ağabeyi Gıyaseddin ülkenin bütün hekimlerini toplar, ilaçlar 
yaptırır, fakat kardeşini iyileştiremez. Gevher’e ince hastalık tanısı 
konur. Bu hastalığa yakalananların o dönemde iyileşmeleri görülmüş 
şey değildir. 

Ölüm döşeğinde iken ağabeyi Gıyaseddin yanına gelir ve ona son 
arzusunu sorar : “Sevgili kardeşim, iki gözüm, bacım benim. Görünen 
o ki, sen Tanrı’ya yürüyorsun. Baba yurdunda senin de hakkın var. Bu
hakkını nasıl ödeyeyim? Benden ne istersin? diye sorar.

Gevher Nesibe, başını güçlükle çevirerek ağabeyine şöyle 
seslenir : “Benim derdimin çaresi yoksa, çaresi bulunan nice dertler 
var. Benim adıma bir şifahane yaptırılsın. Bir köşesinde hastalar tedavi 
edilirken öteki köşesinde hekimler çare araştırsın. Benim payıma 
düşen miras ne ise onu bu şifahanenin yapımı için bağışlıyorum. Bütün 
hizmetlerin karşılığı vakıftan ödensin, kimseden bir şey istenmesin.”

Gevher Nesibe Şifahanesi ve Gıyasiye Medresesi

Bunun üzerine Gıyaseddin, derhal şifahanenin yapımını emreder 
ve Türkler tarafından Anadolu’da yaptırılan ilk hastane ortaya çıkar. 
Daha sonra, Gıyaseddin şifahanenin yanına bir ek bina yaptırarak 
bir tıp okulu kurar. Hastaneye “Gevher Nesibe Şifahanesi” okula 
ise “Gıyasiye Medresesi” denir. Bu okul ve hastane 700 yılı aşkın 
bir süre hizmet vererek nice hekimler yetiştirir, nice dertliye derman 
dağıtır. Düşünün, Avrupalıların akıl hastalarını diri diri yaktıkları ya 
da insanlardan uzak adalara sürdükleri bir dönemde, Kayseri’deki 
şifahanede onları aydınlık odalarda ağırlar ve özel dehlizlerden 
yürütürken su ve kuş sesleri ile tedavi etmeye çalışırlarmış. Binada ne 
ocak yakar, ne mangal taşırlar, yanıbaşlarındaki hamamın buharıyla 
ısınırlarmış. Böylece, yüzyıllar öncesinde merkezi ısınma sistemini 
uygularlarmış. Şifahanenin gün ışığı ile aydınlanan üç ameliyathanesi 
varmış. Burada, göz ve karın ameliyatları bile yapılırmış. 

Aradan yüzyıllar geçer ama, Gevher Nesibe’in adı ve tıp için 
yaptıkları unutulmaz. Onun adı bir çok okula, yola, mahalleye verilir. 
Halen, Kayseri’deki Tıp Fakültesinin adı da Gevher Nesibe Tıp 
Fakültesidir. Onun ölümünden yaklaşık 800 yıl sonra bile hekimler 
onun adını anarak yetişirler. 

Sağlıkta Altın Olaylar



1514

Gevher’e aşıktır. Ama, dönem törelerin geçerli olduğu bir dönem. 
Öyle, birbirini sevenler hemen kavuşamıyor. Hele, bir sultan kızını 
seversen, ona kavuşabilmen için bazı koşulları yerine getirmen gerekir. 

Gıyaseddin, kumandana gidip bir bölgeyi  fethetmesini söyler : 
“Emrindeki askerlerle fethi gerçekleştir, topraklarımızı genişletirsen 
sana kız kardeşimi verir ve baba mirasına ortak ederim,” der.

Kumandan da gelenek böyle olduğu için, ordusuyla sefere çıkar. 
Çetin bir savaştan sonra istenen toprakları fetheder. Fakat, savaşta 
yaralanmıştır. Saraya dönünce hekimler yarasına çare bulamaz ve 
genç yaşında sevgilisine kavuşamadan yaşama veda eder.

Bu olay Gevher Nesibe’yi çok sarsar. O günden sonra sımsıkı 
pancurların gerisine çekilen Gevher yas tutmaya başlar, üzüntüsünden 
hastalanır, yataklara düşer. 

Ağabeyi Gıyaseddin ülkenin bütün hekimlerini toplar, ilaçlar 
yaptırır, fakat kardeşini iyileştiremez. Gevher’e ince hastalık tanısı 
konur. Bu hastalığa yakalananların o dönemde iyileşmeleri görülmüş 
şey değildir. 

Ölüm döşeğinde iken ağabeyi Gıyaseddin yanına gelir ve ona son 
arzusunu sorar : “Sevgili kardeşim, iki gözüm, bacım benim. Görünen 
o ki, sen Tanrı’ya yürüyorsun. Baba yurdunda senin de hakkın var. Bu
hakkını nasıl ödeyeyim? Benden ne istersin? diye sorar.

Gevher Nesibe, başını güçlükle çevirerek ağabeyine şöyle 
seslenir : “Benim derdimin çaresi yoksa, çaresi bulunan nice dertler 
var. Benim adıma bir şifahane yaptırılsın. Bir köşesinde hastalar tedavi 
edilirken öteki köşesinde hekimler çare araştırsın. Benim payıma 
düşen miras ne ise onu bu şifahanenin yapımı için bağışlıyorum. Bütün 
hizmetlerin karşılığı vakıftan ödensin, kimseden bir şey istenmesin.”

Gevher Nesibe Şifahanesi ve Gıyasiye Medresesi

Bunun üzerine Gıyaseddin, derhal şifahanenin yapımını emreder 
ve Türkler tarafından Anadolu’da yaptırılan ilk hastane ortaya çıkar. 
Daha sonra, Gıyaseddin şifahanenin yanına bir ek bina yaptırarak 
bir tıp okulu kurar. Hastaneye “Gevher Nesibe Şifahanesi” okula 
ise “Gıyasiye Medresesi” denir. Bu okul ve hastane 700 yılı aşkın 
bir süre hizmet vererek nice hekimler yetiştirir, nice dertliye derman 
dağıtır. Düşünün, Avrupalıların akıl hastalarını diri diri yaktıkları ya 
da insanlardan uzak adalara sürdükleri bir dönemde, Kayseri’deki 
şifahanede onları aydınlık odalarda ağırlar ve özel dehlizlerden 
yürütürken su ve kuş sesleri ile tedavi etmeye çalışırlarmış. Binada ne 
ocak yakar, ne mangal taşırlar, yanıbaşlarındaki hamamın buharıyla 
ısınırlarmış. Böylece, yüzyıllar öncesinde merkezi ısınma sistemini 
uygularlarmış. Şifahanenin gün ışığı ile aydınlanan üç ameliyathanesi 
varmış. Burada, göz ve karın ameliyatları bile yapılırmış. 

Aradan yüzyıllar geçer ama, Gevher Nesibe’in adı ve tıp için 
yaptıkları unutulmaz. Onun adı bir çok okula, yola, mahalleye verilir. 
Halen, Kayseri’deki Tıp Fakültesinin adı da Gevher Nesibe Tıp 
Fakültesidir. Onun ölümünden yaklaşık 800 yıl sonra bile hekimler 
onun adını anarak yetişirler. 

Sağlıkta Altın Olaylar

15

Sağlıkta Altın Olaylar

Selçuklu döneminde hekimlik

Gevher Hatun’un adı Türkiye sınırlarını, hatta Dünya sınırlarını 
da aşar. Amerikan Uzay ve Havacılık Kurumu NASA, Venüs 
gezegenindeki bir tepeye “Gevher Nesibe” adını verir.

Eğer yolunuz Kayseri’ye düşerse, Gevher Nesibe Şifahanesi 
Müzesine ve onun yanıbaşındaki türbeye uğrayın. Emin olunuz 
ki, Gevher Nesibe sizin orada olduğunuzu  bilecek ve ona ettiğiniz 
teşekkürü duyacaktır.

Kaynaklar

1. Eren, N. Çağlar Boyunca Toplum, Sağlık ve İnsan, Somgür
Yayınları, Ankara, 1996.



16



1717

Sağlıkta Altın Olaylar

AMASYALI ŞEREFEDDİN

Yer, Osmanlı İmparatorluğu’nun şehzadeler kenti Amasya. 
Dönem, günümüzden 500 yıl önce, hastalıkların nedenlerinin 
bilinmediği, asepsinin sözünün bile edilmediği, anestezinin olmadığı, 
veba salgınlarının kol gezdiği, cerrahinin küçümsendiği, anatomi 
çalışmalarının yasak olduğu, hastalıklara neden oldukları için 
Avrupa’da cadı avlarının yapıldığı  orta çağ. 

İşte o dönemde, 14. yüzyılın son yıllarında, Sabuncuoğlu 
Şerefeddin adında 17 yaşında bir genç Darüşşifada hocası 
Burhaneddin Ahmed’den aldığı icazetle hekim olmuş ve Amasya’daki  
bimarhanede çalışmaya başlamıştır. Daha sonraki yıllarda buranın 14 
yıl süreyle başhekimliğini yapacak Şerefeddin’in dedesi Sabuncuoğlu 
Hacı İlyas Çelebi ve babası Ali Çelebi de hekimbaşılık yapmış ünlü 
hekimlerdir. Ama, Şerefeddin dedesinin de babasının da ününü katlar 
ve günümüze kadar erişen bir ün elde eder.

Sabuncuoğlu Şerefeddin

Şerefeddin o dönemdeki en ileri tedavi ve cerrahi teknikleri 
kullanan ve geliştiren bir hekimdir; Onu asıl ünlendiren şey 80 
yaşından sonra yazdığı kiaplardır. Bu kitaplarda, ünlü hekim 
Zehravi’nin eserlerini Türkçeye çevirmekle kalmaz, yaşamı boyunca 
edindiği deneyimlerini, araştırmalarını ve bulduğu yeni tedavi 
yöntemlerini açıklar. 

Şerefeddin Türkçenin yanısıra Farsça Yunanca ve Arapça da 
bilmektedir, fakat kitaplarını Türkçe yazar. Şöyle açıklıyor bunun 
gerekçesini: “Bu devirde Rum kavimleri Türk dilini kullanmaktadırlar.  
Böylece, Türkçe yazılan bu kitaptan daha fazla kişi yararlanabilecek 
ve bu sayede işin aslını öğrenip, birçok sorunlarını çözerek kendilerini 
hatadan ve beladan koruyabileceklerdir.” 

Şerefeddin’in kitapları arasında en çok bilineni zamanın padişahı 
Fatih Sultan Mehmet Han’a ithaf ettiği için “Kitab-ı Cerrahiye-i al 
Haniye” olarak adlandırdığı kitaptır. Şerefeddin bu büyük eserini 
sunarken ne kadar alçakgönüllü olduğunu da gösteriyor. Kitabın giriş 
bölümünde diyor ki, “Ben zayıfların zayıfı ve en muhtaç kul olan 
el-Hac İlyas oğlu, Ali oğlu, Sabuncuoğlu lakaplı Şerefeddin. Allah 
belalardan korusun, Amasya Darüş-şifasında tabibim. Bu şehirde 
geçimim kıtlık rüzgarında ve zamanın kalp kıran ellerinde düşkündü. 
Kendisi Zuhal yıldızının basamağı olan ve katında ilimden daha 
değerli bir şey bulunmayan ve makamında tıp ilminin bütün ilimlerin 
yarısı olduğu söylenilen sultana derdimi bildirmek ve zamanın sıkıntı 
rüzgarlarından kendimi korumak için tıp ilminden bir cerrahi kitap 
yazdım.”

Kitab-ı Cerrahiye-i al Haniye
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Bu kitaptaki cerrahi yöntemlerin bazıları bilinen ve uygulanan 
yöntemler olmakla birlikte Sabuncuoğlu Şerefeddin daha önceki 
yazarların yapmadığı bir şey yapmış, yazdığı cerrahi tekniklerin nasıl 
uygulanması gerektiğini  minyatürlerle açıklamış kitabında. O nedenle 
bu eser İslam dünyasındaki ilk  cerrahi atlas ve bir tıp ansiklopedisi 
niteliğindedir. Bu resimlerde hasta ve hekimin pozisyonunu ve aletleri 
nasıl kullandığı da görülmektedir. 

Üç kopya olarak yazılan eserin bir tanesi Fatih Sultan Mehmet’e 
sunulmakla birlikte, ne yazık ki dönemin saray hekimlerince 
önemsenmemiş, bir kenara itilmiş. Böyle olmasının nedeni mesleksel 
kıskançlıklar ya da tutuculuk olabilir; Belki de, resimlere hoş 
bakılmayan o dönemde kitapta yer alan minyatürler bunun altında 
yatan temel etmendir, bilinmez. Oysa, Şerefeddin kitabının önsözünde 
Fatih döneminde bilimsel çalışmalara önem verildiğini, tıp biliminin 
ise bütün bilimlerin yarısına eşdeğer olarak kabul edildiğini yazmıştı. 

Şerefeddinin kitabınının asıl değeri içindeki minyatürlerdir. 
Çünkü, ondan önce yazılmış cerrahi ile ilgili hiçbir kitapta ameliyelerin 
nasıl yapılacağını gösteren çizimler yoktu.  

Kitabın birinci cildi uzuvların ve hastalıkların dağlanması,  ikinci 
cildi cerahatlerin yarılması, dikilmesi ve tedavisi, üçüncü cildi  ise 
kırık ve çıkıkların tedavisi hakkındadır. Sabuncuoğlu, rinoplasti 
(burun estetiği) ameliyatını, migren tedavisi için temporal arterin 
bağlanmasını tarif ediyor kitabında. Bu yöntem günümüzde Güney 
Afrikalı cerrah Elliot Shevel tarafından da uygulanmaktadır. Kitapta, 
tedaviler anlatılırken kullanılan alet ve  tedavi yöntemleri de 
açıklanmıştır. 

Resimlendirilmiş teknikler arasında diş tedavisi ile ilgili olanlar 
özellikle dikkat çekmektedir. Kitapta, diş soketlerinin tedavisi, 
koterizasyon teknikleri, abse drenajı, diş çekimleri, sallanan dişlerin 
tespiti için altın tellerin kullanılması, diş taşlarının temizlenmesi, 
sıcak çelik pinlerle pulpayı koterize ederek ağrıyan dişin tedavisi, bazı 
tozlarla dişlerin nasıl beyazlatılacağı açıklanmıştır. Yani, Şerefeddin 
hekimliğin her alanında faaliyet göstermiş; O bir hekim, bir cerrah, bir 
diş hekimi ve bir eczacıdır.

Sabuncuoğlu Şerefeddin’in en önemli özelliklerinden biri 
değişik deneyleri çeşitli hayvanlar üzerinde yaparak bilimsel sonuçlar 
elde etmesidir. Çünkü Şerefeddin şaibeli bilgilere karşı gelen, her 
zaman gerçeğin araştırılması gerektiğini savunan bir hekimdi. 
Bırakınız bilimsel deneyleri, anatomi çalışmalarının bile yasak 
olduğu o dönemde böylesine bilimsel çalışmaları yapmış olması bile 
Şerefeddinin ne denli önemli bir bilim adamı olduğunun kanıtıdır. 

Sağlıkta Altın Olaylar
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Bu kitaptaki cerrahi yöntemlerin bazıları bilinen ve uygulanan 
yöntemler olmakla birlikte Sabuncuoğlu Şerefeddin daha önceki 
yazarların yapmadığı bir şey yapmış, yazdığı cerrahi tekniklerin nasıl 
uygulanması gerektiğini  minyatürlerle açıklamış kitabında. O nedenle 
bu eser İslam dünyasındaki ilk  cerrahi atlas ve bir tıp ansiklopedisi 
niteliğindedir. Bu resimlerde hasta ve hekimin pozisyonunu ve aletleri 
nasıl kullandığı da görülmektedir. 

Üç kopya olarak yazılan eserin bir tanesi Fatih Sultan Mehmet’e 
sunulmakla birlikte, ne yazık ki dönemin saray hekimlerince 
önemsenmemiş, bir kenara itilmiş. Böyle olmasının nedeni mesleksel 
kıskançlıklar ya da tutuculuk olabilir; Belki de, resimlere hoş 
bakılmayan o dönemde kitapta yer alan minyatürler bunun altında 
yatan temel etmendir, bilinmez. Oysa, Şerefeddin kitabının önsözünde 
Fatih döneminde bilimsel çalışmalara önem verildiğini, tıp biliminin 
ise bütün bilimlerin yarısına eşdeğer olarak kabul edildiğini yazmıştı. 

Şerefeddinin kitabınının asıl değeri içindeki minyatürlerdir. 
Çünkü, ondan önce yazılmış cerrahi ile ilgili hiçbir kitapta ameliyelerin 
nasıl yapılacağını gösteren çizimler yoktu.  

Kitabın birinci cildi uzuvların ve hastalıkların dağlanması,  ikinci 
cildi cerahatlerin yarılması, dikilmesi ve tedavisi, üçüncü cildi  ise 
kırık ve çıkıkların tedavisi hakkındadır. Sabuncuoğlu, rinoplasti 
(burun estetiği) ameliyatını, migren tedavisi için temporal arterin 
bağlanmasını tarif ediyor kitabında. Bu yöntem günümüzde Güney 
Afrikalı cerrah Elliot Shevel tarafından da uygulanmaktadır. Kitapta, 
tedaviler anlatılırken kullanılan alet ve  tedavi yöntemleri de 
açıklanmıştır. 

Resimlendirilmiş teknikler arasında diş tedavisi ile ilgili olanlar 
özellikle dikkat çekmektedir. Kitapta, diş soketlerinin tedavisi, 
koterizasyon teknikleri, abse drenajı, diş çekimleri, sallanan dişlerin 
tespiti için altın tellerin kullanılması, diş taşlarının temizlenmesi, 
sıcak çelik pinlerle pulpayı koterize ederek ağrıyan dişin tedavisi, bazı 
tozlarla dişlerin nasıl beyazlatılacağı açıklanmıştır. Yani, Şerefeddin 
hekimliğin her alanında faaliyet göstermiş; O bir hekim, bir cerrah, bir 
diş hekimi ve bir eczacıdır.

Sabuncuoğlu Şerefeddin’in en önemli özelliklerinden biri 
değişik deneyleri çeşitli hayvanlar üzerinde yaparak bilimsel sonuçlar 
elde etmesidir. Çünkü Şerefeddin şaibeli bilgilere karşı gelen, her 
zaman gerçeğin araştırılması gerektiğini savunan bir hekimdi. 
Bırakınız bilimsel deneyleri, anatomi çalışmalarının bile yasak 
olduğu o dönemde böylesine bilimsel çalışmaları yapmış olması bile 
Şerefeddinin ne denli önemli bir bilim adamı olduğunun kanıtıdır. 

Sağlıkta Altın Olaylar

19

Sağlıkta Altın Olaylar

Nitekim Şerefeddin, kitabında şöyle yazıyor : “Bu geçen ömür 
ve uzun süren istekler içerisinde, ilmiyle gördüğüm ve yaptığımla 
tecrübe ettiğim birçok garip işleri bu kısaltılmış kitap içerisinde 
topladım. Şimdiki zamanın cerrahlarının çoğunluğu bu kitapta 
bahsedilen şeylerin çoğunu ne görmüşlerdir ne de duymuşlardır. Bu 
tip cerrahlar sadece bu dönemin revaçtaki kitaplarını incelemekle 
ve bunların içerisinde yazan şaibeli tedavileri uygulamaktadırlar ve 
bazen tecrübeleri olmadığı halde kendileri de hatalı şeyler ekleyip 
doğru yolu bulamamaktadırlar.”

Görülüyor ki, Sabuncuoğlu Şerefeddin bilime, deneyime, 
deneye, öğrenmeye ve öğretmeye önem veren bir hekimdir; Bilimsel 
olarak kanıtlanmamış şaibeli tedavi yöntemlerinin engellenmesini 
istemektedir. Bunu sağlamanın yolu, Şerefeddine göre hekimlerin 
gerçekleri öğrenmeleridir; kitaplarını bu nedenle yazmıştır. Bu 
yaklaşım günümüzde de aynen kabul edilmektedir. Yani, hekimler 
bir yaşam boyu öğrenmeyi sürdürmedikçe ve bunu bir yaşam biçimi 
yapmadıkça bildiklerini unutacaklar ve tıptaki gelişmelerden haberleri 
olmayacaktır. 

Şerefeddin’i çağındaki hekimlerden ayıran önemli bir özelliği  
deneyler yapmasıdır. Deneyleri çeşitli hayvanlar üzerinde yaparak 
bilimsel sonuçlar elde etmiştir. Deneylerinde horozları kullandığı 
bilinmektedir. 

Bazı deneyleri kendi üzerinde de yapmış ve  nasıl yaptığını  
da yazmıştır. Örneğin, bir panzehirin etkisini denemek için önce o 
panzehiri içmiş, ardından kendini bir yılana ısırtmıştır. Kendi deyimiyle 
“Ne parmağı şişmiş ne de vücudunda bir belirti gözlenmiştir.”  
Buldukları tedavi yöntemlerini ve ilaçları kendi üzerlerinde denemek 
daha sonraki bilimadamları tarafından da sıklıkla başvurulan bir 
yöntemdir. Örneğin, John George Adami 1888 yılında kendisine 
kuduz hastalığını bulaştırıp Pasteur’un geliştiridiği kuduz aşını 
uygulayarak aşının etkililiğini kanıtlamıştı; John Scott Haldane 1890 
yılında kapalı bir tank içine girerek çeşitli gazların insan üzerindeki 
etkilerini incelemişti; Werner Theodor Otto Forssmann 1929 yılında 
kalp kateterini kendi eliyle damarından sokarak kalbine ulaşmış ve 
bunu röntgen departmanına gidip film çektirerek kanıtlmıştı. İşte, 
Amasyalı Şerefeddin bu anlayışın ilk örneğini veren gerçek bilim 
adamlarından birisidir.

Sabuncuoğlu Şerefeddinin tıp alanındaki çok önemli bir 
özelliğini aynı soyadını taşıyan hemşehrisi psikiyatri uzmanı Doç. Dr. 
Osman Sabuncuoğlu 2006 yılında ortaya çıkarttı. Meğer, Amasyalı 
Şerefeddin günümüzden 500 yıl, psikiyatrinin bir bilim alanı olarak 
kurulmasından 300 yıl önce psikiyatri alanına da son derece önemli ve 
ilginç katkılar yapmış. El yazmalarında “mali hülya” (hülyaya meyil), 
unutkanlık ve baş ağrısı gibi psikiyatriyle ilgili durumlarda dağlama 

yapılmasını öneriyor. Kendisinin tam da günümüze karşılık gelen 
bir psikiyatrik yaklaşımı var. Örneğin, “önce bitkisel ilaçları kullan, 
onlar fayda etmezse başına sıcak uygulaması yap, o da fayda etmezse 
dağlama yap, ama dikkat et demiri cildine değdirme” diyor. Bugün de 
aynen böyle yapılıyor. 

Hülyaya meyil denen şey, günümüzde korkular, takıntılar ve 
depresyona karşılık gelen bir klinik tablodur. Bu hastalara bugün de önce 
ilaç veriliyor, sonrasında durum daha dirençliyse “elektrokonvülsif 
terapi” denen başa uygulanan tedaviler uygulanıyor. Şerefeddinin 
bu uygulamaların nasıl yapılacağını gösterdiği çizimler ise psikiyatri 
alanındaki ilk tıbbi resimlerdir. Bunun böyle olduğu tescil edilmiş ve 
Sabuncuoğlu Şerefeddin’in bu çizimleri “The American Journal of 
Psychiatry” nin 2006 yılı aralık sayısın kapağında yer almıştır.

Anadolu’dan bir hekim, cerrah, diş hekimi, eczacı ve bir bilim 
adamı geçti: Sabuncuoğlu Şerefeddin.  Zamanının çok ilerisinde 
işlere imza attı, fakat, ne yazık ki yaptıkları, yazdıkları, deneyleri 
yankılanamadı. İnsan şu soruyu kendine sormadan edemiyor: Acaba, 
Şerefeddin matbaanın yaygın olarak kullanıldığı, bilimsel çalışmaların 
değerinin anlaşıldığı  daha sonraki yıllarda yaşamış olsaydı tıp ve 
cerrahiye katkıları ne olurdu? 
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LADY MONTAGU’NUN BAŞARISI

Artık, çiçek hasatlığı yok. Binlerce yıl içinde, milyonlarca 
kişiyi öldüren çiçek eredike edildi. Bu başarıda en büyük pay çiçek 
aşısını (vaksinasyon) bulan İngiliz hekimi Edward Jenner’indir. Ama, 
çiçekten korunmak için yöntem geliştiren ilk kişi Jenner değildir. 

Lady Mary Wortley Montagu

Çiçek hastalığına yakalanıp ta ölmeyenlerin bir daha bu hastalığa 
yakalanmadığı gözlemler sonucu yüzyıllardır biliniyordu. Çok eski 
toplumlar bile, sağlam bir kişiyi hastalığı hafif geçirmekte olan bir 
kişinin yanına yatırarak hafif derecede hastalanmasını sağlarlardı. 
Daha sonraları hastanın deri döküntülerini (kurut) kullanarak 
hastalığı bulaştırmaya başladılar. Çinliler bunu, İsa’nın doğumundan 
yüzyıllar önce deri kalıntılarını buruna çekerek yaparlardı. Gene çok 
eskilerde Hintliler, İranlılar ve Afrikalılar hastanın deri parçalarını 
sağlam kişilerin derilerinde açtıkları yaraya bağlayarak onların 
hastalanmalarını sağlarlardı (varyolasyon). Bu yöntem Arap hekimler 
tarafından Selarno tıp Okulu’na ulaşmış, fakat Avrupalı hekimler bu 
yönteme ilgi duymamışlardı. 

Varyolasyon yöntemi 1647 yılında Osmanlı İmparatorluğu’na 
da ulaşmış ve yaygınlaşmıştır. Sonunda Avrupalılar varyolasyonu 
Türkler’den öğrenmişlerdir. İstanbul’da yaşayan Timoni adındaki bir 
Grek hekim 1713 yılında, yine İstanbul’da yaşamış olan İngiliz hekim 
Peter Kenedy 1715 yılında İngiliz dergilerine yazdıkları bilimsel 
yazılarda bu yöntemden söz etmişler, fakat, Avrupalıların dikkatini 
çekmeyi başaramamışlardı. 

Bu başarı, İngiltere’nin İstanbul’daki elçisinin eşi Lady 
Mary Wortley Montagu’nun oldu. Lady Montagu, varyolasyon 
uygulamasını İstanbul’da görmüş ve 3 yaşındaki oğlunu Beyoğlu’nda 
aşılatmıştı. Aşılamanın başarılı olduğunu gören Lady 1 Nisan 1717 
tarihinde durumu Londra’daki arkadaşı Miss Sara Chisell’e yazdığı 
mektupta açıkladı.

Azizem,
Edirne, 1 Nisan 1717 

Öyle zannediyorum ki size ikinci bir mektup yazmayı 
bugüne kadar geciktirdiğimden dolayı kendim mazeret beyan 
etmektense, Ağustos’ta yazılan bir mektuba Aralık’ta cevap 
verdiğiniz için, benim size sitem etmem icap edecek. Karadan 
uzun bir yolculuk esnasında duçar olduğum yorgunluklar, benim 
sükutumu mazur göstermek için kafi. Mamafih, bu yolculuğun 
sonu tasavvur ettiğin kadar tatsız değil. Burada büyük bir sükunet 
içindeyim. Düşündüğünüz kadar yalnız değilim. Himayemizde 
bulunan Rusların, İngilizlerin, Fransızların ve İtalyanların 
birçoğu sabahtan akşama kadar bana iltifatlarda bulunuyorlar. 
Sizi temin edebilirim ki, içlerinde gayet güzelleri de var. Sefirlerden 
birisinin himayesinde bulunmayan Hiristiyanlar daima tehlikeye 
maruz. Bunlar ne kadar zenginseler tehlike kendileri için o nisbette 
büyüktür.
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Türkler’de vebanın müthiş tesirlerine dair rivayet edilen 
şeyler hep masaldır. Mamafih, şunu da itiraf ederim ki, bana gayet 
korkunç fikirler veren bu kelimenin telafuz olunduğunu işitmeye 
kulağım kolay kolay alışıyor ve anladım ki, bu veba dedikleri şey 
sıtmadan ibaret. Bu hastalığa tutulmuş iki üç şehirden geçtik. 
Birinde, yattığımız evin yanında iki kişi öldü. Çok şükür bunu 
benden gizlemeye himmet ettiler.

Bu hastalığa bizim aşçı yamağı da yakalandı. Fakat şiddetli 
bir nezle olmuş diye beni kandırdılar. Kendisine bakmak için 
hekimimizi bıraktık. Hasta ile hekim dün sıhhat ve afiyetle geldiler. 
Şimdi haber aldım ki adamın hastalığı veba imiş.  Bu hastalık 
havayı ifsat etmiyor. Ve çok kişi de kurtuluyor. Öyle inanıyorum ki, 
İtalya veya Fransa’dan  ziyade Türkiye’yi bu hastalıktan kurtarmak 
daha kolay olacak. Fakat tehlikesi o kadar az ki, bu hastalığa 
ehemmiyet bile vermiyorlar. Hastalığa karşı hastalık. Bizim 
memleketimizde tutulduğumuz, fakat Türkiye’de malum  olmayan  
hastalıklara bunu tercih ediyorlar.

 Bu hastalığa dair size bir şey nakledeyim. Siz de mutlaka 
burada bulunmak istersiniz. Bizde çok umumi ve pek zalimane 
olan çiçek hastalığı bu memlekette keşfedilen aşılanma sayesinde 
ehemmiyetsiz bir şey. Birçok kocakarılar var ki, sanatları sırf 
bu ameliyatı yapmak. Aşı için en muvafık zaman sonbaharın 
başlangıcı, büyük sıcaklar geçtikten sonra. O zaman aile reisleri, 
aileleri içinde çiçek hastalığına tutulmuş kimse olup olmadığını 
birbirine soruyorlar. Birkaç aile toplanıyorlar. Sayıları 15-
16’ya erişince bu kocakarılardan birini çağırıyorlar. O da bir 
ceviz kabuğu dolusu, en mükemmel cinsten çiçekli hastanın deri 
döküntüleri ile geliyor. Hangi damarın açılması istenildiğini 
soruyor. Aldığı cevaba göre büyük bir iğne ile bir damar açıyor, 
tırmık kadar bile ağrı duyulmuyor. İğnesinin ucunun alabildiği 
kadar aşıyı buraya koyuyor. Sonra yarayı bağlıyor, üzerine bir 
ceviz kabuğu parçası yapıştırıyor. Aynı ameliyeyi diğer dört beş 
damara da yapıyor. Rumlar alelumum biri alınlarında, birer tane 
kollarında, bir de göğüslerinde olmak üzere haç taklidi yaptırmaya 
itikat etmişler. Fakat bu ameliyenin neticesi fena. Çünkü bu ufak 
yaraların yerleri kaybolmuyor. Bu ameliye için mesala bacaklar 
veya kollar gibi vücudun kapalı taraflarındaki damarlar intihap 
olunuyor. Aşılanan çocuklar sekiz gün kadar oynuyorlar, bir şey 
olmuyorlar. Fakat ondan sonra bir sıtmaya tutuluyorlar. O zaman 
iki gün, nadiren üç gün yatakta yatıyorlar. Yüzlerinde yirmi veya 
otuz kadar sivilce çıkarıyorlar. Fakat, bunlar behemehal çıkıyor. 
Sonra sekiz gün içinde güya hiç hasta olmamışa dönüyorlar. Açılan 

yaralar hastalıkları esnasında pek ziyade akıyor. Şüphesiz bu, çiçek 
hastalığının zehrini akıtıyor, başka taraflara şiddetle yayılmasına 
meydan bırakmıyor. Bu ameliye her sene binlerce çocuğa yapılıyor. 
Fransa sefiri diyor ki, başka yerde banyo yapıldığı gibi, burada 
da eğlence makamında herkes çiçeğe yakalanır. Kimsenin aşıdan 
öldüğü görülmemiş. Bu ameliyenin iyiliğine ben de o derece 
kaniim ki, sevgili yavruma yaptırmaya karar verdim. Vatanımı 
çok sevdiğim için bu usulün oraya da girmesini arzu ederim.  
Doktorlarımızın kendi menfeatlerini nev’i beşerin iyiliğine feda 
edecek ve varidatlarının mühim bir kısmını gözden çıkaracak 
derecede fedekar olduklarına iman etsem, bunu bilhassa onlara da 
yazmaktan geri durmazdım. Fakat bilakis onları kızdırmaktan 
korkarım. Kendilerine büyük bir hata işlersem, tehlikeli olur. 
İhtimal ki, İngiltere’ye dönüşümde onlara bir ilanı harp cür’etinde 
bulunurum. Muhibbenizin kahramanca gayretini takdir ediniz.

Mary Montague

Lady Montagu 1718 yılında İngiltere’ye döndü.  Mektubunda 
da sözünü ettiği gibi varyolasyon yönteminin kendi ülkesinde de 
uygulanabilmesi için çalışmaya başladı. Ancak, hem uygulamayı 
yapanlar hem de aşılanmış olanlar O’nu hükümete ihbar ettiler ve 
bu barbarca uygulamanın yasaklanmasını istediler. Montagu ve 
bir zamanlar İstanbul’da bulunmuş olan Dr. Maitland uygulamayı 
sürdürdüler. Bir kaç yıl sonra, 1721 yılında İngiltere’de büyük bir 
çiçek salgını başgösterince birçok hekim Montagu’yu destekledi. 
Özellikle Dr. Sir Hans Sloane ve daha önce kralın özel doktorluğunu 
yapmış olan Dr. Richard Mead büyük destek verdiler. 

Lady Montagu, yöntemin başarısını kanıtlamak üzere 
mahkemeye başvurdu. Mahkeme, hapisteki 7 idam suçlusuna, bu işe 
gönüllü olurlarsa bağışlanacaklarını bildirdi. Mahkümlar kabul ettiler. 
9 Ağustos 1721 tarihinde bu mahkümlardan 6 tanesi İstanbul’da 
olduğu gibi, bir tanesi de Çin’lilerin uyguladığı gibi çiçek kurutlarını 
buruna çekerek aşılandılar. Deney tam bir başarı ile sonuçlandı. Lady 
Montagu Galler’deki çocukların aşılanmaları ile görevlendirildi. 

Çiçek hastalığının hikayesi devam etti. Nihayet, Dünya Sağlık 
Örgütü’nün öncülüğünde başlatılan çalışmalar sonunda Afrika’da 
1978 yılında görülen son çiçek olgusundan buyana hiçbir hasta 
görülmedi. 
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Dr. Edward Jenner’in ilk çiçek aşılaması

Artık, çiçek hasatlığı yok. Binlerce yıl içinde, milyonlarca 
kişiyi öldüren çiçek eredike edildi. Bu başarıda en büyük pay çiçek 
aşısını bulan İngiliz hekim Edward Jenner’indir. Fakat, çiçeğin 
eradikasyonuna giden yol üzerinde İstanbul ve Lady Montagu önemli 
bir kavşağı oluşturmuşlardır.

Kaynaklar

1. Eren, N. Çağlar Boyunca Toplum Sağlık ve İnsan, Somgüg
Yayıncılık, Ankara, 1996, s. 426-432.

2. Bir Hakkı Teslim Eden Leydi, Sağlık 2000, Yıl 1, Sayı 4 Temmuz-
Ağustos 2000, s. 42-43.
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LAMBALI KADIN İSTANBUL’DA

Selimiye Kışlası tarihte iki önemli olaya tanıklık etmiştir. 
İlki, III. Selim  dönemindeki, talihsiz batılılaşma ve yenileşme 
girişimleridir. Selim tahta geçtiği sıralarda, Ruslar Kırımı işgal 
etmişlerdi. Ordudaki çöküşün nedeni olarak  Yeniçeri Ocağındaki 
bozulmayı gören Selim, bu ordu yerine  Nizam-ı Cedit (Yeni Düzen) 
adı ile bir piyade sınıfı kurmaya çabaladı. O yıllarda Selimiye ve 
Levent kışlalarını yaptırdı ; Mühendishaneyi ve kumbarahaneyi kurdu 
; Tersaneyi geliştirdi ; Denizcilik okulunun temellerini attı. Giriştiği 
yenilikler yeniçerileri ve yobazları kızdırdı. Orduyu yenilemek için 
Fransa’dan hocaların getirilmesine ve geleneksel giysiler yerine batılı 
giysiler giydirilmesine tepki gösteren bu grup ayaklanarak Selim’i 
tahttan indirip öldürdüler.

III. Selim’in öldürüldüğü 1807 yılından yaklaşık yarım yüzyıl
sonra, 1854 – 1856 yıllarında   Selimiye Kışlası, bu kez, bir mesleğin 
temellerinin atılışına tanıklık etti.

Kırım’da Osmanlı askeri

1854 yılının baharında,  Portsmounth limanında   Türkiye’ye 
gidecek olan gemiye binen İngiliz askerler Kırım savaşının 
nedenlerini herhalde pek bilmiyorlardı. Fransız askerlerinin de 

bildikleri söylenemez. Osmanlı’lara yardım gibi görünse de, aslında 
İngilizler ve Fransızlar Rusların sıcak topraklara yakın olmasını kendi 
çıkarları açısından istemedikleri için binlerce kilometre ötedeki savaşa 
katılıyorlardı. 

Kırım savaşları çetin geçti. Balaklava önlerinde demirleyen 
donanma ve Sivastopol’da Lord Raglan komutasında savaşan 
İngilizler ummadıkları kadar asker kaybettiler. Cephede seyyar 
hastaneler kuruldu. Sivastopol’da eskiden toplantı salonu olan 
bir yer hastaneye dönüştürüldü. Çoğu kangren olan yaralıların 
manzarasına ve kokusuna dayanmak kolay değildi. Cerrahlar başlarını 
kaldırıp sedyeyle yeni gelen hastalara bakamıyorlardı bile. Başlarını 
kaşıyacak, ıstırap çeken birinin alnını okşayacak zamanları bile 
yoktu. Kış bastırdığında çadırlarda  kalan askerlerin durumu daha da 
kötüleşti. Kimse savaşın bu kadar uzun süreceğini kestirememişti. Bu 
kez donmalar ve diğer hastalıklar başgösterdi. Zaten Varna’da kolera 
ve tifo hastalığı kol geziyordu.

Kırım’da deniz savaşı

Kırım’da kara savaşı
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Ağır ya da tedavisi uzun sürecek hastalar gemilerle İstanbul’da 
hastaneye dönüştürülülen Selimiye Kışlasına gönderiliyordu. Kışlada, 
koğuşların pisliği ve kokusu dayanılır gibi değildi. O sıralarda Rus 
ve Fransız hastanelerinde hastalara rahibeler bakarken, İngiltere’nin 
yaralı askerlerine erkek hastabakıcılar bakmakta idi. Hastalar bu 
uygulamadan zarar görmekteydi ve komutanlar bu duruma bir çözüm 
aramaktaydı.  İngiltere ile yazışmalar başladı. Bu durum Miss. 
Florence Nightingale’in tam aradığı fırsattı.

Arkadaşlarının kısaca “Flo” dediği Florence, varlıklı bir İngiliz 
ailesinin  kızı olarak 12 Mayıs 1820’de İtalya’nın Floransa kentinde 
doğdu. O nedenle Florence adı verildi. Küçük yaşlarda hayvanlara 
bakardı. Dokuz yaşına geldiğinde hasta kişilere bakma isteği belirdi. 
13-14 yaşlarında ise çevresindeki yaşlı ve hastaları ziyaret ederek
onlara yardımcı olmaya başladı. Yirmi yaşında hemşire olmak için
ailesinden izin istedi, fakat bu izni alamadı. Ailesi, onun uygun bir
eşle evlenip mutlu bir yuva kurmasını istiyordu. Hemşire olmanın
onun gibi asil bir kişiye yakışmayacağı kanısındaydılar ve onu bu
kararından vazgeçirebilmek için gezilere çıkmasını planladılar.

Florence bu gezileri gittiği yerlerdeki hastaneleri gezme 
fırsatı olarak değerlendirdi. Fransa, Almanya, Belçika ve İtalya’daki 
hastaneleri gördü, sorunları gözledi. Gezileri sonunda hemşire olma 
isteği daha da pekişti. Bu isteğini Amerika’da eğitim görmüş ilk kadın 
hekim olan Dr. Elizabeth Blacwell’e açtı ve destek gördü. Ailesinin de 
izni ile Kaiserwerth’de üç ay süreyle hastabakıcılık eğitimi gördü. O 
tarihte 30 yaşında idi.  Daha sonra Paris’te bir cerrahın yanında çalıştı 
; Bir hastanede rahibelerle birlikte görev yaptı ; Soylu kadınların 
hastalandıklarında bakımlarının görüldüğü bir kuruluşun ve King 
Koleji’nin yöneticiliğini yaptı. 

Kırım savaşı sırasında İstanbul’dan gelen talep üzerine Florence 
göreve talip oldu ve 21 Ekim 1854 günü Roman Katolik ve İngiliz 
Rahibelerden oluşan 38 kişilik bir grupla yolculuğa başladı.

Florence, Üsküdar’da 1700 kişi için planlanan, fakat 3.000 
– 4.000 arasındaki yaralı ve hastanın barındığı baraka hastanede
çalışmaya başlar ve barakalarda konaklar. Hasta ve yaralılara moral
sağlayan gece vizitleri sırasında elinde taşıdığı kandilden esinlenerek
kendisine “Lambalı Kadın” lakabı takılır. Ama, onu hastanede
istemeyenler de vardır. Dr. Hall onu hastaneden attırmak için büyük
çabalar harcar. Dr. Hall’e göre kadınlar hastaneye kötülük getirir.
Bu bir savaştır ve kadınların savaşta yeri olamaz. Bazı albaylar ,
soyadından esinlenerek (Nightingale – Bülbül) ona “kuş” lakabını
takar.

Florence Nightingale

Florence, bütün bu olumsuz koşullara, karşı çıkmalara rağmen 
başarılı olur. Gecesini gündüzüne katarak hastanenin eksiklerini 
belirler. Raporlar yazar. Hastanelerdeki temel malzeme eksikliği, 
kayıt ve hastane istatistikleri konusunda yetersizlik ve yaralı askerlere 
insanca standartlara uygun bakım verilmesini sağlayacak bir sistemin 
yokluğunu dile getirir. Personel ve araç-gereç sorunlarını çözer. Bir 
çamaşırhane kurar; Askerler için oturma odaları ve derslikler yaptırır; 
Boş zamanları değerlendiren eğlence yöntemleri geliştirir; Askerlerin 
paralarını içki ya da kadınlara kaptırmalarını engellemeye yarayacak 
banka sistemi oluşturur; Savaşta askerlere eşlik eden eş, kardeş 
ve çocukları için bir hastane oluşturur ve askerlerin yakınları ile 
yazışmalarını sağlayan bir sistem kurar. Kısacası, bir diyetisyen, banker, 
çamaşırcı, levazım memuru, öğretmen, sosyal hizmet görevlisi, hastane 
yöneticisi, başhemşire, ordu iaşe subayı, ordu sanitasyon görevlisi, 
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uğraşı terapisti, eğlence organiztörü, askeri sicil memuru gibi çalışır.  
Böylece, hastanedeki işler yoluna girer iyileşir. Başlarda yüzde 48 olan 
hastane ölüm hızı iki ay gibi kısa bir süre sonra yüzde 2’ye düşer. 

Lambalı Kadın hasta başında

İlginç olan nokta, Florence Nightingale’in hastalıkların 
mikroorganizmalar tarafından meydana getirildiğine inanmamasıdır. 
Ona göre hastalıkların temel nedeni nem ve pisliktir. Fakat, Üsküdar’da 
yaralı İngiliz askerlerine bakım verirken, sanitasyon kurallarına 
kesinlikle uyar. Denilebilir ki, antisepsi ve mikrop kuramını red 
ederken, Florance farkına varmadan bu gerçekleri kabul etmiştir.

Barışın ilanından sonra Temmuz 1856 tarihinde Florance 
Nighingale İngiltere’ye döner. Yaptığı hizmetlerin uyandırdığı 
yankılar nedeni ile, kendisine Osmanlı Padişahı ve Kraliçe Elizabeth 
olmak üzere, bir çok kuruluş değerli armağanlar ve madalyalar verir. 

Florence Nightingale Selimiye Kışlasında

Londra’da St, Thomas hastanesinde bir hemşirelik okulu 
açar. Ancak kendisine muhalafet devam etmektedir. Bazı hekimler, 
hemşirenin lapa pişirmek ve temizlik yapmaktan başka bir işi 
olamayacağını ve dolayısıyla bu kadar uzun bir eğitime gerek 
olmadığını savunurlar. Küçük bir grup hekim ise, iyi eğitilmiş bir 
hemşirenin gerek hekimlerle işbirliği, gerekse hastanın sağlığı 
açısından önemli yerinin olduğu görüşünü savunur. İlk on yıl çekilen 
güçlüklerden sonra, toplum, hemşireliğin ne olduğunu kavrar. Artık, 
Florence Nightingale yalnız İngiltere’de değil, bütün dünyada 
görüşlerine başvurulan bir danışman olmuştur. Yüzü aşkın yayınından 
ilki olan “Hastane Üzerine Notlar” adlı kitabını 1859 yılında yayınlar. 
Bu yayınlarında hemşireliğin temel ilkelerini belirler. Bir yazısında, 
“Hemşireliğin sanat yönü hastalığı değil, hastayı  temel almasıdır. Bu 
nedenle hemşirelik, ancak hasta başında öğrenilebilir. Kitaplar ise, 
onun tamamlayıcısıdır”, diye yazar.

Nightingale’in, kadınları hemşire olmak üzere yetiştirmek için 
geliştirdiği sistem sayesinde, daha önce toplum tarafından aşağılanan 
bu uğraş belli bir saygınlık kazandı. İyi ailelerden gelen kadınlar, bu 
alanda çalışmayı ister oldular.

Florence Nightingale Ağustos 1910 tarihinde 90 yaşında iken 
Londra’da öldü. İsteği üzerine Hempshire East Wellow’daki aile 
mezarlığına gömüldü. Mezar taşında yalnızca “F.N. 1820 – 1910” 
yazar. 
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Nithingale’in Üsküdar’a gelişinden yüz yıl sonra 7 Nisan 
1954 tarihinde, Türk Hemşireler Derneği’nin o zamanki başkanı 
Esma Deniz’in gayretleri ile ve Uluslararası Hemşireler Birliği 
başkanı Medline Bihet’in katıldığı bir törenle Nightingale’in ikamet 
ettiği Selimiye Kışlasının  batı kulesi müze haline getirildi. Kulenin 
girişindeki kitabede şunlar yazmaktadır : 

BU KULE MODERN HEMŞİRELİĞİN KURUCUSU 
FLORENCE NIGHTINGALE’in ÖLMEZ 

HİZMETİNE 1854 – 1856 TARİHİNDE BEŞİK 
OLMUŞTUR.

Kaynaklar

1. Florence Nightingale Müzesi, Türk Hemşireler Derneği Yayını,
Ankara, 1987

2. Eren, N. Çağlar Boyunca Toplum, Sağlık ve İnsan, Somgür
Yayıncılık, Ankara, 1996.

3. Mardin, L. (Çev. Sarol, D.) Doğu Doğudur, Popüler Tarih
Romanları, Oğlak Yayınları, İstanbul, 2001.

4. Topuz, H. Hatice Sultan, Roman, Remzi Kitapevi, İstanbul, 2000
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PAŞA DOKTOR 
PADİŞAHA KARŞI

“Her şeyi bilmek isteyen insan 
bir şeyi öğrenmekte müsâmaha ediyor; 
o da kendisidir. 
Kimi aşk ve alâkadan bahsedip, 
kalbin tesîrâtını yazar da kalbini dimağ ile karıştırır. 
Onun ne biçim uzuv olduğunu bilmez. 
Kimi gözyaşından edibâne bahseder de 
nasıl husûle geldiğine vâkıf değildir.”

Bu sözlerin sahibi Prof. Dr. Besim Ömer (Akalın) 1862 yılında 
İstanbul’da dünyaya gelir. İlk eğitimini aile ocağı Priştine’de yaptıktan 
sonra Kosova Mülkî Rüştiyesi’nde başladığı orta eğitimini İstanbul’da 
Kuleli Askerî Tıbbiye İdâdisi’nde tamamlar. Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne’ye kayıt olur. Her sınıfı birincilikle geçerek, 6 Haziran 1885 
tarihinde tabip yüzbaşı olarak mezun olur. Haydarpaşa Tatbikat 
Hastanesi’nde çalışırken, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahâne’de açılan sınavı 
kazanarak “Fennî Kıbâle” (bilimsel doğum) Muallimi Vâhit Bey’in 
yanına muallim muavini olarak atanır. Hocasının da teşvik ve desteğiyle, 
“Velade ve Püerikültür” (Doğum Bilimi, Çocuk Yetiştirme Fenni ve 
Sanatı) alanında uzmanlık eğitimi almak üzere 1887’de Paris’e gider. 
Chartie Hastanesi’nde Prof. Budin ve Prof. Pinard’ın asistanı olur. 
Paris’teki eğitiminin ardından 1891 yılında İstanbul’a döner. Rütbesi 
generalliğe yükseltilir ve doğum hocalığına atanır. Artık adı “Besim 
Ömer Paşa”dır. 

Besim Ömer, yalnızca doğum hekimi olarak kalmaz, hijyen, 
toplum sağlığı, çocuk bakımı gibi konularda yayınlar yapar, popüler 
dergilerde halka dönük makaleler yazar, Çocuk Esirgeme Kurumu’nun 
oluşmasında ve Kızılayın yeniden aktif hale gelmesinde önemli katkılar 
verir ve bir süre genel başkanlığını yapar, kadınların tıp okuluna 
alınmasının yolunu açar, Veremle Mücadele Osmanlı Cemiyetini 
kurarak verem savaşının öncüleri arasındaki yerini alır.

Ancak, Besim Ömer Paşa’nın gerçekleştirmek istediği en önemli 
iş, bir “Viladethane” (doğum kliniği) açmaktır. Avrupa’da okuyup 
öğrendiklerini ülkesinde uygulamak istemektedir; kadınların doğum 
yaparken ölmemeleri, ehliyetsiz kişilerin yaptırdığı doğumlar nedeniyle 
çocukların sakat kalmamaları gerektiği inancındadır. Fakat, önünde çok 
büyük bir engel vardır. Yapmak istediği şey dönemin kültürüne terstir. 
Osmanlı kadını doğumunu ebeler yardımıyla evlerde yapar. Doğum 
günü yaklaşınca ebenin ceviz ağacından yapılmış “Doğum Sandalyesi 
“ (öreke) eve getirilir; anne adayı, oturma yeri at nalı biçiminde kavisli 
olan bu sandalyeye oturtulur; hazır bulunanlar kollarını sımsıkı tutar 
ve ebeyle birlikte tekbir getirirler, Fatiha süresini makamla ve yüksek 
sesle okurlardı.

Ebenin örekesi

Bir kadının erkek bir hekime görünmesi kabul edilebilecek şey 
değildir. Ev dışında, yani viladethanelerde doğum yapanlar efendisinden 
çocuğu olan nikahsız cariyeler ve fahişelerdir. Viladethanelere halk 
veledhane ya da piçhane demektedir.  

Bu kültürde ebelik kadınlar tarafından uygulanan ve anadan kıza 
aktarılan bir meslektir. Ebeler yalnızca çocuk doğurtmaz, kadınların 
ve ailelerinin mahrem alanlarına girebilir ve aileler arasındaki iletişim 
ağının önemli bir parçasıdırlar. Mahalledeki bütün dedikoduları bilir ve 
yayarlar. Ebeler, bazen kadılar tarafından cinsel suçlarla ilişkili davalarda 
bilirkişi olarak kullanılırlar. Yani, ebeler hem toplum hem de devlet 
katında kabul gören saygın kişilerdir. Bu kişileri viladethane kurarak 
devre dışı bırakmak hiç de kolay bir iş değildir. Bunun bir istisnası, 
1845 yılında Fransızlar tarafından İzmir’de vebalı hastaların tedavisi 
için kurulmuş olan St. Rock Hastanesi ve Manastırı’nın bir bölümünün 
fakir ve kimsesiz Hıristiyanlara hizmet vermek üzere viladethane olarak 
açılmasıdır.
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Viladethane kurulması konusundaki bir girişim de 1885 yılında 
Vehbi Bey tarafından olmuştur. Vehbi Bey binanın planlarını mimar 
Perpignanni’ye çizdirmiş, ama Padişahtan izin çıkmayınca bütün 
çabaları boşa gitmiştir. Kadınlar ve çocuklar doğum anında ölmeye ya 
da sakat kalmaya devam etmektedir.

St. Rock Hastanesi ve Manastırı / Piçhane

Besim Ömer Paşa viladethaneyi açmak üzere başvurur, ama, 
Padişah talebi reddeder. Abdülhamit’in öneriyi reddetmesinin nedeni 
kuşkusuz viladethanenin toplum tarafından hoş karşılanmayacağı 
düşüncesidir. Konu, toplumun tavrında düğümlenip kalıyordu. Tek 
çare kaçak yollara başvurmaktı. Besim Ömer de öyle yapar ve 1892 
yılında Demirkapı’daki Taşkışla’ya yakın bir bölgede üç odadan oluşan 
küçük bir binayı gizlice doğum kliniği haline getirir; tıp okulunun son 
sınıf öğrencilerine 24 saat arayla altışar kişilik gruplar halinde nöbet 
tutturur. Halk, Besim Ömer Paşa’yı şeytan ilan eder, evi taşlanır.  Besim 
Ömer doğum yapacak kadın bulabilmek için gazetelerde yazılar yazar, 
özellikle fakir kadınların doğum sırasında bakımsızlıktan öldükleri 
gerçeğini vurgular. 

Giderek doğum alanında bir uzmanlık merkezi haline gelen 
viladethanenin başarısı İstanbul’da dilden dile yayılır; başvurular artar, 
hatta viladethane başvurulara cevap veremeyecek duruma gelir. Halkın 
istekleri karşısında Padişah birincisinden 12 yıl sonra 1904 yılında 

ikinci viladethanenin açılmasına izin verir. Bu izin kahraman Doktor 
Paşamızın Padişaha karşı kazandığı zaferin kanıtıdır. İlk viladethane 
17 yıl hizmet verir. Besim Ömer Paşa’nın rütbesi II. Meşrutiyet ilan 
edildiğinde (1908) albaylığa indirilir ama halk arasında “Paşa” olarak 
anılmaya devam eder.

Prof. Dr. Besim Ömer Akalın

Besim Ömer, asepsi ve antisepsi konularında da çalışmalar yapar. 
Özellikle doğum sırasındaki asepsinin önemini her fırsatta vurgular. 
Ebeliği ayrı bir meslek dalı olarak değerlendiren Dr. Besim Ömer; 
ülkemizdeki modern ebelik eğitiminin öncüsüdür. Ebe eğitiminde 
yeni bir çığır açan Besim Ömer “ebelerin ebesi” unvanı ile anılmaya 
başlar. Ebeler için çeşitli kitaplar yazar. Bu kitaplar arasında en dikkat 
çekenlerden bir kaçı “Doğurduktan sonra”, “Ebe hanımlara öğütlerim” 
ve “Ebelik” isimli kitaplardır. “Ebe hanımlara öğütlerim” adlı kitabında 
gebelik, doğum, lohusalık ve bebek bakımına ilişkin ebelerin uyması 
gereken 40 öğüt yer almaktadır. 

İlk öğüt ebelerin bilgilerini sürekli geliştirmeye çalışmalarıdır. 
Çünkü, ebelik hızla gelişen ve değişen bir meslek alanıdır. Besim Ömer 
ülkemizdeki ebelerin de tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi zaman 
zaman ileri eğitim kurslarına alınarak geliştirilmelerinden yanadır. Bu 
gelişmenin ebelerin denetlenerek yapılabileceğini savunmaktadır.

Besim Ömer’e göre ideal bir ebe zengin ve fakir ayırmadan 



31

Sağlıkta Altın Olaylar

çağrıldığı her eve koşmalı ve elinden geldiği kadar yardımcı olmaya 
çalışmalıdır; herkesin sırrını saklamalı, her gördüğünü her yerde 
söylememelidir; okulda öğrendiği bilimsel gerçekleri yayarak ebelik 
taslayan kocakarılarla (ucube kadınlarla) mücadele etmelidir. 

Besim Ömer’e göre ebeler gebe ya da lohusalara asla ilaç 
tavsiye etmemelidir ve forseps kullanmamalıdır. Gereken hastaları 
hekime yönlendirmelidir. Temizliğe uymak ebelerin başta gelen 
sorumluluğudur. Hatta, Besim Ömer el, beden ve elbiselerin temiz 
olmasını bilgili olmaktan daha önemli olarak kabul etmektedir. 
Ebelerin ütülü, temiz beyaz önlükler giymesi gerektiğini, hekimlerin 
gerek gördüğünde ebelerin tırnaklarını, ellerini, çantalarını kontrol 
edebilmelerini, bilgilerini test edebilmelerini savunur.

Prof. Dr. Besim Ömer Akalın

Besim Ömer Paşa, Türkiye’de kadınların çalışmasına engel olan 
anlayışın karşısında durarak tıpkı Japonya’da olduğu gibi ülkemizde de 
kadın hastabakıcı yetiştirilmesine öncülük etti. Bu anlayışı nedeniyle 
Besim Ömer ülkemizde feminist akımın da öncülerinden kabul edilir. 
Rektör olduğu dönemde 1922 yılının eylül ayında tıp fakültesinin 
ilk kız öğrencileri eğitime başlamışlardı. Besim Ömer 1911 yılında 
İstanbul’un en tanınmış ailelerinin kızlarını, derslerini kendisinin 
yürüttüğü Gönüllü Hastabakıcılık Kursu’na çağırdı; 6 aylık kurs 
gören Müslüman Türk kadınları, ilk defa yaralı askerlerin bakımına 
katılabildiler.

1913-1914 yıllarında halktan kadınlara katıldığı hastabakıcılık 
kursları açtı; 300 kadar hasta bakıcı yetiştirdi. Bu hastabakıcıların çoğu 
I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale cephesinde hizmet verdi.

İlk Ebe Kamile Hanım (Yıldız)           İlk Hemşire  Safiye Hüseyin (Elbi) 

Osmanlı dönemindeki doğum politikaları ve Besim Ömer Paşa 
hakkında çok ayrıntılı bir inceleme yapan  Gülhan Erkaya Balsoy, 
“Kahraman Doktor İhtiyar Acuzeye Karşı” adlı çok değerli eserinde 
Besim Ömer Paşa’nın çabalarından ve başarılarından övgü ile söz 
etmekle birlikte kendisinin olayları erkek bir hekimin penceresinden 
bakarak değerlendiğini ifade ederek şöyle demektedir: “Doğum 
Tarihi’nde ebeliğin tarihi tıbbi gelişmelere indirgenip ebelerin, kadın 
sağaltıcıların rolü ya da doğum yapan kadınların deneyimleri neredeyse 
tamamen göz ardı edilmiştir.  Başka bir deyişle, Besim Ömer ‘in bakış 
açısı tek yanlı bakıştır; erkek bir doktor, kadın doğum uzmanı ve doğum 
tarihinin kurucu öznesi olarak hem bizzat kendisinin hem de ait olduğu 
grubun bakış açısıdır. Dolayısıyla da yazdığı tarih nesnellik iddiasına 
karşın aslında son derece özneldir, kendi ait olduğu grubun çıkarlarını, 
kaybetmek istemedikleri ayrıcalıklarını yansıtır.” Aynı yazar kitabının 
başka bir yerinde Besim Ömer’in “Ebe hanımlara öğütleri” adlı 
kitabında hekimlerin konumunu pekiştirmek, ebelerin sosyal ve tıbbi 
konumlarını belirlemek amacı taşıdığını savunmaktadır.

Bu eleştirilerin temelinde yatan gerçek şudur: Besim Ömer “ihtiyar 
acuze” diye nitelendirdiği geleneksel ebelerin (ebeninelerin) eğitimsiz, 
pis, bilgisiz, çenesi düşük,  zevzek, dedikoducu, etik kurallara 
uymayan ve asıl önemlisi gebelere ve bebeklere zarar verdiklerini 
savunmaktadır. Bütün meslek yaşamı boyunca bu kişilerin yerlerini 
diplomalı ebelere bırakmaları gerektiğini hedef olarak benimsemiş, 
bunun için var gücüyle çabalamıştır. Besim Ömer’in ülkemizdeki kadın 
sağlığı konusuna erkek penceresinden baktığını, “ihtiyar acuzelere” 
kadın oldukları için karşı çıktığını söylemek Besim Ömer’in dünya 
görüşüne ve savunduğu ilkelere haksızlık olur. Nitekim, “mütetabbip” 
(hekim taslağı, halk hekimi) olarak kabul edilen ebenilerinin faaliyet 
göstermeleri 1928 yılında yayınlanan 1219 sayılı “Tababet ve Şuabat-ı 
Sanatlarının Tarz-ı İcrasına  Dair Kanun” ile yasaklanmıştır. 

 Besim Ömer Paşa, viladethanenin açılışından 20 yıl sonra 
1912 yılında Amerika’nın Boston kentinde düzenlenecek uluslararası 
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Tıp bir bilimdir, ama aynızamanda, sanat yönü de olan bir 
uygulama alanıdır. O nedenle, bir hekimin teşhis ya da tedavi yöntemi 
diğerine benzemez. Kimi hekim hastasını görür görmez tanıyı kor, 
kimi ise  uğraşıp didinir, ama işin içinden çıkamaz. Yani, hekimler 
arasında bilgi yönünden olduğu kadar, beceri ve sonuç yönünden de 
farklılıklar gözlenir.

Tıpkı iyi bir ressam olmak için gereken nitelikler gibi, iyi 
hekim olmak için de bazı nitelikler gerekir. Bu nitelikler gözlem ve 
farkına varma yeteneği, empati yapabilme yeteneği, muhakeme gücü, 
bilgi, deneyim, cesaret, önsezi, el becerisi gibi doğuşta var olan ya 
da sonradan kazanılan şeylerdir.  Eski hekimler buna “klinik sezi” 
demişler.  

Hipokrat döneminden başlayarak, eski dönemlerde hekimler de, 
diğer birçok meslekte ve sanat dalında olduğu gibi usta-çırak yöntemi 
ile eğitilirlerdi. Tıpkı, bir demircinin yanında yetişen çıraklar gibi, genç 
hekim adayları da birer hekimin yanında çıraklığa başlar, ustası “altık 
oldun, benim sana öğretecek bir şeyim kalmadı” dediğinde ustasından 
aldığı icazet ile tek başlarına hekimlik yapmaya ehil olurlardı.

Selçuklularda olduğu gibi Osmanlılarda da hekimler usta çırak 
yöntemi ile “darüşifa” (maristan, şifahane) adı verilen hastanelerde ve 
onların yanındaki medreselerde yetişirlerdi. 

İstanbul’da tıp eğitimi kentin fethi ile başlar. Fatih’in hocası 
Molla Hüsrev ve Molla Zeyrek Ayasofya yakınlarındaki papaz 
odalarında tıp eğitimini başlattılar; bu eğitim daha sonra Fatih 
Külliyesindeki binalara taşınır. Buralara “okul” denilmesi yanıltıcı 
olur. Buralarda ve hekimlerin muayenehanelerinde süren eğitimler 
sonunda verilen diplomalar kurum adına değil, medresenin hocası ya 
da muayenehane hekiminin adına verilirdi. 

Bu eğitim biçimi giderek gelişti ve değişti, tıbbın bilimsel yönü 
ağır basmaya başladı. Osmanlılarda bu değişikliğin ilk adımları III. 
Selim dönemine rastlar. Bu dönemde hekimbaşı olan Mustafa Behçet 
Efendi bir tıphane kurulması için çaba sarfetti; O dönemde “Nizam-ı 
Cedid” adındaki orduya ve donanmaya hekim yetiştirmek üzere 1805 
yılında Tersane Tıbbiyesi kuruldu; hekim ve cerrahların eğitimleri 

birleştirildi; Anatomi eğitiminin tıbbiye içinde verilmesi kararlaştırıldı. 
Ancak, bu okul 1808 yılında meydana gelen Alemdar Vakası sırasında 
yok oldu. O tarihlerde Mustafa Behçet Efendi 21 yaşında idi. Onun 
girişimleri ile yeni bir tıp okulu açılmasına çalışıldı, ama tutucu halk 
bunu engelledi. Sonraki Padişah II.  Mahmut döneminde de Mustafa 
Behçet hekimbaşı idi ve 53 yaşının verdiği olgunlukla Padişahı ikna 
etmeyi başardı.

II. Mahmut

Sultan II. Mahmut yeniklikçi bir padişahtı. Bir çok batılılaşma 
hareketinin öncülüğünü yaptı. Belki de yaptığı en önemli iş, artık 
işlevini yitirmiş ve halkın başına bela olan yeniçeri ocağını 17 Haziran 
1826 tarihinde ortadan kaldırıp “Asakir-i Mansure-i Muhammediye” 
adı altında yeni bir ordu kurmasıdır.

Sağlıkta Altın Olaylar

bir toplantıya katılmak üzere önce Paris’e gider, oradan Titanik 
Transatlantiği’ne binmek üzere Cherbourg kentine geçecektir. Ama, 
otelin kat görevlisinin kendisini uyandırmaması nedeniyle treni kaçırır. 
Bir sonraki trenle Cherbourg’a vardığında Titanik limanı terk etmiş ve 
korkunç sonuna doğru yol almaya başlamıştır; biletini üç gün sonra 
kalkacak olan vapura vize ettirir. Üç gün sonra ikinci baskı yapan 
gazeteler, batan Titanikte ölen yolcuların listesini yayınlar. Listede 
Besim Ömer Paşa’nın da adı vardır. Kazada 1514 kişi yaşamını 
yitirmiştir. Yıllar sonra, bu olayı bir gazeteciye anlatırken “Titanik’ten 
kurtulan tek Türk benim. O yüzden artık hiçbir kazadan korkmuyorum. 
1514 ölü… Elimi biraz daha çabuk tutsaydım bu rakamı 1515 
yapabilirdim. Hayatımı, bir vapuru karşımaya borçluyum” der.

 

Besim Ömer Paşa,  1935 yılında Bilecik Milletvekilli seçildi; V. 
ve VI. Dönemde milletvekilliği yaptı. Uzun yıllardır astım ve amfizem 
hastalıkları ile mücadele ediyordu. Hemen her yıl, Fransa’da Mont-
Dore Kaplıcalarına giderdi. Son yıllarında kendisine; “Faydasını 
görüyor musunuz bari?” diye sorulduğunda; “Bina çok yıprandı. Artık 
eskisi gibi tamir kabul etmiyor” derdi. Çektiği göğüs darlığından 
her söz edişinde, “- Ah gençliğimde kullandığım o kocaman Frenk 
sigaraları yok mu?…” der ve göğsünü eli ile tutarak ilâve ederdi: 
“Bu körüğü onların ateşi bozdu.”  Besim Ömer, son yıllarda oturarak 
uyuyabildiği için, bir rahlede kısa sürelerle uyur; bu rahle üzerinde 
durmaksızın çalışır ve yazar. Prof. Dr. Besim Ömer Paşa, 19 Mart 
1940 günü milletvekili arkadaşlarıyla birlikte öğle yemeği için gittiği 
lokantada fenalaşır. Antalya Milletvekili Numan Aksoy tarafından 
çağırılan Numune Hastanesi Başhekimi Dr. Rüştü Çapçı’nın bütün 
müdahalelerine rağmen geçirdiği kalp krizi sonucu saat 13.30’da vefat 
eder. Titaniğin yapamadığını kalbi yapmıştır.
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Bu ordu için gereken hekim ve cerrahların yetiştirilmesi için 
Mustafa Behçet Efendi II. Mahmut’a bir önerge (takrir) vererek tıp 
okulu kurulmasını önerdi.  Bu önergesinde şöyle diyordu Mustafa 
Behçet Efendi:

“… İstanbul’da bulunan Müslüman tabiplerin çoğu eski tıp 
yöntemlerine göre çalışıyor ve yeni tıp yöntemlerini bilmiyorlar. 
Halbuki tabip ünvanı olan kişilerin eski ve yeni bilgilerle dolu olarak 
hastalarına bakmak, bilgi ve doğruluk çerçevesinde karar vermek 
zorunlulukları vardır. Yeni yöntemleri öğrenip söz sahibi olabilmek 
için ne şartlarda olursa olsun, artık yabancı dil öğrenmeleri de 
gereklidir. İstanbul’da bu koşullara uyulması şartıyla bir bağımsız 
tıp okulu kurulur, deneyimli öğretim üyeleri ile önceki ve şimdiki 
tıp bilgileri öğretilirse, Allah’ ın  da yardımıyla birkaç yıl içerisinde 
Asakir-i Mansure-i Muhammediyye’de Müslüman olmayan hekimlerin 
çalıştırılmasına gerek kalmayacak, Müslüman bilim adamları ve 
birçok uzman tabip ve cerrah yetişecektir. …”

Mustafa Behçet Efendi’nin önergesinde hangi derslerin 
okutulacağı, hangi hocanın ne kadar ücret alacağı gibi hususlar da en 
ince ayrıntısına kadar açıklanmıştı.

Mustafa Behçet

Padişah bu öneriyi olumlu karşılar ve 14 Mart 1827 Çarşamba 
(15 Şaban 1242) günü Osmanlı İmparatorluğu’nun batılı bir eğitimi 
benimseyen ilk tıp okulu yeniçerilerden boşalan Şehzadebaşı’ndaki 
Acemi Oğlanlar Kışlasında  açılır.  

Okulun adı “Tıphane” dir. Okul müdürlüğüne Hekimbaşı 
Mustafa Behçet Efendi getirilir. İlk hocaları arasında Abdülhak 
Molla, Müneccimbaşı Osman Saib Efendi, Tabip İstefanaki ve Boğos 

Efendiler bulunmaktadır. Dört yıllık eğitim veren Tıphanede dersler 
Fransızca verilmektedir. O nedenle dil bilmeyen öğrencilerin önce 
Fransızca öğrenmeleri gerekir.  Tıp okulu yanısıra cerrahlık eğitimini 
de içeren okul çeşitli yer değişikliklerinden sonra 1838 yılında 
bugünkü Galatasaray Lisesinin bulunduğu yere taşınır ve adı da 
“Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane”olur.

Bu yeni okulun açılış töreninde II. Mahmut şunları söyler :

“… Bizler bir taraftan bilgili hekimler yetiştirip orduda 
ve ülke içinde gerekli görevlerde kullanırken bir taraftan da 
tıp dilini Türkçeleştirmeye ve gerekli kitapları kendi dilimizde 
yazmaya gayret etmeliyiz. Hekim olarak yabancı ülkelerden ne 
idüğü belirsiz bir kısım kişilerin yurda gelmesinden ve şuraya 
buraya sokulmasından hoşnut ve razı değiliz…”

Tıp öğrencileri öğretim üyeleri ile birlikte anatomi dersinde

Aradan yıllar geçer; Osmanlı İmparatorluğu 1914 ylının Ağustos 
ayında I. Dünya Savaşına girer. Tıp öğrencileri tatildedir, fakat hemen 
hepsi seferberlik sırasında orduya alınır. Okulun hocalarının da önemli 
bir kısmı orduya katılıp savaşa giderler. Gidenlerin çoğu geri dönemez. 
Öğrenci ve hoca yokluğu nedeniyle okul 1916 yılında eğitime bir yıl 
ara vermek zorunda kalır. 

Savaş sonrasında, 1919 yılında İstanbul işgal altındadır. Sokağa 
çıkmak, gösteri yapmak, işgale karşı gelmek yasaktır. Sokaklar 
İngiliz askerleri ile doludur. Halk, tepkisini gösterememektedir. 
Ama her zaman olduğu gibi, tıp öğrencileri bu duruma kayıtsız 
kalınmayacağını gösterirler. O sıralarda tıp okulu şimdiki Marmara 
Üniversitesine ait olan Haydarpaşa’daki binadadır. Üçüncü sınıf 
öğrencisi Hikmet Boran’ın öncülüğünde tıp öğrencileri bir yol bulur. 
Protesto yasağının bir kutlama ile delinmesine karar verilir.  Öğrenciler 
14 Mart 1919 günü binanın iki kulesi arasına büyük bir Türk bayrağı 
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asarak okullarının kuruluş gününü kutlama adı altında işgali protesto 
ederler. İşgal kuvvetleri bu duruma müdahale ederse de durduramaz. 
Bu protestoya Dr. Fevzi Paşa, Dr. Besim Ömer Paşa, Dr. Akil Muhtar 
ve diğer hocalar da katılırlar. Hatta, işgal orduları başhekimi de bu 
“kutlama” içinde yerini alır.

Haydarpaşa ‘daki Tıp Okulu binası

Bir yurt savunması hareketi olarak başlayan bu kutlama 1929 
yılına kadar sürmüştür. 1929 yılında, tıp tarihçisi Dr. Şevki Uludağ’ın 
önerisi ile Bursa Yıldırım Bayazit Darüşşifasının hizmete başlama 
tarihi olan 12 Mayıs 1400 tarihi esas alınarak kutlamalar 12 Mayıs 
gününe alınmış ise de, 1937 yılında tıp bayramının günü yeniden 14 
Mart olarak kabul edilmiştir.

Tıp bayramının öncülerinden 
Hikmet Boran İstanbul’un işgaline olan 
direnişini Kurtuluş Savaşı sırasında 
da gösterdi. İstanbul’dan kaçıp 
Tıbbiyelilerin temsilcisi olarak Sivas 
Kongresine katıldı.  Kongre’de, ülkenin 
bir yabancı devletin mandasına girmesi 
ile ilgili tartışmalar sırasında Mustafa 
Kemal’e hitaben bir konuşma yaptı. 
Şunları söyledi : “ Paşam, murahhası 
bulunduğum tıbbıyeliler beni buraya 
istiklal davamızı başarma yolundaki 
mesaiye katılmak üzere gönderdiler, 
mandayı kabul edemem. Eğer kabul 
edecek olanlar varsa, bunlar her kim 
olurlarsa olsunlar şiddetle red ve 

tahbih ederiz. Farz-ı mahal, manda fikrini siz kabul ederseniz, sizi 
de rededer, Mustafa Kemal’i vatan kurtarıcısı değil vatan batırıcısı 
olarak adlandırır ve tel’in ederiz..”

Mutafa Kemal’in bu sözlere cevabı çok anlamlı ve gurur 
vericidir: “Arkadaşlar, gençliğe bakın; Türk milli bünyesindeki asil 
kanın ifadesine dikkat edin! Gençler, vatanın bütün ümit ve istikbali 
size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Evlat, müsterih 
ol. Gençlikle iftihar ediyorum  ve gençliğe güveniyorum. Biz, azınlıkta 
kalsak dahi mandayı kabul etmeyeceğiz. Parolamız tektir ve değişmez 
: Ya istiklal, ya ölüm…”

Her 14 Mart günü şunu düşünmekten kendimi alamıyorum: 
Bugün, gerçekten tıp bayramını mı kutluyoruz, yoksa emperyalizmi 
mi lanetliyoruz ? 

Galiba, ikisi bir arada…
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Bu ordu için gereken hekim ve cerrahların yetiştirilmesi için 
Mustafa Behçet Efendi II. Mahmut’a bir önerge (takrir) vererek tıp 
okulu kurulmasını önerdi.  Bu önergesinde şöyle diyordu Mustafa 
Behçet Efendi:

“… İstanbul’da bulunan Müslüman tabiplerin çoğu eski tıp 
yöntemlerine göre çalışıyor ve yeni tıp yöntemlerini bilmiyorlar. 
Halbuki tabip ünvanı olan kişilerin eski ve yeni bilgilerle dolu olarak 
hastalarına bakmak, bilgi ve doğruluk çerçevesinde karar vermek 
zorunlulukları vardır. Yeni yöntemleri öğrenip söz sahibi olabilmek 
için ne şartlarda olursa olsun, artık yabancı dil öğrenmeleri de 
gereklidir. İstanbul’da bu koşullara uyulması şartıyla bir bağımsız 
tıp okulu kurulur, deneyimli öğretim üyeleri ile önceki ve şimdiki 
tıp bilgileri öğretilirse, Allah’ ın  da yardımıyla birkaç yıl içerisinde 
Asakir-i Mansure-i Muhammediyye’de Müslüman olmayan hekimlerin 
çalıştırılmasına gerek kalmayacak, Müslüman bilim adamları ve 
birçok uzman tabip ve cerrah yetişecektir. …”

Mustafa Behçet Efendi’nin önergesinde hangi derslerin 
okutulacağı, hangi hocanın ne kadar ücret alacağı gibi hususlar da en 
ince ayrıntısına kadar açıklanmıştı.

Mustafa Behçet

Padişah bu öneriyi olumlu karşılar ve 14 Mart 1827 Çarşamba 
(15 Şaban 1242) günü Osmanlı İmparatorluğu’nun batılı bir eğitimi 
benimseyen ilk tıp okulu yeniçerilerden boşalan Şehzadebaşı’ndaki 
Acemi Oğlanlar Kışlasında  açılır.  

Okulun adı “Tıphane” dir. Okul müdürlüğüne Hekimbaşı 
Mustafa Behçet Efendi getirilir. İlk hocaları arasında Abdülhak 
Molla, Müneccimbaşı Osman Saib Efendi, Tabip İstefanaki ve Boğos 

Efendiler bulunmaktadır. Dört yıllık eğitim veren Tıphanede dersler 
Fransızca verilmektedir. O nedenle dil bilmeyen öğrencilerin önce 
Fransızca öğrenmeleri gerekir.  Tıp okulu yanısıra cerrahlık eğitimini 
de içeren okul çeşitli yer değişikliklerinden sonra 1838 yılında 
bugünkü Galatasaray Lisesinin bulunduğu yere taşınır ve adı da 
“Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane”olur.

Bu yeni okulun açılış töreninde II. Mahmut şunları söyler :

“… Bizler bir taraftan bilgili hekimler yetiştirip orduda 
ve ülke içinde gerekli görevlerde kullanırken bir taraftan da 
tıp dilini Türkçeleştirmeye ve gerekli kitapları kendi dilimizde 
yazmaya gayret etmeliyiz. Hekim olarak yabancı ülkelerden ne 
idüğü belirsiz bir kısım kişilerin yurda gelmesinden ve şuraya 
buraya sokulmasından hoşnut ve razı değiliz…”

Tıp öğrencileri öğretim üyeleri ile birlikte anatomi dersinde

Aradan yıllar geçer; Osmanlı İmparatorluğu 1914 ylının Ağustos 
ayında I. Dünya Savaşına girer. Tıp öğrencileri tatildedir, fakat hemen 
hepsi seferberlik sırasında orduya alınır. Okulun hocalarının da önemli 
bir kısmı orduya katılıp savaşa giderler. Gidenlerin çoğu geri dönemez. 
Öğrenci ve hoca yokluğu nedeniyle okul 1916 yılında eğitime bir yıl 
ara vermek zorunda kalır. 

Savaş sonrasında, 1919 yılında İstanbul işgal altındadır. Sokağa 
çıkmak, gösteri yapmak, işgale karşı gelmek yasaktır. Sokaklar 
İngiliz askerleri ile doludur. Halk, tepkisini gösterememektedir. 
Ama her zaman olduğu gibi, tıp öğrencileri bu duruma kayıtsız 
kalınmayacağını gösterirler. O sıralarda tıp okulu şimdiki Marmara 
Üniversitesine ait olan Haydarpaşa’daki binadadır. Üçüncü sınıf 
öğrencisi Hikmet Boran’ın öncülüğünde tıp öğrencileri bir yol bulur. 
Protesto yasağının bir kutlama ile delinmesine karar verilir.  Öğrenciler 
14 Mart 1919 günü binanın iki kulesi arasına büyük bir Türk bayrağı 

Sağlıkta Altın Olaylar
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HİLAL-İ AHMER’DEN KIZILAY’A

Henry Dunant, 1859 yılının Haziran ayında İsviçre’den 
kalkıp kuzey İtalya’ya bir turist olarak gittiğinde dehşet verici 
olaylarla karşılaşacağını bilmiyordu. 24 Haziran günü Castiglione 
yakınlarındaki bir tepede konakladığı sırada, tepenin altındaki 
Solferino ovasında 300.000 insanın savaştığına tanık oldu. İtalyan 
ve Fransız orduları bir yanda, Avusturya ordusu diğer yanda 
çılgınlar gibi birbirlerine saldırıyorlar, insan uzuvları uçuşuyor, acı 
çığlıkları kulaklarda yankılanıyordu. Cephaneleri biten ve birbirlerini 
tanımayan askerlerin, sırf karşı taraftan  olduğu için birbirlerine 
gözleri dönmüş bir şekilde, taşlarla, sopalarla saldırmalarını gözledi. 
Yaralanmış askerlerin yerlerde sürüklenerek hastanelere taşındıklarını 
gördü. Gezici hastanelerde sayıları pek az olan hekimlerin 
yetersizliklerine ve çaresizliklerine tanık oldu. Baygın düşünceye 
kadar çalışan hekimleri askerler koltukaltlarından tutarak ayakta 
tutmaya çalışıyor ve yaralıların yarı kopmuş uzuvlarını kesmelerini 
sağlamaya çalışıyorlardı. Dunant, ortada kalan yaralıların, kimi zaman 
kokuşmaya başlamış cesetlerin arasında kımıldadıklarını, ölülerin 
insanlık onuruna yakışmayan biçimde topluca gömüldüklerini gördü.

Henry Dunant

Acı çeken bu insanlara yardıma koşmaya karar verdi. Yöre 
halkını ve özellikle kadınları teşvik edip örgütledi ve hep birlikte “tutti 
fratelli” (herkes kardeştir) diye bağırarak bu insanların yardımına 
koştular.  Fakat, bu iyi niyetli deneyimsiz kadınların ellerinde değerli 
sağlık malzemesi ziyan oldu, gıda maddeleri yerlere saçıldı. Ama, 
bu kişilerin yardıma hazır iyi niyetli ve gönüllü olduklarını farketti.  
Bu müthiş deneyimini “Bir Solferino Hatırası” adlı kitapta derledi. 
Kitabında Dunant, amacı savaş zamanında yaralıları tedavi ettirmek  
olan gönüllü kuruluşlar kurmak gerektiğini ve bu konuda uluslararası 
bir sözleme girişimine gerek olduğunu belirtti. 

Bu kitap, Fransa Kralı III. Napeleon ile Prusya Kral ve Kraliçesi 
başta olmak üzere bir çok Avrupalı devlet adamının ilgisini çekti. 
Sonunda, Cenevre Halk İdaresi Derneği (La Societe Genevoise 
d’Utilite Publique) başkanı Gustave Moynier’in öncülüğünde İsviçre 
Federal Konseyi’nin (le Conseille Federale Suisse) çağrısıyla beş 
kişiden oluşan bir komisyon oluşturuldu. Alınan kararla 17 Şubat 
1863 tarihinden başlayarak “Uluslararası Askeri Yaralılara Yardım 
Derneği” kuruldu. Bunu ulusal yardım derneklerinin kurulması 
izledi. 28-29 Ekim 1863 tarihindeki toplantıda, katılımcılardan Dr. 
Apella’nın önerisi ile  haç işareti amblem olarak kabul edildi. Böylece 
ulusal kızılhaç dernekleri yaşama girmiş oldu.

Ertesi yıl, 1864’ün Ağustos ayında Birinci Cenevre 
Konvansiyonu toplandı. Toplantıya katılan 12 Avrupa ülkesi 22 
Ağustos tarihinde, toplantıda benimsenen ilkeleri içeren “Cenevre 
Sözleşmesi”ni imzalayarak dünyaya duyurdular. Toplantıya 
katılmayan ülkere de bu sözleşmeyi imzalamak için bir yıl süre 
tanıdılar.  Bu süre içinde 54 ülke Cenevre Sözleşmesini imzadı ve bu 
ülkelerde birer ulusal Kızılhaç Derneği kuruldu.

Çöküş dönemini yaşayan ve karışıklıkların sürdüğü Osmanlı 
İmparatorluğu Cenevre Konvansiyonu’na temsilci göndermemişti. 
Ancak, bir yarar ummamakla birlikte bir zararı da olmayacağı 
düşüncesiyle söz konusu sözleşmeyi 5 Temmuz 1865 tarihinde 
imzaladı. Paris’te 1867 yılında toplanan ilk Kızılhaç kongresine 
Osmanlı İmratorluğu’nu temsil etmek üzere, aslen Macar olan Dr. 
Abdullah Bey gönderildi. Dönüşünde, Abdullah Bey bütün engelleme 
çabalarına karşın Cenevre Sözleşmesi’nin uygulanmaya geçirilmesi 
konusunda önemli bir başarı elde etti. Tıbbiye Nazırı Marko Paşa’nın 
başkanlığında, Dr. Abdullah Bey, Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa ve 
muallim Dr. Aziz Bey öncülüğünde, 11 Haziran 1868 tarihinde 22 üyeli 
“Mecburin ve Marda-yı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti” 
kuruldu. Cemiyet Sultan Abdulaziz ve annesi Pertevniyal Valide 
Sultan tarafından da desteklenince üye sayısı 66’ya çıktı.  Üyeler  
arasında Baron Prokeschosten ve Avusturya sefiri gibi yabancılar da 
vardı. Cemiyet’in başkanlığını Marko Paşa, başkan yardımcılığını  Dr. 
Mongeri ve genel sekreterliğini Dr. Abdullah Bey üstlendiler. 
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Marko Paşa

Cemiyet, bir nizamname hazırlayarak hükümete sundu. 
Nizamname taslağında, Osmanlı’ların alışkın olmadığı bir şekilde 
kadınların da Cemiyette görev almaları, hatta, erkeklerle eşit derecede 
çalışmaları öngörülüyordu. Belki bu nedenle, belki de müslüman 
olmayan ülkelerle birlikte hareket etmenin devlet yöneticileri arasında 
hoş karşılanmaması nedeniyle, hükümet nizamnameyi onaylamadı. 
Cemiyet durumu düzeltmek için çok çabaladı, fakat, yakın bir gelecekte 
hiçbir savaş olasılığı görmeyen yetkililer kararlarından dönmediler. Dr. 
Abdullah Beyin ölümünden sonra 1874 yılında Cemiyet dağıldı.

İki yıllık bir sessizlik döneminden sonra 1876 yılında II. 
Abdülhamit tahta geçti.  Bu sırada Osmanlı – Rus savaşı rüzgarları 

esiyordu. Sırbistan ve Karabağ’da çatışmalar başladı. Yaralanan 
Slav askerlerine Kızılhaç yardım elini uzatmıştı, fakat, Osmanlı 
askerleri yalnızlık, yoksulluk ve çaresizlik içinde kıvranıyorlardı. 
O günlerde Gustave Moynier ve Fransa Mecruhin-i Askeriye İanesi 
Merkez Komitesi ikinci başkanı Henry Dunant, Cemiyet-i Tıbbiye-i 
Şahane üyelerinden Dr. Dikran Peştemalciyan’a birer mektup yazarak 
konunun canlandırılmasını istediler. Bu mektuplar etkisini gösterdi 
ve 12 Ağustos’ta İstanbul’da Marko Paşa’nın başkanlığında yapılan 
bir toplantıda daha önce kurulup dağılmış olan cemiyetin amaclarına 
benzer amaçları olan yeni bir cemiyetin kurulması prensip olarak kabul 
edildi. Ancak, “salib-i ahmer” (kızılhaç) ambleminin Osmanlılarca 
kabulünün zor olacağı belirtilerek uygun bir amblem bulunmasına 
karar verildi. Kırımlı Aziz Bey kızılhaç karşılığı olarak beyaz zemin 
üzerinde kırmızı yarım aylı bayrak kullanılmasını önerdi. 21 Temmuz 
1876 tarihinde yeni kurulan derneğin diğer kızılhaç dernekleri ile 
işbirliğine  başlaması ve seçilen amblemin bütün devletlerce kabul 
edilmesi için girişimde bulunması kabul edildi. Kızılhaç Komitesi ve 
o sıralar Osmanlı’larla savaş halinde olan Rusya ve diğer devletler
kırmızı hilalli amblemi kabul ettiler. Böylece, 14 Nisan 1877 tarihinde
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti resmen kurulmuş oldu. Cemiyet’in
ilk yönetim kurulu başkanlığına Meclis-i Umuru Sıhhıye ikinci    reisi
Hacı Arif Bey getirildi.

Hilal-i Ahmer Cemiyeti kendisini Osmanlı Rus savaşında ve 
özellikle Plevne’de gösterdi. Cephe gerilerinde 9 gezici hastane ve 
İstanbul’da 4 ilkyardım istasyonu kurdu. Bu işler için Hindistan ve 
Afrika ülkelerindeki Salib-i Ahmer Cemiyetlerinden 72.000 altın 
yardım topladı. Savaş sonunda bu paranın 61.000 altını artmıştı ve bu 
para Hilal-i Ahmer’in gelişmesinde önemli bir temel taşı oldu. 

Savaş sonrasındaki yenilgiyi bahane eden II. Abdulhamit 
Kanun-ı Esasiyi (Anayasa) ve Meclis-i Mebusan’ı kaldırdı. Otuz 
yıllık baskıcı yönetim dönemi başladı. Bu dönemde her türlü siyasi 
ve sosyal örgütlenmeye izin verilmedi. Hilal-i Ahmer, Abdulhamit’in 
karşısında gördüğü aydınlar hareketi olarak görüldüğünden  sessizliğe 
büründü. Yirminci yüzyılın başlarında Rus-Japon savaşı çıkınca, 
Hilal-i Ahmer hiç olmazsa 500 lira gönderek uluslararası Salib-i 
Ahmer’e destek vermek istedi. Bunun için Bab-ı Ali’nin (Padişah’ın) 
onayı gerekiyordu. Hilal-i Ahmer adını ilk kez o zaman duyan 
Padişah, Cemiyeti dağıttı, fakat resmen kapatmadı ve bankadaki 
10.000 lirasına dokunmadı. 

Sağlıkta Altın Olaylar
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Kızılay hemşiresi

Cemiyet, Abdulhamit döneminde bir ara 1897 Osmanlı Yunan 
savaşında etkinlik gösterdi. 1907 yılında  Londra’da yapılan Kızılhaç 
toplantısına Dr. Besim Ömer Bey katıldı ve onun önerisi ile “ay” 
sembolü yeniden sembol olarak benimsendi ve 10 Mayıs 1912 
tarihinde Washington’da yapılan toplantıda resmen bütün devletler 
tarafından onaylandı. 

Sonraları bazı olumlu gelişmeler görüldü. 7 Nisan 1911 
tarihinde Tokatlıyan Oteli’nde yapılan toplantıda Sadrazam Hakkı 
Paşa Cemiyet’in başkanlığına, Veliaht Yusuf İzzettin Efendi de 
fahri başkanlığa seçildi. Tophane’deki bir bina Veliaht tarafından 
tefriş edilerek Cemiyet’in ilk genel merkezi oldu. Cemiyet’e yapılan 
bağışlar hızla arttı. 

Savaşta Hilal-i Ahmer 

Hilal-i Ahmer Traslusgarb savaşında İtalyan’ların her türlü 
engellemelerine karşın önemli rol oynadı. Hatta, bir Fransız gemisinde 
Trablus’a gitmekte olan Türk sağlık ekibini İtalyan’lar esir aldı. 
Hekimler, hekim olduklarını ispat etmek için İtalayanlar tarafından 
sınava alındılar ve sınavda ameliyat yapmak zorunda kaldılar. Derne 
Şark Kolordusu Komutanı olan Kolağası (Binbaşı) Mustafa Kemal’in  
Hilal-i Ahmer ile tanışması da bu döneme rastlar. 16 Ocak 1912 
çarpışmasında gözünden yaralanan Mustafa Kemal bir ay süreyle 
Hilal-i Ahmer’in gezici hastanesinde tedavi edilir.

Hilal-i Ahmer Balkan Savaşı ve daha sonra I. Dünya Savaşı 
sırasında da etkili çalışmalar sergiledi. Yalnızca yaralı askerlere hizmet 
vermekle yetinmedi, sivillere ve göçmenlere de hizmet verdi, bulaşıcı 
hastalıklarla savaştı,halka gıda yardımlarında bulundu. Çarpışmalar 
sürerken 1912 yılının Temmuz ayında Burdur dolaylarında olan 
deprem ve bunu izleyen kolera salgınında da Hilal-i Ahmer vardı. 

Hilal-i Ahmer’in önemli başarılarından biri de kadınların toplum 
içinde daha saygın yer almalarına yaptığı katkıdır. Hemşirelik eğitimi 
yanısıra Hilal-i Ahmer kurduğu kadınlar kolu (hanımlar merkezi) ile 
hem derneğe katkı sağlamış hem de kadınları hayır işleri için etkili 
biçimde örgütlemiştir. Bu çalışmalarda bakan, vali ve diğer devlet 
adamlarının eşleri de görev almışlardır. Kurtuluş Savaşı yıllarında 
Halde Edip Hanım da Ankara Hilal-i Ahmer şubesinin kadınlar kolu 
başkanlığını yapmıştır.
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Marko Paşa

Cemiyet, bir nizamname hazırlayarak hükümete sundu. 
Nizamname taslağında, Osmanlı’ların alışkın olmadığı bir şekilde 
kadınların da Cemiyette görev almaları, hatta, erkeklerle eşit derecede 
çalışmaları öngörülüyordu. Belki bu nedenle, belki de müslüman 
olmayan ülkelerle birlikte hareket etmenin devlet yöneticileri arasında 
hoş karşılanmaması nedeniyle, hükümet nizamnameyi onaylamadı. 
Cemiyet durumu düzeltmek için çok çabaladı, fakat, yakın bir gelecekte 
hiçbir savaş olasılığı görmeyen yetkililer kararlarından dönmediler. Dr. 
Abdullah Beyin ölümünden sonra 1874 yılında Cemiyet dağıldı.

İki yıllık bir sessizlik döneminden sonra 1876 yılında II. 
Abdülhamit tahta geçti.  Bu sırada Osmanlı – Rus savaşı rüzgarları 

esiyordu. Sırbistan ve Karabağ’da çatışmalar başladı. Yaralanan 
Slav askerlerine Kızılhaç yardım elini uzatmıştı, fakat, Osmanlı 
askerleri yalnızlık, yoksulluk ve çaresizlik içinde kıvranıyorlardı. 
O günlerde Gustave Moynier ve Fransa Mecruhin-i Askeriye İanesi 
Merkez Komitesi ikinci başkanı Henry Dunant, Cemiyet-i Tıbbiye-i 
Şahane üyelerinden Dr. Dikran Peştemalciyan’a birer mektup yazarak 
konunun canlandırılmasını istediler. Bu mektuplar etkisini gösterdi 
ve 12 Ağustos’ta İstanbul’da Marko Paşa’nın başkanlığında yapılan 
bir toplantıda daha önce kurulup dağılmış olan cemiyetin amaclarına 
benzer amaçları olan yeni bir cemiyetin kurulması prensip olarak kabul 
edildi. Ancak, “salib-i ahmer” (kızılhaç) ambleminin Osmanlılarca 
kabulünün zor olacağı belirtilerek uygun bir amblem bulunmasına 
karar verildi. Kırımlı Aziz Bey kızılhaç karşılığı olarak beyaz zemin 
üzerinde kırmızı yarım aylı bayrak kullanılmasını önerdi. 21 Temmuz 
1876 tarihinde yeni kurulan derneğin diğer kızılhaç dernekleri ile 
işbirliğine  başlaması ve seçilen amblemin bütün devletlerce kabul 
edilmesi için girişimde bulunması kabul edildi. Kızılhaç Komitesi ve 
o sıralar Osmanlı’larla savaş halinde olan Rusya ve diğer devletler
kırmızı hilalli amblemi kabul ettiler. Böylece, 14 Nisan 1877 tarihinde
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti resmen kurulmuş oldu. Cemiyet’in
ilk yönetim kurulu başkanlığına Meclis-i Umuru Sıhhıye ikinci    reisi
Hacı Arif Bey getirildi.

Hilal-i Ahmer Cemiyeti kendisini Osmanlı Rus savaşında ve 
özellikle Plevne’de gösterdi. Cephe gerilerinde 9 gezici hastane ve 
İstanbul’da 4 ilkyardım istasyonu kurdu. Bu işler için Hindistan ve 
Afrika ülkelerindeki Salib-i Ahmer Cemiyetlerinden 72.000 altın 
yardım topladı. Savaş sonunda bu paranın 61.000 altını artmıştı ve bu 
para Hilal-i Ahmer’in gelişmesinde önemli bir temel taşı oldu. 

Savaş sonrasındaki yenilgiyi bahane eden II. Abdulhamit 
Kanun-ı Esasiyi (Anayasa) ve Meclis-i Mebusan’ı kaldırdı. Otuz 
yıllık baskıcı yönetim dönemi başladı. Bu dönemde her türlü siyasi 
ve sosyal örgütlenmeye izin verilmedi. Hilal-i Ahmer, Abdulhamit’in 
karşısında gördüğü aydınlar hareketi olarak görüldüğünden  sessizliğe 
büründü. Yirminci yüzyılın başlarında Rus-Japon savaşı çıkınca, 
Hilal-i Ahmer hiç olmazsa 500 lira gönderek uluslararası Salib-i 
Ahmer’e destek vermek istedi. Bunun için Bab-ı Ali’nin (Padişah’ın) 
onayı gerekiyordu. Hilal-i Ahmer adını ilk kez o zaman duyan 
Padişah, Cemiyeti dağıttı, fakat resmen kapatmadı ve bankadaki 
10.000 lirasına dokunmadı. 

Sağlıkta Altın Olaylar
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Ankara’daki Kızılay Meydanına adını veren Kızılay binası

Kurtuluş savaşı sırasında İstanbul-Ankara ikilemi Hilal-i Ahmer 

için de yaşandı. Saltanatın kaldırılmasından iki gün sonra Derneğin 

adı “Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti” olarak değiştirildi. Genel 

merkez 1925 yılında Ankara’ya taşındı. Cemiyetin adı, Atatürk’ün 

önerisi ile 1935 yılında “Türkiye Kızılay Derneği” olarak değiştirildi.

Kızılay için yardım toplayanlar 

Atatürk Kızılayın çalışmalarını denetlerken

Kızılaycılık ruhunu ve Hilal-i Ahmer’e ve hemşirelerine duyulan 
şükran duygularını en iyi anlatanlanlardan biri de Abdülhak Hamit’tir:

Sen ahret kardeşim oldun bugün
Kurtardığın hayatı ben etsem feda yine,
Ruhum gelip onun düşer elbet payine !
Dünya ve ahrette hilalinle sen öğün.

Kaynak

1. Akgün, S.K., Uluğtekin, M. Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, Beyda
Basımevi, Ankara, 2000
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BİT YİĞİTTE BULUNUR

Hüzünlü bir tarih sayfasıdır Sarıkamış harekâtı. O harekâta 
katılan Osmanlı askerinin toplam sayısı 150.000 idi. Bunların yalnızca 
83.000 kadarı düzenli asker, diğerleri yedekler ve gerideki personeldi. 
Sarıkamış felaketinde bu askerlerimizin 60.000’i donarak toplam 
78.000’i şehit oldu. 

Neden ?

Askeri ve siyasal bir planlama ve taktik hatası yüzünden. 
Ama, Sarıkamış felaketinin yaşandığı 1914 ve onu izleyen yıllardaki 
kayıplarımız yalnızca bununla sınırlı kalmadı.  

Seferberlikle birlikte en büyük askeri yığınak Erzurum yöresine 
yapılmıştı. Yiğit askerler de halk da bitliydi. Savaş öncesinde ve 
sırasında bitle geçen epidemik tifüs (Rickettsia prowazekii) ve 
humma-i racia (Borreliosis) salgınlarının ortaya çıkması için çok 
uygun bir ortam vardı. 

Doğu savunmasından sorumlu 3. Ordu Sıhhiye Reisi Tevfik 
Salim (Sağlam) İstanbul’a gönderdiği bir raporda lekeli humma (tifüs) 
hastalığının eskiden beri doğu illerinde endemik olarak görüldüğünü, 
ama son zamanlarda Erzurum ve yöresinde artarak halkın “helakine” 
(yok olmasına) neden olduğunu  bildirir. Dezenfeksiyon araçları 
yok denecek kadar azdır. Erzurum ve Trabzon’da birer sabit etüv, 
Trabzon’da da ancak iki seyyar etüv vardır. 

Bu koşullar altında tifüs hızla bir salgın halini alır. Asıl facia 
Sarıkamış Muharebesinden sonra kopar. Hastaneler hastaları alamaz 
duruma gelir. 3. Ordu’nun Kumandanı Hafız Hakkı Paşa da Ocak 
1915’te tifüse yakalanır ve ölür. Sahra sıhhiye müfettişi umumisi 
Süleyman Numan da tifüsten yatmaktadır. Hastalık halk arasında 
da tam bir salgın halini alır. Erzurum’da günde 20-30 kişi tifüsten 
ölmektedir. Salgın, batıda Erzincan, güneyde Elazığ ve Diyarbakır’a 
yayılır. Salgınla mücadele eden 125’i  hekim olmak üzere  164 sağlık 
subayı tifüsten yaşamlarını yitirir.  1915’te yalnızca Mart ayında 3. 
Ordu’nun yüzde 45’i salgın hastalıklara yakalanır, bunların yüzde 
24’ü can verir. 

Yapılması gereken iki önemli şey vardır: Birisi bit mücadelesi, 
diğeri aşılama.

Ama, bitleri öldürmek için etüv, halkı aşılamak için aşı yoktur. 
Daha doğrusu henüz tifüs aşısı bulunmamıştır. 
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Ankara’daki Kızılay Meydanına adını veren Kızılay binası

Kurtuluş savaşı sırasında İstanbul-Ankara ikilemi Hilal-i Ahmer 

için de yaşandı. Saltanatın kaldırılmasından iki gün sonra Derneğin 

adı “Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti” olarak değiştirildi. Genel 

merkez 1925 yılında Ankara’ya taşındı. Cemiyetin adı, Atatürk’ün 

önerisi ile 1935 yılında “Türkiye Kızılay Derneği” olarak değiştirildi.

Kızılay için yardım toplayanlar 

Atatürk Kızılayın çalışmalarını denetlerken

Kızılaycılık ruhunu ve Hilal-i Ahmer’e ve hemşirelerine duyulan 
şükran duygularını en iyi anlatanlanlardan biri de Abdülhak Hamit’tir:

Sen ahret kardeşim oldun bugün
Kurtardığın hayatı ben etsem feda yine,
Ruhum gelip onun düşer elbet payine !
Dünya ve ahrette hilalinle sen öğün.
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Osmanlı ordusu ne yazık ki Sarıkamış’ta Rus ordusunu 
yenemedi, fakat, 3. Ordu sıhhiye grubu her iki güçlüğü de çözerek 
tifüsü yenmeyi başardı.

Tifüs mücadelesinin aslı bit mücadelesidir. Bit mücadelesini 
bölgenin her yerinde merkezden gelecek sabit ya da seyyar etüvlere 
bağlamak hayal peşinde koşmaktan başka bir şey değildir. Zaten, 
Erzurum’da mevcut bir iki seyyar etüv yolda birçok defalar kırılmış 
ve hiçbir zaman cepheye ulaşamamıştır. Orduda her yerde yapılabilir, 
kolay kullanılır, kolay tamir olunur, ucuz bir dezenfeksiyon cihazına 
gerek vardır.

Bu güçlüğü yenen kişi Sivas menzil mıntıka sertabibi Dr. Ahmet 
Fikri olmuştur. 1916 yılında ordu sıhhiye reisliğine bir yazı yazarak 
pratik bir tür etüv önerir. Önerdiği cihaza “buğu sandığı” adını 
vermiştir. 

Buğu sandığı

Buğu sandığı bir kazan ile bir sandıktan oluşmaktadır. Kazan, 
mutfaklarda kullanılan yemek kazanıdır. Bir ocağa gömme olarak 
yerleştirilir. Üzerine bir yüzü kazanın ağzı genişliğinde dairesel olarak 
delinmiş tahta sandık ters olarak konur. Kazan ile sandık arasından 
buhar kaçmaması  için keçe kullanılır. Kazan su ile doldurulup ocak 
yakılır. Sandığın içindeki ızgaralara elbise ve eşyalar yerleştirilir. 
Kazanla sandık arasından buhar çıkmaya başlayınca çengellerle 
sıkıştırılır. Yarım saat beklendikten sonra eşya çıkarılır. Dezenfeksiyon 
tamamlanmıştır.

Buğu sandığı başarıyla denendikten sonra bütün bölgede hem 
askeri kıtalarda hem de toplumdaki bit mücadelesinde kullanılmaya 
başlanır; 1917-1918 yıllarında 13 ay içinde yalnızca evlerde yaşayan 
2.225.262 kişinin elbiseleri dezenfekte edilir.

Savaş, yokluk, yosulluk, sefalet, açlık ve salgın hastalıkların 
hüküm sürdüğü o yıllarda Ankara’nın doğusundaki bölgede tifüs 
salgınının denetim altına alınmasında en büyük  katkıyı yapan buğu 
sandığı, basit, ucuz, pratik ve çok etkili bir çözümdü. Dr. Ahmet Fikri, 
bu altın buluşuyla binlerce insanımızın hayatını kurtardı.

Salgını önleme çabaları içinde tifüse karşı aşı uygulamaları da 
yer almıştır. Tifüs aşısı, hastalığın yüksek ateşli döneminde bulunan 
hastaların kan örneklerinden üretilmiştir. Hastalardan alınan kan, 
fibrinsiz hale getirildikten sonra bir saat 60°C’de inaktive edilerek 
kullanılmıştır. Aşı elde etmek için tifüslü hasta kanı gerektiğinden, 
sınırlı miktarda üretilebilen aşı, öncelikle hekim ve hastabakıcılar 
gibi tifüse yakalanma riski yüksek olanların korunması amacıyla 
kullanılmıştır. 3. Ordu Sıhhiye Reisi Dr. Tevfik Salim Bey tarafından 
bu şekilde hazırlanan  aşı, ilk kez 28 Mart 1915 tarihinde Hasankale’de 
aralarında Dr. Haydar Cemal ve Dr. Salahattin Bey’lerin de bulunduğu 
beşi doktor dokuz subaya yapılmıştır. Bu şekilde hazırlanan tifüs 
aşısını, Dr. Alaattin Erzurum’da, Dr. Abdulhalim Asım Bayburt’ta, 
Dr. İzak Sivas’ta, Dr. Mihran Hasankale’de uygulamışlardır. Kendi 
istekleriyle aşı olanlar arasında Ali İhsan Sabis ve Fevzi Çakmak 
Paşa’lar da bulunmaktadır.

Bu arada, ne yazık ki talihsiz bir olay yaşanmıştır. 3. Ordu 
Sıhhiye Reisi’nin “kanlar inaktive edilmeden aşı yapılmayacak” 
emrine karşın, daha sonra ruhsal bir rahatsızlık geçirmekte olduğu 
anlaşılan Dr. Hamit Osman, kanları inaktive etmeden aşı yapmıştır. 
Aşıladığı kişiler arasında Erzincan hastanelerindeki hastabakıcı 
erlerle birlikte Kızılay Hastanesi doktorları da bulunmaktadır. Dr. 
Hamdi Suat ise, kanları -16°C de 24-48 saat bekleterek inaktive etmiş 
ve aşıyı bir kez yapmak yerine üçer gün aralıklarla üç kez vermiştir. 
Bu şekilde aşıladıklarına, uygulamanın sona ermesinden 10-23 gün 
sonra kendisinin “kesin bağışıklık aşısı” . (Muafiyet-i katiye aşısı) 
adını verdiği bir aşı daha yapmıştır. “Kesin bağışıklık aşısı” tifüslü 
hastalardan alınan kanı hiçbir işleme tabi tutmadan uygulamaktır. 
Bu tür aşıyı kendisine de yapmıştır. 1916’da Almanca, 1917 yılında 
Türkçe yayınladığı makalesinde bazı idam mahkumlarına da aşı 
uyguladığını bildirmiştir.

 Bu uygulamada siyasi bir iddia da konu edilmiştir. Buna göre, 
aşı yapılırken 1915 yılında yaşanan ve tarihsel bir tartışmaya konu 
olan tehcire tabi tutulan Ermenilere tifüsle kontamine serum enjekte 
edilmiş ve bunun biyolojik savaş uygulaması olarak kabul edilmesi 
gerektiği ileri sürülmüştür. 

Sağlıkta Altın Olaylar
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Dr. Haydar Cemal, 23 Aralık 1918 tarihli bir gazetede 
idam mahkumu olarak bildirilenlerin aslında tehcire tabi tutulan 
Ermeniler olduğunu, bu kişilere tifüs hastalarından alınan kanların 
inaktive edilmeden verildiğini ve kendisinin bu olayın görgü tanığı 
olduğunu iddia etmiştir. Bunun üzerine Dahiliye Nezareti soruşturma 
açılmasını istemiştir. Yapılan soruşturma sırasında Dr. Haydar Cemal 
ile Dr. Hamdi Suat’ın olayın geçtiği tarihte Erzincan’da birlikte hiç 
çalışmadıkları ortaya çıkmış, bunun sonucunda soruşturma komisyonu 
kimseye bir suçlama yöneltmemiştir.

Türk hekimleri şiddetli bir tifüs  salgını sırasında kendi 
ifadeleriyle “yangın ortasından bir can kurtarmak” amacıyla tifüs aşısı 
yapmışlardır. Tifüs aşısı, zamanının bilimsel bilgilerine uygun olarak 
hazırlanmıştır. Aşılananlar arasında ırk ve din ayrımı yapılmamıştır.

Sonuç olarak, kaynaklara göre Türk hekimlerinin tifüslülerden 
aldıkları kanı biyolojik savaş materyali olarak kullandıkları iddiası 
tarihi gerçeklere uygun değildir.

Dr. Tevfik Salim Sağlam

Tifus ve diğer salgın hastalıklarla mücadele verilen o yıllarda 
Tevfik Salim Beyin başına akıl almaz bir olay daha geldi. Erzurum 
ve Trabzon’da 1916 yılında kolera salgını mücadelesi sırasında aşı 
uygulayarak insanlara zarar verdiği suçlamasıyla 1918 yılında Nemrut 
Mustafa Paşa Divanı’nda yargılandı. Mustafa Paşa, Sadrazam Damat 
Ferit Paşa’nın emirleri doğrultusunda kişileri yargılayan ve tarihe 
aldığı idam kararlarıyla geçmiş bir kişidir. İşgal yıllarında Divan-ı 
Harp-i Örfi Mahkemesi Başkanıdır. Ermeni tehciri sonrasındaki 
davalarda ilanla şahit ararayan, Bayburt Kaymakamı Nusret Beyi, 
Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Beyi ve daha nicelerini idam ettiren, 

Talat Paşa, Enver Paşa, Cemal Paşa’nın yanı sıra Mustafa Kemal 
Atatürk, Rauf Orbay ve Kazım Karabekir’i de gıyaben idama mahkûm 
eden kişidir. Ancak, Tevfik Salim Bey, bu badireyi atlatır ve gıyaben 
yapılan mahkemede  beraat eder.

Tifüs aşısı uygulaması Türk hekimleri tarafından ilk kez 
yapılmıştır. Aşının deneysel araştırmaları Dr. Reşat Rıza ve Dr. 
Mustafa Hilmi Bey’ler tarafından gerçekleştirilmiştir. Dr. Reşat Rıza 
usulü ile hazırladığı aşıyı insanlar üzerinde ilk olarak uygulayan 3. 
Ordu Sıhhiye Reisi Binbaşı Dr. Tevfik Salim Bey’dir. Bu uygulama 
bizim sağlık tarihimizde bir altın olaydır. Onlar olmasaydı binlerce 
vatan evladı yaşamını yitirecekti. 
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yenemedi, fakat, 3. Ordu sıhhiye grubu her iki güçlüğü de çözerek 
tifüsü yenmeyi başardı.

Tifüs mücadelesinin aslı bit mücadelesidir. Bit mücadelesini 
bölgenin her yerinde merkezden gelecek sabit ya da seyyar etüvlere 
bağlamak hayal peşinde koşmaktan başka bir şey değildir. Zaten, 
Erzurum’da mevcut bir iki seyyar etüv yolda birçok defalar kırılmış 
ve hiçbir zaman cepheye ulaşamamıştır. Orduda her yerde yapılabilir, 
kolay kullanılır, kolay tamir olunur, ucuz bir dezenfeksiyon cihazına 
gerek vardır.

Bu güçlüğü yenen kişi Sivas menzil mıntıka sertabibi Dr. Ahmet 
Fikri olmuştur. 1916 yılında ordu sıhhiye reisliğine bir yazı yazarak 
pratik bir tür etüv önerir. Önerdiği cihaza “buğu sandığı” adını 
vermiştir. 

Buğu sandığı

Buğu sandığı bir kazan ile bir sandıktan oluşmaktadır. Kazan, 
mutfaklarda kullanılan yemek kazanıdır. Bir ocağa gömme olarak 
yerleştirilir. Üzerine bir yüzü kazanın ağzı genişliğinde dairesel olarak 
delinmiş tahta sandık ters olarak konur. Kazan ile sandık arasından 
buhar kaçmaması  için keçe kullanılır. Kazan su ile doldurulup ocak 
yakılır. Sandığın içindeki ızgaralara elbise ve eşyalar yerleştirilir. 
Kazanla sandık arasından buhar çıkmaya başlayınca çengellerle 
sıkıştırılır. Yarım saat beklendikten sonra eşya çıkarılır. Dezenfeksiyon 
tamamlanmıştır.

Buğu sandığı başarıyla denendikten sonra bütün bölgede hem 
askeri kıtalarda hem de toplumdaki bit mücadelesinde kullanılmaya 
başlanır; 1917-1918 yıllarında 13 ay içinde yalnızca evlerde yaşayan 
2.225.262 kişinin elbiseleri dezenfekte edilir.

Savaş, yokluk, yosulluk, sefalet, açlık ve salgın hastalıkların 
hüküm sürdüğü o yıllarda Ankara’nın doğusundaki bölgede tifüs 
salgınının denetim altına alınmasında en büyük  katkıyı yapan buğu 
sandığı, basit, ucuz, pratik ve çok etkili bir çözümdü. Dr. Ahmet Fikri, 
bu altın buluşuyla binlerce insanımızın hayatını kurtardı.

Salgını önleme çabaları içinde tifüse karşı aşı uygulamaları da 
yer almıştır. Tifüs aşısı, hastalığın yüksek ateşli döneminde bulunan 
hastaların kan örneklerinden üretilmiştir. Hastalardan alınan kan, 
fibrinsiz hale getirildikten sonra bir saat 60°C’de inaktive edilerek 
kullanılmıştır. Aşı elde etmek için tifüslü hasta kanı gerektiğinden, 
sınırlı miktarda üretilebilen aşı, öncelikle hekim ve hastabakıcılar 
gibi tifüse yakalanma riski yüksek olanların korunması amacıyla 
kullanılmıştır. 3. Ordu Sıhhiye Reisi Dr. Tevfik Salim Bey tarafından 
bu şekilde hazırlanan  aşı, ilk kez 28 Mart 1915 tarihinde Hasankale’de 
aralarında Dr. Haydar Cemal ve Dr. Salahattin Bey’lerin de bulunduğu 
beşi doktor dokuz subaya yapılmıştır. Bu şekilde hazırlanan tifüs 
aşısını, Dr. Alaattin Erzurum’da, Dr. Abdulhalim Asım Bayburt’ta, 
Dr. İzak Sivas’ta, Dr. Mihran Hasankale’de uygulamışlardır. Kendi 
istekleriyle aşı olanlar arasında Ali İhsan Sabis ve Fevzi Çakmak 
Paşa’lar da bulunmaktadır.

Bu arada, ne yazık ki talihsiz bir olay yaşanmıştır. 3. Ordu 
Sıhhiye Reisi’nin “kanlar inaktive edilmeden aşı yapılmayacak” 
emrine karşın, daha sonra ruhsal bir rahatsızlık geçirmekte olduğu 
anlaşılan Dr. Hamit Osman, kanları inaktive etmeden aşı yapmıştır. 
Aşıladığı kişiler arasında Erzincan hastanelerindeki hastabakıcı 
erlerle birlikte Kızılay Hastanesi doktorları da bulunmaktadır. Dr. 
Hamdi Suat ise, kanları -16°C de 24-48 saat bekleterek inaktive etmiş 
ve aşıyı bir kez yapmak yerine üçer gün aralıklarla üç kez vermiştir. 
Bu şekilde aşıladıklarına, uygulamanın sona ermesinden 10-23 gün 
sonra kendisinin “kesin bağışıklık aşısı” . (Muafiyet-i katiye aşısı) 
adını verdiği bir aşı daha yapmıştır. “Kesin bağışıklık aşısı” tifüslü 
hastalardan alınan kanı hiçbir işleme tabi tutmadan uygulamaktır. 
Bu tür aşıyı kendisine de yapmıştır. 1916’da Almanca, 1917 yılında 
Türkçe yayınladığı makalesinde bazı idam mahkumlarına da aşı 
uyguladığını bildirmiştir.

 Bu uygulamada siyasi bir iddia da konu edilmiştir. Buna göre, 
aşı yapılırken 1915 yılında yaşanan ve tarihsel bir tartışmaya konu 
olan tehcire tabi tutulan Ermenilere tifüsle kontamine serum enjekte 
edilmiş ve bunun biyolojik savaş uygulaması olarak kabul edilmesi 
gerektiği ileri sürülmüştür. 

Sağlıkta Altın Olaylar
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SAĞLIK BAKANLIĞI KURULUYOR

Büyük Millet Meclisi’ne, kuruluşunun ertesi günü, 24 Nisan 1920 
tarihinde bir kanun önerisi berildi. Bu öneri 2 Mayıs 1920 tarihinde 
3 sayılı kanun olarak kabul edildi. Buna göre, İcra Vekilleri Heyeti 
(Bakanlar Kurulu) 10 bakan ve Erkanı Harbiye Umumiye Reisinden 
(Genel Kurmay Başkanı) oluşuyordu. Sözü edilen bakanlıklardan 
biri de  o zamanki adı ile “Sıhhıye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti”  
(Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı) idi. 

3 Mayıs 1920 tarihinde yapılan ilk Bakanlar Kurulu toplantısına 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak katılan Dr. Adnan Adıvar, 11 
Mayıs 1920 tarihinde Hacıbayram Camii yakınlarındaki eski Ankara 
evi olan Vilayet Konağı’nın bir odasında göreve başladı. Bakanlıkta, 
kendisinden başka bir de küçük sıhhat memuru (sağlık memuru) vardı.  

Dr. Adnan Adıvar

Bakanlık kurulduğunda elde hiç bir kayıt ve bilgi yoktu. Adıvar, 
ilk iş olarak  çalışmakta olan hekim ve personelin isimlerini ve hizmet 
veren sağlık kuruluşlarının listesini isteyerek kaydetti, ayrıca, İstanbul 
Hükümeti’nin bütün mevzuatını derledi.  Bundan sonra, Bakanlığın 
merkez ve taşra örgütü düzenlenmeye başlandı: Merkezde hıfzıssıhha 
dairesi, sicil dairesi, muhasebe ve evrak kalemi kuruldu. Taşrada ise, 
eski sağlık müdürlükleri, hükümet, belediye ve karantina tabiplikleri 
ile küçük sıhhıye memurlukları aynen korundu, Meclis-i Sıhhi Ali 
kaldırıldı, kuduz tedavi müessesesi, aşıhane ve bakteriyolojihane 
kurulması kabul edildi. Mahalli idarelere ait hastaneler aynen bırakıldı. 
Kastamonu ve Zonguldak bölgelerindeki frengi hastaneleri de mahalli 
idarelere devredildi. Burgaz adasında bir verem sanatoryumu açıldı. 
Çiçek aşıları Antalya yolu ile İtalya’dan sağlandı. Dr. Eşref Bey’in 
İstanbul’dan İngilizlerin takibinden kurtularak kaçırdığı virüslü bir 
tavşandan  diğer tavşanlara pasajlar yapılarak Ankara’da kuduz aşısı 
üretimine başlandı.

Bakanlığın adındaki “sosyal” sözcüğü iki nedenle önemlidir. 
Bilindiği gibi sağlık “bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik 
durumu” olarak tanımlanır. Yani, sağlık ve sosyal yardım kavramları 
birlikte ele alınması gereken kavramlardır. Bu iki terimi bir bakanlığın 
adında birleştiren ilk ülkelerden birisi Türkiye’dir. Ancak, söz konusu 
bakanlığın adındaki “sosyal yardım” teriminin asıl gerekçesi, o 
yıllarda Türkiye’ye yurt dışından ve içinden göç eden iki milyonun 
üzrerindeki göçmenin yerleştirme ve bakım işlerinin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı’na verilmiş olmasıdır. Bu Bakanlık içinde 
yer alan Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü 1983 yılında çıkartılan 
2828 sayılı yasa ile Çocuk Esirgeme Kurumu ile birleştirilerek 
Başbakanlığa bağlanmış, Sağlık ve Sosyal Yardım  Bakanlığının adı 
da 1988 tarihinde Sağlık Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.

Adnan Adıvar’ın 10 Mart 1921 tarihinde bakanlıktan ayrılması 
üzerine önce Dr. Refik Saydam bakan olarak atandı. Onun da istifası 
üzerine 24 Aralık 1921’de Sinop mebusu Dr. Rıza Nur bakan oldu. 
Bu dönemlerde Bakanın kendisi dahil Ankara’daki bütün hekimler 
cepheden gelen yaralıların tedavileri ile meşguldüler. Bir ara emniyet 
gerekçesiyle bakanlıkların Kayseri’ye taşınması gündeme geldiğinde, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın bazı bölümleri kısa bir süre 
için Kayseri’ye taşındı, sonra geri getirildi.

Cumhuriyet’in ilanının ertesi günü 30 Ekim 1923 tarihinde 
Dr. Refik Saydam Cumhuriyet’in ilk Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı olarak atandı. Saydam da Mustafa Kemal ile Samsun’a ayak 
basanlardandır. Kısa bir süre dışında 1937 yılına kadar bakanlık 
yapmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir ara başbakanlık da 
yapan  Saydam, ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin kuruluşunda ve 
gelişmesinde en büyük katkısı olan kişidir. O nedenle, Saydam’ın 
düşüncelerinin ve uygulamalarının bilinmesi gerekir.
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Dr. Refik Saydam

Saydam’ın İlkeleri : Refik Saydam’ın sağlık hizmetlerinin 
sunuluşunda benimsediği temel ilke “koruyucu hizmetlere öncelik” 
verilmesidir. O’na göre, hekimlerin ve Bakanlığın asıl sorumluluğu, 
hastaları iyileştirmekten çok, sağlıklı olanların bu durumlarının 
krunmasıdır. Saydam’a göre, tedavi edici hizmetler, bakanlığın değil 
yerel yönetimlerin görevleridir. Hükümetin bu konudaki görevi yerel 
yönetimlere yol göstermektir. Saydam, belediyelere hastane işletmesi 
konusunda eğitici örnekler olması amacıyla Ankara, İstanbul, Sivas, 
Erzurum ve Diyarbakır’da “Numune” (örnek) Hastanelerini açmıştır. 

Refik Saydam’ın bir diğer ilkesi de “önemli” hastalıklarla 
savaşa öncelik vermesidir. Önemli hastalık, en çok görülen, en çok 
öldüren ya da sakat bırakan, iş gücüne en çok engel olan hastalık 
demektir. Saydam’ın zamanında köylerde hasta tedavi hizmetlerini 
örgütlemek için belirli bir çaba harcanmamasına karşılık, o dönemin 
önemli hastalıkları olan sıtma, trahom, frengi, lepra gibi hastalıklarla 
savaş için özel örgütler kurulmuş var olanlar güçlendirilmiştir.

Saydam’ın İnsangücü Politikası : Türkiye’de 1923 yılında 
554 hekim (19.860 kişiye bir hekim), 136 ebe (80.860 kişiye bir ebe) 

vardı. O yıllardaki hemşire sayısı bilinmiyor. Ancak, 1930 yılında 
bütün ülkede 202 hemşire (71.520 kişiye bir hemşire) bulunuyordu.  
Bu rakamlar, Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki sağlık insangücü 
yetersizliğini bütün açıklığı ile göstermektedir.

Hekim yetiştirme konusunda o yıllardaki önemli sorun, 
İstanbul’daki tek tıp fakültesindeki eğitim harcamalarını 
karşılayabilecek yeter sayıda lise mezunu bulunmayışıdır. Saydam, 
bu sorunu çözmek üzere tıp öğrenci yurtları açmış ve öğrencilerin 
okuma, barınma, giyinme ve yaşama giderlerini karşılamış, böylece, 
tıp fakültesinin çekiciliği arttırılmıştır Bu önlem sayesinde ülkedeki 
hekim sayısı 1930 yılında 1182’ye, 1940’da 2387’ye erişmiştir. Refik 
Saydam, devletin hekim ihtiyacını karşılamak için de tıp fakültesini 
yurtlarda kalarak bitirenlere zorunlu hizmet kuralını getirmiştir.

Saydam’ın karşılaştığı bir diğer sorun da koruyucu hizmetlerde 
ve özellikle kırsal bölgelerde çalışabilecek hekimdışı personel 
yetersizliği idi. Bu işlerde çalışacak kadın personel bulmak daha da 
zordu. Çünkü, o dönemlerde temel eğitim görmüş genç kız bulmanın 
zorluğu yanında, kadınların bu tür işlerde çalışmaları toplum tarafından 
da hoş karşılanmıyordu. Kaldı ki, oldukca yetersiz koşulların 
bulunduğu kırsal bölgelerde kadınların çalışabilmeleri de güçtü. O 
nedenle Saydam, erkekleri eğitmeyi ön planda düşünerek  Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde var olan küçük sıhhat memurluğunu 
geliştirerek “sağlık memurluğu” sınıfını kurmuştur.

Saydam’ın önemli bir uygulaması, kamu sektöründe çalışan 
bütün petsonelin atama, yükselme ve cezalandırma işlerini tek elde, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nda toplamasıdır. Böylece Bakanlık, 
işleri yürüten asıl kurum durumuna gelmiş, özel idareler ve belediyeler 
yalnızca hastaneleri finanse eden kuruluşlar olarak kalmıştır.

Saydam zamanında koruyucu hizmetlerde çalışanlara, iyileştirici 
hizmetlerde çalışanlardan daha yüksek ücret ödenmekteydi. Buna 
karşılık hekimlerin serbest çalışmaları yasaklanmıştı.

Saydam’ın Örgütlenme Politikası : Refik Saydam dönemindeki 
örgütlenme biçimi kısaca “dikey örgütlenme” olarak belirtilebilir. Bu 
tür örgütlenmede, tek bir hastalıkla savaşan örgütler söz konusudur. 
Saydam, sıtma, trahom, frengi ve lepra hastalıklarıyla savaşmak üzere 
ayrı ayrı örgütler kurmuştur.

Saydam, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde “hükümet 
tabipliği” birimlerini temel olarak kabul etmiştir. Bu sistemde il valisi, 
bütün bakanlıkların olduğu gibi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın 
da o ildeki temsilcisidir. Ancak, il sağlık ve soayla yardım  müdürü 
vali adına hizmetleri yürütür. İlçedeki sağlık hizmetlerinin sorumlusu 
ise kaymakamdır. Kaymakam adına işleri yürüten kişi hükümet 
tabibidir. Bu sistem, tümüyle, ülkemizdeki yönetsel bölünmeye (İl 
İdaresi Kanunu) paralel bir sistemdir.

Sağlıkta Altın Olaylar
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Sağlık Bakanlığı merkez binası

Bütün eleştirilere karşın, Cumhuriyetin kuruluşundan buyana 
Türkiye’de sağlık alanında birçok olumlu gelişme olduğu bir 
gerçetir. Bulaşıcı hastalıklar önemli ölçüde azaltıldı, çocuk felçi 
ülkeden silindi, bebek ölümleri binde ikiyüzlerden, binde onlara 
kadar indirildi. Doğumların çoğu artık sağlık personeli ile oluyor, 
fertilite hızı düşürüldü, yaşam süresi uzadı, sağlık hizmetleri herkese 
ulaşacak duruma geldi, hekim sayısı doygunluk noktasına ulaştı. 
Artık hekimlerimiz yurt dışında da başarıyla çalışıyorlar. Dünyanın 
herhangi bir yerinde yapılıp ta ülkemizde yapılamayan bir ameliyat 
ya da tedavi yönteminden söz etmek güç. İlaç üretimi açısından kendi 
kendine yeter duruma çok yakınız. 

Her alanda olduğu gibi, sağlık alanındaki bütün olumlu 
gelişmelerin temelinde de, Cumhuriyetimizi  kuranların harcı 
yatar.   

 Kaynaklar
1. Akyay, N. Osmanlı İmparatorluğu’nda Sağlık Örgütleri ve
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Dr. Refik Saydam

Saydam’ın İlkeleri : Refik Saydam’ın sağlık hizmetlerinin 
sunuluşunda benimsediği temel ilke “koruyucu hizmetlere öncelik” 
verilmesidir. O’na göre, hekimlerin ve Bakanlığın asıl sorumluluğu, 
hastaları iyileştirmekten çok, sağlıklı olanların bu durumlarının 
krunmasıdır. Saydam’a göre, tedavi edici hizmetler, bakanlığın değil 
yerel yönetimlerin görevleridir. Hükümetin bu konudaki görevi yerel 
yönetimlere yol göstermektir. Saydam, belediyelere hastane işletmesi 
konusunda eğitici örnekler olması amacıyla Ankara, İstanbul, Sivas, 
Erzurum ve Diyarbakır’da “Numune” (örnek) Hastanelerini açmıştır. 

Refik Saydam’ın bir diğer ilkesi de “önemli” hastalıklarla 
savaşa öncelik vermesidir. Önemli hastalık, en çok görülen, en çok 
öldüren ya da sakat bırakan, iş gücüne en çok engel olan hastalık 
demektir. Saydam’ın zamanında köylerde hasta tedavi hizmetlerini 
örgütlemek için belirli bir çaba harcanmamasına karşılık, o dönemin 
önemli hastalıkları olan sıtma, trahom, frengi, lepra gibi hastalıklarla 
savaş için özel örgütler kurulmuş var olanlar güçlendirilmiştir.

Saydam’ın İnsangücü Politikası : Türkiye’de 1923 yılında 
554 hekim (19.860 kişiye bir hekim), 136 ebe (80.860 kişiye bir ebe) 

vardı. O yıllardaki hemşire sayısı bilinmiyor. Ancak, 1930 yılında 
bütün ülkede 202 hemşire (71.520 kişiye bir hemşire) bulunuyordu.  
Bu rakamlar, Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki sağlık insangücü 
yetersizliğini bütün açıklığı ile göstermektedir.

Hekim yetiştirme konusunda o yıllardaki önemli sorun, 
İstanbul’daki tek tıp fakültesindeki eğitim harcamalarını 
karşılayabilecek yeter sayıda lise mezunu bulunmayışıdır. Saydam, 
bu sorunu çözmek üzere tıp öğrenci yurtları açmış ve öğrencilerin 
okuma, barınma, giyinme ve yaşama giderlerini karşılamış, böylece, 
tıp fakültesinin çekiciliği arttırılmıştır Bu önlem sayesinde ülkedeki 
hekim sayısı 1930 yılında 1182’ye, 1940’da 2387’ye erişmiştir. Refik 
Saydam, devletin hekim ihtiyacını karşılamak için de tıp fakültesini 
yurtlarda kalarak bitirenlere zorunlu hizmet kuralını getirmiştir.

Saydam’ın karşılaştığı bir diğer sorun da koruyucu hizmetlerde 
ve özellikle kırsal bölgelerde çalışabilecek hekimdışı personel 
yetersizliği idi. Bu işlerde çalışacak kadın personel bulmak daha da 
zordu. Çünkü, o dönemlerde temel eğitim görmüş genç kız bulmanın 
zorluğu yanında, kadınların bu tür işlerde çalışmaları toplum tarafından 
da hoş karşılanmıyordu. Kaldı ki, oldukca yetersiz koşulların 
bulunduğu kırsal bölgelerde kadınların çalışabilmeleri de güçtü. O 
nedenle Saydam, erkekleri eğitmeyi ön planda düşünerek  Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde var olan küçük sıhhat memurluğunu 
geliştirerek “sağlık memurluğu” sınıfını kurmuştur.

Saydam’ın önemli bir uygulaması, kamu sektöründe çalışan 
bütün petsonelin atama, yükselme ve cezalandırma işlerini tek elde, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nda toplamasıdır. Böylece Bakanlık, 
işleri yürüten asıl kurum durumuna gelmiş, özel idareler ve belediyeler 
yalnızca hastaneleri finanse eden kuruluşlar olarak kalmıştır.

Saydam zamanında koruyucu hizmetlerde çalışanlara, iyileştirici 
hizmetlerde çalışanlardan daha yüksek ücret ödenmekteydi. Buna 
karşılık hekimlerin serbest çalışmaları yasaklanmıştı.

Saydam’ın Örgütlenme Politikası : Refik Saydam dönemindeki 
örgütlenme biçimi kısaca “dikey örgütlenme” olarak belirtilebilir. Bu 
tür örgütlenmede, tek bir hastalıkla savaşan örgütler söz konusudur. 
Saydam, sıtma, trahom, frengi ve lepra hastalıklarıyla savaşmak üzere 
ayrı ayrı örgütler kurmuştur.

Saydam, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde “hükümet 
tabipliği” birimlerini temel olarak kabul etmiştir. Bu sistemde il valisi, 
bütün bakanlıkların olduğu gibi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın 
da o ildeki temsilcisidir. Ancak, il sağlık ve soayla yardım  müdürü 
vali adına hizmetleri yürütür. İlçedeki sağlık hizmetlerinin sorumlusu 
ise kaymakamdır. Kaymakam adına işleri yürüten kişi hükümet 
tabibidir. Bu sistem, tümüyle, ülkemizdeki yönetsel bölünmeye (İl 
İdaresi Kanunu) paralel bir sistemdir.
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SENDROMLAR ARASINDA BİR 
TÜRK ADI

Balkan Savaşı sırasında Bulgar ordusu Edirne’yi alır, Çatalca’ya 
kadar ilerler. Osmanlı hükümeti çaresizlik içindedir. Bir genelge 
yayınlar. Genelgenin ekinde bir dua vardır. Bu duanın öğrenciler 
tarafından 4444 kez okunması istenir.  O yıllarda, ekinlere zarar veren 
çekirge sürülerine karşı kadılar emirname çıkartırlar. Başgösteren 
veba salgınına karşı 9-10 yaşlarındaki çocukların akşam ile yatsı 
namazları arasında minarelerde ya da yüksek yerlerde rahman suresini 
okumaları istenir. 

İşte, Osmanlı İmparatorluğu ’nun son yılları böyledir. Cahillerin 
yönettiği, bilimden uzak, hurafelerin kol gezdiği, batıl inanışların 

hakim olduğu bir ülke. Böyle bir dönemde, bu ülkede bir bilim 
adamının ortaya çıkması ve adını tarihe kazıması olacak şey değil 
gibi görünmektedir. Ama, Hulusi Behçet adında bir tıp profesörü bunu 
başarır.  Sanki bir mucizeyi gerçekleştirir. 

Hulusi Behçet 26 Şubat 1889’da İstanbul’da doğdu. Maarif 
Müdürü olan babasının görevi nedeniyle bir süre Beyrut’ta bir Fransız 
okuluna devam etti, 1901 yılında Beşiktaş Rüştiyesi’nden mezun oldu. 
Askeri Tıbbiyeye girdi. 1911 yılında Gülhane Uygulama Okulunda 
dermatoloji asistanı oldu.   Üç yıl sonra çıkan Dünya Savaşı nedeniyle 
Kırklareli ve Edirne hastanelerinde görev yaptı. 

Edirne’de çalıştığı sıralarda Halep cephesinden  gelen askerler 
arasında “şark çıbanı” üzerinde araştırmalar yapmaktaydı. İşte bu 
dönemde ilk önemli buluşunu yaptı ve “çivi bulgusu”nu belirledi.

Eğitimini arttırmak üzere 1917 yılında Avrupa’ya gitti. 
Budapeşte ve Berlin’de çalıştı. Yurda döndükten sonra 1922 
yılında ilk kitabı olan “Emraz-ı Cildiyede Laboratuvarın Kıymet ve 
Ehemmiyeti” yayınlandı. Bir yıl sonra Hasköy Zührevi Hastalıklar 
Hastanesi’ne başhekim olarak atandı. Aynı yıl, ikinci kitabı olan 
“Frengi Tedavisi Hakkında Beynelmilel Anketlerim” yayınlandı. Bu 
sıralarda şark çıbanının “diyatermi” yoluyla tedavisi için bir yöntem 
geliştirdi. 1924 yılında Guraba Hastanesi’nde Deri Hastalıkları Bölüm 
Bakanlığına getirildi. Bu yıl içine N.Ramih ile birlikte kaleme aldığı 
üçüncü kitabı olan “Wasserman Hakkında Noktai Nazar ve Frengi 
Tedavisinde Düşünceler”  yayınlandı. Bunu izleyen dört yıl içinde 
şark çıbanı, frengi tedavisi, arpa uyuzu ve irsi frengi konularında  
dört kitap daha yazdı. Arpa uyuzunun “pediculoide ventricous” adlı 
asalaktan kaynaklandığını gösterdi.  Ham incir dermatiti konusunda 
çalışmalar yaptı. Deride iltihaplı yaralar oluşturan mantarların yüzeyel 
egzemalara yol açan türlerini tanımladı. Bulgularını yurt içinde ve 
dışındaki dergilerde yayınladı. 

Üniversite reformunun olduğu 1933 yılında İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları ve Frengi Kliniğinde profesörlüğe ve 
kürsü başkanlığına atandı.  Böylece profesörlüğe yükseltilen ilk Türk 
ünvanını da almış oldu. 1939 yılında ise ordünaryüs profesör oldu. 

1934’de soyadı kanunu çıktı. Bu sırada  Atatürk, kendisine 
bir mektup yazdı. Mektubunda ulu önder, Behçet sözcuğünün “çok 
parlak, güzel” anlamına gelen Türkçe bir sözcük olduğunu yazıyordu. 
Böylece, Hulusi Bey, Behçet soyadını aldı.

1924 yılında bir hasta ile karşılaştı. Cinsel organı çevresinde 
ülserleri, ağız içinde aftları ve gözünde iridosikliti vardı. Daha önce 
gittiği hekimler kendisine frengi ya da verem tanıları koymuşlardı. 
Hulusi Behçet bir tür virüsün bu bulgulara neden olmuş olabileceğini 
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düşündü. Altı yıl sonra, bu kez bir kadın hastada aynı belirtileri gördü. 
1936 yılında, ağzında derin yaralar olan bir hasta diş hekimliğinden 
kendisine sevk edildi. 1938 yılında Prof. Niyasi İsmet Gözcü, göz 
çevresinde yaraları olan bir hastayı Hulusi Behçet’e gönderdi. Aynı 
fakültede iç hastalıkları profesörü olan Erich Franc da kendisine 
benzer bulguları olan bir hasta gönderdi.  Hulusi Behçet artık, daha 
önce hiç tanımlanmamış bir sendrom ile karşı karşıya olduğundan 
emindi. 

Bu yeni durumla ilgili sabahlara kadar uzayan çalışmalara 
girişti. Bu çalışmalar sırasında kolit ve koroner spazm geçirdi. Ama, 
çalışmalarına devam etti. Bulgularını yazdı, yurt dışındaki bilimsel 
toplantılarda yayınladı. Sonunda amacına ulaştı. 13 Eylül 1947 günü 
Cenevre’de toplanan Uluslararası Deri Hastalıkları Kongresi’ne bir 
bildiri sundu. Ağız ve üreme organları çevresinde yaralara ve gözde 
iltihaplara neden olan bu sendromun şimdiye kadar tanımlanmamış 
yeni bir sendrom olduğunu açıkladı. Zürih Tıp Fakültesi 
profesörlerinden Miescher’in önerisi ile Kongre bu hastalığa “Behçet 
hastalığı” denilmesini kabul etti. Bazıları buna, “trisymptom Behçet” 
ya da “morbus Behçet” dediler. Bu tarihten iki yıl sonra Adamantiadis 
adında bir Yunanlı hekim aynı sendromu tanımladığını açıkladıysa da, 
elbette uluslararası bilim dünyasında ancak, gülümseme ile karşılandı.

Hulusi Behçet bu başarısından kısa bir süre sonra 8 Mart 1948 
tarihinde, en verimli çağında kalp krizinden yaşama veda etti.

Ölümünden sonra Japonya’dan ABD’ye kadar birçok ülkede 
adını taşıyan dernekler kuruldu, kliniklere onun adı verildi. Ölümünün 
yirmidörcüncü yılı olan 1972 yılında “Cumhuriyet Dönemi Tıp Ödülü” 
ona verildi. TÜBİTAK onun adını yaşatmak için 1975 yılında Hulusi 
Behçet Ödülü’nü başlattı. Ulusal ve uluslararası tıp kurultaylarında 
Behçet simpozyumları ve özel oturumları düzenlendi. 1983 yılında 
İstanbul Tıp Fakültesi onun ölüm günü olan 8 Mart tarihini “Behçet 
Günü” ilan ederek kutlamaya başladı. Aynı fakültede 1984 yılında 

Behçet Kliniği, 1985 yılında ise Behçet Araştırma ve Uygulama 
Merkezi kuruldu. 1986 yılında Tunus Hükümeti Hulisi Behçet adına 
posta pulu çıkardı. 1996 yılında Darphane 5000 adet Dr. Hulusi Behçet 
Hatıra Parası çıkardı. 1997 yılında TÜBİTAK ile Almanya Atatürkçü 
Düşünce Derneği tarafından “Behçet Hastalığı Araştırma Ödülü” 
verilmeye başlandı. Birçok dilde Behçet adına internet sayfaları açıldı.

Elbette, günümüzde daha çok araştırma ve yayın yapılıyor. 
Fakat, Hulusi Behçet’ten sonra şimdiye kadar yeni bir sendrom 
tanımlayan ve adını tıp literatürüne silinmez harflerle yazdıran başka 
bir Türk bilim adamı çıkmadı. O nedenle, Hulusi Behçet’in bütün 
olanaksızlıklar içinde yaptığı bilimsel çalışmaların ve yayınlarının 
değerini daha iyi anlıyoruz. Türk hekimleri ve bilim adamları olarak 
ona minnetlerimizi sunuyoruz.

Kaynaklar

1. Bir Hastalığa Adını Veren Bilim Adamımız Prof. Dr. Hulusi
Behçet, Bütün Dünya, Mayıs 2001.

2. Öztürk, Y. Tıp Tarihi ve Pullarındaki Türk Bilim Adamı, Bütün
Dünya, Mayıs 2001.
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UÇAN ÖLÜM

Onyedinci yüzyılda İspanyollar Peru’da hüküm sürmektedir; 
Yayılmacı başkanın eşi Kontes Chinchon 1630 yılında, Lima’da 
hastalanır; Sıtmaya yakalanmıştır. Sıtma eski Mısırlılardan buyana 
bilinen, ama nedeni de tedavisi de bilinmeyen bir hastalıktır. Kontes 
neredeyse ölmek üzeredir. Ancak, son anda ortaya bir yerli çıkar; 
Hastaya bir ağacının kabuklarından hazırlanmış tozu yutturur. Hasta 
kurtulur.

Kontes bu tozun Avrupa’da da kullanılmasına öncülük eder; Bu 
eşi benzeri bulunmayan ilaca kontesin onuruna “chinchona” (kinkina 
– kınakına) adı verilir. İşte “kinin” (quinine) böylece eski dünyaya
yeni dünyanın bir armağanı olarak girmiş olur..

Sıtmanın Amerika kıtasına 1500 ‘lü yıllarda Avrupalılar ya da 
Afrikalı köleler tarafından getririldiği kesindir. Yani, aslında Perulu 
kızılderiler, kendilerine yapılmış bu kötülüğe iyilikle yanıt verirler ve 
kendilerini yok etmek isteyenleri yok olmaktan kurtarırlar.

Böylece, sıtma nedeni bilinmeden tedavisi bulunan ilk 
hastalıklardan olur. Kinin yalnızca tedavi için değil tanı amacıyla da 
kullanılır. Ateşi yükselen hastaya kinin verilir, ateş düşerse hastalığın 
sıtma olduğu anlaşılır.

Sıtma ilk çağlardan beri bilinen bir hastalıktır. Bu hastalık 
Roma İmparatorluğu’nda o kadar yaygındı ki, “Dea Febris” adında 
bir “Sıtma Tanrısı” (Ateş Tanrısı) yaratmışlardı. Birçok tarihçi, Grek 
ve Roma uygarlıklarının yıkılmasındaki nedenlerden birinin de sıtma 
olduğu konusunda görüş birliği içindedirler.

Sıtma ile sivrisinek arasındaki ilişki de çok eskiden buyana 
bilinmektedir. Sivrisinekler alçak toprakların uçan ölüm taşıyıcıları 
olarak kabul edilmişlerdir. Eski Mısırlıların sivrisineklerden korunmak 
için MÖ 3000 yıllarında cibinlik kullandıkları bilinir. 

Kentlerin yer seçiminde de sivrisinekler dikkate alınmıştır. 
MS 100 yılında Columella adındaki Romalı yazar De Rustica adlı 
eserinde şöyle yazmış : “Ne bir bina bataklık bir yere yapılmalı, 
ne de kentlerarası yollar böyle yerlerden geçmelidir. Aksi durumda, 
başımızın üstünde uçan sayısız böcekler ve pis kokudan kurtulamayız 

ve hastalık (sıtma) apansız bastırır. Sıcak mevsimlerde pis koku ve 
uçuşan böceklerin çokluğu nedeniyle soluk bile alamayız.”

Cibinlik

Gel zaman git zaman sıtmanın sivrisineklerden bulaştığı 
unutulmuş. Giderek hastalığın bataklıklardan çıkan kötü kokulu 
gazlardan kaynaklandığına inanılır olmuş. Hastalığın adı da, İtalyanca 
kötü hava anlamına gelen “malaria” oluvermiş. 

Sivrisineklerin sıtmayı bulaştırabileceği düşüncesi 1850‘li 
yıllarda yeniden gündeme gelmiş. Dr. Daniel Drake 1854 yılında 
yazdığı bir eserde “hastalığın hastadan sağlama, sözgelimi 
sivrisinekler gibi böceklerle taşındığı izlenimi çok güçlüdür” diye 
yazmış. Ama, bu görüş elli yıl kadar unutulmuş. Uyanan kişi Dr. 
Ronald Ross olmuş. 

Dr. Ronald Ross
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düşündü. Altı yıl sonra, bu kez bir kadın hastada aynı belirtileri gördü. 
1936 yılında, ağzında derin yaralar olan bir hasta diş hekimliğinden 
kendisine sevk edildi. 1938 yılında Prof. Niyasi İsmet Gözcü, göz 
çevresinde yaraları olan bir hastayı Hulusi Behçet’e gönderdi. Aynı 
fakültede iç hastalıkları profesörü olan Erich Franc da kendisine 
benzer bulguları olan bir hasta gönderdi.  Hulusi Behçet artık, daha 
önce hiç tanımlanmamış bir sendrom ile karşı karşıya olduğundan 
emindi. 

Bu yeni durumla ilgili sabahlara kadar uzayan çalışmalara 
girişti. Bu çalışmalar sırasında kolit ve koroner spazm geçirdi. Ama, 
çalışmalarına devam etti. Bulgularını yazdı, yurt dışındaki bilimsel 
toplantılarda yayınladı. Sonunda amacına ulaştı. 13 Eylül 1947 günü 
Cenevre’de toplanan Uluslararası Deri Hastalıkları Kongresi’ne bir 
bildiri sundu. Ağız ve üreme organları çevresinde yaralara ve gözde 
iltihaplara neden olan bu sendromun şimdiye kadar tanımlanmamış 
yeni bir sendrom olduğunu açıkladı. Zürih Tıp Fakültesi 
profesörlerinden Miescher’in önerisi ile Kongre bu hastalığa “Behçet 
hastalığı” denilmesini kabul etti. Bazıları buna, “trisymptom Behçet” 
ya da “morbus Behçet” dediler. Bu tarihten iki yıl sonra Adamantiadis 
adında bir Yunanlı hekim aynı sendromu tanımladığını açıkladıysa da, 
elbette uluslararası bilim dünyasında ancak, gülümseme ile karşılandı.

Hulusi Behçet bu başarısından kısa bir süre sonra 8 Mart 1948 
tarihinde, en verimli çağında kalp krizinden yaşama veda etti.

Ölümünden sonra Japonya’dan ABD’ye kadar birçok ülkede 
adını taşıyan dernekler kuruldu, kliniklere onun adı verildi. Ölümünün 
yirmidörcüncü yılı olan 1972 yılında “Cumhuriyet Dönemi Tıp Ödülü” 
ona verildi. TÜBİTAK onun adını yaşatmak için 1975 yılında Hulusi 
Behçet Ödülü’nü başlattı. Ulusal ve uluslararası tıp kurultaylarında 
Behçet simpozyumları ve özel oturumları düzenlendi. 1983 yılında 
İstanbul Tıp Fakültesi onun ölüm günü olan 8 Mart tarihini “Behçet 
Günü” ilan ederek kutlamaya başladı. Aynı fakültede 1984 yılında 

Behçet Kliniği, 1985 yılında ise Behçet Araştırma ve Uygulama 
Merkezi kuruldu. 1986 yılında Tunus Hükümeti Hulisi Behçet adına 
posta pulu çıkardı. 1996 yılında Darphane 5000 adet Dr. Hulusi Behçet 
Hatıra Parası çıkardı. 1997 yılında TÜBİTAK ile Almanya Atatürkçü 
Düşünce Derneği tarafından “Behçet Hastalığı Araştırma Ödülü” 
verilmeye başlandı. Birçok dilde Behçet adına internet sayfaları açıldı.

Elbette, günümüzde daha çok araştırma ve yayın yapılıyor. 
Fakat, Hulusi Behçet’ten sonra şimdiye kadar yeni bir sendrom 
tanımlayan ve adını tıp literatürüne silinmez harflerle yazdıran başka 
bir Türk bilim adamı çıkmadı. O nedenle, Hulusi Behçet’in bütün 
olanaksızlıklar içinde yaptığı bilimsel çalışmaların ve yayınlarının 
değerini daha iyi anlıyoruz. Türk hekimleri ve bilim adamları olarak 
ona minnetlerimizi sunuyoruz.
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Ross,  Kuzey Hindistan’da doğup, İngiltere’de tıp eğitimi 
gördükten sonra Hindistan’da görevlendirilmiş. O yıllarda bu ülkede 
sıtmadan milyonlarca kişi yaşamını yitiriyormuş. Aslında artist olmak 
isteyip babasının ısrarı üzerine hekim olan Ross gece-gündüz sıtmayı 
düşünür  ve bu konuda birşeyler yapmak için can atar olmuş. Bu 
hastalık onu o kadar meşgul ediyormuş ki bu konuda şiirler yazmış. 
Türkçe’ye çevrilince pek şiire benzemese de bir şiirinde şöyle demiş 
Ross:

Sıtma için, ey doğa, bana dua etme imkanı ver,
Hep onu düşüne düşüne, yürüdüm, yürüdüm.
Sıtmadan sımsıcak olmuş elleri ellerimle tuttum,
Ne anladımsa notlar aldım.
Loş uzaklıklar belki de mutlu çözümü aydınlatacak.

Acı dolu yüzler soruyorlar, iyileşecek miyiz?
Hayır, şimdilik hayır, yasaların bulunmasını bekliyoruz.
Oh Tanrım, bütün bu karanlıkları aydınlat.
O görünmeyen, küçük, milyonları öldürene ilişkin karanlıkları

Ross, bu duygularla İngiltere’ye dönerek parazitoloji ve tropikal 
hastalıklar konusunda uzmanlaştı. Hocası Dr. Manson fil hastalığına 
neden olan parazitin yaşamının bir dönemini sivrisineklerde 
geçirdiğini bulmuştu ve öğrencisi Dr. Ross’a aynı şeyin sıtma için de 
geçerli olabileceğini söyledi. 

Hindistan’a dönen Ross ısrarlı çalışmalarına başladı. Başarı 
1897 yılında geldi. Secunderabad kentinde Hüseyin Han adlı sıtmalı 
hastanın kanını emen sivrisineğin midesinde ve tükrük bezlerinde 
sıtma parazitini mikroskop altında saptadı. Bu başarırısını be kez şu 
şiir ile dile getirdi:

Bugün Tanrı’nın yardımıyla,
Ellerime bıraktığı
Duyulmamış bir olay oldu.
Ve ey Yüce Tanrı,
Yakarılar sana. Senin buyruğun bu çünkü.

Gizemli ölümlerin nedenini buldum,
Milyonları öldüren nedeni,
Bu küçücük nedeni artık biliyorum.
Milyonlar artık kurtulacak.
Ey, uçan ölüm, senin sokmaların nerede?

Senin utkun nerede?

Sen artık yok oldun.

Sıtmanın etkeni olan parazit (plasmodium) 1880 yılında Laveran 
tarafından bulunmuştu. Bu parazitin sivrisineklerde bir evre geçirip 
insanlara bulaştığının bulunması bir çığır açtı. Yeni sıtma ilaçlarının 
bulunması kimya sanayii için hiç te zor olmadı. Ama, özellikle 
sivrisneklerin rolünün kanıtlanması sıtma savaşında çok önemli 
gelişmeleri beraberinde getirdi.

Sıtma aracısının bataklık ve durgun su birikintilerinde 
çoğalmasının bilinmesi, insanları çevrelerinde birşeyler yapmaya 
yöneltti; Böcekbilimi gelişti; Sivrisineklerle ve diğer böceklerle ilgili 
araştırmalar çoğaldı. Bu sayede başka hastalıkların da etkenleri ortaya 
çıkartılabildi.

Öte yandan bazı yanlışlar da yapıldı. Sivrisineklerin yok edilmesi 
ile sıtmanın ortadan kalkacağı düşüncesi hakim oldu. Ensektisit denilen 
canlıkıranlarla sivrisinekler yok edilmeye çalışıldı. Bu maddeler ev 
içlerinde, bahçelerde, batalık bölgelerinde yaygın olarak kullanıldı. 
Sivrisinekler tümüyle yok edilemese bile yoğunlukları hayli azaltıldı. 
Ama, onlarla birlikte arılar, karıncalar, ağustos böcekleri ve daha bir çok 
canlı da yok oldu. Ekolojik denge alt üst oldu. Toprağa geçen DDT gibi 
canlıkıranlar otlar, sebzeler ve meyveler aracılığı ile diğer hayvanlara ve 
insanlara geçti. Bir çok hastalığın ortaya çıkmasına yol açıldı.

Canlıkıran kullanımı yanısıra bataklıların kurutulmaları da 
sıtma savaşında önemli bir yöntem oldu. Bataklıkların kurutulması 
teşvik edildi; 1940’lı yıllarda Türkiye’de çıkartılan “Olağanüstü Sıtma 
Kanunu” ile kurutulan bataklık arazisi onu kurutan köylülere verildi. 
Böyece, yanlızca bataklıkları değil, oralarda yaşayan canlıları da yok 
ettik. Doğanın dengesini daha da bozduk.

Herşeye karşın ve doğayı bozma pahasına sıtma hastalığı önemli 
ölçüde kontrol altına alındı. Bugün biliyoruz ki, sıtma savaşının 
temeli, sıtmalı hastaları bulup tedavi etmektir. Sıtmalı hasta olmazsa, 
miyonlarca sivrisinek bile uçuşsa, hastalık bulaşamaz.

Sağlıkta Altın Olaylar
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Canlıkıran uygulaması

Türkiye’de ilk Sağlık Bakanı Dr. Adnan Adıvar, Bakanlığın 
politikalarını belirlerken bazı bulaşıcı hastalıklara öncelik verileceğini 
açıklamıştı. Bu hastalıkların başında sıtma, verem, trahom ve frengi 
geliyordu. Cumhuriyet döneminin ilk Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam 
da bu politikayı benimsedi ve ülkede bir felaket haline gelen sıtma ile 
savaşa birinci derecede öncelik verdi.

O dönemde sıtma o kadar yaygındı ki, sözgelimi parazit endeksi 
(kan muayenesi pozitif olanların yüzdesi) Toros yöresinde, Mardin’de, 
İstanbul’da yüzde 80, Denizli’de yüzde 90, sıtmanın göreceli olarak 
az görüldüğü Trakya’da yüzde 30 dolaylarındaydı; sıtma nedeniyle 
doğumlar azalmış, çocuk ölümleri artmıştı; bazı köyler ortadan 
kalkmıştı, halk sıtmanın olmadığı yörelere göç ediyordu; İslam 
dininde cenazeleri erkeklerin kaldırması usul iken, erkekler yatak-
yorgan yattıkları için cenazeleri hastalıklara karşı daha dayanıklı olan 
kadınlar kaldırmaktaydı. 

İşte böyle bir ortamda Türkiye’de sıtma savaşı ciddi biçimde 
başladı ve günümüzde sıtma yok olma düzeyine kadar indirildi. Bu 
savaşın gizli kahramanları “sıtma sürveyans memurları”dır. Çünkü 
onlar, ülkeyi mahalle mahalle,  köy köy, mezra mezra dolaşarak her 
kapıyı çaldılar ve hasta aradılar; Dünya’ya aktif sürveyansın nasıl 
yapılacağını gösterdiler.

Atatürk sıtma muayenesi için kan veriyor

Binlerce yıldır insanoğlunu kıran sıtma hastalığı henüz 
yeryüzünden silinmiş değil, ama sona yaklaştığımızı söylemek 
kehanet olmaz. Bir çok hastalık gibi sıtma da tıp ve insanlık tarihinin 
sayfalarına gömülecek, ama, sivrisinekler var olmaya ve uçmaya 
devam edecek. Elbette, ölüm saçmadan…

Kaynaklar
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Ross,  Kuzey Hindistan’da doğup, İngiltere’de tıp eğitimi 
gördükten sonra Hindistan’da görevlendirilmiş. O yıllarda bu ülkede 
sıtmadan milyonlarca kişi yaşamını yitiriyormuş. Aslında artist olmak 
isteyip babasının ısrarı üzerine hekim olan Ross gece-gündüz sıtmayı 
düşünür  ve bu konuda birşeyler yapmak için can atar olmuş. Bu 
hastalık onu o kadar meşgul ediyormuş ki bu konuda şiirler yazmış. 
Türkçe’ye çevrilince pek şiire benzemese de bir şiirinde şöyle demiş 
Ross:

Sıtma için, ey doğa, bana dua etme imkanı ver,
Hep onu düşüne düşüne, yürüdüm, yürüdüm.
Sıtmadan sımsıcak olmuş elleri ellerimle tuttum,
Ne anladımsa notlar aldım.
Loş uzaklıklar belki de mutlu çözümü aydınlatacak.

Acı dolu yüzler soruyorlar, iyileşecek miyiz?
Hayır, şimdilik hayır, yasaların bulunmasını bekliyoruz.
Oh Tanrım, bütün bu karanlıkları aydınlat.
O görünmeyen, küçük, milyonları öldürene ilişkin karanlıkları

Ross, bu duygularla İngiltere’ye dönerek parazitoloji ve tropikal 
hastalıklar konusunda uzmanlaştı. Hocası Dr. Manson fil hastalığına 
neden olan parazitin yaşamının bir dönemini sivrisineklerde 
geçirdiğini bulmuştu ve öğrencisi Dr. Ross’a aynı şeyin sıtma için de 
geçerli olabileceğini söyledi. 

Hindistan’a dönen Ross ısrarlı çalışmalarına başladı. Başarı 
1897 yılında geldi. Secunderabad kentinde Hüseyin Han adlı sıtmalı 
hastanın kanını emen sivrisineğin midesinde ve tükrük bezlerinde 
sıtma parazitini mikroskop altında saptadı. Bu başarırısını be kez şu 
şiir ile dile getirdi:

Bugün Tanrı’nın yardımıyla,
Ellerime bıraktığı
Duyulmamış bir olay oldu.
Ve ey Yüce Tanrı,
Yakarılar sana. Senin buyruğun bu çünkü.

Gizemli ölümlerin nedenini buldum,
Milyonları öldüren nedeni,
Bu küçücük nedeni artık biliyorum.
Milyonlar artık kurtulacak.
Ey, uçan ölüm, senin sokmaların nerede?

Senin utkun nerede?

Sen artık yok oldun.

Sıtmanın etkeni olan parazit (plasmodium) 1880 yılında Laveran 
tarafından bulunmuştu. Bu parazitin sivrisineklerde bir evre geçirip 
insanlara bulaştığının bulunması bir çığır açtı. Yeni sıtma ilaçlarının 
bulunması kimya sanayii için hiç te zor olmadı. Ama, özellikle 
sivrisneklerin rolünün kanıtlanması sıtma savaşında çok önemli 
gelişmeleri beraberinde getirdi.

Sıtma aracısının bataklık ve durgun su birikintilerinde 
çoğalmasının bilinmesi, insanları çevrelerinde birşeyler yapmaya 
yöneltti; Böcekbilimi gelişti; Sivrisineklerle ve diğer böceklerle ilgili 
araştırmalar çoğaldı. Bu sayede başka hastalıkların da etkenleri ortaya 
çıkartılabildi.

Öte yandan bazı yanlışlar da yapıldı. Sivrisineklerin yok edilmesi 
ile sıtmanın ortadan kalkacağı düşüncesi hakim oldu. Ensektisit denilen 
canlıkıranlarla sivrisinekler yok edilmeye çalışıldı. Bu maddeler ev 
içlerinde, bahçelerde, batalık bölgelerinde yaygın olarak kullanıldı. 
Sivrisinekler tümüyle yok edilemese bile yoğunlukları hayli azaltıldı. 
Ama, onlarla birlikte arılar, karıncalar, ağustos böcekleri ve daha bir çok 
canlı da yok oldu. Ekolojik denge alt üst oldu. Toprağa geçen DDT gibi 
canlıkıranlar otlar, sebzeler ve meyveler aracılığı ile diğer hayvanlara ve 
insanlara geçti. Bir çok hastalığın ortaya çıkmasına yol açıldı.

Canlıkıran kullanımı yanısıra bataklıların kurutulmaları da 
sıtma savaşında önemli bir yöntem oldu. Bataklıkların kurutulması 
teşvik edildi; 1940’lı yıllarda Türkiye’de çıkartılan “Olağanüstü Sıtma 
Kanunu” ile kurutulan bataklık arazisi onu kurutan köylülere verildi. 
Böyece, yanlızca bataklıkları değil, oralarda yaşayan canlıları da yok 
ettik. Doğanın dengesini daha da bozduk.

Herşeye karşın ve doğayı bozma pahasına sıtma hastalığı önemli 
ölçüde kontrol altına alındı. Bugün biliyoruz ki, sıtma savaşının 
temeli, sıtmalı hastaları bulup tedavi etmektir. Sıtmalı hasta olmazsa, 
miyonlarca sivrisinek bile uçuşsa, hastalık bulaşamaz.

Sağlıkta Altın Olaylar
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KARASİNEKLE GELEN KÖRLÜK

Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye’nin nüfusu 12.5 milyondu. 
Millet, Ata’nın deyimi ile “fakru zaruret” içindeydi. Okur-yazarlık 
genelde yüzde 7, kadınlarda yüzde 1 idi; öğretmenler mumla 
aranıyordu; batıl inanışlar çok yaygındı; evlerin yalnızca yüzde 3’ünde 
helâ vardı; özellikle kırsal kesimde yaşayanlar ya sağlıksız helâları 
kullanıyor ya da açıkta dışkılıyordu; ev içinde akarsuyu olan yerler 
yok denilecek düzeydeydi; kentlerde bile, sağlık kuruluşu, doktor, 
hemşire, eczane ve ilaç gibi tıbbi imkânlar yok denilecek durumdaydı; 
beden ve çevre temizliğine önem verilmiyordu; insanlar besledikleri 
hayvanlarla iç içe yaşamaktaydı; gübrelikler her yerdeydi; karasinek, 
sivrisinek, bit gibi vektörler yaşamın birer parçasıydı;  halkın yüzde 
72’si bitliydi. Bu koşullar bütün ülke için geçerliydi, ama, özellikle 
Doğu ve Güneydoğu illerimizde çok ağırdı.

Böyle bir ortamı bulaşıcı hastalıklar çok sever. Nitekim, 
o dönemde Anadolu’da bulaşıcı hastalıklar almış başını gitmiş,
milyonlarca yurtdaş ateşler içinde sıtmadan, tifodan, veremden
yataklarda yatmaktaydı; yalnızca Urfa’da yaşayanların yüzde 4’ünde
frengi illeti vardı.

Bu hastalıklardan biri de “trahom” belası idi. 

1920’li yıllarda ülkemizde 3 milyon trahomlu hasta olduğu 
tahmin ediliyodu. Ağrı’dan İskenderun’a doğru çizilen bir çizginin 
güneyindeki bölgeye  “trahom bölgesi” denirdi ve bu bölgedeki illerde 
yaşayanların yüzde 70’i trahomluydu. Bu bölgede körlerin sayısı 
o kadar dikkat çekiciydi ki, Adıyaman’a “körler diyarı” denilirdi.
Yalnızca bu bölgede değil, ülkenin diğer yörelerinde de çok sayıda
trahomlu vardı. İstanbul’daki bir yetimhanedeki yetimlerin yüzde 80
kadarı trahomluydu.

Trahom, konjonktivayı, korneayı ve gözkapaklarını saran 
bulaşıcı bir göz hastalığıdır. Eğer, tedavi edilmezse körlüğe neden 
olur. Araştırmalar, trahomluların yüzde 2-3 kadarının kör olduğunu 
göstermektedir.

Trahomun Dünyaya nereden yayıldığı tam olarak bilinmemekle 
birlikte Orta Asya’dan, Moğolistan ve Çin’den yayıldığı kabul edilir. 
Hastalığın çok eski yıllardan buyana görüldüğünü artık biliyoruz. 

Avustralya’da bulunan M.Ö. 8.000 yılına ait kafataslarında trahom 
hastalığı belirtilerine rastlanmıştır. 

Trahom konusundaki ilk yazılı bilgiler günümüzden 2.600 yıl 
önce Çin’de yazılmış tıp kitaplarında yer almıştır. Mısır’da bulunan 
M.Ö. 1.600 yıllarına ait olan ve bulan kişinin adı ile anılan “Ebers
papirüsü”nde bu hastalığın tedavisine ait reçeteler yazılıdır. Bu
belgeden anlaşıldığına göre o dönemde trahomlu hastaların gözlerine
timsah, yarasa, eşek, domuz, keçi gibi hayvanların kanları sürülür,
gözler sinek pisliği ve idrar ile ovulur, kirpikler çekilip göz küresini
zedelemesinin önlenmesine çalışılır ve göz kapakları bazı aletlerle
törpülenirmiş.

Trahom teriminin kullanıldığı ilk kaynak Anazarvalı (Adana’nın 
Kozan ilçesinde) Discorides tarafından M.S. 60 yıllarında yazılan ve 
dünyanın ilk farmakopesi olarak kabul edilen “Materia Medica” adlı 
eserdir. 
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Mısır ve Orta Doğu ülkeleri de trahomun yaygın olarak 
görüldüğü yerlerdi. Nitekim, bu hastalığın Avrupa’ya yayılmasında 
haçlı seferlerinin ve özellikle Napolyon’un Mısır seferinin rol 
oynadığı kabul edilir. Napolyon döneminde (1798) trahoma “asker 
oftalmisi” ya da “Mısır oftalmisi” denirdi ve yalnızca Mısır seferine 
katılan askerlerin bu hastalığa yakalandıkları sanılırdı. Ne zaman ki, 
Fransa’da yaşayan ama hiç Mısır’a gitmemiş kişilerde de hastalık 
görülmeye başladı, o zaman bunun bulaşıcı bir hastalık olabileceği 
anlaşıldı. 

İngilizler 1810 yılında Mısır’a bir bilim heyeti göndererek 
hastalığı incelediler. Bu heyet İngiliz Hükümetine verdiği raporda 
hastalığa yakalananların izole edilmelerini, temizliğe önem 
verilmesini, kişilerin sık banyo yapmalarını ve havlu, çarşaf gibi 
eşyaların ortak kullanılmaması gerektiğini önerdi. Bunun yanında göz 
çevresinde kesikler yaparak kanın akıtılmasını da önerdiler. Hastaların 
tedavisinde başarılı olamadılar, ama, önlenmesi ve yayılmaması 
konusunda başarılı oldular.

İngilizler trahomlu çocuklar için ayrı okullar açtılar, trahomlu 
erkeklerin askere alınmasını engellediler. Bu nedenle, askere gitmek 
istemeyen bir çok kişi trahomlu oldukları konusunda yalan beyanlarda 
(temaruz) bulunmaya, sanki hasta imiş gibi gözlerine ilaçlar sürmeye 
başladılar. Bu olaylar o zamanlarda İngiliz ordusunu oldukça meşgul 
etti.

Avrupa’dan Amerika’ya göç eden kişiler trahomu da 
beraberlerinde bu kıtaya taşıdılar. Bunun üzerine ABD 1891 yılında 
çıkardığı bir yasa ile bütün göçmenleri ülkeye giriş yerleri olan 
doğudaki Elis Adasında,  batıdaki Angel Adasında muayeneden 
geçirmeye ve trahom hastası olanları geldikleri gemi ile geri 
göndermeye başladı. Kanada da benzer bir uygulamaya 1902 yılında 
geçti. Bu muayenelerde başvuran her 100 göçmenden birinin 
trahom hastası olduğu anlaşıldı. ABD’nin Kentucky eyaletinde 
1912 yılında yapılan bir araştırmada halkın yüzde 12’sinin trahomlu 
olduğu anlaşıldı. New York okullarındaki öğrencilerin yüzde 10’u 
trahomluydu.

Ellis Adasında göçmenlerde trahom taraması

Trahom kontrolünde yirminci yüzyılın başlarında önemli 
gelişmeler oldu. Halberstaedler ve Prowazek 1907 yılında 
“sitoplazmik inklüzyon cisimleri”ni buldu; böylece, hastalığın 
mikrobik olduğu kanıtlanmış oldu; 1937’de sülfamitlerin tedavide 
etkili olduğu anlaşıldı; 1950’li yıllarda göz pomadı olarak ve ağızdan 
“tetrasiklin” kullanılmaya başlandı; 1954 yılında T‘ang ve arkadaşları 
trahomun etkeni olan “chlamydia trachomalis”i üretmeyi başardı. Bu 
tarihten sonra araştırmalar arttı. Sonunda, 1990 yılında tek doz olarak 
ağızdan kullanılan “azithromycin” trahomun kesin tedavisi olarak 
kullanılmaya başlandı.

Böylece, türlü geleneksel ve batıl tedavi yöntemlerinin 
umutsuzca kullanıldığı dönemlerden, tek bir hap ile tedavi aşamasına 
gelindi ve çok uzun süren trahom macerası sona yaklaşmış oldu.

Sağlıkta Altın Olaylar
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Göç ve ticaret yolu üzerindeki Anadolu’ya trahomun gelmesi 
ve yayılması doğaldı. Hastalığın yayılmasında özellikle İbrahim Paşa 
komutasındaki orduda Yemen’de, Mısır’da, Arabistan’da, Suriye’de 
savaşıp Anadolu’ya dönen askerlerin etkili olduğu söylenir. Birinci 
Dünya Savaşı öncesinde yalnızca Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 
endemik olan trahom, savaşla birlikte ortaya çıkan nüfus hareketleri 
sonucunda diğer bölgelere yayılmış, İç Anadolu’ya kadar ulaşmıştır. 

Türkiye’de çağdaş anlamda trahom savaşı 1925 yılında 
başlamıştır. Önce, “körler diyarı” olarak adlandırılan Adıyaman’da 
ve aynı yıl Malatya’da birer trahom hastanesi ve dispanseri 
açılmıştır. Daha sonra, Adana, Maraş, Gaziantep, Kilis, Urfa, 
Siverek, Besni, Mardin, Siirt kentlerinde 10-20 yataklı birer 
trahom hastanesiyle 100 kadar trahom dispanseri, Gaziantep, Kilis, 
Malatya, Besni, Adıyaman, Urfa, Siverek yörelerindeki 426 köye 
hizmet veren gezici ekipler oluşturulmuştur. Bu bölgede 1925-
1937 yıllarında dispanserlerde tedavi edilen trahomlu hasta sayısı 
600.000’ e yakındı. Ancak, bu hastalar 10 milyon kez ilaçlanmıştır.  
Bu süre içinde 13.000’den çok trahomlu hastanelere yatırılarak tedavi 
edilmiştir. 

Halk eğitimleri için posterler ve broşürler hazırlanmış, 
özellikle okullarda trahomdan korunma eğitimine önem verilmiştir. 
Trahom bölgelerinde, hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla, 
trahomlu öğrenciler için ayrı okullar ve sınıflar açılmış, görevli 
memurlar aracılığı ile bu öğrenciler düzenli olarak muayene ve tedavi 
edilmişlerdir. 

“Urfalı Mehmet Hulusi Öcal’ın bir yazısı 
“Yarım asır önceki Urfa’da bir tıp mücahidi” 

Bizim ilkokulda okuduğumuz yıllarda (1945-1950) 
Cumhuriyetimizin ilk çeyreği daha dolmamıştı. O yıllarda Urfa’da 
sadece 8 ilkokul mevcut idi. Ve yine o yıllarda Urfa’nın önemli 
bir sağlık sorunu vardı. Trahom Hastalığı.. Şehirde ve bilhassa 
köylerde yaygın olan bu göz hastalığı bulaşıcı olduğundan büyük 
bir ihtimalle İl Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan bir karar gereğince 
8 ilkokulun muhtelif semtlerde bulunan 4 ü trahomlu, diğer 4 ü 
de trahomsuz çocuklara ayrılmıştı. Okula kayıt yaptırırken diğer 
evraklar arasında göz sağlığı raporu bulundurmak mecburiyeti 
vardı. Bizim 11 Nisan Kurtuluş İlkokulu trahomlulara ayrılan 
okullardan birisi idi.Birinci sınıftan itibaren trahom kontrolüne 
alındık.

Bizimle ilgilenen Urfa’nın tek göz doktoru Merhum 
Adnan Sayrun idi. Sınıfa gelir hepimizin göz kapaklarını ters 
yüz ederek bakardı. Temizliğe özen göstermemizi, yüzümüzü 
yıkarken gözümüze sabun kaçırmamızı tavsiye eder, lüzum 
gördüklerini Yusufpaşa Camii’nin arka tarafında bulunan göz 
Dispanserine çağırır, damla ve merhem tedavisine alırdı. Bir gün 
dispanserin üst katında bulunan göz hastanesine sıra ile gittik. 
Hepimiz o zaman göz kazıması dediğimiz bir tedaviden geçtik. 
Allah rahmet eylesin bu doktorun sayesinde Allah’ın izni ile bu 
hastalığı atlatmış olduk..... “ (Kaynak No: 2)

İzmit’te trahomlu çocuklar, 1919 
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Mısır ve Orta Doğu ülkeleri de trahomun yaygın olarak 
görüldüğü yerlerdi. Nitekim, bu hastalığın Avrupa’ya yayılmasında 
haçlı seferlerinin ve özellikle Napolyon’un Mısır seferinin rol 
oynadığı kabul edilir. Napolyon döneminde (1798) trahoma “asker 
oftalmisi” ya da “Mısır oftalmisi” denirdi ve yalnızca Mısır seferine 
katılan askerlerin bu hastalığa yakalandıkları sanılırdı. Ne zaman ki, 
Fransa’da yaşayan ama hiç Mısır’a gitmemiş kişilerde de hastalık 
görülmeye başladı, o zaman bunun bulaşıcı bir hastalık olabileceği 
anlaşıldı. 

İngilizler 1810 yılında Mısır’a bir bilim heyeti göndererek 
hastalığı incelediler. Bu heyet İngiliz Hükümetine verdiği raporda 
hastalığa yakalananların izole edilmelerini, temizliğe önem 
verilmesini, kişilerin sık banyo yapmalarını ve havlu, çarşaf gibi 
eşyaların ortak kullanılmaması gerektiğini önerdi. Bunun yanında göz 
çevresinde kesikler yaparak kanın akıtılmasını da önerdiler. Hastaların 
tedavisinde başarılı olamadılar, ama, önlenmesi ve yayılmaması 
konusunda başarılı oldular.

İngilizler trahomlu çocuklar için ayrı okullar açtılar, trahomlu 
erkeklerin askere alınmasını engellediler. Bu nedenle, askere gitmek 
istemeyen bir çok kişi trahomlu oldukları konusunda yalan beyanlarda 
(temaruz) bulunmaya, sanki hasta imiş gibi gözlerine ilaçlar sürmeye 
başladılar. Bu olaylar o zamanlarda İngiliz ordusunu oldukça meşgul 
etti.

Avrupa’dan Amerika’ya göç eden kişiler trahomu da 
beraberlerinde bu kıtaya taşıdılar. Bunun üzerine ABD 1891 yılında 
çıkardığı bir yasa ile bütün göçmenleri ülkeye giriş yerleri olan 
doğudaki Elis Adasında,  batıdaki Angel Adasında muayeneden 
geçirmeye ve trahom hastası olanları geldikleri gemi ile geri 
göndermeye başladı. Kanada da benzer bir uygulamaya 1902 yılında 
geçti. Bu muayenelerde başvuran her 100 göçmenden birinin 
trahom hastası olduğu anlaşıldı. ABD’nin Kentucky eyaletinde 
1912 yılında yapılan bir araştırmada halkın yüzde 12’sinin trahomlu 
olduğu anlaşıldı. New York okullarındaki öğrencilerin yüzde 10’u 
trahomluydu.

Ellis Adasında göçmenlerde trahom taraması

Trahom kontrolünde yirminci yüzyılın başlarında önemli 
gelişmeler oldu. Halberstaedler ve Prowazek 1907 yılında 
“sitoplazmik inklüzyon cisimleri”ni buldu; böylece, hastalığın 
mikrobik olduğu kanıtlanmış oldu; 1937’de sülfamitlerin tedavide 
etkili olduğu anlaşıldı; 1950’li yıllarda göz pomadı olarak ve ağızdan 
“tetrasiklin” kullanılmaya başlandı; 1954 yılında T‘ang ve arkadaşları 
trahomun etkeni olan “chlamydia trachomalis”i üretmeyi başardı. Bu 
tarihten sonra araştırmalar arttı. Sonunda, 1990 yılında tek doz olarak 
ağızdan kullanılan “azithromycin” trahomun kesin tedavisi olarak 
kullanılmaya başlandı.

Böylece, türlü geleneksel ve batıl tedavi yöntemlerinin 
umutsuzca kullanıldığı dönemlerden, tek bir hap ile tedavi aşamasına 
gelindi ve çok uzun süren trahom macerası sona yaklaşmış oldu.

Sağlıkta Altın Olaylar
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Halk eğitimlerinde üzerinde durulan başlıca husus trahomdan 
korunmak için uyulması gereken temizlik kuralları ve karasinek 
mücadelesi idi. Çünkü, karasinekler, göz ve burun akıntılarından 
beslenirler ve kişilerin göz bölgelerine konduklarında vücutlarına 
bulaşan hastalık etkenini mekanik yolla sağlam kişilere taşırlar. 
O nedenle, karasineklerden sakınmak ve kişisel temizlik kuralları 
trahomdan korunmanın başlıca yoludur. Nitekim, Avrupa’da trahomun 
yok olması antibiyotiklerin bulunuşundan önce temizlik kurallarına 
uyulması sayesinde olmuştur. 

Ülkemizde de çevre koşullarının iyileştirilmesi, akarsuyun 
evlere kadar taşınması, eğitim ve özellikle karasineklerin ürediği 
gübreliklerin kontrol edilmesi trahomun yok olmasında önemli rol 
oynamıştır. Ama, trahom savaş örgütünde çalışan sağlık personelinin 
bu konudaki başarılarını göz ardı etmemek gerekir. Özellikle, at 
sırtında köy köy, kapı kapı dolaşarak hastaların gözlerine “intermittant 
tedavi” (3 gün arayla 5 kez pomat uygulaması) uygulayan “trahom 
ilaçlayıcıları”nın (sağlık savaş memurları) özverili çalışmalarını 
şükranla anmalıyız. Onların sayesinde artık ülkemiz dünya’da 
trahomun görüldüğü ülkeler listesinden çıktı.

Dünya’da trahom
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MİSKİN OLMAK

Hürrem Sultan, kızı Mihrimah Sultanı Diyarbakır Valisi Rüstem 
Paşa ile evlendirmek istemektedir, fakat, yüzü çukurlarla dolu çirkin 
Paşayı çekemeyenler “cüzzamlı” olduğu rivayetini uçurup bu evliliğe 
engel olmak isterler. Kanuni Sultan Süleyman, durumu incelemek 
üzere hekimbaşını Diyarbakır’a gönderir. Hekimbaşı, Paşayı gözler, 
giysilerini inceler ve İstanbul’a müjdeyi iletir: Paşanın giysilerinde 
kehle (bit) görülmüştür. Dolayısıyla Paşa cüzzamlı olamaz, çünkü, bit 
cüzzamlılara yanaşmaz diye bilinmektedir.

Bu olayı duyan dönemin ünlü bir hiciv şairi şu unutulmayan 
kıtayı söyler :

Olunca bir kişinin bahtı kavi, talihi yâr, 
Kehlesi dahi mahallinde O”nun işe yarar!

( “Bir kimsenin bahtı açık, talihi yâr olursa, onun biti bile 
yerinde işe yarar.”)

Rüstem Paşa eğer cüzzamlı olsaydı başına neler gelirdi? Bunun 
cevabı çok açık, ama, biraz hüzünlü. Birincisi, değil Mihrimah 
Sultanla, hiçkimse ile evlenemezdi; ikincisi valilikten azledilirdi; 
üçüncüsü bir “miskinler tekkesi”ne kapatılırdı.

Miskin deyişi, yoksul, tembel, aciz, zavallı, tepkisiz, hareketsiz 
anlamına gelir. Cüzzamlı hastalar da iskelet deformiteleri ve sinirsel 
arazlar nedeniyle yavaş hareket edebildikleri için halk arasında 
“miskin” olarak adlandırılırdı. Aslında bu terim, cüzzamlı hastalara 
toplumun insani yaklaşımını, nezaketini gösterir. Cüzzamlıların 
barındırıldığı leprozorilere “tekke” ya da “dergah” denilmesi de 
hastaların gururunu incitmemek için olsa gerektir.

Cüzzam (lepra) binlerce yıldır süregelen bir toplumsal sorun. 
Hindistan’da 2009 yılında bulunan 4.000 yaşındaki  bir iskeletin 
sahibinin cüzzamlı  olduğu anlaşılmış. Bu kişinin bilinen en eski 
cüzzamlı olduğu kabul ediliyor. Bu bulgu aynı zamanda cüzzamın 
Hindistan’dan ve Asya’dan Avrupa’ya yayıldığı fikrini da destekliyor. 
Nasıl ki, Kristof Kolomb Amerika’dan Avrupa’ya frengi hastalığını 
(sifiliz) getirmiş ise, Büyük İskender’in askerlerinin de cüzzamı 
Asya’dan getirdiğine inanılır. Baharat tacirlerinin ve denizcilerin de 

cüzzamın yayılmasında rolleri olduğu söylenebilir. Haçlı seferlerinden 
sonra cüzzam Avrupa’da epidemik bir görünüm almış, 14. ve 15. 
yüzyıllardan sonra ise azalmaya başlamıştır.

Cüzzamdan ilk söz eden Çin’li hekim Feng zhen shi’dir. 
M.Ö. 5000 yıllarında yazılmış bir Çin kitabında cüzzama yer
verilmiştir. Hipokrat’ın cüzzamla ilgili bir yayını yok ama eski Yunan
kaynaklarında cüzzamdan söz edilmiş. Cüzzamda görülen belirtileri
ve özellikle burun septumunda oluşan tahribatı ilk kez doğru olarak
tanımlayan kişi İbn-i Sina olmuş.

Uzun yıllar cüzzamın nedeni doğa üstü güçlerle açıklanmaya 
çalışılmış, kimi kültürlerde Tanrının gazabı olduğuna inanılmış; 
Japonya’da bazı organları yiyen bir parazitten kaynaklandığına, 
dünyanın bir çok yerinde kalıtsal  bir hastalık olduğuna inanılmış. 
O nedenle, cüzzamlıların evlenmemeleri ve çocuk sahibi olmaktan 
kaçınmaları istenilmiş. Çin’de cüzzamlı bir kadının sağlam bir erkekle 
cinsel ilşkide bulunursa iyileceğine inanılması ise ilginç bir ironidir.

Bir cüzzamlı kolonisi

Öte yandan, cüzzamın bulaşıcı bir hastalık olabileceği konusunda 
eski dönemlerde bir önsezi mevcutmuş. Cüzzamlıları toplumdan 
uzak yerlerde izole etmişler ve sağlam kişilerle temas etmelerini 
engellemeye çalışmışlar. Bu amaçla “leprozori” denilen cüzzam 
hastaneleri, cüzzamlı evleri, cüzzamlı kampüsleri oluşturmuşlar. 
Buralarda topluca yaşayan cüzzamlılar birer “koloni” oluşturmuş, dış 
dünya ile ilişkileri kesilmiş, kendi okulları, ibadethaneleri, itfaiyeleri, 
polis örgütleri varmış; kendileri üretip, kendileri tüketmişler. Öyle ki, 
yakın tarihlere kadar Malezya’da Kuala Lumpur’a 25 km uzaklıktaki 
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Halk eğitimlerinde üzerinde durulan başlıca husus trahomdan 
korunmak için uyulması gereken temizlik kuralları ve karasinek 
mücadelesi idi. Çünkü, karasinekler, göz ve burun akıntılarından 
beslenirler ve kişilerin göz bölgelerine konduklarında vücutlarına 
bulaşan hastalık etkenini mekanik yolla sağlam kişilere taşırlar. 
O nedenle, karasineklerden sakınmak ve kişisel temizlik kuralları 
trahomdan korunmanın başlıca yoludur. Nitekim, Avrupa’da trahomun 
yok olması antibiyotiklerin bulunuşundan önce temizlik kurallarına 
uyulması sayesinde olmuştur. 

Ülkemizde de çevre koşullarının iyileştirilmesi, akarsuyun 
evlere kadar taşınması, eğitim ve özellikle karasineklerin ürediği 
gübreliklerin kontrol edilmesi trahomun yok olmasında önemli rol 
oynamıştır. Ama, trahom savaş örgütünde çalışan sağlık personelinin 
bu konudaki başarılarını göz ardı etmemek gerekir. Özellikle, at 
sırtında köy köy, kapı kapı dolaşarak hastaların gözlerine “intermittant 
tedavi” (3 gün arayla 5 kez pomat uygulaması) uygulayan “trahom 
ilaçlayıcıları”nın (sağlık savaş memurları) özverili çalışmalarını 
şükranla anmalıyız. Onların sayesinde artık ülkemiz dünya’da 
trahomun görüldüğü ülkeler listesinden çıktı.

Dünya’da trahom
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Sungai Buloh kolosininde yalnızca o leprozoride geçerli olan 
özel bir  para birimi bile kullanılıyormuş. Ünlü yazar Jack London 
“Diriliş” adlı eserinde Hawai Adaları’nda cüzzamlıların toplumdan 
uzaklaştırılmasını ve küçük adalara nasıl sürüldüklerini dramatik 
öykülerle anlatır.

Yalnızca Cüzzamlı Kolonisinde kullanılan dolar

Leprozoriler genellikle toplumdan uzak köşelerde, çukurlarda, 
mağaralarda, adalarda kurulmuş. Bunlar arasında en çok bilinenlerden 
birisi 1903 ile 1957 yılları arasında açık olan Girit’tin Spinalonga 
adasındaki leprozoridir.  

Avrupadaki son lepra kolonisi Spinalónga adası

 Tarihte, toplum cüzzamlıları damgalamış; kişiler 
cümzamlılardan kaçmışlar, onlarla selamlaşmak, onlara dokunmak 
istememişler. Evlatlar bile cüzzamlı ana-babalarından uzak durmayı 
tercih etmişler. Hatta,  Avrupa’nın bir çok yöresinde cüzzamlılar bir 
çan ile dolaşır, yaklaştıklarını belirtmek için yanlarında taşıdıkları çanı 

çalarlarmış; daha doğrusu geldiklerini belirtmek için çan çalmaları 
zorunlu imiş. 

Danimarka’da çan taşıyan cüzzamlı

Anadolu’ya cüzzamın İskit ve Hititler tarafından taşındığı 
tahmin ediliyor. Bu kavimler tarafından Kastamonu dolaylarında bir 
leprozori kurulduğu biliniyor.

 Osmanlılar da cüzzamlı kişileri 
toplumdan izole etmeye çalışırdı. II. 
Beyazıt 1501 yılında “Cüzzamlıları 
şehirden süreler, şehirde kalmayalar” 
diye bir ferman yayınlamıştı;  Kanuni 
Sultan Süleyman da 1565 yılında 
“cüzzam taifesin yasağ idüp ilden 
süreler” diye buyurmuştu. Cüzzam 
hastalarının şehir dışında iskan edilmeleri 
ile hem şehir halkı korunur, hem de 
cüzzamlıların korkutucu görünümlerinin 
halk tarafından gözlenmesi engellenmiş 
olurdu.

Anadolu’da cüzzamlıların şehirlerin dışında oturmaları 
için küçük mahalleler kurulması geleneği Selçuklular döneminde 
başlamıştır. Seçuklular ve Anadolu Beylikleri dönemlerinde Sivas, 
Tokat, Kastamonu, Kayseri’de böyle mahalleler ve cüzzamhaneler 

Cüzzamlı bir hasta
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(leprazoriler) kurulmuştu. Osmanlılar, Edirne, İstanbul, Bursa, 
Safranbolu, Konya, Gelibolu, Marmara Adası, Kıbrıs ve Girit’te 
leprazoriler kurup işletmişlerdir. Edirne Leprazorisi II. Murad 
zamanında yapılmış ve 200 yıl kadar açık kalmıştır. Bu leprozoriler 
arasında en çok bilinenlerinden birisi 1514 yılında Yavuz Sultan Selim 
tarafından açılan “Üsküdar Miskinler Tekkesi”dir. Burası 1927 yılına 
kadar işlevini sürdürmüştür.

Evliya Çelebi miskinler tekkeleri konusunda şunları yazmış: 
“Üsküdar Miskinler Tekkesi şehir dışında bir yerdir. Cümle miskinler 
sakin biçimde oturup yardımlarla geçinirler. Şehirde bir miskin olduğu 
haberi alınırsa aman verilmeyip hemen tekkelerine götürülürler. 
Çünkü diyar-ı Rumun cüzzam marazı bulaşıcıdır, şehir içinde durmak 
yasaklanmıştır. O cihetle her şehrin haricinde ayrıca miskinhaneler 
vardır ki miskin kimse ile iltihat etmeyüp sakince otururlar. Amma 
Arabistan ve Mısır’da cüzzamlı adamlar gayet çoklar. Hikmet-i Huda 
sülaleye sürüp torunlarının bile kaş ve kirpikleri dökülür.”

Osmanlı İmparatorluğunun sosyal devlet anlayışının bir örneği 
olan vakıfçılık cüzzamlıların bakımı için de geçerli idi.  Osmanlılarda 
düşkünler, hastalar, hatta hayvanlar için vakıflar kurulmuş, onlara 
insanca muamele edilmişti. III. Selim zamanında, Karacaahmed 
semtinde cüzzamlılar için dokuz ev yapıldı; II. Mahmud döneminde 
bunlara on bir ev daha eklendi . Bu miskinhanelerdeki hastaların 
geçimleri  Evkaf (Vakıflar) Nezareti tarafından sağlanıyordu. 
Örneğin, her miskine Üsküdar Miskinler Tekkesinde günde iki ekmek 
, sabahları çorba , akşamları çorba, et , pilav ve haftada iki gün tatlı 
verilirdi. Miskinhaneler 1908 yılından sonra kapatıldı. 

Bir kişinin miskinler tekkesine kapatılması için Şeri 
mahkemesinde dava açılması gerekirdi. Hakim iki hekimi bilirkişi 
olarak belirlerdi. Bu hekimler kişiyi muayene eder ve gerçekten 
cüzzam hastası olup olmadığına karar verirlerdi. 

Üsküdar Leprozorisi (Süheyl Ünver)

Cüzzamın etkeni olan “mycobacterium laeprae” 1873 yılında 
Norveçli Armauer Hansen tarafından bulundu. İlk etkili ilaç olan 
“dapsone” ise 1940 yılında geliştirildi. Daha sonra, 1960’larda ve 
1970’lerde “clofazimine” ve “rifampicin”in cüzzam tedavisinde etkili 
olduğu anlaşıldı. Günümüzde Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) de 
önerisi ile cüzzam üçlü ilaç ile (dapson, clofazimine ve rifampicin) 
etkili biçimde tedavi edilebiliyor. DSÖ kayıtlarına göre cüzzam bir 
sağlık sorunu olmaya devam ediyor ve dünyada her yıl 200.000 yeni 
cüzzam vakası teşhis ediliyor. 

Gerhard Armauer Hansen

Türkiye’de çağdaş anlamda cüzzam savaşının Prof. Dr. Mazhar 
Osman tarafından başlatıldığı söylenebilir. Cüzzamlılar 1927 yılında 
Bakırköy’deki Reşadiye Kışlasında kurulan Emraz-ı Akliye ve 
Asabiye Hastanesi’ne taşınır. Böylece, cüzzamlılar ayrı bir kuruluşta 
değil, bir hastanenin bir bölümünde tedavi edilmeye başlanır. Daha 
sonra, 1941 yılında Elazığ’da bir Cüzzam Hastanesi, 1957 yılında ise 
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Ankara’da “Cüzzam  Savaş ve Araştırma Derneği” kurulur. Bakanlıkça 
1962’de Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF ile yapılan anlaşma ile 
yeni bir “lepra savaşı projesi” başlatıldı. Sivas, Ağrı, Ankara, Bitlis, 
Erzurum, Kars, Maraş, Muş, Van, Yozgat ve Hakkari’de “Lepra Savaş 
Dispanserleri” açıldı.  Tarama muayeneleri yapıldı, bulunan hastalar 
tedaviye alınmaya başlandı. 

Dr. Mazhar Osman

Prof. Dr. Türkan Saylan

Bu çalışmaların sembolü Prof. Dr. Türkan Saylan oldu. Onun 
sayesinde ve “biz büyük bir aileyiz” sloganı ile Türkiye’de cüzzamın 
kontrol altına alınması ile ilgili çalışmalar etkili biçimde yürütülürdü. 
“Tedavi görmüş cüzzamlı hastalara karşı olan her türlü ayrımcılığın 
giderilmesi sözleşmesi” Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Banki 
Moon’a iletildi. Cumhuriyet döneminde kayıt altına alınan onbine 

yakın hasta ev ev dolaşılarak çalışmalar yürütüldü, erken tanı ve 

tedavi programı sayesinde cüzzam ülkemizde bir halk sağlığı sorunu 

olmaktan çıktı.

Türkiye’de 2000 dolayında tedavi edilmiş vaka var. Öte yandan, 

2010 – 2012 yıllarında 14 yeni vakanın teşhis edilmesi cüzzamın bir 

potansiyel sorun olduğunun ve önlemlerin devam etmesi gerektiğinin 

kanıtıdır. 
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PROFESÖR İTHALİNDEN 
PROFESÖR İHRACINA

Sakarya Zaferi kazanıldığında Mustafa Kemal, “İşte 
zaferi kazandınız, şimdi ne yapmak istersiniz?” diye soranları 
“Memleketimin irfanına hizmet etmek isterim” diye yanıtlarmış. 
Afet İnan’nın aktardığına göre, Ulu Önder, “Eğer Cumhurbaşkanı 
olmasaydım, Maarif Vekilliğini almak isterdim” dermiş.

Eğitim ve bilim yönünden günümüzde eriştiğimiz düzeyi 
Ata’nın eğitim işlerine verdiği öneme ve özellikle yaptığı üniversite 
reformuna borçluyuz.  

Cumhuriyet kurulduğunda “İstanbul Darülfunu” (Fenler evi) 
adıyla bir üniversitemiz vardı. Fakat, Cumhuriyet sonrası Türkiye’de 
hem sosyal hem de ekonomik alanda önemli reformlar yapılmasına 
karşın Darülfunun beklenen ilerlemeyi gösterememiş, hatta, 
devrimlere karşı olumsuz tutum alarak rejimle ciddi ihtilafa düşmüştü. 

Dönemin Maarif Vekili Mustafa Necati şöyle diyordu: “… 
Darülfunun, Türkiye’nin bütün aydınlarının bilimsel odağıdır. 
Buradan çıkacak araştırmalar ve yapıtlar, Türk aydınlarını 
yükseltecektir. Sizin yapacağınız eserlerdir ki yurt aydınlarına 
yeni ufuklar açacak ve Türkiye’ye kültür alanında uluslar arası bir 
onur kazandıracaktır… Darülfununumuzun her alanda öteki uygar 
ulusların üniversiteleri düzeyine çıkma zorunluluğunda olduğunu 
özellikle belirtmek isterim…”

Cumhuriyetin ilk yılları yeni bir devletin çalkantılı kuruluş yılları 
idi. Atatürk, yüksek öğretim ile ilgili ilk ciddi girişimlerine ancak 
1930’dan sonra başlayabildi. Bunların en önemlisi Darülfununun 
kapatılıp modern bir üniversitenin kurulmasıdır.

Atatürk, ilk iş olarak uluslar arası üne sahip olan İsviçreli profesör 
Albert Malche’yi ülkeye davet eder. Malche raporunda şu aksaklıkları 
sıralar: Türkçe yayınlar yeterli değildir; Müderrislerin ücret azlığı 
nedeniyle yan işler yapması eğitimin niteliğini düşürmektedir; Dersler 
eskimiş kuramsal görüşlerle verilmektedir; Uygulamalı eğitim hemen 
hiç yoktur; Öğretim kadrosunun yabancı dil bilgileri yetersizdir; Bu 
ortamda geleceğin öğretim kadrolarını yetiştirmek olanaksızdır.

Malche raporunda üniversitenin yönetimine ilişkin görüşlerini 
de sıralar. Bu görüşlerin bazıları günümüzdeki anlayışa uymamakla 
birlikte, yeni kurulmakta olan bir ülkenin koşullarına göre düşünüldüğü 
açıktır. Raporda, bir devlet üniversitesi için bilimsel özerkliğin 
güvence altına alınması ne kadar iyi ise, üniversite yönetim ve 
öğretim kurullarının seçilmesinde hükümetin sorumluluğu da o derece 
uygundur denilerek, bilimsel özerkliğin gelişmeleri sınırlayabileceği 
görüşü ileri sürülmekte ve üniversitenin yönetim kadrolarının seçimle 
değil, atama yolu ile oluşturulması önerilmekteydi. 

Atatürk söz konu raporu dikkatlice inceledi, hatta, raporun 
değişik yerlerine el yazısı ile  81 adet not düştü. Sonuçta,  Malche’nin 
raporu doğrultusunda İstanbul Darülfunun’unun kapatılıp yepyeni bir 
üniversiteye dönüştürülmesi kabul edildi.

Böylece çağdaş anlamda bir üniversite kurulmasını amaçlayan 
2252 sayılı kanun 1 Ağustos 1933 tarihinde yürürlüğe girdi. Yeni 
kurulan İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Tıp, Hukuk, İktisat, Edebiyat 
ve Fen fakülteleri, ayrıca Ankara’da Yüksek Ziraat Enstitüsü açıldı; 
Üniversite’nin yönetimi Alman modeline göre yapılandırıldı; eğitim 
yönteminin temelleri değiştirildi; uygulamalı eğitimlere ağırlık 
verilmeye başlandı; yabancı dil dersi zorunlu hale geldi; Türkçe 
bilimsel yayınlara önayak olundu; Tıp Fakültesi Haydarpaşa’dan 
İstanbul’a taşındı; üniversite haftası denilen tatil kursları ile İstanbul 
dışında eğitimlere gidilmeye başlandı.  

Yeni üniversitenin öğretim üyeleri üç kaynaktan sağlandı: (1) 
Darülfunun’dan alınan profesör, öğretmen ve profesör yardımcıları; 
(2) Darülfunun dışından alınanlar; (3) Yabancı profesörler.

Yabancı profesörlerin sağlanmasında o yıllarda Türkiye’nin
önünde büyük bir kapı aralandı. Bu kapıyı Adolf Hitler araladı.

Adolf Hitler dünyaya ve insanlığa çok kötülük etti. Hitlerin 
neden olduğu İkinci Dünya Savaşından Türkiye de etkilendi; 
kalkınmamız durakladı, halkımız açlık sınırına dayandı, ekmek 
bile karneyle alınabildi, seferberlik ilan edildi, her an savaşa girme 
gerginliği içinde sıkıntılı yıllar yaşandı. 

Öte yandan, “her şerde bir hayır vardır” deyişini  doğrularcasına 
Hitler’in Türkiye’ye bir de olumlu katkısı oldu. Nasyonal Sosyalistler 
politik yönden beğenilmeyen ve özellikle Yahudi kökenli öğretim 
üyelerini emekliye sevk ediyor ya da işten uzaklaştırıyordu. Bu kişiler 
başka ülkelere sığınmak için çaba gösteriyordu. Savaş öncesi yıllarda 
Nazilerin zulmünden kaçan onlarca bilim insanı, hekim, kimyager, 
fizikçi, iktisatçı, mimar, yazar, ziraatçı, hukukçu, sanatçı, ressam, 
müzisyen ve niceleri  o dönemin en güvenli ülkesi olan Türkiye’ye 
sığındı. Bu göç olayında, İsviçre’de “Yurt Dışındaki Alman Bilim 
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Ankara’da “Cüzzam  Savaş ve Araştırma Derneği” kurulur. Bakanlıkça 
1962’de Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF ile yapılan anlaşma ile 
yeni bir “lepra savaşı projesi” başlatıldı. Sivas, Ağrı, Ankara, Bitlis, 
Erzurum, Kars, Maraş, Muş, Van, Yozgat ve Hakkari’de “Lepra Savaş 
Dispanserleri” açıldı.  Tarama muayeneleri yapıldı, bulunan hastalar 
tedaviye alınmaya başlandı. 

Dr. Mazhar Osman

Prof. Dr. Türkan Saylan

Bu çalışmaların sembolü Prof. Dr. Türkan Saylan oldu. Onun 
sayesinde ve “biz büyük bir aileyiz” sloganı ile Türkiye’de cüzzamın 
kontrol altına alınması ile ilgili çalışmalar etkili biçimde yürütülürdü. 
“Tedavi görmüş cüzzamlı hastalara karşı olan her türlü ayrımcılığın 
giderilmesi sözleşmesi” Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Banki 
Moon’a iletildi. Cumhuriyet döneminde kayıt altına alınan onbine 

yakın hasta ev ev dolaşılarak çalışmalar yürütüldü, erken tanı ve 

tedavi programı sayesinde cüzzam ülkemizde bir halk sağlığı sorunu 

olmaktan çıktı.

Türkiye’de 2000 dolayında tedavi edilmiş vaka var. Öte yandan, 

2010 – 2012 yıllarında 14 yeni vakanın teşhis edilmesi cüzzamın bir 

potansiyel sorun olduğunun ve önlemlerin devam etmesi gerektiğinin 

kanıtıdır. 
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Adamları Yardım Derneği”ni kurmuş olan ve daha sonra Türkiye’ye 
gelen patoloji profesörü Philipp Schwartz ve Türk Hükümetinden 
yabancı öğretim üyeleri ile iş anlaşması yapma yetkisi almış olan 
profesör Malche’nin önemli katkıları oldu. Ülkemize gelen bu yabancılar 
Türkiye’de üniversite reformuna çok değerli katkı yaptılar, yüksek 
öğretim çağdaşlık yoluna girdi, akademisyen eğitiminin temelleri atıldı. 

Bütün bu gelişmelerin olmasında öncü rolü oynayan ve çok 
değerli katkıları olan zamanın Maarif Vekili Dr. Reşit Galip’i de 
şükranla anmak gerekir.

Dr. Reşid Galip

Atatürk ve üniversiteli gençler

Reşit Galip 1933 yılında göçmen bilim insanlarıyla yapılan 
anlaşmaları imza töreninde şunları söylemişti : “500 yıl önce İstanbul’u 
aldığımızda, Bizans’ın önde gelen bilim adamları ve sanatçıları ülkeyi 
terk ettiler. Bunlardan birçoğu İtalya’ya gitti ve orada Rönesans’ı 
başlattı. Şimdi Avrupa’nın aldıklarını bize geri vermesinin zamanı 
gelmiştir. Vatanımıza yenilikleri getirmenizi, böylelikle çağdaş düzene 
ayak uydurmamızı sağlamanızı ve yeni nesile çağdaş bilimde ilerleme 
yolunu göstermenizi umuyor, milletçe teşekkür ve saygılarımızı 
sunuyoruz”.

Aynı konuşmasında Reşit Galip, profesör kavramını nasıl 
anladığını şu veciz ifadeyle açıklamıştı: “Profesör sadece okuma 
makinesi değil öğrenciye sürekli ilhamlar veren, rehberlik eden, onun 
çalışma ve araştırma şevkini kesintisiz coşkun tutabilen kaynaktır. 
Gerçek profesör, kendisi de ilmin öğrencisi olandır.”

Üniversitenin bütün fakültelerinde, ayrıca üniversite dışındaki 
bazı kurumlarda ve hastanelerde görev alan bu Alman, Avusturya ve 
Macar kökenli ve çoğunluğu Yahudi olan  bilim insanları sayesinde 
öğretim programı çağa uygun hale getirildi; Üniversite kütüphanesi 
gelişti; ders kitaplarının sayısı ve niteliği arttı; bilimsel araştırmalara 
canlılık geldi; bir çok fakülte kendi bilimsel dergilerini yayımlamaya 
başladı; Türkiye’ye yeni düşünce akımları geldi; bir çok asistan ve 
öğretim üyesi yetişti. Öyle ki, bugün ülkemizdeki üniversitelerde 
çalışan çok sayıda profesör, ya bu yabancı bilim insanlarının 
öğrencileri ya da onların yetiştirdiği kişilerin öğrencileridir. Yabancı 
bilim insanları sayesinde bir çok Türk bilim insanı yaptıkları 
araştırmalarla Batı bilim dünyasında yer edindi. 

Aslında, 1914 yılına kadarki ikinci islahat sırasında, tıp fakültesi 
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hariç, diğer okullara 20 kadar Alman profesör getirtilmiş ve bu kişler 
Birinci Dünya Savaşı sonrasına kadar İstanbul’da çalışmış ve sonra 
ülkelerine dönmüşlerdi. Bunların Osmanlı’nın bilimsel gelişmesine 
etkileri çok sınırlı kalmıştı.

Reform sonrasında Üniversitenin açıldığı 1933 yılında 65 
öğretim üyesinden 38 ‘i yabancıydı ve bunların çoğu Almanya’dan 
gelenlerdi. Bu kişilerle yapılan anlaşmada kendilerinden beklenenler 
şöyle sıralanmıştı :

 Güçlerini ve bütün zamanlarını üniversiteye ayırmaları

 Ders ve yardımcı ders kitapları yayınlamaları

 Okuyabilecek kadar Türkçe öğrenmeleri

 Gerektiğinde bilirkişi raporları hazırlamaları

 Halkın aydınlanması ve ülkenin gelişmesi için kurulan yerlerde 
çalışmaları

Türkiye’de bir profesör 150 TL aylık alırken hizmetleri 
karşılığında yabancı öğretim üyelerine yol ve taşınma giderleri 
dışında ayda 500 – 1000 TL ücret ödeniyordu. O yıllarda 1 TL ‘nin 
2 Alman Markı olduğu dikkate alınırsa, Türk meslektaşlarına ödenen 
ücretin hayli üzerinde olan bu ücret oldukça iyi idi. O günlerin zor 
koşullarında Türk Hükümetinin bu cömert davranışı eğitim ve 
üniversitenin gelişmesine verilen değerin bir göstergesi olarak kabul 
edilmelidir.

Bir süre sonra Alman Hükümetinden bu öğretim üyelerinin 
kabul edilmemesi yönünde baskılar başlar. Hitler, 8 Mayıs 1933 günü 
Berlin’deki makamına öfkeyle gelerek “Benim ortadan kaldırmak 
istediğim bu Yahudi alayını Mustafa Kemal koruyamaz. Buna 
izin veremem” diye tehditler savurur ve Atatürk’e “Bu komünist 
profesörleri ülkenize sokmayınız” diye mesajlar iletir. Sonuçta, Türk 
Hükümeti bu göçü sınırlandırma yönüne gitmek zorunda kalır.  

O dönemde yükseköğrenimde bu gelişmelerin sağlanmasına 
karşın, üniversitedeki kütüphane ve laboratuvarların yetersizliğinden 
dolayı bu yabancıların bazıları Türkiye’den ayrılıp Amerika Birleşik 
Devletleri’ne ya da kendi ülkelerine gitmiştir. Bu dönemde Ülkemiz 
adına bir de önemli bir fırsatın kaçırıldığını görüyoruz. Profesör 
Albert Einstein ve bir grup arkadaşı Türkiye’ye gelmek için zamanın 
Başbakanı İsmet İnönü’ye bir mektup gönderdiler. Ne yazık ki 
kendilerine verilen cevap olumlu değildi. Sonuçta, Einstein ve 
diğerleri ABD ve başka ülkelere gitmeyi tercih ettiler.  

Başbakan İsmet İnönü’nün 
Albert Einstein’ın mektubuna cevabı

Ankara, 14 Kasım 1933

Sayın Profesör A. Einstein

“OSE” Cemiyeti Başkanı 4. Rue Roussel, 4 Paris ( XVIIe)

Sayın Profesör,

17 Eylül 1933 tarihli, Almanya’da bilimsel ve tıbbi çalışmalarını, 
bu ülkede yürürlüğe giren son kanunlar nedeni ile sürdüremeyen kırk 
profesör ve doktorun Türkiye’ye kabulünü talep eden mektubunuzu 
aldım. Aynı şekilde bu Beyefendilerin hükümetimiz emrindeki 
kurumlarda bir yıl boyunca maddi bir karşılık beklemeksizin çalışmayı 
kabul ettiklerini de dikkate almış bulunuyorum.

Teklifinizin gayet ilgi çekici olduğunu kabul etmekle birlikte, bu 
teklifi memleketimizin kural ve kanunları dahilinde kabul etmemin 
mümkün olmadığını size iletmek durumundayım.

Sayın Profesör,

Bildiğiniz üzere kırktan fazla aynı nitelik ve özelliklere sahip 
ve birçoğu mektubunuz konusunu teşkil eden politik şartlarda 
bulunan profesör ve doktoru sözleşme ile istihdam ettik. Bu profesör ve 
doktorlar memleketimizde çalışmayı bugün yürürlükte olan kanun ve 
yönetmeliklere uymak kaydı ile kabul etmişlerdir.

Şu sıralar, dilleri, kültürleri, tabiiyetleri açısından çok farklı 
üyeleri bünyesinde barındıran bir oluşumu meydana getiren hassas 
yapıyı sağlamak ile meşgul olduğumuzu belirtmek isterim. Bu sebepten 
ve içinde bulunduğumuz şartları da dikkate alarak bu Beyefendilerin 
bir çoğunu istihdam edemeyeceğimizi üzülerek belirtmek isterim.

Talebinizi yerine getirememenin üzüntüsü ile, Sayın Profesör en 
içten dileklerimi kabul etmenizi rica ederim.

(İmza)
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Adamları Yardım Derneği”ni kurmuş olan ve daha sonra Türkiye’ye 
gelen patoloji profesörü Philipp Schwartz ve Türk Hükümetinden 
yabancı öğretim üyeleri ile iş anlaşması yapma yetkisi almış olan 
profesör Malche’nin önemli katkıları oldu. Ülkemize gelen bu yabancılar 
Türkiye’de üniversite reformuna çok değerli katkı yaptılar, yüksek 
öğretim çağdaşlık yoluna girdi, akademisyen eğitiminin temelleri atıldı. 

Bütün bu gelişmelerin olmasında öncü rolü oynayan ve çok 
değerli katkıları olan zamanın Maarif Vekili Dr. Reşit Galip’i de 
şükranla anmak gerekir.

Dr. Reşid Galip

Atatürk ve üniversiteli gençler

Reşit Galip 1933 yılında göçmen bilim insanlarıyla yapılan 
anlaşmaları imza töreninde şunları söylemişti : “500 yıl önce İstanbul’u 
aldığımızda, Bizans’ın önde gelen bilim adamları ve sanatçıları ülkeyi 
terk ettiler. Bunlardan birçoğu İtalya’ya gitti ve orada Rönesans’ı 
başlattı. Şimdi Avrupa’nın aldıklarını bize geri vermesinin zamanı 
gelmiştir. Vatanımıza yenilikleri getirmenizi, böylelikle çağdaş düzene 
ayak uydurmamızı sağlamanızı ve yeni nesile çağdaş bilimde ilerleme 
yolunu göstermenizi umuyor, milletçe teşekkür ve saygılarımızı 
sunuyoruz”.

Aynı konuşmasında Reşit Galip, profesör kavramını nasıl 
anladığını şu veciz ifadeyle açıklamıştı: “Profesör sadece okuma 
makinesi değil öğrenciye sürekli ilhamlar veren, rehberlik eden, onun 
çalışma ve araştırma şevkini kesintisiz coşkun tutabilen kaynaktır. 
Gerçek profesör, kendisi de ilmin öğrencisi olandır.”

Üniversitenin bütün fakültelerinde, ayrıca üniversite dışındaki 
bazı kurumlarda ve hastanelerde görev alan bu Alman, Avusturya ve 
Macar kökenli ve çoğunluğu Yahudi olan  bilim insanları sayesinde 
öğretim programı çağa uygun hale getirildi; Üniversite kütüphanesi 
gelişti; ders kitaplarının sayısı ve niteliği arttı; bilimsel araştırmalara 
canlılık geldi; bir çok fakülte kendi bilimsel dergilerini yayımlamaya 
başladı; Türkiye’ye yeni düşünce akımları geldi; bir çok asistan ve 
öğretim üyesi yetişti. Öyle ki, bugün ülkemizdeki üniversitelerde 
çalışan çok sayıda profesör, ya bu yabancı bilim insanlarının 
öğrencileri ya da onların yetiştirdiği kişilerin öğrencileridir. Yabancı 
bilim insanları sayesinde bir çok Türk bilim insanı yaptıkları 
araştırmalarla Batı bilim dünyasında yer edindi. 

Aslında, 1914 yılına kadarki ikinci islahat sırasında, tıp fakültesi 
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Yabancı profesörlerin ülkemizdeki tıp eğitiminin gelişmesine 
çok önemli katkıları oldu. Sayıları yirmiyi aşkın yabancı profesör 
Tıp Fakültesi ve diğer sağlık kuruluşlarında görev yaptı. Bu kişiler 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin başlıca anabilim dallarının 
(kürsülerinin) kuruluşuna harç koydular. Bunlar arasında yıllarca 
Türkiye’de kalan, Türk vatandaşı olan, hatta bu ülkede son nefeslerine 
kadar yaşayıp bu ülke topraklarına gömülenler oldu. 

Yahudi asıllı profesörlerin Türkiye’ye gelmesinde öncü ve 
koordinatör rolü oynayan profesör Phillipp Schwartz bir patolog 
idi ve 1933 ile 1953 yılları arasında 20 yıl gibi oldukça uzunca bir 
süre İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesinde Patoloji Bölüm Direktörü 
olarak çalıştı. Ülkemizdeki çağdaş patoloji eğitiminin ve özellikle 
otopsiler üzerindeki uygulamalı eğitimin temellerini attı. 

Phillipp Schwartz

Profesör Erich Frank iç hastalıkları 
alanında bir otorite idi. Türkiye’ye 1933 
yılında geldi; kısa bir süre sonra Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı oldu; 1957 yılında 
öldü ve İstanbul’da devlet töreni ile toprağa 
verildi. Frank, Türkiye’den ayrılmasını 
önerenlere şu cevabı vermişti : “… Şaşarak 
kederle memleketimden sürgün edildiğimi 
anlamak zorunda kalınca, sadece Türkiye 
bana kucak açarak kabul etti. Burası 
benim memleketim. Buradan gidemem ve 
bana gösterilen iyiliğe karşılık nankörlük 
edemem…”

Hugo Braun hijyen ve bakteryoloji profesörü idi; 1933 ile 1949 
yılları arasında 15 yıl üniversitede hizmet verdi ve kendi alanlarındaki 
bilimsel çalışmaların temellerini attı.

Hugo Braun

Profesör Albert Eckstein 
bir çocuk hastalıkları uzmanıydı. 
1935 – 1949 yılları arasında Ankara 
Numune Hastanesi’nde ve Ankara 
Üniversitesi’nde çalıştı; sayısız 
araştırmaya imza attı ve uzmanlar 
yetiştirdi. Prof. Dr. İhsan Doğramacı ile 
yakın çalıştı ve onun sonraki yaşamını 
etkileyen bir kişi idi. Hacettepe Çocuk 
Sağlığı Enstitüsü’nün kuruluşunda 
danışman olarak çalıştı. Ankara’da 
çocukluk dönemini geçiren oğlu 
Herbert Eckstein daha sonra ürolog 
olarak geri döndü ve 1958 – 1961 
yılları arasında Türkiye’de çalıştı.

Jinekolojinin öncülerinden profesör Wilhelm Liepman, 1957 
yılında öldüğünde tabutu Türk bayrağına sarılarak devlet töreni ile 
İstanbul’da Aşiyan Mezarlığı’na defnedildi.

Hans Winterstein, 1933 yılından 1956 yılına kadar Tıp 
Fakültesi’nde görev yaptı ve fizyoloji bölümünün kurulmasına emek 
verdi.

Ülkemizde 25 yılı aşkın süre hizmet vermiş olan Tıp Fakültesi 
profesörlerinden ünlü cerrah Rudolf Nissen  anılarında Atatürk ile Erich Frank

Albert Eckstein
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karşılaşmasını şöyle aktarıyor: “1933 yılıydı. Atatürk’ün kız kardeşi 
Makbule Hanım’ı tedavi ediyordum. Hastaneye ziyarete geldi. 
Durumu hakkında benden bilgi aldıktan sonra (Bu arada mükemmel 
bir Fransızcayla konuşuyordu) bana sordu: Herr Professor, Hitler 
hakkında ne düşünüyorsunuz? Söylediklerimi gözlerini yere dikmiş 
bir vaziyette son derece dikkatle dinledi. Sonra elini omzuma 
koyarak: Biliyor musunuz Herr Professor, dünya tarihi kendini bütün 
zamanların en yetenekli ve en kahraman kumandanları farz eden, 
insanların, hatta Hitler gibi çavuşların, insanlığı sürükledikleri 
felaketlerin örnekleri ile doludur. Hitler de bunlardan farklı değildir 
ve büyük bir ihtimalle o da toplumunu ve dünyayı büyük bir felaketin 
içine sürükleyecek ve tarih de onu öyle anacaktır. Sonra bana teşekkür 
edip ayrıldı”.

Üniversite reformunun ve yabancı profesörlerin Türkiye’ye 
gelmelerinin üzerinden çok fazla zaman geçmeden, 1940’lı yıllardan 
başlayarak önce eğitim görmek, daha sonra da çalışmak üzere 

üniversite mezunlarımız yurt dışına gitmeye başladılar. Bu akım 
1960’lı yıllardan sonra hız kazandı ve giderek bir beyin göçüne 
dönüştü. Özellikle, hekimlerimiz başta ABD, Kanada, Almanya, 
İsviçre, İngiltere gibi ülkelere gittiler. Çok sayıda Türk hekimi bu 
ülkelere yerleşti ve çalıştıkları kurumlarda üst düzeylere yükseldiler. 
Aralarında seçkin tıp fakültelerinde ve sağlık kuruluşlarında öğretim 
üyesi, araştırıcı ve yönetici olarak çalışanların sayısı giderek artıyor. 
Yaptıkları araştırmalar ve buluşları nedeniyle ödül alanları, kendi 
adlarına kürsü kuranları, çok izlenen televizyon kanallarında program 
yapanları, uluslar arası kuruluşlarda uzman ve yönetici olarak 
çalışanları, bir çok ülkede hükümetlere danışmanlık yapanları, yurt 
dışına davet edilerek cerrahi müdahaleler yapanları duymak artık 
olağan bir durum. Tıpkı 1933 yılında Türkiye’ye gelmiş yabancı 
bilim insanları gibi, günümüzde Türk bilim insanları dost ülkelerdeki 
üniversiteleri kurmak ve geliştirmek için o ülkelerde bulunuyor. 
Bir çok hastanemiz turizm sağlığı çerçevesinde diğer ülkelerden 
hasta kabul ediyor; yabancılar tedavi olmak için Türkiyeyi ve Türk 

Dr. Gazi Yaşargil

Dr. Pınar ÖzandDr. Aziz Sancar Dr. Vamık Volkan Dr. Zeynel Karcıoğlu

Dr. Münci Kalayoğlu Dr. Gökhan Hotamışlıgil Dr. Mehmet Öz
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Yabancı profesörlerin ülkemizdeki tıp eğitiminin gelişmesine 
çok önemli katkıları oldu. Sayıları yirmiyi aşkın yabancı profesör 
Tıp Fakültesi ve diğer sağlık kuruluşlarında görev yaptı. Bu kişiler 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin başlıca anabilim dallarının 
(kürsülerinin) kuruluşuna harç koydular. Bunlar arasında yıllarca 
Türkiye’de kalan, Türk vatandaşı olan, hatta bu ülkede son nefeslerine 
kadar yaşayıp bu ülke topraklarına gömülenler oldu. 

Yahudi asıllı profesörlerin Türkiye’ye gelmesinde öncü ve 
koordinatör rolü oynayan profesör Phillipp Schwartz bir patolog 
idi ve 1933 ile 1953 yılları arasında 20 yıl gibi oldukça uzunca bir 
süre İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesinde Patoloji Bölüm Direktörü 
olarak çalıştı. Ülkemizdeki çağdaş patoloji eğitiminin ve özellikle 
otopsiler üzerindeki uygulamalı eğitimin temellerini attı. 

Phillipp Schwartz

Profesör Erich Frank iç hastalıkları 
alanında bir otorite idi. Türkiye’ye 1933 
yılında geldi; kısa bir süre sonra Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı oldu; 1957 yılında 
öldü ve İstanbul’da devlet töreni ile toprağa 
verildi. Frank, Türkiye’den ayrılmasını 
önerenlere şu cevabı vermişti : “… Şaşarak 
kederle memleketimden sürgün edildiğimi 
anlamak zorunda kalınca, sadece Türkiye 
bana kucak açarak kabul etti. Burası 
benim memleketim. Buradan gidemem ve 
bana gösterilen iyiliğe karşılık nankörlük 
edemem…”

Hugo Braun hijyen ve bakteryoloji profesörü idi; 1933 ile 1949 
yılları arasında 15 yıl üniversitede hizmet verdi ve kendi alanlarındaki 
bilimsel çalışmaların temellerini attı.

Hugo Braun

Profesör Albert Eckstein 
bir çocuk hastalıkları uzmanıydı. 
1935 – 1949 yılları arasında Ankara 
Numune Hastanesi’nde ve Ankara 
Üniversitesi’nde çalıştı; sayısız 
araştırmaya imza attı ve uzmanlar 
yetiştirdi. Prof. Dr. İhsan Doğramacı ile 
yakın çalıştı ve onun sonraki yaşamını 
etkileyen bir kişi idi. Hacettepe Çocuk 
Sağlığı Enstitüsü’nün kuruluşunda 
danışman olarak çalıştı. Ankara’da 
çocukluk dönemini geçiren oğlu 
Herbert Eckstein daha sonra ürolog 
olarak geri döndü ve 1958 – 1961 
yılları arasında Türkiye’de çalıştı.

Jinekolojinin öncülerinden profesör Wilhelm Liepman, 1957 
yılında öldüğünde tabutu Türk bayrağına sarılarak devlet töreni ile 
İstanbul’da Aşiyan Mezarlığı’na defnedildi.

Hans Winterstein, 1933 yılından 1956 yılına kadar Tıp 
Fakültesi’nde görev yaptı ve fizyoloji bölümünün kurulmasına emek 
verdi.

Ülkemizde 25 yılı aşkın süre hizmet vermiş olan Tıp Fakültesi 
profesörlerinden ünlü cerrah Rudolf Nissen  anılarında Atatürk ile Erich Frank

Albert Eckstein
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hekimlerini tercih eder oldular. Öyle ki, artık beyin göçünü tersine 
çevirmekten söz ediyoruz ve diğer ülkelerdeki Türk hekim ve bilim 
insanlarının ülkemize dönmeleri için yollar araştırıyoruz.

Yurt dışındaki Türk hekimlerinin kesin sayısını bilmiyoruz. 
Ankara Ticaret Odasının bir raporuna göre Amerika’da 3.600 
Türk hekimi çalışıyor. Rapora göre Amerika’daki hekimlerin 1150 
tanesi “Türk Doktorları Birliği”ne kayıtlı. Harvard, Cornell, Yale, 
Johns Hopkins, Tulane, CDC gibi tanınmış tıp fakültelerinde ve 
enstitülerde görev yapıyorlar. Sinir cerrahisi alanında Dünya çapında 
bir ün sahibi Dr. Gazi Yaşargil, organ nakillerinin öncülerinden Dr. 
Münci Kalayoğlu, kardiyoloji alanında Amerikan halkının sevgi ve 
saygını kazanan Dr. Mehmet Öz, biyokimya alanındaki araştırmaları 
ile Türkiye’nin adını Dünyaya duyuran Dr. Pınar Özand, yaptığı 
araştırmalarla genç yaşında en başarılı bilim insanları listesinin üst 
sıralarına yerleşen Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Amerikan Bilimler 
Akademisi’ne seçilen ilk Türk olan Dr. Aziz Sancar, göz tümörlerinin 
tedavisi konusunda kendi adına bir kürsü sahibi olan Dr. Zeynel 
Karcıoğlu  psikiyatri alanında dünyanın en prestijli ödülü olan 
“Sigmund Freud” ve “En iyi eğitmen ödülü”nü alan Dr. Vamık 
Volkan ulusca göğsümüzü kabartan Türk hekimlerinden yalnızca 
birkaç tanesidir. 

Yani, bir zamanlar yabancı bilim insanlarını ülkeye ithal edip 
onlardan yararlanmaya muhtaç olan Türkiye, artık yurt dışına bilim 
insanı ihraç eder duruma gelmiştir. Bir devletin yaşamında oldukça 
kısa sayılabilecek bir sürede bu düzeye erişmiş olmak kıvanç 
vericidir. Bu kıvancı duymamızı sağlayan başta Ulu Önder Atatürk 
ve arkadaşları olmak üzere emeği geçmiş kişilere şükran borcumuz 
vardır.
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YAZIK OLDU 
KÖY ENSTİTÜLERİNE

Bu satırları belki bir masa başında, belki bir koltukta, belki 
bir yolculukta okuyorsunuz; eğer gece ise, elektrik düğmesine 
basmışsınızdır, odanız aydınlık, radyatörünüz sıcaktır; biraz önce 
okuduğunuz gazete yanınızda durmaktadır; belki radyonuz ya da 
televizyonunuz açıktır; siz okurken hafif bir müzik sesi dolduruyordur 
bulunduğunuz ortamı. Eğer uçak yolculuğunda iseniz, birazdan hostes 
yemeğinizi getirecektir ve Türkiye’nin bir köşesinden gideceğiniz 
diğer köşesindeki kente bir saat içinde varacaksınız.

Şimdi gözlerinizi kapatın. Kendinizi 1920’lerin Türkiye’sinde 
varsayın. Gazete yok, zaten olsa da siz okuma bilmiyorsunuz. 
Radyo, televizyon yok. Haberleri gecikmeli olarak konu komşudan 
duyuyorsunuz. Onların da doğruluğu kuşkulu. Bırakınız uçağı, 
otomobili, at arabası bulabiliyorsanız şanslısınız. Sobanız varsa ve odun 
da bulabilirseniz ısınırsınız. Elektriğin ne olduğunu ya bilmiyorsunuz 
ya da bir yerlerden duymuş olabilirsiniz. Fakat, duvarınızda Kurtuluş 
Savaşında kullandığınız mavzer, göğsünüzde madalyanız asılı. 
Umutlusunuz. Ülkede var olmayanların hepsi bir gün var olacak.

Fakat, nasıl? Nüfusunun yüzde 85’inin köylerde yaşadığı, 
erkeklerin yüzde 97’sinin, kadınların yüzde 99 ‘unun okuma-yazma 
bilmediği, yolu, elektriği, suyu olmayan, tarımı geri, bir çivi bile 
yapılamayan, evleri topraktan, sıtmanın, trahomun, veremin her tarafı 
sardığı bu ülke nasıl kalkınacak ? 

Eğitimle…

Çünkü, savaştan sonraki en büyük düşman cehalettir… 
Savaşı kazandık… Şimdi sıra cehalette… Cehaleti de yenersek, 
çağdaşlaşmanın da kalkınmanın da kapısı aralanacak. 

Ulu Önder Atatürk ve dönemin Eğitim Bakanı Vasıf Çınar ünlü 
eğitimci ve düşünür Amerikalı John Dewey’i davet ederler. Dewey, 
yaparak-yaşayarak öğrenmeye ve deneyime önem veren pragmatizmi, 
mantıksal ve ahlaki bir analiz kuramı olarak geliştirmiş, deneycilik, 
işlevsellik ve aletçilik olarak da bilinen felsefe akımının kurucusu 
ünlü düşünür ve eğitim kuramcısıdır.

Dewey, üç aya yakın süre kaldığı ülkemizde İstanbul, Ankara 
ve Bursa’da gözlem ve incelemelerde bulunduktan sonra 30 sayfalık 
bir rapor hazırlar. “Halkının yüzde 85’nin köylü ve okur yazarlığın 
bu kadar düşük olduğu bir yapıda modern devlet kurulamaz” der 
raporunda. Öte yandan, kurulması gereken yeni eğitim sistemi 
hakkındaki önerilerde bulunur. 

Atatürk’ün ülke kalkınmasını tetikleyen devrim fırtınası 
içinde eğitimle ilgili çok önemli gelişmeler olur. Önce “eğitimin 
birleştirilmesi” (tevhid-i tedrisat) yasası çıkar. Bunu Latin alfabesinin 
kabulü izler. Askerde okuma-yazma öğrenen çavuş ve onbaşılar terhis 
sonrası kendi köylerinde kurslar açarlar. Bu iş için kendilerine 2 lira 
aylık ödenir. Böylece, okuma yazma bilenlerin sayısı hızla artmaya 
başlar. Eğitmen okulları açılarak eğitimin yaygınlaştırılmasına 
çalışılır.

Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan 1935 yılında İlköğretim 
Genel Müdürlüğü’ne İsmail Hakkı Tonguç’u atar. Tonguç atandıktan 
sonra çalışmalar hızlanır. Asıl gelişmeler Hasan Âli Yücel’in bakan 
oluşu ile olur. 7 nisan 1940 tarihinde kabul edilen 3803 sayılı yasa ile 
köy enstitüleri kurulmaya başlanır. 

Hasan Ali Yücel
Milli Eğitim Bakanı

İsmet Hakkı Tonguç
M.E.B. İköğretim Genel Müdürü

Köy enstitüleri, yapılan devrimlerin ve yeni atılımların kırsal 
bölgeye ulaşmasını sağlayacak, köy toplumunun içten canlanması için 
çabalayacak insanlar yetiştirmek amacıyla kurulmuş, başka bir ülkede 
bir eşine rastlanmayan özgün okullardır. 

Köy enstitüleri kırsal bölgenin başlıca gereksinmelerini 
karşılamak üzere “çok amaçlı” insangücü yetiştiren okullardır. 
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onlardan yararlanmaya muhtaç olan Türkiye, artık yurt dışına bilim 
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Köylerden seçilmiş gençler eğitildikten sonra kendi köylerinde ve 
yakın yörelerde eğitimi, tarımı, yapıcılığı, hayvancılığı, arıcılığı, 
koperatifçiliği, el sanatlarını, müziği, sporu ve  sağlığı geliştirecek, 
böylece kırsal bölgelerin çağdaşlaşmasına ve kalkınmasına paha 
biçilemez katkılar sağlayacaklardı. 

Öyle de oldu. Sayıları 21 ‘e ulaşan köy enstitüleri ilk mezunlarını 
verdiği 1942 yılından nitelik değiştirildiği 1953 yılına kadar 1.398’i 
kız, 15.943’ü erkek olmak üzere toplam 17.341 öğretmen yetiştirdi. 

Köy Enstitülerinin dağılımı

Yaz-kış açık olan bu kuruluşlardaki öğrenciler beş duyuya 
yönelik, beceriye dönük, işi yaparak ve yaşayarak öğreniyorlardı; 
bütün çalışmalar ve uygulamalar imeceye ve üretime dayalıydı; 
kültür ve meslek dersleriyle birliktre, müzik, spor ve halkoyunlarının 
da bulunduğu laik bir program uygulanıyordu; okullarda kızlar ve 
erkekler karma biçimde bulunuyorlardı. 

Dolaysıyla, köy enstitülerinden mezun olanları yalnızca birer 
öğretmen olarak görmek yanlıştır. Onlar öğretmen olmalarının 
yanında çağdaşlaşmanın öncüleri ve yeni Türkiye’nin toplum liderleri 
olmuşlardır. Mezunlar arasından çok değerli yazarlar, sanatçılar, 

müzisyenler ve geleceğin akademisyenleri çıkmıştır. Köy enstitüleri 
mezunları kalkınan Türkiye’nin çekirdek aydınları olmuşlardır.

Kuruluşlarından başlayarak köy enstitülerinin eğitim 
programında yalnızca eğitim, kültür, tarım ve inşaat alanlarına değil, 
sağlık eğitimine de yer verilmiştir. Beş yıl boyunca “tabiat ve okul 
sağlığı” dersi ve son sınıfta ise “ev idaresi ve çocuk bakımı” dersi 
okutulmuştur. Tabiat ve okul sağlığı dersi içinde insan anatomisi ve 
fizyolojisi, genel sağlık kuralları, sağlığın korunması, okul sağlığı, 
kazalardan korunma ve köylerde görülen başlıca sağlık sorunları gibi 
konular işlenmiştir. Bu dersler, toplam eğitim programının yaklaşık 
yüzde onunu oluşturuyordu.
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Geleceğin öğretmenleri olacak öğrenciler, derslerde ve revir 
çalışmalarında ilk yardım ve sağlıkla ilgili bazı temel konularda eğitim 
alıyorlardı. Ancak, bu programda mezun olanlar köylerdeki sağlık 
hizmetleri için yeterli değildi. Köylerin sağlık sorunlarının çözülmesi 
için tıpkı köy öğretmenleri gibi, yerel koşullara göre eğitilmiş sağlık 
elemanlarının yetiştirlmesinin gerekli olduğu görülüyordu. Çünkü, 
köylerde duvar diplerine dizilmiş sıtmalılar, yüzü gözü sinek, 
sümük içinde çocuklar, salgınlarda yitirilen bebekler, ölen gencecik 
anneler içleri sızlatıyordu. Kasabalarda oturan hekimlerin ve diğer 
sağlıkçıların köylüye bir yararı olamıyordu. Ulaşım zor, yollar bozuk, 
araç yoktu.

O yıllarda İsmail Hakkı Tonguç bu konudaki görüşünü şöyle dile 
getirmişti: “Köyleri hastalıklardan kurtaramadığımız sürece, canlı ve 
mutlu bir topluma kavuşamayız. Millet çoğunluğunun sağlığı ile ilgili 
bu işi tıpkı ilköğretim davası gibi kökten çözümlemek yoluna düşmek 
gerekir.... Ulusal hizmetler, ulusu yıkımlardan kurtarma yolundaki 
hizmetlerdendir...” 

Aslında, köylerde sağlık hizmetlerini yürütmek üzere 1910 
yılında “küçük sıhhat memurları mektebi” adıyla okullar açılmıştı. 
Cumhuriyet kurulduktan sonra 1924 yılında “sağlık memurları 
okulları” açıldı. Bu okullardan 1926 yılından 1948 yılına kadar 
720  sağlık memuru mezun olmuştu. Ancak, bu elemanların 
büyük çoğunluğu eğitim amaçlarının tersine kent ve kasabalarda 
çalışıyorlardı.

Bu durumlar dikkate alınarak 1943 yılında Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Teşkilat Kanununa bir ekleme yapılarak “köy sağlık 
örgütü” kuruldu. Bu birimlerdeki ekip yasaya göre köy hekimi, köy 

sağlık memuru ve köy ebesinden oluşuyordu. Yasa böyle demekle 
birlikte, köy hekimleri yetiştirilemedi; sağlık memurları eğitimine 
devam edildi; köy ebeliği için 1936 ve 1937 yıllarında Balıkesir ve 
Konya’da açılan iki köy ebe okuluna alınan 15 yaşını doldurmuş kız 
çocuklarına verilen 12 aylık eğitimle 1947 tılına kadar toplam 789 köy 
ebesi mezun edildi.

İki bakanlık işbirliğine giderek 19 temmuz 1943 tarihinde  Resmi 
Gazete’de yayımlanan 4459 sayılı yasa ile köy enstitülerinde “sağlık 
memurluğu kolu” ve “köy ebesi kolu” oluşturulmasına karar verdiler. 
İsteyen öğrenciler üçüncü sınıftan sonra bu kollara ayrılacaklardı. 
Ancak, kız öğrencilerin sayısı az olduğu için “ebe kolu” açılamadı. 

Sağlık kolu bulunan okullarda birden çok hekim, hemşire ve 
sağlık memuru bulundurulmuş ve eğitimlerde büyük ölçüde okul 
hekimlerinden yararlanılmıştır. Uygulamalı eğitimler için civardaki 
devlet hastaneleri kullanılmıştır. Bu kolun eğitim programı sağlık 
memuru okullarında yürütülen eğitim programlarının aynısı idi. 

Sağlık kolu bulunan okullarda birer “bölge dispanseri” açılması 
planlanmış, ancak yalnızca Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nde 
gerçekleştirilebilmiştir. (1942 yılında kurulan Hasanoğlan Yüksek 
Köy Enstitüsü ülkemizde kurulmuş ilk köy üniversitesidir. Amaç, köy 
enstitülerine öğretmen yetiştirmekti.) 

Köy Enstitüsü Sağlık Memurluğu Diploması

Köy enstitülerinden 1945 yılından son mezunlarını verdikleri 
1951 yılına kadar 1.599 sağlık memuru diploma almıştır. Köy 
öğretmenleri gibi 20 yıl zorunlu hizmetle yükümlü olan sağlık 
memurlarına 5-10 köyden oluşan bir köy grubu bölgesi verilmiştir. 
Bu bölgenin merkezindeki bir köyde oturan sağlık memuru gezici 
hizmet vererek, her ay her köyü ziyaret ederek bulaşıcı hastalıklarla 
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Köylerden seçilmiş gençler eğitildikten sonra kendi köylerinde ve 
yakın yörelerde eğitimi, tarımı, yapıcılığı, hayvancılığı, arıcılığı, 
koperatifçiliği, el sanatlarını, müziği, sporu ve  sağlığı geliştirecek, 
böylece kırsal bölgelerin çağdaşlaşmasına ve kalkınmasına paha 
biçilemez katkılar sağlayacaklardı. 

Öyle de oldu. Sayıları 21 ‘e ulaşan köy enstitüleri ilk mezunlarını 
verdiği 1942 yılından nitelik değiştirildiği 1953 yılına kadar 1.398’i 
kız, 15.943’ü erkek olmak üzere toplam 17.341 öğretmen yetiştirdi. 

Köy Enstitülerinin dağılımı

Yaz-kış açık olan bu kuruluşlardaki öğrenciler beş duyuya 
yönelik, beceriye dönük, işi yaparak ve yaşayarak öğreniyorlardı; 
bütün çalışmalar ve uygulamalar imeceye ve üretime dayalıydı; 
kültür ve meslek dersleriyle birliktre, müzik, spor ve halkoyunlarının 
da bulunduğu laik bir program uygulanıyordu; okullarda kızlar ve 
erkekler karma biçimde bulunuyorlardı. 

Dolaysıyla, köy enstitülerinden mezun olanları yalnızca birer 
öğretmen olarak görmek yanlıştır. Onlar öğretmen olmalarının 
yanında çağdaşlaşmanın öncüleri ve yeni Türkiye’nin toplum liderleri 
olmuşlardır. Mezunlar arasından çok değerli yazarlar, sanatçılar, 

müzisyenler ve geleceğin akademisyenleri çıkmıştır. Köy enstitüleri 
mezunları kalkınan Türkiye’nin çekirdek aydınları olmuşlardır.

Kuruluşlarından başlayarak köy enstitülerinin eğitim 
programında yalnızca eğitim, kültür, tarım ve inşaat alanlarına değil, 
sağlık eğitimine de yer verilmiştir. Beş yıl boyunca “tabiat ve okul 
sağlığı” dersi ve son sınıfta ise “ev idaresi ve çocuk bakımı” dersi 
okutulmuştur. Tabiat ve okul sağlığı dersi içinde insan anatomisi ve 
fizyolojisi, genel sağlık kuralları, sağlığın korunması, okul sağlığı, 
kazalardan korunma ve köylerde görülen başlıca sağlık sorunları gibi 
konular işlenmiştir. Bu dersler, toplam eğitim programının yaklaşık 
yüzde onunu oluşturuyordu.

Sağlıkta Altın Olaylar
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savaş, çevre sağlığı, çiçek aşısı uygulaması, ilaç enjeksiyonları, 
sıtma taramaları yapacak ve ilk yardım hizmeti verecektir. Sağlık 
memurlarına üç ayda 60 lira ödeniyordu, oturmaları için bir bina 
yapılıyor ve kendilerine bir tarla ve gerekli tarım aletleri tahsis 
ediliyordu. Tarlayı köylüler imece usulü ile ekip biçiyorlardı.

Türkiye’nin kalkınmasında özgün bir model olan köy enstitüleri 
dünyada da yankı buldu. John Dewey 1943 yılında ülkemize yeniden 
geldiğinde bu okullar için “hayalimdeki okullar” demişti.

İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru 1945 yılında 
Sovyetler Birliği lideri Stalin Türkiye’den Kars, Artvin ve Ardahan’ı 
ve Boğazlarda askeri üs istemesi üzerine Cumhurbaşkanı İnönü 
ABD’den askeri destek istedi. ABD, Truman Doktrini ile yardıma 
başladı ama karşılığında Türkiye’de serbest seçimlere dayanan 
demokrasi düzeninin yerleşmesini ve “5 yıllık kalkınma planları” 
ve “köy enstitüleri” gibi sovyet sistemine benzer uygulamaların 
kaldırılmasını talep etti. Meclisteki muhalif kanat ta bu talepleri 
destekliyordu. 1950 seçimlerinde bu kanat bir kampanya ile köy 
enstitülerine karşı çıktı. Köy enstitülerinde tek tip üniforma giyilmesi 
komunizm suçlamalarına yol açıyordu; erkek ve kızların karma 
biçimde eğitim görmeleri dedikodulara neden oluyordu;  öğrencilerin 
kendi okul binalarını yapmaları yadırganıyordu. Belki de kayda 
değer bir önemli şey, köylerde öğretmenlik yaparken köy ağaları ile 
sürtüşme yaşamaları idi. Bu durumlar Ankara’ya sürekli baskıların 
yapılmasına yol açıyordu. Din, iman, vatan elden gidiyor çığlıklarıyla 
tozu dumana kattılar. İş ilkesine dayanan yönetmeliği değiştirerek köy 
enstitülerini önce sıradan okula dönüştürdüler, 20 ocak 1954 tarihinde 
ise tümüyle kapattılar.

Fakir Baykurt, Köy Enstitülü aydın 

Köy enstitüleri kısa ömürlü oldular, ama, açık kaldıkları altı 
yılda eğitim, sanat, siyaset ve sağlık alanlarında başardığı olağanüstü 
işlerle anılacaklar. 

Prof. Dr. Ayşe Baysal, Köy Enstitülü Beslenme Uzmanı 

Köy enstitüleri eğitim alanında olduğu kadar sağlık alanında da 
bir altın olaydı. Yazık oldu köy enstitülerine....
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BOZKIRDA BİR FAKÜLTE

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda nüfusu 13 milyon idi. 
Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş. Savaştan yeni 
çıkmış, her on kişiden ancak bir tanesinin okuyup yazabildiği, sayısız 
sorunlarla boğuşan bir ülke; bir yandan savaşın acılarını sarmaya, 
diğer yandan yeni bir devleti kurmaya çabalayan bir kadro; başlarında 
ulu önder Mustafa Kemal var. Toplum hastalıklardan kırılıyor; halk 
sıtma, verem, trahom, cüzam, frengi gibi hastalıkları kanıksamış, 
bunları sıradan hastalıklardan sayıyor. 

Bu sorunların çözülmesi gerekir, ama, mevcut hekim sayısı 
554. Yani bir hekime yaklaşık 25.000 kişi düşüyor. Ebe sayısı daha
da çarpıcı; bütün ülkede yalnızca 136 ebe var. Hemşireler mumla
aranıyor; toplam olarak 69 hastabakıcı (hemşire) mevcut. Hastanelere
hastane demek için şahit ister. Örgüt yok, para yok, personel yok.

Böyle bir durumda neler yapılabilir ? Nereden başlamalı 
sorunları çözmeye ? Yoksa, sorunların her birine aynı anda el atmak 
mı gerekir ?

Zamanın Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili (Sağlık Bakanı) 
Dr. Refik Saydam tam bir vatansever, bir dava adamı ve çok iyi bir 
stratejist. Sorunların her birine el atıyor; bir yandan sağlık örgütünü 
kurup mevzuatı düzenlerken, öte yandan aşı üretimi dahil tıbbi 
gereksinmeleri tamamlamaya çalışıyor. Saydam’ın yaptığı çok önemli 
bir şey daha var: Hekim sayısının hızla arttırılmasına el atıyor.

  Fakat, ülkede yalnızca bir tane tıp fakültesi var. O da İstanbul 
gibi Anadolu’nun bir çok yöresine uzak, pahalı, yaşam koşulları zor 
bir yerde. Altı yıllık tıp eğitimi için ülkenin bir köşesinden gelip 
İstanbul’da yaşamayı göze alabilecek gençleri bulmak çok zor. Kaldı 
ki, o dönemde zaten lise mezunu genç bulmak da zor. Ama, hekim 
sayısını hızla arttırmak gerekir.

Saydam’ın pratik ve pragmatik bir fikri var: Tıp eğitimini çekici 
yapmak. Bu amaçla Saydam, İstanbul’da “tıp talebe yurtları” nı 
kuruyor. Bu yurtlarda barınma, yeme, içme, bedava; kitap ve giyim de 
Devletten; Üstelik cebine de harçlık veriliyor. Yani tıp eğitimi bedava; 
yeter ki gençler, İstanbul’a çekinmeden gelsin ve tıp eğitimi görsün.

Elbette, bu bedava eğitimin karşılığını da bu ülkeye vermek 
gerekir. Yurtlarda okuyan öğrenciler, burada barındıkları sürenin üçte 
ikisi kadar bir süre devlet hizmeti ile yükümlü. Bu genç mezunlar 
Saydam’ın yeni kurduğu sıtma savaş, trahom savaş, frengi ve lepra 
savaş, hükümet tabipliği gibi birimlerde hizmet veriyor. Öte yandan, 
fakülteyi ilk on sıradaki dereceyle bitirenler doğrudan uzmanlık 
eğitimine başlama hakkına sahip.

Bu yol ile hekim sayısı artıyor, ama hala çok fazla açık var. Bir 
tıp fakültesi ile bu gereksinmenin karşılanması olanaksız. Yeni tıp 
fakültelerine gerek olduğu açık.

Eğer, ikinci bir tıp fakültesi kurulacaksa, bunun yeri Ankara 
olmalı. Çünkü Ankara, bozkırda 20.000 nüfuslu bir kasaba iken 
Başkent olmuş, Cumhuriyeti simgeleyen, hızla gelişen ve nüfusu artan 
modern bir kent.

Refik Saydam uzun süren çalışmalarının sonunda 9 Haziran 
1937 tarihinde TBMM’den altı maddelik bir yasayı oybirliği ile 
çıkartıyor: “3228 Sayılı Ankara’da Bir Tıp Fakültesi Tesisi Hakkında 
Kanun”. Yasanın gerçekleşmesi için Sağlık Bakanlığı’na 8 milyon TL 
tahsis ediliyor. O tarihlerde 1 ABD doları 2.80 TL. Yani ayrılan para 3 
milyon ABD dolarına yakın; küçümsenemeyecek bir miktar. Üstelik, 
bu paranın 1939 yılında karşılanması öngörülüyor. Bu kanun ve 
ayrılan para, o zamanki hükümetin konuya ne kadar önem verdiğinin 
bir göstergesi. Fakültenin kurulacağı alan da belirleniyor: Ankara 
Erkek Lisesi arazisi.

Bu güzel girişim, İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile 
talihsiz bir döneme giriyor. 1940 yılında Dr. Refik Saydam Başbakan 
olmuş. Elbette önem verdiği bu fakültenin yapımını en çok isteyen 
kişi kendisi. Ama, bir de gerçekler var; ülke sıkıntılı bir dönemden 
geçiyor; ekmek bile karne ile dağıtılıyor. Böyle bir ortamda söz verilen 
fakültenin yapımı olanaksız. Yapılacak tek şey, yapımı ertelemek. 
İşte, 1940 yılında Başbakan Refik Saydam imzasıyla TBMM’ye bir 
yasa teklifinin sunulduğunu görüyoruz. Paranın tahsisi  1942 yılına 
erteleniyor. 

Ne yazık ki, Dr, Saydam 1942 yılında yaşama veda ediyor. 
Artık, başbakan Saraçoğlu; Milli Eğitim Bakanı ünlü eğitimci ve 
devlet adamı ve köy enstitülerinin mimarı Hasan Ali Yücel. 
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savaş, çevre sağlığı, çiçek aşısı uygulaması, ilaç enjeksiyonları, 
sıtma taramaları yapacak ve ilk yardım hizmeti verecektir. Sağlık 
memurlarına üç ayda 60 lira ödeniyordu, oturmaları için bir bina 
yapılıyor ve kendilerine bir tarla ve gerekli tarım aletleri tahsis 
ediliyordu. Tarlayı köylüler imece usulü ile ekip biçiyorlardı.

Türkiye’nin kalkınmasında özgün bir model olan köy enstitüleri 
dünyada da yankı buldu. John Dewey 1943 yılında ülkemize yeniden 
geldiğinde bu okullar için “hayalimdeki okullar” demişti.

İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru 1945 yılında 
Sovyetler Birliği lideri Stalin Türkiye’den Kars, Artvin ve Ardahan’ı 
ve Boğazlarda askeri üs istemesi üzerine Cumhurbaşkanı İnönü 
ABD’den askeri destek istedi. ABD, Truman Doktrini ile yardıma 
başladı ama karşılığında Türkiye’de serbest seçimlere dayanan 
demokrasi düzeninin yerleşmesini ve “5 yıllık kalkınma planları” 
ve “köy enstitüleri” gibi sovyet sistemine benzer uygulamaların 
kaldırılmasını talep etti. Meclisteki muhalif kanat ta bu talepleri 
destekliyordu. 1950 seçimlerinde bu kanat bir kampanya ile köy 
enstitülerine karşı çıktı. Köy enstitülerinde tek tip üniforma giyilmesi 
komunizm suçlamalarına yol açıyordu; erkek ve kızların karma 
biçimde eğitim görmeleri dedikodulara neden oluyordu;  öğrencilerin 
kendi okul binalarını yapmaları yadırganıyordu. Belki de kayda 
değer bir önemli şey, köylerde öğretmenlik yaparken köy ağaları ile 
sürtüşme yaşamaları idi. Bu durumlar Ankara’ya sürekli baskıların 
yapılmasına yol açıyordu. Din, iman, vatan elden gidiyor çığlıklarıyla 
tozu dumana kattılar. İş ilkesine dayanan yönetmeliği değiştirerek köy 
enstitülerini önce sıradan okula dönüştürdüler, 20 ocak 1954 tarihinde 
ise tümüyle kapattılar.

Fakir Baykurt, Köy Enstitülü aydın 

Köy enstitüleri kısa ömürlü oldular, ama, açık kaldıkları altı 
yılda eğitim, sanat, siyaset ve sağlık alanlarında başardığı olağanüstü 
işlerle anılacaklar. 

Prof. Dr. Ayşe Baysal, Köy Enstitülü Beslenme Uzmanı 

Köy enstitüleri eğitim alanında olduğu kadar sağlık alanında da 
bir altın olaydı. Yazık oldu köy enstitülerine....
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Ankara Tıp Fakültesi’nin geçici binası

Yücel, Fakülte yasasının çıkartılmasından, ilk bina inşaatının 
temelinin atılmasına varıncaya kadar her aşamada öncü oluyor. Bir 
komisyon kuruyor. Komisyonda Tevfik Sağlam, Hayri Döner, Hikmet 
Birand, İhsan Sungu, Abdülkadir Noyan, Necmettin Halil Onun 
gibi ünlü öğretim üyeleri ve bürokratlar var. Komisyon 1945 yılının 
şubat ayını yoğun toplantılarla geçiriyor; Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde 
Fakülte Dekanlığı için geçici bir yer ayrılıyor; Ankara Numune 
Hastanesi’nden 130, Gülhane Hastanesi’nden ise 370 yatak Fakültenin 
eğitimine ayrılıyor; İstanbul’da okuyan askeri tıp öğrencilerinin ve 
Sağlık Bakanlığı adına okuyan öğrencilerin bir bölümü Ankara’ya 
aktarılıyor; Gülhane ve Ankara Numune Hastanelerinden öğretim 
üyeleri yeni fakültede görevlendiriliyor. 

Ankara Tıp Fakültesi Morfoloji binası

İkinci Dünya Savaşı’nın son birkaç ayını türlü zahmetlerle ve 
karartılmış gecelerle geçiren Başkentte 1945 yılında yeni bir yasa 
tasarısı gündeme geliyor ve kabul ediliyor. Böylece, 1945-46 ders 
yılında Ankara Tıp Fakültesi birinci sınıfına (FKB – Fizik, Kimya, 
Botanik sınıfı) öğrenci alımına başlanıyor. Ara sınıf öğrencileri de 
aktarma yolu ile sağlanıyor. Öğrencilerin eğitimi için Cebeci’deki 
Askeri Tıp Tatbikat Okulu’nundan ve Numune Hastanesinden 
yararlanılmasına karar veriliyor. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan kurucu 
dekan olarak görevlendiriliyor. Dekan ve öğretim üyeleri Ankara’ya 
gelen öğrencileri tren garında törenle karşılıyor.

Ankara Tıp Fakültsinin son durumu

Kuşkusuz, Ankara Tıp Fakültesi’nin geçici ve dağınık binalarda 
eğitime devam etmesi beklenemezdi, zaten planlanan da öyle değildi. 
1937 yılında ilk yasal düzenlemeler yapılırken, Fakülte’nin o dönemin 
tek sivil hastanesi olan Numune Hastanesi civarında Ankara Erkek 
Lisesi’nin ve şimdiki Morfoloji Binası ile Yüksek İhtisas Hastanesi’nin 
bulunduğu yerde yapılması kararlaştırılmıştı; bir yandan da mimari 
projeler hazırlanıyordu. Yarışmayı Fransız mimar Jena Walter kazandı 
ve Morfoloji Binasının temeli 28 Eylül 1945 tarihinde atıldı. Ancak, 
ekonomik ve malzeme sağlanmasındaki güçlükler nedeniyle bina 
1966 yılında tamamlanabildi. Bu binanın hemen arkasındaki 1280 
yataklı hastane yapımı ise mimar Affan Kırımlı ve arkadaşlarınca 1985 
yılında tamamlanabildi ve 13 mart 1985 günü İbn-i Sina Hastanesi 
adı ile hizmete başladı. Bu arada geçen 40 yıl içinde eğitim Cebeci 
semtindeki eski Gülhane Hastanesi’nin mütevazi ortamında sürdü. 
Böylece, Ankara Tıp Fakültesi kuruluş ve yapım süresi en uzun tıp 
fakültesi ünvanını da kazanmış oldu.
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İbn-i Sina Hastanesinin girişi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kurulması ülkemizdeki 
hekimlik eğitimine yeni bir ivme kazandırdı. Bu fakülteyi İzmir’deki 
Ege ve Ankara’daki ikinci tıp fakültesi olan Hacettepe Tıp Fakülteleri 
izledi. Günümüzde, ülkemizdeki tıp fakültelerinin sayısı doksana 
dayandı. Bu yolda Ankara Tıp Fakültesi bir kilometre taşı idi ve bu 
fakir ülkenin sağlık hizmetlerine ve hekim eğitimine verdiği değeri 
gösteren altın bir olaydı.
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Ankara Tıp Fakültesi’nin geçici binası

Yücel, Fakülte yasasının çıkartılmasından, ilk bina inşaatının 
temelinin atılmasına varıncaya kadar her aşamada öncü oluyor. Bir 
komisyon kuruyor. Komisyonda Tevfik Sağlam, Hayri Döner, Hikmet 
Birand, İhsan Sungu, Abdülkadir Noyan, Necmettin Halil Onun 
gibi ünlü öğretim üyeleri ve bürokratlar var. Komisyon 1945 yılının 
şubat ayını yoğun toplantılarla geçiriyor; Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde 
Fakülte Dekanlığı için geçici bir yer ayrılıyor; Ankara Numune 
Hastanesi’nden 130, Gülhane Hastanesi’nden ise 370 yatak Fakültenin 
eğitimine ayrılıyor; İstanbul’da okuyan askeri tıp öğrencilerinin ve 
Sağlık Bakanlığı adına okuyan öğrencilerin bir bölümü Ankara’ya 
aktarılıyor; Gülhane ve Ankara Numune Hastanelerinden öğretim 
üyeleri yeni fakültede görevlendiriliyor. 

Ankara Tıp Fakültesi Morfoloji binası

İkinci Dünya Savaşı’nın son birkaç ayını türlü zahmetlerle ve 
karartılmış gecelerle geçiren Başkentte 1945 yılında yeni bir yasa 
tasarısı gündeme geliyor ve kabul ediliyor. Böylece, 1945-46 ders 
yılında Ankara Tıp Fakültesi birinci sınıfına (FKB – Fizik, Kimya, 
Botanik sınıfı) öğrenci alımına başlanıyor. Ara sınıf öğrencileri de 
aktarma yolu ile sağlanıyor. Öğrencilerin eğitimi için Cebeci’deki 
Askeri Tıp Tatbikat Okulu’nundan ve Numune Hastanesinden 
yararlanılmasına karar veriliyor. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan kurucu 
dekan olarak görevlendiriliyor. Dekan ve öğretim üyeleri Ankara’ya 
gelen öğrencileri tren garında törenle karşılıyor.

Ankara Tıp Fakültsinin son durumu

Kuşkusuz, Ankara Tıp Fakültesi’nin geçici ve dağınık binalarda 
eğitime devam etmesi beklenemezdi, zaten planlanan da öyle değildi. 
1937 yılında ilk yasal düzenlemeler yapılırken, Fakülte’nin o dönemin 
tek sivil hastanesi olan Numune Hastanesi civarında Ankara Erkek 
Lisesi’nin ve şimdiki Morfoloji Binası ile Yüksek İhtisas Hastanesi’nin 
bulunduğu yerde yapılması kararlaştırılmıştı; bir yandan da mimari 
projeler hazırlanıyordu. Yarışmayı Fransız mimar Jena Walter kazandı 
ve Morfoloji Binasının temeli 28 Eylül 1945 tarihinde atıldı. Ancak, 
ekonomik ve malzeme sağlanmasındaki güçlükler nedeniyle bina 
1966 yılında tamamlanabildi. Bu binanın hemen arkasındaki 1280 
yataklı hastane yapımı ise mimar Affan Kırımlı ve arkadaşlarınca 1985 
yılında tamamlanabildi ve 13 mart 1985 günü İbn-i Sina Hastanesi 
adı ile hizmete başladı. Bu arada geçen 40 yıl içinde eğitim Cebeci 
semtindeki eski Gülhane Hastanesi’nin mütevazi ortamında sürdü. 
Böylece, Ankara Tıp Fakültesi kuruluş ve yapım süresi en uzun tıp 
fakültesi ünvanını da kazanmış oldu.

Sağlıkta Altın Olaylar
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Dr. BEHÇET SALİH UZ’UN
SAĞLIK PLANI

Dr. Behçet Uz’u birçok kişi İzmir Belediye Başkanı ve İzmir 
Enternasyonal Fuarı’ın kurucusu olarak hatırlar. Dr. Uz, aynı 
zamanda, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin şekillendirilmesinde bir 
dönemin simgesidir.

 Behçet Uz 1893 yılında Buldan’da doğdu. İstanbul Tıp 
Fakültesi’nden 1918 yılında, yani Mustafa Kemal’in Samsun’a ayak 
basmasından bir yıl önce mezun oldu. Öğrenci iken, Balkan Savaşı 
patladı. Asker gerekiyordu. Öğrenci Behçet te askere alındı. Ancak, 
hekime duyulan ihtiyaç nedeniyle tıp öğrencilerin fakülteye geri 
gönderilerek bir an önce mezun olmaları daha uygun bulunduğundan 
Behçet te eğitimine döndü. Bu kısa askerlik deneyimi, sağlık 
sorunlarının, özellikle bulaşıcı hastalıkların ne kadar yaygın ve önemli 
olduğunu anlamasına yetmişti. Yıllar sonra yapılan bir söyleşide 
o yılları anlatırken, “savaşın yapamadığını, bulaşıcı hastalıklar
yapıyordu” demişti.

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi

Öğrenci iken babasını kaybetti. Paraya ihtiyacı vardı. Şişli Etfal 
Hastanesi’nde Kadri Raşit Paşa’nın yanında laborant olarak çalışmaya, 
aynı zamanda çocuk hastalara bakmaya başladı. Bu yıllarda, sağlık 
hizmetlerini yakından gözleme fırsatı buldu. Mezun olduktan sonra, 
aynı hastanede çocuk hastalıkları uzmanlığını aldı.

İzmir’e dönen Behçet, çocuk hastalıkları uzmanı olarak 
çalışmaya başladı. Fakat, o yıllarda İzmir’de hastalarını yatıracak bir 
hastane yoktu. Daha sonraki yıllarda belediye başkanı olarak çalıştığı 
dönemde bir çocuk hastanesi yapımına girişti. Belediye’den 20.000 
TL, Muhasebe-i Umumiye’den 20.000 TL sağladı. Buna, halktan 
ve ticari kuruluşlardan sağladığı yardımları da katarak bir çocuk 
hastanesi kurdu. Behçet Uz’un belediye başkanlığı dönemindeki en 
büyük başarısı İzmir’de bir uluslararası fuar kurmasıdır. 

Bu başarıları Ankara’nın dikkatini çekti. Fuarcılıkta, yani 
uluslararası ticaret alanında böylesine başarılı işler yapan Behçet Uz 
bir anda kendisini Ticaret Bakanı olarak buldu. Bu dönemde, ülkenin 
ticaretini geliştirmek için bir plan hazırladı. Plan, zamanın hükümeti 
tarafından beğenilmedi. Bir yıl sonra Ticaret Bakanlığı görevinden 
alınarak 7 Ağustos 1946 tarihinde Recep Peker hükümetinin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı olarak atandı. Bu görevini daha sonraki Hasan 
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Saka hükümeti döneminde de sürdürdü ve 10 Haziran 1948 yılına 
kadar Bakan olarak çalıştı.

İzmir Enternasyonel Fuarı

Plan yapmayı seven Behçet Uz, sağlık hizmetlerini geliştirmek 
için de “Birinci 10 Yıllık Milli Sağlık Planı” adını verdiği bir plan 
hazırladı. Bu plan da büyük ölçüde uygulanmadı. Fakat, Behçet Uz 
öylesine ilginç ve çağdaş bir anlayışla ele almıştı ki, hazırladığı plan 
Türkiye’nin daha sonraki sağlık hizmetlerini şekillendirmede sık sık 
gündeme geldi.

Behçet Uz planı üç bölümde incelenebilir:

1. Türkiye’deki hekim açığını kapatabilmek için yedi bölgede
yedi tıp fakültesi açılacaktır. Her fakülte bünyesinde birer
yetimhane ve birer çiftlik kurulacaktır. Yetimhanedeki çocuklar
hemşire, sağlık memuru ve hekim olarak yetiştirilecek, böylece,
hem bu çocuklar birer meslek sahibi olacaklar, hem de sağlık
insangücünün kaynağını oluşturacaklardır. Çiftliklerde ise,
fakülte hastanesi için gereken gıda üretimi yapılacaktır.

2. Sağlık hizmetleri yeniden örgütlenecektir. Bu yeni örgütün
temel ilkesi “nüfusa göre hizmet” olacaktır. Her 20.000 nüfus
ya da 40 köy için bir “sağlık merkezi” kurulacaktır. Her
sağlık merkezinde iki hekim ve 11 hekimdışı personel görev
yapacaktır. Bu merkezlerde koruyucu ve iyileştirici hizmetler
birlikte sunulacaktır. Hekimlerden birisi sağlık merkezinde
kalırken, diğeri civardaki yerleşim yerlerini dolaşacak ve yöre
halkına “mobil hizmet” sunacaktır. Hekimler bu görevleri sıra
ile yapacaklar ve her iki haftada bir yer değiştireceklerdir. Sağlık
merkezlerinde on kadar hasta yatağı bulunacak ve gereken
hastalar yatırılarak tedavi edileceklerdir. Böylece, sağlık
hizmetleri köylere kadar ulaşmış olacaktır. Ayrıca, yeni sağlık

birimleri kurulacak, mevcutları onarılıp modernleştirilecektir. 
Bunlar arasında 500 yataklı tam teşekküllü bir hastane, 200 
yataklı bir doğumevi, çocuk hastanesi, akıl ve sinir hastalıkları 
hastanesi, verem hastanesi, yaşlılar ve düşkünler yurdu, hemşire 
ve ebe okulları bulunuyordu. Bunun yanısıra, bütün kamu 
sektöründeki sağlık kuruluşlarının Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına devri öngörülmekteydi.

3. Hizmetlerin finansmanı için bir “Sağlık Bankası” kurulacaktır.
Böylece, o zamanlar yaygın olarak uygulanan Ziraat Bankası,
Etibank, Halk Bankası gibi sektör bankalarına bir yenisi
eklenmiş olacaktı. Sağlık Bankası bir tür sağlık sigortası gibi
işlev görecek ve sağlık kuruluşlarını işletecektir.

Behçet Uz hazırladığı planı açıklamak ve desteğini sağlamak
için Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’den randevü istedi. İnönü kendisini 
çiftlikte yapacağı atla gezintiye eşlik etmek üzere davet etti. Bu gezinti 
sırasında, at üzerinde Behçet Uz sağlık hizmetleri ile ilgili sorunları ve 
planını İnönü’ye açıkladı. Gezi sonuna doğru, Çankaya Köşkü’nün 
merdivenlerinde İnönü, bütün bu işlerin gerçekleştirilebilmesi için 
gereken parayı nereden bulacağını Behçet Uz’a sordu. Uz, gayet 
içtenlikle ve inanarak, İngilizlerle temas ettiğini ve bir İngiliz 
kredisinin sağlanabileceğini söyleyince İnönü sert ve kararlı ifade ile 
“desene, bir nal bulduk, işimiz üç nalla bir ata kaldı” diyerek bu planı 
onaylamayacağını belli etti.

İnönü’nün bu tutumu, Lozan görüşmeleri sırasında Lord 
Courson’un söylediklerini akla getiriyor. Ne demişti İngilizlerin ünlü 
temsilcisi : “Şimdi bu antlaşmayı imzalıyorum. Fakat, unutmayınız ki, 
bir gün bize muhtaç olacaksınız. O zaman yeniden görüşeceğiz.” Bu 
sözlere muhatap olan İnönü’nün, İngiliz kredisine dayanan  bir planı 
onaylaması elbette beklenemezdi.

Behçet Uz’un hesaplarına göre  planın on yıl içinde 
gerçekleştirilebilmesi için toplam olarak 630 milyon lira gerekiyordu 
ve bunun 550 milyon lirasını İngilizlerden sağlayacaktı.  Behçet 
Uz düşündüğü planla ve kredi ile ilgili bir yasa taslağını hazırladı 
ve Meclis’e sundu. 1948 yılındaki bütçe görüşmeleri sırasında 
Behçet Uz önerdiği planla ilgili olarak şunları söylemişti: “....Planın 
gerçekleşmesi için gereken para çok görülmemelidir. Çünkü, bunun 
birbuçuk mislini, her sene vakitsiz kaybettiğimiz nüfus zayiatıyla milli 
istihsalden ziyan ettiğimizi teessürle belirtmek isterim....”. 

Tasarı mecliste görüşülmeden ve Behçet Uz’un onayı 
alınmadan geri çekildi. Bunun üzerine, Meclis kürsüsünde konuşan 
Behçet Uz kanunu savundu, ama, başarılı olamadı. Yalnızca, planın 
yetimlerle ilgili bölümü değiştirilerek kabul edildi. Sağlık bankası, 
sağlık merkezleri ve fakültelerle ilgili hükümler kabul görmedi. 
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Yetimhaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım ile Milli Eğitim Bakanlıkları 
arasında paylaştırıldı. İşletme giderlerinin bütçeden karşılanması esası 
benimsendi.

Hasan Saka  Hükümetinden sonra kurulan Şemsettin Günaltay 
kabinesinde Behçet Uz yer almadı. Kendisine göre bunun asıl nedeni 
bir pamuk fabrikasını kapatmasıdır. Erzincan milletvekillerinden 
birisi birgün Meclis kürsüsünde pamukların saf olmadığını ve doktoru 
kulağını temizlerken pamuk içindeki bir çöpün kulağını kanattığını 
dile getirir. Bunun üzerine Sağlık Bakanı Behçet Uz idrofil pamuk 
üreten fabrikaları denetletir ve üç tanesine üretimlerini düzeltmeleri 
için 2 ay süre verir. Bunlardan bir tanesi süre sonunda gerekenleri 
yapmadığı için kapatılır. Oysa, bu fabrika, söylentiye göre İnönü’ün 
kardeşine aittir.

Halk Partisi 1950 yılındaki seçimleri kaybedince Behçet Uz 
İzmir’e dönerek çocuk hekimi olarak çalışmaya başlar. Ancak, 
birgün Adnan Menderes kendisini ziyaret ederek partisine katılmaya 
ve politikaya geri dönmeye davet eder. Behçet Uz, bağımsız olarak 
seçimleri kazanır. Henüz  Demokrat Partiye üye olmadan 1954 yılında 
Menderes kabinesine Sağlık ve Sosyal ve Sosyal ardım Bakanı olarak 
atanır. Planını gözden geçirerek yeniden hükümete sunar ve plan 
beğenilir. Hatta, zamanın Dışişleri Bakanı olan Fatin Rüştü Zorlu 
“böylesine modern bir plan derhal uygulanmaya konulmalıdır” der. 
Konuyu incelemek üzere Dr. Mükerrem Saruhan başkanlığında bir 
komisyon oluşturulur. Ancak, bir yıl sonra, Behçet Uz artık bakan 
değildir ve planın uygulanmasını izleyecek kimse kalmamıştır. 
Yalnız, bazı yörelerde “sağlık merkezi” adı altında 15-25 yataklı ve 
dört uzmanlı küçük hastanelerin kurulması ile yetinilir. Bu arada, 
Adnan Menderes’i ikna eden Behçet Uz, İzmir’de bir tıp fakültesinin 
kurulmasında etkili rol oynar.

Behçet Uz hazırladığı planı uygulamaya koyamadı. Fakat, 
sonraki yıllarda sağlık hizmetlerinin şekillenmesine rehberlik 
yaptı. Sağlık hizmetlerindeki aksaklıkları ve bir reform gerektiğini 
ilk söyleyenlerden birisi Behçet Uz idi. Hizmetlerin nüfus kriteri 
dikkate alınarak ötgütlenmesi gerektiği görüşünü de ilk O söyledi. 
Bunu gerçekleştirmenin onurunu Nusret Fişek ve arkadaşları yaşadı. 
Düşlediği bölgesel tıp fakültelerin yıllar sonra gerçekleştiğini 
ölümünden önce gördü. Bir fakülte bünyesinde çiftlik kurulabileceğini 
ise Hacettepe Üniversitesi’nin ilk on yılını ve Beytepe’deki çiftliği 
görenler bilirler.
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Saka hükümeti döneminde de sürdürdü ve 10 Haziran 1948 yılına 
kadar Bakan olarak çalıştı.

İzmir Enternasyonel Fuarı

Plan yapmayı seven Behçet Uz, sağlık hizmetlerini geliştirmek 
için de “Birinci 10 Yıllık Milli Sağlık Planı” adını verdiği bir plan 
hazırladı. Bu plan da büyük ölçüde uygulanmadı. Fakat, Behçet Uz 
öylesine ilginç ve çağdaş bir anlayışla ele almıştı ki, hazırladığı plan 
Türkiye’nin daha sonraki sağlık hizmetlerini şekillendirmede sık sık 
gündeme geldi.

Behçet Uz planı üç bölümde incelenebilir:

1. Türkiye’deki hekim açığını kapatabilmek için yedi bölgede
yedi tıp fakültesi açılacaktır. Her fakülte bünyesinde birer
yetimhane ve birer çiftlik kurulacaktır. Yetimhanedeki çocuklar
hemşire, sağlık memuru ve hekim olarak yetiştirilecek, böylece,
hem bu çocuklar birer meslek sahibi olacaklar, hem de sağlık
insangücünün kaynağını oluşturacaklardır. Çiftliklerde ise,
fakülte hastanesi için gereken gıda üretimi yapılacaktır.

2. Sağlık hizmetleri yeniden örgütlenecektir. Bu yeni örgütün
temel ilkesi “nüfusa göre hizmet” olacaktır. Her 20.000 nüfus
ya da 40 köy için bir “sağlık merkezi” kurulacaktır. Her
sağlık merkezinde iki hekim ve 11 hekimdışı personel görev
yapacaktır. Bu merkezlerde koruyucu ve iyileştirici hizmetler
birlikte sunulacaktır. Hekimlerden birisi sağlık merkezinde
kalırken, diğeri civardaki yerleşim yerlerini dolaşacak ve yöre
halkına “mobil hizmet” sunacaktır. Hekimler bu görevleri sıra
ile yapacaklar ve her iki haftada bir yer değiştireceklerdir. Sağlık
merkezlerinde on kadar hasta yatağı bulunacak ve gereken
hastalar yatırılarak tedavi edileceklerdir. Böylece, sağlık
hizmetleri köylere kadar ulaşmış olacaktır. Ayrıca, yeni sağlık

birimleri kurulacak, mevcutları onarılıp modernleştirilecektir. 
Bunlar arasında 500 yataklı tam teşekküllü bir hastane, 200 
yataklı bir doğumevi, çocuk hastanesi, akıl ve sinir hastalıkları 
hastanesi, verem hastanesi, yaşlılar ve düşkünler yurdu, hemşire 
ve ebe okulları bulunuyordu. Bunun yanısıra, bütün kamu 
sektöründeki sağlık kuruluşlarının Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına devri öngörülmekteydi.

3. Hizmetlerin finansmanı için bir “Sağlık Bankası” kurulacaktır.
Böylece, o zamanlar yaygın olarak uygulanan Ziraat Bankası,
Etibank, Halk Bankası gibi sektör bankalarına bir yenisi
eklenmiş olacaktı. Sağlık Bankası bir tür sağlık sigortası gibi
işlev görecek ve sağlık kuruluşlarını işletecektir.

Behçet Uz hazırladığı planı açıklamak ve desteğini sağlamak
için Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’den randevü istedi. İnönü kendisini 
çiftlikte yapacağı atla gezintiye eşlik etmek üzere davet etti. Bu gezinti 
sırasında, at üzerinde Behçet Uz sağlık hizmetleri ile ilgili sorunları ve 
planını İnönü’ye açıkladı. Gezi sonuna doğru, Çankaya Köşkü’nün 
merdivenlerinde İnönü, bütün bu işlerin gerçekleştirilebilmesi için 
gereken parayı nereden bulacağını Behçet Uz’a sordu. Uz, gayet 
içtenlikle ve inanarak, İngilizlerle temas ettiğini ve bir İngiliz 
kredisinin sağlanabileceğini söyleyince İnönü sert ve kararlı ifade ile 
“desene, bir nal bulduk, işimiz üç nalla bir ata kaldı” diyerek bu planı 
onaylamayacağını belli etti.

İnönü’nün bu tutumu, Lozan görüşmeleri sırasında Lord 
Courson’un söylediklerini akla getiriyor. Ne demişti İngilizlerin ünlü 
temsilcisi : “Şimdi bu antlaşmayı imzalıyorum. Fakat, unutmayınız ki, 
bir gün bize muhtaç olacaksınız. O zaman yeniden görüşeceğiz.” Bu 
sözlere muhatap olan İnönü’nün, İngiliz kredisine dayanan  bir planı 
onaylaması elbette beklenemezdi.

Behçet Uz’un hesaplarına göre  planın on yıl içinde 
gerçekleştirilebilmesi için toplam olarak 630 milyon lira gerekiyordu 
ve bunun 550 milyon lirasını İngilizlerden sağlayacaktı.  Behçet 
Uz düşündüğü planla ve kredi ile ilgili bir yasa taslağını hazırladı 
ve Meclis’e sundu. 1948 yılındaki bütçe görüşmeleri sırasında 
Behçet Uz önerdiği planla ilgili olarak şunları söylemişti: “....Planın 
gerçekleşmesi için gereken para çok görülmemelidir. Çünkü, bunun 
birbuçuk mislini, her sene vakitsiz kaybettiğimiz nüfus zayiatıyla milli 
istihsalden ziyan ettiğimizi teessürle belirtmek isterim....”. 

Tasarı mecliste görüşülmeden ve Behçet Uz’un onayı 
alınmadan geri çekildi. Bunun üzerine, Meclis kürsüsünde konuşan 
Behçet Uz kanunu savundu, ama, başarılı olamadı. Yalnızca, planın 
yetimlerle ilgili bölümü değiştirilerek kabul edildi. Sağlık bankası, 
sağlık merkezleri ve fakültelerle ilgili hükümler kabul görmedi. 
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İNCE HIÇKIRIK
Sinema dağılıyor. Çıkan seyircilerin çoğu ellerindeki mendille göz 

yaşlarını silen her yaştan kadın. Erkekler sessiz. Onların da bazılarının 
gözleri nemli. Filmin etkisinden henüz kurtulamamışlar. Film ünlü aşk 
romanları yazarı Kerime Nadir Azrak’ın eseri “Hıçkırık”. İnce hastalığa 
yakalanmış evin tek kızı Nalan ile onu delicesine seven evin evlatlığı 
Kenan’ın umutsuz aşkının öyküsü. Adı gibi seyircisini hıçkırıklara 
boğan bir film. Zaten, film dediğin seyirciyi ağlatmalı. İşte o zaman 
yönetmenin ustalığı, oyuncunun sanatçılığı zirveye çıkıyor. Filmi 
gören kadınlar arkadaşlarına görmelerini öğütlerken şöyle diyorlar. 
“Çok güzel film. Öyle ağladım, öyle ağladım ki sorma kardeş. Mutlaka 
görmelisin”.

Okuyucunun bu romantik duygularını iyi değerlendiren yazarların 
başında Kerime Nadir geliyor. Okuyucuyu duygulandırmanın, izleyiciyi 
ağlatmanın en emin yolu, romanın içinde veremli bir genç kızın  yer 
alması. Verem, uzunca bir süre ölüme anlam katmanın yollarından biri 
sayılmış. O nedenle, özellikle  19. yüzyıl  yazarlarının eserleri insanların 
veremden ürkmediği, ölümü huzur içinde karşıladığı karakterlerle 
doludur. Bu yüzyılda sanatçılar eserlerindeki tiplerin vereme 
yakalanması zorunluluğu altında hissetmişlerdir kendilerini. Veremin 
bu özelliği kökeni antik çağa dayanan bir sanatçı melankolisine dayanır. 
Sanatçının kendisinin de veremli olması onu daha duyarlı, yaratıcı ve 
naif yapar.  Aslında zayıflayarak, kan kusarak ve  nefes darlığı içinde 
ölmenin romantik bir yanı yoktur. Ama şairler, yazarlar, ressamlar 
bu durumu romantik şekilde sunabilme becerisini göstermişlerdir. Ve 
verem hastalığı tarihe romantik hastalık olarak geçmiştir. 

                                
                                         Kerime Nadir

 Aslında verem hastalığının hiç de romantik değildir, hatta 
tam tersine insanlık tarihi kadar eski olan verem tarih boyunca en 
çok can alan hastalıkların başında gelir. Batılılar bu hastalığa “beyaz 
ölüm”, “beyaz veba” ve binlerce kişinin ölümüne neden olduğu için 
“ölümün kaptanı” adını verdiler. Türkler ise vereme “ince hastalık” 
ya da “duman” dediler. Nice sultanlar, padişahlar, krallar, prensler, 
sanatçılar, filozoflar vereme teslim oldular. İngiltere Kralı VI. Edward, 
, Fransa kralı IX. Charles, ünlü Fransız devrimci Moliere, Avusturya 

İmparatoru Franz Joseph, usta yazar Anton Çehov, ünlü filozof Franz 
Kafka, Sultan II. Mahmut ve annesi Nakşidil Valide Sultan, onların 
oğulları Sultan Abdülmecit, ilk Türk kadın ressam Müfide Kadri de bu 
hastalıktan hayatlarını kaybettiler. III. Selim’in Kafkasya asıllı gözdesi 
Safinaz,  Abdülmecit’in hareminde bulunan 18 kadının yarısından 
fazlası,  II. Abdülhamit’in annesi Trimüjgan, Sultan 5. Mehmet’in 
annesi Gülcemal, Vahdettin’in annesi Gülüstü, V.Murat’ın annesi 
Şefkefza,  II.Abdülhamit’in kalfası Nakşidil’de de verem hastalığı 
vardı. II. Abdülhamit’in de uzun süre sebebi bilinmeyen ateşli bir 
hastalığı olduğu bilinir. 

XX.yüzyılda İstanbul’un nüfusu 1.2 milyon imiş. Yılda 2.800 
kişinin, yani toplam ölümlerin % 15.8 kadarının  akciğer vereminden 
olduğu bilinir. İzmir’in nüfusu 200,000 iken, 1892-1914 yılları arasında 
ölen 92.942 kişinin 14.700’ ü veremden ölmüştür. Osmanlının son 
dönemlerinde genel ölümlerin % 15.8’i verem nedeniyle imiş.

İngiltere Kralı 
VI. Edward

Fransa Kralı 
IX. Charles

Avusturya Kralı 
Franz Joseph

Anton Çehov Franz Kafka Müfide Kadri
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Paris’te Pasteur Enstitüsünde Calmette ve Guerin adlı araştırmacıların 
BCG (Basille Calmette Guerin) aşısını bulmaları veremle mücadelede 
çok önemli bir kilometre taşı oldu. 1943 yılında PAS (paro – amino - 
salisilik asit), 1944 yılında Streptomisin, 1952’de Isoniasid (INH) ve 
1957 yılında Rifampicin’in bulunması, o zamana kadar dünyayı kasıp 
kavuran bu illeti tedavi edilebilir yaptı ve verem dünyada giderek 
azalmaya başladı. 1960’lı yıllara gelindiğinde artık veremli hastalar 
hastanelere yatırılmadan ayakta ve evlerinde tedavi edilebiliyordu.  

Ülkemizde verem ile savaşın II. Abdülhamit döneminde başladığı 
söylenebilir. 1882 yılında Robert Koch verem basilini boyayıp 
mikroskop altında gösterdikten kısa bir süre sonra 1885 yılında 
İstanbul’da da balgamda boyama ile verem basili gösterilmiştir. 1890 
yılında İstanbul’daki Alman Hastanesinde tüberkülin ile veremin 
tedavisi denenmişti. Ancak, Türkiye’de verem savaşının sistemli bir 
biçimde başlaması ve sürmesi birer gönüllü sivil toplum kuruluşu 
olan “verem savaş dernekleri” sayesinde olmuştur. Bu derneklerin 
ülkemizde veremin kontrol altına alınmasında rolleri altın değerindedir. 
Bunların ilki 1918 yılında Prof. Dr. Besim Ömer (Akalın) Paşa’nın 
kurduğu “Veremle Mücadele Osmanlı Cemiyeti”dir. Bunu 1923 yılında 
Dr. Behçet Salih Uz’un kurduğu  “İzmir Veremle Mücadele Cemiyet-i 
Hayriyesi” ile aynı yıl kurulan  “Balıkesir Veremle Mücadele Cemiyeti” 
izlemiştir. Bu gönüllü kuruluşların amacı verem hastalığı konusunda 
halkı aydınlatmak ve verem dispanserleri kurulmasına öncülük etmekti. 
O yıllarda verem tedavisinde kullanılan ilaçlar henüz bulunmadığından 
dernekler, hastaların tesellisi, hastalığın çevreye bulaşmasını önlemek 
için hastaların ve sağlamların eğitimi,  yerlere tükürmemeleri için 
hastalara tükürük hokkası sağlanması ve gıda yardımı yapılması gibi 
çalışmalara ağırlık verirlerdi.

  
Dr. Besim Ömer Akalın                           Dr. Behçet Uz

Atatürk, 1 Mart 1923 tarihinde TBMM açış konuşmasının bir 
yerinde şu ifadeye yer verir : “Yıkıcı memleket hastalıklarından 
başlıcası olan vereme karşı şimdiye kadar durum ve şartlar nedeniyle 
uygulamaya izin ve imkân bulamadığımız önlemlere başlangıç olmak 
üzere İstanbul’da veremliler tedavi evi açmak ve böylece yeni ve çok 
gerekli bir mücadelenin ilk temel taşını koymak düşüncesindeyiz.” 
Görüldüğü gibi, o yıllarda verem savaşı ile ilgili pek bir şey 

yapılamadığı anlaşılmaktadır. İlk verem savaş dispanserini İstanbul 
Verem Savaş Derneği 1929 yılında Eyüp’teki belediye dispanserinin iki 
odasında kurar. Bu başarısı nedeniyle Derneğe “genel menfaate yararlı” 
dernek statüsü verilir. Dernek, 1932 yılında Bakanlık ve Kızılay 
kaynaklarından da yararlanarak Erenköy’de 25 yataklı bir sanatoryum 
açar. Bu girişimleri diğer dernekler tarafından açılan birçok dispanser, 
dispanser bünyesinde hizmet veren “sosyal yardım komiteleri” izler. 
Ankara’daki sosyal yardım komitesinin başkanlığını Mevhibe İnönü 
yürütmektedir. Bu komiteler veremli hastaların evlerini ziyaret ederek 
ihtiyaçlarını belirleyip karşılamaya, hastalara iş ve aş sağlamaya çalışır.  

Cumhuriyet döneminin ilk sağlık bakanı Dr. Refik Saydam’ın 
temel ilkelerinden biri de o dönemdeki önemli hastalıklarla (en çok 
görülen, en çok öldüren ve sakat bırakan hastalıklar) savaş amacıyla 
özel örgütler kurmaktı. Nitekim sıtma, lepra, frengi ve trahom 
hastalıklarıyla mücadele örgütleri kurmuştu. Verem hastalığı da önemli 
hastalıklar arasında olmasına karşın Saydam bu hastalıkla mücadele 
edecek bir örgüt kurmamış, bu işi verem savaş derneklerine bırakmıştı. 
Bu anlayışın arkasında verem savaşının çok pahalı olacağı, o günlerde 
henüz verem ilaçları olmadığından verem savaşında başarı şansının az 
olması nedeniyle sınırlı kaynakların daha başarılı olunabilecek başka 
alanlara harcanması yaklaşımı olabilir. Ama, kuşkusuz, Saydam’ın 
bu stratejisinde gönüllü verem savaş derneklerinin umut vaat ediyor 
olması da önemli bir etkendir.

 
1924 yılında kurulan Heybeliada Sanatoryumu

1948 yılında önemli bir gelişme oldu: Sağlık Bakanlığı 1945 
yılında yurdumuzda planlı bir verem mücadelesine girişilmesi ve 
verem mücadelesine öncelik verilmesi gerektiği kararına vardı. Bu 
karar sonucunda ülkenin çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren 48 derneğin 
36’sının üye olduğu bir çatı oluşturuldu ve “Ulusal Verem Savaş 
Derneği” kuruldu. Bu kuruluşun ilk başkanı Prof. Dr. Tevfik Salim 
Sağlam oldu. Bu yapının adı 1973 yılında “Türkiye Ulusal Verem Savaş 
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Nakşidil Valide Sultan II. Mahmut Abdülmecit

Orta çağda veremin tedavi yöntemleri etkisiz olmalarının yanında 
korkunç ve gülünç idi. Şarlatanlar türemişti ve bunlar verem hastalarını 
bir kazanç kapısı olarak görüyordu. Bu rant düşkünleri kan alma, 
müshil verme, lavman, eter gibi yöntemlerle hastaları sömürüyorlardı. 
Atla gezintinin veremi tedavi edeceğini savunan hekim bozuntuları 
bile vardı.  Taze insan kanı içme gibi korkunç metotlar bile denendi. 
Hastanelerde “pulmoner kollaps” tekniği ile akciğerlerdeki kaviteli 
bölgeler cerrahi olarak söndürülüyor ve böylece akciğerin bir bölümü 
fonksiyon dışı bırakılıyordu. Hastalığı tedavi edebilmek için 10-15 
bardak kaynatılmamış inek ya da eşek sütü içilmesi, günde 10’dan fazla 
yumurta yenmesi, içine kurt karaciğeri, eşek eti, domuz dili kurusu, 
geyik tırnağı katılan ballı şarap içilmesi; erkek çocuğu doğurmuş esmer 
kadının sütünün içilmesi gibi akıl dışı yöntemler öneriliyordu; karanlık 
yerlerde yaşamanın hastalığa iyi geldiği düşüncesiyle veremliler 
mağaralarda mum ışığı altında zamanlarını geçiriyorlardı.

Hastaların yatırılarak tedavi edildiği ilk sanatoryum 1850 yılında 
Hermann Brehmer tarafından bugün Polonya sınırları içindeki 
Sokolowsko (Gobersdorf) köyünde açıldı.  Bu hastanelerde temiz hava, 
iyi beslenme, hafif egzersiz ve dinlenme türündeki yaklaşımının verem 
tedavisinde önemli olduğu savunuluyordu. Sanatoryumlar için ideal 
ülkelerin başında yüksek dağları ve temiz havasıyla İsviçre geliyordu. 
İsviçre satanoryumlarında bakım gören hastalardan birisi de ulu önder 
Atatürk’ün yakını Fikriye Hanım oldu. 

 
Fikriye Hanım

Stetoskobu icat ederek tıp tarihine yön veren ve veremli hastaların 
muayene bulgularını ve otopsi sonuçlarını 1766 yılında yayınlayan 
Fransız doktor René Laennec da kendisini veremin pençesinden 
kurtaramadı ve 1820’da tüberkülozdan öldü.

 Dr. René Laennec icat ettiği stetoskopla bir hastayı muayene ediyor

İbn-i Sina 11. yüzyılda veremin insandan insana geçtiğini yazmıştı. 
Ancak, hastalığın bulaşıcı olduğunun kanıtları bilimsel olarak Fransız 
hekim Jean Antoine Villemin tarafından  1865 yılında elde edildi.  
Verem hastalığının romantik edebiyat öğesi olmaktan çıkmasında 
baş rolü Dr. Robert Koch oynadı. Şarbon mikrobunu 1876 yılında 
bulan Koch 1880 yılında Berlin Kraliyet Sağlık Dairesi Bakteriyoloji 
Laboratuarı müdürlüğüne getirildi. Çalışmalarına devam eden Koch 
hastaların balgamlarında verem mikrobunu mikroskop altında gösterdi; 
aynı materyali deney tüpünde üretip hayvanlara bulaştırdı. Sonuç 
olarak bu hayvanlarda verem hastalığının geliştiğini kanıtladı ve 24 
Mart 1882 tarihinde veremin etkeni olan “Mycobacterium tuberculosis”  
basilini bulduğunu açıkladı. Bu çalışmaları nedeniyle 1905 yılı Nobel 
ödülüne layık görüldü. Böylece, 300 milyon yıldır var olduğu ve 
evrimsel kökeninin yaklaşık 15.000 yıl önceye dayandığı tahmin edilen 
tüberküloz basili bir sır olmaktan çıktı.

         
 Dr. Robert Koch                     Mycobacterium tuberculosis

Ancak, verem tanısının kolayca yapılabilmesi için kısa bir sürenin 
daha geçmesi gerekti. 1895 yılında X ışınının bulunması verem 
tanısında bir çığır açtı; sanatoryumlar bakteriyolojik ve floroskopik 
incelemelerin (x ışını ile organ incelemesi – halk arasında ayna tabir 
edilen tetkik) yapıldığı bir araştırma merkezine dönüştü. 1921 yılında 
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yumurta yenmesi, içine kurt karaciğeri, eşek eti, domuz dili kurusu, 
geyik tırnağı katılan ballı şarap içilmesi; erkek çocuğu doğurmuş esmer 
kadının sütünün içilmesi gibi akıl dışı yöntemler öneriliyordu; karanlık 
yerlerde yaşamanın hastalığa iyi geldiği düşüncesiyle veremliler 
mağaralarda mum ışığı altında zamanlarını geçiriyorlardı.

Hastaların yatırılarak tedavi edildiği ilk sanatoryum 1850 yılında 
Hermann Brehmer tarafından bugün Polonya sınırları içindeki 
Sokolowsko (Gobersdorf) köyünde açıldı.  Bu hastanelerde temiz hava, 
iyi beslenme, hafif egzersiz ve dinlenme türündeki yaklaşımının verem 
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Fikriye Hanım

Stetoskobu icat ederek tıp tarihine yön veren ve veremli hastaların 
muayene bulgularını ve otopsi sonuçlarını 1766 yılında yayınlayan 
Fransız doktor René Laennec da kendisini veremin pençesinden 
kurtaramadı ve 1820’da tüberkülozdan öldü.

 Dr. René Laennec icat ettiği stetoskopla bir hastayı muayene ediyor

İbn-i Sina 11. yüzyılda veremin insandan insana geçtiğini yazmıştı. 
Ancak, hastalığın bulaşıcı olduğunun kanıtları bilimsel olarak Fransız 
hekim Jean Antoine Villemin tarafından  1865 yılında elde edildi.  
Verem hastalığının romantik edebiyat öğesi olmaktan çıkmasında 
baş rolü Dr. Robert Koch oynadı. Şarbon mikrobunu 1876 yılında 
bulan Koch 1880 yılında Berlin Kraliyet Sağlık Dairesi Bakteriyoloji 
Laboratuarı müdürlüğüne getirildi. Çalışmalarına devam eden Koch 
hastaların balgamlarında verem mikrobunu mikroskop altında gösterdi; 
aynı materyali deney tüpünde üretip hayvanlara bulaştırdı. Sonuç 
olarak bu hayvanlarda verem hastalığının geliştiğini kanıtladı ve 24 
Mart 1882 tarihinde veremin etkeni olan “Mycobacterium tuberculosis”  
basilini bulduğunu açıkladı. Bu çalışmaları nedeniyle 1905 yılı Nobel 
ödülüne layık görüldü. Böylece, 300 milyon yıldır var olduğu ve 
evrimsel kökeninin yaklaşık 15.000 yıl önceye dayandığı tahmin edilen 
tüberküloz basili bir sır olmaktan çıktı.

         
 Dr. Robert Koch                     Mycobacterium tuberculosis

Ancak, verem tanısının kolayca yapılabilmesi için kısa bir sürenin 
daha geçmesi gerekti. 1895 yılında X ışınının bulunması verem 
tanısında bir çığır açtı; sanatoryumlar bakteriyolojik ve floroskopik 
incelemelerin (x ışını ile organ incelemesi – halk arasında ayna tabir 
edilen tetkik) yapıldığı bir araştırma merkezine dönüştü. 1921 yılında 
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Derneği” (TUVSD) olarak değiştirildi. 1948 yılında çıkartılan 5237 
sayılı “belediye eğlence rüsumu gelirlerinin % 10’unun verem savaşı 
derneklerine tahsisi” hakkındaki kanun ve 1949 yılında çıkartılan 5368 
sayılı ”SSYB’nın verem savaşı derneklerince kurulan dispanser ve 
hastanelere araç, gereç ve personel yardımı yapacağı”na ilişkin kanun 
ile TUVSD güçlendirildi. 

Tevfik Sağlam Türkiye’de veremle savaşın öncüsü olarak kabul 
edilir. Dar’ülfünun Tıp Fakültesinde iç hastalıkları laboratuar şefliği 
yaptı; “İç Hastalıkları Klinik Teşhis” adlı bir kitap yayınladı. Sarıkamış 
Harekatı’nda tifüs aşısı ile ilgili Türkiye’deki ilk araştırmaları yaptı. 
Aşı uygulamaları ile birçok askerin hayatını kurtardı. 1916’da Erzurum 
ve Trabzon’daki kolera salgını ile mücadele etti ve Harp Madalyası 
aldı. Salgınla mücadele girişimleri sırasında “aşının insanlara zarar 
verdiği” suçlamasıyla yargılanarak beraat etti; 1921 yılında İnebolu 
yolu ile Anadolu’ya geçti ve Milli Savunma Bakanlığı Ordu Sağlık 
Daire Başkanlığı görevine atandı; 1923 yılında Gülhane Hastanesi’nde 
profesör ve başhekim oldu; 1927 yılında rütbesi generalliğe yükseltildi. 
Bir yıl sonra askerlikten emekli oldu. 1952 yılına kadar İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Bu arada 
ordinaryüs profesörlüğe atandı. Tıp Fakültesi Dekanlığı ve İstanbul 
Üniversitesi Rektörlüğü görevlerinde bulundu. 1929 yılında kurulan 
İstanbul Tabip Odası’nın ilk başkanı oldu. Üniversite özerkliği ile ilgili 
yasanın mimarları arasında yer aldı. Türkiye’de ilk kez bir akciğer 
hastalıkları (fitizyoloji) kürsüsünün kurulmasına öncülük etti. Eşi Naile 
Hanım’ın parasal desteği ile “Naile Sağlam Tüberküloz Enstitüsü”nü 
kurdu. 1949 yılında UNESCO Milli Temsilcisi seçildi. Türkiye Verem 
Savaş Derneği’nin kuruculuğunu ve başkanlığını yaptı. Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından 1950 yılında Türkiye’de kurulan Yakın ve Orta 
Doğu Uluslararası Verem Savaşı Merkezi’nin başkanlığına getirildi. 
1959 yılında Uluslararası Verem Savaşı Birliği’ne başkan seçildi. 1963 
yılında yaşama veda etti. Sevgili eşi, bütün mal varlığını Verem Savaş 
Derneği’ne bağışladı.

 
Ord. Prof. Dr. Tevfik Salim Sağlam

Verem savaşının daha da güçlendirilmesi amacıyla 1960 yılında 
“Verem Savaşı Genel Müdürlüğü” kuruldu. O tarihten buyana Sağlık 
Bakanlığının başta gelen hizmetlerinden biri de veremle mücadeledir. 
Ancak, ülkemizde gönüllü verem savaş derneklerinin  önemi hiçbir 
dönemde azalmamıştır.  O dernekler ve yaşamlarını verem savaşına 
adamış o gönüllüler sayesinde Türkiye’de yürütülen verem savaşı 
örnek gösterilen bir düzeye gelebilmiştir.

Verem hastalığının tedavi edilebilir hastalık olmasından sonra 
edebiyat içindeki çekiciliği de giderek azaldı. Günümüzdeki eserlerde  
romantik verem hastalığının yerini kanser aldı. Bunu ilk fark 
edenlerden biri Kerime Nadir oldu ve son romanlarında okuyucuyu 
duygulandırmak için verem yerine kanseri seçer olmuştu.
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ECZANEDEN ENDÜSTRİYE

Fosillerden anlaşıldığına göre hastalıklara neden olan etkenler 
insandan önce dünyada bulunuyormuş. Bu nedenle, insanların ilk 
çağlardan buyana hastalıklarla mücadele ettiklerini kabul etmek 
gerekir. İlk çağlarda kullanılan büyü, su, çamur, yaprak, toprak ile 
tedavi yöntemleri tıbbın ortaya çıkması ile değişmiş ve önce bitkisel 
ve hayvansal maddeler ve giderek insan eli ile geliştirilmiş kimyasallar 
ve ilaçlar kullanılır olmuştur.

İlaç, canlılarda hastalıkların önlenmesi, tanısı ve tedavisi 
amacıyla kullanılan, vücut işlevlerini koruyan, düzenleyen ya da 
değiştiren kimyasal maddelerdir. Günümüzde bir kimyasalın ilaç 
olarak kabul edilmesi için bir çok bilimsel aşamadan geçmesi, etkili 
ve zararsız olduğu araştırmalarla kanıtlanması ve ruhsatlandırılması 
gerekir. Ama, halk arasında ruhsatsız da olsa, geleneksel olarak tedavi 
amaçlı kullanılan maddelere de ilaç denir.  

İlaçlar ile ilgili en eski bilgiler M.Ö. 2.600 - 3.000 yıllarında 
yazıldığı tahmin edilen Sümer tabletlerinde yer alıyor. M.Ö. 2.000 
yıllarındaki Çin kayıtlarında ve M.Ö. 1.500 yıllarında Mısır’da 
yazılmış olan  Ebers Papirüslerinde de ilaç uygulamalarına ve hastalık 
reçetelerine rastlıyoruz. M.S. 77 yılında yazdığı ve ilk farmakope 
olarak kabul edilen “Materia Medica” adlı eserinde Kozanlı 
Dioskorides tıpta kullanılan 600 bitkiyi tanımlamış. O çağlarda 
hekimler aynı zamanda bitkileri toplar, kurutur, öğütür, kaynatır 
ilaç haline getirirlerdi. Hipokrat, Dioskorides, Galen, Bruni ve daha 
niceleri günümüzdeki anlayışa göre hem hekim, hem eczacı, hem 
hemşire, hem araştırmacı, hem de usta öğretmendiler. 

Dioskorides ot topluyor

Ortaçağ Avrupa’sında kiliselerin tıptaki etkinliğini görüyoruz; 
hekim rahipler tıbbi bitkiler üretip ilaçlar hazırlamışlar. Bu dönemde 
hekimler ilaçları hazırlamakla beraber ilaçlar için gereken bitki ve 
kökleri toplamaktan vazgeçmişlerdi. O dönemde, bitkileri toplayan, 
kurutan, drogları hazırlayıp satışa hazırlayan “herbarii”ler (kökçüler), 
bu işlerin yanısıra yurt dışından getirdikleri çeşitli bitki, baharat ve 
drogları dükkanlarında satan “aktar”lar ortaya çıktı. 

İbn-i Sina’nın yazdığı Kanun kitabı 17. yüzyıla kadar  Batı tıbbını etkiledi

Aktar (ya da attar), ilaçların yapılmasında kullanılan bitki, 
hayvan ve madenlerden elde edilen drogları satan kişidir. Bizanslılar 
döneminde drog ticaretinin merkezi İstanbul idi. Bu kentte drog 
ticareti ile uğraşan kokucular (koku, boya maddesi, baharat satanlar), 
aktarlar (zamanın eczaneleri), baharatçılar ve kökçüler bulunuyordu. 
Evliya Çelebi 17. yüzyıl ortalarında İstanbul’da 2.000 aktar, 500 ilaç 
suları satan, 300 macuncu, 41 gülsuyu satan, 35 amberci, 25 buhurcu, 
8 ilaç yağı satıcısı ve ayrıca ot bulucularının olduğunu yazıyor.

Altıncı yüzyıldan başlayarak hekimler yalnızca reçete 
yazmakla yetinmişler, ilaçları yukarıda sayılan kişiler hazırlamaya 
başlamışlardır. Bununla beraber, hekimlerin ilaç hazırlamaktan 
tamamen vazgeçmeleri ve eczacılığın ayrı bir meslek olarak ortaya 
çıkışı oldukça uzun zaman almıştır.
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Prof. Dr. Julius Wieting

O dönemlerde eczacıların hemen hepsi gayrimüslim idi. Eczacı 
olmak isteyenler bu kişilerin yanında çırak olarak işe başlar daha sonra 
kendi eczanelerini açarlardı. Çıraklık stajı yapanların da hemen hepsi 
gayrimüslim olurdu. Hatta, ilk Türk eczane sahiplerinden olan ve ilaç 
üretimine öncülük eden Ethem Pertev de çıraklık yaparak staj belgesi 
almak için eczane bulmakta güçlükle karşılaşmış, sonunda, zamanın 
tanınmış hekimlerinden olan amcasının araya girmesi ile çıraklık stajı 
yapabilmişti. 

Ethem Pertev

Ethem Pertev tarafından üretilen bir pomat

Batılı ülkelere tanınmış olan ticaret ayrıcalıklarının 
(kapitülasyonlar) Lozan Antlaşması ile kaldırılmasından sonra 
ülkemizde yerli ilaç üretiminde de olumlu adımlar atılmaya 
başlanmıştır. Türkiye’de  ilaçlarla ilgili ilk standartlar 1928 yılında 
yapılmıştır. O yıl çıkartılan “1262 Sayılı İspançiyarı ve Tibbi 
Müstahzarlar Kanunu” uzun süre ilaçların yapımı, ruhsatlandırılması 
ve satışına ilişkin kuralları gösteren mevzuat olmuştur. İlk  “ilaç 
kodeksi” (farmakope) ise 1930 yılında yürürlüğe girmiştir. Günümüzde 
Avrupa Farmakopesi bizim de resmi ilaç kodeksimiz olmuştur.

Eczanede yapılan ilacın kullanım açıklamaları

Zamanın hükümetleri 1946 yılına kadar yabancı ilaç 
ithalini önleyici ve yerli ilaçların yapımını özendirici politikalar 
izlemişlerdi. Bununla birlikte bu dönemde ilaç üretimi için gerekli 
teknolojik gelişme sağlanamadı. Sonunda, 1947 yılında yabancı 
ilaçların lisans ile (royalty ödenerek) yapılması yoluna gidildi ve 
böylece yeni teknolojilerin ülkemize girişi hız kazandı. Bunun 
gerçekleşmesinde ve yabancı ilaç firmalarının Türkiye’de fabrika 
kurmalarında1950’li yıllarda uygulanan Truman doktrini, Marshall 
planı ve NATO yardımların da etkisi olmuştur. Böylece, ilaç endüstrisi 
hızla gelişmeye başlamış ve ülkemizde üretilen ilaçların piyasadaki 
oranları artmıştır. Hatta, 1953 yılında İbrahim Ethem firması Kıbrıs 
ve Suriye’ye az da olsa ilaç ihracını başarmıştır. Öte yandan, yabancı 
firmaların ülkemizde ilaç üretmelerinin kabul koşulları arasında 
ilaçların hiç olmazsa bir kısmının etkin maddesinin de ülke içinde 
üretilmesi koşulunun yer almaması eleştirilen bir husus olmuştur. 
Böyle bir zorunluluk bulunmadığı için, bu firmaların hiçbiri etkin 
madde üretimine girişmemiştir.
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Bursa’da bir hayat ağacı

İlaç kullanımı 16. yüzyılda çok yaygınlaştı. Eczacılık 
mesleğinin hekimlik mesleğinden ayrılması bu dönemde oldu;1617 
yılında Londra’da Eczacılar Derneği kuruldu. Bundan sonraki iki 
yüzyıl içinde yeni ilaçların bulunması ve etkilerinin anlaşılmasında 
deneye dayanan araştırmalar önem kazandı; 18. yüzyılda kâfur ve 
güzelavratotu gibi bazı bitkilerden elde edilen maddelerin etkilerini 
gözlemlemek üzere hayvanlar ve insanlar üzerinde deneyler yapıldı. 
Bunların sonucunda ilk kullanılan ilaçlar anestezikler oldu. Afyondan 
elde edilen morfin 1806’da, eter 1842’de, kloroform 1847’de, kokain 
1860’ta kullanılmaya başlandı; aynı yüzyıl içinde kinin (1820), 
striknin (1817), nikotin (1828) ve fenol (1865) gibi ilaçlar ortaya 
çıktı; Ehrlich, 20. yüzyıl başlarında  606 denemeden sonra bulduğu ve 
frengi tedavisinde kullanılan ilacını piyasaya “salvarsan” adıyla sürdü: 
sülfamitin 1930 yılında bulunması antibiyotikler dönemini başlattı. 

16.Yüzyıldan bir eczacı ve eczane ilüstrasyonu

Özellikle 1945 yılından sonra ilaç araştırmaları çok arttı. 
Bu dönemde diğer antibiyotikler, ağrı kesiciler,  uyarıcılar, anti-
depresifler, yatıştırıcılar, uyuşturucular, hormonlar, müshiller, idrar 
söktürücüler, anti-helmintikler ve aşılar gibi özel amaçlara yönelik 
ilaçlar ve koruyucular geliştirildi. 

Günümüzde batı dünyasında 150.000 spesialite olduğu 
bilinmektedir. Birbirinin aynı olmayan 5.000 kadar müstahzarın 
bilinen hastalıkların tedavisi için yeterli olduğu kabul edilmektedir. 
Bu kadar çok sayıdaki ilacın üretilmesi, yeni ilaçların bulunması, 
geliştirilmesi, denenmesi, ruhsatlandırılması ve pazarlanması bir 
endüstrinin doğmasına yol açtı. Öyle ki, ilaçların yanına sağlık 
hizmetlerinde kullanılan diğer araç ve gereçleri de dahil edersek, 
günümüzde sağlıkla ilgili endüstri kolu enerji ve silah endüstrisinden 
sonra en çok paranın döndüğü üçüncü büyük sektör haline geldi. 

İlaç endüstrisi, maddeleri fiziksel ve kimyasal değişikliklere 
uğratan bir endüstri kolu olduğu için doğrudan imalat endüstrisi 
grubunda kabul edilir. İlaç endüstrisi aynı zamanda kimya endüstrisi 
ile de ilişkilidir. Kısaca, ilaç endüstrisi imalat endüstrisi grubunda yer 
alan kimya endüstrisinin bir alt sektörüdür.

Bu endüstri iki büyük grupta toplanır: Etkin ilaç maddesi 
üretimi ve etkililiği kanıtlanmış tıbbi müstahzar üretimi. Ülkemizdeki 
ilaç endüstrisi ikinci gruba girer.

Anadolu’da eczacılık ve ilaç üretimine gelince: Selçuklu 
döneminde açılan hastanelerde eczaneler de bulunuyordu. Anadolu’da 
açılan ilk hastane olan Kayseri’deki Gevher Nesibe Sultan Şifahanesinde 
ilaç yapılan bir bölüm vardı. Bursa Darülşifası’nda (1400) ilaç işleri 
ile ilgili olarak saydalan, şerbetiyan, uşşaban gibi unvanlardan söz 
edilmektedir. Fatih (1470), Süleymaniye (1555) ve Edirne (1486) 
darülşifalarının droglarını sağlayan, ilaç ve macunlarını yapan kişiler 
için aşşab, şerbetçi, edviyeküp gibi meslek adları kullanılıyordu.

Batı dünyasındaki bilimsel gelişmelere karşı ilgisiz kalan 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde hekimlik ve eczacılık meslekleri 
uzun süre ayrılmadı, 18. yüzyılda modern anlamdaki ilk eczacı 
dükkânları (ispençiyar) açılıncaya kadar ilaç hazırlama işi hekimler, 
cerrahlar ve kehhaller (göz hekimleri) tarafından yürütüldü. 

İlaç endüstrisinin eczanelerde başladığı bilinir. Türkiye’de 
de böyle olmuş, üretim daha sonra laboratuarlara ve fabrikalara 
kaymıştır. Türkiye’de makineler kullanılarak yapılmış ilk müstahzar 
ilaç, 1907 yılında Gülhane Askeri Laboratuvarlarına Prof. Dr. Julius 
Wieting Paşa tarafından getirtilen makinelerle yapılmıştır. Sonraları 
Ethem Pertev Eczanesi laboratuvarında el ile işleyen yerine, daha 
büyük makinelerle ilaç yapımına başlanmıştır.

Sağlıkta Altın Olaylar
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Prof. Dr. Julius Wieting

O dönemlerde eczacıların hemen hepsi gayrimüslim idi. Eczacı 
olmak isteyenler bu kişilerin yanında çırak olarak işe başlar daha sonra 
kendi eczanelerini açarlardı. Çıraklık stajı yapanların da hemen hepsi 
gayrimüslim olurdu. Hatta, ilk Türk eczane sahiplerinden olan ve ilaç 
üretimine öncülük eden Ethem Pertev de çıraklık yaparak staj belgesi 
almak için eczane bulmakta güçlükle karşılaşmış, sonunda, zamanın 
tanınmış hekimlerinden olan amcasının araya girmesi ile çıraklık stajı 
yapabilmişti. 

Ethem Pertev

Ethem Pertev tarafından üretilen bir pomat

Batılı ülkelere tanınmış olan ticaret ayrıcalıklarının 
(kapitülasyonlar) Lozan Antlaşması ile kaldırılmasından sonra 
ülkemizde yerli ilaç üretiminde de olumlu adımlar atılmaya 
başlanmıştır. Türkiye’de  ilaçlarla ilgili ilk standartlar 1928 yılında 
yapılmıştır. O yıl çıkartılan “1262 Sayılı İspançiyarı ve Tibbi 
Müstahzarlar Kanunu” uzun süre ilaçların yapımı, ruhsatlandırılması 
ve satışına ilişkin kuralları gösteren mevzuat olmuştur. İlk  “ilaç 
kodeksi” (farmakope) ise 1930 yılında yürürlüğe girmiştir. Günümüzde 
Avrupa Farmakopesi bizim de resmi ilaç kodeksimiz olmuştur.

Eczanede yapılan ilacın kullanım açıklamaları

Zamanın hükümetleri 1946 yılına kadar yabancı ilaç 
ithalini önleyici ve yerli ilaçların yapımını özendirici politikalar 
izlemişlerdi. Bununla birlikte bu dönemde ilaç üretimi için gerekli 
teknolojik gelişme sağlanamadı. Sonunda, 1947 yılında yabancı 
ilaçların lisans ile (royalty ödenerek) yapılması yoluna gidildi ve 
böylece yeni teknolojilerin ülkemize girişi hız kazandı. Bunun 
gerçekleşmesinde ve yabancı ilaç firmalarının Türkiye’de fabrika 
kurmalarında1950’li yıllarda uygulanan Truman doktrini, Marshall 
planı ve NATO yardımların da etkisi olmuştur. Böylece, ilaç endüstrisi 
hızla gelişmeye başlamış ve ülkemizde üretilen ilaçların piyasadaki 
oranları artmıştır. Hatta, 1953 yılında İbrahim Ethem firması Kıbrıs 
ve Suriye’ye az da olsa ilaç ihracını başarmıştır. Öte yandan, yabancı 
firmaların ülkemizde ilaç üretmelerinin kabul koşulları arasında 
ilaçların hiç olmazsa bir kısmının etkin maddesinin de ülke içinde 
üretilmesi koşulunun yer almaması eleştirilen bir husus olmuştur. 
Böyle bir zorunluluk bulunmadığı için, bu firmaların hiçbiri etkin 
madde üretimine girişmemiştir.
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Bursa’da bir hayat ağacı

İlaç kullanımı 16. yüzyılda çok yaygınlaştı. Eczacılık 
mesleğinin hekimlik mesleğinden ayrılması bu dönemde oldu;1617 
yılında Londra’da Eczacılar Derneği kuruldu. Bundan sonraki iki 
yüzyıl içinde yeni ilaçların bulunması ve etkilerinin anlaşılmasında 
deneye dayanan araştırmalar önem kazandı; 18. yüzyılda kâfur ve 
güzelavratotu gibi bazı bitkilerden elde edilen maddelerin etkilerini 
gözlemlemek üzere hayvanlar ve insanlar üzerinde deneyler yapıldı. 
Bunların sonucunda ilk kullanılan ilaçlar anestezikler oldu. Afyondan 
elde edilen morfin 1806’da, eter 1842’de, kloroform 1847’de, kokain 
1860’ta kullanılmaya başlandı; aynı yüzyıl içinde kinin (1820), 
striknin (1817), nikotin (1828) ve fenol (1865) gibi ilaçlar ortaya 
çıktı; Ehrlich, 20. yüzyıl başlarında  606 denemeden sonra bulduğu ve 
frengi tedavisinde kullanılan ilacını piyasaya “salvarsan” adıyla sürdü: 
sülfamitin 1930 yılında bulunması antibiyotikler dönemini başlattı. 

16.Yüzyıldan bir eczacı ve eczane ilüstrasyonu

Özellikle 1945 yılından sonra ilaç araştırmaları çok arttı. 
Bu dönemde diğer antibiyotikler, ağrı kesiciler,  uyarıcılar, anti-
depresifler, yatıştırıcılar, uyuşturucular, hormonlar, müshiller, idrar 
söktürücüler, anti-helmintikler ve aşılar gibi özel amaçlara yönelik 
ilaçlar ve koruyucular geliştirildi. 

Günümüzde batı dünyasında 150.000 spesialite olduğu 
bilinmektedir. Birbirinin aynı olmayan 5.000 kadar müstahzarın 
bilinen hastalıkların tedavisi için yeterli olduğu kabul edilmektedir. 
Bu kadar çok sayıdaki ilacın üretilmesi, yeni ilaçların bulunması, 
geliştirilmesi, denenmesi, ruhsatlandırılması ve pazarlanması bir 
endüstrinin doğmasına yol açtı. Öyle ki, ilaçların yanına sağlık 
hizmetlerinde kullanılan diğer araç ve gereçleri de dahil edersek, 
günümüzde sağlıkla ilgili endüstri kolu enerji ve silah endüstrisinden 
sonra en çok paranın döndüğü üçüncü büyük sektör haline geldi. 

İlaç endüstrisi, maddeleri fiziksel ve kimyasal değişikliklere 
uğratan bir endüstri kolu olduğu için doğrudan imalat endüstrisi 
grubunda kabul edilir. İlaç endüstrisi aynı zamanda kimya endüstrisi 
ile de ilişkilidir. Kısaca, ilaç endüstrisi imalat endüstrisi grubunda yer 
alan kimya endüstrisinin bir alt sektörüdür.

Bu endüstri iki büyük grupta toplanır: Etkin ilaç maddesi 
üretimi ve etkililiği kanıtlanmış tıbbi müstahzar üretimi. Ülkemizdeki 
ilaç endüstrisi ikinci gruba girer.

Anadolu’da eczacılık ve ilaç üretimine gelince: Selçuklu 
döneminde açılan hastanelerde eczaneler de bulunuyordu. Anadolu’da 
açılan ilk hastane olan Kayseri’deki Gevher Nesibe Sultan Şifahanesinde 
ilaç yapılan bir bölüm vardı. Bursa Darülşifası’nda (1400) ilaç işleri 
ile ilgili olarak saydalan, şerbetiyan, uşşaban gibi unvanlardan söz 
edilmektedir. Fatih (1470), Süleymaniye (1555) ve Edirne (1486) 
darülşifalarının droglarını sağlayan, ilaç ve macunlarını yapan kişiler 
için aşşab, şerbetçi, edviyeküp gibi meslek adları kullanılıyordu.

Batı dünyasındaki bilimsel gelişmelere karşı ilgisiz kalan 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde hekimlik ve eczacılık meslekleri 
uzun süre ayrılmadı, 18. yüzyılda modern anlamdaki ilk eczacı 
dükkânları (ispençiyar) açılıncaya kadar ilaç hazırlama işi hekimler, 
cerrahlar ve kehhaller (göz hekimleri) tarafından yürütüldü. 

İlaç endüstrisinin eczanelerde başladığı bilinir. Türkiye’de 
de böyle olmuş, üretim daha sonra laboratuarlara ve fabrikalara 
kaymıştır. Türkiye’de makineler kullanılarak yapılmış ilk müstahzar 
ilaç, 1907 yılında Gülhane Askeri Laboratuvarlarına Prof. Dr. Julius 
Wieting Paşa tarafından getirtilen makinelerle yapılmıştır. Sonraları 
Ethem Pertev Eczanesi laboratuvarında el ile işleyen yerine, daha 
büyük makinelerle ilaç yapımına başlanmıştır.
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TÜRKLERİN DÜNYAYA ARMAĞANI: 
YOĞURT

Doğada iki türlü bakteri vardır: Hastalık yapan düşman bakteriler 
ve yaşamımızı kolaylaştıran dost bakteriler. Düşman bakterilerle 
mücadele ederiz, dost bakterileri koruruz. 

Sıkı durun… 

Bağırsaklarımızda 1.5 – 2.0 kg ağırlığında 10 katrilyon dost 
bakteri bulunur. İnsan vücudunda toplam 10 trilyon dolayında hücre 
olduğuna göre, bağırsaklarımızdaki bakteri sayısı hücre sayımızın kat 
kat üzerinde demektir.

Bu bakteriler (mikroorganizmalar) olmazsa, yaşayamayız. 
Doğduğumuzdan başlayarak bağırsaklarımıza yerleşen, ölünceye kadar 
orada kalan ve en az 400.000 türden oluşan bu bakteriler besinlerin 
sindirimi, hastalık yapan mikroorganizmalardan korunma, immün 
sistemin dengelenmesi ve bazı vitaminlerin vücutta yapımı için 
gereklidir; yediğimiz besinlerde bulunan proteinleri aminoasitlere, 
yağları yağ asitlerine, karbonhidratları disakkaritlere çevirirler; 
karaciğerin yükünü azaltır, zararlı bakterilerin çoğalmasını önler 
ve bazı hastalıklara karşı vücudu korurlar. Bu mikroorganizmalara 
“normal bağırsak florası”, yani “bağırsağın doğal sakinleri” de denir. 

Bağırsağın normal florasındaki bakteriler

Bağırsaklarda yaşayan bakterilerle insan arasında simbiyotik , yani 
her iki tarafın da lehine olan (kazan – kazan)  bir ilişki vardır. İnsan 
vücudu bu bakterilere ev sahipliği yapmakta, buna karşılık bakteriler de 
vücudun mikroplarla mücadelesine yardımcı olmaktadır.

Uzun süre kullanılan ağrı kesici ilaçlar, antibiyotikler, kortizon 
içeren maddeler, mide ilaçları, sinir yatıştırıcılar, kanser tedavisi için 
kullanılan ilaçlar, doğum kontrol hapları bağırsak florasını bozabilir.  
İşlenmiş ve aşırı şekerli gıdalar, aşırı karbonhidrat tüketimi, uzun süre 
yemek yememek, aç kalmak ya da aşırı yemek yemek bağırsak florasını 
olumsuz etkiler. Bazı virüs hastalıkları, şişmanlık, şeker hastalığı, 
endokrin hastalıklar, otoimmün hastalıklar, stres, aşırı alkol kullanımı, 
yaşlılık, mevsimsel faktörler, fiziksel yorgunluk ve iyonlaştırıcı 
radyasyona maruz kalma gibi durumlar da bağırsak florasının 
bozulmasına ve dost bakterilerin zarar görmesine neden olabilir. 

Bağırsak florasını oluşturan bu minicanlıların miktarı azalırsa, 
türler arasındaki denge bozulursa, ölürlerse hastalıklar görülebilir. 
İshal, kabızlık, beslenme bozuklukları, metabolik sorunlar ortaya çıkar. 
Bu bakterilerin zarar görmesine yol açan çok sayıdaki faktör insanların 
günlük yaşamlarında sıklıkla karşılaştıkları sorunlardır. O halde, dost 
bakterilerimiz sürekli olarak tehdit altındadır ve kişiler sürekli olarak 
bu bakterileri korumak ve yenilemek durumundadır. 

İşte bu sorunların ortaya çıkmaması için ya da  ortaya çıktığında 
durumun düzeltilebilmesi için besin desteği olarak probiyotik formda 
faydalı (dost) bakteriler alınmalı ve bağırsaklardaki floranın yeniden 
doğal durumuna gelmesi sağlanmalıdır. Yani, yaşamsal bir konu 
olan bağırsak florasının sürekliliğinin sağlanması için gereken şey 
“probiyotik” içeren gıdalar tüketmektir. 

Probiyotik (probiyotika) terimi Yunanca “yaşam için” anlamına 
gelir. Çeşitli tanımları yapılmıştır. 1965 yılında “bir mikroorganizmanın 
diğerinin büyümesi için salgıladığı maddeler” olarak tanımlandı; 1989 
‘da “bağırsak mikrobiyal dengesini düzelterek sağlığı olumlu yönde 
etkileyen canlı mikrobiyal besin elementleri” şeklinde ifade edildi; 
1992 yılında bağırsak mikroflorasının özelliklerini düzelten tekli ya da 
çoklu canlı mikroorganizmalar” olarak tanımlandı.

Probiyotik olarak kullanılan yararlı bakterilerin arasında 
bifidobakteriyum, bifidus regularis, lactobacillus bulgaricus ile 
lactobacillus acidophilus sayılabilir. Bazı durumlarda basil ve mayalar 
da probiyotik olarak kullanılabilmektir. 

Günlük tüketimlerimiz arasında probiyotik özelliği olan çok sayıda 
besin maddesi vardır. Bunların en önemlileri yoğurt, kefir, ayran, 
peynir, keçi sütü, lahana turşusu, salatalık turşusudur. Ayrıca, kombu 
çayı, mikro yosunlar, bitter çikolata, nar ekşisi, sirke, şalgam, boza, 
pastorize edilmemiş zeytin de probiyotik kaynaklarıdır.  

Görüldüğü gibi doğal probiyotik kaynaklarının çoğu Türk 
mutfağının ve kültürünün vazgeçilemez besinleridir. Bunlar arasında 
yoğurt, en çok bilinen doğal probiyotik kaynağıdır. Yoğurtta bulunan 
probiyotikler, “lactobacillus” ve acidophilus” bakterileridir. Bu 
bakteriler vücuttaki T hücrelerini aktive ederek bağışıklığın artmasını 
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Günümüzde Türkiye’de ilaç üretiminde kullanılan teknoloji, 
gelişmiş ülkelerde uygulanan teknolojilerle boy ölçüşebilecek 
düzeydedir.  Bugün, ilaç sektörü gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bazı 
ürünlerin son ürün biçimindeki ilaçları ithal etmekteyiz. İthal edilen 
ilaçlar genellikle yeni ilaç taşıyıcı sistemler, aşılar, kan ürünleri, 
değiştirilmiş salım özelliği gösteren ilaçlar, insulin, kanser ilaçları, 
bazı hormonlar gibi şeylerdir. Üretim genellikle jenerik / eşdeğer 
maddeler üzerinde yoğunlaşmıştır. Ayrıca, ilaç etkin madde üretimi 
de yapılmaktadır.

Uluslar arası norm ve standartların uygulandığı ülkemizde ilaç 
sektörü, yüksek üretim teknolojisi (biyoteknoloji gibi) gerektiren 
ürünler dışında her türlü ürünü üretebilme kapasitesine sahiptir. Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından belirlenen ve ülkemize 1984 yılından buyana 
yürürlükte olan “iyi üretim uygulamaları” (good  manufactoring 
practice – GMP) çerçevesinde dünya standartlarında üretim 
yapılmaktadır. İlaç sektörü, 2011 yılında 9.1 milyar ABD dolarlık ilaç 
piyasası ile Avrupa’da 6., dünyada 16. sırada yer almaktadır. 

Modern bir ilaç fabrikası

İlaç sektörünün en önemli özelliği yoğun Ar-Ge (araştırma 
– geliştirme) yatırımı gerektirmesidir. Bu çalışmalar sonucunda
moleküler biyoloji ve rekombinant tekniklerde önemli gelişmeler
kaydedilmiştir. Bu gelişmeler yeni nesil ilaçlar olarak atnımlanan
katma değeri yüksek biyoteknolojik ilaçların oluşmasını sağlamıştır.
Türkiye, son yıllarda bu alanda da gelişme içindedir. Bir yanda,
fabrika düzeyinde ar-ge çalışmaları yapılırken, diğer yanda klinik ilaç
araştırmaları alanında da yoğun çalışmalar sürmektedir.

Elbette, geçmişte bazı yanlışlıklar yapılmıştır. Böyle 
olmasaydı ülkemiz ilaç endüstrisi açısından daha iyi bir konumda 
olabilirdi. Ancak, Türkiye’de eczaneler düzeyinde ilaç üretimine 
başlanılmasından buyana 100 yıldan daha az bir zaman geçmiş 
olmasına karşın, ülkemiz ilaç sektörünün dünya ülkeleri arasında 16. 
sıraya kadar yükselmesi bir başarının öyküdür. 
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TÜRKLERİN DÜNYAYA ARMAĞANI: 
YOĞURT

Doğada iki türlü bakteri vardır: Hastalık yapan düşman bakteriler 
ve yaşamımızı kolaylaştıran dost bakteriler. Düşman bakterilerle 
mücadele ederiz, dost bakterileri koruruz. 

Sıkı durun… 

Bağırsaklarımızda 1.5 – 2.0 kg ağırlığında 10 katrilyon dost 
bakteri bulunur. İnsan vücudunda toplam 10 trilyon dolayında hücre 
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Günümüzde Türkiye’de ilaç üretiminde kullanılan teknoloji, 
gelişmiş ülkelerde uygulanan teknolojilerle boy ölçüşebilecek 
düzeydedir.  Bugün, ilaç sektörü gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bazı 
ürünlerin son ürün biçimindeki ilaçları ithal etmekteyiz. İthal edilen 
ilaçlar genellikle yeni ilaç taşıyıcı sistemler, aşılar, kan ürünleri, 
değiştirilmiş salım özelliği gösteren ilaçlar, insulin, kanser ilaçları, 
bazı hormonlar gibi şeylerdir. Üretim genellikle jenerik / eşdeğer 
maddeler üzerinde yoğunlaşmıştır. Ayrıca, ilaç etkin madde üretimi 
de yapılmaktadır.

Uluslar arası norm ve standartların uygulandığı ülkemizde ilaç 
sektörü, yüksek üretim teknolojisi (biyoteknoloji gibi) gerektiren 
ürünler dışında her türlü ürünü üretebilme kapasitesine sahiptir. Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından belirlenen ve ülkemize 1984 yılından buyana 
yürürlükte olan “iyi üretim uygulamaları” (good  manufactoring 
practice – GMP) çerçevesinde dünya standartlarında üretim 
yapılmaktadır. İlaç sektörü, 2011 yılında 9.1 milyar ABD dolarlık ilaç 
piyasası ile Avrupa’da 6., dünyada 16. sırada yer almaktadır. 

Modern bir ilaç fabrikası

İlaç sektörünün en önemli özelliği yoğun Ar-Ge (araştırma 
– geliştirme) yatırımı gerektirmesidir. Bu çalışmalar sonucunda
moleküler biyoloji ve rekombinant tekniklerde önemli gelişmeler
kaydedilmiştir. Bu gelişmeler yeni nesil ilaçlar olarak atnımlanan
katma değeri yüksek biyoteknolojik ilaçların oluşmasını sağlamıştır.
Türkiye, son yıllarda bu alanda da gelişme içindedir. Bir yanda,
fabrika düzeyinde ar-ge çalışmaları yapılırken, diğer yanda klinik ilaç
araştırmaları alanında da yoğun çalışmalar sürmektedir.

Elbette, geçmişte bazı yanlışlıklar yapılmıştır. Böyle 
olmasaydı ülkemiz ilaç endüstrisi açısından daha iyi bir konumda 
olabilirdi. Ancak, Türkiye’de eczaneler düzeyinde ilaç üretimine 
başlanılmasından buyana 100 yıldan daha az bir zaman geçmiş 
olmasına karşın, ülkemiz ilaç sektörünün dünya ülkeleri arasında 16. 
sıraya kadar yükselmesi bir başarının öyküdür. 

 Kaynaklar

1. http://www.angelfire.com/rnb/esraeczanesi/tarihçe.html

2. http://mypharmarocks.com/history.aspx

3. www.e-kutuphane.teb.org.tr/pdf/eczaciodasiyayinlari/tr_ilac_
pazar/2.pdf

4. İzgü, E. 1950-1960 Arasında En Hızlı Gelişen Altsektör:
Türkiye İlaç Sanayii, http://www.kemalizm1938.org/pdf/
kitap2/11.pdf

5. Altun, M. Tahlilhane’den İlaç Sanayii’ne Bir Asırlık
Birliktelik,İ.E.Ulugay İlaç Sanayii yayını, İstanbul, 2003.

6. http://www.sanayi.gov.tr/Files/Documents/ilac-sektor-
raporu-2013-16042013170027.pdf
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başlarında Amerika’ya ulaşmış. İlaç olarak kabul edildiği için bir 
dönem eczanelerde pastörize olarak satılmış.

Yoğurdun günümüzdeki gibi yaygın olarak üretilip pazarlanmadığı 
dönemde halk yoğurdu gezgin satıcılardan sağlarmış. Bu kişiler 
mahalleye geldiklerini bir çıngırakla duyurur ve omuzlarına astıkları 
sopanın iki ucunda sallanan çanak, bakraç ya da tepsilerdeki yoğurdu 
satarlarmış. Kentlerde yaşayanlar yoğurtçuların yollarını gözlerlermiş.

  
 Gezgin Yoğurtçu                Çaycuma’da Madenci ve  
    Yoğurtçu kız Heykeli

Kendileri de “yoğurt” sözcüğünü kullanmalarına karşın Bulgar 
ve Rus kaynaklarında yoğurt Bulgar buluşu olarak tanıtılmaya 
çalışılmaktadır. Yoğurt, Orta Asya Türkleri tarafından bulunmuş ve 
dünyaya armağan edilmiştir. Yoğurt sözcüğü de Türkçe kökenlidir. 
Yoğurmak fiiline “-t” fiilden isim yapım eki getirilerek yapılmış bir 
türevdir. Kumanca biçimi “yuğurt”, Kıpçakçada “yağurt / yuğurt”, 
biçiminde söylenir. Türkmencede “yoğurt”, Nogaycada “yuvırt”, 
Kırgızca “cuurat”, Sagay lehçesinde “çoort”, Yakutçada “suarat” olarak 
söylenir. Avrupa dillerinde (İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, 
Sırpça, Bulgarca, Rusça, Macarca) de Türkçeden geçmiştir.

Kaynaklar

• Yurdakök M., Yoğurdun Öyküsü, Probiyotiklerin Tarihi, Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2013, %6:43-60.

• https://faydaliyasam.com/nohut-ve-hizir-a-s-yontemi-ile-
dogal-yogurt-mayalamak/

• h t tp : / /www. istanbu l l i t e . com/ istanbu levve l zaman/
uceskiistanbulite.html

• http://www.bagirsak.gen.tr/bagirsak-florasi-bozuklugu.html

• http://ladyanatolia.blogcu.com/yogurt-un-hikayesi/939613

• https://www.frmtr.com/garip-olaylar/665244-yogurdun-icadi-
nasil-olmustur.html
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sağlarlar. T hücreleri vücudumuzu düşman bakterilere karşı savunan 
hücrelerdir. 

Yoğurtla birlikte, onun kardeşleri sayılabilecek kefir, cacık, keş ve 
ayranı da saymak gerekir. 

Kefir, keçi, koyun ya da manda sütünden mayalanma (fermentasyon) 
yoluyla elde edilir. Kefirdeki probiyotik içeriği sütün içerdiğinden 
fazladır. Üstelik kefiri “laktoz intoloransı” (bir tür süt alerjisi) olanlar 
da tüketebilirler. Ayran ve cacık, yoğurt ile suyun karışımı olduğundan 
yoğurda eşdeğer içerikte birer probiyotik kaynağıdır.

  
Yoğurt / Kefir / Ayran

Yoğurt sözcüğü Kâşgarlı Mahmut tarafından XI. yüzyılda yazılan 
Divanu Lûgatı’t Türk adlı sözlükte geçer. Aynı dönemlerde Yusuf Has 
Hacib tarafından yazılan Kutadgu Bilig (Mutluluk Veren Bilgi) adlı 
eserde de yoğurttan söz edilmektedir. Yoğurdun 6000 yıldır üretilip 
tüketildiği tahmin edilmektedir. 

Nasrettin Hoca: Ya tutarsa !

Yoğurt, besleyici değeri yüksek, laktik asit fermantasyonu ile elde 
edilen ve canlı laktik asit bakterileri içeren fermente bir süt ürünüdür. 
Yüksek oranda kalsiyum, riboflavin (B2), kobalamin (B12), piridoksin 
(B6) gibi vitaminler içermesi ve bir protein kaynağı olması nedeniyle 
dünyada tüketimi en yaygın gıda maddelerindendir. 

Günümüzde yoğurt yapabilmek için eski yoğurdun maya olarak 
kullanıldığını, Nasrettin Hocanın göle maya çalma fıkrasındaki 
mayanın da bir kaşık yoğurt olduğunu çocuklar dahil herkes bilir. 
(Gölün ılık süt değil su dolu olduğundan Nasrettin Hoca’nın dileğinin 
tutmayacağını da bilir.)  Peki, ilk yoğurt nasıl yapıldı? Daha önce 
yoğurt olmadığına göre milli yiyeceğimiz yoğurdu yapmak için maya 
olarak ne kullanıldı? Bunu tam olarak bilmek olanaksız. Fakat, bu 

konuda çok ilginç bir rivayet dilden dile dolaşıp bugünlere erişmiş. 
Göçebe atalarımız ilk yoğurdu yaparken karınca yumurtalarını doğal 
maya olarak kullanmışlar. Taşların altında bulunan beyaz baloncuk 
şeklindeki karınca yumurtalarını ezmişler ve ısıtılan sütün altına 
koymuşlar. Böylece, yumurtalar içindeki kimyasal maddeler sayesinde 
süt mayalanıp yoğurt haline dönüşmüş. 

 
Karınca Yumurtaları

Anadolu’da, özellikle Yörükler tarafından yüzlerce yıldır uygulanan 
ilginç bir mayalama yöntemi var ki, tümüyle kendilerine özgü. Her 
yıl Hıdrellez sabahı yapraklara düşen çiy toplanıyor süte karıştırılıp 
maya olarak kullanılıyor. Aynı mayayı ekmek için de kullanıyorlar. 
Hatta, bir kişinin Yörük olup olmadığı bu mayalama yöntemini bilip 
bilmemesi ile ölçülüyor. Söylendiğine göre bu yöntem Hıdrellezde 
yalnızca üç gün süreyle işe yarıyor. Bu nedenle eskilerde yaşlı kadınlar 
yoğurt yaparken Hızır (a.s.) gelip Hıdrellez akşamı sütünüzü mayalar 
ve yoğurdunuz ertesi sabah hazır olur dermiş. Bu deyişte bir gerçeklik 
olabilir, çünkü, yoğurtta olması gereken laktobacillus bulgaricus ve 
streptococcus thermophilus bakterileri Anadolu’da bahar döneminin 
başında artmaktadır. Bu bakterilerin çiy içinde bulunması doğaldır.

 
Yapraktaki sabah çiyi

Bu yöntemler bir yana, Anadolu’da nohuttan, kozalaktan, biberden 
doğal süte maya yapılabiliyor ama bunlar değişik süt kesikleri olmaktan 
öteye gitmiyor. Yani yoğurt olmuyor.

Türk mutfağının vazgeçilmezi olan yoğurt Kanuni Sultan Süleyman 
tarafından Fransa kralı 1. Fransuva ateşli bir hastalığa yakalanınca 
krala ilaç olarak gönderilmiş. Rivayet o ki, bakteri öldürücü özelliği 
nedeniyle yoğurt yiyen kral kısa sürede iyileşmiş. Böylece Avrupa’da 
tanınmaya başlayan milli yiyeceğimiz yoğurt 1900 ‘lü yılların 



91

Sağlıkta Altın Olaylar

başlarında Amerika’ya ulaşmış. İlaç olarak kabul edildiği için bir 
dönem eczanelerde pastörize olarak satılmış.

Yoğurdun günümüzdeki gibi yaygın olarak üretilip pazarlanmadığı 
dönemde halk yoğurdu gezgin satıcılardan sağlarmış. Bu kişiler 
mahalleye geldiklerini bir çıngırakla duyurur ve omuzlarına astıkları 
sopanın iki ucunda sallanan çanak, bakraç ya da tepsilerdeki yoğurdu 
satarlarmış. Kentlerde yaşayanlar yoğurtçuların yollarını gözlerlermiş.

  
 Gezgin Yoğurtçu                Çaycuma’da Madenci ve  
    Yoğurtçu kız Heykeli

Kendileri de “yoğurt” sözcüğünü kullanmalarına karşın Bulgar 
ve Rus kaynaklarında yoğurt Bulgar buluşu olarak tanıtılmaya 
çalışılmaktadır. Yoğurt, Orta Asya Türkleri tarafından bulunmuş ve 
dünyaya armağan edilmiştir. Yoğurt sözcüğü de Türkçe kökenlidir. 
Yoğurmak fiiline “-t” fiilden isim yapım eki getirilerek yapılmış bir 
türevdir. Kumanca biçimi “yuğurt”, Kıpçakçada “yağurt / yuğurt”, 
biçiminde söylenir. Türkmencede “yoğurt”, Nogaycada “yuvırt”, 
Kırgızca “cuurat”, Sagay lehçesinde “çoort”, Yakutçada “suarat” olarak 
söylenir. Avrupa dillerinde (İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, 
Sırpça, Bulgarca, Rusça, Macarca) de Türkçeden geçmiştir.

Kaynaklar

• Yurdakök M., Yoğurdun Öyküsü, Probiyotiklerin Tarihi, Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2013, %6:43-60.

• https://faydaliyasam.com/nohut-ve-hizir-a-s-yontemi-ile-
dogal-yogurt-mayalamak/

• h t tp : / /www. istanbu l l i t e . com/ istanbu levve l zaman/
uceskiistanbulite.html

• http://www.bagirsak.gen.tr/bagirsak-florasi-bozuklugu.html

• http://ladyanatolia.blogcu.com/yogurt-un-hikayesi/939613

• https://www.frmtr.com/garip-olaylar/665244-yogurdun-icadi-
nasil-olmustur.html

Sağlıkta Altın Olaylar

sağlarlar. T hücreleri vücudumuzu düşman bakterilere karşı savunan 
hücrelerdir. 

Yoğurtla birlikte, onun kardeşleri sayılabilecek kefir, cacık, keş ve 
ayranı da saymak gerekir. 

Kefir, keçi, koyun ya da manda sütünden mayalanma (fermentasyon) 
yoluyla elde edilir. Kefirdeki probiyotik içeriği sütün içerdiğinden 
fazladır. Üstelik kefiri “laktoz intoloransı” (bir tür süt alerjisi) olanlar 
da tüketebilirler. Ayran ve cacık, yoğurt ile suyun karışımı olduğundan 
yoğurda eşdeğer içerikte birer probiyotik kaynağıdır.

  
Yoğurt / Kefir / Ayran

Yoğurt sözcüğü Kâşgarlı Mahmut tarafından XI. yüzyılda yazılan 
Divanu Lûgatı’t Türk adlı sözlükte geçer. Aynı dönemlerde Yusuf Has 
Hacib tarafından yazılan Kutadgu Bilig (Mutluluk Veren Bilgi) adlı 
eserde de yoğurttan söz edilmektedir. Yoğurdun 6000 yıldır üretilip 
tüketildiği tahmin edilmektedir. 

Nasrettin Hoca: Ya tutarsa !

Yoğurt, besleyici değeri yüksek, laktik asit fermantasyonu ile elde 
edilen ve canlı laktik asit bakterileri içeren fermente bir süt ürünüdür. 
Yüksek oranda kalsiyum, riboflavin (B2), kobalamin (B12), piridoksin 
(B6) gibi vitaminler içermesi ve bir protein kaynağı olması nedeniyle 
dünyada tüketimi en yaygın gıda maddelerindendir. 

Günümüzde yoğurt yapabilmek için eski yoğurdun maya olarak 
kullanıldığını, Nasrettin Hocanın göle maya çalma fıkrasındaki 
mayanın da bir kaşık yoğurt olduğunu çocuklar dahil herkes bilir. 
(Gölün ılık süt değil su dolu olduğundan Nasrettin Hoca’nın dileğinin 
tutmayacağını da bilir.)  Peki, ilk yoğurt nasıl yapıldı? Daha önce 
yoğurt olmadığına göre milli yiyeceğimiz yoğurdu yapmak için maya 
olarak ne kullanıldı? Bunu tam olarak bilmek olanaksız. Fakat, bu 

konuda çok ilginç bir rivayet dilden dile dolaşıp bugünlere erişmiş. 
Göçebe atalarımız ilk yoğurdu yaparken karınca yumurtalarını doğal 
maya olarak kullanmışlar. Taşların altında bulunan beyaz baloncuk 
şeklindeki karınca yumurtalarını ezmişler ve ısıtılan sütün altına 
koymuşlar. Böylece, yumurtalar içindeki kimyasal maddeler sayesinde 
süt mayalanıp yoğurt haline dönüşmüş. 

 
Karınca Yumurtaları

Anadolu’da, özellikle Yörükler tarafından yüzlerce yıldır uygulanan 
ilginç bir mayalama yöntemi var ki, tümüyle kendilerine özgü. Her 
yıl Hıdrellez sabahı yapraklara düşen çiy toplanıyor süte karıştırılıp 
maya olarak kullanılıyor. Aynı mayayı ekmek için de kullanıyorlar. 
Hatta, bir kişinin Yörük olup olmadığı bu mayalama yöntemini bilip 
bilmemesi ile ölçülüyor. Söylendiğine göre bu yöntem Hıdrellezde 
yalnızca üç gün süreyle işe yarıyor. Bu nedenle eskilerde yaşlı kadınlar 
yoğurt yaparken Hızır (a.s.) gelip Hıdrellez akşamı sütünüzü mayalar 
ve yoğurdunuz ertesi sabah hazır olur dermiş. Bu deyişte bir gerçeklik 
olabilir, çünkü, yoğurtta olması gereken laktobacillus bulgaricus ve 
streptococcus thermophilus bakterileri Anadolu’da bahar döneminin 
başında artmaktadır. Bu bakterilerin çiy içinde bulunması doğaldır.

 
Yapraktaki sabah çiyi

Bu yöntemler bir yana, Anadolu’da nohuttan, kozalaktan, biberden 
doğal süte maya yapılabiliyor ama bunlar değişik süt kesikleri olmaktan 
öteye gitmiyor. Yani yoğurt olmuyor.

Türk mutfağının vazgeçilmezi olan yoğurt Kanuni Sultan Süleyman 
tarafından Fransa kralı 1. Fransuva ateşli bir hastalığa yakalanınca 
krala ilaç olarak gönderilmiş. Rivayet o ki, bakteri öldürücü özelliği 
nedeniyle yoğurt yiyen kral kısa sürede iyileşmiş. Böylece Avrupa’da 
tanınmaya başlayan milli yiyeceğimiz yoğurt 1900 ‘lü yılların 
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Sağlıkta Altın Olaylar

ALMA-ATA’DAN 17 YIL ÖNCE

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 1970’li yıllarda 
hazırlatılan raporlarda ve yapılan tartışmalarda, hem gelişmekte hem 
de gelişmiş ülkelerde sağlığa ilişkin göstergelerin iç açıcı olmadığı 
vurgulanmıştır. Bu raporlara göre özetle, dünya’da sağlık düzeyi 
özlenenin çok altındadır; gelişmekte, olan ülkelerle gelişmiş ülkeler 
arasında büyük fark vardır; bazı ülkelerin kendi bölgeleri arasında da 
eşitsizlikler vardır.

Bu değerlendirmeyi yapan DSÖ bu durumun hızla iyileştirilmesi 
için bir dizi kararlar almıştır. Bu kararlardan ilki, hedef belirlemesidir. 
DSÖ’nün 1977 yılında toplanan 30’uncu Genel Kurulu’nda (Asamble) 
kararlaştırılan hedef. “ herkese sağlık “dır.

DSÖ Genel Kurul toplantısı

Bundan bir yıl sonra, 6-12 Eylül 1978’de, Kazakistan 
Cumhuriyeti’nin o zamanki başkenti Alma-Ata’da (bu kentin 
adı “Almaty” olarak değiştirilmiştir) toplanan “Temel Sağlık 
Hizmetleri Konferansı” nda bu hedefe varmak için izlenecek ilkeler 
kararlaştırılmış ve toplantı sonunda DSÖ’ne üye bütün ülkelerin 
ve bir çok uluslar arası örgütün imzaladığı bir bildiri (deklerasyon) 
yayınlanmıştır. Bu bildiri “Alma-Ata Bildirisi” ya da “Temel Sağlık 
Hizmetleri (TSH) Bildirisi” olarak anılır. 

TSH Konferansının logosu

TSH Konferansı dünyadaki sağlık hizmetlerinin nasıl 
örgütlenmesi ve nasıl sunulması konusunda bir “milat” olmuştur. 
TSH Bildirisi DSÖ’nün resmi stratejisidir ve hemen bütün ülkelerin 
amacı haline gelmiştir. Bildiri yalnızca gelişmekte olan ülkelerde 
değil gelişmiş ülkelerde de sağlık hizmetlerini etkilemiş ve 
hükümetler bu anlayışa uygun kararlarla hizmetlerini şekillendirmeye 
ve güçlendirmeye başlamışlardır.  Pek çok ülke, TSH konusunda 
başardığı gelişmeleri kıvançla açıklamaktadır. TSH; yalnızca DSÖ’ün 
değil, başta UNICEF olmak üzere bir çok uluslararası kuruluşun da 
benimsediği ve savunduğu bir görüştür.

TSH Konferansının mimarı o zamanki DSÖ Başkanı Dr. Halfdan 
Mahler ve TSH Bildirisinin ortaya çıkmasındaki baş aktör Amerikalı 
halk sağlığı profesörü Dr. Carl Taylor’dur. 

Dr. Halfdan Mahler
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Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin genelini düzenleyen bir ilkeler 
kanunudur. 

Bu kanunda yer alan ve TSH Bildirisi ile tamamen uyum 
içindeki başlıca ilkeler  şunlardır :

1. Sağlık hakkı: Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 
Kanun, adından da anlaşılacağı gibi, sağlık hizmetlerini bir insan 
hakkı ve kamu hizmeti olarak kabul eder. Yani sağlık, devletin 
temel görevlerindendir ve ülke içinde yaşayan herkese eşitlik 
ilkesi içinde hakça verilmelidir. (Bu ilke DSÖ Anayasasının, 
TSH Bildirisinin, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin ve TC 
Anayasasının da temelidir.)

2. Kapsayıcı ve sürekli hizmet: Halkın yaşadığı en uç noktadaki 
köylere kadar ulaşabilecek bir hizmet ağı kurulması öngörülmüş 
ve “sağlık ocakları” ile “sağlık evleri” kurulmuştur. (Bu ilke TSH 
Bildirisinin en temel ilkesidir.)

3. Entegre hizmet: “Dar bölgede çok yönlü hizmet” ilkesi 
benimsenmiştir. Koruyucu ve iyileştirici bütün hizmetler aynı 
birim tarafından (sağlık ocağı) verilmeye başlanmıştır. (TSH 
Bildirisi bu uygulamayı bütün ülkeler için önermektedir.)

4. Kademeli hizmet: Hastaların, önce birinci basamak sağlık 
hizmeti veren sağlık kuruluşlarına (sağlık ocağı) başvurmaları 
ve buralarda evde ve ayakta teşhis ve tedavi edilemeyenlerin 
ikinci basamak olan hastanelere sevk edilmeleri öngörülmüştür. 
(Birinci, ikinci ve üçüncü basamak tedavi kuruluşları arasındaki 
sevk zinciri TSH Bildirisinin olmazsa olmaz niteliğindeki 
önerileri arasındadır.)

5. Katılımlı hizmet: Halkın sağlık hizmetlerinin planlanması ve 
sunulmasına fikren katılmalarını sağlamak amacıyla “sağlık 
ocağı sağlık kurulu” oluşturulması öngörülmüştür. (Toplumun 
katılımı olarak bilinen bu ilke TSH Bildirisinde de vardır, ama, 
uygulanmasının güç olduğu DSÖ uzmanları tarafından da kabul 
edilmektedir.)

6. Nüfusa göre hizmet: Hükümet Tabipliğinin aksine, yeni modelde, 
sağlık hizmetleri nüfus kriterine göre örgütlenmiştir. Yasaya 
göre, her 5-10.000 kişi için bir sağlık ocağı,  bölgedeki köylerde 
ya da mahallelerde ise yaklaşık her 2.500 kişi için bir sağlık 
evi öngörülmüştür. (Bu ilke, TSH Konferansının düzenlenme 
gerekçeleri arasındadır.)

7. Ekip hizmeti: Sağlık hizmeti yalnızca hekimlerin verebileceği bir 
hizmet türü değildir. Hele günümüzde, tıp ve sağlık hizmetleri 
o kadar genişlemiş ve gelişmiştir ki, bu alandaki her ayrıntı 
birer meslek ya da uzmanlık alanı olmuştur. O nedenle, sağlık 

hizmetleri ancak bir ekip tarafından yürütülebilir. Bu ekip üyeleri 
mullti-disiplinerdir. Her biri farklı kökenden gelmiş, farklı bilgi, 
beceri, yetki ve sorumlulukları olan, ama, bir arada çalıştıklarında 
birbirlerinin hizmetlerini  tamamlayıp hizmetin bütününü 
oluşturan kişilerdir. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinin 
başlıca ilkelerinden birisi gerek sağlık ocağı düzeyinde, gerekse 
diğer kademelerde ekiplerin oluşmasını sağlamaktır. (Ekip 
kavramı TSH Bildirisinde olmakla birlikte önceki yıllardan 
buyana benimsenmiş evrensel bir ilkedir.)

8. Hekimdışı personele önem verilmesi: Sağlık hizmetlerinin 
sosyalleştirilmesi uygulamasında, özellikle kırsal bölgelerde 
ebeler hizmetin temel direkleridir. (TSH Bildiri de hekimdışı 
personelin verimli kullanılmasına dikkat çekmektedir.)

9. Öncelikli hizmetler: Sağlık ocaklarındaki hizmetler o dönemde 
Türkiye’nin en önemli sorunu olan ana ve çocuk sağlığı 
hizmetlerine öncelikle ve ağırlıkla yer vermektedir. (Bu ilke TSH 
Bildirinde “minimal bakım” başlığı altında ele alınmıştır.)

10. İnsan çevresi ile bütündür: Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
uygulaması bireyleri birer organik varlık olarak ve tek tek 
ele alan köhne bir anlayış değildir; kişileri içinde yaşadıkları 
fiziksel, biyolojik ve sosyal (kültürel) çevre ile birlikte ele alır. 
Yasaya göre, aile ve toplum sağlık hizmetlerinin asıl hedefidir. 
(Bu ilke TSH bildirinde de holistik bir anlayışla açıklanmıştır.)

Varto Sağlık Ocağı

Böylesine çağdaş, hatta çağın ilerisinde bir anlayışla hazırlanan bu 
yasanın mimarı 1960-1966 yılları arasında Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Prof. Dr. Nusret Fişek’dir. 
(Tam adı, Nusret Hasan Fişek). Nusret Fişek, ülkemizde antinatalist 
politikayı başlatan, halk sağlığı uzmanlığını kurup geliştiren, sağlık 
kolejlerini yeşerten, epidemiyoloji ve biyoistastik bilimlerini 
yerleştiren, nüfus ve sağlıkta alan araştırmalarına öncülük eden değerli 
bir öğretim üyesi ve önder idi. Kendisine şükran borcumuz vardır.

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi uygulaması ilk 10 
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Dr. Carl Taylor

Temel Sağlık Hizmetleri (TSH) sağlık hizmetlerinin genelini 
ilgilendiren bir görüştür ve sağlık hizmetlerinin nasıl örgütlenmesi 
gerektiğini tanımlayan bir anahtardır. Bu amaçlara varmak için 
Bildiri’de 22 öneri yer almıştır. 

Türkiye açısından ilginç ve önemli olan husus şudur: 
TSH Bildirisinin yayınlandığı 1978 yılından 17 yıl önce, 1961 
yılında Türkiye’de kabul edilen “224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin 
Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun” TSH Bildirisinin hemen bütün 
önerilerini içermektedir. Bu benzerlik o kadar açıktır ki, bazıları “TSH 
Bildirisi bu yasanın çevirisidir” benzetmesi yapmışlardır. 

Sağlık hizmetlerindeki çağdaş ilkeleri Dünyanın gündemine 
gelmeden 17 yıl önce yasalaştırmak Türkiye açısından bir altın 
olaydır. Bu olayın nasıl gerçekleştiğini ve başına nelerin geldiğini 
bilmek gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk dönemindeki sağlık hizmetlerinin 
örgütlenme biçimi kısaca “dikey örgütlenme” olarak tanımlanabilir. 
Bu tür örgütlenmede, sıtma, trahom, lepra, frengi gibi tek bir hastalıkla 
savaşan örgütler söz konusudur. 

Cumhuriyetin ilk Sağlık Bakanı Refik Saydam, sağlık 
hizmetlerinin örgütlenmesinde dikey örgütlenme yanısıra “hükümet 
tabipliği” birimlerini esas olarak kabul etmiştir. Bu sistemde il 
valisi, bütün bakanlıkların olduğu gibi Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı’nın da o ildeki temsilcisidir. Vali adına sağlık hizmetlerini 
yürüten kişi il sağlık ve sosyal yardım müdürüdür. İlçedeki sağlık 
hizmetlerinin sorumlusu ise kaymakamdır. Kaymakam adına işleri 
yürüten kişi hükümet tabibidir. Bu sistem, tümüyle, ülkemizdeki 
yönetsel bölünmeye (İl İdaresi Kanunu) paralel bir sistemdir.

27 Mayıs 1960 tarihinde Silahlı Kuvvetler’in yönetime el 
koyuşundan sonra ülkede bazı yeni düzenlemeler ve değişiklikler 
olmuştur. Sağlık hizmetleri ile ilgili en önemli değişiklik hizmetlerin 
yeniden şekillendirilmesidir. Bu düzenlemenin gerekçesini 
kavrayabilmek için o dönemdeki manzaraya ve sağlık hizmetlerinin 
temel amaçlarının neler olduğuna kısaca değinmekte yarar vardır.

1960’lı yıllara gelindiğinde Türkiye’de kent merkezlerinde 
yoğunlaşmış olan hastaneler, çok sayıdaki hasta müracaatlarına cevap 
veremiyordu. Yatak işgal oranları düşük olduğu halde, poliklinikleri 
kalabalıktı. Hastanelerde uzmanlar, uzmanlıklarının gerektirdiği 
hastalardan çok, pratisyen hekimlerce teşhis ve tedavi edilebilecek 
hastalıklarla uğraşıyorlardı. Üstelik, yalnızca bu hastaları tedavi 
etmekle yetiniyor, bu kişilerin aileleri ve çevreleri ile ilgilenmeyi 
kendi görevlerinden saymıyorlardı. Bu davranışlarında da haksız 
sayılmazlardı. Çünkü, onların görev alanları hastane içi idi. Hastane 
dışındaki sağlık hizmetleri onların uzmanlıkları ve görevlerinin dışında 
kalıyordu. Fakat, çok önemli olan bu hizmetler yerine getirilmediği 
için, hastalıkların kontrolünde güçlükler vardı.

Sağlık hizmetleri çok pahalıya mal oluyordu. Çünkü, hastane 
hizmetleri pahalı idi. Hastalar, kentlerdeki hastanelere erişebilmek 
için uzun yolculuklar ve harcamalar yapmak zorunda kalıyorlardı. 
Ulaşmaları ve hizmeti almaları geciktiği için, hastalıklarının tanısı 
ve tedavisi de gecikiyordu. Kısaca, zaten sayıları az olan hastaneler 
pahalı ve verimsiz çalışmaktaydılar.

Bağışıklama, aile planlaması gibi ülkenin öncelikli sağlık 
hizmetlerini yürütmesi gereken kuruluşlar yoktu. Özellikle kırsal 
yerlerdeki halk, sağlık hizmetlerinden yeteri kadar yararlanamıyordu. 
Hizmetlerin sunuluşunda, kentlerde yaşayanların lehine bir adaletsizlik 
söz konusuydu.

Hükümet tabiplikleri geliştirilememişti. Siyasi bölünmeye 
paralel olarak görütlenmiş olan bu model, koruyucu hizmetleri 
gerektiği gibi yürütemiyordu. Buralarda, sağlık ekibi kavramı 
yerleştirilememişti. Zaman içinde, hükümet tabiplerinin hemen 
bütün işlevleri adli hekimik ve bazı aşıların okullarda yapılmasına 
indirgenmişti. Zamanlarının büyük bölümünü, resmi yazışmalara, 
bürokratik işlemlere ayırır olmuşlardı.

Bu manzara, çağdaş sağlık örgütlenmesi ilkelerine uymuyordu. 
Bu modelle, halkın sağlık düzeyini daha hızlı biçimde yükseltmek 
mümkün görünmüyordu. İşte, 1961 yılında çıkartılan 224 sayılı 
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun, bu 
durumu düzeltmek, sağlık örgütlenmesi ve hizmetlerin verilişindeki 
aksaklıkları giderebilmek için çıkartılmıştır. Söz konusu kanun, 
yalnızca sağlık hizmetlerini örgütleyen bir kanun değildir. Bu kanun, 
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kavramı TSH Bildirisinde olmakla birlikte önceki yıllardan 
buyana benimsenmiş evrensel bir ilkedir.)

8. Hekimdışı personele önem verilmesi: Sağlık hizmetlerinin 
sosyalleştirilmesi uygulamasında, özellikle kırsal bölgelerde 
ebeler hizmetin temel direkleridir. (TSH Bildiri de hekimdışı 
personelin verimli kullanılmasına dikkat çekmektedir.)

9. Öncelikli hizmetler: Sağlık ocaklarındaki hizmetler o dönemde 
Türkiye’nin en önemli sorunu olan ana ve çocuk sağlığı 
hizmetlerine öncelikle ve ağırlıkla yer vermektedir. (Bu ilke TSH 
Bildirinde “minimal bakım” başlığı altında ele alınmıştır.)

10. İnsan çevresi ile bütündür: Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
uygulaması bireyleri birer organik varlık olarak ve tek tek 
ele alan köhne bir anlayış değildir; kişileri içinde yaşadıkları 
fiziksel, biyolojik ve sosyal (kültürel) çevre ile birlikte ele alır. 
Yasaya göre, aile ve toplum sağlık hizmetlerinin asıl hedefidir. 
(Bu ilke TSH bildirinde de holistik bir anlayışla açıklanmıştır.)

Varto Sağlık Ocağı

Böylesine çağdaş, hatta çağın ilerisinde bir anlayışla hazırlanan bu 
yasanın mimarı 1960-1966 yılları arasında Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Prof. Dr. Nusret Fişek’dir. 
(Tam adı, Nusret Hasan Fişek). Nusret Fişek, ülkemizde antinatalist 
politikayı başlatan, halk sağlığı uzmanlığını kurup geliştiren, sağlık 
kolejlerini yeşerten, epidemiyoloji ve biyoistastik bilimlerini 
yerleştiren, nüfus ve sağlıkta alan araştırmalarına öncülük eden değerli 
bir öğretim üyesi ve önder idi. Kendisine şükran borcumuz vardır.

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi uygulaması ilk 10 

82

Dr. Carl Taylor

Temel Sağlık Hizmetleri (TSH) sağlık hizmetlerinin genelini 
ilgilendiren bir görüştür ve sağlık hizmetlerinin nasıl örgütlenmesi 
gerektiğini tanımlayan bir anahtardır. Bu amaçlara varmak için 
Bildiri’de 22 öneri yer almıştır. 

Türkiye açısından ilginç ve önemli olan husus şudur: 
TSH Bildirisinin yayınlandığı 1978 yılından 17 yıl önce, 1961 
yılında Türkiye’de kabul edilen “224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin 
Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun” TSH Bildirisinin hemen bütün 
önerilerini içermektedir. Bu benzerlik o kadar açıktır ki, bazıları “TSH 
Bildirisi bu yasanın çevirisidir” benzetmesi yapmışlardır. 

Sağlık hizmetlerindeki çağdaş ilkeleri Dünyanın gündemine 
gelmeden 17 yıl önce yasalaştırmak Türkiye açısından bir altın 
olaydır. Bu olayın nasıl gerçekleştiğini ve başına nelerin geldiğini 
bilmek gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk dönemindeki sağlık hizmetlerinin 
örgütlenme biçimi kısaca “dikey örgütlenme” olarak tanımlanabilir. 
Bu tür örgütlenmede, sıtma, trahom, lepra, frengi gibi tek bir hastalıkla 
savaşan örgütler söz konusudur. 

Cumhuriyetin ilk Sağlık Bakanı Refik Saydam, sağlık 
hizmetlerinin örgütlenmesinde dikey örgütlenme yanısıra “hükümet 
tabipliği” birimlerini esas olarak kabul etmiştir. Bu sistemde il 
valisi, bütün bakanlıkların olduğu gibi Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı’nın da o ildeki temsilcisidir. Vali adına sağlık hizmetlerini 
yürüten kişi il sağlık ve sosyal yardım müdürüdür. İlçedeki sağlık 
hizmetlerinin sorumlusu ise kaymakamdır. Kaymakam adına işleri 
yürüten kişi hükümet tabibidir. Bu sistem, tümüyle, ülkemizdeki 
yönetsel bölünmeye (İl İdaresi Kanunu) paralel bir sistemdir.

27 Mayıs 1960 tarihinde Silahlı Kuvvetler’in yönetime el 
koyuşundan sonra ülkede bazı yeni düzenlemeler ve değişiklikler 
olmuştur. Sağlık hizmetleri ile ilgili en önemli değişiklik hizmetlerin 
yeniden şekillendirilmesidir. Bu düzenlemenin gerekçesini 
kavrayabilmek için o dönemdeki manzaraya ve sağlık hizmetlerinin 
temel amaçlarının neler olduğuna kısaca değinmekte yarar vardır.

1960’lı yıllara gelindiğinde Türkiye’de kent merkezlerinde 
yoğunlaşmış olan hastaneler, çok sayıdaki hasta müracaatlarına cevap 
veremiyordu. Yatak işgal oranları düşük olduğu halde, poliklinikleri 
kalabalıktı. Hastanelerde uzmanlar, uzmanlıklarının gerektirdiği 
hastalardan çok, pratisyen hekimlerce teşhis ve tedavi edilebilecek 
hastalıklarla uğraşıyorlardı. Üstelik, yalnızca bu hastaları tedavi 
etmekle yetiniyor, bu kişilerin aileleri ve çevreleri ile ilgilenmeyi 
kendi görevlerinden saymıyorlardı. Bu davranışlarında da haksız 
sayılmazlardı. Çünkü, onların görev alanları hastane içi idi. Hastane 
dışındaki sağlık hizmetleri onların uzmanlıkları ve görevlerinin dışında 
kalıyordu. Fakat, çok önemli olan bu hizmetler yerine getirilmediği 
için, hastalıkların kontrolünde güçlükler vardı.

Sağlık hizmetleri çok pahalıya mal oluyordu. Çünkü, hastane 
hizmetleri pahalı idi. Hastalar, kentlerdeki hastanelere erişebilmek 
için uzun yolculuklar ve harcamalar yapmak zorunda kalıyorlardı. 
Ulaşmaları ve hizmeti almaları geciktiği için, hastalıklarının tanısı 
ve tedavisi de gecikiyordu. Kısaca, zaten sayıları az olan hastaneler 
pahalı ve verimsiz çalışmaktaydılar.

Bağışıklama, aile planlaması gibi ülkenin öncelikli sağlık 
hizmetlerini yürütmesi gereken kuruluşlar yoktu. Özellikle kırsal 
yerlerdeki halk, sağlık hizmetlerinden yeteri kadar yararlanamıyordu. 
Hizmetlerin sunuluşunda, kentlerde yaşayanların lehine bir adaletsizlik 
söz konusuydu.

Hükümet tabiplikleri geliştirilememişti. Siyasi bölünmeye 
paralel olarak görütlenmiş olan bu model, koruyucu hizmetleri 
gerektiği gibi yürütemiyordu. Buralarda, sağlık ekibi kavramı 
yerleştirilememişti. Zaman içinde, hükümet tabiplerinin hemen 
bütün işlevleri adli hekimik ve bazı aşıların okullarda yapılmasına 
indirgenmişti. Zamanlarının büyük bölümünü, resmi yazışmalara, 
bürokratik işlemlere ayırır olmuşlardı.

Bu manzara, çağdaş sağlık örgütlenmesi ilkelerine uymuyordu. 
Bu modelle, halkın sağlık düzeyini daha hızlı biçimde yükseltmek 
mümkün görünmüyordu. İşte, 1961 yılında çıkartılan 224 sayılı 
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun, bu 
durumu düzeltmek, sağlık örgütlenmesi ve hizmetlerin verilişindeki 
aksaklıkları giderebilmek için çıkartılmıştır. Söz konusu kanun, 
yalnızca sağlık hizmetlerini örgütleyen bir kanun değildir. Bu kanun, 
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Benim Bakanlıkta görev almamın asıl gerekçesi hükümet tabipliği 
sistemini sonlandırmak ve sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
modelini bütün ülkeye yaygınlaştırmaktı. 1982 yılında Devlet 
Planlama Teşkilatında bir toplantı yapıldı. Amaç, plan çalışmalarını 
değerlendirmek ve 5. Kalkınma Planı için hazırlıklar yapmaktı. 
Toplantıyı DPT Sosyal Planlama Dairesi Başkanı yönetiyordu. Bir 
ara, yeni sağlık ocaklarının yapılması gerektiğini ifade ettim. Başkan, 
bana dönerek, “bu mümkün değil, çünkü 224 sayılı kanunun miadı 
doldu” dedi. Beynimden vurulmuşa döndüm. “Bu da ne demek oluyor” 
diye karşı çıktım. Durumu açıkladı. Kanun 1961 yılında çıktığında 
“sosyalleştirme 15 yıl içinde bütün ülkeye yayılır” şeklinde bir madde 
vardı. Bu süre 1976 yılında 5 yıl daha uzatılmıştı. Yeni süre 1981 
yılında dolmasına karşın, yeniden uzatılmamış ve böylece kanunun 
süresi dolmuş. Kısacası, yeni bir yatırım yapılması mümkün değildi. 

Bakanlığa döner dönmez, durumu Bakana ve Müsteşara 
açıkladım. Kanunun  uzatılmasında 1.5 yıl geç kalınmıştı. Derhal bir 
kanun değişikliği tasarısı hazırlandı ve Milli Güvenlik  Konseyine 
sunuldu. O dönemde kanun çıkartmak göreceli olarak kolaydı. Bütün 
sorun, Kenan Evren Paşa ve Konseyin Genel Sekreteri Necdet Üruğ 
Paşayı ikna etmekti. Kanunun görüşülmesi için Konseye gittik. Kanan 
Paşa yüksek kürsüde oturuyordu, sağında ve solunda dört kuvvet 
komutanı vardı. Değişikliği anlattık. Kenan Paşa etrafına bakmadan 
“kabul edenler, etmeyenler?” diye sordu. Verilen oyları bile görmeden 
“kabul edilmiştir” diyerek konuyu bağladı. Böylece, 224 sayılı yasa 
kurtarılmış oldu.

Bu arada, Sosyalleştirme Dairesi Başkanı ve aynı zamanda 
hocam olan Dr. Doğan Benli görevinden ayrıldı. Sosyalleştirmenin 
yaygınlaştırılması işi Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 
verildi. Böylece, bu konuda daha rahat çalışma olanağı buldum. Bakanı 
ikna etmem altı ayımı aldı. Konunun püf noktası, 224 Sayılı Kanunun 
17. maddesi idi. Bu madde “bir ildeki alt yapı tamamlanmadan o ilde 
sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerine başlanamaz” diyordu. Yani, bir 
ildeki bütün sağlık ocakları ve sağlık evleri yapılmadan, araç-gereç ve 
personel sağlanmadan bir il sosyalleştirilemez anlamı çıkıyordu. 

Bu örgütlenme modeli uzun süre kırsal bölge ağırlıklı olan illerde 
uygulanmış, batı illerine ve metropollere ulaşması gecikmişti. Bu 
durum, sosyalleştirme modelinin, sanki geri kalmış ve kırsal bölgeler 
için olduğu izlenimini vermekteydi. Bu gecikmede kaynak yetersizliği 
neden olarak gösterilmişse de, asıl nedenin hükümetlerin sağlık 
hizmetlerine öncelik vermeyişleri olduğu bir gerçekti.  Dolayısıyla, bu 
olumsuzluğun giderilmesi ve henüz sosyalleştirilmemiş olan 20 ilin, 
daha geç kalınmadan  sistemin içine alınması gerekiyordu. Ama, 17. 
maddenin yorumu bunu engelliyordu.  Yatırımlar çok yavaştı, mali kriz 
yaşanıyordu. DPT zaten konuya sıcak bakmıyordu. 

Söz konusu madde yeniden yorumlandı. Yasanın asıl istediği 
hizmet binalarının sağlanması idi. Binaların sağlanması yeniden bina 
yapımı biçiminde olabileceği gibi mevcut binaların değerlendirilmesi 
biçiminde de olabilirdi. Bina sağlandıktan sonra araç-gereç ve personel 
konusu daha kolay olacaktı. 

O dönemde “Bakanlık Encümen Toplantısı” adı verilen ve 
üst düzey yöneticilerin katıldığı düzenli toplantılar yapılırdı. Bu 
toplantılarda personel atamaları yanı sıra çeşitli sorunlar tartışılırdı.  Bir 
toplantıda görüşlerimi uzun uzun açıkladım.  Sosyalleştirme modelinin 
tehlike altında olduğunu, eğer sistem bütün Türkiye’ye yaygınlaştırılıp 
ülkenin tek sistemi haline getirilemezse, alternatif modeller, belki de 
eski hükümet tabipliği sisteminin geri gelmesi söz konusu olabileceğini, 
o nedenle hızlı davranmak ve artık geri dönülemeyeceğini göstermek 
gerektiğini söyledim. Bakan’a  dönerek “artık gemileri yakmanın 
zamanı geldi” dedim. Bakan sesini çıkartmadı.

Aradan iki gün geçmişti, Bakan Bey beni özel hatlı telefonumdan 
arayarak “Zafer Bey, gemileri yakıyoruz” dedi ve telefonu kapattı.  O 
kadar! Mesaj alınmıştı. Derhal çalışmalara başladık. 20 ili aramızda 
paylaştık ve bu illere giderek sağlık ocaklarının ve sağlık evlerinin 
yerlerini il yöneticileri ile birlikte belirledik, uygun binalar arayıp bulduk. 
Örneğin, Kütahya’da deprem evlerini, Manisa’da jandarma karakolunu, 
imamın lojmanını, Sakarya’da belediyenin evlendirme salonunu sağlık 
ocaklarına dönüştürdük, kiralama yolu ile binalar sağladık. Ben Sakarya 
ilinin sosyalleştirmesini yaptım. O dönemde Genel Müdürlükte uzman 
olarak çalışmakta olan arkadaşlarım Recep Akdur ve Çağatay Güler de 
bu konuda emek verdiler. Araç-gereç ve personel de sağlandıktan sonra 
1983 yılı sonunda (daha doğrusu 1 Ocak 1984 itibari ile) hükümet tabipliği 
sistemi tarih oldu ve bütün ülke sosyalleştirilme kapsamına alındı. Bu 
uygulama ile sosyalleştirilen yerlerde elbette bazı sorunlar görüldü, ama 
bunların hiçbiri bu sistemin yıllardır uygulanmakta olduğu illerden daha 
fazla değildi.

Sıra sağlık ocaklarına atanan personelin, özellikle hekimlerin 
eğitimine gelmişti. O zamana kadar sağlık ocaklarına atanan hekimler 
ne yapacaklarını bilmeden çalışmaya başlarlardı. Yüzme bilmeden 
denize atılmış kişiler misali, bu hekimler kendi çabaları ile bir şeyler 
yapmaya çalışır, bazıları başarır, diğerleri boğulup giderdi. Belki de 
sosyalleştirmenin sorunlarının temelinde personelin ve yöneticilerin 
niteliği geliyordu. Bu görüşten hareketle, görev öncesinde hekimler için 
“uyum kursları” planladık. Sağlık ocaklarına atanan bütün hekimlerin 
bu kurslara katılmalarını sağladık. Kurs için bir de eğitim materyali 
hazırladık. Bu materyal  o kadar büyük bir gereksinmeyi karşıladı ki, 
kitap olarak basmaya karar verdik. İşte “Sağlık Ocağı Yönetimi” kitabı 
bu şekilde oluştu.

(Kaynak No 1)
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– 15 yıllık dönemde çok başarılı olmuştur. Özellikle, Doğu ve
Güney Doğu Anadolu illeri ile üniversitelere bağlı “sağlık eğitim ve
araştırma bölgeleri”ndeki (SEA) uygulamalar sonucunda başarılar
elde edilmiştir. Söz gelimi, Etimesğut SEA Bölgesinde 1967 yılında
hizmete başlandığında binde 142 olan bebek ölüm hızı 1989 yılına
gelindiğinde binde 29’a, daha sonraki yıllarda binde 15’e kadar
düşürüldü. Aynı süre içinde “doğumda beklenen yaşam süresi”
erkeklerde 56 yıldan  72 yıla, kadınlarda 57 yıldan 76 yıla yükselmişti.
Bu çabalar, uluslararası kuruluşlar tarafından da izlenmekteydi ve
Etimesğut ve daha sonra açılan Çubuk SEA Bölgeleri Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ) tarafından bir araştırma ve uygulama alanı olarak
seçilmişti. Zamanın DSÖ Genel Direktörü Dr. H. Mahler bizzat ziyaret
ederek bölgelerdeki ve Türkiye’deki uygulamaları yerinde görmüştü.

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi uygulamasının 
başarılarını ve halk arasındaki değerini anlatan en çarpıcı ifade, Muş 
ilinde bir vatandaşın zamanın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Müsteşarı Dr. Nusret Fişek’e söylediği şu sözlerdir : “Gökte Allah, 
yerde sosyalizo”.

Prof. Dr. Nusret Fişek

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi uygulaması 1963 yılında 
Muş ilinde başladı, ama, bazı yönetsel, finansal ve politik nedenlerle 
istenilen hızda ülkeye yayılamadı. Sonuçta, 1 ocak 1984 yılı itibari 
ile bütün ülkede uygulanmaya başlandı ve böylece hükümet tabipliği 
modeli tarihe kavuştu. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi modelinin iyi işletildiği 
takdirde çok başarılı olduğu anlaşılmıştı. Ancak, daha sonraki 
dönemlerde modelde ve uygulama ilkelerinde yapılan sapmalar ve 
yönetim kusurları sonucunda sağlık hizmetlerinin sunulmasında ciddi 
sorunlar ortaya çıktı. Bu sorunlar özellikle 1990 ‘lı yıllardan sonra daha 
da arttı. Sağlık ocağı yerlerinin seçimlerinde hatalar yapıldı, il içinde 
bütünlük ilkesinden vazgeçilerek her ilçede bir sağlık grup başkanlığı 
kuruldu, kent tipi sağlık ocağı modeli oluşturulamadı, hastaneler semt 
poliklinikleri açarak sağlık ocaklarına rakip gibi çalışmaya başladı, 
personel yetersizliği ve dağılımındaki dengesizlik hizmeti olumsuz 
etkiledi, hekimlerin tam-gün çalışması ilkesinden vazgeçildi, sağlık 
ocağı hizmetleri ücretli duruma getirildi, sevk zinciri işletilmedi, 
sağlık ocaklarının ülke geneline yayılması geciktirildi, her iki yılda 
bir toplanması gereken Sosyalleştirme Kurulu toplanamadı, illerde iki 
yılda bir yapılması gereken planlamalar yapılmadı. 

Bütün bu yanlışlıklar ve olumsuzluklar sonucunda, bazı politik 
çevreler ve yetkililer, düzgün gitmeyen sağlık hizmetlerinin nedeni 
olarak hizmet modelini suçladılar. Bu dönemde, Dünya Bankası gibi 
uluslararası kuruluşların “küreselleşme” anlayışı ile bir çok ülkede 
gerçekleştirmeye çalıştıkları “sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi” 
çabaları da sürmekteydi. Böylece, ülkemizde 1989 yılından 
başlayarak sağlık hizmetlerinde “reform” adı altında yeni arayışlar 
gündeme geldi. Bu arayışlar sonucunda 2004 yılında “aile hekimliği” 
uygulamasına geçildi. 

Bu uygulama hakkında karar vermek için erken denilebilir. 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi bir altın olaydı, oysa, yeni 
model için aynı şeyi ne yazık ki söylemek olanaklı görülmüyor.
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Benim Bakanlıkta görev almamın asıl gerekçesi hükümet tabipliği 
sistemini sonlandırmak ve sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
modelini bütün ülkeye yaygınlaştırmaktı. 1982 yılında Devlet 
Planlama Teşkilatında bir toplantı yapıldı. Amaç, plan çalışmalarını 
değerlendirmek ve 5. Kalkınma Planı için hazırlıklar yapmaktı. 
Toplantıyı DPT Sosyal Planlama Dairesi Başkanı yönetiyordu. Bir 
ara, yeni sağlık ocaklarının yapılması gerektiğini ifade ettim. Başkan, 
bana dönerek, “bu mümkün değil, çünkü 224 sayılı kanunun miadı 
doldu” dedi. Beynimden vurulmuşa döndüm. “Bu da ne demek oluyor” 
diye karşı çıktım. Durumu açıkladı. Kanun 1961 yılında çıktığında 
“sosyalleştirme 15 yıl içinde bütün ülkeye yayılır” şeklinde bir madde 
vardı. Bu süre 1976 yılında 5 yıl daha uzatılmıştı. Yeni süre 1981 
yılında dolmasına karşın, yeniden uzatılmamış ve böylece kanunun 
süresi dolmuş. Kısacası, yeni bir yatırım yapılması mümkün değildi. 

Bakanlığa döner dönmez, durumu Bakana ve Müsteşara 
açıkladım. Kanunun  uzatılmasında 1.5 yıl geç kalınmıştı. Derhal bir 
kanun değişikliği tasarısı hazırlandı ve Milli Güvenlik  Konseyine 
sunuldu. O dönemde kanun çıkartmak göreceli olarak kolaydı. Bütün 
sorun, Kenan Evren Paşa ve Konseyin Genel Sekreteri Necdet Üruğ 
Paşayı ikna etmekti. Kanunun görüşülmesi için Konseye gittik. Kanan 
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“kabul edenler, etmeyenler?” diye sordu. Verilen oyları bile görmeden 
“kabul edilmiştir” diyerek konuyu bağladı. Böylece, 224 sayılı yasa 
kurtarılmış oldu.

Bu arada, Sosyalleştirme Dairesi Başkanı ve aynı zamanda 
hocam olan Dr. Doğan Benli görevinden ayrıldı. Sosyalleştirmenin 
yaygınlaştırılması işi Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 
verildi. Böylece, bu konuda daha rahat çalışma olanağı buldum. Bakanı 
ikna etmem altı ayımı aldı. Konunun püf noktası, 224 Sayılı Kanunun 
17. maddesi idi. Bu madde “bir ildeki alt yapı tamamlanmadan o ilde 
sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerine başlanamaz” diyordu. Yani, bir 
ildeki bütün sağlık ocakları ve sağlık evleri yapılmadan, araç-gereç ve 
personel sağlanmadan bir il sosyalleştirilemez anlamı çıkıyordu. 

Bu örgütlenme modeli uzun süre kırsal bölge ağırlıklı olan illerde 
uygulanmış, batı illerine ve metropollere ulaşması gecikmişti. Bu 
durum, sosyalleştirme modelinin, sanki geri kalmış ve kırsal bölgeler 
için olduğu izlenimini vermekteydi. Bu gecikmede kaynak yetersizliği 
neden olarak gösterilmişse de, asıl nedenin hükümetlerin sağlık 
hizmetlerine öncelik vermeyişleri olduğu bir gerçekti.  Dolayısıyla, bu 
olumsuzluğun giderilmesi ve henüz sosyalleştirilmemiş olan 20 ilin, 
daha geç kalınmadan  sistemin içine alınması gerekiyordu. Ama, 17. 
maddenin yorumu bunu engelliyordu.  Yatırımlar çok yavaştı, mali kriz 
yaşanıyordu. DPT zaten konuya sıcak bakmıyordu. 

Söz konusu madde yeniden yorumlandı. Yasanın asıl istediği 
hizmet binalarının sağlanması idi. Binaların sağlanması yeniden bina 
yapımı biçiminde olabileceği gibi mevcut binaların değerlendirilmesi 
biçiminde de olabilirdi. Bina sağlandıktan sonra araç-gereç ve personel 
konusu daha kolay olacaktı. 

O dönemde “Bakanlık Encümen Toplantısı” adı verilen ve 
üst düzey yöneticilerin katıldığı düzenli toplantılar yapılırdı. Bu 
toplantılarda personel atamaları yanı sıra çeşitli sorunlar tartışılırdı.  Bir 
toplantıda görüşlerimi uzun uzun açıkladım.  Sosyalleştirme modelinin 
tehlike altında olduğunu, eğer sistem bütün Türkiye’ye yaygınlaştırılıp 
ülkenin tek sistemi haline getirilemezse, alternatif modeller, belki de 
eski hükümet tabipliği sisteminin geri gelmesi söz konusu olabileceğini, 
o nedenle hızlı davranmak ve artık geri dönülemeyeceğini göstermek 
gerektiğini söyledim. Bakan’a  dönerek “artık gemileri yakmanın 
zamanı geldi” dedim. Bakan sesini çıkartmadı.

Aradan iki gün geçmişti, Bakan Bey beni özel hatlı telefonumdan 
arayarak “Zafer Bey, gemileri yakıyoruz” dedi ve telefonu kapattı.  O 
kadar! Mesaj alınmıştı. Derhal çalışmalara başladık. 20 ili aramızda 
paylaştık ve bu illere giderek sağlık ocaklarının ve sağlık evlerinin 
yerlerini il yöneticileri ile birlikte belirledik, uygun binalar arayıp bulduk. 
Örneğin, Kütahya’da deprem evlerini, Manisa’da jandarma karakolunu, 
imamın lojmanını, Sakarya’da belediyenin evlendirme salonunu sağlık 
ocaklarına dönüştürdük, kiralama yolu ile binalar sağladık. Ben Sakarya 
ilinin sosyalleştirmesini yaptım. O dönemde Genel Müdürlükte uzman 
olarak çalışmakta olan arkadaşlarım Recep Akdur ve Çağatay Güler de 
bu konuda emek verdiler. Araç-gereç ve personel de sağlandıktan sonra 
1983 yılı sonunda (daha doğrusu 1 Ocak 1984 itibari ile) hükümet tabipliği 
sistemi tarih oldu ve bütün ülke sosyalleştirilme kapsamına alındı. Bu 
uygulama ile sosyalleştirilen yerlerde elbette bazı sorunlar görüldü, ama 
bunların hiçbiri bu sistemin yıllardır uygulanmakta olduğu illerden daha 
fazla değildi.

Sıra sağlık ocaklarına atanan personelin, özellikle hekimlerin 
eğitimine gelmişti. O zamana kadar sağlık ocaklarına atanan hekimler 
ne yapacaklarını bilmeden çalışmaya başlarlardı. Yüzme bilmeden 
denize atılmış kişiler misali, bu hekimler kendi çabaları ile bir şeyler 
yapmaya çalışır, bazıları başarır, diğerleri boğulup giderdi. Belki de 
sosyalleştirmenin sorunlarının temelinde personelin ve yöneticilerin 
niteliği geliyordu. Bu görüşten hareketle, görev öncesinde hekimler için 
“uyum kursları” planladık. Sağlık ocaklarına atanan bütün hekimlerin 
bu kurslara katılmalarını sağladık. Kurs için bir de eğitim materyali 
hazırladık. Bu materyal  o kadar büyük bir gereksinmeyi karşıladı ki, 
kitap olarak basmaya karar verdik. İşte “Sağlık Ocağı Yönetimi” kitabı 
bu şekilde oluştu.

(Kaynak No 1)

84

– 15 yıllık dönemde çok başarılı olmuştur. Özellikle, Doğu ve
Güney Doğu Anadolu illeri ile üniversitelere bağlı “sağlık eğitim ve
araştırma bölgeleri”ndeki (SEA) uygulamalar sonucunda başarılar
elde edilmiştir. Söz gelimi, Etimesğut SEA Bölgesinde 1967 yılında
hizmete başlandığında binde 142 olan bebek ölüm hızı 1989 yılına
gelindiğinde binde 29’a, daha sonraki yıllarda binde 15’e kadar
düşürüldü. Aynı süre içinde “doğumda beklenen yaşam süresi”
erkeklerde 56 yıldan  72 yıla, kadınlarda 57 yıldan 76 yıla yükselmişti.
Bu çabalar, uluslararası kuruluşlar tarafından da izlenmekteydi ve
Etimesğut ve daha sonra açılan Çubuk SEA Bölgeleri Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ) tarafından bir araştırma ve uygulama alanı olarak
seçilmişti. Zamanın DSÖ Genel Direktörü Dr. H. Mahler bizzat ziyaret
ederek bölgelerdeki ve Türkiye’deki uygulamaları yerinde görmüştü.

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi uygulamasının 
başarılarını ve halk arasındaki değerini anlatan en çarpıcı ifade, Muş 
ilinde bir vatandaşın zamanın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Müsteşarı Dr. Nusret Fişek’e söylediği şu sözlerdir : “Gökte Allah, 
yerde sosyalizo”.

Prof. Dr. Nusret Fişek

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi uygulaması 1963 yılında 
Muş ilinde başladı, ama, bazı yönetsel, finansal ve politik nedenlerle 
istenilen hızda ülkeye yayılamadı. Sonuçta, 1 ocak 1984 yılı itibari 
ile bütün ülkede uygulanmaya başlandı ve böylece hükümet tabipliği 
modeli tarihe kavuştu. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi modelinin iyi işletildiği 
takdirde çok başarılı olduğu anlaşılmıştı. Ancak, daha sonraki 
dönemlerde modelde ve uygulama ilkelerinde yapılan sapmalar ve 
yönetim kusurları sonucunda sağlık hizmetlerinin sunulmasında ciddi 
sorunlar ortaya çıktı. Bu sorunlar özellikle 1990 ‘lı yıllardan sonra daha 
da arttı. Sağlık ocağı yerlerinin seçimlerinde hatalar yapıldı, il içinde 
bütünlük ilkesinden vazgeçilerek her ilçede bir sağlık grup başkanlığı 
kuruldu, kent tipi sağlık ocağı modeli oluşturulamadı, hastaneler semt 
poliklinikleri açarak sağlık ocaklarına rakip gibi çalışmaya başladı, 
personel yetersizliği ve dağılımındaki dengesizlik hizmeti olumsuz 
etkiledi, hekimlerin tam-gün çalışması ilkesinden vazgeçildi, sağlık 
ocağı hizmetleri ücretli duruma getirildi, sevk zinciri işletilmedi, 
sağlık ocaklarının ülke geneline yayılması geciktirildi, her iki yılda 
bir toplanması gereken Sosyalleştirme Kurulu toplanamadı, illerde iki 
yılda bir yapılması gereken planlamalar yapılmadı. 

Bütün bu yanlışlıklar ve olumsuzluklar sonucunda, bazı politik 
çevreler ve yetkililer, düzgün gitmeyen sağlık hizmetlerinin nedeni 
olarak hizmet modelini suçladılar. Bu dönemde, Dünya Bankası gibi 
uluslararası kuruluşların “küreselleşme” anlayışı ile bir çok ülkede 
gerçekleştirmeye çalıştıkları “sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi” 
çabaları da sürmekteydi. Böylece, ülkemizde 1989 yılından 
başlayarak sağlık hizmetlerinde “reform” adı altında yeni arayışlar 
gündeme geldi. Bu arayışlar sonucunda 2004 yılında “aile hekimliği” 
uygulamasına geçildi. 

Bu uygulama hakkında karar vermek için erken denilebilir. 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi bir altın olaydı, oysa, yeni 
model için aynı şeyi ne yazık ki söylemek olanaklı görülmüyor.

 Kaynaklar

1. “Prof.Dr.Zafer Öztek”, Akademik Emeklilik Konferansları
Dizisi No:2, Yazıt Yayıncılık, Ankara, 2012.

2. Öztek, Z. Temel Sağlık Hizmetleri, Hacettepe Halk Sağlığı
Vakfı, Yayın No 92/2, Ankara, 1992.

3. Öztek, Z. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ve Sağlık
Ocağı Yönetimi, Palme Yayıncılık, Ankara, 2004.

4. Öztek, Z. Nusret Fişek İle Söyleşi, Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi, Ankara, 1992.

5. Fişek, N.H., Halk Sağlığına Giriş, Hacettepe Üniversitesi –
DSÖ Hizmet Araştırmaları ve Araştırıcı Yetiştirme Merkezi
yayını, No: 2, Ankara, 1983.

6. Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Hükümet
Politikaları, HASUDER Raporu, Mayıs, 2004.

Sağlıkta Altın Olaylar



98 87

Sağlıkta Altın Olaylar

TIP EĞİTİMİNDE YENİ BİR 
SOLUK: HACETTEPE OLAYI

Yıl 1963, liseyi bitirdiğim yıl. Doktor olmak istiyorum. 
Üniversite giriş sınavları henüz merkezileştirilmemiş. Her üniversite 
ayrı  sınav yapıyor. Ailem Ankara’da olduğu için, ben de buradaki 
fakültelerden birine gidebilmeyi arzu ediyorum. O tarihte Ankara’da 
iki tıp fakültesi var. Bir tanesi benim doğduğum yılda, 1945’te eğitime 
başlamış, tam 18 yıllık Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Diğeri, o 
yıl açılmış, hiç öğrenci almamış. Girebilirsem, ilk öğrencilerinden 
birisi olacağım. Kapalı bir kutu. İyi mi, kötü mü, bilen yok. Üstelik 
adı garip: Ankara Üniversitesi Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri 
Fakültesi. Yani, yalnızca tıp fakültesi değil, tıp ve sağlık bilimleri 
fakültesi. Bu ne demek oluyor? Acaba, hekimlik eğitimi vermiyor 
mu? Bazılarının söylediği gibi doktor değil de, sağlık memuru ya da 
laboratuvar teknisyeni mi mezun ediyor? Karar vermek zor.

Babama danışıyorum. Kendisi de doktor. Bana verdiği cevap 
hayatımı yönlendiriyor. “Oğlum, Hacettepe’nin kurucusu Doğramacı. 
O varsa, mutlaka iyidir. Sen Hacettepe’ye git.” 

Sonuç : Hacettepe’nin ilk öğrencilerinden ve mezunlarından 
oluyorum. Babamın sözü üzerinden tam 51 yıl geçmiş. O fakültenin 
bir öğretim üyesi olarak 44 yıl hizmetten sonra emekliyim. 
Hacettepe’yi seçtiğim için kendimi kutluyorum. Çünkü Hacettepe, 
Türkiye’deki tıp eğitimine ve hekimlik uygulamalarına yeni bir soluk 
ve çağdaş bir anlayış getirmiştir. Hem tıp hem de tıp eğitimi alanındaki 
taze yaklaşımlar, bir çok yeni teknoloji, entegre eğitim modeli, 
multidisiplin laboratuvarları, internlik uygulamaları  Türkiye’ye 
Hacettepe ile girmiştir; Bazı yönetim tabuları yıkılmış, alışılmışın 
dışında bir hastane ve üniversite yönetim biçimi başlamıştır. Hacettepe 
kısa zamanda haklı bir üne kavuşmuş, Hacettepe mezunu olmak bir 
ayrıcalık olmuştur. Doktor olmak isteyenler, Hacettepe’ye girmek için 
yarışır, şifa bulamayan hastalar, “bir de Hacettepe’ye gidelim” der 
olmuşlardır.

Hacettepe’nin kuruluş hikayesi 1954 yılına kadar uzanır.  İhsan 
Doğramacı, 1938 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 
mezun olduktan bir süre sonra Ankara Numune Hastanesinde Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) dalında uzmanlığını alır ve A.B.D.’ye 
gider. Dönüşünde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girer, doçent 
olur. O sıralarda Pediatri kürsünün başında Prof. Bahtiyar Demirağ 
vardır. A.B.D.’den yeni ve çağdaş fikirlerle dönen Doğramacı 
ortamdan mutlu değildir. Önce, 2 Şubat 1954 tarihinde Profesörler 

Kurulu’un oy çokluğu ile aldığı kararla Cebeci semtinde kiralanan bir 
binanın iki odasında “Çocuk Sağlığı Kliniği ve Enstitüsü” nü açar. 
Bu arada çabalarını Hacettepe’de yoğunlaştırır. Çıkrıkçılar yokuşunun 
ortalarında, inşaatı bir türlü bitirilemeyen Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nin morfoloji binasının karşısında bir çocuk hastanesinin 
inşaatı başlar. Zamanın Tıp Fakültesi dekanı olan Prof. Nusret 
Karasu 4 Haziran 1954 tarihinde Hacettepe Parkı olarak bilinen yerde 
hastanenin temelini atar. Bu çalışmalar 8 Temmuz 1958 tarihinde 
Çocuk Sağlığı Enstitüsü’nün resmen kurulup tüzel kişilik kazanması 
ile yeni bir ivme kazanır. Enstitüyü desteklemek üzere bir de Ankara 
Çocuk Sağlığı Derneği kurulmuştur. O sıralarda, bu çabaların sonunda 
bir üniversite kurulacağını bir kişiden başkası bilmemektedir. 8 
Temmuz tarihi benimsenir, hatta, bundan dokuz yıl sonra kurulan 
Hacettepe Üniversitesinin kuruluş tarihi de 8 Temmuz 1967 olarak 
kayıtlara geçer. 

Prof. Dr. İhsan Doğramacı Hacettepe’yi kurduğu yıllarda

İhsan Doğramacı, devlet bütçesinden ve Kızılay’dan sağladığı 
parasal olanakları iyi değerlendirir ve üç yıl içinde 100 yataklı çocuk 
hastanesi tamamlanır. Bu arada, zaman kaybetmemek için 25 kadar 
doktor içeriden ve dışarıdan sağlanan burslarla değişik alanlarda 
yetiştirilmek üzere A.B.D.’ye ve İngiltere’ye gönderilir. Bazı yerli 
ve yabancı uzmanlar da Hacettepe’de çalışmak üzere davet edilir. Bu 
uzmanlar Hacettepe’nin uzun yıllar çekirdek kadrosunu oluştururlar 
ve gelişmesinde çok değerli katkılar sağlarlar. 

24 Mart 1961 tarihinde talihsiz bir olay yaşanır: Hacettepe 
hastanesi tamamen yanar. Hastalar Numune Hastanesi’ne ve civardaki 
evlere taşınır. Doğramacı çok üzgündür. O gece uyuyamaz. Gün 
ağarmadan kalkar ve daha sonra ODTÜ Rektörü olacak olan zamanın 
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İhsan Doğramacı, devlet bütçesinden ve Kızılay’dan sağladığı 
parasal olanakları iyi değerlendirir ve üç yıl içinde 100 yataklı çocuk 
hastanesi tamamlanır. Bu arada, zaman kaybetmemek için 25 kadar 
doktor içeriden ve dışarıdan sağlanan burslarla değişik alanlarda 
yetiştirilmek üzere A.B.D.’ye ve İngiltere’ye gönderilir. Bazı yerli 
ve yabancı uzmanlar da Hacettepe’de çalışmak üzere davet edilir. Bu 
uzmanlar Hacettepe’nin uzun yıllar çekirdek kadrosunu oluştururlar 
ve gelişmesinde çok değerli katkılar sağlarlar. 

24 Mart 1961 tarihinde talihsiz bir olay yaşanır: Hacettepe 
hastanesi tamamen yanar. Hastalar Numune Hastanesi’ne ve civardaki 
evlere taşınır. Doğramacı çok üzgündür. O gece uyuyamaz. Gün 
ağarmadan kalkar ve daha sonra ODTÜ Rektörü olacak olan zamanın 
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Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, 8 Temmuz 1967 
tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan bir yasa ile “Hacettepe 
Üniversitesi”ne dönüşür. O gün toplanan öğretim üyeleri İhsan 
Doğramacı’yı rektör olarak seçerler. 

Hacettepe, asıl savaşı fakülte olurken vermiştir. Bağımsız bir 
üniversite oluşu daha az yankı yapmıştır. Zaten, üniversite olması 
1967 yılının Mart ayı içinde Ankara Üniversitesi Senatosu’nda ileri 
sürüldüğünde, esasen Hacettepe bir üniversite gibi gelişmişti ve 
örgütlenmişti. Olgun bir meyve gibi toplanmayı bekliyordu. Yine 
de Hacettepe’nin kuruluşunu engellemek isteyenler vardı. Kuruluş 
kanununun Parlementodan geçtiğini öğrenen muhalifler ertesi gün 
Cumhurbaşkanı’na giderek kanunu imzalamamasını istemeye karar 
verirler. Ama, Doğramacı o gece Cumhurbaşkanını uyandırma 
pahasına kanunu imzalatır ve ertesi gün muhaliflerin ziyaretinden 
önce kanun Resmi Gazete’de yayınlanır. 

Hacettepe, doğurgandır. Henüz bir üniversite olmadan, 1966 
yılında Erzurum  Atatürk Üniversitesi içinde bir tıp fakültesinin 
kuruluşunu sağlamıştır. Bunu Kayseri, Trabzon, Samsun, Sivas 
ve Eskişehir’deki  tıp fakülteleri izlemiştir. Samsun, Sivas ve 
Eskişehir’deki tıp fakülteleri 19 Mayıs, Cumhuriyet ve Anadolu 
Üniversitelerinin çekirdeklerini oluşturur.

O yıllarda Hollanda gazetelerinden birisinde “Tıpta reform 
yapan Türk” adlı bir yazı yer alır. Yazıda şöyle denilmektedir : “Biz 

Türkiye’ye ekonomiyi düzeltmesi için Jan Tingerben’i gönderdik, 
Türkiye bize tıp eğitiminde danışmanlık yapmak için Prof. İhsan 
Doğramacı’yı gönderdi.”  1966 yılında Türkiye’yi ziyaret eden 
grubun başkanı ve Londra Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Sir Brian 
Windeyer dönüşünde “İngiltere’de uygulamak istediğimiz eğitim 
sistemi, Hacettepe’de uygulanmakta olan sistemin aynısı olacaktır”, 
şeklinde demeç verir.

Hacettepe’nin çok önemli katkılarından birisi, topluma dönük 
tıp eğitimi kavramının yerleştirilmesidir. Nitekim, kurulduğu 
yıllarda Fakülte içinde üç enstitü vardır. 1. Temel Bilimler Enstitüsü, 
2. Klinik Bilimler Enstitüsü ve 3. Toplum Hekimliği Enstitüsü.
Zaten, Hacettepe’nin ayrı bir fakülte olarak kurulmasındaki temel
gerekçelerden birisi de topluma dönük eğitim vereceğidir.

Yazıya Hacettepe’ye nasıl başladığımı anlatarak başlamıştım, 
nasıl bitirdiğimi anlatarak tamamlayayım. Yıl 1969, Hacettepe’den 
mezun oluyorum. Yer Şaban Şifahi Kliniği’nin alt katındaki 
kafeterya. Birinci sınıftaki yüz kişiden mezun olan  46 kişi hocalarla 
bir arada mezuniyet yemeği yiyoruz. Doğramacı kısa bir konuşma 
yapıyor. Konuşmasında bir konuyu özellikle vurguluyor: “Sevgili 
meslekdaşlarım, Aranızdan 4 kişinin toplum hekimliği uzmanlığı 
için başvurduğunu öğrendim. Bunu öğrenmekten büyük mutluluk 
duydum.” O mutluluğu verenlerden birisi de bendim. Daha sonra, 
toplum hekimliği (halk sağlığı) yanı sıra çocuk sağlığı ve hastalıkları 
ihtisası yaparken Hacettepe’yi Hacettepe yapan ilkeleri ve çalışma 
düzenini daha yakından ve gururla gözledim. 
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Maliye Bakanı Kemal Kurdaş’ın evine gider. Karşısında Doğramacı’yı 
gören Bayan Kurdaş, eşini uyandırmak ister, fakat, Doğramacı, “Çok 
rica ederim hanımefendi. Beyefendiyi rahatsız etmeyeyim. İzin verin, 
salonun bir köşesinde uyanmasını bekleyeyim”, der. Israra rağmen 
Kemal Bey uyandırılır. Doğramacı üzgün bir ifade ile Hacettepe 
yangınını anlatır. Hacettepe’nin Türkiye için ne kadar önemli 
olduğunu, fakat bu yangınla bütün hayallerinin yıkıldığını belirtir. 
Hastanenin onarımı için gereken ödenek miktarını söyler. Kemal 
Kurdaş, üzüldüğünü belirterek sabah olunca Bakanlığa gelmesini ve 
bir çare bulacağını söyleyip Hoca’yı yolcu etmek ister. Doğramacı ise 
ısrarlıdır. “Eve dönmeme gerek yok. Siz lütfen istirahatınıza bakın. 
Ben şuracıkta oturup sabah olmasını beklerim” der. Kurdaş, bu inatçı 
kişinin gitmeyeceğini anlayınca, birlikte kahvaltı yapıp erkenden 
Bakanlığın yolunu tutarlar. 

İki katlı olan Hacettepe Çocuk Hastanesi yangından kısa bir süre 
sonra, birden bire sihirli bir el değmiş gibi beş katlı bir binaya dönüşür. 
Daha sonraki yıllarda bu binaya o kadar çok ek yapılır ki, binayı ilk 
tasarlayan mimarlar bile binanın içinde yollarını bulamaz olurlar.

1961 yılında, Çocuk Sağlığı Enstitüsü’nün bölümleri 
olan hemşirelik, tıbbi teknoloji, ev ekonomisi, fizik tredavi ve 
rehabilitasyon bölümleri “Sağlık Bilimleri Yüksekokulu” adı altında 
birleştirilir. Buna 1962 yılında diyetetik bölümü eklenir. Her bölüme 
6-25 kadar öğrenci alınır. Doğramacı’nın kızı Şermin de hemşirelik
bölümüne kayıt olur. Hoca sayısı yetersizdir. Doğramacı dersleri
uzmanlara paylaştırır. Fizyolji derslerini çocukçu Nihat Bilginturan,
botanik derslerini Kemal Özkaragöz anlatmaya başlarlar. O günlerde
Hacettepe’yi ziyaret eden Bülent Nuri Esen Sağlık Bilimleri
Yüksekokulu öğrencilerine şöyle hitap eder: “Hacettepe’nin bu kıraç
topraklarında yetişen şu gördüğünüz üzümlerden, öyle kaliteli ve
lezzetli bir şarap yapacağız ki, tadı damaklarda kalacak”.

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi

Şimdi, bu yüksekokulu Ankara Üniversitesi’ne bağlı bir fakülte 
haline getirmek için uğraş verilecektir. Bu zor bir iştir, fakat Doğramacı 
umutludur. O tarihte Hoca, Üniversite Senatosu’nun üyesidir. 
Üniversite içinde ve özellikle tıp fakültesi içinde Hacettepe’nin bir tıp 
fakültesi haline getirilmesine şiddetle karşı çıkanlar vardır. Bunların 
başını, o zamanlar İsmet İnönü’ün doktorluğunu da yapan Prof. Zafer 
Paykoç çekmektedir. Gerekçe: Aynı kentte birden fazla tıp fakültesinin 
gereksizliği. Rektör Suut Kemal Yetkin ise Hacettepe’ye sıcak bakar. 
Hatta, kendisinden sonra Doğramacı’nın rektör olmasını istemektedir. 
Hacettepe hakkındaki görüşlerini soran İnönü’yü inandırandan da 
kendisidir. Daha sonraları, Hacettepe’nin kuruluşundaki katkıları 
nedeniyle Hacettepe’deki büyük amfilerden birine Suut Kemal 
Yetkin’in adı verilir.

Üniversite Senatosundaki muhalefeti kırmak için Hacettepe 
içinde çalışma grupları kurulur. Bu gruplar içinde Doğramacı’dan 
başka Nusret Fişek, Burhan Say, Abdullah Kenanoğlu, Ali Ertuğrul, 
Doğan Karan, Muvaffak Akman, Bozkurt Güvenç, Sabahattin Payzın, 
Şükrü Kaymakçalan, Necati Arı, Muharrem Köksal, Orhan Bumin gibi 
hocalar vardır.  Toplantılarda, muhalefetin yazdıkları ve söyledikleri 
değerlendirilir ve karşı stratejiler geliştirilir. Sonuç olarak, 7 Haziran 
1963 tarihinde Üniversite Senatosu’nda yapılan oylamada oy çokluğu 
ile “Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi”nin kurulması kabul 
edilir. Böylece, daha önce kurulmuş olan bölümler ve yeni kurulacak 
olan tıp bölümü birleştirilerek bir fakülte oluşturulur. Aynı yıl bu 
fakülteye bağlı olarak bir de dişhekimliği yüksekokulu açılır. 

Tıp eğitim programı olarak A.B.D.’deki “Case Western 
Reserve” Üniversitesi’nin programı benimsenir. Bu programla ilgili 
ilk açıklamaları Doğramacı, biyokimya bölümünün kurucusu Pınar 
Özand ve Prof. Şükrü Kaymaçalan yapar. Ders programlarından 
başka, bütün ders notları ve sınav soruları getirtilip Türkçe’ye çevrilir 
ve öğretim üyelerine dağıtılır. 

Tıp ve sağlıkla ilgili yüksekokulların eğitime başlaması 
ile bir ihtiyaç daha ortaya çıkar ve Temel Bilimler Yüksekokulu 
kurulur. Bu kavram da Türk yüksek öğretiminde önemli bir aşamayı 
göstermektedir. Bu kavram giderek yayılır ve diğer üniversitelerde de 
benzer okullar açılır. 

Sağlıkta Altın Olaylar
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ANTİNATALİST POLİTİKANIN 
DOĞUŞU

Türkiye Cumhuriyeti”nin geçmişinde önemli dönüm tarihleri 
vardır. Örneğin, Kurtuluş Savaşı 1919 yılında başladı; Cumhuriyet 
1923 yılında kabul edildi; Demokrasiye 1950 yılında geçildi. Bu 
dönüm tarihleri arasında çok önemlilerinden birisi de 1965 yılıdır. 
Çünkü o yıl, yüzyıllardır sürdürülen, hatta, Cumhuriyetin ilk 
dönemlerinde ulusal politika olarak benimsenen “pronatalist” (nüfusu 
arttırıcı) politikadan dönülmüş, “antinatalist” (nüfusu sınırlayıcı) 
politikaya geçilmiştir.

Kurtuluş savaşından yorgun ve yoksul çıkan Türkiye’nin 
işgücüne ve askere ihtiyacı vardı. Aileler daha fazla çocuğa sahip 
olmaları için teşvik edildiler. Doğum yardımı, çocuk ödeneği, beş 
ve daha fazla çocuğu olan ailelerin yol vergisinden muaf olmaları, 
çok çocuklu annelerin yılın anneleri seçilmeleri bu dönemin 
uygulamalarıydı. Pronatalist politikanın en çarpıcı kanıtı “onuncu 
yıl marşı”nın sözlerinde saklıdır : “Çıktık açık alınla on yılda her 
savaştan; On yılda onbeş milyon genç yarattık her yaştan.”

Pronatalist politika yalnızca bir devlet politikası değildi. 
Anadolu insanının inanışları da bu yönde idi. Bazıları dinsel 
inanışları nedeniyle çok çocuk sahibi olmayı isterlerdi. Onlara göre 
Hz. Muhammed “Çoğalınız. Ahiret günü cemaatimin çokluğu ile 
gurur duyacağım” demişti. İslam dinini yeryüzüne yayın anlamına 
gelen bu hadisi yanlış yorumlayan bu kişiler, Peygamberin dediğini 
uyguluyoruz diye yapabildiklerince çocuk yaptılar. Bazı aileler ise, 
tarlalarında çalışacak işgücüne ya da yaşlandıklarında kendilerine 
bakacak çocuklara sahip olmak için çocuk yaptılar. Çünkü, çok iyi 
biliyorlardı ki, doğan çocuklarının hepsi yaşamayacak ve onlara 
bakabilecek yaşlara erişmeden bu dünyadan göçeceklerdi. Bazı 
aileler ise, istemeseler bile çocuk sahibi olmaktan sakınamadılar. 
Çünkü, bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlardı; Bilseler bile gebeliği 
önleyici sağlık hizmeti alamıyorlardı. O zamanlarda kürataj (rahim 
tahliyesi) da yasaktı. Yalnızca, tıbbi nedenlere dayanan küratajlara 
izin verilirdi. Bu nedenle, o tarihlerde gebelerde kızamıkçık tanıları 
rekor düzeydeydi ve salgın olduğu izlenimi veren kızamıkçık tanıları 
nedense hep kadın-doğum uzmanları tarafından konulurdu.

Aşırı doğurganlığın bir sorun olduğunu ilk söyleyenlerin 
başında Dr. Zekai Tahir Burak gelir. Sağlık Bakanlığın’a 1958 yılında 
yazdığı bir raporda Zekai Tahir, çocuk düşürme ve bunlara bağlı ana 
ölümlerinin arttığını belirtmiş ve gebeliği önleyici ilaç ve araçların 
satılmasını ve eğitim yapılmasını yasaklayan yasa maddelerinin 
değiştirilmesini önermişti. Ne yazık ki, bu rapor inceleme 
komisyonlarında ve bakanlıklar arası yazışmalarda sürünmüş ve 
sonunda rafa kaldırılmıştı. 

Aşırı doğurganlığın bir sorun olduğuna ilk dikkat çekenlerden 
biri de Fakir Baykurt oldu. Cumhuriyet Gazetesinde 1958 yılında bir 
gün yayınladığı makalesinde aşırı doğurganlığın köylü üzerindeki 
baskısına değiniyor, bu sorun nedeniyle çocuk düşürmelerinin ve 
kadın ölümlerinin çoğaldığından söz ediyordu. 

Fakir Baykurt

Bu makale, o zamanlar Hıfzıssıhha Okulu Müdürü olan Dr. 
Nusret Fişek’i etkiledi. Türkiye’de o yıl halk sağlığı uzmanlığı 
eğitimine başlanmıştı. Okuldaki kursiyer hekimler yaz aylarında 
bölgelerine gidecekler, yaz sonu döneceklerdi. Nusret Fişek, 
öğrencilerine bir ödev verdi. Kendi yörelerinde bir epidemiyolojik 
çalışma yapacak ve ana ölümlerini ortaya koyacaklardı. Sonuçlar çok 
çarpıcı idi. Ana ölümleri korkunç denecek derecede fazlaydı.

Sorunun çözümünde tetiği çeken olay 27 Mayıs 1960 tarihinde 
silahlı kuvvetlerin yönetime el koyması oldu. Askerler yönetime 
geldiklerinde ülkede bir plan olmadığını, bütün işlerin günübirlik 
kararlarla yürütüldüğünü gördüler. Oysa, bir asker plansız hareket 
edemez, en basit askeri harekat bile ayrıntılı planlamalar sonunda 
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gerektiğini ifade eder. O da, grup başkan vekili Lütfi Tok’a talimat 
verdiğini, merak edilecek bir durum olmadığını söyleyerek Nusret 
Fişek’i uğurlar. Ancak, Fişek huzursuzdur. Senato’da grubu olan 
CHP milletvekilleri ve Tabii Senatörlerle (eski Milli Birlik Komitesi 
üyeleri) görüşmeler yapar. Senato görüşmeleri sırasında Adalet Partili 
senatörlerin biri oturur diğeri kalkar. Hepsi aleyte görüş belirtirler. 
Yalnızca, Adana senatörü Ademoğlu olumlu olduğunu açıklar. Sıra 
oylamaya geldiğinde AP kanadından 4 olumlu oya karşılık 40 adet 
boş oy kullanıldığı anlaşılır. Kanun diğer partili  ve tabii senatörlerin 
oyları ile kabul edilir.

Nüfus planlaması kanununun çıkartılışını ve bu hararetli 
görüşmeleri en  anlamlı biçimde ifade eden söz Burdur milletveki 
Faruk Kınaytürk’e aittir: “Bu yasa bir müsteşarın inadı yüzünden 
çıkıyor.” Ancak, Nusret Fişek bu ifadeyi bir söyleşide mütavazi 
bir biçimde red edip, “Bu işe bir kişinin gücü yetmezdi” diyerek 
antinatalist politikanın benimsenmesinin ve nüfus planlaması kanunun 
çıkartılmasının aklı eren bütün uzmanların ve politikacıların ürünü 
olduğunu belirtiyordu.

Kaynaklar
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gerçekleştirilir. O nedenle, bir devletin plansız olması olacak şey 
değildi. O yıl Devlet Planlama Teşkilatını kurdular. Başına da albay 
Şinasi Orel’i getirdiler. Teşkilat iki daireden oluşuyordu. İktisadi 
Planlama Dairesi’nin başında, sonradan uluslararası bir üne kavuşan 
ve bir ara bakanlık da yapan Atilla Karaosmanoğlu, Sosyal Planlama 
Dairesinin başında ise Nejat Erder vardı.

Prof. Dr. Nusret Hasan Fişek – Müsteşar olduğu yıllarda

O dönemde Türkiye’nin asıl şansı, Sağlık Bakanlığı 
müsteşarlığında Dr. Nusret Fişek’in oluşudur. Fişek, randevü 
alarak DPT müsteşarı ve iki daire başkanını ziyaret etti. Onlara 
aşırı doğurganlık sorununu anlatarak yasaların değiştirilmesi için 
desteklerini istedi. Bu sorunun aynı zamanda bir ekonomik sorun 
olduğunu savundu. Karaosmanoğlu da aynı görüşteydi. Hızlı nüfus 
artışının ekonomik kalkınmanın önünde bir engel olduğuna inanmıştı. 
Fakat, herşeye karşın, Şinasi Orel, bu konunun hassas olduğunu ve 
Milli Birlik Komitesini güç durumda bırakabileceği endişesiyle bir 
girişimde bulunmanın uygun olmayacağını belirterek Nusret Fişek’in 
yasa taslağı hazırlama önerisini geri çevirdi. Böylece, önemli bir fırsat 
kaçmış oldu. Fakat, bir kez planlamacıların ve askerlerin kulağına kar 
suyu kaçmıştı. Bunun yararı sonradan görülecekti. 

Nejat Erder daha sonra yazdığı bir yazıda Nusret Fişek ile o 
dönemdeki ilişkilerini  şöyle anlatır : ...Nusret Fişek bizi buldu. Türkiye 
için iki büyük projesi vardı. Nüfus sorunu ve sağlık hizmetlerinin 
örgütlenmesi. Her iki konuda da önce bizi, plancıları eğitti, sonra da 
bütün politikacıları, uygulayıcıları ve kitleleri.”

Ertesi yıl seçimler yapıldı. Sivil hükümet işbaşına geçti ve 1962 
yılında birinci beş yıllık kalkınma planı hazırlıkları başladı. O sırada 

DPT Müsteşarı Osman Torun idi. Planın sağlık sektörü raporunu 
Nusret Fişek hazırladı. Elbette, raporda aile planlamasına da yer 
verilmişti. 

Hazırlanan plan taslağı zamanın başbakanı ve bir zamanlar 
pronatalist politikanın şampiyonluğunu yapan İsmet İnönü idi. 
Müsteşar Osman Torun kendisine nüfus artışının kontrol edilmesi 
gerektiğini söylediğinde “niçin ?” diye sormuş. Nedeni açıklanınca 
verdiği yanıt çok ilginç ve gerçekçidir : “Ben anladım, ama, sen bunu 
başkasına zor anlatırsın Osman Bey.” İsmet Paşa’nın yaktığı bu yeşil 
ışık bundan sonraki gelişmeleri kolaylaştırmıştır.

Kalkınma planı görüşülmek üzere önce Cumhuriyet Senatosu’a 
gelir. Eski sağlık bakanlarından Adalet Partisi  senatörü Suat 
Seren’in çabaları ile planın nüfus politikası ile ilgili bölümü red 
edilir.  Daha sonra TBMM’ne geldiğinde, ülkenin daha fazla nüfusa 
ihtiyacı olduğunu savunan Adalet Partili milletvekilleri plana 
karşı çıkarlar. Hükümet adına cevap vermek Başbakan Yardımcısı 
Turhan Feyzioğlu’na aittir. Fakat, Feyzioğlu yanındaki Müsteşar 
Nusret Fişek’e dönerek Hükümet adına konuşmasını ister. Meclis İç 
Tüzüğüne göre bu mümkündür. Böylece, belki de ilk kez bir müsteşar 
hükümet adına bir kanun önerisini savunur. Sonuç olarak plan CHP 
milletvekillerinin çoğunluktaki oyları ile kabul edilir ve böylece nüfus 
politikasının değiştirilmesi benimsenmiş olur. Sıra özel bir kanun 
hazırlanmasına gelmiştir.

Nusret Fişek, Nufus Planlaması Kanun taslağını hazırlar. 
Fakat, Meclisin yoğun gündemi nedeniyle kanun ancak üç yıl sonra, 
1965 yılında gündeme girebilir. O sırada Sağlık Bakanı Dr. Kemal 
Demir’dir ve Meclis’te tasarıyı savunmak ona düşer. Oylama 
sonucunda kanun onaylanır. Sıra Senato’ya gelmiştir. İşte o sırada 
Başbakan İsmet İnönü ABD’de bulunmaktadır ve onun yokluğunda 
hükümet düşürülür. Düşmüş bir hükümetin bakanı olarak Kemal 
Demir Senato’da konuşturulmaz. Adalet Partili senatörler konunun 
hassas olduğunu ve sonraki  hükümetin beklenmesi gerektiğini 
savunurlar. Bu sıralarda Sağlık Bakanlığı bünyesinde  bakan oluru 
ile “Nüfus Planlaması Genelmüdürlüğü” kurulur ve ilk genelmüdür 
olarak Turgut Metiner atanır. Böylece, kanunun kabulünden iki yıl 
önce uygulamacı genelmüdürlük kurulmuş olur.

Yeni hükümeti Suat Hayri Ürgüplü kurar. Süleyman Demirel 
Başbakan Yardımcısı, Dr. Faruk Sükan Sağlık Bakanı olur. Tasarının 
görüşülmesinden kısa bir süre önce Sükan bir Doğu Anadolu gezisine 
çıkar. Ankara’dan ayrılmadan önce, Nusret Fişek’e Senato’da Bakan 
adına konuşabileceğini, Demirel ile görüştüğünü ve oylamada bir 
sorun çıkmayacağını söyler. Fişek durumu kesinleştirmek için Demirel 
ile görüşür. Daha önceki plan oylamasında Adalat Partililerin olumsuz 
oy kullandıklarını hatırlatarak bu kez duruma bizzat müdahale etmesi 
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ile görüşür. Daha önceki plan oylamasında Adalat Partililerin olumsuz 
oy kullandıklarını hatırlatarak bu kez duruma bizzat müdahale etmesi 
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Derler ki, kişilere ceza vermenin iki amacı vardır: Birisi islâh, 
diğeri ibret olması.  İslâh için verilen ceza, ceza alanın aklını başına 
toplayıp bir daha aynı suçu işlememesi için verilir. Ceza, aynı zamanda 
diğer kişilerin de akıllarını başlarına toplayıp sakın ola suç işlemeye 
niyet etmemeleri, eğer suça kalkışırlarsa başlarına geleceği görmeleri 
için verilir.

Cezalar insanları islâh eder mi, başkaları bu cezalar nedeniyle 
suç işlemekten cayar mı, bilinmez. Bilinen şey, ölüm cezasının bir 
islâh yöntemi değil yalnızca bir ibret yöntemi olduğudur. 

Acaba öyle mi? 

Gerçekten suçluları ölüm cezasına çarptırmak toplumda suçu 
azaltır mı? Yoksa yalnızca gücü elinde tutanların intikam duygularının 
tatmin olmasına mı yarar?

Acaba, ölüm kadar kesin, ölüm kadar katı, ölüm kadar acımasız, 
ölüm kadar geri dönülmez bir cezayı kim hak eder? Ölüm cezasına 
karar verme hakkı kime ait olabilir?  Haksız yere öldürülen kişilerin 
hakları nasıl iade edilecektir? Yanlışlık kurbanları bir daha geri 
gelecek midir? Bu insanlık dışı cezadan daha etkili ve insancıl cezalar 
yok mudur?

Ölüm cezasına karşı çıkılmasının pekçok gerekçesi var. 
Herşeyden önce ölüm cezası Evrensel İnsan Hakları Bildirisi’nin 5. 
Maddesinin ihlali anlamına gelmektedir. Kaldı ki, ölüm cezalarının 
insanları suç işlemekten caydırmadığı kanıtlanmış durumda. Bazı 
kişiler infazlarına dakikalar kala ortaya çıkan yeni deliller nedeniyle 
affedilmiş, beraat etmiştir. İdam cezaları toplum için bir vicdan azabı 
oluyor ve bir devlet terörü olarak algılanıyor, müebbet hapis gibi bir 
seçenek varken idam insanlık dışı kabul ediliyor. 

Tarihte toplumlarda vicdan azabına neden olmuş pekçok idam 
cezası olmuştur. Bunlar arasında belki de en yaygın bilineni Rosenberg 
çiftinin başına gelendir.  Julius ve Ethel Rosenberg çifti, Sovyetler 
Birliği lehine casusluk yapmaktan ve atom bombası yapımının 
sırlarını düşmana teslim etmekten ötürü yargılandı ve ölümle 
cezalandırıldı. Bu suçları işlediklerine dair somut bir kanıt hiçbir 

zaman elde edilemedi. İdamlarını engellemek için bütün dünyada 
protesto gösterileri yapıldı. Yalnızca ideolojileri nedeniyle 
suçlanan çifte ABD hükümeti suçlarını kabul ettikleri taktirde 
affedilecekleri garantisini verdi, ama Rosenberg’ler ölmeyi tercih 
ettiler ve Haziran 1953’te elektirikli sandelyede  idam edildiler. 
ABD hükümeti, bu idamlarla ülkedeki muhaliflerine gözdağı 
vermiş oldu. 

Rosenbergler

Rosenberglerle ilgili romanlar, tiyatro eserleri yazıldı. Bunlar 
arasında Melih Cevdet Anday’ın onların anısına yazdığı “anı” adlı şiir 
hala akıllardadır:

Bir çift güvercin havalansa 
Yanık yanık koksa karanfil 
Değil bu anılacak şey değil 
Apansız geliyor aklıma 

Neredeyse gün doğacaktı 
Herkes gibi kalkacaktınız 
Belki daha uykunuz da vardı 
Geceniz geliyor aklıma 
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Topun namlusunda parçalanarak idam

Elektirikli sandelye

Rus Çarı I. Nikolas 1825 yılı aralık ayında kardeşi I. 
Aleksandır’nın yerine tahta geçtikten kısa bir süre sonra kendisini 
devirmek üzere meşrutiyet yanlıları bir devrim denemesine 
giriştiler. Baş kaldırının önde gelenlerinden 579 kişi, özel bir 
mahkeme önünde yargılandı. Bunlardan 31’i Sibirya’ya sürgüne 
gönderildi, 85 kişi çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Pekçoğu, 
çeşitli kentlerde zorunlu ikamete tabi tutuldu, beş sanık da idama 
mahkûm oldu. İdam mahkûmlarının cezaları yerine getirildikten 
sonra olaydan derin bir üzüntü duyan Çar, bir bildiri 

yayınlayarak, o tarihten sonra, vatan hainlerinin dışında hiçbir 
mahkûmun idam cezasına çarptırılmamasını, daha önce idam cezası 
verilenlerin de Sibirya’ya gönderilmelerini emretti. 

Fransa’da giyotinle ölüm

Aynı emir, o dönemde Rusya’nın yönetimi altında olan 
Finlandiya için de geçerliydi. Finlandiya 1882 yılında bağımsızlığına 
kavuştu. Yeni çıkarılan yasalarda, bazı suçların karşılığında ölüm 
cezası öngörülüyorduysa da, bu yasalar, pratikte yürürlüğe girmedi. 
İdam cezası, Finlandiya’da 1949 yılında resmen yasaklandığında, bu 
ülkede son infaz 1824 yılında yapılmıştı.

Birleşmiş Milletler, 1975 yılından beri her beş yılda bir ölüm 
cezasına ilişkin rapor hazırlamaktadır. Bu rapor, “Ölüm Cezasına 
ilişkin Quinquennial Raporu” olarak bilinir. Bu raporlar Dünya’daki 
ölüm cezası uygulamasının bir tarihi gibidir.

Evrensel İnsan Hakları Bildirisi’nin kabul edilmesi bağlamında 
Birleşmiş Milletler içinde ölüm cezasına ilişkin ilk tartışmanın tarihi 
olan 1948 yılında, Birleşmiş Milletler’in 58 üyesi vardı ve bunların 
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Sevdiğim çiçek adları gibi 
Sevdiğim sokak adları gibi 
Bütün sevdiklerimin adları gibi 
Adınız geliyor aklıma 

Rahat döşeklerin utanması bundan 
Öpüşürken bu dalgınlık bundan 
Tel örgünün deliğinde buluşan 
Parmaklarınız geliyor aklıma 

Nice aşklar arkadaşlıklar gördüm 
Kahramanlıklar okudum tarihte 
Çağımıza yakışan vakur, sade 
Davranışınız geliyor aklıma  

Bir çift güvercin havalansa 
Yanık yanık koksa karanfil 
Değil unutulur şey değil 
Çaresiz geliyor aklıma. 

Ülkemizde de 12 Mart 1971 darbesinden sonra siyasi 
nitelikli üç idam kararı infaz edilmişti. Üç fidan olarak anılan üç genç. 
Can Yücel “Bizim Deniz” (Mare Nostrum) adlı şiirinde duygularını 
şöyle dile getirdi:

En uzun koşuysa elbet Türkiye’de Devrim,
O, onun en güzel yüz metresini koştu
En sekmez lüverin namusundan fırlayarak...
En hızlısıydı hepimizin,
En önce göğüsledi ipi...
Acıyorsam sana anam avradım olsun,
Ama aşk olsun sana çocuk, aşk olsun!

Ölüm cezalarını uygulama biçimleri de insanlık dışı olabiliyor. 
Bu yöntemlerin bazıları, ölüm cezasının yalnızca suçlunun yok 
olması için değil, intikam alma ve vahşet duyguları içinde onun 
ölürken acı çekmesinin de istendiğini gösteriyor. Bu yöntemler 
arasında, suçlunun fil tarafından ezilerek, bir topun ağzına bağlanıp 
parçalanarak, elektirikli sandelyede can çekişerek, taşlanarak (recm) 
öldürülmesi dikkat çekiyor. Bu yöntemlerin yanında asarak öldürmek, 

kurşuna dizmek ya da ilaçla uyutarak öldürmek sanki daha insancıl 
gibi görülüyor. Fransız devrimi sırasında insanların balta ya da 
kılıçla defalarca vurularak başlarının kesilmesini önlemek ve ölümü 
hızlandırmak için kullanılan giyotinin bir hekim olan Dr. Joseph-
Ignace Guillotin tarafından geliştirilmesi ise ironik bir olay. 

Filin ayakları altında idam

Ölüm cezasının (idamın) tarihi çok eski. İdam cezası, uygulandığı 
çoğu yerde, siyasi ihtilafları bastırmak, önceden tasarlanmış 
(taammüden) cinayet, casusluk, vatana ihanet ya da askeri adalet 
kapsamında kullanılmıştır. Bir çok ülkede, uyuşturucu kaçakçılığı 
da kişiyi idam cezasına çaptırmaya yetecek bir suçtur. Çin’de insan 
kaçakçılığı ve yolsuzluk davaları da idamla sonuçlanabilir. Askeri 
mahkemeler korkaklık, firar, asilik ve ayaklanma suçlarına da 
idam cezası verir. İran’da zina suçu işleyen kadınların taşlanarak 
öldürüldüğü bilinir.  
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Çaresiz geliyor aklıma. 

Ülkemizde de 12 Mart 1971 darbesinden sonra siyasi 
nitelikli üç idam kararı infaz edilmişti. Üç fidan olarak anılan üç genç. 
Can Yücel “Bizim Deniz” (Mare Nostrum) adlı şiirinde duygularını 
şöyle dile getirdi:

En uzun koşuysa elbet Türkiye’de Devrim,
O, onun en güzel yüz metresini koştu
En sekmez lüverin namusundan fırlayarak...
En hızlısıydı hepimizin,
En önce göğüsledi ipi...
Acıyorsam sana anam avradım olsun,
Ama aşk olsun sana çocuk, aşk olsun!

Ölüm cezalarını uygulama biçimleri de insanlık dışı olabiliyor. 
Bu yöntemlerin bazıları, ölüm cezasının yalnızca suçlunun yok 
olması için değil, intikam alma ve vahşet duyguları içinde onun 
ölürken acı çekmesinin de istendiğini gösteriyor. Bu yöntemler 
arasında, suçlunun fil tarafından ezilerek, bir topun ağzına bağlanıp 
parçalanarak, elektirikli sandelyede can çekişerek, taşlanarak (recm) 
öldürülmesi dikkat çekiyor. Bu yöntemlerin yanında asarak öldürmek, 

kurşuna dizmek ya da ilaçla uyutarak öldürmek sanki daha insancıl 
gibi görülüyor. Fransız devrimi sırasında insanların balta ya da 
kılıçla defalarca vurularak başlarının kesilmesini önlemek ve ölümü 
hızlandırmak için kullanılan giyotinin bir hekim olan Dr. Joseph-
Ignace Guillotin tarafından geliştirilmesi ise ironik bir olay. 

Filin ayakları altında idam

Ölüm cezasının (idamın) tarihi çok eski. İdam cezası, uygulandığı 
çoğu yerde, siyasi ihtilafları bastırmak, önceden tasarlanmış 
(taammüden) cinayet, casusluk, vatana ihanet ya da askeri adalet 
kapsamında kullanılmıştır. Bir çok ülkede, uyuşturucu kaçakçılığı 
da kişiyi idam cezasına çaptırmaya yetecek bir suçtur. Çin’de insan 
kaçakçılığı ve yolsuzluk davaları da idamla sonuçlanabilir. Askeri 
mahkemeler korkaklık, firar, asilik ve ayaklanma suçlarına da 
idam cezası verir. İran’da zina suçu işleyen kadınların taşlanarak 
öldürüldüğü bilinir.  
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cezaları Meclis’te onaylanmadığı için infaz edilmemiş, 1991 yılında 
çıkarılan bir afla 500 civarında idam cezası dosyası, 10 yıl ağır hapse 
dönüştürülmüş ve 2002’deki yasayla da fiilen uygulanmamış olan 
bütün idam kararları ömür boyu hapse dönüştürülmüştür.

Ülkemizde idam cezası ilk önce 2002’de savaş, çok yakın savaş 
tehdidi ve terör suçları halleri dışındaki suçlar, 2004’te ise 5218 sayılı 
kanunla bütün suçlar için kaldırılmıştır. 

Türkiye’de artık idam cezası gibi insanlık dışı bir ceza yok. 
Ayrıca, hükümetlerimiz ölüm cezasının bütün dünyada kaldırılması 
için çaba gösteriyor. Bu çabaların bir örneği 10 Kasım 2013 tarihinde 
Türkiye’nin de imzaladığı bir çağrı belgesidir.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 42 ülke dışişleri bakanının 
yayınladığı İdam Cezasının Kaldırılması İçin Ortak Çağrı, 10 Ekim 2013

Öldüren adalet, adalet değildir. İdam cezasının özünde insanlık 
dışı niteliği konusunda ikna olmuş, burada temsil edilen 42 
imzacı devlet bu cezanın dünyanın herhangi bir yerinde herhangi 
bir koşul altında kullanılmasına karşı çıkmaktadır. İdam cezası 
sadece insanlık onuruna hoş görülemez bir saygısızlık olmayıp, 
uygulanması bu cezaya çarptırılan şahıslar ve ailelerinin insan 
haklarının sayısız ihlalini de beraberinde getirmektedir. Ayrıca, 
idam cezasının suçu önleme veya güvenlik üzerinde olumlu etkisi 
bulunmamakta ve mağdurlar ve ailelerine verilen zararı hiçbir 
şekilde telafi etmemektedir. Bu kanaatlerle donanmış olarak, 
İdam Cezasına Karşı 11. Dünya Günü vesilesiyle bu cezanın 
Avrupa’da ve bütün dünyada kaldırılmasına yönelik daimi 
bağlılığımızı yineleriz.

Çağrımızın gayesi ders vermek değil, tecrübelerimizi ve aynı 
zamanda kanaatimizi paylaşmaktır. Eğer çeşitli ülkelerimizde 
idam cezasının kaldırılmasının tarihsel süreci bize bir şey 
öğretmişse bu, yolun uzun ve çetin olduğudur. Ölüm cezası 
bir gecede kaldırılmamıştır. Cezanın kaldırılması ancak artan 
bilinçlenme ve sürekli kolektif çabalar sonucunda gerçekleşmiştir. 
Kararlılık sayesinde ve kademeli olarak idamların sayısı azalmış, 
ölümle cezalandırılan suçlar listesi daralmış, adalet daha şeffaf 
hale gelmiş, idam cezalarının infazına ilişkin fiili moratoryumlar 
getirilmiş ve – nihayet – idam cezası ortadan kalkmıştır. Adalet 
adına halen idam cezası infaz eden ülkeler, bu süreçten geçmek 
zorundadır.

İdam cezasının kaldırılması hedefine ulaşılması için gerekli 
kararlılığın hem devletler hem bireylerden gelmesi gerekmekte 
olup, bu husus da bugünkü ortak çağrının mesajıdır. İdam 
cezasının kaldırılmasına giden yol kapalı toplumlar veya dış 
dünyadan kopuk ülkeler tarafından katledilmemiştir. İdam 

cezasının bugün Avrupa’da neredeyse kaldırılmış olması bilgiye 
dayalı tartışma ve ülkelerimiz ve toplumlarımız arasındaki açık 
fikir alışverişi sayesindedir. 

Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ölüm 
cezasından uzaklaşan bu bölgesel eğilimin katalizörü olmuş ve 
hatta daha ileri noktalara yayılmasını sağlamıştır. Söz konusu 
sözleşmeye ek 13 no’lu Protokolün (İdam cezasının her durumda 
kaldırılmasına dair Protokol) 10 yıl önce yürürlüğe girmesi buna 
başlıca örneklerdendir. Bugün, 13 no’lu Protokolü onaylamış 44 
imzacı devletin 42’sini temsil ediyor ve henüz bunu yapmamış 
olan tüm Avrupa Konseyi üye devletlerini bize katılmaya 
çağırıyoruz. Avrupa’da idam cezasını halen uygulayan son 
devleti, idam cezasının kaldırılmasına yönelik ilk adım olarak 
küresel bir moratoryuma katılmaya ısrarla davet ediyoruz. 

Avrupa örneği, söz konusu cezanın kaldırılma gerekçelerini ileri 
götürmede bölgesel ve çok taraflı örgütlerin oynadığı temel rolü 
net bir şekilde ortaya koymaktadır. Amerika, Afrika ve Asya’daki 
birçok ülkede ölüm cezasının kaldırılması bu mücadelenin 
evrensel bir nitelik taşıdığına örnektir. Bu, aynı zamanda 
bu gayretlerde, güçlü bir siyasi işaretin yanı sıra, toplumun 
tamamının katılımının gerekliliğini göstermektedir. Bu ruhla, 
bu yılın Haziran ayında Madrid’de gerçekleşen, idam cezasına 
karşı 5. Dünya Kongresi’nin yarattığı ivmeden yararlanmalıyız. 
Bugün, idam cezasının dünya çapında kaldırılması sürecinde 
kritik bir aşamaya girmekte olduğumuz için bu ilkeleri yeniden 
hatırlatıyoruz. Günümüzde idam cezasına halen izin veren 
yaklaşık 50 ülke bulunmaktayken, 20 yıl önce bu sayı neredeyse 
iki katı idi. Birleşmiş Milletler kararlarının gösterdiği gibi, 
devletlerin artan sayıda çoğunluğu, ölüm cezasına ilişkin 
evrensel bir moratoryumun tesis edilmesini desteklemektedir. 
Bu olumlu eğilim, gelecek nesillerin idam cezasının olmadığı bir 
dünyada yaşayacağını hayal etmemizi sağlamakta ve bu cezanın 
tüm dünyada kaldırılması yolunda ülkeleri destekleme yönündeki 
ortak çabalarımızı sürdürmeye teşvik etmektedir.
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6 tanesi ölüm cezasını resmen kaldırmıştı. Savaş sonrası dönem çok 
kırılgan bir dönemdi; bazı ülkeler, ölüm cezasını yıllarca uygulamamış, 
hatta bazıları yasal olarak kaldırmış olmakla birlikte işbirlikçileri ve 
savaş suçlularını cezalandırmak için II. Dünya Savaşı’nın hemen 
sonrasında bu cezaya geri dönmüşlerdir. Almanya, Avusturya ve 
İtalya, 1940’lı yılların sonunda ya da 1950’lerin başında ölüm cezasını 
kaldırdı. İspanya ise 1975’te ölüm cezasını resmen  kaldırdı.

Birleşmiş Milletler Ceza Adaleti Komisyonu tarafından 
Viyana’da kaleme alınan son rapor’da helen 47 ülkede ölüm cezasının 
yürürlükte olduğu belirtilmektedir. Geri kalan ülkelerde ölüm cezası 
ya hukuken (de jure) ya da fiilen (de facto) kaldırılmıştır.

Francisco de Goya Lucientes’in tablosu - 1808 Madrid 
Ayaklanmasında Kurşuna Dizilenler

Ölüm cezasına karşı çıkanların başında hekimler gelmektedir. 
Çünkü, idam cezasının insanlık dışı olması bir yana, infaz sırasında 
bir hekimin de bulunması kuralı var. Mahkumun ölüp ölmediğine 
hekim karar veriyor. Oysa, hekimler insanları yaşatmak için yemin 
ediyorlar. Nedeni ne olursa olsun, hekimlerin idamı onaylaması, idamı 
gözlemesi ve idamın başarıyla sonlandığını belirlemesi hekimlik etik 
kurallarına asla uymaz. O nedenle, Dünya Tabipler Birliği ve ulusal 
tabipler birlikleri ölüm cezalarının kaldırılması için yoğun çaba 
harcamaktadır. Türkiye’de de böyle olmuştur. 

İdam cezasınin küresel dağılımı (2005/06 itibariyle).

mm Bütün suçlar için kaldırılmıştır (86)
mm Özel durumlar hariç bütün suçlar için kaldırılmıştır (11)
mm Yürürlüktedir, ama son 10 yıl içinde kullanılmamıştır (25)
mm İdam cezası yürürlüktedir (74)

Türkiye’de 1920’de Meclisin kuruluşundan, 1984’te idam 
cezalarının fiilen kaldırılmasına kadar geçen 64 yıllık dönemde, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan ve infazı 
gerçekleştirilen idam cezası kararı sayısı 712’dir. Bunlardan 15’i 
kadın hükümlüdür. Ancak bu rakama İstiklal Mahkemeleri’nin, 
Meclis’i devre dışı bırakarak aldığı idam kararları dahil değildir. 
Meclise gelmeden İstiklal Mahkemeleri tarafından verilen 1500 - 
2000 civarında idam kararı olduğu tahmin edilmektedir. Prosedüre 
göre mahkemeler tarafından verilen idam kararları Yargıtay’da 
onaylandıktan sonra Meclis’e gönderiliyordu. Meclis’in de idam 
kararını onaylaması halinde idam cezaları infaz ediliyordu. İnfaz 
kurallarına göre ölüm cezası hükümlünün mensup olduğu din ve 
mezhebin hususi günlerinde yerine getirilmiyor, hamile kadınlar 
doğum yapana kadar, akıl hastalığı tespit edilenler akli dengesi 
düzelene kadar idam edilmiyordu. 18 yaşından küçükler ve 65 
yaşından büyükler hakkındaki idam cezası infaz edilmiyordu.

İnfazlar 1965 yılına kadar gündüzleri ve halkın izleyebilmesi 
için belirli noktalarda (İstanbul’da Sultanahmet Meydanı’nda, 
Ankara’da Samanpazarı’nda) gerçekleştiriliyordu. 1965 yılında 
İnfaz Kanunu’nda yapılan düzenlemeden sonraki infazlar cezaevi 
avlularında, güneş doğmadan önce, gizli olarak yapılmıştır. 
Askeriyeye bağlı bir kişinin askeri suçtan dolayı aldığı idam cezası 
kurşuna dizilerek infaz edilirdi. 

Ülkemiz’de idam edilen son kişi 25 Ekim 1984 günü Burdur’da 
asılan sol görüşlü Hıdır Aslan oldu.

Ekim 1984’ten itibaren mahkemeler tarafından verilen idam 

Sağlıkta Altın Olaylar



11199

Sağlıkta Altın Olaylar

cezaları Meclis’te onaylanmadığı için infaz edilmemiş, 1991 yılında 
çıkarılan bir afla 500 civarında idam cezası dosyası, 10 yıl ağır hapse 
dönüştürülmüş ve 2002’deki yasayla da fiilen uygulanmamış olan 
bütün idam kararları ömür boyu hapse dönüştürülmüştür.

Ülkemizde idam cezası ilk önce 2002’de savaş, çok yakın savaş 
tehdidi ve terör suçları halleri dışındaki suçlar, 2004’te ise 5218 sayılı 
kanunla bütün suçlar için kaldırılmıştır. 

Türkiye’de artık idam cezası gibi insanlık dışı bir ceza yok. 
Ayrıca, hükümetlerimiz ölüm cezasının bütün dünyada kaldırılması 
için çaba gösteriyor. Bu çabaların bir örneği 10 Kasım 2013 tarihinde 
Türkiye’nin de imzaladığı bir çağrı belgesidir.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 42 ülke dışişleri bakanının 
yayınladığı İdam Cezasının Kaldırılması İçin Ortak Çağrı, 10 Ekim 2013

Öldüren adalet, adalet değildir. İdam cezasının özünde insanlık 
dışı niteliği konusunda ikna olmuş, burada temsil edilen 42 
imzacı devlet bu cezanın dünyanın herhangi bir yerinde herhangi 
bir koşul altında kullanılmasına karşı çıkmaktadır. İdam cezası 
sadece insanlık onuruna hoş görülemez bir saygısızlık olmayıp, 
uygulanması bu cezaya çarptırılan şahıslar ve ailelerinin insan 
haklarının sayısız ihlalini de beraberinde getirmektedir. Ayrıca, 
idam cezasının suçu önleme veya güvenlik üzerinde olumlu etkisi 
bulunmamakta ve mağdurlar ve ailelerine verilen zararı hiçbir 
şekilde telafi etmemektedir. Bu kanaatlerle donanmış olarak, 
İdam Cezasına Karşı 11. Dünya Günü vesilesiyle bu cezanın 
Avrupa’da ve bütün dünyada kaldırılmasına yönelik daimi 
bağlılığımızı yineleriz.

Çağrımızın gayesi ders vermek değil, tecrübelerimizi ve aynı 
zamanda kanaatimizi paylaşmaktır. Eğer çeşitli ülkelerimizde 
idam cezasının kaldırılmasının tarihsel süreci bize bir şey 
öğretmişse bu, yolun uzun ve çetin olduğudur. Ölüm cezası 
bir gecede kaldırılmamıştır. Cezanın kaldırılması ancak artan 
bilinçlenme ve sürekli kolektif çabalar sonucunda gerçekleşmiştir. 
Kararlılık sayesinde ve kademeli olarak idamların sayısı azalmış, 
ölümle cezalandırılan suçlar listesi daralmış, adalet daha şeffaf 
hale gelmiş, idam cezalarının infazına ilişkin fiili moratoryumlar 
getirilmiş ve – nihayet – idam cezası ortadan kalkmıştır. Adalet 
adına halen idam cezası infaz eden ülkeler, bu süreçten geçmek 
zorundadır.

İdam cezasının kaldırılması hedefine ulaşılması için gerekli 
kararlılığın hem devletler hem bireylerden gelmesi gerekmekte 
olup, bu husus da bugünkü ortak çağrının mesajıdır. İdam 
cezasının kaldırılmasına giden yol kapalı toplumlar veya dış 
dünyadan kopuk ülkeler tarafından katledilmemiştir. İdam 

cezasının bugün Avrupa’da neredeyse kaldırılmış olması bilgiye 
dayalı tartışma ve ülkelerimiz ve toplumlarımız arasındaki açık 
fikir alışverişi sayesindedir. 

Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ölüm 
cezasından uzaklaşan bu bölgesel eğilimin katalizörü olmuş ve 
hatta daha ileri noktalara yayılmasını sağlamıştır. Söz konusu 
sözleşmeye ek 13 no’lu Protokolün (İdam cezasının her durumda 
kaldırılmasına dair Protokol) 10 yıl önce yürürlüğe girmesi buna 
başlıca örneklerdendir. Bugün, 13 no’lu Protokolü onaylamış 44 
imzacı devletin 42’sini temsil ediyor ve henüz bunu yapmamış 
olan tüm Avrupa Konseyi üye devletlerini bize katılmaya 
çağırıyoruz. Avrupa’da idam cezasını halen uygulayan son 
devleti, idam cezasının kaldırılmasına yönelik ilk adım olarak 
küresel bir moratoryuma katılmaya ısrarla davet ediyoruz. 

Avrupa örneği, söz konusu cezanın kaldırılma gerekçelerini ileri 
götürmede bölgesel ve çok taraflı örgütlerin oynadığı temel rolü 
net bir şekilde ortaya koymaktadır. Amerika, Afrika ve Asya’daki 
birçok ülkede ölüm cezasının kaldırılması bu mücadelenin 
evrensel bir nitelik taşıdığına örnektir. Bu, aynı zamanda 
bu gayretlerde, güçlü bir siyasi işaretin yanı sıra, toplumun 
tamamının katılımının gerekliliğini göstermektedir. Bu ruhla, 
bu yılın Haziran ayında Madrid’de gerçekleşen, idam cezasına 
karşı 5. Dünya Kongresi’nin yarattığı ivmeden yararlanmalıyız. 
Bugün, idam cezasının dünya çapında kaldırılması sürecinde 
kritik bir aşamaya girmekte olduğumuz için bu ilkeleri yeniden 
hatırlatıyoruz. Günümüzde idam cezasına halen izin veren 
yaklaşık 50 ülke bulunmaktayken, 20 yıl önce bu sayı neredeyse 
iki katı idi. Birleşmiş Milletler kararlarının gösterdiği gibi, 
devletlerin artan sayıda çoğunluğu, ölüm cezasına ilişkin 
evrensel bir moratoryumun tesis edilmesini desteklemektedir. 
Bu olumlu eğilim, gelecek nesillerin idam cezasının olmadığı bir 
dünyada yaşayacağını hayal etmemizi sağlamakta ve bu cezanın 
tüm dünyada kaldırılması yolunda ülkeleri destekleme yönündeki 
ortak çabalarımızı sürdürmeye teşvik etmektedir.
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6 tanesi ölüm cezasını resmen kaldırmıştı. Savaş sonrası dönem çok 
kırılgan bir dönemdi; bazı ülkeler, ölüm cezasını yıllarca uygulamamış, 
hatta bazıları yasal olarak kaldırmış olmakla birlikte işbirlikçileri ve 
savaş suçlularını cezalandırmak için II. Dünya Savaşı’nın hemen 
sonrasında bu cezaya geri dönmüşlerdir. Almanya, Avusturya ve 
İtalya, 1940’lı yılların sonunda ya da 1950’lerin başında ölüm cezasını 
kaldırdı. İspanya ise 1975’te ölüm cezasını resmen  kaldırdı.

Birleşmiş Milletler Ceza Adaleti Komisyonu tarafından 
Viyana’da kaleme alınan son rapor’da helen 47 ülkede ölüm cezasının 
yürürlükte olduğu belirtilmektedir. Geri kalan ülkelerde ölüm cezası 
ya hukuken (de jure) ya da fiilen (de facto) kaldırılmıştır.

Francisco de Goya Lucientes’in tablosu - 1808 Madrid 
Ayaklanmasında Kurşuna Dizilenler

Ölüm cezasına karşı çıkanların başında hekimler gelmektedir. 
Çünkü, idam cezasının insanlık dışı olması bir yana, infaz sırasında 
bir hekimin de bulunması kuralı var. Mahkumun ölüp ölmediğine 
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İKİNCİ YAŞAM

Hiç düşündünüz mü? Eğer, tıp günümüzdeki kadar gelişmemiş 
olsaydı, bu yaşınıza kadar yaşayabilir miydiniz? Kaç kez ölümle burun 
buruna geldiniz ? Kaç kez tıbbi girişimlerle yaşamda kalabildiniz?

İstatistikler yaşam boyu apandektomi (apandiksin çıkartılması) 
olma olasılığınının erkeklerde yüzde 12, kadınlarda yüzde 23 
olduğunu gösteriyor. Apandisit olanların ameliyat olmazlarsa yüzde 
35’inin yaşamlarını kaybettikleri biliniyor.  Toplumda bağırsak 
tıkanması sıklığı binde 5, yalnızca çocuklarda gastroistantinal 
perforasyon sıklığı yüzde 1 ile 7 arasında. Bu hesaba göre dünyada 
her yıl milyonlarca kişi bu hastalıklara yakalanıyor ve ya ölüyor ya da 
cerrahi müdahale ile hayatta kalıyorlar; ikinci yaşamlarına başlıyorlar.

Peki, kaç kişi organ ya da dokularındaki yetersizlikler nedeniyle 
yaşamlarını kaybediyor? Böbrek, karaciğer, pankreas, kalp, akciğer 
gibi yaşamsal organları tükenmiş hastaların sayısı ne kadardır? Kornea 
zedelenmesi nedeniyle kaç kişi görme yetisini kaybetmiştir? Kısaca, 
günümüzde artık pek çok ülkede yaygın olarak yapılabilen organ nakli 
gerektiren kaç hasta vardır? İkinci yaşamlarını yaşamak için kaç kişi 
umutla bekliyor?

Bu rakamları kesin olarak bilmiyoruz, ama, yalnızca Çin’de 
2 milyon, ABD’de 120.000 kişinin yaşamsal bir organ nakli için 
sırada beklediği biliniyor ve bu sayıya her 10 dakikada bir hasta daha 
ekleniyor; organ nakli yapılamadığı için her gün 18 hasta ölüyor. 
Türkiye’de ise 22.500 hasta nakil için bekliyor.  

Organ nakli yapma düşüncesi 2000 yıl öncesine kadar dayanıyor. 
Milattan 500 yıl kadar önce Pien Ch’ioa adlı Çinli bir hekimin iki 
askerin kalplerini karşılıklı olarak değiştirme girişiminde bulunduğu 
rivayet ediliyor. Yine bir Çinli hekim olan Hua-Tu ‘nun da hasta 
organları sağlam organlarla değiştirdiği kayıtlarda yazılı.

Katoliklerin dini belgelerinde, iki azizin M.S. 300 yılında beyaz 
bir misyonerin kangren olan bacağının yerine ölen bir Etiyopyalı’nın 
bacağını naklettiği anlatılır. 

Aziz Cosmas ve Domain, siyah bir Etopyalının bacağını beyaz 
Justinian’a nakletti (Ditzingien 16. Yüzyıl)

Bu olaylarının gerçeklikleri tartışılabilir, fakat, gerçekliği kesin 
olan bir girişim Hindistan’da M.Ö. 600 – 800 ‘lerde yaşayan hekim 
Sushruta’nın yaptığı burun ameliyatıdır. Sushruta yazdığı kitapta 
burnu olmayan bir hastaya, alnından bir flap (greft – yama) indirerek, 
yani, hastanın kendi derisini naklederek yeni bir burun oluşturduğunu 
yazar. Avrupalı’lar cerrahiyi bu kitaptan öğrendikleri için, Sushruta 
cerrahinin kurucusu olarak kabul edilir. 
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Fransız Mathieu Jaboulay 1916 yılında hayvanların organlarını 
insanlara nakletmeyi denedi, ama başarılı olamadı. Ukraynalı Yu 
Yu Voronoy da 1933 yılındaki kadavradan insana böbrek nakli 
denemesinde başarısız oldu.

İlk başarılı böbrek nakli 1954 yılında Şikago’da yapıldı. Dr. 
Joseph Murray tek yumurta ikizinin böbreğini kardeşine nakletti. 
Böylece, bağışıklıkla ilgili ret olasılığı en aza indirilmiş oldu. Nakiller 
başarılı olamıyordu, fakat, 1944 yılında Hollandalı Willem Kolff 
tarafından bulunan “diyalizatör” sayesinde böbrek hastalarının diyaliz 
ile yaşamlarını sürdürme şansları ortaya çıkmıştı.

İşin sırrı, 1958 yılında anlaşıldı. O yılda, Jean Dausset “human 
leukocyte antigen  sistemini – HLA System” buldu. Bu buluş bağışıklık 
sisteminin yabancılardan nakledilen organlara verdiği tepki ile genetik 
kalıtım arasındaki bağlantıyı açıklıyordu. Bu buluş, 1980 yılında 
Dausset’e Nobel Ödülünü getirdi. Ama, henüz organı ret sorununun 
çözümü konusunda belirli bir gelişme olmamıştı. 

Organ nakilleri denemeleri devam etti. Berlin’de 1963 yılında 
Denver 3 yaşındaki bir çocuğa kadavradan aldığı karaciğeri nakletti, 
ama başarısız oldu. Güney Afrikalı Dr. Christian Barnard 3 Aralık 
1967 tarihinde ilk kalp naklini gerçekleştirdi. Bu hasta 18 gün yaşadı; 
1968 yılında ameliyat ettiği ikinci hasta 19 ay hayatta kaldı; 1971 
yılında kalp nakli yaptığı hasta 23 yıl yaşarak rekor kırdı. Şimdiye 
kadar dünyada dört binden fazla kalp nakli yapıldı, bir milyon kişinin 
kalp nakli beklediği tahmin ediliyor. Dr. Barnard organ nakillerinde 
bir simge oldu ve organ bağışlarının artmasında önemli bir figür oldu.

Dr. Christian Barnard

Organ nakillerinin başarısı, 1970 ‘li yılların sonunda bir 
mantardan elde edilen “ciclosporin” adlı maddenin bağışıklık 
sistemine etki ettiğinin bulunması ile artmaya başladı. Bundan 
sonraki on yıl içinde, 1989 yılına kadar dünyada 100.000 böbrek nakli 
gerçekleştirildi.

Günümüzde hemen her türlü tekli organ ve doku nakilleri yanı 
sıra kol, bacak, yüz gibi birden çok organı içeren kompozit organ 
nakilleri de yapılabiliyor.

Henüz organ nakillerindeki tıbbi sorunlar tam olarak 
çözülememiş olmakla birlikte, günümüz bilim insanları kök 
hücrelerden geliştirilecek organların nakilleri konusunda ciddi 
araştırmalar yapıyorlar. 

Dr. Barnard’ın Dünyada ilk kalp naklini yapmasından tam iki 
yıl sonra 1969 yılında Ankara’da Dr. Kemal Bayazıt ve İstanbul’da 
Dr. Siyami Hersek tarafından iki kalp nakli yapıldı, ancak, başarılı 
olunamadı.

Ülkemizde ilk başarılı organ nakli 3 Kasım 1975 tarihinde 
Dr. Mehmet Haberal ve ekibi tarafından Hacettepe Üniversitesi 
Hastanesinde gerçekleştirildi. Mürüvet Çalışkan’dan alınan böbrek, 
oğlu Bahtiyar’a takıldı ve Bahtiyar ikinci yaşamına başladı. Böylece, 
Dünyadaki ilk başarılı böbrek naklinden 20 yıl kadar sonra Türkiye’de 
de bu başarı sağlanmış oldu. İşte, o tarihle başlayan hafta, yani 3 – 9 
kasım haftası ülkemizde organ nakli haftası olarak kutlanır oldu. 

Prof. Dr. Mehmet Haberal
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Sushruta

Sushruta (Buruna alın grefti nakti)

Tarihte organ nakilleri yapma cesareti gösterenlerden birisi 
de İtalyan Gasparo Tagliacozzi’dır. Abbasiler tarafından yazılmış 
kitaplardan yararlanarak yaptığı doku nakillerini 1596 yılında yazdığı 
kitapta açıklamış. Başkalarından alınan derileri vücudun reddettiğini, 

kendi derisini ise reddetmediğini yazmış Tagliacozzi. Bunun nedenini 
de şöyle açıklamış: Bireylerin kendine has karakterlerinin olması, bir 
başka kişide bu işlemi yapmamızı engelliyor. 

Gasparo Tagliacozzi (1596)

Kan da bir dokudur. Kanın nakli için yapılan acı dolu bir çok 
girişimden sonra 1818 yılında bir İngiliz doğum uzmanı olan James 
Blundell kadın hastasına kocasından aldığı kanı ilk kez başarıyla 
nakletti. Belki de bu olay, ilk başarılı doku nakli olarak kabul 
edilmelidir.

Organ nakli konusundaki yeni dönemin ve gerçek bilimsel 
çalışmaların 17. yüzyılda başladığı söylenebilir. O yıllarda ilk deri 
nakli denemeleri yapıldı. Sonraki yüzyılda deri, lif, testis ve diş 
gibi damar bağlantısı olmayan organların nakilleri denendi, fakat 
başarılı olunamadı.  Sonraki yüzyılda, 1902 yılında Avusturyalı 
Emerich Ullmann ve Fransız Alexis Carrel birbirlerinden habersiz 
olarak köpeklerde nakil yapmayı denediler.  Köpeklerin organlarının 
yerlerini değiştirdiler. Örneğin, böbreği yerinden alıp köpeğin 
ensesine taşıdılar. Carrel, daha önce yazılmış bir bulguyu yeniden 
açıkladı: Kişiler kendi organlarını kabul ediyor, fakat başkalarının 
organlarını reddediyorlardı. Carrel, önemli bir gelişmeyi daha başardı 
ve damarların dikilmesi (anastomoz) ile ilgili tekniği geliştirdi. 
Bu buluşu nedeniyle 1912 yılında Tıp ve Fizyoloji dalında Nobel 
Ödülünü aldı. 

Çek doktor E.K. Zim 1905 yılında metal battığı için kör olan 
bir çocuğun kornealarını alıp, gözlerine kireç kaçtığı için kör olan bir 
işçiye nakletti. İşçinin bir gözü görmeye başladı. 

Sağlıkta Altın Olaylar
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açıkladı: Kişiler kendi organlarını kabul ediyor, fakat başkalarının 
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Bu buluşu nedeniyle 1912 yılında Tıp ve Fizyoloji dalında Nobel 
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Çek doktor E.K. Zim 1905 yılında metal battığı için kör olan 
bir çocuğun kornealarını alıp, gözlerine kireç kaçtığı için kör olan bir 
işçiye nakletti. İşçinin bir gözü görmeye başladı. 
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İÇİMİZDEKİ DUMAN

Kristof Kolomb, Amerika Kıtası’ndan Avrupa Kıtası’na bir çok  
hediye ile dödü. Avrupa, domates, patates, mısır ve tütün gibi bitkelerle 
ve frengi hastalığı ile Kolomb’un adamları sayesinde tanıştı. Domates, 
patates ve mısır için insanlık Kolomb’a şükran duymalıdır. Ama, 
Frengi yüzyıllar boyu insanlığın başına bela olmuştur. Penisilinin 
bulunmasına kadar binlerce kişinin ölümüne neden olmuş, yuvalar 
yıkmış, sakat çocukların doğmasına yol açmıştır . Tütün ise, insanlığın 
karşı karşıya olduğu en büyük belalardan biri olmaya devam ediyor.

Portekiz ve İspanyol denizciler tarafından Avrupa’ya getirilen 
tütün, Fransızların büyük elçisi Jean Nicot tarafından 1560 yılında 
Paris’e götürülerek kraliçeye sunulmuş ve sarayın bahçesine dikilmesi 
sağlanmıştır. Bitki kraliçenin baş ağrısını geçirdiği için “kraliçe otu” 
olarak da anılmaya başlanmıştır. Böylece, eskiden kızılderililer 
tarafından yalnızca törenlerde ve keyif verici amacıyla tüttürülen 
tütün, baş ağrısı, iyileşmeyen yaralar ve verem hastalığının tedavisi 
için de yarar sağladığı inancıyla hızla yayılmıştır.

 Tütün, Osmanlı topraklarına 17. yüzyılda girmiştir. İstanbul 
limanına Cenova’lı ve Venedik’li denizciler tarafından getirilen tütün 
bir daha çıkmamak üzere Anadolu’ya yerleşmiştir. Yangınlara yol 
açması  nedeniyle IV. Murat döneminde tütün içimi yasaklanmış, 
içenlere ölüm cezasına varan ağır cezalar getirilmiştir. Ama, devleti 
yönetenlerin bile içtiği tütün bu yollarla yok edilememiştir.

Batı Trakya’da ilk kez Yenice, İskeçe ve Kavala kentlerinde 
üretilen tütün ülke içinde kullanıldığı gibi Avrupa’ya da satılmaya 
başlanmıştır. Tütün üretimi ekonomik nedenlerle 1874  yılında 
yalnız devlete bırakılmış, bundan on yıl sonra ise devlet hisselerinin 
yarısı Fransız Reji şirketine devredilmiştir. Bu şirketin İstanbul, 
İzmir, Samsun ve Adana’da kurmuş olduğu dört sigara fabrikası 
Cumhuriyetin kuruluşundan sonra 1924 yılında kurulan “ulusal 
tekel” ile birlikte devletleştirilmiştir.  Artan sigara ihtiyacı nedeniyle 
fabrikaların sayısı da arttırılmıştır.

Tütün ve sigara üretiminin devlet tarafıntan yapılması, tütün 
üretiminin teşvik edilmesi, askerlere ücretsiz sigara dağıtımı, Meclis 
markalı sigaralar üretilmesi gibi politikalarla toplumun sigara içmeye 
özendirilmesi ve hükümetlerin bu konuyu bir gelir kaynağı olarak 
görmeleri  sonucunda Türkiye’de sigara tüketimi bilinçli bir şekilde 
arttırıldı. Turgut Özal’ın başbakanlığı döneminde, 1984 yılında 
çıkartılan bir yasa ile, “kaçakçıların cebine gidecek para devletin 
kasasına girsin” gerekçesiyle yabancı sigaralar tekel örgütü aracılığı 
ile ithal edilmeye başlandı. Vitrinler çekici ambalajları olan sigara 
paketleri ile doldu. Böylece, çok uluslu sigara şirketleri Türkiye 
pazarında önemli bir paya ortak oldular. Bu paylarını arttırmak ve 
pazarlarını genişletmek için reklam çalışmalarına hız verdiler. İlan 
panoları, gazeteler, televizyon ekranları at üzerinde sigara içen kovboy 
görüntüleri ile doldu. Televizyonlardaki gece sinamaları programları 
sigara şirketleri tarafından sunulmaya başladı. Bir sigara markasına 
yakıştırılan mavi renk modası yaratılmaya çalışıldı. Okul kapılarında 
tane ile sigara satışları başladı. Şarkı kliplerinde geri planda sigara 
afişleri ya da sigara içen ünlüler görülür oldu. Sigara markaları ile 
anılan oto yarışlarının çıkartmaları, sanki, bir spor aktivitesinin 
masum bir tanıtımı imiş gibi otomobil camlarında, öğrencilerin sırt 
çantalarında, gençlerin potinlerinde belirdi. Günlük yaşamın her 
anında ve her ortamda bir sigara markasının sembolü olan sarı renkli 
deve ile birlikte olduk. 

Osmanlı döneminde nargile içilen bir kahve
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Türkiye’de asıl çalışmalar bu tarihten sonra başladı. Başta 
Dr. Haberal olmak üzere bir grup aktivist yoğun girişimlere başladı 
ve bunun sonunda 3 haziran 1979 tarihinde 2238 Sayılı “Organ ve 
Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun” 
yürürlüğe girdi. O yasa ülkemizde transplantasyona düzen getirdi,  
organ naklinin yasal çerçevesi belirlendi. 

Yasanın çıkartılmasında ve uygulanmasında TBMM, Sağlık 
Bakanlığı, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin 
çok önemli katkıları oldu. Bu kuruluşlar arasında Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın özel bir önemi vardır. Din İşleri Yüksek Kurulu 6 mart 
1980 tarihinde yayınladığı 196 sayılı kararında organ bağışının İslam 
dinine göre caiz olduğunu açıkladı. Çünkü, Kur’an-ı Kerim’de Maide 
Suresi 32 inci ayetinde “bir kişiye hayat vermek, bütün insanlara 
hayat vermeye eşdeğerdir ve sevaptır” denilmektedir.

Yasanın yürürlüğe girmesinden bir ay sonra ilk kadavradan 
böbrek nakli gerçekleştirildi. 1990 yılında ise birer ay arayla Avrupa 
ülkeleri arasında ilk kez ülkemizde çocuklarda akrabalar arası 
karaciğer nakli ile, dünyada ilk kez yetişkinlerde akrabalar arası 
karaciğer nakli gerçekleştirildi. 

Artık organ nakilleri konusunda Türkiye adı başarılarla anılan 
bir ülke durumuna geldi. Dünyanın ilk tam yüz nakli 2010 yılında 
İspanya’da yapılmıştı. Yüzün tamamının nakledildiği dünyanın 
ilk başarılı yüz nakli ise Türkiye’de 2012 yılında Antalya’da Dr. 
Ömer Özkan ve ekibi tarafından gerçekleşti. Türkiye’deki yüz nakli 
gerçekleştirilene kadar bu sürecin deneysel olduğu düşünülüyordu. 

Dr. Ömer Özkan

Dr. Özkan ve ekibi Akdeniz Üniversitesi’nde 8 ağustos 2011 
tarihinde dünyada ilk uterus (rahim) naklini gerçekleştirdi. Dr. Özkan 
Türkiye’nin ilk, dünyanın 16 ‘ncı çift kol naklini de gerçekleştirmişti. 

Organ bağışları konusunda daha yapılması gereken bir çok şeyin 
olduğu kuşkusuz, ama, artık Türkiye’de 60 kadar merkezde böbrek 
nakilleri, 40’a yakın merkezde karaciğer nakilleri, 16 merkezde kalp 
ve akciğer nakilleri ve bir çok merkezde kornea nakilleri yapılabiliyor. 
Halkın organ bağışı konusundaki duyarlılığı ve organ bağışları artıyor; 
organlar ambulans uçaklarla taşınabiliyor; nakil bekleyen hastalar 
merkezi bir kayıt sistemi ile izlenebiliyor; bu konudaki uzmanlarımız 
giderek çoğalıyor ve bu uzmanlarımız dünyada ses getiren başarılara 
imza atıyor.

Bu gelişme ülkemizdeki sağlık hizmetlerinde bir altın 
olaydır. Bu konuda emeği geçen çok sayıdaki bilim insanına, sağlık 
çalışanlarına, politikacılara, sivil toplum kuruluşlarına ve aktivistlere 
şükran borcumuz vardır.
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Tütün tekelinin yok edilmesinden sonra, 1991 yılında çıkan 
bir kararname ile çok uluslu şirketlerin Türkiye’de entegre tesis 
kurmalarına izin verildi. Bunun üzerine ülkenin en zengin ve saygın 
işadamları sigara fabrikaları kurmaya başladılar. Bu fabrikaların 
açılışlarını önde gelen devlet adamlarına yaptırdılar. Zamanın 
cumhurbaşkanı, bu yatırımları “istihdam yaratılıyor” diyerek övdü.

Sonuç olarak, özellikle, gençler arasında sigara içenlerin oranı 
artmaya, sigaraya başlama yaşı düşmeye başladı. Zaten bir sorun olan 
sigara içme salgını daha da yaygınlaştı.

Oysa, sigaranın insan sağlığı üzerindeki korkunç etkisi 
yıllardır biliniyordu. O nedenle, bu sigara şirketlerinin yeşerdiği 
ülkeler başta olmak üzere bir çok batı ülkesi sigara ile mücadele 
konusunda yasaları çoktan çıkarmışlardı. Bu ülkelerdeki pazarın 
daraldığını gören firmalar, bu tür yasaların henüz olmadığı Türkiye, 
Pakistan, Hindistan, Tayland, Orta Asya cumhuriyetleri ve Çin gibi 
ülkelere yöneldirler. 

Trajik bir fotoğraf

Ülkemizinde içinde bulunduğu Doğu Avrupa bölgesi halen 

dünyada tütüne bağlı yıllık ölümlerin %25’inden sorumludur ve 
2020 yılında bu bölgedeki erişkin erkekler dünya erken ölüm riski en 
yüksek grup olarak öngörülmektedir. 

Türkiye’de birilerinin bu kötü gidişe dur demesi gerekiyordu. 
Fakat, ortam uygun görülmüyordu. Devletin en üstünde bulunanlar 
sigaraya yandaş olduklarını belli ediyorlardı. Başbakanlar, bakanlar 
televizyon programlarında, Meclis kulislerinde sigaralarını 
ağızlıklarına yerleştirirken ve zevkle tüttürürlerken görülüyordu. 
Zengin ve etkili kişiler sigara fakrikası sahibiydi. Uluslararası şirketler 
yasa konusundaki her türlü girişimi engelleyebilecek güce sahipti. 

Bu konudaki en ciddi girişim ve tetiği  çeken kişi, 1980’li 
yılların sonunda Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Dairesi Başkanı 
olan Dr. Bülent Coşkun oldu. Zamanın Sağlık Bakanı Dr. Mustafa 
Kalemli’yi girişimlerde bulunmak gerektiği konusunda ikna etti. 
Çeşitli uzmanlık dallarından kişilerin katıldığı bir toplantıda durum 
ele alındı ve Bakanlık içinde bir yasa taslağı hazırlandı. Çalışmalar 
Bülent Akarcalı’nın Sağlık Bakanı olduğu dönemde alevlendi. 
Akarcalı konuyu popülarize etti. Gazetecilerin huzurunda sigarayı 
bıraktı. Toplantılar düzenledi. Üzerinde “sigara içilmez” amblemi 
olan kravatlar dağıttı. Sigara ile mücadele konusunda bir yasa taslağı 
hazırlandı. Hazırlanan taslak 1991 yılının ocak ayında Büyük Millet 
Meclisi’nden geçti. Fakat, zamanın Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 
vetosu nedeniyle Meclis’e geri gönderildi. Temel veto gerekçesi, tütün 
mamüllerinin satışına getirilen sınırlamaların serbet ticaret kurallarına 
uygun olmayışı idi. Yani, sigara ile domates arasında bir fark 
görülmüyordu, sigaranın insanları öldürmesi hiç dikkate alınmıyordu. 
Şirketlerin yasayı engellemek için neler yaptıkları bir sır olarak kaldı. 
Sonuçta, onların istediği oldu.

Prof. Dr. Bülent Çoşkun

Sağlıkta Altın Olaylar Sağlıkta Altın Olaylar

Vetodan sonraki 3-4 yıl bazı bireysel girişimler sürdü. Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından “Sigarasız Gün” olarak ilan edilen 31 Mayıs 
1993 tarihinde girişimler yoğunlaştı. O gün bir panel ve öğrencilerin 
katıldığı bir yürüyüş düzenlendi. Meclis Başkanı ve Meclis’te grubu 
bulunan partilerin grup başkan vekilleri ziyaret edilerek kendilerine 
sigaranın zararları ve Türkiye’deki durum hakkında bilgi verildi, 
yasanın yeniden çıkartılması için destekleri istendi. Daha sonraları, 
bütün milletvekillerine faks mesajları gönderilerek yasa tasarısına 
olumlu oy vermeleri istendi. 

Sigaranın yol açtığı Burger hastalığını vurgulayan bir karikatür 

1995 yılı içinde Türk Tabipleri Birliği’nin önderliğinde Halk 
Sağlığı Kurumu Derneği, Toraks Derneği, Sağlığı Geliştirme ve 
Sigara İle Mücadele Derneği, Sigara İle Savaşanlar Vakfı, Türk 
Akciğer Hastalıkları Vakfı, Yeşilay Cemiyeti, Çankaya Belediyesi, 
Türk Tüberküloz ve Toraks Derneği, Tüketici Hakları Derneği, Ankara 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Milli Eğitim, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlıkları temsilcilerinden oluşan “Sigara ve Sağlık Ulusal 
Komitesi” adı ile bir grup kuruldu. 30 Mayıs 1995 günü yapılan basın 
açıklamasına göre, Komite’nin temel işlevi sigaranın sağlığa olan 
etkileri konularında bilimsel toplantılar ve kongreler düzenlemek, bir 
yasa tasarısı hazırlamak ve toplum içinde sigarayı bırakma konusunda 
çalışmalar düzenlemekti. Başlangıçta otuz kadar olan bu grubun 
üye sayısı sonraları altmışı geçti. Bu grup yasa tasarısının hazırlanıp 
kabulü için çabalarını yoğunlaştırdı. Tasarının hazırlanmasında ve ilgili 
komisyonlardan geçirilmesinde aynı zamanda bir göğüs hastalıkları 
uzmanı olan Tokat milletvekili Dr. Ahmet Fevzi İnceöz önderlik etti. 

Hazırlanan taslak 7 Kasım 1996 günü Büyük Millet Meclisi’nde 
kabul edildi. Onbeş gün içinde Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması 
gerekiyordu. Bu sürenin dolmasına iki gün kala Sigara ve Sağlık Ulusal 
Komitesi üyeleri Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i ziyaret ettiler. 
Kendisine Komite’nin çalışmalarını açıkladılar, ülkedeki sigara salgını 
hakkında bilgi verdiler ve yasayı onaylamasını talep ettiler. Ziyaretin 
ertesi günü yasa Cumhurbaşkanı tarafından imzalandı ve 26 Kasım 
1996 günü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasanın 
hazırlanması ve kabulü konusunda emekleri geçen, Sigara ve Sağlık 
Ulusal Komitesi’nde görev yapan, yasanın uygulanması ve konunun 
halka mal edilmesinde üstün çabaları olan Dr. İzzettin Barış, Dr. Nazmi 
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görülmüyordu, sigaranın insanları öldürmesi hiç dikkate alınmıyordu. 
Şirketlerin yasayı engellemek için neler yaptıkları bir sır olarak kaldı. 
Sonuçta, onların istediği oldu.
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Sağlık Örgütü tarafından “Sigarasız Gün” olarak ilan edilen 31 Mayıs 
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komisyonlardan geçirilmesinde aynı zamanda bir göğüs hastalıkları 
uzmanı olan Tokat milletvekili Dr. Ahmet Fevzi İnceöz önderlik etti. 

Hazırlanan taslak 7 Kasım 1996 günü Büyük Millet Meclisi’nde 
kabul edildi. Onbeş gün içinde Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması 
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ALO 112
Yıl 1970. Anadolu’nun bir köyünde yaşadığınızı hayal edin.  

Mevsim kış. Kar yağışı durmuş, fakat yerler karla kaplı. Saat gece 
yarısına beş var. Eşinizin doğum sancıları başlıyor. Oysa, doğum 
zamanına daha bir ay var. Telaşlanıyorsunuz. Galiba doğum başlamış. 
Bir önceki doğumu güç olduğu için hekim bu kez mutlaka bir hastanede 
doğum yapması gerektiğini söylemiş size. Belki de, doğum sezaryenle 
olacakmış. 

Bir şeyler yapmalısınız, ama çaresizsiniz. Komşularınızın kapılarını 
çalıyorsunuz. Danışıyor, dertleşiyorsunuz.  Yapılacak tek şey var. Eşinizi 
bir kızakla kasabadaki hastaneye yetiştirmek. Neyse ki, komşulardan 
birisinin kızağı var. Eşinizi battaniyelere sarıp yüklüyorsunuz kızağa 
ve çekerek yola koyuluyorsunuz. Hastaneye zamanında yetişebilmeği 
umuyorsunuz eşinizin çığlıklarını duyarken.

Yıl 2018. Anadolu’nun bir köyünde yaşadığınızı hayal edin.  
Mevsim kış. Kar yağışı durmuş, fakat yerler karla kaplı. Saat gece 
yarısına beş var. Eşinizin doğum sancıları başlıyor. Oysa, doğum 
zamanına daha bir ay var. Galiba doğum başlamış. Bir önceki doğumu 
güç olduğu için hekim bu kez mutlaka bir hastanede doğum yapması 
gerektiğini söylemiş size. Belki de, doğum sezaryenle olacakmış.

Telaşlanmıyorsunuz. Böyle bir durumun olabileceği söylenmiş size 
ve o zaman geldiğinde ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Telefonu 
alıyor ve 112 numarayı arıyorsunuz. En geç 30 dakika sonra kapınıza 
paletli bir kar ambulansı geliyor. İçinden çıkan görevliler, eşinizi 
muayene ediyor; damar yolunu açarak serum takıyorlar. Tekerlekli bir 
sedye ile ambulansa taşıyorlar. Siz de araca biniyorsunuz. Görevliler 
hastaneyi arayarak durumu bildiriyorlar. Oraya vardığınızda eşinizi 
hızla içeri alıp doğumhaneye çıkarıyorlar. Siz beklemedesiniz. Bir süre 
sonra doğumhanenin kapısı açılıyor ve bir hemşire müjdeyi veriyor. 
Sağlıklı bir bebeğiniz oldu. Kız mı, erkek mi? Ne önemi var. Hem 
annesi hem de bebek sağlıklı ya, ötesi önemli değil.

Nereden nereye! Bu altın değerindeki  gecikmiş gelişme nasıl oldu?

 

Yaşamsal tehlike durumunda hasta ya da yaralıya hızla müdahale 
ederek ölüm ve sakatlıkları önlemeyi amaçlayan tıp dalına “acil tıp” 
denir. Bu hizmetler iki bölümde yürütülür: (1) Hasta ya da yaralıya olay 
yerinde ilk müdahalesini yaparak hastaneye kadar salimen taşımak ve  
(2) hastanelerin acil servislerinde verilen  acil bakım hizmetleri. Hastane 
öncesi hizmetler günümüzde ambulans hizmetleri olarak da bilinir. 

 Günümüzden 5000 yıl önce Mısır, Yunan ve Roma 
uygarlıklarında ilk yardım ve yaralıların taşınmasına ilişkin uygulamalar 
yapıldığı bilinmektedir. Ambulans benzeri ilk araç bir      atlı araba 
biçiminde İspanyollar tarafından 1487 yılında Malaga kuşatması 
sırasında kullanılmıştır. Bunu Napolyon döneminde (1793) cerrah 
Larrey’in oluşturduğu atlı ambulanslar, 1878 yılında Londra’da 
kurulan ambulans organizasyonu ve 1881 yılında İskoçya’da ambulans 
birliklerinin kurulması izlemiştir. Dünya savaşları sırasında kara, deniz 
ve hava ambulansları kullanılmıştır. Ancak, ilk uygulamalarda amaç, 
ambulans içinde hastanın yaşam bulgularını stabilize etmekten çok 
hastayı savaş alanından uzaklaştırmak ya da bir an önce bir sağlık bakımı 
verilecek yere ulaştırmaktı. Yani, o dönemdeki ambulansları hasta nakil 
aracı olarak kabul etmek doğru olur. 1960 yılında ABD ve Fransa’da 
ambulanslarda paramedikler ve hekimlerin görev almaya başlaması ile 
bu hizmetlerin amacı ve niteliği değişmeye başlamıştır. Acil tıp anabilim 
dalı ilk kez 1970 yılında Cincinnati Üniversitesinde açılmıştır.

Geçmişten günümüze hasta taşımacılığı ve ambulans örnekleri

  

Sağlıkta Altın Olaylar

Bilir, Dr. Erol Sezer, Dr. Elif Dağlı, Dr. Ali Kocabaş, Dr. Özen Aşut, Dr. 
Feyza Erkan ve daha nicelerini şükranla anmak gerekir. 

Sözü edilen 7 Kasım 1996 tarih ve 4207 sayılı Tütün Mamüllerinin 
Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun, Türkiye için bir dönüm noktası 
oluşturdu. Yasanın ana amacı, kişileri tütün ve tütün mamüllerinin 
zararlarına, reklam ve tanıtımlarına karşı korumak için önlemler 
almaktır. Yasa ile, toplu taşıma araçlarında, spor alanlarında, bütün 
sanat ve eğitim kurumlarında, sağlık kuruluşlarında ve beş ve daha fazla 
çalışanın olduğu bürolarda sigara içmek yasaklanmış; yazılı ve sözlü 
medyada tütün ve ürünlerinin her türlü reklam ve tanıtımı yasaklanmış 
ve kurallara uymayanlar için para cezaları getirilmiş; 18 yaşından 
küçüklere sigara satışı yasaklanmış; televizyon kanallarına ayda 90 
dakikadan az olmamak koşulu ile, eğitici programlar yayınlama görevi 
verilmiştir.

Yasanın olumlu etkilerini gözlemeye başladık. Araştırmalar 
yasanın sonuçlarını başarılı olarak değerlendirmektedir. Artık, temiz 
havalı otobüslerde yolculuk yapabiliyoruz; yanımızda oturan yolcudan 

daha az sigara içmesini rica etmiyoruz; gençler arasında sigara 
içenlerin oranında düşmeye başladı. Bu yasadan sonra sigara içenler 
içmeyenlere “madem sigara içmiyorsunuz, taksiyle yolcukluk yapın” 
diyemez oldular. Restoranlarda sigara solumadan yemeğin tadını 
çıkartabiliyoruz. Ama, en önemlisi, bireylerin başta akciğer kanseri ve 
kalp hastalıklarına daha az yakalanacaklarını umuyor ve bundan mutlu 
oluyoruz. 
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(2) hastanelerin acil servislerinde verilen  acil bakım hizmetleri. Hastane 
öncesi hizmetler günümüzde ambulans hizmetleri olarak da bilinir. 
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ambulans içinde hastanın yaşam bulgularını stabilize etmekten çok 
hastayı savaş alanından uzaklaştırmak ya da bir an önce bir sağlık bakımı 
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Geçmişten günümüze hasta taşımacılığı ve ambulans örnekleri

  

Sağlıkta Altın Olaylar

Bilir, Dr. Erol Sezer, Dr. Elif Dağlı, Dr. Ali Kocabaş, Dr. Özen Aşut, Dr. 
Feyza Erkan ve daha nicelerini şükranla anmak gerekir. 

Sözü edilen 7 Kasım 1996 tarih ve 4207 sayılı Tütün Mamüllerinin 
Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun, Türkiye için bir dönüm noktası 
oluşturdu. Yasanın ana amacı, kişileri tütün ve tütün mamüllerinin 
zararlarına, reklam ve tanıtımlarına karşı korumak için önlemler 
almaktır. Yasa ile, toplu taşıma araçlarında, spor alanlarında, bütün 
sanat ve eğitim kurumlarında, sağlık kuruluşlarında ve beş ve daha fazla 
çalışanın olduğu bürolarda sigara içmek yasaklanmış; yazılı ve sözlü 
medyada tütün ve ürünlerinin her türlü reklam ve tanıtımı yasaklanmış 
ve kurallara uymayanlar için para cezaları getirilmiş; 18 yaşından 
küçüklere sigara satışı yasaklanmış; televizyon kanallarına ayda 90 
dakikadan az olmamak koşulu ile, eğitici programlar yayınlama görevi 
verilmiştir.

Yasanın olumlu etkilerini gözlemeye başladık. Araştırmalar 
yasanın sonuçlarını başarılı olarak değerlendirmektedir. Artık, temiz 
havalı otobüslerde yolculuk yapabiliyoruz; yanımızda oturan yolcudan 

daha az sigara içmesini rica etmiyoruz; gençler arasında sigara 
içenlerin oranında düşmeye başladı. Bu yasadan sonra sigara içenler 
içmeyenlere “madem sigara içmiyorsunuz, taksiyle yolcukluk yapın” 
diyemez oldular. Restoranlarda sigara solumadan yemeğin tadını 
çıkartabiliyoruz. Ama, en önemlisi, bireylerin başta akciğer kanseri ve 
kalp hastalıklarına daha az yakalanacaklarını umuyor ve bundan mutlu 
oluyoruz. 
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desteği ile Paramedik Programı başlatıldı.  1994 yılında Türkiye’nin 
ilk paramedikleri mezun oldu. Ambulanslardaki personel gereksinimini 
karşılamak üzere 1996 yılında Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık meslek 
liselerinde (bu okullar sonradan Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir) 
ilkyardım ve acil bakım teknisyenliği (ATT) bölümleri açıldı; ayrıca 
personel açığı hizmet içi eğitimlerle karşılanmaya çalışıldı. 

 
112 Komuta Kontrol Merkezi

Ülkemizde acil tıp hizmetleri ve uzmanlığı gerçek anlamda 1990 
yılında ABD’li bir acil tıp uzmanı olan Dr. John Fowler’in İzmir Dokuz 
Eylül Üniversitesi (DEU) Hastanesi Acil Servisindeki çalışmaları 
ile gelişmeye başlamıştır. Dr. Fowler’in çabaları sonucunda 1993 
yılında “acil tıp” bağımsız bir uzmanlık dalı olarak kabul edilmiş ve 
iki tıp fakültesinde (DEU ve Fırat Üniversitesi)  acil tıp anabilim dalı 
kurulmuştur. 

Dr. John Fowler

Acil sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ve yürütülmesi ile ilgili 
ilk mevzuat olan “Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği” 2000 yılında 
çıkartılmıştır. 2004 yılında ise Sağlık Bakanlığı’nın 112 acil yardım 

ve kurtarma istasyonlarına ve hastane acil servislerine ambulans ve 
acil bakım teknikeri ve acil tıp teknisyenleri atanmaya başlamıştır. 
2007 yılında adı geçen yönetmeliğe ambulans ve acil bakım 
teknikeri (AABT) ve acil tıp teknisyenlerinin (ATT) görev, yetki ve 
sorumlulukları eklenmiştir. 

Günümüzde gerek ambulans gerekse hastanelerdeki acil hizmetleri 
son derece organize, kurallara dayalı, bilimsel biçimde ve en nitelikli 
düzeyde verilebilmektedir. Sağlık Bakanlığı ve özel sektör tarafından 
hizmet veren binlerce 3.600 dolayında kara ambulansı, 20 dolayında  
helikopter, 5 kadar uçak ve çok sayıda deniz ambulansı ile ülkenin en 
uç noktalarına kadar hizmet verilebilmektedir. Hatta, diğer ülkelerdeki 
olaylara destek verilebilmektedir. Bir zamanlar hasta taşımacılığı 
alanında Avrupa ülkeleri örnek gösterilirken, artık, Türkiye bu alandaki 
başarısını kanıtlamış ve bir model olarak gösterilir olmuştur.  

Sağlıkta Altın Olaylar

        

Ülkemizde ambulans hizmetlerinin geçmişi Osmanlı dönemine 
kadar uzanır. İlk  Dünya Savaşı sırasında Hilal-i Ahmer (Kızılay) 
tarafından organize edilen atlı ambulansların kullanıldığı bilinmektedir. 
1955 yılında İstanbul Beyoğlu semtinde kurulan cankurtaran merkezinin 
telefonunu arayanlara Sarıyer, Beşiktaş, Beyoğlu, Eminönü, Fatih, 
Eyüp, Üsküdar ve Kadıköy’de olmak üzere 8 ayrı yerdeki toplam 15 
cankurtaran (ambulans) aracı ile hizmet veriliyordu.

 

Türkiye’de acil sağlık hizmetlerin 1980’li yıllara kadar etkili bir 
biçimde örgütlenip yürütülebildiği söylenemez. Bu konudaki ilk girişim 
1985 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından bazı ana arterlerde ve turistik 
bölgelerde bir merkeze bağlı olmadan araç telefonu ile ulaşılabilen ve 
daha çok trafik kazaları için kullanılan  gezici ambulans ekipleridir. Bir 
yıl sonra 077 Hızır Acil Servis olarak bilinen sistem ortaya çıkmıştır; 
Ankara, İstanbul ve İzmir  belediyeleri ambulans, teknik alt yapı, şoför 
ve işletme giderlerini sağlamış, Sağlık Bakanlığı da hekim ve tıbbi 
malzeme desteğini sağlamıştır. Böylece, günümüzdeki acil hizmetlerin 
temelini oluşturan hekimli hasta taşımacılığı başlatılmıştır.

Ambulanslar içinde yeterli tıbbi malzeme olmamakla birlikte 
İl Sağlık Müdürlüklerince hastanelerden görevlendirilen hekimler 
ve deneyimli belediye şoförleri ile hastalara yerinde tıbbi tedavi 
uygulamaları ilk kez bu yıllarda başlamıştır. Ankara’da Numune 
Hastanesi, İstanbul’da Üsküdar, Beyoğlu, Fatih, K. Çekmece’ de, 
İzmir’de Eşrefpaşa Belediye Hastanesi, Atatürk Eğitim Hastanesi ve 
Karşıyaka Devlet Hastanesinde ambulans merkezleri oluşturulmuştur. 

1992 yılında Türk Telekom yeni bir sisteme geçti. Bu sisteme 
uygun olarak 077 yerine 112 numarası ambulans numarası olarak 
kullanılmaya başlandı. 1994 yılında Sağlık Bakanlığı “112 Acil Yardım 
ve Kurtarma Hizmetleri Projesi” ni başlattı. Bu çerçevede Ankara, 
İstanbul ve İzmir illerinde acil yardım hizmetleri yeniden ele alındı. 
Söz konusu hizmetler Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 
alınarak Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredildi. İl 
Sağlık Müdürlükleri bünyesinde 1995 yılında Acil Yardım ve Kurtarma 
Hizmetleri Şubeleri kuruldu, hizmetler genel bütçeden finanse edilmeye 
başlandı. 

Ambulansların çoğu ithal olduğundan yedek parça sıkıntısı 
çekiliyordu, akaryakıt giderleri ve hizmetin maliyeti yüksekti. O 
yıllarda İzmir’de 6 istasyonda 8 ambulans ile yalnızca kent merkezinde 
hizmet verilmekteydi. 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık 
Hizmetleri Yüksek Okulu bünyesinde Kanada Cambrian Collage 
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MUM IŞIĞINDAN 
NOBELE

Tarih 10 Aralık 2015. Saat 17:32’de Kraliyet ailesi Stockholm 
Konser Salonuna giriyor ve tören başlıyor. Sunuş konuşmaları ve klasik 
müzik konserinden sonra sıra ödüllerin verilmesine geliyor.  İlk sırada 
yılın Nobel Fizik Ödülünü alan Takaaki Kajira ile Arthur B. McDonald 
var. Sıra 2015 yılı Kimya Nobel Ödülü alanlara geliyor. Sunuş 
konuşmasında diğer iki ödül sahibi ile birlikte Profesör Aziz Sancar’ın 
DNA konusundaki çığır açan çalışmalarıyla ödüle layık görüldüğü 
anlatılıyor. Ve o tarihi an geliyor. Nobel Kimya Ödülünü paylaştığı 
Tomas Lindahl ve Paul Modrich’in ardından Aziz Sancar ödül beratını 
ve madalyasını İsveç Kralı 16’ıncı Gustaf’ın elinden alıyor.  Önce 
Kıralı, sonra Kraliyet Ailesini ve Nobel Ödül Jürisini, daha sonra da 
törene katılan topluluğu başı ile selamlıyor, kendisiyle birlikte aynı 
ödülü paylaşan bilim adamlarının yanına oturuyor. Salonda değiller, 
fakat, Aziz Sancar’ın Mardin’in Savur ilçesindeki aile bireyleri de 
töreni televizyondan izliyorlar.

 

Nobel Ödülüne uzanan azim ve kararlılık öyküsü 8 Eylül 1946 günü 
Mardin’in Savur ilçesinde başladı. Aziz Sancar okuma yazma bilmeyen,  
sekiz çocuklu bir çiftçi ailesinin yedinci  çocuğu olarak dünyaya geldi. 
İki de üvey kardeşi vardı. Savur’da mum ışığı ile aydınlanan ilkokul ve 
ortaokul günlerinden sonra Aziz liseye gitmek istiyor. Fakat, Savur’da 
lise olmadığı için, Mardin lisesini bitiriyor. Ailesi okuma-yazma 
bilmemesine karşın çocuklarının iyi eğitim alması için ellerinden geleni 
yapıyor. Nitekim, yıllar sonra ağabeylerinden birisi yarbaylıktan, diğeri 
tuğgenerallikten emekli oluyor. Lise yıllarında futbol ile ilgileniyor 
Aziz. Genç milli takıma çağrılacak kadar başarılı bir kaleci olduğu 
halde eğitimi aksamasın diye  futboldan vazgeçiyor. Kimya tahsil etmek 
istiyor, ama, 5 arkadaşının da etkisiyle 1963 yılında girdiği İstanbul Tıp 
fakültesini 1969 yılında birincilikle bitiriyor.  Nobel Ödülünü aldıktan 
sonraki bir röportajında lise öğretmenlerinin Köy Enstitülerinde yetişen 

idealist insanlar olduğunu vurguluyor ve kendisinin yetişmesinde Köy 
Enstitülerinin payı olduğunu açıkça ifade ediyor.

    Mardin Lisesi Futbol Takımı – 1962 (Aziz Sancar kaleci)

 
Aziz Sancar’ın annesi Meryem Sancar

Sancar’ın üniversitedeki yaşamının neredeyse tamamını dersleri 
ve okulu işgal ediyor. İstanbul’u tanıma fırsatı bile olmuyor. Öyle 
ki, mezun olduktan sonra Topkapı Sarayının Sultan Ahmet semtinde 
olduğunu bilmediği için Sarayı Topkapı semtinde surlar arasında arıyor.  

Üniversitedeki hocaları arasında Prof. Dr. Muzaffer Aksoy’u, Prof. 
Dr. Ekrem Kadri Unat’ı ve Prof. Dr. Mutahhar Yenson’u saygıyla 
anıyor. Aksoy ve Unat, kendisine yurt dışına giderken referans mektubu 
yazan iki hocası. Biyokimya hocası Yenson, yüksek lisans eğitimine 
başlamadan önce bir süre hekimlik yapmasının deneyim kazanması 
için iyi olacağını öneriyor. Bu öneriye uyarak Mardin’e dönüp ilçe ve 
köylerde hekimlik yapmaya başlıyor. İlk araştırma deneyimini bu sırada 
ediniyor. Aldığı kan örneklerini hocası Muzaffer Aksoy’a gönderiyor; 
Mardin’de guatr hastalığının yaygınlığını inceleyip bir makale yazıyor. 
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yapıyor. Nitekim, yıllar sonra ağabeylerinden birisi yarbaylıktan, diğeri 
tuğgenerallikten emekli oluyor. Lise yıllarında futbol ile ilgileniyor 
Aziz. Genç milli takıma çağrılacak kadar başarılı bir kaleci olduğu 
halde eğitimi aksamasın diye  futboldan vazgeçiyor. Kimya tahsil etmek 
istiyor, ama, 5 arkadaşının da etkisiyle 1963 yılında girdiği İstanbul Tıp 
fakültesini 1969 yılında birincilikle bitiriyor.  Nobel Ödülünü aldıktan 
sonraki bir röportajında lise öğretmenlerinin Köy Enstitülerinde yetişen 

idealist insanlar olduğunu vurguluyor ve kendisinin yetişmesinde Köy 
Enstitülerinin payı olduğunu açıkça ifade ediyor.

    Mardin Lisesi Futbol Takımı – 1962 (Aziz Sancar kaleci)

 
Aziz Sancar’ın annesi Meryem Sancar

Sancar’ın üniversitedeki yaşamının neredeyse tamamını dersleri 
ve okulu işgal ediyor. İstanbul’u tanıma fırsatı bile olmuyor. Öyle 
ki, mezun olduktan sonra Topkapı Sarayının Sultan Ahmet semtinde 
olduğunu bilmediği için Sarayı Topkapı semtinde surlar arasında arıyor.  

Üniversitedeki hocaları arasında Prof. Dr. Muzaffer Aksoy’u, Prof. 
Dr. Ekrem Kadri Unat’ı ve Prof. Dr. Mutahhar Yenson’u saygıyla 
anıyor. Aksoy ve Unat, kendisine yurt dışına giderken referans mektubu 
yazan iki hocası. Biyokimya hocası Yenson, yüksek lisans eğitimine 
başlamadan önce bir süre hekimlik yapmasının deneyim kazanması 
için iyi olacağını öneriyor. Bu öneriye uyarak Mardin’e dönüp ilçe ve 
köylerde hekimlik yapmaya başlıyor. İlk araştırma deneyimini bu sırada 
ediniyor. Aldığı kan örneklerini hocası Muzaffer Aksoy’a gönderiyor; 
Mardin’de guatr hastalığının yaygınlığını inceleyip bir makale yazıyor. 
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Ödülü verilmesinin yolunu açtı. Bu çalışmasına devam etti ve 2015 
Mayıs ayında birlikte çalıştığı bilim ekibi ile insan genomundaki DNA 
onarım genlerinin bütün bir haritasını yayımladı. 

 Aziz Sancar bir buluşa daha imza attı. Transkripsiyona bağlı DNA 
onarım mekanizmasını açıkladı. Bu buluşu için Sancar “biyokimyası 
güzel, verileri güzel, sunuşu güzel bir Yunus Emre destanı” der. Bu 
buluşla DNA’daki hasar onarılırken protein sentezlenen bölümün nasıl 
oluyor da  protein sentezlenmeyen bölüme göre daha etkili ve hızlı 
onarıldığını açıkladı.  Bir proteinin sentezlenme sürecinde RNA adlı 
aracı molekül, proteinin genindeki koda uygun olarak sentezleniyor, 
böylece genin bilgisi RNA’ya aktarılmış oluyor, protein de RNA’daki 
koda göre sentezleniyordu. 

Aziz Sancar protein-DNA bağlanması konusundaki araştırmaları 
sırasında proteinlerin vücutta DNA’ya bağlanabildiği halde deney 
tüpünde bu bağlanmanın olmadığının farkına vardı. Bunun üzerine 
söz konusu bağlanmanın olabilmesi için vücutta başka bir proteinin 
devreye girebileceğini düşünerek çalışmalarını ilerletti ve bu proteine  
“moleküler arabulucu protein” adını verdi. Söz konusu protein DNA’ya 
bağlanacak proteinin yapısında değişiklik yapıp DNA’ya bağlanmasını 
ve yarı-kararlı bir DNA-protein kompleksinin oluşmasını sağlıyor, 
bağlanmanın ardından arabulucu protein bu kompleksten ayrılıyordu. 
Bu çalışmalar sonucunda “moleküler arabulucu  protein” kavramı 
literatüre yerleşti.

Aziz Sancar 1996 yılında Türkiye’ye gelmişti. ABD’ye dönerken 
uçakta okuduğu bir dergide jet lag (saat dilimlerini çok hızlı geçmekten 
kaynaklanan bedensel ritim bozukluğu) hakkında bir makale vardı.  
Yazıda pek çok canlıda bulunan 24 saatlik bir iç saat (biyolojik 
saat / kirkadyan saat) olduğu, insandaki çeşitli metabolik olayların 
düzenlenmesinde rol aldığı anlatılıyordu.  Bu yazı Aziz Sancar’da bir 
düşüncenin ışığını yaktı. İnsanda DNA onarımı etkinliği göstermeyen 
fotoliyaz benzeri genlerin bu konuyla ilişkili olabileceğini düşündü. 
Bakterilerdeki fotoliyaz enzimi ışıktan etkilenen bir özelliğe sahipti; 

insanda da fotoliyaz benzeri genlerle kodlanan proteinlerin, günışığına 
uyumlu biyolojik saatle ilişkili olabileceği olasılığı aklına yerleşti. O 
sıralarda yalnızca bir genin biyolojik saat ile olan ilişkisi biliniyordu.  
Sancar fotoliyaz benzeri bu gene kriptokrom (CRY) adını verdi ve bu 
konuda hipotetik bir makale yayımladı. Sonra bu hipotezi doğrulamak 
üzere araştırmalara koyuldu. CRY1 ve CRY2 genlerinde mutasyon 
oluşturduğunda biyolojik saatin bozulduğunu gözlemledi.  Bu buluşu 
nedeniyle 1998 yılında Science Dergisince verilen yılın molekülü 
yarışmasında ikincilik kazandı. Aynı konuda çalışmakta olan başka 
araştırmacılar başka biyolojik saat genleri keşfettiler.  Bu çalışmaları 
yapan bilim insanları 2017 yılında Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülüne 
layık görüldüler. Aziz Sancar bir söyleşide şunları söyledi: “Eğer Nobel 
Ödülü en çok üç kişiye verilir kuralı olmasaydı, 2017 yılındaki ödülü 
alan beşinci kişi ben olabilirdim.”

 

Aziz Sancar’ın biyokimya ve moleküler biyoloji alanına yaptığı 
çok önemli katkılardan birisi de “maxicell” yöntemini geliştirmesidir. 
Plazmidler bakteri kromozomlarından  ayrı olarak bulunan küçük 
halkasal DNA molekülleridir. Maxicell  yöntemi, hücre içindeki 
kromozomun ultra viyole ışınlarının etkisiyle yok edildiği halde 
plazmidlerin sağlam ve tek başına hücre içinde kalmasını ve bu yolla 
plazmide aktarılan genler ve bunların protein ürünlerini bakterinin 
kendi genleri ve proteinleri araya karışmadan inceleyebilmeyi mümkün 
kılıyordu.  Sancar’ın konu hakkındaki makalesi 1000’in üzerinde atıf 
aldı. 

Sancar, 415 bilimsel makale ve 33 kitap ve kitap bölümü yayınladı; 
kanser tedavisine yaptığı katkılar ve biyolojik saat  konusundaki 
çalışmaları nedeniyle ödüller aldı; 1984 yılında  ABD Ulusal Bilim 
Vakfı (National Science Foundation) Genç Araştırmacı Ödülünü, 
1990 yılında Amerikan Fotobiyoloji Derneği (American Society for 
Photobiology) Ödülünü,  1995 yılında ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü 
(National Institutes of Health) Ödülünü,  1997 yılında TÜBİTAK 
Ödülünü, 2001 yılında Amerikan Kimya Derneği tarafından verilen 
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İstanbul Tıp Fakültesinde sınıf arkadaşları ile histoloji dersinde    
(Aziz Sancar hocasının sağında)

Aziz Sancar, hekimlik çalışmalarına başladıktan 1.5 yıl sonra 
artık bilimsel çalışmalara başlamanın zamanı geldiğini düşünerek 
TÜBİTAK aracılığıyla yürütülen NATO’nun Barış ve Güvenlik İçin 
Bilim (Science for Peace and Security) bursuna başvurur ve 1971’de 
Amerika’ya, Baltimore’daki Johns Hopkins Üniversitesi’ne biyokimya 
dalında doktora eğitimine gider. Hiç İngilizce bilmemektedir. Haftada 
7 gün, 18 saat çalışmaktadır. Hemen hiç arkadaşı ve sosyal yaşamı 
yoktur. Bu yaşam onu çok zorlar. Ruhsal bulanıma girer, hatta, bir 
psikologtan yardım alır. Yabancı ülkelere giden pek çok kişinin başına 
gelen “ev özlemi” (home sickness) onda da ortaya çıkar ve uyum 
sorunları nedeniyle 1.5 yıl sonra Türkiye’ye döner. Savur’da hekimlik 
yapmaya başlar. Bir süre sonra yeniden bilimsel çalışmalar yapma 
arzusu baskın çıkar ve 8 ay sonra yeniden yurt dışı yolu görünür. 
Ancak, ABD’de sorunlar yaşadığı için TÜBİTAK bu kez İngiltere’de 
Lancaster Üniversitesi’ne gönderir Aziz Sancar’ı. Bu üniversitedeki 
bilimsel ortamın ABD’dekilerin hayli gerisinde olduğunu gözleyen 
Sancar bursunun kesilmesini göze alarak 1973 yılında Johns Hopkins’e 
geri döner. Eski hocası ile görüşür ve doktora eğitimini daha önce 
tanışmış olduğu Profesör Claud (Stan) Rupert’in yanında Teksas 
Üniversitesinde devam etmek istediğini belirtir. Sonuçta, istediği olur, 
ancak para sıkıntısına katlanmak durumundadır. Geceleri laboratuarda 
uyumak zorunda kalır. Bu yüzden okul yönetiminden uyarı alır. İşler 
yoluna girip kendisi için ücretli bir pozisyon buluncaya kadar Pakistanlı 
bir arkadaşı ile bir evi paylaşır. 

Aziz Sancar, Doktora eğitimi sırasında bakterilerde UV (morötesi) 
ışıması nedeniyle hasar görmüş DNA yapısı üzerinde araştırmalar yaptı; 
DNA’yı onaran fotoliyaz enzimini kodlayan geni genomdan ayrı olarak 
elde etmeyi (klonlamayı) başardı. Aynı zamanda bakterinin fotoliyaz 
enzimini fazladan üretmesini sağladı. Bu çalışmaları ile önce yüksek 
lisans ardından 1977 yılında doktora derecesi almaya hak kazandı. 

 
Aziz çok değer verdiği hocası Claud (Stan) Rupert ile (2009)

ABD’de doktora sonrası aynı üniversitede değil başka bir kurumda 
çalışma geleneği olduğu için doktora sonrası Yale Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ne geçen Aziz Sancar burada çalıştığı 1977 – 1982 yılları 
arasında çok önemli buluşlar yapmaya devam eder.  Bu dönemde 
nükleotid kesim onarımı araştırmalarına başlar. DNA onarımı 
konusundaki tezle doçent olur. Yale Üniversitesinde bulunduğu dört 
yılın sonunda başka bir üniversiteye geçmek için arayışlara giren 
Sancar uzun çabalar sonunda Chapel Hill’deki Kuzey Karolina 
Üniversitesi tarafından bir laboratuar kurmak üzere davet edilir. 
Ancak, Sancar bir araştırma üzerindeki çalışmalarını tamamlamadan 
ayrılmayı düşünmemektedir. Çünkü, bilim dünyası bir yarış dünyasıdır. 
Bir laboratuarı kurmak için harcayacağı sürede başka bir araştırmacı 
kendisinden önce yayınlayacağı bir makale ile bütün çalışmalarını heba 
edebilir.  Bu bilimsel yarış öylesine acımasız ve hırslı bir dünyadır ki, 
Sancar bir gün geç saatlerde elde ettiği bir araştırma bulgusunu kimseye 
söylemeden eve geldiğinde eşine şöyle der: ”Öyle bir şey buldum ki, bir 
Tanrı bir de ben biliyorum”. Sonuçta, gideceği yerde yılda 70 bin Dolar 
almaktansa araştırmalarını bitirebilmek uğruna 35 bin dolar kazanmaya 
razı olur. Aziz Sancar ve eşi Gwen, laboratuar kurulduktan sonra Kurey 
Kalorina Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik dalında profesör olarak 
çalışmaya başlarlar.

Aziz Sancar’ın yeni üniversitesinde yaptığı keşiflerden birisi 
nükleotid kesip çıkarma onarım mekanizmasını aydınlatmasıdır. Bu 
buluş, kendi deyişiyle “en büyük memnuniyeti ve nadiren bulduğu 
sükûneti hissettiren” buluşlarından biri oldu. Aslında bu konudaki 
çalışmalar daha önce yapılmış ve söz konusu onarım mekanizması 
1964 yılında bulunmuştu, fakat, ayrıntıları çözülememişti. Sancar 
bu enzimin, bakteri DNA’sındaki hasarlı nükleotidleri çıkarırken bu 
nükleotidlerin çevresindeki 12 nükleotidi de kesip attığını keşfetti. Bu 
onarımı insanlarda da araştırdı; geliştirdiği bir testle, insan DNA’daki 
hasarlı nükleotidlerin çevresindeki 27 nükleotidin nasıl kesilip atıldığını 
ve “doğru” nükleotidlerin nasıl yerleştirildiğini ortaya çıkardı; bu 
mekanizmanın 16 gen tarafından sentezlenen 16 protein ile işlediğini 
keşfetti. İşte, bu çalışması Aziz Sancar’a yıllar sonra  Nobel Kimya 
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Ödülü verilmesinin yolunu açtı. Bu çalışmasına devam etti ve 2015 
Mayıs ayında birlikte çalıştığı bilim ekibi ile insan genomundaki DNA 
onarım genlerinin bütün bir haritasını yayımladı. 

 Aziz Sancar bir buluşa daha imza attı. Transkripsiyona bağlı DNA 
onarım mekanizmasını açıkladı. Bu buluşu için Sancar “biyokimyası 
güzel, verileri güzel, sunuşu güzel bir Yunus Emre destanı” der. Bu 
buluşla DNA’daki hasar onarılırken protein sentezlenen bölümün nasıl 
oluyor da  protein sentezlenmeyen bölüme göre daha etkili ve hızlı 
onarıldığını açıkladı.  Bir proteinin sentezlenme sürecinde RNA adlı 
aracı molekül, proteinin genindeki koda uygun olarak sentezleniyor, 
böylece genin bilgisi RNA’ya aktarılmış oluyor, protein de RNA’daki 
koda göre sentezleniyordu. 

Aziz Sancar protein-DNA bağlanması konusundaki araştırmaları 
sırasında proteinlerin vücutta DNA’ya bağlanabildiği halde deney 
tüpünde bu bağlanmanın olmadığının farkına vardı. Bunun üzerine 
söz konusu bağlanmanın olabilmesi için vücutta başka bir proteinin 
devreye girebileceğini düşünerek çalışmalarını ilerletti ve bu proteine  
“moleküler arabulucu protein” adını verdi. Söz konusu protein DNA’ya 
bağlanacak proteinin yapısında değişiklik yapıp DNA’ya bağlanmasını 
ve yarı-kararlı bir DNA-protein kompleksinin oluşmasını sağlıyor, 
bağlanmanın ardından arabulucu protein bu kompleksten ayrılıyordu. 
Bu çalışmalar sonucunda “moleküler arabulucu  protein” kavramı 
literatüre yerleşti.

Aziz Sancar 1996 yılında Türkiye’ye gelmişti. ABD’ye dönerken 
uçakta okuduğu bir dergide jet lag (saat dilimlerini çok hızlı geçmekten 
kaynaklanan bedensel ritim bozukluğu) hakkında bir makale vardı.  
Yazıda pek çok canlıda bulunan 24 saatlik bir iç saat (biyolojik 
saat / kirkadyan saat) olduğu, insandaki çeşitli metabolik olayların 
düzenlenmesinde rol aldığı anlatılıyordu.  Bu yazı Aziz Sancar’da bir 
düşüncenin ışığını yaktı. İnsanda DNA onarımı etkinliği göstermeyen 
fotoliyaz benzeri genlerin bu konuyla ilişkili olabileceğini düşündü. 
Bakterilerdeki fotoliyaz enzimi ışıktan etkilenen bir özelliğe sahipti; 

insanda da fotoliyaz benzeri genlerle kodlanan proteinlerin, günışığına 
uyumlu biyolojik saatle ilişkili olabileceği olasılığı aklına yerleşti. O 
sıralarda yalnızca bir genin biyolojik saat ile olan ilişkisi biliniyordu.  
Sancar fotoliyaz benzeri bu gene kriptokrom (CRY) adını verdi ve bu 
konuda hipotetik bir makale yayımladı. Sonra bu hipotezi doğrulamak 
üzere araştırmalara koyuldu. CRY1 ve CRY2 genlerinde mutasyon 
oluşturduğunda biyolojik saatin bozulduğunu gözlemledi.  Bu buluşu 
nedeniyle 1998 yılında Science Dergisince verilen yılın molekülü 
yarışmasında ikincilik kazandı. Aynı konuda çalışmakta olan başka 
araştırmacılar başka biyolojik saat genleri keşfettiler.  Bu çalışmaları 
yapan bilim insanları 2017 yılında Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülüne 
layık görüldüler. Aziz Sancar bir söyleşide şunları söyledi: “Eğer Nobel 
Ödülü en çok üç kişiye verilir kuralı olmasaydı, 2017 yılındaki ödülü 
alan beşinci kişi ben olabilirdim.”

 

Aziz Sancar’ın biyokimya ve moleküler biyoloji alanına yaptığı 
çok önemli katkılardan birisi de “maxicell” yöntemini geliştirmesidir. 
Plazmidler bakteri kromozomlarından  ayrı olarak bulunan küçük 
halkasal DNA molekülleridir. Maxicell  yöntemi, hücre içindeki 
kromozomun ultra viyole ışınlarının etkisiyle yok edildiği halde 
plazmidlerin sağlam ve tek başına hücre içinde kalmasını ve bu yolla 
plazmide aktarılan genler ve bunların protein ürünlerini bakterinin 
kendi genleri ve proteinleri araya karışmadan inceleyebilmeyi mümkün 
kılıyordu.  Sancar’ın konu hakkındaki makalesi 1000’in üzerinde atıf 
aldı. 

Sancar, 415 bilimsel makale ve 33 kitap ve kitap bölümü yayınladı; 
kanser tedavisine yaptığı katkılar ve biyolojik saat  konusundaki 
çalışmaları nedeniyle ödüller aldı; 1984 yılında  ABD Ulusal Bilim 
Vakfı (National Science Foundation) Genç Araştırmacı Ödülünü, 
1990 yılında Amerikan Fotobiyoloji Derneği (American Society for 
Photobiology) Ödülünü,  1995 yılında ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü 
(National Institutes of Health) Ödülünü,  1997 yılında TÜBİTAK 
Ödülünü, 2001 yılında Amerikan Kimya Derneği tarafından verilen 
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İstanbul Tıp Fakültesinde sınıf arkadaşları ile histoloji dersinde    
(Aziz Sancar hocasının sağında)

Aziz Sancar, hekimlik çalışmalarına başladıktan 1.5 yıl sonra 
artık bilimsel çalışmalara başlamanın zamanı geldiğini düşünerek 
TÜBİTAK aracılığıyla yürütülen NATO’nun Barış ve Güvenlik İçin 
Bilim (Science for Peace and Security) bursuna başvurur ve 1971’de 
Amerika’ya, Baltimore’daki Johns Hopkins Üniversitesi’ne biyokimya 
dalında doktora eğitimine gider. Hiç İngilizce bilmemektedir. Haftada 
7 gün, 18 saat çalışmaktadır. Hemen hiç arkadaşı ve sosyal yaşamı 
yoktur. Bu yaşam onu çok zorlar. Ruhsal bulanıma girer, hatta, bir 
psikologtan yardım alır. Yabancı ülkelere giden pek çok kişinin başına 
gelen “ev özlemi” (home sickness) onda da ortaya çıkar ve uyum 
sorunları nedeniyle 1.5 yıl sonra Türkiye’ye döner. Savur’da hekimlik 
yapmaya başlar. Bir süre sonra yeniden bilimsel çalışmalar yapma 
arzusu baskın çıkar ve 8 ay sonra yeniden yurt dışı yolu görünür. 
Ancak, ABD’de sorunlar yaşadığı için TÜBİTAK bu kez İngiltere’de 
Lancaster Üniversitesi’ne gönderir Aziz Sancar’ı. Bu üniversitedeki 
bilimsel ortamın ABD’dekilerin hayli gerisinde olduğunu gözleyen 
Sancar bursunun kesilmesini göze alarak 1973 yılında Johns Hopkins’e 
geri döner. Eski hocası ile görüşür ve doktora eğitimini daha önce 
tanışmış olduğu Profesör Claud (Stan) Rupert’in yanında Teksas 
Üniversitesinde devam etmek istediğini belirtir. Sonuçta, istediği olur, 
ancak para sıkıntısına katlanmak durumundadır. Geceleri laboratuarda 
uyumak zorunda kalır. Bu yüzden okul yönetiminden uyarı alır. İşler 
yoluna girip kendisi için ücretli bir pozisyon buluncaya kadar Pakistanlı 
bir arkadaşı ile bir evi paylaşır. 

Aziz Sancar, Doktora eğitimi sırasında bakterilerde UV (morötesi) 
ışıması nedeniyle hasar görmüş DNA yapısı üzerinde araştırmalar yaptı; 
DNA’yı onaran fotoliyaz enzimini kodlayan geni genomdan ayrı olarak 
elde etmeyi (klonlamayı) başardı. Aynı zamanda bakterinin fotoliyaz 
enzimini fazladan üretmesini sağladı. Bu çalışmaları ile önce yüksek 
lisans ardından 1977 yılında doktora derecesi almaya hak kazandı. 

 
Aziz çok değer verdiği hocası Claud (Stan) Rupert ile (2009)

ABD’de doktora sonrası aynı üniversitede değil başka bir kurumda 
çalışma geleneği olduğu için doktora sonrası Yale Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ne geçen Aziz Sancar burada çalıştığı 1977 – 1982 yılları 
arasında çok önemli buluşlar yapmaya devam eder.  Bu dönemde 
nükleotid kesim onarımı araştırmalarına başlar. DNA onarımı 
konusundaki tezle doçent olur. Yale Üniversitesinde bulunduğu dört 
yılın sonunda başka bir üniversiteye geçmek için arayışlara giren 
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aynı miktarda para ekleyerek Karolina Türk Evine bağışladı. Nobel 
Ödülü olarak aldığı 850 bin Avroyu da aynı kuruluşa verdi. Anıtkabir 
Müzesine teslim ettiği 175 gramlık altın Nobel Madalyası 2-5 milyon 
TL’ye el değiştirebilmektedir.  Onun önemsediği en önemli şey sürekli 
çalışmaktı. Bir konuşmasında şunları ifade etti: “Başarılı bir bilim 
insanında 3 temel özelliğin bulunması gerektiğine inanıyorum. Bilgiye 
dayalı yaratıcılık, sıkı çalışmak ve başarısızlık karşısında direnmek. 
Hepimizin zekâsı aşağı yukarı aynı, farkı çok çalışmak yaratıyor.”

Aziz Sancar, genlerin onarımları konusundaki 20 yılı aşkın 
çalışmalarının doruk noktasında insan genomunun onarım haritasını 
yapmayı başarmıştı. Bu bulgusunu kendisi “piri Reis’in haritası” 
olarak nitelendirir. Bu haritanın yayınlandığı günlerde Peru’daki bir 
konferanstan dönerken uçakta eşi Gwen’e şöyle der: “Eğer bu uçak And 
dağlarına düşer ve ben ölürsem, bil ki mutlu bir insan olarak öleceğim”. 

İşte bilimle mutlu olan örnek bir bilim insanı ….

Kaynaklar

• www.bilimteknik.tubitak.gov.tr/sites/default/files/.../prof.dr_.
aziz_sancar_poster.pdf

• http://www.milliyet.com.tr/buyukcekmece-ye-aziz-sancar-in-
heykeli-istanbul-yerelhaber-1396585/

• https://serkanbolat.com/2016/06/08/aziz-sancar/

• https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/
laureates/2015/sancar-bio.html

Sağlıkta Altın Olaylar

Kuzey Karolina Seçkin Kimyager Ödülünü, 2004 yılında  ABD Fen ve 
Sosyal Bilimler Akademisi (American Academy of Arts and Sciences) 
Ödülünü almaya hak kazanan Sancar, 2005 yılında bilim dünyasının en 
prestijli üyelikleri arasında yer alan ABD Ulusal Bilimler Akademisi’ne 
seçildi; bu akademiye seçilen ilk Amerikalı Türk oldu. Ayrıca, 2007 
yılında Vehbi Koç Ödülünü kazandı. 

 

Bu başarılar ve ödüllerden sonra, eşi  ile birlikte “Aziz ve Gwen 
Sancar Vakfı”nı kurdu. Bu vakıf aracılığı ile ABD’de okuyan Türk 
öğrencilerine yardım etmek ve Türk-Amerikan ilişkilerini geliştirmeyi 
amaçladı. Kuzey Karolina eyaletinde “Karolina Türk Evi” adlı bir 
öğrenci misafirhanesi açtı. 2006 yılında Türkiye Bilimler Akademisi’ne 
asıl üye olarak seçildi. Nobel Ödülü olarak kendisine sunulan 850 bin 
Avroyu da bu Vakfa bağışladı.

 
Aziz ve Gwen Sancar / 1994 - 2015

Bir söyleşide Aziz Sancar duygularını şöyle dile getirmişti: “Ben 
Atatürk’ün yaptığı devrimlerin ve Cumhuriyetin çocuğuyum. Beni 
yetiştiren Köy Enstitüsü, Mardin Lisesi ve İstanbul Tıp Fakültesi’dir. 
Bu ödül Atatürk’ün ve Cumhuriyetin ödülüdür. Birinci gün Nobel 
verildikten sonra şaşırmıştık düşünecek vakit yoktu. İkinci gün 
eşimle konuştuk ve Nobel ödülünün Anıtkabir’e konulmasına karar 
verdik. Çünkü bu ödül Ata’mız sayesinde alınmıştır.”Aziz Sancar, 
“beni ödüle götüren Atatürk’ün ve Türkiye Cumhuriyetinin yaptığı 
eğitim devrimidir. Dolayısıyla bu ödülün sahibi Atatürk ve Türkiye 
Cumhuriyeti’ni temsil eden Anıtkabir Müzesi’dir” diyerek Nobel 

Ödülü ile madalya ve beratını Genel Kurmay Başkanına teslim etti. 
Madalya ve berat 19 Mayıs 2016 tarihinden buyana Anıtkabir’deki 
Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde kendisine ayrılan özel alanda 
sergilenmektedir. Anıtkabir’deki törende Sancar anlamlı bir şekilde 
duygularını ifade etti : “Bu madalyayı buraya vermekle, Atatürk’e ve 
Atatürk’ün silah arkadaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlara vefa 
borcumu ödedim…Millete böyle bir sevinç yaşattığım ve özellikle 
gençlere bilim yapma ilhamı verdiğim için çok mutluyum”. 

Ödülü teslim sırasında Aziz Sancar’ın yakasında Türk Bayrağı ve 
Atatürk rozetleri vardı. Kravatı ise Osmanlı Devletini sembolize eden 
tuğra desenli idi. Sancar, gerek Sockholm’daki Nobel Konferansında, 
gerekse Türkiye’de iken davet edildiği her yerde Türk olmaktan kıvanç 
duyduğunu ve kendisinin başarılarının aslında ülkemizdeki eğitim 
reformunun başarısı olduğunu ifade etti Öğrencilere verdiği öğütler 
şunlar oldu: “Onların kitaplarda benim yaptığım buluşları görüp ‘Bunu 
bir Türk yaptı, biz de yapabiliriz’ demelerini beklerim. Bir de gittiğinde 
Amerikalı’dan saygı istiyorsan, önce kendine saygı göstereceksin. 
Kendine saygı demek, Türk olduğunu unutmayacaksın. Ben Türk’üm 
dediğinde kendinizle gurur duyacaksınız ki karşınızdaki adam da size 
hürmet göstersin.” Kanserin tedavisi için bir umut olan buluşları için bir 
demecinde “… ama o sigara içilmezse en az yüzde 50 oranında kendi 
buluşuna ihtiyaç duyulmayacağını” söylemişti.  

 

Aziz Sancar Nobel madalyasının 3 tane kopyasından birini 
Amerika’daki Üniversitesinin kütüphanesine, İkincisini İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne üçüncüsünü ise Mardin Artuklu 
Üniversitesine ayırdı.

 

Aziz Sancar’ın belki de en önde gelen özelliği alçakgönüllü 
oluşu ve bilimsel tatminini parasal çıkarların önünde tutmasıdır. 
Vehbi Koç Ödülü ile birlikte aldığı 100 bin TL’nin üzerine kendisi de 
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SAĞLIKTA VAKIFLAR

Türkler, tarihin her döneminde sağlık hizmetleri ile ilgili vakıflar 
kurup işletmişlerdir. Bunun en güzel örneği, 1206 yılında Kayseri’in 
Yenice mahallesinde Anadolu Selçuklu hükümdarı I. Gıyaseddin 
Keyhüsrev tarafından kardeşi Gevher Nesibe Sultan adına yaptırılan 
tıp okulu ve darüşifadır.

Rivayete göre, Gevher Nesibe Sultan aşık olduğu bir 
kumandanın ölümünden sonra verem hastalığına yakalanır. Ölüm 
döşeğinde iken kardeşi Gıyaseddin son arzusunu sorar. O da, kendisi 
gibi çaresiz hastaları tedavi edebilecek hekimler yetiştirmek üzere bir 
medrese kurulmasını vasiyet eder. Gıyaseddin vasiyeti yerine getirir. 
İnşaat iki yıl sürer ve Gevher Nesibe Sultan da medresenin içindeki 
türbesine gömülür.

Osmanlı döneminde kurulan bir çok vakıf arasında Fatih Sultan 
Mehmet tarafından kurulmuş olan vakfiye en çok bilinenidir.

FATİH SULTAN MEHMET HAN’ın

Tababetle ilgili vakıfnamesi

Ben ki İstanbul fatihi abdü aciz Fatih Sultan Mehmet. 
Bizatihi, alun terimle kazanmış olduğum akçelerimle satın 
aldığım İstanbul’un Taşlık mevki’inde kain ve malum-ul hudut 
olan 136 bap dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakfı 
salih eylerim.

Şöyle ki : Bu gayrı menkulatımdan elde olunacak nemalarla 
İstanbul’un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim. Bunlar ki, 
ellerindeki bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu 
halde günün belirli saatlerinde bu sokakları gezeler. Bu sokaklara 
tükürenlerin tükürükleri üzerine bu tozu dökeler ki yevmiye 
yirmişer akçe alsunlar. 

Ayrıca, 10 cerrah, 10 tabib ve 3 de yara sarıcı tayin ve 
nasp eyledim. Bunlar ki, ayın belli günlerinde İstanbul’a çıkalar, 
bilaistina her kapuyu vuralar ve o evde hasta olup olmadığını 
soralar. Var ise, şifası mümkün ise şifayap olalar. Değilse, 
kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin Darülaceze’ye 
kaldırılarak orada salah bulduralar.

Maza-Allah her hangi bir gıda maddesi buhranı da vaki 
olabilir. Böyle bir hal karşısında bırakmış olduğum 100 silah, 
ehli erbaba verile.  Bunlar ki, hayvanatı vahşiyenin yumurtada 
veya yavruda olmadığı sıralarda Balkanlara çıkıp avlanalar ki, 
zinhar hastalarımızı gıdasız bırakmayalar.

Ayrıca, külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethanede 
şehit ve şühedanın harimleri ve Medine-i İstanbul fukarası 
yemek yiyeler. Ancak, yemek yemeye veya almaya bizzatihi 
kendüleri gelmeyü, yemekleri güneş’in loş bir karanlığında ve 
kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde evlerine götürüle.

Seçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki bu gelenek Cumhuriyet 
döneminde de sürmüş ve ülkenin her yanında kurulan vakıflar 
aracılığı ile halka değişik alanlarda gönüllü hizmetler sunulmaya 
devam edilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün arşivinde 27.021 
adet vakfiye senedi vardır. Bunlardan 5444 tanesi Genel Müdürlüğün 
kurulduğu 1953 yılından sonraki döneme aittir. Bu tarihten sonra 
kurulmuş olanlar “yeni vakıflar” olarak adlandırılmaktadır. Yeni 
vakıflar arasında sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösterenlerin 
sayısı 600 dolayındadır.

Günümüzde, sağlık, eğitim, çevre, kalkınma, tanıtım, sosyal 
hizmetler gibi alanlarda kurulmuş bütün vakıfların ortak amacı, 
toplum kaynaklarını harekete geçirerek, bu alanlara ayrılan kaynaklara 
ek kaynaklar yaratmaktır. Bu ihtiyaç, sağlık alanında, diğer alanlara 
göre daha belirgin olarak hissedilmektedir. Sağlık hizmetlerine kamu 
kaynaklarından ayrılan pay hiçbir dönemde yeterli olmamıştır. Bu 
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hizmetlerden sorumlu olan bütün kurumlar ek kaynak bulabilmek 
için gönüllü kuruluşlar aracılığı ile yardımsever yurtdaşların desteğini 
aramışlardır.

Çünkü, gelişmekte olan ülkelerdeki planlamacı ve 
ekonomistlerin çoğu, sağlık (ve eğitim) hizmetleri ile ilgili yatırımları 
“nüfus yatırımı” (demografik yatırım) olarak kabul ederler. Yani, 
sağlık hizmetlerine yapılan harcamalar geri dönüşü olmayan, ya da 
çok geç olan, ülke ekonomisine belirgin bir katkı sağlamayan ya da 
katkısı sınırlı olan harcamalardır. Her ne kadar, sağlıklı insan gücünün 
ekonomiyi hızlandıracağından söz edilse de, planlamacılara göre bu 
sonuç kısa dönemde gözlenemez. Onlara göre, kaynakları kıt olan 
ülkelerin, bu kaynakları mal üretimi ya da ticaret gibi zenginlik 
yaratıcı alanlara yatırmak gerekir. Nüfus yatırımlarına yapılacak 
harcamalar asıl yapılması gereken ekonomik kalkınmayı geciktirir. 
Bu durum, toplumun sağlığını da olumsuz etkiler. Çünkü, ekonomik 
kalkınma ve zenginleşme sağlık düzeyinin yükselmesinin de temel 
koşuludur. Zenginlik, sağlığı olumlu etkiler. Önce zenginlik, sonra 
sağlık gelir. Yani, ekonomik kalkınmaya yönelik yatırımlar sağlık ile 
ilgili yatırımlara tercih edilmelidir.

Yukarıda değinilenler abartılı olarak kabul edilebilir. Ancak, 
Türkiye dahil, hemen bütün ülkelerde sağlık hizmetlerine devlet 
bütçelerinden ayrılan payların uzun yıllar az olması bunun kanıtıdır. 

Öte yandan, sağlık hizmetleri giderek gelişen ve değişen 
teknolojiyi de izlemek zorundadır ; Nüfus artışına paralel olarak yeni 
sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmekte olanlarının her zaman 
bakımlı ve temiz olması, çalışanların hem çalışma ortamından hem 
de ücretleri yönünden tatmin olmaları ve sürekli eğitilmeleri gerekir. 
Böylesine güç, yoğun ve yaygın bir hizmet türü olan sağlık hizmetleri 
her ülkede “pahalı” olarak kabul edilir. Hiç bir ülkede sağlık 
hizmetlerine halkın beklediği ölçüde kaynak ayrıldığı söylenemez.. 
Kaldı ki, hizmetlere kaynak ayırmak yetmez, ayrılan kaynağın 
bürokratik engellere takılmadan hızla kullanılabilmesi önemlidir.

Bu sıkıntıların çekildiği tek sektör sağlık değildir. Bu durum, 
eğitim ve kültür başta olmak üzere bir çok sektörün ortak sorunudur. 
Ancak, sağlık sektörü, özellikleri yönünden kaynak yetersizliğinden 
çok daha derin şekilde etkilenmektedir.

İşte, sağlık hizmetlerinde kaynak sıkıntısını aşmanın bir 
yolu da gönüllü kuruluşlara yönelmektir. Bu yaklaşım geçmişte bir 
devlet politikası olarak da uygulanmıştır. Kızılay bunun en çarpıcı 
örneğidir. Kızılay özel bir kanunla kurulmuştur ve devlet tarafından 
da desleklenerek halkın gönüllü katkıları ve yardımı sağlanmaktadır. 
Verem savaşı hizmetlerindeki derneklerin desteklenmesi de bir 
devlet politikası olarak uygulanmaktadır. Türkiye Ulusal Verem 

Savaşı Derneği’ne her yıl devlet bütçesinden belli bir pay ayrılır. Bu 
dernek de, sağladığı yardımlarla ülkenin dört yanında verem savaş 
dispanserleri ve hastaneler çalıştırır.

Ülkemizde sağlık alanında hizmet veren gönüllü kuruluşlar 
arasında hem parasal gücü hem de hizmete katkısı açısından önde 
gelenleden biri de Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (SSYV)’dır. Bu 
vakfın kurulduğu 1983 yılında da yukarıda değinilen sorunlar vardı. 
Sağlık evleri, sağlık ocakları ve birçok hastane onarım bekliyordu; 
tıbbi araç gerecin yenilenmesi gerektiği halde yapılamıyordu; sağlık 
meslek liselerindeki öğrencilere eğitim yılı başında verilen kitaplar 
yıl sonunda geri alınıp bir sonraki öğrenciler için saklanıyordu; 
o yıllarda başlayan zorunlu hizmet uygulamalarından önce uyum
kurslarına getirtilecek hekimler için ödenek bulunamıyordu; benzin
ödeneğinin yetersizliği nedeniyle gezici hizmetler yapılamıyordu;
sağlık kuruluşlarında kırılan camlar yenilenemiyor, telefon giderleri
karşılanamıyor, temizlik malzemeleri sürekli olarak sağlanamıyordu.
O yıl içinde hizmetlerin sosyalleştirildiği 20 ilde sağlık ocağı ve
evlerinin yapımı için ödenek sağlanamamıştı. Bütün bunların yanısıra,
bürokratik nedenlerle ve bütçe fasılları arasındaki aktarmaların güçlüğü
nedeniyle 1982 yılının bütçesinde altı milyar lira harcanamamış ve
Maliye Bakanlığı’na iade edilmek zorunda kalınmıştı.

Bu sorunları çözmek amacıyla sağlık kuruluşlarında kurulan 
irili ufaklı dernekler yeterince gelişememişti. Bu çabalarda dağınıklık, 
eşitsizlik ve yetersizlik söz konusıydu. İşte, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı’nın hizmetlerini desteklemek ve geliştirmek üzere bir vakıf 
kurma düşüncesi bu ortam içinde doğdu. 

Vakıf senedi 21 Eylül 1983 günü Resmi Gazetede yayımlandı. 
O tarihten sonra Vakfın şube sayısı 211’e kadar çıktı. Gelirleri ile 
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Türkiye’nin her yanında sayısız sağlık evi, sağlık ocağı, hastane gibi 
kuruluşlar yapıldı ve onarıldı, araç-gereç, aşı, serum, ilaç gibi tıbbi 
malzeme sağlandı, bağışıklama kampanyaları yürütüldü, personel 
takviyesi gerçekleştirildi, afetzedelere yardımlar yapıldı, bilimsel 
toplantılara destek verildi ; başta enjektör ve röntgen cihazları olmak 
üzere sanayi yatırımları gerçekleştirildi. Zengin yörelerden toplanan 
bağışlar daha yoksul bölgelere aktarılarak sağlık hizmetlerinin 
gelişmesine aracı olundu. SSYV ülkemizdeki sağlık hizmetlerine 
şimdiye kadar 300 milyon ABD dolarına yakın ek kaynak sağladı. 

Medplast Enjektör Fabrikası

Daha sonra, Vakıflar Kanununda yapılan değişiklikler sonucunda 
şubelerini kapatan ve örgütlenmesinde yeni düzenlemeler yapan 
Vakıf, aynı amaçla çalışmalarına devam ediyor. Enjektör ve kaynak 
suyu üretimi yapıyor. Ankara’nın Balgat semtinde kurup beş yıl 
süreyle kendisinin işlettiği cerrahi tıp merkezi halka hizmet vermeye 
devam ediyor. Çalışmalarını bilimsel araştırma ve diğer aktiviteleri 
destekleyerek, sağlıkla ilgili okullarda eğitim gören öğrencilere 
karşılıksız burslar vererek, bilimsel yayınlar yaparak, kadın sığınma 
evleri kurarak, muhtaç ve yaşlılara sosyal hizmetler vererek, bilimel 
toplantılar düzenleyerek devam ediyor. Vakıf, elindeki bütün taşınmaz 
varlıklarını sağlık hizmetleri için kullanıyor, üstün sağlıkçı, sağlıkta 
üstün yönetici, basında sağlık ve örnek insan ödülleri veriyor.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı’nın kuruluşunda emeği geçmiş 
bir kişi olarak belirtmeliyim ki, bu vakfın kuruluşunda iki vakıftan 
esinlenilmiştir. Bunlardan biri Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı, diğeri 
Hacettepe Vakıflarıdır. Özellikle Hacettepe Vakıfları, kurduğu 
şirketlerle bir vakfın nasıl güçlenebileceği ve bir vakıfın nasıl başarıya 
erişeceği konularında eşşiz bir örnektir. Bu nedenle, Hacettepe 
vakıflarını kurarak, vakıfların “üçüncü sektör” olarak ülkenin sosyal 
ve ekonomik kalkınmasına ne denli katkılarda bulunabileceğini 
kanıtlayan hocamız Prof. İhsan Doğramacı’yı da anmak gerekir. 

“Her kimse ki; Vakıflarımın bekasına özen ve gelirlerinin 
artırılmasına itina gösterirse, bağışlayıcı olan Allahu Teâlâ’nın 
huzurunda ameli güzel ve makbul olup, mükâfatı sayılamayacak kadar 
çok olsun, dünya üzüntülerinden korunsun ve muhafaza edilsin...”

Kanuni Sultan Süleyman Vakfiyesinden...

Hicri 950 - Miladi 1543
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