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GENEL AMAÇ
Sağlık  mesleğinin günümüze kadar geçirdiği aşmaları bilmek. Mesleğin toplumdaki rolünü kültürel, 

fonksiyonel işbirliği ilişkileri içerisinde inceleyebilmek. Uygulamadaki aksaklıkları
İnceleyip gerekli düzeltmeleri yapabilecek beceriyi kazanmak.

AMAÇLAR
1. İlkel devirlerde milattan önce tıp ve hasta bakımını gelişmesini bilmek.
2. Hipokrat’ın tıptaki yerini bilmek,önemini kavramak.
3. Dinlerin hasta bakımı üzerindeki  etkilerini bilmek.
4. Tıp alanındaki ünlü Türk hekimlerini tanımak, hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmak.
5. Ortaçağ ve sonrası meslekteki gelişmeleri bilmek.
6. Türkiye’de mesleğin başlangıç ve gelişme aşamaları hakkında genel bilgiye sahip olmak.
7. Mesleğin özelliklerini, temel ilkelerini bilmek ve bu doğrultuda davranış geliştirmek.
8. Meslekte deontolojinin önemini bilmek, çalışma ortamında uygulama alışkanlığı kazanmak.
9. Sağlık hizmetlerinde ekip çalışmasının yeri ve önemini kavramak,ekip içinde kendisine düşen 

sorumlulukları yerine getirmek.
10. Hizmet içi eğitimlerin gerekliliğini kavrayıp çağın şartlarına uyabilmek ve gelişmelerden yararlan-

mak.

AÇIKLAMALAR
1. Bu ders diğer ilgili derslerle bağlantı kurularak işlenmelidir.
2. Her dersin başında “dersin amaçları” açıklanmalıdır.
3. Ders işlenirken “katılımcı eğitim  yöntemleri” uygulanarak öğrencilerin katılımları sağlanmalıdır.
4. Ders işlenirken konunun özelliğine göre seçilen eğitim araç ve gereçlerinin kullanılmasına önem 

verilmelidir.
5. Meslek deontolojisi prensipleri içerisinde canlı modelle çalışmaya önem verilmelidir.
6. Konular işlenirken imkanlar ölçüsünde somut örneklerden faydalanılmalıdır.
7.  Ders işlenirken teorik bilgilerle uygulamalı eğitim arasında bağlantı kurulmalıdır.
8. Her dersin sonunda derste edinilen bilgi ve becerilerin pratikte (mezuniyet sonrası) kullanılabilirliği 

ile bağlantı kurulmalıdır.
9. Her dersin sonunda konunun değerlendirilmesi yapılarak eski bilgileri pekiştirici açıklamalar 

yapılmalıdır.
10. Aynı dersi okutan öğretmenlerle işbirliği yapılmalıdır.
11. Günün şartlarına göre ders ile ilgili yenilikler takip edilerek öğrencilere aktarılmalıdır. 



VII

İçindekiler
UNİTE I. DEONTOLOJİ ve TIP TARİHİ
1.  DÜNYADA HEMŞİRELİĞİN GELİŞİMİ ........................................................................................................2
 1.1. İLKEL DEVİRDEN GÜNÜMÜZE HASTA BAKIM ANLAYIŞI .................................................................2
  1.1.1. Bir İçgüdü Olarak Sağlık .........................................................................................................3
  1.1.2. Sağlık Hizmetlerinde Mistik Anlayış ........................................................................................3
  1.1.3. Sağlık Hizmetlerinde Ampirik Anlayış .....................................................................................5
  1.1.4. Sağlık Hizmetlerinde Bilimsel Anlayış .....................................................................................5
  1.1.5. Etiyolojik Tedavi Dönemi .........................................................................................................5
  1.1.6. Çağdaş Dönem  ......................................................................................................................6
 1.2. MILATTAN ÖNCE TIBBIN GELIŞIMI ...................................................................................................7
  1.2.1.Hititlerde / Eti Türklerinde Tıp...................................................................................................7
  1.2.2. Mezopotomya’da Tıp  .............................................................................................................9
  1.2.3. Eski Mısır’da Tıp  ...................................................................................................................19
  1.2.4. Eski Çinlilerde Tıp ..................................................................................................................21
  1.2.5. Eski Hint Hekimliği ................................................................................................................26
  1.2.6.Roma Ve Bizans İmparatorluğu Döneminde Tıp  ..................................................................29
 1.3.DİNLERİN TIBBA ETKİSİ ....................................................................................................................34
  1.3.1. Museviliğin Tıbba Etkileri.......................................................................................................34
  1.3.2. Hıristiyanlığın Tıbba Etkileri ...................................................................................................35
  1.3.3. Dakonesler Ve Dakonların Tıbba Etkileri ..............................................................................35
  1.3.4. Manastırlarda Tıp Hizmetleri .................................................................................................36
  1.3.5. Müslümanlığın tıp Hizmetlerine Etkileri .................................................................................37
  1.3.6. Eski Türklerde Hekimlik Ve Hasta Bakımı .............................................................................41
  1.3.7. Türk-İslam Medeniyetlerinin Tıbba Etkileri ............................................................................42
 1.4. ORTAÇAĞ VE SONRASI TIP .............................................................................................................42
  1.4.1.Ortaçağda Batıda Tıp  ............................................................................................................43
  1.4.2.Ortaçağda Müslümanlarda Tıp ..............................................................................................46
  1.4.3.Rönesans’ın Tıbba Etkileri ......................................................................................................47
  1.4.4.Yeniçağ Ve Sonrasında Tıpta Gelişmeler ...............................................................................49
2. TÜRKLERDE VE TÜRKİYE’DE HEMŞİRELİĞİN GELİŞİMİ .......................................................................53
 2.1.Selçuklu Ve Osmanlılarda Tababet  ...................................................................................................53
 2.2. Türkiye’de Hemşireliğin Gelişimi ......................................................................................................59
  2.2.1.Sağlık Meslek Liselerinin Kuruluşu Ve Gelişmesi ..................................................................60
  2.2.2.Hemşirelik Yüksekokulları  .....................................................................................................61
  2.2.3.Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü .................................................................................62
  2.2.4. Hemşirelikte Ön lisans Programları ......................................................................................63
  2.2.5. Cumhuriyet Döneminin Lider Hemşireleri .............................................................................63
3.  FLORANCE NİGHTİNGALE VE HEMŞİRELİĞE ETKİSİ ...........................................................................68



VIII

4.  ULUSAL VE ULUSLARARASI HEMŞİRELİK VE SAĞLIK KURULUŞLARI ................................................71
 4.1. Türk Hemşireler Derneği ...................................................................................................................71
 4.2. Diğer Hemşirelik Dernekleri ..............................................................................................................73
 4.3. Uluslararası Hemşirelik Dernekleri ....................................................................................................74
 4.4. Türk Meslek Odaları ..........................................................................................................................76
  4.4.1.Türk Tabipleri Birliği ................................................................................................................76
  4.4.2.Türk Eczacıları Birliği ..............................................................................................................77
  4.4.3.Türk Veteriner Hekimleri Birliği ...............................................................................................78
  4.4.4.Diş Hekmleri Birliği .................................................................................................................78
  4.4.5.Diğer Bazı Örgütler .................................................................................................................78
 4.5. Birleşmiş Milletler Sağlık Kuruluşları .................................................................................................78
  4.5.1.Dünya Sağlık Örgütü ..............................................................................................................78
  4.5.2.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ............................................................................81
  4.5.3.Uluslararası Çalışma Örgütü ..................................................................................................83
  4.5.4.Birleşmiş Miletler Gıda Ve Tarım Örgütü ................................................................................85
5.  ÜNLÜ HEKİMLER .....................................................................................................................................86
 5.1. Ebu Bekir Razi ...................................................................................................................................86
 5.2. Ebu Nasri Farabi ...............................................................................................................................91
 5.3. İbn-i Sina ...........................................................................................................................................97
 5.4. Diğer Ünlü Türk Hekimleri ...............................................................................................................105
 5.5. Türkiye Cumhuriyeti’nde Lider Hekimler ........................................................................................106
 5.6. Hipokrat ...........................................................................................................................................110
6. ÇALIŞMA SORULARI .............................................................................................................................116

ÜNİTE II: HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. MESLEK TANIMI VE KRİTERLERİ ..........................................................................................................120
2. SAĞLIK MESLEKLERİNİN TARİHİ GELİŞİMİ .........................................................................................124
3. BİR MESLEK OLARAK HEMŞİRELİK .....................................................................................................124
4. ÇAĞDAŞ HEMŞİRELİĞİN ROLÜ ............................................................................................................126
5. HEMŞİRELİK NİTELİKLERİ .....................................................................................................................126
6. HEMŞİRELİĞİN TEMEL İLKE VE DEĞERLERİ ......................................................................................128
 6.1. Hemşirelikte Temel İlke Ve Değerler ...............................................................................................128
 6.2. Disiplin .............................................................................................................................................129
 6.3 Güven Duygusu Yaratma Ve Sır Tutma ...........................................................................................129
  6.3.1.Mesleklerarası Güven ...........................................................................................................129
  6.3.2.Hasta Ve Sağlık Çalışanları Arasındaki Güven ....................................................................130
 6.4. Mesleğe Bağlılık ..............................................................................................................................132
 6.5. Toplum İçindeki Davranışlar ............................................................................................................132
7. GRUP İÇİNDEKİ YAŞAMA UYUM ..........................................................................................................134



IX

8. HEMİRELİK İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER ..................................................................................135
 8.1. Hemşirelk Kanunu ...........................................................................................................................135
 8.2. Hemşirelik Yönetmenliği .................................................................................................................135
 8.3 Diğer Düzenlemeler .........................................................................................................................137
9. ÇALIŞMA SORULARI .............................................................................................................................138

ÜNİTE III. İNSAN HAKLARI ve HASTA HAKLARI
1. İNSAN HAKLARI .....................................................................................................................................140
2. İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ .............................................................................................145
3. DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ BİLDİRGELERİ ...........................................................................................149
4. ALMA-ATA BİLDİRGESİ VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ ....................................................................150
 4.1.Giriş ..................................................................................................................................................150
 4.2.Temel Sağlık Hizmetleri Süreci ........................................................................................................151
  4.2.1.Amaçları Belirleme Aşaması .................................................................................................151
  4.2.2.Politikaların/İlkelerin Belirlenmesi .........................................................................................151
  4.2.3.Alma Ata Bildirgesinde Belirlenen Politikalar .......................................................................154
  4.2.4.Strateji Ve Hedeflerin Belirlenmesi .......................................................................................155
5. DSÖ 21.YY HERKES İÇİN SAĞLIK BİLDİRGESİ ve 21 HEDEF ............................................................156
6. YASAL VE ETİK YÖNLERİ İLE SAĞLIK VE HASTA HAKLARI ................................................................165
 6.1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası .......................................................................................................165
 6.2.Hasta Hakları Yönetmenliği ..............................................................................................................165
7. UYGULAMALARDA İNSAN HAKLARI VE HASTA HAKLARI ..................................................................176
8. ÇALIŞMA SORULARI .............................................................................................................................178

ÜNİTE IV: ETİK KAVRAMLAR VE ETİK İLKELER
1. TIP ETİĞİ VE İLKELERİ ..........................................................................................................................180
 1.1. Mahremiyet ....................................................................................................................................183
 1.2. Otonomi (Özerklik) ........................................................................................................................184
 1.3. Yarar-Zarar .....................................................................................................................................185
 1.4. Dürüstlük ........................................................................................................................................187
 1.5. Eşitlik - Hakkaniyet ........................................................................................................................188
 1.6. Bilgilendirilme ................................................................................................................................188
2. HEMŞİRELİKTE ETİK .............................................................................................................................189
3. ETİK SORUNLAR VE ETİK KARAR VERME ...........................................................................................192
 3.1. Doku ve Organ Transplantasyonu ................................................................................................192
 3.2. Abortus veya Kürtaj .......................................................................................................................196
 3.3. Doğum Kontrolü ............................................................................................................................198
 3.4. Yapay Döllenme .............................................................................................................................201
 3.5. Tüp Bebek .....................................................................................................................................202
 3.6. Ampütasyon ...................................................................................................................................204
 3.7. Hibernasyon ..................................................................................................................................205
 3.8. Ötenazi ...........................................................................................................................................205
 3.9. Ölüm ve Otopsi ..............................................................................................................................208



X

4. ETİK KURULLAR .....................................................................................................................................209
5. SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARI İLE İLGİLİ SUÇ TANIMLARI .............................................................211
6. ÇALIŞMA SORULARI .............................................................................................................................214

ÜNİTE V:EKİP ÇALIŞMASI
1.  GİRİŞ   .................................................................................................................................................222
2.  ÖRGÜT VE EKİP .....................................................................................................................................223
3.  MESLEKLER ARASI İŞBİRLİĞİ ...............................................................................................................223
 3.1.Ekip Çalışmasının Önemi Ve Özelliği ...............................................................................................225
 3.2.Sağlık Ekibi Üyeleri ..........................................................................................................................227
 3.3.Ekip Çalışması İçin Gerekli Koşullar ................................................................................................227
4.  SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLARI .....................................................................................................229
 4.1.Giriş  .................................................................................................................................................229
 4.2.Sağlık çalışanın Hakları ....................................................................................................................230
  4.2.1. Sağlık Çalışanın Mesleki Hakları.............................................................................................230
  4.2.2 Sağlık Çalışanın Hukuki Hakları...............................................................................................232
5.  HASTALARIN SORUMLULUKLARI .........................................................................................................233
 5.1.Hastaların Kendilerine Karşı Sorumlulukları ....................................................................................233
 5.2. Hastaların Sağlık Çalışanına Karşı Sorumlulukları..........................................................................233
 5.3. Hastaların Topluma Karşı Sorumlulukları ........................................................................................234
6. ÇALIŞMA SORULARI .............................................................................................................................235

Kaynakça  .................................................................................................................................................238

Sözlük    .................................................................................................................................................240



ÜNİTE - I

DEONTOLOJİ
ve

TIP TARİHİ



TIBBİ ETİK ve MESLEK TARİHİ

2

1. DÜNYADA HEMŞİRELİĞİN GELİŞİMİ
1.1. İLKEL DEVİRDEN GÜNÜMÜZE HASTA BAKIM ANLAYIŞI

İnsanlık ile birlikte var olan, sağlık hizmetleri; gerek bilim ve teknolojik düzey gerekse hizmet sun-
ma biçim ve anlayışı yönünden sürekli bir değişim ve gelişim içinde olmuştur. Bu değişim ve gelişim-
de; içgüdüler, mistisizm, deneycilik(ampirizm) ve bilim başlıca rol oynayan etkenlerdir. Zamanın ilerle-
mesine koşut olarak, bu etkenlerin varlığı ve uygulamalardaki ağırlıkları değişmiştir. Böylece, sağlık hiz-
metleri sistemi, egemen olan uygulamalar ya da belirleyici olan anlayış açısından, tarihteki sırasıyla; iç-
güdü, mistik, polifarmasi, etiyolojik tedavi ve çağdaş dönemler olarak adlandırılabilen beş ayrı dönem-
den geçmiştir (1-4).1 

Bu dönemler, birbiri ile kesin sınırlarla ayrılmış zaman dilimleri olarak algılanma-malıdır. Çünkü her 
anlayış, kendinden önceki anlayış ve uygulamaları da içinde barındırmıştır. Ancak; zaman akışının belli 
dönemlerinde, bu anlayışlardan birisi diğerlerine üstün olmuş ve sağlık sistemindeki uygulamalara ege-
men olan temel anlayış haline gelmiştir.  Burada, dönemle anlatılmak istenen de budur. Günümüzde bu 
anlayışların tümüne ilişkin uygulamalar ve davranışlar varlığını sürdürmektedir. 

Aynı şekilde, bu dönemler, kronolojik zaman dilimlerine göre de birbirinden kesin sınırlarla ayrı-
lamaz. Çünkü bu anlayış ve uygulamalar, kronolojik zaman dilimlerinin ötesinde ve tüm kronolojik za-
man dilimlerine yayılmış bir şekilde yaşanmıştır. Ayrıca, belli bir zaman diliminde, bir toplumda başka 
bir sağlık anlayışı dönemi yaşanırken, diğer bir toplumda daha başka bir sağlık anlayışı ve uygulamala-
rı dönemi yaşana-bilmiştir. Buna karşılık, sağlık hizmetlerindeki genel gelişim, zamanın ilerlemesine ko-
şut olarak, belli bir sıra da izlemiştir. Yani, hiçbir zaman sıra bozulmadığı ve atlanmadığı gibi, geriye dö-
nüşte olmamıştır.

Tarihte görülen, sağlık hizmeti sunma biçim ve anlayışı, adları yukarıda verilen, beş ayrı dönem ile 
ifade edilmekle birlikte, olaya daha genel bir yaklaşım ve kavrayış açısından bakıldığında, bunlar aslın-
da üç temel kümede toplanabilir. Bunlardan birisi, insana ve doğaya dolayısı ile de sağlık ve sağlık hiz-
metine mistik (metafi zik) olarak yaklaşan anlayış ve kavrayış, diğeri deneysel (ampirik), üçüncüsü ise 
bilimsel anlayış ve kavrayıştır. Zamanın ilerlemesine koşut olarak, mistik anlayışın egemen olduğu in-
san ve toplum sayısı sürekli azalırken, bilimsel anlayış ve kavrayışın egemen olduğu kişi ve toplumların 
sayısı da sürekli artmıştır. Bu gelişim ve değişimde, bilimdeki gelişim ve birikimle birlikte (bilimsel dina-
mik), toplumların içinde bulunduğu üretim ilişkileri ve düzeyi (toplumsal dinamik) belirleyici bir rol oy-
namıştır (2) .

(1) Akdur 1998
(2) Akdur ve Aydın 2003
(3) Arabacıoğlu 1991
(4) Eren 1996

Ünitenin Özel Amaçları

1. İlkel devirden günümüze hasta bakım anlayışındak igelişmeleri bilmek
2. Türklerde ve türkiye’de hemşireliğin gelişimini bilmek
3. Florance Nightingale’in yaşam öyküsü ve hemşireliğe etkisini bilmek
4. Ulusal ve uluslararası hemşirelik ve sağlık kuruluşlarını bilmek
5. Hipokrat ve diğer ünlü hekimler ve tıptaki yerini bilmek
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1.1.1. Bir İçgüdü Olarak Sağlık

Canlıların temel içgüdüsü sağlığını koruma ve soyunu sürdürme içgüdüsüdür. Beslenme, çiftleş-
me, tehlikeden kaçınma, acı dindirme gibi içgüdü olarak tanımlanan diğer birçok güdü ve davranışların 
da asıl kaynağı bu temel içgüdüdür. 

Sağlığı koruma ve soyunu sürdürme içgüdüsünün davranışlara yansımasının, bitkilerde birçok ör-
neği vardır. Bazı bitkiler, kendisine bir şey dokunduğunda; yani kendisi için bir tehlike algıladığında, 
yapraklarını ve dallarını toparlayıp, kapanarak, geri çekilmekte ve savunmaya geçmektedir. Bazı bitki 
türleri, benzer hareketlerle, böcek avlayarak beslenmektedir. Bitkilerin birçoğu, güneş ışınlarından daha 
iyi yararlanmak için, güneşe doğru yön değiştirir, birçoğu da gündüz yapraklarını açar ve gece kapatır.

Bu içgüdü hayvanlarda daha da gelişmiş olup, doğrudan sağlığı korumaya yönelik davranışlara 
neden olur. Birçok hayvan, yaralandığı zaman, yalayarak yarasını temizler ve kanını durdurur. Hatta bu 
konuda, birbirlerine yardım ederler. Özellikle anneler, yavrularının yaralarını yalayarak bir tür pansuman 
yapar. Aynı şekilde, birçok hayvan, yavrusunu yalayarak onu temizler ve bakımını yapar. Hayvanlar ara-
sında, sağlığı korumaya yönelik daha ileri davranışların örnekleri de vardır. Örneğin; yaşlanan ve gö-
zünde katarakt gelişen keçi, gözünü çalılara sürterek, gözündeki merceği çıkarmakta; yani bir tür kata-
rakt ameliyatı yapmaktadır. Bir tür leylek, fazla yiyerek rahatsızlandığında, gagasıyla, kendi kendine lav-
man yapar. Kabızlık çeken köpekler, et obur olmasına karşın, otların arasından ayrık otunu bulup yiye-
rek onun müshil (ishal yapıcı) etkisinden yararlanmaktadır. Su aygırları, bedenlerinde baskı duydukla-
rında, herhangi bir yerlerini kanatarak kan basıncını azaltmaktadır.

Benzeri içgüdüsel davranışlar insanlarda da görülmektedir. Örneğin; bazı ilkel topluluklarda, kabız-
lık sıkıntısı olan çocuklara, anne veya baba tarafından ağza alınan su çocuğun anüsünden verilmek su-
retiyle bir tür lavman yapılmaktadır. Hayvan ve insanlarda görülen bu tür içgüdüsel davranışların örnek-
leri daha da çoğaltılabilir. Bu gözlem ve örneklerden hareketle, sağlığı koruma, hastalığa çare arama ve 
ağrıları dindirmeye yönelik davranışların, canlıların küremizde varoluşundan günümüze dek süregeldi-
ğini söylemek yanlış olmaz. 

Diğer canlılarda, milyonlarca yıl boyunca, hep aynı ve bir içgüdü düzeyinde kalan bu davranışlar, 
insanlarda, zamana ve bilimsel gelişmeye koşut olarak, gelişmiş istemli ve bilinçli davranışlara dönüşe-
rek, giderekten toplumsal bir davranış niteliği de kazanmıştır. Bu gelişimin doğurduğu uzmanlık sağlık 
mesleklerini, sektör ise sağlık hizmetleri sektörünü oluşturmuştur. Yine bu bilgilerden hareketle, günü-
müzdeki anlamda olmasa bile, sağlık hizmetlerinin insanlıkla birlikte var olageldiği, sağlık hizmetleri ta-
rihinin insanlık tarihi ile yaşıt olduğu ve ilk insanın ilk eczacı ve doktor olduğu söylenebilir.

1.1.2. Sağlık Hizmetlerinde Mistik Anlayış

Pozitif bilimlerin varlığının bile söz konusu olmadığı, insanlık tarihinin ilk yıllarında yaşayan ilkel in-
sanlar, çevrelerinde olup biten her türlü olgu ve olayları (yağmur, sel, kıtlık vb) bir takım doğaüstü güç-
lerle (metafi zik) açıklamıştır. Bunların çarelerini de yine bu güçlerden beklemişler ve bu güçlerin kızgın-
lıklarını gidermeye ya da yardımlarını almaya yönelik davranışlarda aramışlardır(1-4).1

Aynı şekilde, insanların her türlü iyilik, kötülük ya da sağlık ve hastalık hali de birtakım doğaüstü 
güç ve olaylara dayandırılmıştır. Hastalıkların, cin, şeytan, kötü ruh, gibi, zaten kötü olan, birtakım güç-
lerin insanlara olan etkilerinden ya da tapılan güçlerin hoşnutsuzluğu nedeniyle (günah işleme, görev-
lerini yapmama vb nedenlerle) insanları cezalandırmasından ileri geldiğine inanılmıştır. Bu nedenle de, 

(1) Akdur 1998
(2) Dirican ve Bilgel 1993
(3) Arabacıoğlu 1991
(4) Öktem 1949
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bu anlayışın egemen olduğu dönem ya da toplumlarda, birtakım içgüdüsel davranışlar dışında, her tür-
lü sağlık davranış ve işlemlerinin esasını, mistik eylemler ve davranışlar oluşturmuştur. Tanrı, kötü ruh, 
şeytan ve cin olarak adlandırdıkları, doğaüstü güçlere tapınarak, ayin yaparak veya adak vererek dert-
lerine çare aramışlardır (1-4).

Bu anlayışın bir sonucu olarak, bu dönemde yaşayan toplumlarda, insanlara sağlık yardımında bu-
lunan ya da günümüzdeki deyişi ile sağlık hizmeti sunan kişiler;  büyücü, sihirbaz ve din adamları gibi 
insanlar olmuştur(1-4). Bunlar, yerine göre, kötü ruhları insanlardan uzak tutmak için, bazı maddelerin ya 
da muskaların bedende taşınmasını veya evlerde bulundurulmasını önerirler, kötü ruhu kaçırmak, has-
tanın vücudundan çıkarmak için törenler ve ayinler düzenlerler veya kötü ruhun özeneceği beğenece-
ği başka vücutlar sunarlardı. Aynı şekilde, tapınılan güçlere hoş görünmek ya da hastanın günahlarını 
affettirmek için, çeşitli, hediyeler sunulması işlemlerini yönetirlerdi (adak ve kurban uygulamalarının kö-
künün buradan geldiği sanılmaktadır). Benzer şekilde, hastaya çok acı ya da iğrendirici şeyler yedire-
rek, cinlerin, kötü ruhların oradan uzaklaşmasını sağlanmaya çalışırlardı(4). Tanı yöntemleri olarak, ga-
ipten haber alma, kemik atma ve transa girme gibi yöntemler kullanırlardı. Orta Asya’da bu tür kişilere 
şaman ya da kam adı verilirdi ve Şamanlık çoğunlukla babadan oğula geçerdi (2).

Resim 1: Trepanasyon Ameliyatı

Mistik anlayışın egemen olduğu dönem ve toplumlarda, sağlık hizmeti 
sunanlar, yalnızca ayin yapmak ve dua etmekle yetinmezler, bunun ya-
nında, yerine göre, hastaya, bugünkü anlamda olmasa bile, ilaçlar ve-
rirler ve hatta ameliyatlar yaparlardı. Ancak, bu eylemlerin hepsinin 
amacı; kötü ruhları kovmaktı. Örneğin; hastaya acı, iğrendirici, kötü ko-
kan ve adeta yanında durulması bile zor olan birtakım şeyleri ilaç ola-
rak vererek, böylece bundan kaçmak isteyen, kötü ruhun hastayı terk 
etmesini sağlamaya çalışırlardı. 

Arkeolojik bulgular, M.Ö. 2000’e kadar giden yıllarında bile insan-
ların kafatasında delik açma ameliyatının (trepanasyon ameliyatı) ya-
pıldığını göstermiştir. Ancak, bu ameliyat hastanın kafasına giren, ve 
onda şiddetli baş ağrısı ya da epilepsi gibi sorunlara neden olan kötü 
ruh ya da cinlerin dışarı çıkması amacıyla yapılmaktaydı. Aynı şekilde, 
tarihin çok eski zamanlarından beri, hastalara hacamat yapılmaktadır. 
Bu hacamatların amacı da, hastada bulunan, kötü ruhları çıkarmaktır.

Mistik dönemde, özellikle Mısır ve yöresinde, ruhun ölmezliği-
ne ve yeniden başka bir bedende dünyaya döneceğine de inanılırdı 

(reenkarnasyon). Mezarlara kişisel eşyaların konması, cesetlerin mumyalanması hep bu inanca bağ-
lı uygulamalardır(1-4).1

Mistik sağlık ve sağlık hizmeti anlayışı, günümüzde de kişiler ya da toplumlar düzeyinde varlığını 
sürdürmektedir. Örneğin; Amerika’da yaşayan bazı kabilelerde hastalığa hayvan ruhu, hayalet ve sihir-
baz gibi doğaüstü güçlerin neden olduğuna inanılır. Tedavi için sihirbaz çağrılır. Sihirbazla beraber has-
tanın yatağının etrafında dört gün dört gece süren bir dini tören yapılır. Ayrıca, kutsal olduğu addedilen, 
birtakım maddelerle hastaya dokunulur. Bu arada, sihirbaz hastaya günahlarını itiraf ettirmeye çalışır. 
Sonunda sihirbaz hastaya hastalığını ve çaresini söyler. Çare olarak ise, daha çok sihirli bir muska veya 
çeşitli bitkisel ilaçlar verme ya da bazı yasaklar koymakla yetinilir.

Bu anlayış ve uygulamaların kalıntı ve mirasları, Anadolu’da da varlığını sürdürmek-tedir. Nazara 
karşı mavi boncuk takılması, doğum sonrası al basmasından (enfeksiyondan) korunmak için loğusala-
ra kırmızı elbise giydirilmesi, hastalara muska yazılması, medyumlardan şifa beklenmesi, büyü yapılma-
sı ve benzeri uygulamalar, söz konusu dönemin kalıntılarının örnekleridir.

(1) Akdur 1998
(2) Dirican ve Bilgel 1993
(3) Arabacıoğlu 1991
(4) Öktem 1949
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1.1.3. Sağlık Hizmetlerinde Deneysel Anlayış

Ampirizm kabaca deneme-yanılma yolu ile bilgiye ulaşma ya da gözlem ve denemeden hareketle, 
gerçekleme yapmadan, genelleme yapmak demektir. Bu yöntem, bilim çağından önce bilgiye ulaşma-
nın temel yolu olarak kullanılmıştır.

Mistik uygulamalar sürüp giderken, günlük yaşamdaki rastlantılar sonucunda, bazı bitkilerin, gıda-
ların ve maddelerin birtakım sıkıntılara iyi geldiği gözlenmiştir. Bu gözlemler, zamanla, uygulama ve de-
nemelerle zenginleştirilmiş, böylece acı ve sıkıntıların bazı maddelerle giderilmesi veya hafi fl etilmesi uy-
gulamalarına geçilmiştir. Ünlü hekim Hipokrat, tapınakların bahçesinde yetiştirilen ya da kırlardan topla-
nan bitkilerden yapılan ilaçların kullanılmasını pekiştirdi ve böylece polifarmasi dönemine geçiş hızlan-
dı. Hipokrat’tan sonra gelen Galenos bu uygulamaları daha da geliştirerek bugünkü anlamda olmasa 
da hasta tedavisinde ilacı ön plana çıkardı.

Bu gelişmelerden sonra, birçok hastalıkta, bugünkü anlamda olmasa bile, ilaç diyebileceğimiz çe-
şitli maddeler kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, bu uygulamada, madde ve hastalık ayırımı söz konusu 
olmamıştır. Yani, aynı hastalıkta çok çeşitli maddenin veya aynı maddenin değişik hastalıklarda kullanıl-
ması söz konusudur. Polifarmasi diye adlandırılan, bu uygulamanın uzantıları günümüzde de varlığını 
sürdürmektedir. Halk arasında, aynı bitki ve maddenin, çok farklı nedenli, birçok hastalıkta denenmesi 
veya bazı hekimlerin, hastalara, çok çeşitli yapı ve işlevdeki ilaçlardan oluşan karma reçeteler düzenle-
meleri, polifarmasi döneminin günümüze kalan örnekleridir(1).

1.1.4. Sağlık Hizmetlerinde Bilimsel Anlayış

Bilim sözcüğü bilmek kelimesinden türetilmiştir. Kısaca, bilimsel yöntemle üretilen, düzenli ve bir-
biri ile tutarlı bilgiler kümesi olarak tanımlanabilir. Bilimsel yöntem ise; gözlem, denence(hipotez),  ge-
liştirme gerçekleme ve genelleme olarak adlandırılan dört aşamalı bir süreçtir. Bilimsel anlayış; kısa-
ca, bilime dayanan, kendisine bilimi ve bilimsel yöntemleri rehber edinmiş anlayış olarak tanımlanabilir. 

Özellikle 18. Yüzyıldan sonra, bilimde büyük gelişmeler kaydedilmiş ve yaşamın tüm alanlarına bi-
limsel anlayış egemen olmaya başlamıştır. Bu gelişme, biraz daha geç olmakla birlikte, sağlık alanı ve 
uygulamalarına da yansımış ve bir süreden sonra, 19. Yüzyılda sağlık hizmetlerinde de bilimsel anlayış 
egemen olmuştur.

Bilimsel anlayışın, sağlık bilimlerine de egemen olması, sağlık hizmetlerine büyük bir ivme kazan-
dırmıştır. Böylece, gerek bilim ve teknoloji açısından ve gerekse sağlık hizmetlerinin sunumu açısından 
köklü değişimler yaşanmıştır. Bu anlayışın egemen olduğu dönem, sağlık hizmetlerinin yürütümü ve su-
numu açısından ve kabaca, etiyolojik tedavi dönemi ve çağdaş dönem olarak adlandırılan iki ayrı dö-
nemde incelenmektedir. 

1.1.5. Etiyolojik Tedavi Dönemi

İnsanlar arasında, akılcı, bilimsel görüşün yaygınlaşmaya başlaması ile tıp biliminde de önemli ge-
lişmeler sağlanmıştır. Hipokrat, hastalıkların birbirinden farklı olduğunu açıkça söyleyen ilk hekim ol-
muştur. Sağlık bilimindeki bu gelişmeye koşut olarak, birçok hastalığın etkeni veya oluş mekanizma-
sı bulunmuş ve bilinir hale gelmiştir. Sonuçta, hastalıkların birbirinden ayrı olgular olduğu anlaşılmaya 
başlamıştır. Böylece, sağlık hizmetleri ve hekimlik uygulamaları bilimsel temellere oturtularak, hastalık 
etkeni veya oluş mekanizmasına yönelik tedaviler geliştirilmiştir. Bulaşıcı hastalıkların etkenleri olan mik-
roorganizmaların ve bunlara karşı antibiyotiklerin bulunması, hormonal ve dejeneratif hastalıkların oluş 
mekanizması ve tedavilerinin bulunması bunlara örnektir. Bu gelişmenin sonunda, her hastalık için ayrı, 

(1) Akdur 1998
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etkene ve oluş mekanizmasına yönelik tedavinin uygulandığı dönem başlamıştır (1).

Bu döneme kadar olan uygulamaların ortak özelliği, “hasta kişi yok hastalık var” anlayışının ege-
men olmasıdır. Yani, hastalanan kişinin ailesiyle, toplumla ve çevresiyle bütünleşmiş bir varlık olduğu 
kavranamamış, kişiye yalnızca bir hastalık tablosu gözüyle bakılmıştır.

1.1.6. Çağdaş Dönem 

Bilimdeki gelişme sonucunda, yalnızca hastalıkların etken ve oluş mekanizmalarının bulunması ile 
kalınmamış, hastalıkları hazırlayan tüm çevre (fi zik, biyolojik, sosyal) etmenleri ve ilişkileri de bulunmuş 
ve gösterilmiştir. Çevredeki bazı olumsuzlukları gidererek, hastalıkların önlenebileceği ve hatta yeryü-
zünden silinebileceği anlaşılmıştır. Ayrıca, toplumun tümünü sağlıklı kılmak veya toplumun sağlık düze-
yini yükseltmenin, tek tek hastaları tedavi etmekle olanaklı olmadığı anlaşılmış ve görülmüştür. Çünkü 
etken kaynakları, hazırlayıcı etmenler ve bunların birbiri ile olan ilişkileri, çevrede var olduğu sürece, te-
davi edildikten sonra, bu ortama tekrar gönderilen kişide, hastalık yinelemekte ve yeni hastaların orta-
ya çıkması devam etmektedir.

Özetlenen bu gelişmeler sonucunda, koruyucu sağlık hizmetleri önem ve öncelik kazanmıştır. Böy-
lece, sağlık hizmetlerinde, kişileri önce sağlam iken korumak, buna karşın hastalanır ise erken ve uy-
gun tedavi vermek ve gereğinde de rehabilite etmek diye tanımlanabilecek çağdaş sağlık anlayışı dö-
nemine geçilmiştir. Özetle, çağdaş dönem, tedavi ve koruyucu hizmetlerin bütünleştirildiği ve sağlık hiz-
metlerine bütüncül yaklaşımın egemen olduğu bir dönemdir(1,2). Bu dönemin başlıca özellik ve ilkele-
ri aşağıda sıralanmıştır.

ÇAĞDAŞ SAĞLIK HİZMETİ ANLAYIŞININ İLKELERİ

-  Kişinin yaşamı bir bütündür, sağlıklı ve hastalıklı dönemler diye birbirinden ayrılamaz. Kişi-
nin hastalığı, sağlıklı dönem diye bilinen dönemdeki birikimlerin sonucudur,

-  Kişi ve çevresi (fi zik, biyolojik, sosyal) bir bütündür ve birbirinden soyutlana-maz. Kişinin 
sağlığı, çevrenin özellikle de sosyal çevrenin bir fonksiyonudur,

-  Sağlık hizmeti, hastadan çok sağlama götürülen bir hizmettir ve koruma tedaviden daha 
önemlidir,

-  Bir toplumda, en sık görülen hastalık en önemli hastalıktır,

-  Hastalık yalnızca kişiyi ilgilendirmez, ailesinden başlayarak tüm toplumu etkiler ve ilgilen-
dirir,

-  Sağlık hizmeti, birçok sektörün hizmetinden etkilenen, bir ekip hizmetidir.

Günümüz toplumlarının sağlık kültürü ve anlayışında, dolayısı ile de günlük uygulamalarında, yu-
karıda özetlenen, gelişim dönem ve aşamalarının hepsinin izlerine rastlanmaktadır. Bunların, uygulama-
lar ya da yaşam içindeki sıklığını toplumsal dinamikler belirlemektedir. Sosyo-kültürel yönden gelişmiş 
toplumlarda geçmiş dönemlerin izlerine daha az rastlanır iken, gelişmemiş olan toplumlarda, bu izler, 
çok daha sıktır. Sıklıktan da öte, bazı bölge ve toplumlarda eski anlayış ve uygulamaların sağlık alanının 
egemen uygulamaları olduğu görülebilmektedir.

(1) Akdur 1998
(2) Dirican ve Bilgel 1993
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1.2. MILATTAN ÖNCE TIBBIN GELIŞIMİ

1.2.1.Hititlerde / Eti Türklerinde Tıp

Anadolu topraklarını siyasi ve askeri bir güç altında toplayan ilk devlet Hititlerdir. Hititlerin kurduğu 
büyük uygarlık, çeşitli alanlarda olduğu gibi, tıp alanında uygarlık tarihi içinde önemli bir yere sahiptir. 

Resim 2: Hitit İmparatorluğu

Aynı dönemde yaşayan tüm toplumlarda olduğu gibi, Hitit’lerde de tıp ve sağlık alanına mistisizm 
egemen olmuştur. Başka bir anlatımla tüm yaşam bu arada da tıp ve sağlık konusu da, doğaüstü güç-
lerle ve tanrılarla ilişkilendirilmiştir. Onlara göre hastalanmak, tıpkı açlık, kıtlık, doğal kırım gibi tanrısal 
bir cezalandırmadır. Bu ceza ve hastalıklardan kurtulmanın yolu da tanrılara karşı görevlerini özenle ye-
rine getirmek yani ayin yapmak ve kurban sunmaktan geçmektedir(1,2).1 

Şu yakarı metni, hastalıklarla tanrıları ilişkilendirmeyi çok güzel anlatan bir örnektir: “Bana bu hasta-
lığı hangi tanrı verdi... Ey Güneş Tanrısı, o tanrı ister yerde ister gökte olsun, sen ona git ve sor. Ey tan-
rım ben sana ne yaptım, ne günah işledim... Beni yaratan tanrım, kara toprağı yaratan tanrı, şimdi ben 
ne yaptım.”

Hititler çok çeşitli büyü ve tapınma törenleri ile tanrılardan sağlık, zindelik, uzun yıllar, gelişme-
büyüme, bereket, erkek ya da kız çocuklar, sevgi, sevinç, gözlere görme gücü, cinsel güç, güçlü silah-
lar, para isterlerdi. Buna karşılık tanrılardan, kendilerini hastalık, korku, baş ağrısı, diz ve kalp hastalı-
ğı gibi kötülüklerden korumasını, bunların kendilerinde olması halinde de bunları alıp ondan uzaklaştır-
masını isterlerdi.

Hitit inancına göre; tanrılar ile insanlar arasındaki ilişki karşılıklı çıkarlara dayanıyordu ve tanrıların 
da insanlara gereksinimi vardı. Bu inancı anlatmak açısından Sümer İnancındaki Tanrıça Ea’nın; insan-

(1) Eren 1996
(2) Erginöz 1999
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ları yok etmeyi planlayan tanrılara “İnsanları niçin yok etmek istiyorsunuz... Onlar tanrılara kurban su-
nup, güzel kokulu sedir ağacı yakmıyorlar mı? Eğer insanları yok ederseniz, tanrılar varlıklarını sürdüre-
bilirler mi...Tanrılara şarabı kim sunacak…şeklindeki öğüdü iyi bir örnektir.

Hititler tanrıyı kutsal hayvanlar olarak düşünüyor ve doğayı tanrıçaların yönettiğine inanıyordu. Bu 
inanca göre; erkek olan gök dişi olan yerle birleşip ilkbaharı, aynı zamanda da sağlığı doğuruyordu. İlk-
baharın kutsal sayılması ve ilkbahar gelince törenler yapmalarının nedeni buydu. 

Gök tanrısı Teşup, erkekti. Gelişip büyümeyi ve yağmur yağmasını sağlardı. Güneş kadın, ay er-
kekti. Hititlerin hastalıkların ortaya çıkışı konusundaki inançlarına göre; insan karşıt iki boyut tarafından 
yani temiz olan gök ve kirli olan yer tarafından önemli ölçüde etkileniyordu. İnsan, girişimleri ile üzerinde 
oturmak, yaşamak zorunda olduğu toprağın düzenini sürekli bozmaktaydı. Bu iki boyut arasında mağa-
ra, yer çatlağı, düdenler ve benzeri boşluklar vardı ve bu boşluklardan her an yer altı ruhları çıkabilmek-
te ve insanları kötü yönde etkilemektedir. Bu nedenle Hitit insanının asıl çabası, bu ruhları yeryüzüne çı-
karmamak, çıkmış olanları ise kovmaktır. Çünkü bunlar, diğer kötülükleri yanında hastalıklara da neden 
olabiliyordu. Ayrıca ve bunun yanında ihmal edilen ve kızdırılan her tanrının hastalık yaptığına inanılıyor-
du. İşlenmiş günah ve suçlar, kan davası, anlaşma koşullarını çiğneme, savaş dönüşü askerlerle birlik-
te getirilen tutsakların taşıdıkları bulaşıcı hastalıklarla, hasta hayvan-ların bazı bulaşıcı hastalıkları yay-
maları hastalık nedenleri arasında sayılmaktadır. Hititlerden kalma bir fal tabletinde, ortaya çıkan bir bu-
laşıcı hastalığı önlemede, askerlerin kışlalarda onarlık mı, yoksa yirmişerlik bölükler olarak mı yerleştiril-
meleri gerektiği sorulmaktadır(1) .

Dünyaya bakış açılarının temelinde din ve büyü olan toplumlarda tıbbın din ve büyüden büyük 
oranda etkilenmesi doğaldır. Tıbbi uygulamalarda dini mitolojik inançların etkisi yanı sıra yaşadığı dö-
neme göre bilimsel tıbbın temelini oluşturan ilk bilgi ve uygulamalara da rastlanmaktadır. Bu nedenle bu 
tür toplumlarda, sihir ve dini uygulamalar ile bilimsel temelli tıbbın iç içe olduğu görülür (1) . 

Hititlerdeki tıbbi uygulamalar ve hekimlik hakkındaki bilgileri onlardan zamanımıza kalan çivi yazılı 
kil tabletlerden öğreniyoruz. Ancak tıbbi uygulamalar konusundaki bilgiler yeterli değildir. Eldeki belge-
ler, Hititler kendilerinden önce ya da aynı dönemde yaşamış olan Hurri, Mezopotamya ve Mısır tıbbın-
dan etkilenmiş etkilenmenin ötesinde çok şey almış olduklarını gösteriyor.

Hitit’lerde  “tabip” ya da “hekim” anlamına gelebilecek bir kelime yoktur; buna karşılık”  bu anla-
mı karşılamak üzere, Sümerceden Hititçeye girmiş terimler vardır. Sümercedeki “tabip” anlamına gelen 
A-Zu (bilimsel hekim) terimi Hititçede de kullanılmıştır. Ayrıca Sümercede “falcı-büyücü-kahin” anlamı-
na gelen Lu A-Zu ve Lu Aşipu terimleri de Hitit tabletlerindeki metinlerde geçmektedir. Hititçede her iki 
kelimenin de kullanılmış olması, tabiplerin sadece büyü temelli tedavi uygulamadığını gösterir(1). 

Hekimlerin görevlerini nasıl yerine getireceklerini belirten Hitit metinlerinde “büyük hekim”, “kü-
çük hekim” gibi ifadeler geçmektedir. UGULA LU A-ZU (yönetici hekim, hekimlerin idarecisi) GAL LU. 
MESA. ZU (hekimlerin en büyüğü, şef hekim), LU A-ZU SAG (başhekim), LU A-ZU TUR KAB. ZU.ZU 
(yardımcı-talebe-küçük hekim) gibi unvanlar olması, hekimler arasında bir hiyerarşinin bir sıralamama-
nın ve usta-çırak ilişkisinin olduğunu göstermektedir(1). 

Hititlerde Sal A-Zu denilen kadın hekimler de vardı Bazı kaynaklara göre bunlar hekim değil, Sal 
Su-Gi yani hemşire idi. Mısır’da olduğu gibi, Hititlerde de, hekimlik büyücülük ve yazmanlığın birbiri ile 
çok yakın ilişkisi vardır ve adeta bu üçü iç içe girmiştir(1) . 

Hititlerden günümüze kalan tabletlerden tıp ve sağlık alanına mistisizm egemen olduğunun anla-
şılmasına karşın birçok bilimsel uygulama örneklerine de rastlanmak-tadır. Örneğin Hititler, dünyada ilk 
kez günümüzde kullanılana çok benzeyen bir doğum masası yapmışlardı. Aynı şekilde Hattuşa’daki ka-
zılarda ortaya çıkarılan tabletlerde ebelerin doğum öncesinde, doğum esnasında ve doğum sırasında 
neler yaptıkları ve doğumda kullandıkları aletler hakkında bilgiler bulunmaktadır(1)..

(1) Eren 1996
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Hititlerde tıbbi faaliyetlerin temelinde araştırıcı bir zihniyet vardır, hiçbir zaman tıbbi gelişmelerden 
uzak kalmamışlar, hastalıklar karşısında lakayt davranmamışlardır. Kendilerinden daha ileri olan Mezo-
potamya ve Mısır gibi ülkelerden hekimler getirerek onların bilgi ve becerilerinden yararlanmışlardır. 
Tabletlerde ismi geçen ünlü Hititli hekimler de vardır. Bunlardan Hutupi ve Akiya, Hatti ülkesinin en ünlü 
hekimlerinden olup, saray halkını iyileştirme yetkisine sahiptir(1). 

Hitit tıbbında etiyoloji, tanı, seyir (prognoz) ve tedavi öğelerinden etiyoloji önemli bir yere sahip ol-
muştur. Onlara göre etiyolojiyi bulmak daha önemli ve zordu. Bunun için fal ve kehanete başvurmuş-
lardır. Tedavi ise semptomu ortadan kaldıracak olan ilaçlarla yapılan tedavi ve doğrudan etiyolojiye etki 
edecek olan dini ve mistik tedavi olmak üzere iki yönlü idi. Başka bir anlatımla Hititlerde, uygulanan te-
davi usulleri iki gurupta toplanmakta idi. Bunlardan biri büyü ve ayinlerle tedavi, diğeri ise bitkisel ilaç-
lar kullanarak yapılan tedavidir. İkinci guruba dahil olan metinler tıbbi açıdan daha da önemlidir. Bunla-
ra “reçete metinler” demek daha uygun olur, çünkü bunlar teorik olarak bilinen tüm hastalıkların semp-
tomlarıyla birlikte verilmesi gereken bitkisel ilaçlar belirtilir. Bunlar arasında tohum, yaprak, çiçek, kök 
ve bitkisel yağlar ağırlık tutar( (1). 

Hititler, hastalıkların bulaşabileceğine inanıyorlardı Onlardan günümüze, salgın hastalıkların neden 
ortaya çıktığına ilişkin pek çok metin kalmıştır.

Kral II. Murshili, Hitit ülkesini kasıp kavuran veba salgınının ortaya çıkışının nedenlerini sıralarken 
aşağıdaki olasılıkları sayıyor:(1)

a. Tanrılara gereken özenin gösterilmemesi.

b. Genç Tathalia’nın haksız yere öldürülmesi.

c. Hitit-Mısır anlaşmasının yükümlülüklerine uyulmaması.

d. Fırat Irmağı’na kurban sunulmaması.

e. Babası I. Şuppiluliuma’nın Mısır’dan getirdiği tutsakların veba taşımaları ve Hatti Ülkesi’ne yay-
maları. 

Hititler, pislikten her zaman için uzak durmaya çalışmışlardır. Fakat pisliği, bir “ mikrop kaynağı” ola-
rak da görmemişlerdir. 

Kralın düşman ülkesinden dönüşünde veba çıkmasını önlemek için, düşman ülkesinden biri erkek 
diğeri kadın iki tutsak getiriliyor ve tanrılara kurban ediliyordu. İyi ya da kötü bazı eylemler ya yapay ola-
rak yapılmakta, ya da doğada bulunanlar sayılarak, bir tür büyü ile bu işlerin insanların başına gelme-
si önlenmeye çalışılmakta idi.

Sağlık hizmetlerinin devlet tekelinde mi, yoksa devletten bağımsız mı olduğu bilinemiyor. Hekimle-
rin halkın da iyileştirilmesine çalıştıklarına ilişkin bilgimiz olmadığı gibi, yetişme-eğitimleri konusunda da 
bir şey bilinmiyor.  Hititlerde de hekimlik mesleğinin uygulanışına ilişkin tıpkı Hammurabi’nin yasal dü-
zenlemelerine benzer yasalar görülmektedir.

1.2.2. Mezopotomya’da Tıp(1, 2). 

Mezopotamya Yunancada “iki ırmak arasındaki ülke” anlamına gelir. Günümüzde Türkiye, Irak, Su-
riye ve İran sınırları içinde kalan Dicle ve Fırat nehirlerinin arasındaki sulak bölgeyi tanımlar. Çok verim-
li topraklar olması nedeniyle tarih boyunca çeşitli uygarlıklara beşiklik etmiştir. Eskiçağın en önemli uy-
garlıkları burada gelişmiştir. 

(1) Aksoy 2010
(2) http://www.webhatti.com/    
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Mezopotamya’da M.Ö. 4000’in başlarında sınırları surlar, kanallar veya sınır taşları ile çevrilmiş bir-
çok şehir/kent devleti bulunuyordu. Her kentin kendine özel bir sahip tanrı veya tanrıçası ile kentin mer-
kezinde bunlara adanmış bir tapınağı vardı. Bir rahip (ensi) veya kral (lugal) hem bu tapınağı hem de 
devleti yönetirdi, yani hem dini hem siyasi yetkilere sahipti.

Üç kıtanın merkezinde olan Mezopotamya sürekli göç alır, kent yönetimleri de çeşitli kavimler/halk-
lar arasında el değiştirirdi. Bu nedenle bu topraklar üzerinde başlıcaları Sümerler, Akadlar, Asurlular, 
Babiller olmak üzere birçok devlet/imparatorluk kurulmuştur. Bu devletlerin kuruluş ve yıkılış tarihleri ile 
kimler tarafından yok edildiğini gösteren çizelge aşağıda verilmiştir.

MEZOPOTAMYA’DA İLK ÇAĞDA KURULAN DEVLETLER

DEVLET KURULUŞ YIKILIŞ KİMİN YIKTIĞI
SÜMERLER M.Ö. 4000 M.Ö. 2350-2150 Akad ve Elamlılar
AKADLAR M.Ö. 2350 M.Ö.  2150 Guttiler
ASURLAR M.Ö. 2000 M.Ö. 609 Medler ve Babiller
BABİLLER: M.Ö. 1900 M.Ö. 539  Persler ve Hititler

MEZOPOTOMYA

Resim 3: Mezopotomya

Mezopotamya’daki yüksek uygarlıklar Sümerlerle başlamış ve Sümer Uygarlığı daha sonra gelen 
uygarlıklara temel oluşturmuştur.

Mezopotamya’da taş az olduğundan evler ve tapınaklar kerpiç ve tuğladan yapılmıştır. Hem bu ne-
denle hem de sık sık istilalara uğraması nedeniyle bu yapılar günümüze kadar ulaşamamıştır. Döneme 
ilişkin bilgilerin azlığı biraz da bu Mezopotamya’nın bu özelliğine bağlıdır. 
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İlkçağ Mezopotamya’sında kara büyücü ya da cadı denilen birtakım kimselerin doğaüstü güçlerle 
ilişki kurarak onların dostluğunu kazandıklarına ve bunların gücünden yararlanarak kimi insanlara “kara 
büyü” yaptıklarına; onların ağız ve dillerini bağladıklarına inanılıyordu. Mezopotamya ve Eski Mısır’da 
kara büyü yapanlar ölümle cezalandırılıyordu. 

Mezopotamyalılara göre, yedi kötü yedi de iyi cin vardı. Kimi insanlar kötü cinler gibi nazarla ya 
da parmakla dokunarak insanlara zarar verebilirdi. Örneğin, bir Mezopotamya tabletinde kötü bakışla-
rın insanlara verdiği zararlar şöyle dile getirilmişti: “Ey göz! Ey göz! Düşman göz!  O kadının gözü, o er-
keğin gözü!  O komşunun gözü! O düşmanın gözü!  Ey göz! Sen bir eve girince fırındaki çanak çömleği 
tuz buz edersin!  Sen gemicinin gemisini parçalarsın!  Güçlü öküzün boyunduruğunu, koşan eşeğin ba-
cağını kırarsın!  Usta dokumacının tezgahını parçalarsın!  İyi geçinen kardeşlerin arasını açarsın!  Defol 
göz, defol göz! Yedi nehirden, yedi kanaldan öteye, yedi dağdan ileriye git! Göz! Kendi sahibinin yüzün-
de çanak gibi parçalan!”. 

Eski çağlarda Mezopotamya’da hastalıkların, kötü ruhların/cinlerin/ şeytanın ya da karanlık güçlerin 
insana sahip olmasından ve bedenini zapt etmesinden kaynaklan-dığına inanılırdı. Tedavi ise kötü ruh-
ların insan bedeninden sihirle, ayinle ve okuyup üfl eme yolu ile kovulması yani “akbüyü” idi. Daha genel 
bir anlatımla tıbba mistisizm egemen olmuş dolayısıyla tıp kuramlarının ve hekimliğin özünü büyü/sihir 
oluştur-muştur. Hastalıkların sihir ya da okuyup üfl eme yoluyla tedavisine ilişkin uygulamalar tıp okulla-
rındaki etkisini yüzyıllar boyunca sürdürmüştür. 

Mezopotamya’da hekimlik, yalnızca rahip unvanını taşıyan kimselerin icra edebileceği kutsal bir 
meslekti. Başka bir anlatımla ya tabiplik rahip sınıfının elinde idi ya da tabipler rahip statüsüne sahipti-
ler. Tedavi yapan “rahip”lerin/ “tabip”lerin faklı uzmanlıkları vardı. Bunlardan biri kahinlik (baru) idi. Ka-
hinlerin görevi tanı koymak ve seyir (prognoz) biçmekti. Adından da anlaşıldığı gibi onların işi tıpla sınırlı 
değil idi bir anlamda gelecekten haber verme görevi de yapıyorlardı. Diğer uzmanlık ise A-zu veya A-su 
idi. Bunların uzmanlığı tedavi idi ve tamamen tıp ile sınırlı idi. Gerçek anlamda tabip olanlar bunlardı. 

Mezopotamya’da cerrahlık daha farklı bir konumdaydı. Dinsel özelliği olmayan bir uğraş ya da bir 
zanaattı. Bu bakımdan cerrahların sihirsel kavramlara olan bağlılığı, hekimlere oranla daha azdı. Dola-
yısıyla mesleki çalışmalarını, nesnel ve bilimsel biçimde yapabilmeleri mümkündü. Fiziksel nedenlerle 
oluşan yaraları, çıkık ve kırık gibi durumları iyileştirmek ve onarmakla yükümlüydüler. 

Mezopotamyalılar hasta iyileştirmekte sihir ve okuyup üfl emenin yanı sıra bitkisel ilaçlarlar/iksirler 
ve kimi durumlarda da hastaya masaj veya cerrahi girişimler kullanmışlardır. Sihir ve okuyup üfl eme ile 
tedavi için (asutu) bitkisel ilaçla tedavi için ise (aşiputu) kelimeleri kullanıyordu. 

Hasta olanlar iki çeşit hekimlik hizmeti alabilirlerdi; psikolojik olarak etkili büyü tedavisi, diğer yan-
dan da çok çeşitli ilaçların kullanımına (polifarmasi) dayalı tedavi yöntemi. Büyü uzmanına asu, uygula-
malı hekim ve eczacıya ise aşipu denirdi. Eldeki metinlerin neredeyse her yerinde, bizzat pratisyen olan 
ustası tarafından yetiştirilmiş ya da “İsin Kenti Fakültesi” gibi ünlü bir okulda yetişmiş tabiplere rastla-
maktadır.

İlaçların yapımında da bitkisel, hayvansal ve madensel maddeler kullanılıyordu. Bitkilerin kökleri, 
sapları, fi lizleri, dalları, yaprakları, çiçekleri; ağaçların kabukları, reçineleri, usareleri, kozalakları ve ben-
zerleri. İnsan ve hayvan kemikleri, domuz başı, fare dili, tilki ve aslan tüyü, geyik boynuzu, sarı inek ku-
lağı, sığır ve domuz eti, tavuk kanı ve gözü, kaplumbağa kabuğu, baykuş kanadı… Alçı, kireç, kükürt, 
arsenik, demir oksit, cıva, şap, sarı çamur, ırmak kumu ve doğal su. Bu maddelerin tümü, olduğu gibi 
değil, kurutma, ufalama, dövme, öğütme, suda ya da sütte ya da bir arada eritme ve kaynatma gibi iş-
lemler uygulanarak hazırlanıyordu.

Mezopotamyalılar hayatın özünün su olduğuna inanıyorlardı. Suyun sihirde ve kahinlikte önemli bir 
rolü vardı. Sümerlerde tabiplere, “suyu tanıyan kimse” anlamında a-zu denirdi. Su tanrısı, aynı zaman-
da, hekimliğin de tanrısı idi. Yaratıcı tanrı, insanı su ve topraktan yaratmış, insanın çamurdan bir mode-
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lini yapmış, sonrada bunun içine hayat soluğunu üfl emiş ve ona hayat vermişti. A-zu’nun diğer bir ma-
nası da “rüyaları yorumlayan kişi” anlamına geliyordu. Tabiplere yağları tanıyan kişi anlamına gelen bir 
başka ad da verilmişti. Buradan Mezopotamyalılarca yağlara da büyük bir önem verildiği anlaşılmak-
tadır.

Mezopotamya’daki uygulamaların tıp tarihi açısından önemi mistik tıp anlayışından polifarmasik tıp 
anlayışına geçişin ilk adımlarının Mezopotamya’da atılmış olmasıdır. Başka bir önemi ise yakın zama-
na kadar tıbbın modern anlamda ve başlı başına bir bilim olarak gelişmesinin Batı’da özellikle de Eski 
Yunan’da ve de Hipokrat’la başladığı Doğu’da olanların ancak bunların bir tekrarı veya tercümesi ola-
bileceği sanılıyordu.  Oysa günümüzdeki tıbbın temellerinin, Eski Yunan’dan çok daha önce Mısır ve 
Mezopotamya’da atıldığı bilinmektedir. Mezopotamya uygarlığı yalnız kendi ve zamanının değil gelecek 
yüz yılların ve tüm dünya uygarlıklarının üzerinde etkili olmuştur. Hurri, Hitit, Yahudi, Yunan, Hıristiyan ve 
İslam uygarlıklarına Mezopotamya ’nın çok katkısı olmuştur.

Okuma Parçası
Hattuşaş’taki Hitit Krallık Arşivinin kalıntıları arasında M.Ö.700’lerde Mezopotamyalı he-

kimlerin yazdığı ve Hititli bilginlerin inceleyip kopyasını çıkardıkları tıp metinleri bulunmuştur. 

Fransızların Lagaş’ta yaptıkları kazılar sırasında kabartma resimli bir vazo bulundu. De-
ğerli bir sanat eseri olan bu vazonun asıl önemi, o güne dek Greklerden geldiği sanılan tabip-
lik simgesinin, gerçekte, tabiplerin koruyucusu olan bir Sümer tanrısının amblemi olduğunu 
göstermesiydi. Vazonun üzerinde iki cin arasında, “hayat ağacının beyi” anlamına gelen tanrı 
Ningişzida’nın simgesi olan, bir sopaya sarılmış biri dişi öteki erkek iki yılan işlenmişti. Sopa, 
hayat ağacını, dolayısıyla yaşamı ve yılanlar ise gençliği temsil ediyordu. Bu fi gür, binlerce yıl 
çeşitli ülkelerde yalnız sopa, sopa-yılan, tek yılan ve birbirine sarılmış iki yılan halinde koruyu-
cu ve şifa verici bir simge olarak kullanıldı. Daha sonra, aslında Sümerlere ait olan bu simge, 
Eski Yunanlıların hekimlik-tanrısı Asklepios’un yılanlı asasından esinlenerek günümüzdeki he-
kimliğin amblemi olmuştur.

Sümerlerde Tıp

Sümer, Mezopotamya’nın güney ucunda, sonradan Babil adını almış olan kenttir. Eldeki bilgilere 
göre Sümerlilerden önce ve Sümerce konuşmayan başka bir kavim/ halk tarafından, M.Ö. 4000 - 2350 
yılları arasında kurulmuştur. Günümüz tarihçileri bu halkı Proto-Fıratlılar ya da Ubaidliler olarak adlandır-
maktadır. Sümer kentindeki ilk uygarlığı Ubaidliler kurmuştur. Tarım için bataklıkları kurutmuşlar, ticaret, 
dokumacılık, dericilik, demircilik, taş oymacılığı ve çanak-çömlekçilik gibi işlerle uğraşmışlardır. Ubaid-
lilerden sonra çeşitli Sami halklar da aynı kente/bölgeye yerleşmiştir.

M.Ö. 4500’lerden itibaren Asya içlerinden/ Türkmenistan’dan Mezopotamya’ya geldiği düşünülen 
Sümerler, Kente ve Mezopotamya’ya egemen olmuş yaklaşık M.Ö. 4000 yıllarında dünya’nın ilk yüksek 
uygarlığını kurulmuşlardır. Sümer döneminde 21’i büyük olan yaklaşık 35 şehir ve kasaba vardı. Bunlar 
arasında Kiş, Nippur, Zabalam, Umma, Lagaş, Eridu, Uruk ve Ur önemli merkezlerdi.

Sümerlilerde temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktı. Sulama ve ulaşım sistemlerinin oldukça 
geliştiği Sümerlerde başkentteki hemen bütün evlerin banyosu ve atık su tesisatı bulunmaktaydı. Teker-
li araçlar kullanılıyor, aletler bakırdan imal ediliyordu. 

İnsanlık tarihinde kullanılan ilkyazı M.Ö. 3200’lerde Sümerler tarafından kil tabletler üstüne yazılan 
çivi yazısıdır. Başka bir söylemle yazılı tarih Sümerler ile başlamıştır. Bu tabletler ile yaşamın tüm alan-
larına ilişkin bilgiler bu arada da tıp ve sağlık uygulamalarına ilişkin olanlar günümüze kadar ulaşabil-
miştir. 
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Mezopotamya’da kurulan birçok uygarlığın temelini atan Sümerlilerdir. Gerek yazı, dil, tıp, astrono-
mi, matematik, gerekse din, fal, büyü ve mitoloji gibi alanlarda ilk öne çıkan ve bilinen toplum Sümerli-
lerdir. Kendinden sonra gelen tüm uygarlıkları önemli oranda etkilemiştir. Bu nedenle de hem yaşamın 
tüm alanları hem de tıp için genelde Mezopotamya özelde ise sonra gelen uygarlıklar için söylenenler 
birbirine çok benzerdir. Başka bir söylemle çeşitli kaynaklarda Mezopotamya için veya bölgede kurulan 
diğer uygarlıklar (Asur, Babil vb) için söylenenler Sümerler için de söylenebilir.

Sümerler çok tanrılı bir inanca sahipti. Buna göre her nesnenin insan görünümünde ancak insa-
nüstü güçleri olan ve ölümsüz bir tanrısı vardı. Tanrılar, insanlara ne istediklerini bildirmez, ancak insan-
lar onlara, kendilerinden ne istendiğini sorarak öğrenebilirdi. Tapınaklarına Ziggurat denirdi. Zigguratlar 
yedi katlı olup toplam üç ana bölümden oluşurdu. İlk katlar erzak deposu, orta katlar okul ve tapınak, 
son katlar ise rasathane olarak kullanılırdı.

Sümerler, hastalıklara ilaçlara ve hekimlik deneyimlerine ilişkin bilgileri yazıya dökmüşler ve böyle-
ce günümüze kalmasını sağlamışlardır. Bu yazılardaki bilgilere göre Sümerler, birçok hastalığı hastanın 
bedenine girmiş olan zararlı cinlere bağlıyordu. Tedavi için ise büyü, sihirli sözler ve cin çıkarma ayin-
lerine başvurdukları bilinmektedir.

M.Ö.3000. yılın sonlarına doğru yazılmış olan büyük bir tablete (16 santim uzunluğunda 9,5 santim 
genişliğinde) adı bilinmeyen Sümerli bir hekim, meslektaşları ve öğrencileri için en değerli reçetelerinin 
ve gözde ilaçlarının bir listesini kaydetmiştir. İnsanlığın bilinen en eski tıp “elkitabı” olarak kabul edilen 
bu belge, bir Amerikan kazı ekibince ortaya çıkarılmış ve Philadelphia Üniversite Müzesine götürülerek 
orada sergilenmektedir. Bu tablet Sümer tıbbında mistik/usdışı veya sihir ve okuyup üfl eme uygulama-
larının yanı sıra ve ondan bağımsız olarak, tıbbi /tedavi uygulamalarının var olduğunu göstermektedir. 

Sümerlerin bitkisel ilaçları arasında; tahıl, sebze, baharat, çeşitli sakızlar ve yabani bitkiler, ağaçla-
rın çeşitli kısımları,  bitkilerin kök, kabuk, yağ ve odun gibi kısımları yer almaktadır. Gerek dahilen ve ge-
rekse haricen kullanılan birtakım ilaçların eritilmesi için bira kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu uygulamaya 
daha sonra Akad belgelerinde de rastlanmıştır. 

Sümerli hekimlerin günümüze kalan reçetelerindeki, ilaç dozajları ya da karışımlara giren madde-
lerin miktarları genellikle açıklanmamıştır. Bunun hekimlerin meslek sırlarını açıklamak istememesin-
den ya da bu doz ya da karışımları belirleme işinin eczacılara bırakılmasında ileri geldiği sanılmaktadır. 

Okuma Parçası
Gılgamış Destanı, tarihin en eski yazılı destanı olup, 12 kil tablete Akad çivi yazısı ile kay-

dedilmiştir. Tarihte bilinen en eski medeniyetlerden olan Sümerlerin yaşayışları hakkında bilgi 
vermesi açısından önemlidir.

Uruk kralı Gılgamış’ın ölümsüzlüğü arayışının öyküsünün anlatıldığı destan aynı zaman-
da Nuh Tufanı’nın en eski sürümünü de barındırmaktadır. Gılgamış, en yakın dostu Enkidu’nun 
ölümünün ardından giriştiği ölümsüzlüğe ulaşma çabasının nafi le olduğunu ve Tanrı Enlil’in 
öğütleriyle, insanın ancak büyük bir ad bırakmakla ölümsüzlüğe erişebileceğini kabul etmiştir.

Gılgamış Destanı’nın en önemli özelliklerinden biri de, anlattığı “Tufan” öyküsünün, küçük 
değişimlerle üç büyük dinin kutsal kitaplarında aynen yer almasıdır.

Evrenin ve insanların yaratılışını konu alan Gılgamış,  destanının kahramanı Gılgamış, 
ölümsüzlük otunu bulan Ziusudra’yı (Utnapiştim) bulmak için yola çıkar. Bu arayış sırasın-
da bin bir güçlükle karşılaşır. Serüven dolu yolculuğunun sonunda Tilmun adasına ulaşır. Zi-
usudra kendisinin 950 yaşında olduğunu söyler ve yaklaşık yarım asır önce yaşadığı Nuh 
Tufanı’nı anımsatan bir sel felaketinden de bahseden hikayesini Gılgamış’a anlatır. Gılgamış’ın 
Ziusudra’dan aldığı otu, suların dibinden sinsice gelen bir yılan kayığından çalar. 
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Okuma Parçası
GILGAMEŞ DESTANI  “TANİLLİ ANLATIYOR” (1)

Yaşam ve ölüm, bu sorun uzun zamandan beri uğraştırıyordu Sümer Babil toplumunu. 
Tanrıların niçin ölümsüz, insanların neden ölümlü olduklarını açıklamaya çalışan mitoslar var-
dı. Onlardan biri insanların ölümlü oluşlarını, ilk insanın, Tanrıça Ea’nın sevgili oğlu Acfapa’nın 
aptallığına bağlıyordu. Ea oğluna bilgelik vermiş, ama ölümsüz yaşamı verememişti, Bir gün 
ölümsüzlüğü elde etme olanağı çıktı önüne Adapa’nın, ancak O da istemedi bunu. Tanrı 
Anum’un orununa çağrıldı. Ea, orada ölüm için yiyecek ve içecek verileceğini, onlardan ye-
memesini söyledi O’na. Karar verileceği gün öteki tanrılar O’nu tuttular ve yumuşayan Anum, 
ölümsüzlük yiyecek ve içeceği getirtti. Adapa onları da almak-yemek istemedi, Anum, şaşı-
rarak nedenini sordu. Adapa şöyle yanıtladı: “Bir başkası yemeyeceksin, içmeyeceksin dedi”. 
Anum buna bakıp O’nun yeryüzüne atılmasını buyurdu...

Gılgameş, Sümer’in pek eski bir kenti olan Uruk’un efsanevi kralıdır. Ölümünden son-
ra tanrılaştırıldı ve Uruk’da onuruna bir kült yaratıldı. Poem, güzel ve bilge, dev bir yiğit ola-
rak tanıtıyor O’nu. Dostu ve silah arkadaşı En-kidu ile duyulmamış işler yaptı. Öyle ki, Tan-
rıça İshtar vuruldu kendisine. Ancak, Gılgameş yüz vermedi o’na. Öfkelenen tannça gökten 
bir boğa indirerek O’nu öldürtmek istedi. Gılgameş’le Enkidu boğayı öldürdüler. O zaman da 
İshtar’in isteği üzerine Tanrılar, ölümcül bir hastalık verdiler Enkidu’ ya. Dostunun ölümü ile 
şaşkına dönen Gılgameş ölüm korkusuna kapıldı. O günden sonra Gılgameş yaşamın ve 
ölümün gizini bulmak ister. Eski efsanelerden öğrenmiştir ki, tanrıların kendilerine ölümsüz-
lük verdikleri insanlar vardır. Ut-Napiştim ile karısı bunlardandır, Ut-Napiştim’i bulmak ve 
ölümsüzlüğe nasıl eriştiğini sormak amacıyla, tanrılar ülkesine doğru tehlikeli bir yolculuğa 
çıkar. Uzun yolculuklardan, karşısına çıkan korkunç engelleri aştıktan sonra göksel deni-
zin kıyısına varır sonunda. Bir yıldızlara tapar kız durdurur O’ nu ve ölümsüzlük yalnız tanrıla-
ra özgü olduğu için, boş bir şeyin arkasından gittiğini söyler O’na. Geri dönüp yaşamdan 
zevk almasını öğütler....Gılgameş yolculuğunu sürdürür ve Ut-Napiştim’e ulaşır. Ancak, avu-
tucu hiçbir şey söylemez Ut-Napiştim O’ na Anlattığı şudur: Şuruppak’a yönetici iken, tanrı-
lar insanlara karşı hiddete kapılıp yeryüzünü tufana boğmuşlardır. Herkes ölmüştür, yalnız 
Ut-Napiştim ve ailesi sağ kalmıştır. Tanrıça Ea onları sevdiğinden, yıkımı daha önce duyurup 
canlarını kurtarmak için bir gemi yapmalarını söylemiştir. Tufandan sonra da tanrılar bu çifti 
aralarına alıp ölümsüzlük vermişlerdir onlara. Ut-Napiştim, sonunda şunu sorar Gılgameş’e: 
Aradığın yaşamı bulabilmen için, tanrılardan hangisi seni bu meclise (tanrılar meclisine) so-
kacaktır... Hiçbir tanrı böyle bir şeyi yapmayacağından, Gılgameş, Ut-Napiştim’ in öğüdü 
üzerine, değişik büyülere başvurarak ölümü yenmeyi dener. Ancak, onlarla da başarıya ula-
şamaz. Bitkin ve cesareti kırılmış olarak ülkesine döner ve ‘toprağın yasasını sorup öğrenmek 
amacıyla, ölüler ülkesinden Enkidu’yu getirtir. Poem’in sonu bulunamamıştır.

1*Bu okuma parçası Nevzat Eren’in Çağlar Boyunca Toplum Sağlık ve İnsan adlı kitabının 14.sayfasından aynen alın-
mış olup, Eren’in aktardığı bu metnin asıl kaynağı: Servet Tanilli’nin Yüzyılların Geçeği ve Mirası, İnsanlık Tarihine Giriş 
Cilt I, İlk Çağ, kitabıdır (Say Yayınları, İstanbul 1984)

(1) Eren1996
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Akadlılarda Tıp(1, 2) 

Akadlar, M.Ö. 4000 yıllarında Arap Yarımada’sından çıkmışlar ve Fırat’ın Dicle nehrine doğru des-
tek yaptığı yerdeki “Sippara” şehrinde yerleşmişlerdir. Mezopotamya’ya ilk gelip, yerleşen Sami asıllı 
kavimdir. Kuzey Mezopotamya’dan güneye doğru genişleyen Sami’ler Sümer şehirlerine kadar dayan-
mıştır. Birçok Sümer şehrinde, ücretli asker  ya da memur olarak görev almışlardır.

Kiş şehri kralı Urzababa’nın baş muhasebecisi olan ve Sami kavmine mensup olan Sargon, M.Ö. 
2350 yılında bir savaştan yenik dönen kralına darbe düzenleyip tahta geçmiştir. Sami halkının ilk kra-
lı olan Sargon, Kiş şehrini ele geçirdikten sonra, Sümerlilerin kuzeyinde Akad devletini kurmuştur. Baş-
kenti Akad’tır Burada zamanla kuvvetlenmişler, Sümerlileri yenip güneye doğru ilerleyerek diğer tüm 
Sümer şehirlerini de sınırları içine katmıştır. 

Akad şehrinin merkez haline gelmesinden sonra Sargon’un kurduğu devlete Akad Devleti, konuş-
tukları doğu Sami diline de, Akadca denildi. Akad dili bütün Mezopotamya’da Sümer dilinin yerine ge-
çerek, günlük yaşamda ve ticarette kullanılan dil haline geldi.

Kral Sargon kurduğu merkezi devletiyle asırlar boyu Mezopotamya’da süren teokrat tapınak şe-
hir yönetimine son vermiş ve yerine güçlü bir memur mekanizmasıyla idare edilen bir devlet kurmuştur. 
Sargon, Mezopotamya’da iktidarı ele geçirmekle beraber sosyal, siyasal ve ekonominin yanında sanat-
ta da değişiklikler yapmıştır.

Resim 4: Akadlarda düzenli ordu

Akadlar tarihte ilk düzenli ordu kuran devlettir. 
Yaklaşık iki yüzyıl boyunca tüm Mezopotamya’yı 
egemenlikleri altına alarak hüküm sürmüştür. 
Böylece dünyada ilk kez bu kadar geniş bir alan 
üzerinde, merkezi bir devlet kumuşlardır. 
Akad’lardan önce Mezopotamya’da krallar kent 
kralı simgesi kullanırlardı. Akad’lar ilk kez evre-
nin kralı simgesini kullanan kavimdir. 

Akad’lar kültürel anlamda Sümerlerin mi-
rasçıdır ve Sümer kültürünü büyük oranda 
benimsemiş-lerdir. Sümer kültürünü kendi kültü-
rüyle de bütünleştirerek özümsemişler ve yüksek 
bir uygarlık geliştirmişlerdir. Akadlar, başta Ön 
Asya’ya olmak üzere istila ettikleri tüm toprakla-
ra, Sami kültürünü ve dilini de götürmüş ve bu 

kültürü yaymışlardır.

Dinsel açıdan Güneş tanrısı Şamaş, Ay tanrısı Sin ve Venüs tanrıçası İştar en çok tapılan tanrılardı. 
Sargon’dan sonra güçlü bir otorite kuran torunu Naram-Sin, kendisini “Akad’ın tanrısı ve dünyanın dört 
bölgesinin kralı” ilan ederek, ilk tanrılaştırılan kral olmuştur. Sınırlarını Zagros Dağlarına kadar genişlete-
rek burada yaşayan savaşçı Lulubi kabilelerini dağıtmıştır.

Akad”ların devri, yalnız siyasi hayat bakımından değil, medeniyet bakımın, dan da önemlidir. İnsan-
lık tarihinde ilk olarak şuurlu bir devlet kurdukları gibi, Sümerlilerden aldıkları medeniyete kendi damga-
larını vurarak bu medeniyeti yüceltmişler ve Mezopotamya”da yeni bir Sümer-Akad uygarlığının mey-
dana gelmesini sağlamış-lardır.

Sargon’un ölümünden bir süre sonra devlet zayıfl adı ve Sümerliler tarafından ortadan kaldırıldı 
(M.Ö. 2100).

(1) http://tr.wikipedia.org
(2) http://bilgininadresi.net
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Asurlularda Tıp

Sümerler  Akadlar tarafından içten çökertildi ve bundan sonra bir daha eski haline gelemediler. Ar-
dından gelen Akadlar uygarlık bağlamında çoğunlukla Sümerlerin izlerini taşıdılar ve önemli bir varlık 
gösteremediler.  Daha sonra M.Ö. 2000’de Akad Krallığı da yıkılınca kuzey’de Asur güney’de de Babil 
krallıkları kurulmuştur. Bu iki krallık döneminde bölgedeki uygarlık çok daha yüksek bir düzeye ulaş-
mıştır. 

Asurlular,  Kuzey Irak’ta, Dicle kıyısında bulunan Aşur/Asur şehri ve çevresinde yaşayan bir Sami 
toplulukken özellikle M.Ö. 2000 sonrasında ticaret yaparak gelişmiş, topraklarını genişleterek başkent-
leri Ninova olan bir imparatorluğa dönüştürmüştür. 

Zalimlikleri ve savaştaki atılganlıklarıyla tanınan Asurlular başlangıç yıllarında güçlü bir devlet değil-
di, ancak M.Ö. 1280’lere doğru çok güçlü bir devlet haline geldiler topraklarını Babil’den Akdeniz’e ka-
dar genişlettiler. Fenike denizcilerini vergiye bağladılar. Bu uygarlıklarına da yansıdı ve büyük tapınak-
lar, saraylar gibi anıtsal yapılar ve geniş bahçeler yaptılar. Bu dönemde özellikle sanatta büyük bir geliş-
me olduğu bilinmektedir. Ninive, Asur, Kalah (Nimrud), Dur Şarrukin (Horsabad) ve başka yerlerde bu-
lunan kalıntılar, Asurların mimaride de önemli bir ilerleme sağladığını göstermektedir.

Resim 5: Asurbanipal

Asur devleti, M.Ö. 668-626 arasında hüküm süren Asurba-
nipal  zamanında en parlak dönemini yaşadı. Nil Nehri ile 
Basra Körfezi arasındaki tüm ülkeleri egemenlik altına aldı. 
Asurnasirpal’in fetihlerini anlatan belgeler, onun acımasızlı-
ğını dile getiren öykülerle doludur. Bu dönem fazla uzun 
sürmedi. Medler Babil’e yerleşik olan Kaldelilerle ittifak ku-
rarak M.Ö. 614’te Asur topraklarını ele geçirdiler ve Asur 
başkenti Ninova’yı yerle bir ettiler. Bu korkunç yıkım 
Ninova’yı tarihten sildi ve günümüze kadar kentin izine bile 
rastlanmadı. Asur İmparatorluğu da Ninova ile birlikte tari-
hin derinliklerine gömüldü.

Asur kıralı Asurbanipal bilime ve sanata büyük ilgi du-
yan bir hükümdardı. Ortadoğu’nun 22000 tabletten olu-
şan ve sistemli biçimde kataloglanmış olan ilk kütüphane-

sini kurmuştur. Tabletlerdeki metinler edebiyat, tarih, felsefe, astronomi ve tıp ile ilgiliydi. Günümüze 
dek kalanların çoğu British Museum’da ve İstanbul Arkeoloji Müzelerinin Çiviyazılı Belgeler Arşivi’nde 
korunmaktadır. Asurlulara ilişkin bilgilerin büyük bir bölümü, Asur başkenti Ninova’daki Asurbanipal 
Kitaplığı’nın kalıntılarından çıkarılmış olan bu tabletlerden elde edilmiştir. 

Babillilerde Tıp   

Babil, Mezopotamya’da, adını aldığı Babil kenti etrafında kurulmuş, Sümer ve Akad topraklarını 
kapsayan, yaklaşık M.Ö. 1792 - 311 yılları arsında hüküm sürmüş eski bir imparatorluktur. Babil halkı-
nın büyük bir kısmı Sami ırkındandır. Babilliler, eski halkların çoğu gibi birden fazla tanrıya taparlar, tan-
rılar hakkında kuşaklar boyu nesilden nesile anlatılan düşsel öykülere inanırlardı. Bunların çoğu Sümer 
kaynaklıydı.

Babillilerde tıpkı Sümerler gibi, birçok hastalığı hastanın bedenindeki kötü cinlere bağlıyorlardı. An-
cak Babilliler zamanında tıp ve din arasındaki bağın zayıfl aması ile hastalıkların kendilerine özgü sebep-
leri olabileceği düşüncesi oluşmaya başlamış ve sorunlara tıbbi çözümler bulma yönünde çabalar art-
mıştır. Tıp uygulamasının doğasını ve kapsamını açıklayan metinlerde, geniş bir ilaç bilgisine dayanan 
ve tıbbi değeri olduğu bilinen bazı ilaçları da içeren, polifarmasik/ bitkisel bir tıp ağırlık kazanmaya baş-
lamıştır. 
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Babil’de, tıp çok gelişmiş ve bilgiler halka mal edilmeye be uygulamalar halka indirilmeye çalışıl-
mıştır. Bu nedenle de halkın tıbbı bilgileri oldukça gelişmişti. Herodot M.Ö. 430’da yazdığı tarihinde “her 
Babil’linin amatör bir hekim olduğunu” yazmıştır. 

Babil’de hastalanan kişi çarşıya götürülür ve orada bırakılırdı. Oradan gelip geçenlerin hastanın ya-
nından sessizce geçmesine izin verilmezdi, hastanın yanında durup yakınmalarını dinlemek zorunda 
idi. Eğer kişi hastanın anlattıklarına benzer bir rahatsızlık geçirmişse hastaya tavsiyelerde bulunur, o’na 
tedavi yollarını söylerdi.

Bu döneme ait bilgilerden, yıllar geçtikçe tıp bilgisinin daha da geliştiği anlaşılmak-tadır. Belge ve 
kayıtlardan; kırılan kemiklerin yerleştirildiğini, tutkal emdirilmiş bandajlarla sarıldığını, oldukça gelişmiş 
tartı aletleri ile ilaçlar hazırlandığını, tabiplerin belli konularda uzmanlaşarak yalnızca uzmanlığı alanın-
daki hastalara baktığını görüyor ve anlıyoruz. İlk psikiyatristlerin Babil’de yetiştiğini Freud’dan bir kaç 
bin yıl önce, suç, korku ve üzüntünün insan sağlığı üzerindeki kötü etkileri olacağının ifade edildiğini bi-
liyoruz. 

Babil’den günümüze kalan tabletlerden anlaşıldığına göre birçok bitkisel kökenli ilacın yanında 
yüzü aşkın mineral kökenli ilaç tanımlanmış ve kullanılmıştır. Bunun yanında değişik yağlar, bal, balmu-
mu, sut, tuz, bira, çamur gibi maddeler de tedavi amacıyla kullanılmıştır. Babil’deki polifarmasi uygula-
maları Eski Mısır’daki tababet uygulama-larına geçişte önemli bir adım oluşturmaktadır. 

Babil’de karaciğer’in vücudun ve ruhun merkezi olduğu, oluşan hastalıkların karaciğer üstünde 
gözlemlenebileceği düşüncesi vardı ve karaciğer’in kilden yapılmış modeli üzerinde karaciğer okuma 
uygulamaları yapılmaktaydı. Kilden yapılmış, her birinin ortasında küçük odun çubuklar dikilmiş karele-
re bölünmüş bir koyun karaciğeri modeli, kurban edilmiş bir hayvanin karaciğeri ile karşılaştırılır ve bu 
ciğerin yüzeyindeki değişikliklere göre hastaya tanı konurdu.

Babillilerin tıp tarihine en önemli katkılarından biri de tababetin gerçek anlamda bir meslek (profes-
yonalite) haline gelmiş olmasıdır. Babil kralı Hammurabi tarafından düzenlenmiş olan Hammurabi Ka-
nunları olarak bilinen düzenlemelerde tababet mesleğinin icrasını ile ilgili maddeler bulunmaktadır. Bu 
maddelerde, zamanın hekimlerinin yaptığı tedavi ve ameliyatlar karşılığında alacağı ücretler ile, yapa-
cakları hatalar karşılığında da ödemeleri gereken cezalar belirlenmiştir. Bu düzenlemeler tarihte bilinen 
en eski “tıbbın bir meslek olarak belirlenip onun uygulanışı biçimini düzenleyen mesleki kanun” olarak 
kabul edilir.  Mesleğin ilk olarak tanımlanması açısından çok önemlidir.

Resim 6: Babil Kulesi

Pers İmparatorluğu’nun kurucusu Büyük Kiros (Ku-
rus), M.Ö. 539’da Babil ülkesini ele geçirdi. Buna 
karşın Babil, uzun süre kültürel kimliğini korudu. Bü-
yük İskender, Pers İmparatorluğu’nu ele geçirdiğin-
de bile Babil hala görkemli bir kentti. Büyük İsken-
der M.Ö. 323’te bu kentte, Nebuchadnezzar’ın sara-
yında öldü. İskender’den sonra bölgeye egemen 
olan Selevkoslar döneminde Babil bir süre daha 
önemini korudu. Ama Selevkoslar M.Ö. 311’de Ba-
bil kentinin kuzeyinde Seleukeia adında bir başkent 
kurup Babil’de oturanları buraya yerleştirdiler. Babil 
de zamanla tarihten silindi. Ama Babil uygarlığının 
izleri varlığını korudu. 
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Okuma Parçası
Hammurabi (M.Ö. 1793 - M.Ö. 1750) Babilin altıncı kralıydı. Hammurabi, Sümer ve Ak-

kadları fethederek, Babil İmparatorluğu’nun ilk kralı olmuştur. Böylece Babillilerin Mezopotam-
ya üzerinde hegemonyasını kurmuştur. Çoğu kişinin düşüncesine göre ona ilk kanun koyucu 
unvanı verilse de bu yanlış bir düşüncedir. Hammurabi kanunları ilk kanunlardan çok ilk re-
formsal ilerleme kanunlarıdır.

Aslında Hammurabi Kanunları’nın ilgili, yalnızca cerrahi işlemlerin ücretleri ve yaptıkları 
hatalara ilişkin cezalar yer almaktadır. Bunun da nedeni, hekimliğin ruhban sınıfına özgü kutsal 
ve dolayısıyla dokunulmazlığı olan bir meslek kabul edilmesi; cerrahlığın ise zanaatkarlık sayıl-
ması olabilir. Hammurabi Yasası’nın söz konusu maddeleri şöyledir;

215 ila 217 Bir cerrah özgür insanlar sınıfından bir hastanın ağır yarasını bronz neşteriyle 
ameliyat eder ve hastanın hayatını kurtarır, sağlığına kavuşturursa, ya da bir kimsenin gözün-
deki misafi ri aynı aletle ameliyat eder ve hastanın gözünü iyileştirirse kendisine 10 şekel gü-
müş verilir. Hasta halktan, orta sınıftan biriyse 5 şekel gümüş alır. Hasta bir köleyse sahibi 2 şe-
kel gümüş verir.

218 ila 220 bir cerrah bir hastanın yarasını bronz neşteriyle ameliyat eder ve sonuçta has-
ta ölürse, yada hastanın gözündeki misafi ri aynı aletle ameliyat eder ve hastanın kör olmasına 
neden olursa cerrahın elleri kesilir. Ameliyat sonrası ölen hasta bir köle ise, cerrah kölenin sa-
hibine eşdeğerde bir köle verir. Ameliyat sonrası köle kör olursa, cerrah kölenin sahibine onun 
değerinin yarısı kadar gümüş verir.

Bu maddeler cerrahların kazancının çok yüksek olduğunu göstermektedir. Örnekse, bir 
cerrahın ameliyat ücreti olan 10 şekel ile bir ev bir köle ya da bir tarla alınabiliyordu. Oysa bir 
ustanın yıllık kazancı 8 şekel’di. Öte yandan, ölümle sonuçlanan girişimlerle ilgili cezalar, cer-
rahlığın riski yüksek bir meslek olduğunu gösteriyor, cerrahları ihtiyatlı davranmaya yöneltmek-
tedir.

Babil tıbbı hakkında bildiklerimizin çoğu, yazıcı okullarının ve kütüphanelerin bilimsel el 
kitaplarından kaynaklanır. 

Babil devrinde bahisleri geçse ve ücretlerine ilişkin düzenlemeler yapılsa da bağımsız ça-
lışan hekimler çok azdı; anlaşılan, pek çoğu saraya bağlıydı. M.Ö 14. Yüzyıl Amarna dönemin-
de, saray doktorlarının ülke dışına gönderildiğini öğreniyoruz; herhalde yabancı hükümdarlara 
hekimlerinin becerisini göstererek Babil kralının prestijini arttırmak hedefl eniyordu. Mari mek-
tuplarında da benzer konulara değinilir. 

En gülünç Babil metinlerinden biri olan “Nippurlu yoksul adamın öyküsü” aslında döne-
min olağan günlük tıp uygulaması hakkında ne kadar az şey bildiğimizi açıkça göstermektedir. 
Aç gözlü yönetici ile yoksul bir adamın oynadığı, 1001 Gece Masalları’nı anımsatan üç oyunu 
anlatılır. İkinci öyküde yoksul adam, hekim (asu) kılığına girerek yaptıklarını anlatır. Tıbbın ola-
ğan işleyişi hakkında bilgi veren kıymetli metinlerdendir ve hekim görünüşünü bile tarif eder; 
tıraş olmuştur ve mesleğinin iki nişanı olan içit (libasyon) kabı ve buhurdanlık taşır. Diğer me-
tinler hekimin aynı zamanda bir torba şifalı bitki taşıdığını söyler. 

Mina; Yaklaşık 500 Grama Eşit Bir Ağırlık Ölçüsü. Şekel; Yaklaşık 8 Grama Eşit Ağırlık Ölçüsü

Sila; Kapasite Ölçüsü Yaklaşık 0.842lt
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1.2.3. Eski Mısır’da Tıp 

Eski Mısır tarihteki en yüksek uygarlıklarından biridir. Bu nedenle de günümüzde arkeolog, paleon-
tologlar ve bilim tarihçilerinin yanı sıra tıp tarihçilerinin de ilgi odağıdır. Eldeki bilgi ve belgelerden, Bir 
kaç milyon insanın, M.Ö. 4000 yıllarında tek bir devlet yönetimi altında toplandıklarını ve Nil Nehri’nin 
suladığı bu topraklarda yüksek bir uygarlık kurduklarını biliyoruz. Bu uygarlık, şekillere dayanan yazı-
yı (hiyeroglif) keşfedip kullanan uygarlıktır. Zaman içinde Şekil Yazısı gelişerek yerini İşaret Yazısına bı-
rakmış ve ilk alfabe M.Ö. 3500-3200’de ortaya çıkmıştır. Mezopotamya’da yazı yazmak için kil tabletler 
kullanılırken Mısırda onun yerine, çok daha kullanışlı olan papirüsün kullanılmış olması büyük bir avan-
taj sağlamıştır.

Yazının keşfi  yaşamın diğer alanlarında olduğu gibi tıp alanında da yalnız gelişmelerin önünü aç-
makla kalmamış, bu gelişmelerin komşulara geleceğe aktarılmasını da sağlamıştır. Eski Mısır’ın yalnız 
kültür ve sanatta değil aynı zamanda teknikte de çok yüksek düzeylere ulaştığı onlardan kalan piramit-
lerden anlaşılmaktadır. 

Eski Mısır’da, hemen her şeyin bir tanrısı vardı ve yeryüzündeki olayları onların kontrol etiğine inanı-
lırdı. Örneğin Şahin-başlı güneş tanrısı Ra, kuş-başlı (akıl-zeka) tanrısı, aslan-başlı çocuk doğurma tan-
rısı Sekmet bunlardan bazılarıdır. 

Yazının keşfi  ve papirüsün kullanılması Eski Mısır’a ait zengin bir tıp bilgisinin günümüze kalmış ola-
bileceği düşüncesi yaratmasına karşın, eldeki bilgiler çok sınırlı olup, Eski Mısır’da en büyük hekiminin 
kim olduğu sorusunu yanıtlamaya bile yetmemektedir. Bu konuda birisi Sekhet’enanach diğeri ise İm-
hotep olan iki isim var ki; bunlardan hangisinin dönemin en büyük ya da ilk hekimi olduğu bilineme-
mektedir.

Sekhet’enanach M.Ö. 3000 de yaşamış ve Firavun’un başhekimlerinden birisidir. Yaptığı hizmet-
lerden dolayı kral O’na bir ödül vermek istemiştir Sekhet’enanach ödül olarak, bir taş üstüne portre-
sinin yapılmasını ve yaptığı tedavinin yazılmasını, taşın sarayın göze çarpan bir yerinde konmasını, öl-
dükten sonra da mezar taşı olarak kullanılmasını istemiştir. Günümüze kalan bu anıt taşta, leopar de-
risi giymiş olan Sekhet’enanach elinde iki asa ile ayakta duruyor, arkasında hanımı elini omzuna koy-
muş olarak resmedilmiştir. Resmin altında, “Kral’ın burun deliklerini iyileştirdi” yazmaktadır. Böylece 
Sekhet’enanach kendini Eski Mısır’ın ilk hekimi olarak kaydettirmiş ve bunun günümüze kadar kalma-
sını sağlamıştır. 

Resim 7: İmhotep

Tıp tarihçilerince antik çağın en büyük ya da ilk hekimi olarak kabul 
edilen İmhotep, ise daha çok bilinmektedir. Oysaki rakibi 
Sekhet’enanach ile kıyaslandığında İmhotep’in tabip olduğuna ya 
da tıbbi uygulamalarına ilişkin herhangi bir bilgi yoktur. Ancak ölü-
münden sonra kendisine dua ve ibadetler edilmesi, M.Ö. 500’den 
sonra tanrı olarak kabul edilmesi ve anısına Memphis, Thebes ve 
Philae’da tapınaklar yapılması, halkın anısına yapılan bu tapınaklar-
da uyuyarak şifa bulacağına inanması ve benzeri bilgiler İmhotep’in 
tıpla ilgili ve bizim bilmediğimiz bir şeyler yapmış olabileceğini 
düşündür-mektedir.

Tıp tarihçileri tarafından İmhotep’in Eski Yunan’ın Aesculap’ının 
Mısır’daki karşılığı olduğu anlatılsa da, aralarında her ikisinin de tıp 
tanrısı olarak kabul edilmeleri ve insanların onların türbelerinde sağ-
lık uykusuna yatması dışında bir benzerlik yoktur. 

İmhotep, yalnızca tabip değil aynı zamanda bir siyasetçi, yöne-
tici ve mimardır.  M.Ö. 2980 ile 2900 yılları arasında yaşayan Firavun 
Zozer’in baş vezirliği görevinde bulunmuş. Zozer için inşa edilen ve 
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günümüzde dünyanın en muhteşem yapıları arasında sayılan Step Piramidi’nin de mimarıdır. İmhotep’e 
ait olduğu söylenen, 10 tanesi British Museum’da 31 tanesi Wellcome Tıp Tarihi Müzesi’nde bulunan 
heykellerin hepsinde İmhotep elindeki papirüs ile oturuyor vaziyette resmedilmiştir.

Mezarı bilinmemekle birlikte, Memphis şehri yakınlarında olduğu sanılmaktadır. 

Eski Mısır’dan kalan ve tıp konusunda bilgi edinilebilen papirüs sayısı çok sırlı olup bu nedenle de 
bu konuda ayrıntılı bilgiye ulaşılamamaktadır. Günümüze kalan ve tıpla ilgili olan papirüslerin başlıcala-
rı yazılış tarihi sırasına göre şöyledir:

M.Ö. 1850’de yazıldığı düşünülen Kahun Papirüsü daha çok jinekoloji kitabını andıran bu papirüs-
te gebeliğin tespiti ve kontrasepsiyon yöntemleri yanında hayvanlarla ilgili tedavilerden de söz edilmek-
tedir.  Papirüste sözü edilen; timsah pisliği, bazı bitkiler ve bal karışımından fi til şeklinde hazırlanarak ra-
him ağzına uygulanan kontraseptifl erin tarihte bilinen ilk kontraseptifl erden olması yanında, yeni doğan-
ları öldürmeksizin nüfus planlaması yapılmış olması açısında da önemi büyüktür.

Edwin Smith tarafından bulunan, bu nedenle de Edwin Smith Papirüsü olarak anılan M.Ö. 1600’lere 
ait olduğu düşünülen papirüste, 48 vakanın ayrıntılı tanı ve tedavisi anlatılmıştır. Bu anlatımlardan; ya-
ralara ilk gün taze et ile bandaj uygulandığını, daha sonra yağ-bal karışımı ile sarılarak tedavi edildiğini; 
kırıkların ateller arasına alınıp reçine emdirilmiş bandajlarla sarıldığını, çene çıkığının tekrara yerine na-
sıl yerleştirildiğini öğreniyoruz. Ayrıca Eski Mısır’da dini bir gereklilik olarak sünnetin uygulandığı bilgi-
sine de ulaşılmaktadır. 

Bu papirüslerden en çok bilineni M.Ö. 1500’e yazıldığı düşünülen Ebers Papirüsü’dür. Orijinali on 
metrelik bir rulo ve 110 sayfa olan Ebers Papirüsü’nün geçmişten bugüne kalan hem en eski kitap hem 
de en eski tıp kitabı olduğu kabul edilmektedir. Sihir ve büyü de dahil birçok hastalığa karşı tedavi öne-
rileri (900 civarında reçete) içermektedir. Bu papirüste, 15 karın hastalığı, 29 göz hastalığı ve 18 deri has-
talığı tarif edilirken 21’den fazla öksürük tedavisi anlatılmaktadır. Başta bitkisel olmak üzere, mineral ve 
hayvansal maddelerinde kullanıldığı 700 ilaç ve bunların 800 karışımından söz edilmektedir. 

M.Ö. 1450’de yazılan Berlin Papirüsü anne ve bebeğin büyüden korunması ve büyüye karşı tedavi-
si yanında bazı çocuk hastalıklarının tedavisini anlatması nedeni ile tarihin ilk pediatri kitabi gibidir. M.Ö. 
1400 tarihine ait, olan Hearst Papirüsü içerik olarak Ebers Papirüsü ile oldukça benzemektedir. M.Ö. 
1350’ye ait olduğu düşünülen Londra Papirüsü ise gebe kadının bakımına ilişkin bilgiler içermesi nede-
niyle bir jinekoloji kitabını çağrıştırmaktadır.

Bu ünlü papirüsler dışında yakın tarihlerde daha birçok papirüs bulunmuştur ve bunlar Kahire’deki 
müzelerde saklanmaktadır. Büyüler, reçeteler ve ilaç isimleri içeren bu papirüsler daha önceki örnek-
leri gibi Eski Mısır tıbbını anlama yönünde bize ışık tutmaktadır. Bu papirüslerde anlatılanlardan Eski 
Mısır’daki tıbbi uygulamaların bugünkü anlayışa ne kadar yakın olduğu başka bir söylemle de tıbbın he 
kadar ileri olduğu anlaşılmaktadır. 

Eski Mısır’da, tedavide bitkilerin çok yaygın olarak kullanıldığı ve tıbba polifarmasinin yaygın ol-
duğu anlaşılıyor. Tedavide kullanılanlar arasında soğan, sarımsak, tahıllar, reçine, Hint keneviri, senna, 
kimyon, kekik ve Hint yağı bulunmaktaydı. Ayrıca hipopotam yağı, aslan yağı, yılan ve kaz yağı ile do-
muz safrası, kaz sütü ve boğa yumurtalığı gibi hayvansal kaynaklı maddelerinde ilaç yapımında kullanıl-
dığı anlaşılmaktadır. Göz hastalıklarının tedavisinde ve korunmasında yaygın olarak kullanılan bakır sül-
fat örneğinde olduğu gibi mineral kaynaklı ilaçların da kullanıldığı görülmektedir.  

Eski Mısır’da her tanrının farklı bir şeyi kontrol etmesi gibi,  hekimler de(swnu) farklı konularda uz-
manlaşmış idi. Herodot tarihinde “Mısır’da her hekim kendini farklı bir hastalığı tanıma ve tedavi etme-
ye adamıştı; bazısı göz, bazısı baş, bazısı diş, bazısı da bağırsak hastalıklarını tedavi etmektedir” diye 
yazmaktadır. Swnu üç tedavi edici gruptan sadece birisidir. Diğerleri Sekhmet rahipleri ve büyücülerdi. 
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Tedavi ediciler arasında özel isimler alanlarda vardı örneğin Iri ‘Kral’ın Bağırsak Koruyucusu’ an-
lamına gelmektedir ve muhtemelen Firavun’un lavman uzmanıydı. Barsak temizliği ve lavman’ın Eski 
Mısır’lılarda özel bir önemi vardı. Eski Mısırlılar hastalık oluşumunda bağırsakta çürüyen ve kokuşan 
maddelerin önemli bir faktör olduğuna inanırlardı. Bu yüzden, her ayın üç gününü barsak temizliği ve 
lavman yapmaya ayırdıkları Herodot tarafından kaydedilmiştir. 

Mumyalama: Eski Mısır’da mumyalama işlemi M.Ö. 4000 ile M.Ö. 600 yılları arasında uygulanmış 
ve tahminen bu sürede 700 milyon insan mumyalanmıştır. Mumyacılık ayrı bir meslek idi ve mumyacı-
lar rahip ve tabiplerle kıyaslandığında düşük bir sınıf olarak kabul ediliyordu. Eski Mısır’da mumyalama 
yapılmış olması, tıp tarihi ve uygulamaları açısından, dönemindeki uygarlıkların aksine Mısır’da ‘ölünün 
kutsallığı ve dokunul-mazlığı tabusunun olmadığını göstermiş olmasıdır. Buna karşın Eski Mısır’lılar ne 
insan anatomisi ve fi zyolojisine ne de ölüm sebebini araştırmaya ilgi duymamışlardır. Dolayısı ile de bu 
tabunun olmaması tıbbın gelişmesi açısından bir avantaj da yaratmamıştır(1).

Mumyalama yalnızca ölü bedenlerin uygun koşullarda korunarak günümüze kadar kalması ve gü-
nümüz bilim adamlarına patolojik incelemeler yapma olanağı sağla-mıştır. Bu çalışmalardan o dönem-
de görülen özellikle de yaygın görülen hastalıklar ile ünlü kişilerin hastalıkları hakkında bilgilere ulaşıl-
maktadır(1) . 

1.2.4. Eski Çinlilerde Tıp(2)

Çin Tıbbı, ilk çağlardan günümüze kadar dini inançlar, mitoloji, tarihi olaylar ve hüküm sürmekte 
olan düşünce sistemlerinden etkilenerek günümüze kadar gelmiştir. 

Resim 8: P'an-Ku

Çin Mitolojisi’ne göre yeryüzünde yaşamış ilk Çinli cennetin oğlu 
olarak anılan P’an-Ku’dur. O çağlarda yapılmış ve hep doğaüstü 
yaratıklar olarak tasvir edilmiş olan P’an-Ku’nun birçok resmi var-
dır. 

Bu inanca göre Cennet P’an-Ku’nun babası, dünya ise anne-
sidir. Onun soluk alışı rüzgarı, gözünü açması gündüzü oluşturur. 
P’an-Ku 18 bin yıl yaşamış ve görevleri sona erince “insanlığın iyi-
liği için” ölmüştür. Ölünce başı dağlara, soluğu rüzgar ve bulutla-
ra, sesi gök gürlemesine, sol gözü güneşe, sağ gözü aya (Çinli-
lerde sol yan sağdan üstün tutulur), kas ve kirli kan damarları yer-
yüzündeki engebelere, bedeni toprağa, saçları sakalı takımyıldız-
lara (burçlara), deri ve derideki kılları bitki ve ağaçlara, diş ve ke-
mikleri metallere, iliği incilere, teri ise yağmura dönüşmüştür. 

Çinlilerin ilk çağdaki yaşamlarını ve bu arada da hekimlik uy-
gulamalarını o dönemden günümüze kadar gelmiş mitlerden öğ-
reniyoruz. Bunlara göre; Çin Ulusu’nu kuran İmparator Fu-Hsi 

yeryüzüne P’an-Ku’dan yaklaşık 500 bin yıl sonra gelmiştir. O dönemde Çinliler mağaralarda yaşıyor, 
toplayıcılık ve avcılıkla geçiniyor-lardı. Besinleri çiğ olarak tüketiyor, yemiş ve köklerle besleniyor, hay-
vanların kanını içiyor ve derisini giyiyorlardı. Bu nedenle insanların beslenmesi tamamen rastlantıya 
bağlı idi. Her türlü dış etkiye açık yaşadıklarından sık sık hastalanıyorlardı. Hayvanları avlarken, bazen 
yaralanıyorlardı. En sık görülen yakınmalar yaralanmalar ve organ ağrıları idi. 

Diğer ilkel toplumlardaki gibi Eski Çin’de de, hekimliği belirleyen ve ona egemen olan mistisizm idi. 
Hastalıkların, günah işlenmesi yani daha önceki yaşamda işlenen bir hatanın cezası olarak kötü ruhlar, 

(1) Aksoy 2010
(2) Eren 1996



TIBBİ ETİK ve MESLEK TARİHİ

22

öfkeli atalar, kendine karşı vecibeler yerine getirilmeyen tanrılar tarafından oluşturulduğuna inanılıyor-
du. Tüm din adamları hekim, tüm hekimler de din adamı ve aynı zamanda da klan başkanı idiler. Belli 
bir eğitim sürecinden geçmeyen ve bu süreçte sebat etmeyenler din adamı-hekim olamazdı. Hekimler, 
rüzgar ve yağmura söz geçirdikleri gibi, halka iyilik ya da kötülük yapabilme gücüne de sahiptiler. Has-
talıkları iyileştirmek veya önlemek için dini uygulamalar yanında çeşitli ilaçlar yani birçok bitki ve hayvan 
da kullanıyorlardı. Ancak bu bitki ve hayvanların günümüzdeki adları değişmiş olduğundan neler oldu-
ğu açıkça bilinememektedir.

Başlangıçta tedaviye egemen olan sihir ve büyü, zaman içinde azalarak yerini teorik bir altyapısı 
olan düşünce sistemlerinden kaynaklanan uygulamalara bırakmıştır. Bunlardan en çok bilineni İmpara-
tor Fu-Hsi tarafından ortaya konulduğuna inanılan Yang-Yin düşünce sistemidir. Bu sistem mistisizmden 
sonra ya da onunla birlikte hekimlik uygulamalarına şekil vermiştir.

Buna göre; özel bir biçimi/şekli olmayan ve sonsuz bir boşluk olarak algılanan “T’ai Chi”nin, “Wu-
Chi”den geldiğine inanılıyordu. T’ai Chi de iki güç doğurmuştu. Bunlara “Yang” ve “Yin” denirdi. Hayat-
ölüm, dişi-erkek, güneş-ay, sıcak-soğuk ve met-cezir gibi birbirine zıt iki gücü temsil eden Yang-Yin her 
şeyin üzerinde idi, evrendeki her şeyin dengesi bu zıt güçlerin dengesine bağlı ve bu iki gücün kontro-
lü altında idi. Zamana ve uzaya Yang-Yin’in biçim verdiğine inanılırdı.

Sağlık ve hastalık için de aynı kurallar geçerli idi. Hastalıklar vücuttaki Yang-Yin dengesinin bozul-
masından meydana geliyordu. Yang daha çok dışa yönelikken Yin içseldir. Bütün doğal süreçler gibi 
hastalık da aktif Yang aşamasından başlar ve daha iç Yin tabakasına sirayet eder ve bu aşamada teda-
vi gerekli hale gelirdi. 

Tıptaki her şey bu iki güç ile açıklanmıştır. Deri ya da bedenin dış yüzü Yang, iç organlar ise Yin kay-
naklıdır. Dolayısı ile bir hastalığın nedeni dış etkenler ise hastalık Yang, iç etkenler ise hastalık Yin’dir. Bu 
düşünceye göre sırt Yang karın Yin, sistemler Yang tek organlar Yin’dir. Beş duyu organları, kalp ve ka-
raciğer Yang, dalak-akciğer ve böbrekler Yin’dir. 

Yang-Yin birbirinin zıttı olsa da, aslında yalnızca zıt kutupları temsil etmiyor, aynı zamanda birbiriy-
le bağımlı ve içice iki gücü de temsil ediyordu. Yang içinde biraz Yin, Yin içinde de biraz Yang bulunur. 
Karın Yin karaciğer de Yang olduğundan Yin içinde Yang, sırt Yang akciğerler de Yin olduğundan Yang 
içinde Yin bulunmaktadır. Diğer yandan Yang içinde Yang, Yin içinde Yin de bulunabilir. Sırt Yang kalp 
ise diğer bir Yang olduğundan Yang içinde Yang, karın Yin böbrekler de Yin olduğundan Yin içinde Yin 
bulunmaktadır. 

Bu düşünceye göre; bedende Yin egemen ise kişi Yang kökenli, Yang egemen ise Yin kökenli has-
talıklara tutulur. Fazla Yang ateşlenmeye, fazla Yin üşütmeye yol açar. Bedenin üst bölümünün ateşlen-
me ve hastalıkları birden bire ortaya çıkıyor ise Yang kökenli, üşüme, solunum sistemi ve bedenin alt 
bölümlerinin hastalıkları da Yin kökenlidir. Hastalık yavaş yavaş gelişiyorsa, hasta sırtüstü yatamıyorsa, 
nabız zayıf ve basıncı düşük ise hastalık Yin kökenli, nabız güçlü ve yaralanma alanı geniş ise Yang kö-
kenlidir.

Bu düşünceye göre tıpkı hastalıklar gibi ilaçlar da Yang ve Yin özellikleri taşıyordu. Uyarıcılar, eriti-
ciler, balgam söktürücüler, tat veren maddeler ve acı ilaçlar Yang kökenli ilaçlar olarak nitelenirdi. Tersi-
ne, yerel damar daraltıcılar, ishal yapan ilaçlar, kan yapıcılar ve soğuk olarak kullanılan ilaçlar da Yin kö-
kenli ilaçlar olarak nitelemiştir. Tedavide Yang kökenli hastalıklara Yang kökenli ilaçlar, Yin kökenli has-
talıklarda ise Yin kökenli ilaçlar kullanılmıştır. 

Bu iki güçten daha birçok başka yaratıcı güç türetilmiştir. Çünkü; bu inanca göre; Yang ve Yin er-
keklik ve dişilik gibi iki büyük gücü simgelemekle birlikte, cennet-dünya, güneş-ay, gündüz-gece, tin-
sel- bedensel, asit-baz, sol-sağ, geniş-dar, düz-kırık, enerji-eylemsizlik, etken-edilgen, eşitlik-eşitsizlik, 
kırmızı-siyah, basit-karmaşık, eğlence-endişe, adalet-suçluluk, uzun-kısa ve hafi f-ağır gibi, tüm karşıt 
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güç ve terimleri de içeren,  egemenlik kapsamları çok geniş olan güçlerdi.

Bir bütün olarak düşünüldüğünde vücut bir mikro alem gibidir ve onun normal anormal bütün sü-
reçleri Qi (yaşam unsuru), Yang-Yin ve beş evrenin durumu ile yakından ilgilidir. Qi beden içinde maddi 
olmaktan öte metafi zik bir varlıktır. Yang hareket ve değişimi sağlarken, Yin dolaşım, beslenme ve büyü-
meyi temsil etmektedir. Diğer bir hayati unsur da Jing (cevher)’dir ve besinlerden alınan gıdayı ve üre-
me ve çoğalma için gerekli olan gücü temsil etmektedir. 

Çin tıbbını önemli oranda etkileyen diğer bir düşünce sistemi sayı gizemciliğidir. Tıbbın hemen her 
alanında sayı gizemciliğinin etkileri vardır. Bu düşünceye göre; evrende başta, karında ve ayaklarda 
bulunan üç ruh vardır. Hastalıkların tanısında gözlem(observation), dinleme(oscultation), soruşturma 
ve elle muayene(palpasyon)  olmak üzere dört yöntem kullanılır. Sağlık-hastalık açısından, durağanlık-
saldırgan-lık, sakatlık, biçim bozukluğu ve cücelik olmak üzere beş tür yakınma vardır. İnsanlar doğum, 
yaşlanma, hastalık, ölüm ve ayrılık olmak üzere beş tür acı çeker. Benzer şeklide, gonore, sarılık ve sin-
dirim bozuklukları gibi pek çok hastalığın beş ayrı türü vardır. Yaralanmalar da beş türlüdür. İnsanlarda 
eğlenme, kızgınlık, üzüntü, endişe, sevgi, nefret ve istek olmak üzere yedi tür duygusal durum vardır. 
Benzer şekilde, hava durumu da bulutlu, açık, rüzgarlı, yağmurlu, sisli ve berrak olmak üzere altı özel-
lik gösterir. 

Bir genç kız yedi yaşında diş çıkarır. 14 (7x2) yaşında ilk kez adet görür. 21 (7x3) yaşında olgunla-
şır. 28 (7x4) yaşında ise gelişmenin doruğuna ulaşır. 35 (7x5) yaşında gerileme, 42 (7x6) yaşında yıkım 
belirtileri başlar. 49 (7x7) yaşında adet görme sona erer. Bu sayılardan da görüldüğü gibi tüm süreç ye-
dinin katları şeklinde yaşanır

Sayı gizemciliğinin diğer örneklerine göre, evren ikili gücün etki ve denetimi altındadır: Makrokos-
mos (acun) ve mikrokosmos (insan): Cennet dünyayı çepeçevre kuşatır. Benzer biçimde, insanın aklı 
da ayaklarının gidebildiği yerlerle çevrelenmiştir. Yıldızların etkisinde olan cennette, nasıl ki güneş ve ay, 
yağmur ve rüzgar, fırtına ve dinginlik varsa (ikili sistem) insanın da iki gözü, iki kulağı vardır. Duygu yö-
nünden de insanlar ikili sisteme uyarlar, kızma ve sakinlik gibi. Doğa ve insanın yapısı, ikili düzen gere-
ği birbirine paraleldir. 2 kol ve 2 bacak (2+2= 4) dört mevsime uyar. İnsan bedenindeki 12 büyük ek-
lem (4x3) 12 aya karşılıktır. Yeryüzünde 9 ülke (3x3), insan bedeninde 9 (3x3) delik (2 kulak, 2 göz, 2 
burun, 1 ağız, 1 anüs, 1 üro-genital delik) bulunur. Nasıl evrende 4 havuz (okyanus) varsa insanda da 
akıl, hava-akciğer, kan ve su havuzları vardır. Benzer bir şeklide evrende 12 ırmak, insanda da 12 ayrı 
tür nabız vardır. Gökyüzünde 7 takımyıldız olduğu için kalp 7 boşlukludur. Daire 360 derece olduğu için 
insan bedeninde 360 kemik bulunur.

Bu anlayış ve uygulamaların yanı sıra, doğrudan doğaya dayalı düşünce ve uygulamalar da var-
dı. Bunlardan en çok bilineni “Beş Suyuk Kuramı”na dayalı olan anlayış ve uygulamalardır. Bu kura-
ma göre; insan bedeni; odun, ateş, toprak, maden ve su şeklinde sıralanan beş suyuktan (evre-töz-
madde) oluşmaktadır. Bu beş suyuk birbirlerini; 1.(odun-ateşi) 2.(ateş-toprağı), 3.(toprak-madenleri), 4. 
(madenler-suyu) ve 5.(su-odunu) etkileyerek yeni bir beş suyuk daha doğurmuştur. Bunlar madde-töz 
anlamına geldiği gibi aynı zamanda insan vücudunda meydana gelen fi zyolojik evreler anlamına da gel-
mektedir. Odunun büyüme ve gelişmeyi, ateşin eskime ve yıkılmayı anlatıyor olması gibi. 

Bir diğer doğaya dayalı düşünce sistemine göre; her iç organ bedenin dış yüzeyine (deriye) yakın 
bir organla etkileşim içindedir. Örneğin kalp dille, karaciğer gözlerle, dalak ağızla, akciğerler burunla, 
dalak kulaklarla etkileşim içindedir. Başlangıcı taş devrine kadar giden, hastalıkları iğne batırma veya 
cilt üstünde bir şey yakma ile tedavi etmenin bu düşünce sistemi ile ilişkisi olsa gerek. Su Wen adındaki 
yapıtta “eğer ağrı kasta ise iğne batırınız, kan damarında ise moxa (bazı hastalıkların iyileştirilmesi için 
derinin üzerine konarak yakılan, pamuğa benzeyen bir tür yakı) kullanınız, tendonda ise yakınız” denil-
mektedir. İğne batırma işleminde taş devrinde çakmak taşı iğneler kullanılırken bakır ve bronz çağların-
da bu metallerden yapılmış iğneler kullanılmıştır.
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İlaçla tedavi en sık uygulanan yöntem olsa da, akupunktur, masaj ve çocuk doğurtma uygulama-
larda vardı. Bu tür uygulamalar daha alt sınıftaki uzmanların işi olarak görüldüğünden, doktorlar tara-
fından yapılmazdı. 

Çin tıp kitapları bir hekimin tedaviye başlamadan önce hastadaki fi ziksel ve duygusal işaretleri çok 
iyi gözlemesi gerektiği yazar. Gözlem yanında nabız da önemli bir tanı aracı idi. Çin’de nabız alımı adeta 
bir sanat idi. Bilekteki üç farklı noktadan üç ayrı derinlikte alınırdı. Şiddeti, tınısı, düzeni, ritmi vb. özellik-
lerine göre değerlendirilirdi. M.S. 280’de yazılan on iki ciltlik Mei Ching (Nabız Kitabı)’de “İnsan vücudu 
akortlu bir alete benzer ve değişik nabızlar birer akordu temsil eder. Organizmanın düzen ya da düzen-
sizliği nabzın tetkiki ile anlaşılabilir ki bu tıbbın her sahasında çok önemlidir” diye yazmaktadır.

Yüz yıllar içinde yeni tanı metotları geliştirilmiştir. Örneğin 19. Yüzyılda dil’in tetkiki ile tanı konmaya 
başlanmıştır. 20. Yüzyılda da Çin’li hekimler beden ısısının ölçülmesi, kan sayımı ve kan şekerinin ölçü-
münü tanıda kullanmaya başlamışlardır. Ancak sorgulama, gözlemleme, koklama, dinleme ve nabız al-
madan oluşan dört temel tanı yöntemi değişmeden kalmıştır.

Tedavide her hastalığın içsel bir sebebi olduğu düşünülmüştür. Örneğin göz hastalıkları hepatik 
sistemin tedavisi ile düzeltilmeye çalışılmıştır. İç organlardan kaynaklanan problemlerinde direkt olarak 
organa müdahale yerine yin-yang dengesinin düzenlenmesi ile yapılmaktaydı. Dolayısı ile cerrahi te-
davi ikincil kalmış ve gelişmemişti. M.S.115-205 yılları arasında yaşayan Hua Tu en ünlü cerrahlardan-
dı. Kendisi anesteziyi ilk kullanan kişi olarak kabul edilmiştir. Hua Tu ameliyat edeceği hastalara önce-
den, bugün Cannabis (Hint Keneviri) olduğu düşünülen, narkotik ilaçlar verirdi. Yaptığı ameliyatlar ara-
sında laparatomi (karnın açılması) ve dalağın eksizyonuda vardı. Ona ait hiçbir kitap bugüne kalmadı-
ğı için ameliyat teknikleri hakkında hiçbir fi kir sahibi olamasak ta, Hua Tu gerek yasadığı dönemde ge-
rekse öldükten sonra büyük bir üne sahip olduğunu ve bugün onun adına yapılmış birçok tapınak ol-
duğunu biliyoruz. 

Çin’de tanı yöntemi olarak yukarıda saydığımız metotlar kullanılırken tedavide bitkisel ilaçlar, aku-
punktur, moksa ve refl eksoloji uygulanmıştır. Akupunktur, ince metal iğnelerin 1 cm. ile birkaç cm. ara-
sında değişen miktarlarda deriye batırılması ile yapılır. Batırılacağı noktanın özel bir önem taşıdığı aku-
punkturda iğne ya çevirilir veya titreştirilir. Akupunktur’un fi zyolojisi Taocu doktrindeki hayat kaynağı 
olan Qi’nin vücudun bütün organları arasında dolaştığı esasına dayanmaktadır. Akupunktur noktaları 
vücut boyunca var olan 14 görünmez hat ve bunlar üzerindeki belli fonksiyonları kontrol eden noktalar-
dan oluşmaktadır. Vücuttaki enerji akımındaki düzensizlik sonucu meydana gelen ve kendini ağrı vs. ile 
belli eden hastalıklarda akupunktur Qi’yi dengeleyici ve düzenleyici rol oynayarak tedavi edici olmak-
tadır. Moksa ise yanıcı bir maddenin vücudun belli noktalarına koyularak ateşlenmesi ile yapılmakta-
dır. Etki mekanizması olarak Batıda ve İslam tıbbında uygulanan ‘kupa vurma’ veya ‘bardakla çekme’ye 
benzeyen bu yöntemde sıkça uygulanmaktaydı. Akupunktur’un da moksa’nın da belli anahtar noktala-
rın stimulasyonu ile Qi’nin akis yolundaki tıkanıklıkların açılması ve organlardaki düzenli dolaşımın sağ-
lanmasına yol açtığı düşünülmektedir. 

Eski belgelerde Çin’de iki tür hekim olduğundan söz edilmektedir. Bunlardan birincisi, iyi bir aileye 
mensup, tıbbı bir sanat olarak öğrenen ve yapan centilmenlerden oluşan ‘Konfi çyus hekimi’(ruyi); ikin-
cisi ise hekim bir aileden gelen, eğitimini kitabi bilgi yanında usta-çırak ilişkisiyle öğrenmiş olan kalıt-
sal hekim(shiyi)’dir. Hekimlik uygulamalarında uzmanlaşma da söz konusu olup,  bazı aileler belli has-
talıkların tedavisi konusunda ünlü idiler. Bunlar tedavi kullandıkları ilaç ve yöntemleri meslek sırrı ola-
rak saklarlardı. 

O dönemdeki uygulamaları anlatan kitaplarda; rahip, şaman, akupunkturcu, masajcı ve ‘yaşlı ka-
dın’ gibi daha alt sınıfa mensup, diğerlerine göre daha az saygın tedaviciler-den de söz edilmektedir.  
Toplumda hoş karşılanmamış olmasına, hatta cahil, kafi r, görgüsüz, gibi nitelenmesine karşın yinede 
ebe, hemşire, hastabakıcı olarak adlandırılabilecek birçok kadın tedavici de vardır.
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Eski Çin hekimleri sağlık konusunda çok önemli eserler yazmışlardır. Bunların ilklerinden biri olan 
M.Ö. 3000 yıllarında yaşayan, İmparator Shen Nung’un tıp tarihçileri tarafından Çin’deki modern tıbbın 
babası ya da Çin’de modern tıbbı başla-tan kişi olarak kabul edilir. Özellikle ilaçlı tedavi ya da polifar-
masi uygulamalarını başlatması nedeniyle önemlidir. İmparator, bitki ve hayvan yetiştirmeciliğinde yeni 
yöntemler geliştirmesi yanında birçok ilaç ve zehri bazılarını bizzat kendi üstünde deneyerek Çin Tıbbı-
na kazandırmıştır. Edindiği deneyim ve bilgilerini topladığı Pen Tsao (Büyük Bitki Kitabı) adlı eser, halen 
Çin’de yararlanılan bir kaynak olarak varlığını sürdürmektedir. İngilizce baskısı da yapılan Pen Tsao tıp 
tarihi açışından çok önemli bir eserdir.  

Çin’in bir diğer ünlü hekimi M.Ö. 2674 de doğmuş olan İmparator Huang Di’dir. Ona Çinin İbn-i 
Sina’sı denmektedir. Huang Di’nin M.Ö. 2650 yılları dolayında yazdığı 24 kitap ve 81 bölümden oluşan 
Ney Jing” adlı ve “Çin tıbbının temel kanunlarını konu alan eser Çin tıbbında günümüze kadar etkini sür-
dürmüştür. Yakın biz zamanda İngilizceye tercüme edilmiş olan bu kitapta Çinlilerin Harvey’den yüzyıllar 
önce kan dolaşımını bildiklerine dair ifadeler bulunmaktadır. Kitapta; “Vücuttaki bütün kan kalbin kont-
rolü altındadır. Kanın akışı sürekli bir devridaim şeklindedir ve asla durmaz” denmektedir. Çin’de dini se-
beplerden dolayı diseksiyon yapılmadığı bu nedenle de anatomi ve fi zyoloji bilgilerinin son derece sınır-
lı olduğu düşünüldüğünde bu bilgi çok daha da çarpıcı olmaktadır. 

Çin edebiyatın büyük hamisi İmparator Kien Lung 1744 Yılında o güne kadarki tüm tıp bilgilerini bir 
araya getiren bir eser oluşturulması ve bunun bir tıp ve cerrahi ansiklopedisi olarak basılması fi krini or-
taya atar. Bunun üzerine oluşturulan uzmanlar grubunun çalışmaları sonucu ortaya 40 ciltlik ‘Tıbbın Al-
tın Aynası’  adlı eser ortaya çıkar. Bu külliyat halen bile temel eser olarak kabul edilir. 

Bundan kısa bir süre sonra batı tıbbının uygulayıcıları Çin’e gelmeye başlamışlar ve gelenek-
sel uygulamayı etkilemeye başlamışlardır. Avrupa tıbbını Çin’e ilk getiren kişi olarak 1827 senesinde 
Macao’da bir göz hastalıkları hastanesi açan Thomas R. Colledge isimli genç bir cerrah olduğu kabul 
edilir. Birkaç yıl sonra 1835 de Colledge Amerikalı misyoner Peter Parker ile işbirliği yaparak Canton’da 
bir hastane açtı. Bu hastanenin ana amacı Çin gençliğini Batı tıbbında eğitmekti. Bu gençler arasında 
daha sonra Çin Cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanı olan Sun Yat Sen (1867-1925)’de vardı. Bu hastane-
ye daha sonrada birçok yardımlarından da dolayı Sun Yat Sen’in adı verilmiştir. Canton’da başlatılan bu 
öncü çalışmaları daha sonra Çin’in diğer bölgelerinde yapılan hastane ve tıp fakülteleri takip etti. Baş-
langıçta İngiliz ve Amerikalı personel tarafından yürütülen bu müesseseler zaman içinde tamamen Çin-
lilere devredilmiştir. 

Çinliler, 20. Yüzyılın başında, batı tıp anlayışını ülkelerine yerleştirme çabası içine girdiler. 1926 se-
nesinde 100 civarındaki şehirde Batı tarzında çalışan tıp kurumu ve hekim vardı. 1928 senesinde ikti-
dara gelen milliyetçi hükümet bunları sağlık sisteminin çekirdekleri olarak kullandı ve sağlık hizmetleri-
ni merkezlerden periferideki köylere kadar yaymaya başladı. 1948’de iktidara gelen komünist rejim ge-
leneksel Çin Tıbbı’nı da sisteme entegre etti. Bu dönemden sonra tabiplerin uygulama yapabilmesi için 
geleneksel tıbbı bildikleri gibi Batı tıbbında da eğitim almaları gerekiyordu. 1950’lerde ülkede ‘iyi dok-
tor’ sıkıntısı ortaya çıkınca hükümet 2000 kadar doktoru pratikten çekerek onlara üç yıl geleneksel tıp 
eğitimi verdi ve sağlık bütçesinin büyük kısmını geleneksel Çin tıbbı uygulayan ve öğreten hastane ve 
tıp fakülteleri açmaya kullandı. Bugüne kadar da Çin’deki denge Batı tıbbı ile geleneksel Çin tıbbı ara-
sında hep gidip geldi. 

Günümüzde bile Çin’deki tıp uygulayıcıları kendi geleneksel bilgilerine bağlı kalarak uygulamaları 
içinde Batı’daki uygulamalarına yer verirken, Batı Çin’deki akupunktur, refl eksoloji ve bitkisel tıbba bü-
yük bir ilgi duymakta ve dünyada gittikçe daha yaygın uygulanmaktadır 

Sonradan Batı’da yeniden icat edilmesine karşın birçok icadın aslında daha önce Çinliler tarafından 
yapıldığı bilinmektedir. Her ne kadar, kendi deyimleriyle; “Hiçbir konuyu sonunda başarılı olacaklarını 
hesaba katarak takip etmemelerine karşın Çinliler tıpta birçok yeniliğe ve orijinal uygulamaya imzalarını 
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atmışlardır. Çin tıbbındaki ahlaki anlayış hekim ile asil hastalar arasındaki fi ziksel temasın minimum dü-
zeyde olmasını gerektirmekteydi. Hele ki bayanlara kesinlikle dokunulmazdı. Onlar bir perdenin arka-
sında dururlar ve doktorla kocası veya hizmetçisi aracılığı ile iletişim kurarlardı. 

Çin tıbbı kendine özgü olmakla beraber tamamen yerel de değildir. Yüzyıllar boyunca Hindistan’dan, 
Tibet’ten, Orta ve Güneydoğu Asya’dan, M.S. 1850’den sonra da Batı’dan etkilenmiştir. Örneğin aku-
punktur Orta Asya Şamanlarındaki kan akıtma ve iğne batırma uygulamasından, katarakt ameliyatı 
Hindistan’dan, Gingseng’in kullanımı Kore’den, anason, safran ve günnük kullanımı ise Arap ve Farsi-
lerden alınmış uygulamalardır. Çinliler her zaman geçmişleri ile gurur duymuşlar ve o’na sahip çıkmış-
lardır. Özellikle tıbba ilişkin geçmişten getirdiklerine büyük saygı duymaktalar. 

1.2.5. Eski Hint Hekimliği (1, 2)

Her uygarlık bölgesinde olduğu gibi Hindistan’da da tarih boyunca kendi kültür ve coğrafyasında 
kendine özgü bir tıp anlayış ve uygulaması gelişmiştir. Bu anlayış günümüzde de varlığını sürdürmekte-
dir. Bundan yaklaşık 4000 yıl önce yani M.Ö. 2000’lerde Hindistan yarım adasındaki uygarlık en parlak 
günlerini yaşamış ve bu durum Hint tıbbına da yansımıştır.  

Eski Hint Uygarlığı, günümüze en çok yazılı belge bırakan uygarlıklardan birisidir. Bu nedenle Eski 
Hint hekimliği uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgilere sahibiz.

Hint İnancına göre Dhavantari hekimlik ve sağlık tanrısı idi. Hastalıkların oluşumunda kötü ruhların 
etkilerine inanılmakla birlikte, tüm nesnelerin aslını oluşturan toprak, hava, su, ateş ve esir (havadan ha-
fi f, daha seyreltik, gözle görülmeyen bir töz) adı verilen maddelerin/tözlerin karışım oranlarının değişme-
si ile oluştuğunu düşünü-yorlardı. Sağlıklı bir yaşam için hava, safra ve balgamın varlığı gerekli idi. Kan 
da, sağlıklı yaşam için gereken bir şeydi. Mevsimlerin sağlığı etkilediğine inanılıyordu. 

Eski Hindistan’da tıp okulları yoktu. Eğitim usta-çırak yöntemi ile hem kuramsal hem de uygulama-
lı olarak yapılırdı. Hint hekimliği iki koldan gelişmiştir. Bunlardan biri teorik esasları Rig-veda’da açıklan-
mış olan; bir tür büyücü hekimlik uygulaması, diğeri de teorik esasları Ayur-veda’da; açıklamış olan bit-
kisel ilaçlara dayalı hekimlik. Hindistan’da oldukça eski zamandan beri Hekimliğin kurallarının yasalar-
la düzenlen-miş olduğu bilinmektedir. Bazı tıp tarihçileri, hekimlik andının ilk kez bu ülkede yapıldığını 
ileri sürmektedir.

Hint tıbbı esas olarak Hinduizm’den çok etkilenmiştir. Hinduizm’in kutsal metinleri olan Veda’lar bir-
çok bölümden meydana gelmektedir. Bunlardan biri M.Ö.1500’lerde ve Sanskritçe olarak yazılmış olan 
Rig-veda’dır. Rig-veda dünyanın en eski kutsal metnidir. Bu metinde sağlık ve hekimlikten söz eden kı-
sımlarda vardır. Rig-veda’da tedavi yöntemleri olarak daha çok sihir ve büyülerden söz edilmektedir. 
‘Brahmana’ olarak bilinen rahip sınıfı Sanskrit dini öğretisi olan veda(bilgi)’nın sahibi ve efendisi aynı 
zamanda hekim idi.

Rig-veda’da yalnızca sihir ve büyüden söz edilmiyor, aynı zamanda sağlık veren/tedavi eden otlar-
dan, kırıkların iyileştirilmesi yöntemlerinden de söz edilmek-tedir. Diğer bazı kaynaklarda  “Asvin” adı ve-
rilen kişilerin de hekim ve cerrahlar oldukları, bunların körlüğü ve felçleri iyileştirdikleri, insanları genç-
leştirdikleri anlatıl-maktadır. Başka bir belgede bir “Asvin”in savaşta kolunu yitiren bir ere demir bir kol 
taktığından söz edilmektedir. 

Ayur-veda (hayat/ömür bilgisi)’nın kökeni Hint Tanrısı Brahma’nın vahiyleridir. Ayur-veda tıbbının 
düşünce sistemi ya da öğretisine ilişkin bilgiler yaklaşık M.Ö. 700 de yazılan Atharva-veda adındaki ki-
tapta toplanmıştır. Bunlar yaşama dair kurallar ile giyimden yemeye, egzersizden rejime kadar çok ge-

(1) Eren 1996
(2) Aksoy 2010
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niş bir sahayı kapsayan pratik önerilerden oluşmaktadır. Bu öğretinin teorik temelini bedensel üç mad-
de olan gaz, safra ve balgam ile makro kozmik güçlerden rüzgar, güneş ve ay’ın ilişkileri oluşturmak-
tadır. Ayrıca vücudu oluşturan yedi maddeden bahsedilmiştir: Kilus (barsak sıvısı), kan, et, yağ, kemik, 
ilik ve semen. 

Ayur-veda tıbbında tedavi temelde bitkisel ilaçlarladır. Bunlar merhem, lavman, şırınga, masaj, ter-
leme ve cerrahi yolu ile uygulanmaktaydı. Bütün belgelerde sağlıklı kalmanın yolunun stres atmak oldu-
ğundan bahsedilerek bunun da yemek, uyku, egzersiz, seks ve ilaçlarla olacağı belirtilmiştir. 

O dönemin Hint hekimleri kitaplarını Sanskritçe yazarlardı. Bu kitaplardan en tanınmışı, yazarının 
adı ile anılan Susruta’dır. Yazılış tarihi bilinmeyen, ancak çok eski olduğuna inanılan bu kitap; cerrahi 
bölüm, tanı yöntemleri, iç hastalıklarında iyileştirme, zehirler, panzehirler, göz ve kulak hastalıkları ol-
mak üzere altı bölümden oluşmaktadır. Susruta’da 760 değişik şifalı bitkiden bahsedilmektedir Bu ilaç-
ların nasıl kullanılacağı (merhem, banyo, inhalasyon ve buruna çekme vb) tek tek anlatılmıştır. Susruta 
kitabında sıtma’nın sivrisinekle, veba’nın sıçanlar ile bulaştığına, verem’de ateş, öksürük ve kan tükür-
me görüldüğüne ilişkin bilgiler vardır. 

Susruta’da birçok karmaşık cerrahi teknikten, göz ve plastik cerrahi operasyonundan bahsedil-
mektedir. Bunlar dışında, dengeli beslenme, bitkilerin faydaları, değişik hastalıkların sebep ve belirtile-
ri, bulaşıcı hastalıklar, hasta muayene teknikleri, değişik vücut bölgelerini tanıtan bilgiler, üreme, gebelik 
ve fetüs’ün bakımı, ateş’in tedavisi, üriner sistem ve cilt hastalıklarının tanımlanması, bunama, epilepsi, 
astım, fi ncan’la çekme tedavisi, hacamat (venöz kanın akıtılması), sülük yapıştırma, alkolün kullanma 
şekilleri, lavman çeşitleri ve kullanım yerleri, sihir, büyü ve dua ile tedavi gibi çok geniş bir sahayı kap-
sayan konularda bilgiler yer almaktadır. 

Hint tıbbının tıp uygulamasına yaptığı katkılar göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. 

Verem hastalığını ilk kez Eski Hint hekimleri tanımlamış, idrarın tadına bakarak diyabeti tanıma yön-
temini bulmuşlardı. Hastalardan kan almışlar, vantuz çekip lavman yapmışlar ve gerek gördüklerinde 
hastaları kusturmuşlardır. Katarakt ve bademcik ameliyatları yapmışlar, anal fi stülleri iyileştirmişler, derin 
yaralanmalarda atardamarları bağlama yöntemini bulmuşlardır. 

Eski Hint’de zina suçu işleyenlerin burnu kesilirdi. Daha sonra bunlar tedavi edilir, burunları yeni-
den yapılırdı. Bu amaçla alnın ön kısmından alınan deri uygun bir şekilde dikilirdi. Başka bir anlatım-
la plastik ameliyatlar ve deri transplantasyonu yapıldığı bilinmektedir. Yine Hint kaynaklarından aneste-
zi altında ilk beyin ameliyatının M.S.1010-1056 yılları arasında bir Hintli “Asvin” tarafından yaptığını öğ-
renmekteyiz.

Hint hekimlerince çok iyi bilinen diğer bir konu da embriyoloji konusu idi. Hint hekimleri omuzla ge-
len bebeği doğurtmayı, organ kesilerini (amputasyon), idrar torbası taşlarını üretra yolu ile çıkarmayı bi-
liyorlardı. Çok ince cerrahi araçlar geliştirmişlerdi. Gebe kadınların sağlığını korumaya çok büyük önem 
vermişlerdir. İlk ana sağlığı uygulamasının eski Hint hekimlerince yapıldığı söylenebilir. 

Eski Hintliler kırıkları bambu çubuklarla destekleyerek tedavi etmişler, sezeryan, tümör çıkarılma-
sı ve lithotomy (karının açılması) gibi operasyonlar yapmışlardır. Özellikle bir operasyon vardır ki hem o 
dönem için büyük bir başarıdır hem de modern plastik ve rekonstrüktif cerrahinin öncülüğünü yapma-
sı açısından önemlidir. 

Eldeki bilgilerden Hintlilerin enfeksiyon ve hastalıklar konusundaki bilgisinin cerrahi başarılarında-
ki önemli etkenlerden birisi olduğunu anlıyoruz. Bundan 4000 yıl önce Hindistan’daki ameliyathaneler 
aşırı şekilde temiz tutulur, cerrahlar ellerini fırçalayarak yıkar, tırnaklarını kısa keser ve ameliyat ederken 
beyaz elbiseler giyerlerdi. Çarşafl ar buharda temizlenir, aletler kaynatılır, ameliyathaneler çok iyi koru-
nup havalandırılma-sına karşın güzel kokulu duman ve parfümlerle tozdan ve kötü kokudan korunurdu. 
Daha Avrupa’daki hastanelerde kullanılmadan birkaç bin yıl önce cerrahlar antiseptik ve analjezik kulla-
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nıyordu ve yaraya enfeksiyon için ameliyat sırasında konuşulması yasaktı. Nekahet dönemindeki ame-
liyatlı hastalar dinlendiriliyor, iyi yemeleri ve güneşli temiz havada oturmaları tavsiye ediliyordu. Neka-
het döneminin daha başarılı olması ve daha zevkli hale gelmesi için çiçek, güzel koku ve müzik tedavisi 
uygulanıyordu. Enfeksiyonu önlemek içinse saf olmayan su kaynakları kaynatma, güneşte ısıtma, kum 
veya kömürden geçirme yöntemleri ile temizleniyordu. 

Eski Hintliler çok ileri cerrahi başarıları yanında başka tıbbi maharetleri de vardı. Belli bir tanıya git-
meden önce hekimler hastanın kalbini ve ciğerlerini dinlerdi. Hintliler aşılanma yoluyla çiçekten ko-
runmayı biliyorlar, malarya ya karşı sivrisinek ağları kullanıyorlardı. Bu, sivrisinekler ile sıtma arasında-
ki bağlantının Batı’da 19. Yüzyılın sonlarında kurulmaya başlanmış olması açısından önemlidir. Ayrıca 
Hintliler, farelerle Veba arasında da bir ilişki olduğunun farkına yüzyıllar önce varmışlardır. 

Tarihsel süreç içinde tanı metotlarında bazı yenilik ve gelişmeler olmuştur. 11. Yüzyılda idrar’ın ya-
kın gözlem ve tetkikine önem verilirken, 13. Yüzyıldan itibaren Sanskritce kitaplarda nabız’ın tanıda na-
sıl kullanılacağına ilişkin bilgiler yer almaya başlamıştır. 16. Yüzyılda da, hastanın nabız, idrar, dışkı, dil, 
göz, genel görünüm, ses ve derisinin tetkikine dayalı ‘sekiz elemanın incelenmesi’ uygulanmaya baş-
lanmıştır. Aynı dönemlerde yapılan bir tetkikte de bir damla yağ hastanın idrarına damlatılır ve yağın id-
rar yüzeyinde yayılma biçiminden hastanın geri kalan yaşamı konusunda yorum yapılırdı. 

Eski Hindistan’da koruyucu önlemlere büyük önem vermişlerdir. Dişleri fırçalamaya ve besin hij-
yenine özen göstermeye dünya tarihinde ilk kez eski Hint hekimliğinde rastlanmıştır. Aynı şekilde Eski 
Hindistan’da çevre sağlığına da büyük önem verilirdi.  Yapılan kazılarda, Mohenco Daro kentinde M.S. 
30-40 yıllarında inşa edilmiş olan evlerde banyo, sokaklarda lağımların bulunduğu, evlerdeki helaların 
toprak altından kanalizasyon ile sokaklardaki lağımlara bağlandığı ortaya çıkarılmıştır. 

Hint tıbbı diğer toplumlardaki uygulamaları etkilediği gibi kendisi de diğer kültür ve uygarlıklardan 
etkilenmiştir. İslam tıbbi ve Yunan tıbbından birçok kitap Sankritceye tercüme edilip Hintli hekimlerin hiz-
metine sokulmuştur.

Hint hekimliği İslam hekimliğini halifeler döneminde etkilemeye başlamıştır. Harun Reşit dönemin-
de (M.S. 786-808) Bağdat’taki bir devlet hastanesinde Hintli hekimler çalışmakta idi. İslam hekimlik 
okullarının ders kitapları arasında Sanskrit dilinde yazılmış “Charaka”, “Susruta” ve “Vagbhata” adların-
daki Hint tıp yapıtları da bulunmakta idi.

16. Yüzyılın ilk yarısında Hindistan’a gelen Portekizlilerin doktorları ile Hintli doktorlar arasında kar-
şılıklı etkileşimler olmuştur. Aynı şekilde1600 yılları civarında Hindistan’a gelen Britanyalı doktorlar ile 
Hintli doktorlar birbirinden karşılıklı öğrenmişlerdir. Daha sonraki yıllarda Britanya etkisi ile Batı tipi tıp 
fakülteleri kurulunca Ayur-veda’da Batı tıbbi ile birlikte okutulmuştur. Ancak 1835’li yıllarda devlet tıp fa-
kültelerinde Ayur-veda okutulması yasaklanmıştır. Böylece geleneksel Hint tıbbı Ayur-veda tekrar eski-
den olduğu gibi aile içinde usta-çırak ilişkisiyle öğrenilen ve nesilden nesile geçen bir uygulama hali-
ne gelmiştir. 

Hindistan toplumunun Batı tıbbı ile Ayur-veda tıbbı arasında yaşadığı ikilem 20. Yüzyılda da devam 
etmiştir. Günümüzdeki Hintli hekimlerin büyük bir çoğunluğu, Batı tıbbı ile yetiştirilmişlerdir,1970’lerde 
çıkarılan bir yasa ile Ayur-veda tıbbının uygula-malarına bir düzenleme getirilmiş ve Tıp fakültelerinde-
ki eğitimine izin verilmiştir. Günümüzde birçoğu üniversitelere bağlı olmak üzere Ayur-veda tıbbı eğitimi 
veren okullar vardır. Ayur-veda tıbbı ile Batı tıbbı birbiri ile iç içe geçmiştir. Ayur-veda uygulayan hekim-
ler sıklıkla Batı tıbbının yöntemlerini de kullanmaktadır. 
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1.2.6.Roma Ve Bizans İmparatorluğu Döneminde Tıp 

Resim 9: Romus ve Romulus

Roma’nın kuruluşunu anlatan efsaneye göre; Alba 
kralı Numitor’u kardeşi Amulius zorla tahttan indirir, 
kızı Vesta’yı da bakireler tapınağına hapseder. Savaş 
ilahı Mars, Vesta’ya aşık olur ve bu aşktan doğan ikiz 
erkek çocuklara, Romulus ve Romus adı verilir  
Bunu duyan Amulius çocukların boğulması emrini 
verir. Bir sepetle Tiber nehrine bırakılan Romulus ve 
Romus kıyıya vurunca onları bulan bir dişi kurt tara-
fından kurtarılıp beslenir. Daha sonra ikizleri bulan 
kralın çobanı, onları kendi oğulları gibi büyütür  Kar-
deşler yetişkin hale gelince kimliklerini öğrenir ve 
Amulius’a karşı ayaklanarak dedeleri Numitor’u tek-
rar tahta oturturlar. Palatino tepesine bir şehir kurma 

kararı verirler. Kurulacak şehrin adında anlaşamayan iki kardeş arasında kavga çıkar ve Romulus 
Romus’u öldürür ve M.Ö. 753’de kurduğu şehre Roma adını verir(1) . 

Roma, İtalya’nın merkezi olan ‘Latium’ bölgesinde yaklaşık olarak M.Ö. 753 yıllarında kurulmuştur. 
İlk kralı ve kurucusu ‘Romulus’tur. Başa geçtikten kısa bir süre sonra Roma’yı büyük bir kent devleti ha-
line getirmiştir.

Roma’nın kent devleti ve Krallık döneminde halk ‘Patrici’ ve ‘Plep’ olarak iki sınıfa ayrılırdı. 
Patricienler(Hemşeriler), seçme ve seçilme hakkına sahip tam vatandaştılar. Meclis, ordu, büyük mülk 
sahipliği bunlardan olurdu ve devleti bunlar yönetirdi. Plepler ise,  daha çok Roma’ya başka bölgeler-
den gelen insanlardan oluşan, küçük çapta sanat, ticaretle uğraşan veya küçük mülke sahip olanlardı. 
Bunlar Patrici biriyle evlenemez, memuriyete, rahipliğe seçilemez ve silah taşıyamazlardı.

İlk yılarda Roma tıbbı üzerinde Asyalı bir kavim olduğu sanılan Etrüsklerin etkisi olmuştur, onların-
da Mezopotamya tıbbının etkisinde oldukları bilinmektedir. Daha sonra Roma, topraklarına Yunanistan’ı 
(M.Ö. 146), Anadolu’yu (M.Ö. 129), Suriye’yi (M.Ö. 63) ve Mısır’ı (M.Ö. 31) topraklarına katınca; Yunan-
ca yalnızca seçkinlerin değil tüm İmparatorlukta konuşulan ortak dil haline gelmiş ve İmparatorluğa Yu-
nan kültürü egemen olmuştur. Bunun bir sunucu olarak; Roma’daki dini inançlar da küçük bazı değişik-
likler dışında Yunanistan ile benzer hale gelmiştir. 

Başlangıçta bir kent devleti sonra krallık daha sonra da bir imparatorluk olan Roma’da devlet ida-
resi, hukuk ve askerlik alanlarında önemli gelişmeler sağlanmış olmasına karşın tıp pek gelişmemiştir. 
İlk zamanlarında tıpla uğraşan bir hekimlik sınıfı bile yoktu. Çünkü bir Romalı sanat olarak kabul edilen 
tababetle uğraşmayı şerefi ne yakıştıramazdı. Hasta tedavi etmek aile bireylerinin görevi idi. Tıpla uğra-
şanların çoğunluğu köle veya azat edilmiş kişilerdi. Üst sınıfl arın kendi aileleri için özel köle hekimleri 
vardı. Bunlar genelde Yunan asıllıydı ama Mısırlı ve Yahudi göçmeni olanlar da vardı. 

Hekimlere yurttaşlık (Patricien olma)  hakkı ilk kez, askeri birliklerde de hekim bulunduran ve taba-
betin önemli bir halk hizmeti olduğunu anlayan Julius Cesar (M.Ö. 101-44)  tarafından verildi. Cesar za-
manında halk üç sınıfa ayrılmıştı: 

1-Patricienler (Hemşeriler);Roma asıllı, özgür ve tüm haklara sahip olanlar. 

2-Plebler; Roma asıllı olmayan, özgür ve yalnızca bazı haklara sahip olanlar. 

3-Esirler, köleler; hiçbir hakkı olmayanlar. 

(1) http://www.forumalev.net/turk-tarihi
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Cesar Yunan hekimlerini Roma’ya çekebilmek için yasalarda bazı değişiklikler yaparak, dışarı-
dan gelen hekimlere Patrici olma hakkı tanıdı. Bunun üzerine çoğunluğu Anadolu ve Mısır’dan birçok 
ünlü hekim Roma’ya geldi. Hekimler hem sayıca çoğaldı hem de geldikleri bölgenin bilgi becerilerini 
Roma’ya taşıyarak tıbbın düzeyini yükselttiler. Yunanistan’da kadınlara hekimlik yasak iken Roma’da 
böyle bir yasağın olmaması, kadın hekim ve ebelerin yetişmesine olanak tanıdı. Kadın hekimlere Medi-
ca, ebelere Atronea veya Obstretica deniyordu. Julius Cesar’dan sonra Roma’ya gelerek hekimlik ya-
pan ünlü ve tıbba katkıları olan hekimlerin başlıcaları tarih sırası ile şunlardır.

Resim 10: Celsus

Celsus; (M.S.14-57) aslında hekim değildir, yazmış olduğu ansik-
lopedisiyle ünlüdür. Ansiklopedinin tıpla ilgili bölümünün adı “De 
re Medicina”dır. Tıp tarihi, sağlığın korunması ve organlarla ilgili 
bozukluklar gibi çok çeşitli konuları kapsar. Ayrıca cerrahiyle ilgili 
çok detaylı tanımlar da vardır. Celsus, iltihabın dört ana belirtisi 
olan; kızarıklık (rubor), ısı (calor), şişlik (tumor), ağrıyı (dolor) ta-
nımlayan, kanayan damarların bağlanması ve kesilme-siyle ilgili 
tanımları yapan ilk insan olarak bilinir. Birçok ameliyatı açık bir şe-
kilde anlatmış ve doğum konusunda birçok yeni bilgileri kaydet-
miştir. Hastalıkların tedavisinde kullanılan egzersiz, dinlenme gibi 
yöntemleri ayrıntılı olarak yazmıştır. Uygulama başarısızlıklarının 
faturasının tıbba çıkarılmaması gerektiğini savunmuştur. Muaye-
nede gözlem ve iletişime önem verilmesini önermiştir. Deneyimli 
hekim, hastasının başına gelir gelmez onun kolunu tutarak, ne du-
rumda olduğunu anlamak için uzun uzun izlemelidir; eğer hasta 
korkarsa hekim muayeneye başlamadan önce onu uygun bir dil-
le sakinleştirmelidir gibi önerilerde bulunmuş,  hekimlere yol gös-

termiştir. 

Pliny; (M.S. 23-79) aslen hekim değildir 37 kitaptan oluşan “Doğa Tarihi” olarak adlandırılan ansik-
lopedisi ile ünlüdür. Tarih, fi zik, biyoloji, kimya, coğrafya, felsefe, folklor, büyü, bitkiler ve tıp hakkında 
yazdıkları daha sonraki kuşaklar için geniş bir bilgi hazinesi olmuş ve Ortaçağ boyunca büyük bir oto-
rite olarak kabul edilmiştir. Işığın sesten daha hızlı yol aldığını ve dünyanın çok hızlı döndüğünü iddia 
eden ilk bilim insanlarındandır. Ölümden sonraki hayata inanmamış; Tanrı her kim ve her neredeyse his-
ten, görmeden ve duymadan, ruhtan, akıldan ve tamamen kendisinden ibarettir diyerek; Tanrının şeklini 
keşfetmeye çalışmanın insanın zayıfl ığının bir ürünü olduğunu söylemiştir. Kitabın tıpla ilgili kısımlarının 
özetlenmesinden ortaya Medicina Pliny olarak bilinen bir tıp kitabı çıkmıştır. Vezüv’ün Pompei ve Herkü-
lenyum kentlerini gömen büyük patlamasında öldüğü söylenir.

Aretaeus; (yaklaşık M.S. 30-90) Kapadokya’ doğumludur. Eklektik düşüncenin (çeşitli inanç, 
mezhep ve düşünce sistemlerinin en iyi tarafl arını alan, kabul eden bir akım) ileri gelenlerindendir. 
Aretaeus’a göre sıhhat katı, sıvı ve uçucuların (ruhların) dengeli bir karışımıdır. Epilepsi, tetanos, inme, 
astım, pnömoni, plörezi, tüberküloz hakkında ilginç tespitlerde bulunmuştur. Diyabeti tanımlayan ilk he-
kimlerdendir. 

Diascorides; (M.S. 40-90) Anadolu doğumludur. Eğitimini İskenderiye ve Atina’da tamladıktan 
sonra Roma’da imparator Neron (M.S. 37-68) ve Vespasien’in (M.S. 7-79) ordularında cerrah olarak ça-
lışmıştır. Yüzlerce (600 civarında) bitkisel ilaç denemiş, kullanmış ve bunları tanımlayarak kaydetmiştir. 
Opiumu ilaç olarak hazırlayan ilk hekimdir. M.S. 78 yıllarında Yunan dilinde yazmış olduğu “Tababetin 
Esas Maddeleri” adlı kitap, Latince (Materia-Medica), Arapça (Kitabal-Hasayiş) ve diğer bazı dillere çev-
rilmiş, dünya tıbbı üzerindeki etkilerini 16. Yüzyıla kadar sürdürmüştür. Kitabın ilk cildinde “aromatik tıb-
bi bitkiler”, ikincisinde “hayvani ilaçlar”, üç ve dördüncü ciltlerde “kökler, yapraklar, usareler”, beşinci 
ciltte “madeni ilaçlar”, altı ve yedincisinde “zehirli hayvanların ısırmaları” ele alınmıştır. 
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Resim 11: Efesli Soranus

Soranus; (M.S. 98-138) Roma’ya Efes’ten gelmiştir. Özellikle doğum, ka-
dın ve çocuk hastalıkları alanında ünlüdür. Buluğ çağı fi zyolojisi, adetler, 
döllenme, normal ve patolojik doğum hakkında önemli tespitleri vardır. 
Düşüğe şiddetle karşı çıkmış onun yerine döllenmeyi önleyecek (anti-
konsepsiyonel) birçok yöntem önermiştir. Kadın üreme organlarının ana-
tomisini günümüzdekine yakın bir biçimde tanımlayan ilk hekimlerden 
biri olması Soranus’un insan kadavrası üzerinde çalıştığını düşündür-
mektedir. Soranus’tan önce doğumda yalnızca annenin hayatı önemse-
nirdi Soranus ise anne ile birlikte çocuğun da hayatının önemsenmesi ve 
korunması ilkesini yerleştirdi. Ebelere büyük önem vermiştir. Onların Hi-
pokrat andına uygun olarak yetişmesi ve çalışması için büyük çaba har-
camıştır. 

Efesli Rufus; (M.S. 110-180) Yaşama gücünün havadan kaynak-
landığını düşünen (Pneuma teorisi)  akımın mensubudur. Sadece iyi bir 
araştırmacı değil, aynı zamanda saygıdeğer bir hekimdir. Roma’da bu-
lunduğu dönemde önemli anatomik gözlemler yaptı. Optik sinirlerin doğ-

ru seyrini ve lens kapsülü de dahil olmak üzere göz anatomisini açıkça tanımladı. Daha önce bildirilen 
fakat tam olarak kabul görmeyen bazı anatomik bilgilerin kabulünde katkısı oldu.

Galen; (M.S. 130-200) Bergama’da dünyaya gelmiştir. Genç yaşta yoğun bir eğitim aldıktan sonra 
önce İzmir’de sonrada İskenderiye’de tıp eğitimini tamamlayarak yetkin bir hekim olmuştur. Bergama’ya 
döndüğünde gladyatörlere hekim olarak atandı. Bu onun anatomi, özellikle de kemikleri, eklemleri ve 
kasları gözlemlemesini ve kırıkların yanı sıra ağır göğüs ve karın yaralanmalarını da tedavi etme yetene-
ğinin geliştirmesini sağladı. İmparator Marcus Aurelius döneminde Roma’ya gitti. Orada anatomi ve fi z-
yoloji dersleri verdi. Roma’da bilim dili olan Yunancayla anatomi, fi zyoloji, farmakoloji, patoloji, tedavi, 
hijyen, diyetetik ve felsefe hakkında sayfalar dolusu metinler yazdı. Başarılarının artması soncunda im-
paratorun hekimi oldu. Kendi düşüncelerine uymayan yöntemlerle dalga geçmesi ve onları gülünç du-
ruma düşürmesi ile de ünlüdür. 

Her şeyin amacının önceden belirlenmiş olduğuna inanmıştır. Bu inancı bazı düşüncelerinde yanıl-
masına neden olmuştur. Hipokrat’ın aksine hastalığın kişinin dışındaki bir nedene bağlı olduğuna inan-
mış ve tedavinin hastalığının gelişmesine karşı gelmekle yapılabileceğini savunmuştur. 

Hümoral Teoriyi (balgam, kan, sarı safra, siyah safra’dan oluşan dört temel hümor, hastalık ve sağ-
lıktan sorumludur) benimsemiştir. Bu teorinin bir uygulaması olan hastalıkları kan akıtarak tedavi yön-
temini uyguladı, ancak alınacak kan miktarında dikkatli olunmasını tavsiye etti. Hümorleri sıcak, soğuk, 
kuru ve nemli gibi özelliklerine göre sınıfl andırdı. Buna göre; sıcak olarak sınıfl andırılan bir hastalığın te-
davisinde soğuk sınıf bir ilaç kullanılıyordu. Galen humör teorisini kişiliklerin yorumlamasına da uyarla-
yarak mizaçları; ağırkanlı, iyimser, melankolik ve canlı olmak üzere dört tipe ayırdı. Bu yaklaşım günü-
müzde de etkisini sürdürmektedir. 

Galen zamanında vücudunun doğrudan disseksyonu uygulanmadığından anatomi bilgileri indirekt 
yollarla özellikle de hayvanları disseke ederek öğrenilmekteydi. Ayrıca her şeyin amacının önceden be-
lirlenmiş olduğuna inanıyordu. Bu düşünce sistemi nedeniyle bazı konularda geçek dışı bilgiler üretmiş-
tir. “Tanrı yaratığı değil mi? Hayvanda ne varsa insanda da o var” diyen Galen’in anatomi konusundaki 
bilgilerinin çoğunun yanlış olduğu sonradan anlaşılmıştır.

Ameliyatları ayırma ve yaklaştırma olarak iki başlık altında toplamıştır. Yaklaştırma başlığı altında; 
kırıkların redüksiyon ve sarılması, dışarıya çıkan bağırsakların, rahmin ve rektumun redüksiyonu, batı-
nın kapılması, doku eksikliklerinin yerine konması gibi işlemleri topladı. Ayırma başlığı altında ise; ba-
sit insizyonlar, sünnet, amputasyon, dağlama, kazıyarak temizleme gibi işlemleri topladı. Ayrıca cerra-
hide yaraların kapanması için önce irin teşekkülü gereklidir; çünkü ancak bu sayede yara iyileşip kapa-
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nabilir diye düşünen Laudablepus görüşünü savundu. Bu yanlış görüşün etkisi uzun zaman sürdü. Ga-
len duyu ve motor sinirleri ayırt etti. Spinal kordun kesilmesinin oluşturduğu etkileri açıkladı, göğüs ka-
fesinin fi zyolojik hareketlerini inceledi, nabza önem verdi. Duygularla vücudun somut semptomları ara-
sındaki ilişkiyi anlattı. 

Hipokrat geleneklerine uyarak tedavide doğaya, dinlenme, egzersiz gibi hafi f metotlara yardımcı ol-
mayı, hijyenik rejimlerle hastalıkların önlenmesini amaç ediniyordu. Çok sayıda ilaç kullandı ve hatta po-
lifarmasiyi aşırı uygulayanlardan biri olarak kabul edilir. Sıra dışı bir farmakolojik bileşimi olan “Theriac”ı 
hazırladı. Bu karışım önceleri yılan sokmasına karşı antidot olarak kullanıldı, sonraları ise bütün zehirle-
re karşı ve hatta salgınlarla baş etmek için kullanılmıştır. 

Roma tıbbında koruyuculuğa da önem verilmiş ve bu alanda da birçok yenilik getirilmiştir. M.Ö. Bi-
rinci Yüzyıl’da Marcus Varro “Gözle görülemeyecek kadar küçük bazı yaratıkların ürediği, bunların ha-
vada dolaşıp ağız ve burundan vücuda girerek ciddi hastalıklara yol açtıkları” gerekçesi ile bataklıkların 
yakınına bina yapılmasını yasaklamıştı. Ölüleri şehrin içine gömmeyi yasaklayan yasalar vardı. M.S. 2. 
Yüzyıl civarında cesetleri yakma ve küllerini bir kavanozda toplama geleneği uygulanmıştır. Daha sonra 
cesetlerin gömülmesine başlanmıştır. 

Roma’da sokakların, içilecek suların, çarşılarda satılan gıda maddelerinin temizliğine büyük önem 
gösterilirdi. Hamam ve kaplıcaları vardı. Kaplıcalarda sıcak su salonları ve soğuk su salonları vardı. Ay-
rıca halka açık helalar da mevcuttu. Kanalizasyon, su bağlantıları ve kaldırımlı caddeler inşa etmişlerdi. 
Su taşıyan borulara fi ltreler yerleştirmişlerdi. Şehre su sağlamanın yanı sıra suyu ve lağımı şehrin dışına 
taşıyan bir akıtma sistemleri vardı. Bataklık içeren toprakların hastalıkla alakası çoktan anlaşıldığından, 
bataklıklar ve durgun sular düzenli olarak boşaltılıyordu. 

Başlangıçta tıbbi uygulamaların bir düzenlemesi yoktu. Kimin hekim olarak çalışabile-ceğini belir-
leyen bir tanımlama ve belgelendirme yoktu.  Cesar’dan sonra hekimlere vergiden, askerlik ve diğer 
kamu görevlerinden muaf tutma gibi ayrıcalıklar tanınmıştır. İmparator Severus İskender (M.S. 222-235) 
hekimlere eğitimini belgelendirme zorunluluğunu getirdi ve tıbbi uygulamaların kontrolü düzenleyen 
kapsamlı kanunlar çıkardı. 

Hekimlerin muayenehaneleri ve evleri dışında hasta ve yaralıların bakılıp tedavi edilebilecekleri yer-
ler yoktu. Sadece askeri birlikler arasında bir hastane sistemi gelişmişti. Siviller için şehirlerde hastane-
lerin kurulması M.S. 4. Yüzyıla kadar gerçekleşemedi. İlk hastane 394 yılı civarında Hıristiyan hayırse-
ver Fabiala tarafından kuruldu. 

Doğu Roma İmparatorluğu ve Bizans Tıbbı

Roma imparatoru Constantin, 306-357 yılları arasında hüküm sürdü. Hıristiyanlığı ilk kabul eden 
imparatordur. Stratejik nedenlerle MS 330 senesinde başkenti Roma’dan Bizans’a taşıdı ve bu kente 
Constantinopolis adını verdi. Böylece Roma Latince konuşan Batı ve Yunanca konuşan Doğu olmak 
üzere iki bölgeye ayrıldı. Kavimler göçünün de etkisi ile M.S. 395 yılında İmparatorluğu Doğu ve Batı ol-
mak üzere tamamen iki ayrı devlete dönüştü. Roma’nın M.S. 476 yılında Gotların eline geçmesi ile Batı 
Roma yıkıldı. Fatih Sultan Mehmet’in 1453’de İstanbul’u fethetmesiyle de Doğu Roma (Bizans) sona 
erdi. 

Bizans tıbbı aslında Roma tıbbının bir devamıdır ve tıbba yenilik ya da keşif anlamında pek bir şey 
de katmamıştır. Çünkü Bizans devleti tıbba önem vermemiştir. Hıristiyanlığın etkisi altında kalan tıp dine 
dayanan dogmatik bir tababet haline gelmiştir. Hastalık ve ölüm genellikle Tanrı işi olarak kabul edil-
miş ve bunlara karşı müdahalede bulunmak doğru sayılmamıştır. Tababet resmi olarak Kilise tarafından 
kontrol edilirdi, hekimler hayır için tedavi eden ve aynı zamanda din adamı niteliği de olan insanlar hali-
ne geldi. Din adamları, imparatoriçeler ve hekimler hastaneler kurarak, hastalara yardım ederek Tanrıya 
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hoş görünmek borç ödemek istemişlerdir. Bu genel uygulamanın yanı sıra ve aynı zamanda sihirbazlar, 
muskacılar, büyücüler ve efsuncular da meslek icra etmişlerdir. 

Bizans döneminde az da olsa bilime yer veren ve tıbbın gelişimine katkı veren tabipler de vardı. 
Bunların başında Oribaius gelir. M.S. 4. Yüzyılda, Bergama’da doğan ve eğitimini İskenderiye Okulu’nda 
alan Oribaius, İmparator Julien’in saray hekimi olarak görev yapmış ve 70 ciltlik bir ansiklopedi yazmış-
tır. Ansiklopedisinde anatomi, fi zyoloji, patoloji konusunda günümüze benzer bilgilere yer vermiştir. Bu 
eserde, hasta bakımı, cerrahi, hijyen, diyetle tedavi gibi konularda da geniş bilgiler bulunmaktadır1(1). 
Oribasius, hem o çağın ender hem de tarihteki ilk laik hekimlerden biridir

Altıncı Yüzyıl’ın başlarında yaşayan imparator Justinien’in hekimi olan Diyarbakırlı Aetius Yunan he-
kimlerinin Yedinci Yüzyıla kadar olan yazılarını bir araya getirerek 16 ciltlik “Tetrabiblios” adlı eseri yaz-
mıştır. Hekim Tralles’li (Aydın) iç hastalıklarının patolojisi ve tedavisi hakkında kitaplar yazmıştır. 

Aeginalı Paul (Folus) (625-690); cerrah ve nisaiyeci olan bu hekimin yedi ciltlik bir kitabı vardır. Özel-
likle cerrahi kitabı diğer Avrupa dillerine ve Arapçaya çevrilerek dünya tıbbını uzun süre etkilemiştir. Kita-
bında, genel patoloji, saç-beyin-sinir-kulak-göz-burun-ağız hastalıkları, cüzam-deri hastalıkları-yanıklar-
genel cerrahi, hemorajiler, zehirler, cerrahi, farmakoloji ateşli hastalıklar,  hakkında zengin bilgiler vardır. 
Birçok hastalığın tanımı yanında, hijyen ve diyet konularında, günümüzdeki bilgileri hazırla-yan önem-
li bilgiler vardır (1) .

Folus’tan sonra tababetin yönü gittikçe daha da mistisizme yönelmiş, Hipokrat ve Calinos’ın açtık-
ları ilim yolundan uzaklaşılarak ve mucizeye dayanan bir tababet anlayışına doğru kayılmıştır. 

Eski Yunan Uygarlığı: Eski Yunan’da, genel olarak, sağlık hizmetleri Asklepeion Mabetleri’nde yü-
rütülmüş olup, egemen olan anlayış mistisizmdir. Ancak, M.Ö. 580-498 yılları arasında yaşayan Pytha-
goras ile ondan etkilenen Hipokrat (M.Ö. 460-377)  ve yetiştirdiği öğrenciler, bu genel içinde, bir istis-
na oluşturmaktadır. Ampirizmi esas alan ve hekimliğin babası sayılan Hipokrat, çağdaş hekimliğin bir-
çok ilkesini yaratan ve kendinden sonraki uygarlıkları en çok etkileyen insandır ( bakınız sayfa 110-115).

Hipokrat’tan hemen sonra, Bu uygarlığın önemli bir merkezi olan, İskenderiye’deki okul,  tıbbı 
önemli şekilde etkileyen Eski Yunan Uygarlığı kaynaklarından bir diğeri olmuştur. Bu okul, özellikle ana-
tomi alanında büyük yenilikler getirmiştir. 

Türk - İslam Uygarlığı: Türklere İslamiyet’in girişi 8. Yüzyılda, Uygurlarda başlamış ise de, yay-
gınlaşması ve baskın kültür haline gelmesi 10. Yüzyıldan sonradır. Bu tarihten itibaren bilim dili olarak 
Arapçayı kullanmaya başlamışlardır. Büyük Selçuklular ve daha sonra, 11.Yüzyılın sonlarına doğru ku-
rulan, Anadolu Selçukluları’nda bilim ve kültür oldukça ileri idi. Bu nedenle de,  İslam dünyasını önemli 
oranda etkilemişlerdir. Bu etkileşim ve dilin ortak; yani Arapça olması nedeniyle, tarihçiler, bu uygarlığı, 
Türk-İslam Uygarlığı adı altında ve tek başlıkta incelemektedir. Türk-İslam Uygarlığı dünya tıbbını önem-
li oranda etkileyen uygarlıklardan biridir.

Başlangıçta Eski Yunan ve Bizans eserlerinin tercümesi ile başlayan ilerlemeler, zamanla ünlü he-
kimlerin yetişmesine ve özgün katkıların yapılmasına neden olmuştur. Bunlardan,  9. Yüzyılda yaşayan 
Taberi, Ali Bin İsa, Cabir ve 10. ve 11. Yüzyılda yaşamış olan Farabi (870-950), Ebu Reyhan Biruni (973-
1051) ve İbn-i Sina (980-1037) dünya çapında ün kazanmış olanlarıdır. Bunların her birinin dünya tıbbı-
na özgün katkıları vardır. Bunlardan, Farabi’nin yazdığı ve 2000’den fazla ilaç tarifi ni içeren kitap, hem 
batı dillerine hem de Türkçeye çevrilmiştir. Batılıların Avicienna olarak tanıdıkları İbn-i Sina, dünya tıbbını 
en çok etkilemiş ünlü hekimlerden birisidir ve bu etkileri günümüze kadar sürmüştür  (bakınız sayfa 85 ).

Emevilerin İspanya’ya yerleşmesi ile, İspanya’da da Türk - İslam uygarlığının etkileri görülmüş ve 
burada da ünlü hekimler yetişmiştir. Bunlardan, Ebül Kasım Zehravi (936-1013), İbn-i Rüşd (1126-1198) 
ve İbn-i Baytar (1197-1248) en ünlü olanlarıdır. 

(1) Erdemir 1996
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Avrupa Uygarlıkları: Ortaçağ’da, Türk-İslam tıbbı ve kısmen de Bizans tıbbı, üzerindeki dini baskı-
ları atıp hızla laik ve ampirizmin hakim olduğu uygulamalara geçmişken, Avrupa koyu bir taassubun al-
tında yaşamaktaydı. Bu nedenle de, özellikle Ortaçağın ilk yarısına, Avrupa’nın karanlık dönemi denil-
mektedir. Uygulamalara tamamen manastır tıbbı; yani dini ve mistik uygulamalar egemen olmuş ve hiz-
metler keşişler, rahipler tarafından yürütülmüştür. 

12. Yüzyılda, Papa’nın, rahiplerin manastır dışında hasta bakmalarını yasaklaması, bazı konsüllerin 
ise rahiplerin hasta bakmasını tamamen yasaklaması tıbbın üzerindeki manastır baskısını biraz azaltmış 
ve tıp bilimselliğe doğru kayma şansı elde etmiştir. Ortaçağın ikinci yarısında, Salerno, Padua, Montpel-
lier gibi tıp okulları kurulmuş ve ilaçlı tedavi ve cerrahi girişimler yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlamıştır. 

1.3. DİNLERİN TIBBA ETKİSİ

İnsanlık tarihinde mistisizm, polifarmasi, etiyolojik tedavi ve çağdaş olmak üzere dört farklı tıp an-
layışının yaşandığı ve bu anlayışların uygulamalarda baskın ya da egemen olduğu dönemlerin de aynı 
adlarla anıldığı ünite I’de anlatılmıştı (bakınız sayfa..). Bu dönemler bir yana bırakılır ise dini inançlar her 
zaman tüm tıbbi uygulamaları bu arada da hemşirelik mesleğini etkilemiştir. Etkilemenin de ötesinde 
bazı yer ve bölgelerde tıbbi uygulamaları doğrudan dini kurallar belirlemiştir. Aynı şekilde dini otoriteler 
her zaman sağlık ve tıbbi uygulamalar ile ilgilenmişler, ilgilenmenin de ötesinde bazı yer ve zamanda 
tıbbı bizzat uygulamış ve yönetmiştir. Bu ünitede genel anlamdaki dini inançlar ve mistik uygulamalar bir 
yana bırakılarak yalnızca tek tanrılı dinlerin tıbbi uygulamalara olan etkileri incelenecektir.

Diğer dinlerde olduğu gibi bütün tek tanrılı dinler hem tıbbi uygulamaları etkilemiş hem de dini oto-
riteler sağlık hizmetleri ve tıbbi uygulamalar ile ilgilenmişlerdir. Bilindiği gibi tek tanrılı dinlerde diğer ya 
da eski dinlerde olduğu gibi ayrı bir sağlık tanrısı ya da tanrıları yoktur. Bu bağlamda tek tanrılı dinlerin 
tıbbi uygulamalara olan etkisi ya da din ile tıbbın ilişkileri daha sade ve açıktır. 

Tek tanrılı dinlerin hemen hepsi, insan sevgisi, eşitlik, kardeşlik, yardımlaşma ve hastalara yardım 
gibi inanç ve düşünceleri nedeniyle oluşturdukları toplumsal iklimden dolayı genellikle tıbba olumlu 
yönde etki etmişlerdir. Her şeyden önce tıbbi uygulamalar için yardım kuruluşları ve hasta bakımevleri 
kurarak tıbbi bakımın gelişmesine ortam yaratmışlardır. 

Buna karşılık bu dünyanın geçici olduğu, kaderin önüne geçilemeyeceği, vücut, çevre, beden te-
mizliği, giysi gibi şeylere dikkat etmenin, önem vermenin anlamsız olduğu; insanlara düşen tek göre-
vin kendi ruhunu olgunlaşmak ve geleceği, öteki dünyayı kurtarmak olduğu inanç ve düşüncesi bilim-
sel çabaları azaltmıştır. Azaltmanın da ötesinde bazı yer ve zamanda bilimsel çabalar kadere isyan et-
mek olarak algılanarak dini otoriteler tarafından yasaklanmıştır.   

Tek tanrılı dinler, özellikle devlet erkinin ortadan kalktığı dönemlerde tıbbi uygulamaları tamamen 
denetim altına alarak bir yandan onu bilimden uzaklaştırıp hurafelere hapsederken öte yandan da getir-
diği yasaklar nedeniyle bilimsel tıbbın gelişiminin önünde önemli bir engel oluşturmuştur. 

1.3.1. Museviliğin Tıbba Etkileri

İsrailliler sağlığın Tanrıdan geldiğine ve sağlıkla uğraşan herkesin de saygın tutulması gerektiğine 
inanırlardı. Yüksek düzeyde hayırsever olan Museviler, malların onda birini hayır işlerine ayırır, yabancı, 
düşkün ve hastalara yardım için bakımevleri ve misafi rhaneler açarlardı(1,2). 

Tıp konusundaki inanç ve düşünceleri Tevrat’ın “Levililer Kitabında anlatılmıştır. Bu kitapta temizlik 
kurallarından, sağlığın korunmasından ve ilaç yapımında kullanılan bitkilerden söz edilmektedir. Ayrıca 
Tevrat’da başta lepra olmak üzere bazı hastalıklardan da söz edilmiştir. Musevilikte doğumun sekizinci 
günü sünnet yapılması, domuz etinin yenmemesi sağlık gerekçesine dayandırılan dini kurallardandır(1).

(1) Eren ve Uyer 1993
(2) Şentürk ve Dursun 1993
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Dini düşünce ve uygulamaların yanında bilimsel ya da doğa tıbbı düşünce ve uygulamaları da var-
dı. Bu uygulamaların bazılarında zamanına göre oldukça ileri idiler. Hastalıkların oluşumunda, salgı bo-
zuklukları, safranın birikmesi, havanın kötü etkisi, sıcaklık değişmesi gibi faktörlerin rolü olduğunu dü-
şünüyorlardı. Vebanın bulaşması ve yayılmasında farenin etkisini, diğer bazı hastalıklarda sivrisinek, ka-
rasinek ve diğer taşıyıcıların önemini vurgulayan yazılara rastlamaktadır. Hepsinden önemlisi bulaşıcı 
hastalık bildirimlerini ilk kez İsraillilerin uyguladığı bilinmektedir. Bazı bulaşıcı hastalık-lar görüldüğünde, 
durum borazanlarla topluma duyurulur idi(1). Bulaşıcı hastalıkları önlemek amacıyla hastanın eşyalarını 
yakmışlar ve odasının duvarlarını kazımışlardır(2)1.

Cerrahi uygulamalar ve özellikle de kadın doğum alanındakiler oldukça gelişmişti. Ölen kadının 
karnındaki bebek yaşıyorsa karnı yarıp bebeği çıkarabildikleri bilinmektedir. Ebeler yetiştirip, doğum, 
loğusalık ve çevre hijyenine büyük dikkat göstermişlerdir. Damardan kan alıyor, sünnet yapıyor, yaraları 
şarapla tedavi ediyor, sülük ve vantuz kullanıyorlardı. Aynı şekilde kol ve bacak ameliyatları yapabildik-
leri, bu organlar için protezler geliştiklerini biliyoruz (1,2) . 

1.3.2. Hıristiyanlığın Tıbba Etkileri

Hıristiyanlık, insanların tanrı önünde eşit ve kardeş olduğunu, soylu ile köle arasında fark olmadı-
ğı, herkesin tek bir Allah’ın kulu olduğunu söyleyerek, insanlar arasında fark gözetmeksizin düşkünlere, 
muhtaçlara, sakat ve hastalara yardımı öngörmüştür. Bu durum bir yandan tüm insanların tıbbi hizmet-
lerden yararlanmasına olanak sağlayarak, hizmetlere olan talebi arttırmış, öte yandan da tıbbi hizmet 
sunanları kutsayarak aziz insanlar olarak kabul etmiştir. Kilise bedeninin belli bölge ve organlarını aziz-
ler arasında paylaşılmıştır ve böylece tıpkı günümüzdeki gibi uzmanlık dalları oluşmuştur(1). 

Hıristiyanlığın Roma’ya yayıldığı dönemde, patricien sınıfa mensup kadınlar, erkeklerle eşit hakla-
ra sahip olmaya başladılar. Böylece, kadının toplumda asil ve bağımsız bir statüye ulaşması, hemşire-
likte önemli bir çığır açmıştır. Kadınlar arasında ilk hemşirelik örgütünü Phobe’nin kurduğu tahmin edil-
mektedir. Kendisi, kiliseye mensup, asil sınıftan, yetenekli bir Dakones olup, birçok hastaya ve bu ara-
da da St. Paul’e bakmıştır(2). 

Hıristiyanlığın tıp üzerindeki bu olumlu etkilerine karşılık, genelde “bu dünyadan çok öteki dünya-
nın kazanılmasının” öğütlemesi Hıristiyanlığın tıp ve sağlık bilimleri üzerinde olumlu etki yapmasını en-
gellemiştir(1). 

Hıristiyanlığın tıp ve hasta bakımı konusundaki düşünceleri Hz. İsa’ya dayanır ve İsa, “hastaları iyi-
leştiriniz” diye buyurmuştur. Buna karşın ilk Hıristiyan kiliselerinin tıbbın gelişmesini engelleyici bir etki 
yaptığı konusunda görüş birliği vardır. Önceleri ya kendi evlerinde ya da yardımseverlerin evlerinde ba-
kılan yatalak ve muhtaç hastalara, sonraları bakımevleri açılmışsa da, tıp alanında önemli bir gelişme ol-
mamıştır(1,2). Hıristiyanlarca ilk kurulan hastane Milattan sonra 369 yılında Kayseri’de kurulan hastane-
sidir. Bu ilk hastaneyi Urfa ve diğer Anadolu kentlerinde kurulan hastaneler izlemiştir. Hıristiyanlığın ya-
yılması sonucu, birtakım sağlık kuruluşları örgütlenmeye başlamış ve bunlar hasta bakımı alanında, ol-
dukça yararlı olmuştur(2)2 

1.3.3. Dakonesler Ve Dakonların Tıbba Etkileri

Kiliselerde hasta bakımına ilişkin ilk girişimlerin M.S. 4. Yüzyılda başladığı tahmin edilmektedir. Bu 
dönemde kilise ve manastırların işlerini yürüten kadınlara Deaconesse (Dakones) erkeklere ise Deaco-
ne (Dakon) adı veriliyordu(3). 

(1) Eren ve Uyer 1993
(2) Şentürk ve Dursun 1993
(3) Arıhan 2003
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Resim 12: Dakones

Bu dönemde yoksullar, yolcular, hacılar ve sahipsiz hastalar manastırla-
ra sığınırlardı. Dakones ve Dakonlar kiliseye ilişkin işlerin yanında bura-
lara sığınanlara bakım ve yardım gibi sosyal işleri de yapıyorlardı. Dako-
nes ve Dakonlar Kiliseye sığınmayan hasta ve düşkünlere evlerinde de 
hizmet vermeye başladırlar. Hasta ve düşkünlere bakım işlerini özellikle 
kadınların daha başarılı yapıyor olması bu hizmetin giderekten, daha 
çok Dakoneslerin yaptığı iş haline gelmesi-ne neden oldu(2,1). Böylece 
hasta bakımı ve evlerde ziyaretçi hemşirelik hizmetleri bir kadın uğraşısı 
olarak gelişti. 

En ünlü Dakonesler kadın ve erkek eşitliğinin en yüksek düzeyde 
olduğu Roma’da yetişmiştir. Bunlardan Marcella ilk Dakoneslerden olup 
Romalı asil ve zengin bir aileye mensuptur. Dekones olduktan sonra, 
sarayını kadınlara ayırmış ve hayır işlerinde büyük yararlar sağlamıştır. 
Roma’nın yağmalanması sırasında öldürülmüştür(1) . 

Diğer ünlü bir Dakones, Dakones Paula’dır, dini kitapları tercüme 
etmiş, parasını Kudüs civarında açılan hastaneler için harcamış ve bu 

amaçla kızı ile birlikte uzun yıllar çalışmıştır. Dekones Fabiola, evleri tek tek dolaşıp, hastaları kendi evi-
ne getirtmiş ve evini hastane olarak kullanması ile ün kazanmıştır. Hastaları beslemede ve onların yara-
larını tedavi etmede, çok bilgili olduğu bilinmektedir(1). 

Kilise ve manastır kurallarına göre; yaşı belli sınırı aşmamış,  bakire, ya da dul ise, yalnız bir kez ev-
lenmiş olanlar Dakones olabiliyordu. Bunların seçimi adaylar arasından yüksek rütbeli bir Dakones ta-
rafından yapılır, takdis edilir ve Dakones unvanı verilirdi Özel giysileri yoktu ve kendi evlerinde oturur-
lardı. Bu tür çalışma zengin ve kültürlü kadınlarca çok benimsendi ve kadınlar hayır işlerine yardımları-
nı esirgemediler(1). 

Bu düşüncenin bir uzantısı olarak Yoksul ve hastalara yardım için kurulan kilise dışı örgütler de “Ba-
kireler Örgütü” ve “Dullar Örgütü” olarak kuruldu ve adlandırıldı. Böylece Dakones olarak kilise ve ma-
nastırlara giremeyenler, bu tür örgütlerde yer bulmaya başladılar(2). 

Dakones kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalarak kendi evlerinde hasta bakanlar da vardı. Bu evlere “Di-
akonia” adı verilirdi. Büyük din adamları ve kilise başkanları da, kendi evlerini bu tür hizmetlere açmış-
lardı. 

Ortaçağ Avrupa’sında yoksulluk ve hastalık çok yaygındı bu nedenle Diakonialar gereksinimi karşı-
layamadı. Din adamlarının olanakları çoktu ve kiliselerin yakınında yeni binalar yaptırarak hastaların ba-
kımına tahsis ediyorlardı. Hastanelere ve örgütlü hasta bakımına doğru ilk adımlar olan bu kuruluşlara 
Xenodochia (Ksenodakya) denirdi. Bunlar M.S. 3. Yüzyılda hastalar ve cüzamlılar için bakım evleri, ye-
tim evi, dul evi, düşkünlerevi gibi hizmet bölümleri yanında, yönetime, hekimlere ve hemşirelere ait bi-
nalar gibi idari birçok bölümü de olan iyi örgütlenmiş büyük kuruluşlar haline geldiler. Din adamları ise 
giderek bu kuruluşların ve çalışan hemşire(Dakones) ve hekimlerin yöneticisi durumuna geldiler(1). Ça-
lışmalarına 12.Yüzyıla kadar devam Ksenodakya’-lardan, bu yüzyıldan sonra hastaneler ayrılmış ve ayrı 
olarak inşa edilmeye başlanmıştır(2).3 

1.3.4. Manastırlarda Tıp Hizmetleri

Manastırlar, Hıristiyan kadılar tarafından kurulmuştur. Bu hanımlar, dini yaşamı sonsuzlaştırmayı 
kendi yaşamlarını güven altına almayı ve topluma yardımı amaç edinmişlerdir. Kilise kurallarına göre 

(1) Şentürk ve Dursun 1993
(2) Eren ve Uyer 1993



DEONTOLOJİ ve TIP TARİHİ • Ünite - I

37

yönetilen manastırlarda, hasta bakımı, ilaç hazırlanması, muhtaçlara yardım, ev yönetimi, bahçecilik, 
resim ve edebiyat gibi konulara ağırlık vermiştir. Kadın hastalara rahibeler, erkek hastalara ise rahipler 
bakmıştır(2).

Manastırlar Abel adı verilen yöneticiler tarafından yönetilirdi ve bunlardan en başarılısı bundan ötü-
rü de ünlüsü Kraliçe Hilda ve Hersen idi. Yetenekli Hemşireler yetiştiren Abeller, orta çağda büyük saygı 
kazanmışlardır. 800 yıl hastanelere ve hastalar bakmışlar ve düşkünlere yardım etmişlerdir.

1.3.5. Müslümanlığın Tıp Hizmetlerine Etkileri

İslam tarihi, M.S. 622’de Hicret ile yani M.S. 7.  Yüzyılda başlar. Çok hızlı bir biçimde ve 8. Yüzyı-
lın başına kadar bütün Ortadoğu’ya, Kuzey Afrika’ya ve İspanya’ya yayılmıştır. Müslümanlar, başta Bağ-
dat, Semerkant, İsfahan, Şam, Kurtuba, Sevilla, Toledo ve Murcia olmak üzere gittikleri her yerde üni-
versiteler açmışlardır. 

İslamiyet bilime büyük önem vermiştir. Başta Alak Suresi’ndekiler olmak üzere Kuran’daki bilgi ve 
bilim ile ilgili tüm ayetlerde bilginin önceliğinden ve kutsallığından söz edilmiştir. Kurana göre bilim, sa-
dece dini hükümleri değil, her türlü doğa ve insan bilimlerini de içine alır. 

Hz. Peygamber de birçok hadisinde bilgiyi ve bilimi vurgulamıştır. Her insanın gücünün yettiği ka-
dar bilgi edinmesinin dini bir vecibe olduğunu söylemiştir. Aynı şeklide “ilim aramak her Müslüman’ın 
farzıdır.”, “beşikten mezara kadar ilim arayınız.”, “ilim Çin’de de olsa gidip alın.” gibi hadisler onun bili-
mi ne kadar önemsediğini ve teşvik ettiğini göstermektedir. 

İslam anlayışına göre beden ilmi din ilminden önce gelir. Çünkü kişinin hastalanması, bedenin za-
yıf düşmesi durumunda kişi din ilmini tahsil edemeyeceği için beden  önceliklidir. Bundan ötürü sıhha-
te önem verilerek tıp öne çıkarılmıştır. 

Müslümanların tababet ve hasta iyileştirilmesine önem vermelerinin Muhammed’in “Bilimin iki 
yüzü vardır; bunlardan birincisi din bilimleri, diğeri ise hekimlik yüzüdür’’ yolundaki hadisine dayanır. 
İslamiyet’te hekimlikle uğraşanlar aynı zamanda metafi zik (doğaötesi), felsefe ve hikmetle de uğraşır-
lardı. Hekim (hakim) sözcüğü, bütün bu bilim ve yetki alanları arasında, ayrım gözetmeksizin, tüm bi-
limler için kullanılırdı(1).

Sınıf farklarını ortadan kaldıran, tüm insanları eşit gören ve birbirini sevmeyi yardım-laşmayı buyu-
ran Müslümanlık, tüm hayır hizmetlerinin yanında hasta ve düşkünlere yardımı da sevap olarak kabul 
etmiştir. Bu nedenle de Müslümanlar İslamiyet’in başından itibaren bakımevleri ve şifa evleri kurmuşlar 
hasta ve düşkünlere yardımcı olmuşlardır(2). İslam Tıbbı’nın diğer bir özelliği de Çin ve Mısır tıbbının ak-
sine hekimin, kadın erkek ayrımı yapılmaksızın hasta muayene edebilmesidir. 

Tıp, Müslümanların en çok başarı gösterdikleri bilim dallarından biridir.  Bu nedenle de, İslam uy-
garlığının en çok bilinen, en çok tanınan yönüdür.  İslam Tıbbı’nın temel özelliği sentezci olmasıdır. 
Greko-Romen Tıbbı’ndan gelen Hipokrat ve Galen gelenekleriyle, İran ve Hint Tıbbı’nın teori ve pratiği-
ni İslam çatısı altında birleştirmiştir. 

İslamiyet’in ilk yılları ve Hz. Muhammet zamanındaki savaşlarda yaralı ve hasta bakımı için kadın-
lar görev almıştır. Bunlar arasında Hatice (Hz. Muhammed’in birinci eşi), Ayşe (Ebubekir’in kızı) Sevda, 
Hafsa, Cüveyriye, Safi ye, Meymune gibi isimler de vardır. Buna karşın İslamiyet’te hemşireliğin önemi 
çok geç anlaşılmıştır(1). 

İslam Tıbbı iki döneme ayrılır: 1)Tercüme eserler dönemi, 2) Özgün eserler dönemi. Tercüme eser 
dönemi; MS. 7. ve 9. Yüzyıllar arasındaki dönemdir. Bu zaman diliminde yaptığı fetihler sonunda Bi-

(1) Eren ve Uyer 1993
(2) Şentürk ve Dursun 1993
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zanslılarla ve Perslerle karşılaşan Müslümanlar onların biliminden yaralanmak düşüncesi ile tüm ünlü 
eserleri tercüme etmişlerdir.  Özellikle Abbasiler döneminde yoğun bir çeviri faaliyetine girişerek bilim 
ve felsefe alanında hızlı bir atağa kalkmışlardır. Bu bağlamda İskenderiye ve Cundişapur kentlerinin 
önemi büyüktür(1) . 

Mezopotamya’nın kuzey batısında bulunan Cundişapur’un İslam Tıbbı açısından ayrı bir önemi var-
dır. Kuruluşu tarih öncesi döneme kadar uzanan Cundişapur İslami Tıp ile İslam öncesi tıp arasında bir 
köprü vazifesi görerek İslam dünyasının önemli bir bilim ve kültür merkezi olmuştur.  İslam Tıbbı’nın Eski 
Roma ve Yunan tıbbı ile sentezlen-mesi de bu kentte yapılmıştır(1) .

İslam Tıbbı’nın Eski Roma ve Yunan tıbbı ile ilk tanışması, piskoposlar arasında dini bir tartışma 
çıkması ve İstanbul Patriği Nestorius’un M.S. 431 yılında sürgüne gönderilmesi iledir. Nestorius ve 
taraftarları(Nestoriyenler) Mezopotamya’nın kuzey batısında bulunan ve eski bir Hitit kenti olan Edes-
se (Urfa) kentine yerleştiler. Oradaki hastane ve tıp okulunu canlandırdılar. Birlikte getirdikleri Yunanca 
tıp yapıtlarını Süryaniceye çevirdiler. Kısa bir süre içinde Edessa ikinci bir Atina, bir İskenderiye gibi ün 
salmaya başladı. Daha sonra bu kişiler Romalılarca Urfa’dan da sürülünce İran’daki Cundişapur kenti-
ne yerleştiler. Orada bulunan ve dönemine göre çok gelişmiş hastanelerde çalışan İranlı, Suriyeli, Hint-
li, Musevi hekimlerle birlikte varlığını yüzyıllarca sürdüren ünlü Cundişapur Hastanesi ve Tıp mektebi-
ni kurdular(1) . 

M.S. 529 yılında Bizans İmparatoru Justinien Atina Akademi’sini kapatınca, Platon’cu bilginler de 
Cundişapur’a sığındılar. Daha sonra Arapların İran’ı ele geçirmesi Cundişapur’da gelişen bu tıbbın tüm 
İslam dünyasına yayılmasına yol açtı. Bu yayılma İslam dünyasında çeviri ve özgün yapıtlar üretilmesi-
ne neden oldu(1). Birçok hastanede zengin kitaplıklar kuruldu ve buralarda tıp eğitimi yapıldı.

Yaklaşık 750 - 900 yıllarını kapsayan dönemde, Cundişapur okulunda daha önce Süryaniceye çev-
rilmiş bulunan Yunanca, Süryanice, Farsça ve Hintçe olan eserler, Arapçaya çevrildi. Arapların gelenek-
sel hekimlikleri ile hadisler de bunlara eklenince, ortaya özgün bir hekimlik okulu çıkmış oldu(1) . 

Özgün Eserler Dönemi 9.Yüzyıl ile 12.Yüzyıl arasındaki dilimi kapsar.  Bu dönemde Müslüman bi-
lim adamları özellikle matematik, kimya ve tıp alanlarına özgün eserler yazmışlar ve büyük ilerlemele-
re katkıda bulunmuşlardır. Bunun tıbba da yansıması olmuş Müslüman hekimler Yunan birikimini yeter-
li bulmayıp yaptıklar araştırmalar esnasında edinmiş oldukları kişisel gözlem ve deneyimlerini de bu bi-
rikimle sentezle-yerek tıbbın gelişmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır.  Müslüman bilim adamları 
bilimsel eserlerdeki referans sisteminin öncülüğünü yapmıştır. Alıntı yaptıkları ya da refere ettikleri bilim 
adamlarını anmışlar, anmanın da ötesinde onlardan söz ederken herhangi bir komplekse kapılmadan 
Büyük Hipokrat, Üstat Galen gibi ifadeler kullanmışlardır(2). 

Razi, İbn-i Abbas, İbn-i Sina, Zehravi ve İbn-i Nefi s bu dönemin önde gelen hekimleridir. Özgün ya-
pıtlar döneminde ortaya çıkan tanınmış Türk-İslam hekimleri ve onların yapıtlarına ilişkin bilgiler ileri say-
falarda anlatılmıştır (86-106). 

İslam Tıbbı’nda hekim Allah’ın vekil kulu olarak hastayı iyi eden sebeptir. Şifayı veren ise Allah’tır. 
Hekimler dindardır ama din adamı değildir. İslam tarihi boyunca bilimsel çalışmaların merkezinde bu-
lunan hekimler, hem bilge kişi (hakim), aynı zamanda da hekimdir. İbn-i Sina ve İbn-i Rüşd örneklerin-
de olduğu gibi, hekimler hem ünlü birer fi lozof ve bilim adamı idi, aynı zamanda da geçimlerini hekim-
lik yaparak sağlıyorlardı. 

İslam hekimleri İslam’ın evren hakkındaki görüşüne uyan Yunan Tıbbı’nın teorilerinden de yarar-
lanmışlardır. Vücudun unsurları olan kan, balgam, sarı safra, kara safra doğanın dört unsuru olan hava, 
ateş, su ve topağın bedendeki karşılıkları olarak kabul edilmişlerdir. Vücudun dört hıltının karışımı kişi-

(1) Aksoy 2010
(2) Şentürk ve Dursun 1993
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nin tabiatını (mizacını) oluşturmaktadır ve bunların arasındaki bir dengesizlik hastalıkla sonuçlanacak-
tır. İslam hekimleri bazı dış unsurların da (hava ve çevre şartları, beslenme alışkanlıkları, duygusal bas-
kı gibi) sağlığın korunmasında önemli yeri olduğuna inanmışlardır(1). 

Hastalıkların tedavisinde, bozulan dengenin düzeltilmesi amaçlanıyordu. İslam Tıbbı’nda her yiye-
cek ve ilaç niteliklerine ve potansiyellerine göre sınıfl andırılmıştı        (sıcak-soğuk gibi). Bu nedenle çok 
sinirli bir tabiatı olan kişi, sarı safranın sıcaklık ve kuruluğunu dengelemek için genellikle soğuk ve nem-
lilik özellikleri ağır basan yiyecek ve içeceklere gereksinim duyardı. Bu şekilde, tıbbın teorilerini izleye-
rek Farmakoloji bütün ilaçları özelliklerine göre sınıfl andırmıştır (İslam ülkelerinin yemek alışkanlıklarının 
büyük bölümü bu teoriye göre kurulmuştur ve böylece normal bir yemekte çeşitli nitelikler ve özellikler 
iyi dengelenmiştir). Tedavide ayrıca boşaltıcılar ve hacamata (kan almaya) önem verilmiştir. Tanıda ise 
nabız ve cilt rengi kullanılmıştır(1) . 

İslam Tıbbı’nın başında cerrahlık, dahili tıbba göre daha az gelişmiştir. Cerrahi müdahale güçlüğü 
nedeniyle cerrahiye uzun asırlar itibar edilmemiştir. Çok zorunlu kalınmadıkça cerrahi müdahalelerden 
kaçınılmıştır. Dolayısıyla cerrahiye konusunda Müslümanlar tarafından yazılmış olan bağımsız eserler 
enderdir. Buna karşın eski metinlerde çok çeşitli ameliyat yöntemlerinden bahsedilmektedir. Ünlü cer-
rahlardan Endülüslü Ebu’l Kasım Zehravi’nin “Kitab-üt-Tasrif“ adlı eserinde birçok cerrahi aletin tarifi  ya-
pılmaktadır. Dağlama da yaygın olarak kullanılmıştır. Yine ağız cerrahisi ve diş tedavisi ile ilgili birçok uy-
gulama yapılmıştır. İslam Tıbbında hekimler uzmanlık alanlarına göre isim almışlardır(1) : 

1-Hakim(Tabip):Alim fi lozof hekim tipi 
2-Kehhal:Göz hekimi 
3-Cerrah 
4-Mogabarrin:Ortopedist 
5-Saydalani:Eczacı 
6-Berber:Kan alan, diş çeken 

İslamiyet’te, hastalığın tedavisinden ziyade önlenmesi için gerekli tedbirler üzerinde durulmuştur. 
Sağlığı koruyucu tedbirler alınmış ve uygulanmıştır. Örneğin; temizliğe verilen önem, domuz eti, alkol 
vb bazı gıda maddelerinin yenmesinin yasaklanması bunlardan örneklerdir.

İslam Tıbbı’nda koruyucu hekimliğin temeli temizliğe dayanmaktadır. Temizlenmek hem din hem 
de sağlık açısından önem taşıyordu. Belli vakitlerde temizlenme şartı Müslümanların düzenli bir şekil-
de yıkanmalarını gerektiriyordu. Diş temizliğine de önem verilip diş fırçası kullanımı da dine dayanıyor-
du. Alkollü içki kullanmamak, oruç, az yemek, az uyumak gibi dinin pratikleri aynı zamanda birer sağ-
lık unsuruydu. Hamamların da önemi büyüktü ve buralarda oyma (masaj) yöntemi tedavi amacıyla uy-
gulanırdı(1).

On birinci Yüzyılda ilk gezici hekim ve sağlık ekipleri kurulmuştur. Özellikle Halife El Muktedir zama-
nında oluşturulan hekim grupları yanlarında araç-gereç ve ilaçlarını alarak, kentleri dolaşarak hastala-
rı iyileştirmekle görevlendirilmiştir. Başka bir grup hekim de, her gün hapishaneleri dolaşıp hastaları iyi-
leştirmekteydi. Bu uygulamalar, o çağda dünyanın diğer bölgelerinde bilinmeyen halk sağlığı ve hijyen 
konularında önemli ilerleme olduğunu göstermektedir(1). 

İslam ülkelerinde hastaneler, darüşşifa (şifa yurdu), bimaristan (esenlik yurdu), maristan (hasta yur-
du) gibi birçok adla anılmıştır. Tıbbi öğretimin teorik kısmı cami ve medreselerde uygulamalı kısmı ise 
hastanelerde yapılıyordu. Camiler daha 2. Halife Ömer zamanında birer okul gibi hizmet görmeye baş-
lamışlardı. Birçok hastanenin kütüphane ve mektepleri vardı ve bunlar İslam’da ilk eğitim kurumlarını 
oluşturdu(1) . 

(1) Eren ve Uyer 1993
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İslam ülkelerinde halifeler, vezirler ve diğer yetkililer hastaneler yaptırmışlardır. İslam dünyasındaki 
ilk hastane 707 yılında (hicretin 88. Yılı) Emevi Halifelerinden Velid Bin Abdülmelik tarafından,  Şam’da 
açılmıştır. Bunu izleyerek 847 yılında Kahire’de 918 yılında Bağdat’ta büyük hastaneler yaptırılmıştır. İs-
lam İmparatorluğunun belli başlı bütün yerleşme yerinde bir hastane ya da dispanser vardı. Bir Yahudi 
gezgin 1160 yılında yalnız Bağdat’ta 60 dispanserin bulunduğunu yazmaktadır. En büyük hastane 1160 
yılında Şam’da kurulmuştur. Burada her türlü bakım ve ilaç 300 yıl boyunca parasız olarak verilmiştir(3). 
Aynı devirde Mısır’da bir eczane ve ilk yardım evi hizmete girmiştir. Selçuklular ve diğer İslam devletleri 
tarafından kurulan hastanelere birkaç örnek(1) : 

-Dokuz göz Türklerinden Ahmet İbn-i Tolun’un 874’de Mısır’da yaptırdığı hastane 

-Selçukluların 1067’de Bağdat’da kurdukları “Nizamiye Medresesi ve Hastanesi” 

-Nurettin b. Mahmut Zengi’nin 1154’de Şam’da kurduğu Nurettin Hastanesi 

-Selahattin Eyyubi Hastaneleri 

Hastanelerin planları Rönesans hastanelerine örnek teşkil etmiştir. Ortasında fıskiyeli havuzu olan, 
dört tarafı eyvanlı bir avlu ve etrafındaki adalardan oluşan hastanelerde hastalıklara ait ayrı koğuşlar 
mevcuttu. Hastane personeli laik olup kadın ve erkek bakıcılardan oluşuyordu(1,2,3) . 

1283 yılında Kahire’de yapılan Al Mansur Hastanesinin önemli hastalıklar için ayrılmış bölümleri, 
kadın hastalar için klinikleri, iyileşme (nekahat) bölümleri, geniş bir kitaplığı, derslikleri, poliklinikleri ve 
diyet mutfağı vardı. Erkek ve kadın hastabakıcılar görevlen-dirilmişti. Uyuyamayan hastalara müzik din-
letilir, masal anlatılırdı. Ruh hastalarına ileri düzeyde bakım ve iyileştirme uygulanırdı. Hekimlik eğitimi 
bu hastanelerde uygulanıyordu. Temel hekimlik eğitimi klinik hekimlik, farmakoloji ve iyileştirmeye da-
yanıyordu(1). İslamiyet döneminde anatomi ve cerrahiye gelişememiştir. Çünkü İslam inancına göre in-
san bedeni kutsaldı disseksiyon ve otopsiye izin verilmiyordu. 

Abbasi halifeleri tıp eğitimini bir düzene sokmuşlardı. Tıp öğrencisi nazari ve ameli eğitimi tamam-
ladıktan sonra bugünkü teze benzeyen bir eser yazıyordu. Bu eser kabul edildiği zaman diplomasını 
alıyor, Hipokrat andında içerek hekimlik mesleğini icra edebiliyordu(1). Yine bu devrede hekimlik öğre-
timi, hastalar üzerinde yapılmış, hastanelere cerrah, çıkıkçı ve kan alıcı gibi uzmanlar atanmıştır. Ordu 
için seyyar hastaneler kurulmuş, hastalar hastalıklarına göre bölümlere yatırılmışlardır. Bu zamanki has-
ta bakımı, hastanın yemeğini yedirmek ve ağır olanların bazı işlerine yardım etmekten ibaretti(2,3).  

İslam ülkelerinde eczacılık konusunda göze çarpacak gelişmeler görülmüştür. İlk kez eczane açan, 
eczacılık okulu kuran ve ilaçların hazırlanması yöntemlerinden söz eden İslamlar olmuştur. Bu çağda 
eczacılar ve hekimler sınavla mesleklerini uygulama hakkı alırlardı. Halife El Muktedir M.S. 931 yılında 
çıkardığı bir buyrukla tüm hekim ve eczacıları sınavdan geçirmiştir. Bağdat’taki 860 hekimin yarısına ya-
kını sınavı kazanamamıştır. 

Kimyaya özel bir önem verilmişti. Kimya bilimini kuranlar İslam hekimleridir. En tanınmış kimyager 
hekim Geber’di (702 - 765). Nitrit asidi ve su banyolarını ilk kez o bulmuştur. Distilasyon, fi ltrasyon ve 
subilimasyonu ilk kez uygulayıp açıklayan da Geber’dir Ancak, kimya astroloji ile karışmıştı. Altın ve gü-
müş suyu aramak gibi, bilim dışı uygulamalar da yaygındı(1) .

Daha önce bilinmeyen birçok yeni maddeyi bularak kimyanın öncüsü olan İslam hekimleri eczacılık 
üzerinde de çalışmışlardır. Eczacıların yararlandıkları en önemli kaynak “Kitab-el Hasayiş” adıyla Arap-
çaya çevrilen Dioskorides’in “Materia Medica”sı olmuştur. İslam eczacılığının en önemli eseri Ebu Rey-
han Muhammed el-Biruni’nin (975-1050) “Kitab el Saydala”sıdır (Drogların Kitabı). Nazariyeler Farma-
kolojinin temelini oluşturmakta, her tıp bilgisinin hıltların dengesizliğini düzeltmede ayrı bir önemi oldu-

(1) Aksoy 2010
(2) Şentürk ve Dursun 1993
(3) Eren 1996
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ğuna inanılmaktaydı. İlaçların kullanımı drogun tabiatına ve hastanın mizacına bağlıydı(1) . 

Ünlü İslam Hekimleri ve Tıbba Katkılar(1) :İslam Tıbbı Arapça konuşan ve yazanların bilimi olup, 
Arap, Hıristiyan, Musevi, İranlı, Mecusi ve Türk hekimlerinin eseridir. Sekizinci ve Dokuzuncu Yüzyıllarda 
yetişen Müslüman tabiplerin en ünlüsü İslam Tıbbı’nın ilk büyük eserinin; “Firdevs el Hikmet” (Hikmet 
Cenneti)’ in yazarı, sonradan Müslüman olan İbn-i Rabban et-Taberi’dir. Razi’nin hocası olan Taberi’nin 
çalışmaları, daha ziyade Hipokrat ve Galen’in ve aynı zamanda İbn-i Maseveyh ve Huneyn’in öğretile-
rine dayanıyordu. 

İslam Uygarlığının Tıbba Katkıları(1) :

-Fizyolojiye ait bazı önemli tespitler yaptılar 

-Tıbba laik bir anlayışla yaklaştılar 

-Klinik hekimliği getirdiler, hasta başında pratik eğitimde bulundular 

-Cerrahiye gelişmeler getirdiler, cerrahi aletler geliştirdiler 

-Eczacılığı tıptan ayırıp modernleştirerek Kodeksi vücuda getirdiler

-Alkolü tıbba soktular 

-Anestezi uyguladılar 

-Simya felsefesini benimseyip bu çalışmalarla birçok kimyasal maddeyi buldular 

-Hijyene yönelik (hamam, tuvalet, suyolları vb) birçok uygulamayı geliştirdiler

-Hastaneleriyle Batıya örnek teşkil etmişlerdir. 

1.3.6.Eski Türklerde Hekimlik Ve Hasta Bakımı

Eski Türklerin (Orta Asya Türkleri) dinine Şamanizm denir. Şaman inancında din adamlarına ise 
Kam (Şaman) denirdi. Kam’lar hem din adamı hem bilici hem de tabip olarak görev yapıyordu. Bun-
lar dini törenleri yapıp yönetir, tanrılarla insanlar arasında aracılık yaparlardı. Diğer birçok dinde olduğu 
gibi Şamanizm’de de tıbbi konularındaki düşünce ve uygulamalar ile dini inançlar iç içe geçmişti. Kaş-
garlı Mahmut Kam sözcüğünün bilici (kahin) olarak, Yusuf Has Hacib ise otacı (hekim) anlamına geldi-
ğini açıklamıştır(2,3).

Resim 13: Şaman Kam

Şamanizm’in evrenin yaratılışı hakkındaki gö-
rüşleri oldukça karışıktır. Günümüze kalan me-
tinlerden Şamanistlere göre evrenin başlangıcı 
çok eski ve başlangıçsızdır. Ayasıt Yayuçu de-
nilen yaratıcı tanrıların “yoktan var etmemiş” 
yalnızca zamanın başlangıcında da göklerde 
var olan maddeleri yere indirmişlerdir. Yakutla-
rın inancına göre ilk Yakut yani ilk insan, gök-
ten inen yarı insan, yarı at biçiminde bir varlık-
tan türemiştir. Türkler can ve ruha “tın= soluk” 
derlerdi. Tın bedenden ayrılırsa insan ölür. Can 
kanda ya da yürekte bulunur(1).

Kam olmak için kam soyundan gelmek ve 
sanatı öğrenmek için gerekli öğrenimi görmek 

(1) Aksoy 2010
(2) Eren ve Uyer 1993
(3) Eren 1996
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gerekiyordu. Kamların göreve başlarken ettikleri ana, onların hem din adamı hem de tabip ikili görevini 
açıklıyor: “Zavallıların koruyu-cusu, yoksulların babası, öksüzlerin anası olmaya ana içiyorum. Yüksek 
dağ tepelerinde bulunan tanrılara ve ruhlara saygı göstereceğim. Onlara candan, tüm varlığımla hizmet 
edeceğim. İnsanlara öldürücü hastalıklar gönderen Burma Lahaytolon ile karısı Buray Malahay Hatun’a 
hizmet edeceğim. Çocukları yaşamayanların çocuklarına ömür yermelerini dileyerek, kafasının yarısı 
kara olan inekleri kurban sunacağım(1)1.

Açıklamalardan anlaşılacağı gibi Eski Türk kültüründe yaratılış, doğup büyüme ve sağlık-hastalık 
gibi konular “gök kültürü-kültü” ile açıklanmaktadır. Eski Türklerin hasta bakımı konusundaki uygulama-
ları konusunda ise günümüze yeterli bilgi ulaşmamıştır. 

1.3.7.Türk-İslam Medeniyetlerinin Tıbba Etkileri

Türk-İslam hekimleri değerli eserleri ile orta çağ bilimini zenginleştirmişlerdir. Hekim ve fi lozof olan 
Farabi (872-950) ile İbn-i Sina (980-1037) tıp gelişimine hizmet eden çalışmalarda bulunmuşlar ve eser-
ler vermişlerdir. Selçuk İmparatorluğu zamanında tıpta gelişmeler kaydedilmiş, önemli tıp merkezle-
ri ve hastaneler kurulmuştur. Mısır’da Dolunoğlu Hastanesi, Şam’da, Halep’te Nurettin Seyit Hastane-
si, Kudüs’te Selahattin Eyyübi Hastanesi, Kayseri’de Yedinci Yüzyılda açılan Gevher Nesibe Hastanesi, 
Sivas’ta Sekizinci Yüzyılda açılan I. Alaadin Keykubat Hastanesi ile gene aynı yüzyılda Divrik’te Turan 
Melik Hastanesi, Konya’daki şifa evleri, Kayseri’deki Lepra Hastanesi unlardan bazı örneklerdir.

Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya egemen olduğu yıllarda tıp ilmi en yüksek düzeye ulaşmıştır. Tarih-
te ilk kez teorik öğretim yapan bir tıp okuluna gereksinim duyulmuştur. Bu gereksinim Gevher Nesibe 
Sultan’ın vasiyeti ile yapılan hastane ve medresede karşılanmıştır. 

Kayseri’deki Gevher Nesibe hastanesine adını veren, Gevher Nesibe Sultan; Türk Selçuk Hüküm-
darı II. Kılıç Aslan’ın kızı ve I. Gıyasettin Keyhüsrev’in kız kardeşidir. Sosyal hizmetleri ile tanınan bir Türk 
kadınıdır. 1204 yılında veremden ölmüştür. Vasiyeti üzerine ağabeyi I. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından 
1204-1206 yılları arasında Gevher Nesibe Sultan’ın adına büyük bir Darüşşifa inşa ettirilmiştir. Darüşşifa-
nın bitişiğinde Gevher Nesibe’nin türbesi de bulunmaktadır. Darüşşifanın yanında 1206-1210 yılları ara-
sında bir  tıp medresesinin inşa ettirilmiştir. Bu medrese dünyanın ilk tıp medresesidir.

1.4.ORTAÇAĞ VE SONRASI TIP

Çağlar günümüzden 2,5 milyon yıl önce, kültürel evrimin, organik evrimin önüne geçmesi ile baş-
lamıştır; Tüm çağlar 1)Tarih Öncesi Çağlar ve 2)Tarih Çağları olmak üzere önce ikiye ayrılır.

Tarih Öncesi Çağlar 1) Taş devri ve 2) Maden devri olarak ikiye ayrılır. Taş devri de kendi içinde 
Yontma Taş Devri ve Cilalı Taş Devri olarak ikiye ayrılmaktadır.

Tarihi dönemler ise kendi içinde İlk Çağ (M.Ö. 3200-375), Orta Çağ(M.Ö..374-MS 1453) Yeni 
Çağ(M.S. 1453-1789) ve Yakın Çağ(M.S. 1789 günümüze) olmak üzere dört döneme ayrılır. Bu dönem-
lerin dilimlenmesi ve adlandırılmasında, tarih öncesi devreleri için insanlığın ulaştığı teknolojik düzey 
esas alınırken, tarihi çağları dilimleme-de insanlığı etkileyen evrensel nitelikli olaylar ve bu olaylar so-
nunda gelişen sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik gelişmeler esas alınmıştır.Yazının bulunmasıyla “Ta-
rih Öncesi Dönemler” sona ermiş, “Tarihi Dönemler” başlamıştır.

Tarihi Dönemleri dilimleyen tarihler sırası şöyledir: M.Ö. 3200 yazının bulunması, M.Ö. 375 MS 1453 
İstanbul’un fethi MS1789 Fransız ihtilalı

Tarihi Dönemler (Tarih Çağları) her toplumda aynı zamanda yaşanmamıştır. Yazıyı bulup kullanma-
yı başaran toplumlar, Tarih Çağları’na daha önce geçmişlerdir.

(1) Aksoy 2010
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TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR ÇİZELGESİ

Taş Devri

Eski Taş Çağı
Yontma Taş Devri
Paleolitik Çağ

2,5 milyon yıl - M.Ö. 12000

Orta Taş Çağı
Avrupa’da Mezolitik Çağ
Ön Asya’da Protoneolitik Çağ

M.Ö. 12000 - M.Ö. 9000

Cilalı Taş Devri
Neolitik Kültür Evresi M.Ö. 9000 - M.Ö. 5500

Bakır Devri
Bakır Taş Çağı
Kalkolitik Çağ
Maden Taş Çağı

Erken Kalkolitik

M.Ö. 5000 - M.Ö. 3000Orta Kalkolitik

Geç Kalkolitik
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1.4.1. Ortaçağda Batıda Tıp 

Tıp tarihçileri M.Ö. 500 ile M.S. 500 yılları arasında uygulanan tıbbı Yunan tıbbı; MS 500 dile 1500 
yılları arasında uygulananı ise Ortaçağ tıbbı olarak kabul ederler. Tarihi dönem olarak Ortaçağ ise M.S. 
375 kavimler göçü ile başlayıp 1453 İstanbul’un fethi ile biten dönemdir.

Ortaçağda tıp anlayışı Batıda ve İslam dünyasında birbirinden çok farklı idi. Batıda tıbba mistik bir 
anlayış ve uyguluma egemen, her şey kilisenin denetiminde idi.  İslam dünyasında ise pozitif düşünce-
ye dayanan ve büyük ilerlemelere ortam hazırlayan görece daha laik bir anlayış egemendi.

Tüm tek tanrılı dinlerde olduğu gibi Hıristiyanlıkta insan sevgisi, hasta ve zayıfl ara yardım gibi sos-
yal yardım düşüncesi sağlık için olumlu bir ortam yaratmış; kilise ve manastırlarda hastalara, kimsesiz-
lere ve yaşlılara yardım için bakım yerleri açılmıştı. Bunun doğal bir sonucu olarak, hasta bakım evleri 
din kurumları içinde veya çevresinde gelişti.
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Batıda Ortaçağın ilk döneminde yaşamın tüm alanlarında, bu arada da tababette Hıristiyanlığın ilk 
zamanlarındaki anlayış hüküm sürüyordu. Tıbbi uygulamalar tamamen Kilisenin denetiminde idi. Bu 
dönem, Batı tıbbının “Karanlık Çağı” ya da  “Manastır Tıbbı Dönemi” olarak bilinir. Tıptaki ilerlemeler 
durmuş ve hatta Yunan tıbbı dönemine göre daha geriye gitmiştir.

Bu dönemde hastalıkların işlenen günahların cezası, tababetin de bu günahlardan arınmanın bir 
gereği olduğu kabul ediliyordu. Tamamen papazların, rahip ve rahibelerin elinde idi. Hastaların tedavi-
sinde dua etme, tövbe, şeytan çıkarma, kehanet, yarı büyüsel işlemler, kutsal yağ, azizlerden yardım 
alma veya diğer bazı batıl inanç ürünü maddelerin kullanımı gibi bilimsel olmayan iş ve işlemlerden me-
det umuluyordu. İlaçların bunlardan sonra geldiğine inanıyorlardı. 

Hayatın ve sağlığın tek kaynağının Allah olduğuna inanan ve Hz. İsa’nın bazı sözlerini bilimsel tıp 
eğitimine muhalefet olarak yorumlayan bazı Hıristiyanlar bilimsel kitapları yok etmiş ve M.S. 391 yılında 
İskenderiye’deki kütüphaneyi ve tıp okulunu yıkılmışlardır. 

Kasabası ile birlikte 529’da kurulan ve 1944’te ikinci dünya savaşında yıkılan Monte Cassino ma-
nastırı, din adamı-tabiplerin yetiştirildikleri bir merkez haline geldi. Daha sonra İspanya, Roma, İrlanda 
ve Almanya’da benzeri birçok manastır kuruldu. Böylece manastırlar tıbbi öğrenim yeri oldular. Bunla-
rın okudukları ve yazdıkları kitaplar tamamen mistik karakterde idi. 

Ayrıca “kilise kan dökmez” inancı cerrahiyi tedaviyi yasaklatmış bu yolla tedavi uygulayan doktor-
lar ölüm cezasına çarptırılmıştır. Böylece cerrahlık berber, banyocu, cellat gibi şarlatanların eline kalmış-
tır. Benzer şekilde sihirle tedavi yapan şarlatanlar da çoğalmıştır (1) . 

Bu anlayışa göre insanlar ruhlarını kurtarmak için bedenlerini ihmal eder;  hijyene, giysiye, temizli-
ğe özetle yaşama önem vermezlerdi. Toplum yaşamı ve kentlerin inşasında ise güvenlik ön planda idi. 
Kentler yüksek ve sarp yerlerde surlar arasına kuruluyordu. Bunun bir sonucu olarak, sokakları dar ve 
pisti. Üst üste olan evler su, hamam, hela gibi hijyenik yapılardan ve evsel atıkları uzaklaştıracak sis-
temler yoksun idi. İnsanlarla evcil hayvanlar ile birlikte yaşıyor, fare ve eklem bacaklılardan geçilmiyor-
du. Özetle kentlerin ve binaların sağlık koşulları çok kötü idi. Adeta hastalıklara davetiye çıkarıyordu. Ni-
tekim biri M.S. 574’de (6.Yüzyıl) İkincisi ise 1346’da (14. Yüzyılda) başlayan iki büyük veba (kara ölüm) 
salgınında milyonlarca insan ölmüştür. Buna karşılık Doğuda yaşama büyük önem veriliyor dolayısı 
ile de hijyene özen gösteriliyordu. Beden temizliği çok önemseniyor ve her yerde hamamlar yapılıyor-
du. Özelde binalarda, genelde şehir mimarisinde evlerin güneş görmesine ve havadar olmasına büyük 
özen gösteriliyordu. Binalar ve şehirler bahçe ve parklarla bezeniyordu. 

Ortaçağ’da Avrupa’da hekimlik ve hemşirelik mesleği önemli gelişme göstermemiş, hatta zayıfl a-
mış, ancak salgınlar ve savaşlar sebebiyle hastanecilik ve hasta bakımı yaygınlaşmıştır. Hasta bakımın-
da gönüllülüğün yaygın olmasında Hz. İsa’nın yoksul ve hastalara yardım ve bakım emretmesinin payı 
büyüktür. Ortaçağ’da Avrupa’da hemşirelik hizmeti olarak; hastaların fi zyolojik ihtiyaçlara yardımcı ol-
mak, hastalara doktorların yazdığı ilaçları vermek, yaraları temizlemek ve sarmak, hastaların ve çama-
şırlarının temizliği yapmak, psikolojik yönden ve ruhsal yönden yardımcı olmaktı. Bunlardan bazıları ba-
sit, bazıları da zor görevlerdi. Örneğin, hasta çamaşırları seyrek de olsa, hemşireler tarafından akarsu-
larda yıkanırdı. Çok sıkı olan hemşirelik kurallarını “priere” veya “maitrese” denen başhemşireler göze-
tirdi. Bu katı ve geleneksel uygulamalar 12. Yüzyıla kadar sürmüştür. Çünkü bu örgütler devlet örgüt-
lerinden daha güçlü olan kiliseye bağlıydı ve doktorluk kurumu yeteri kadar gelişmemişti. Bu sebeple 
hemşirelik kuralları değişmiyordu. Güçlü ve etkili gibi görülen hemşirelik mesleğinin Katolik kilisesine 
bu kadar bağımlı olması, Protestan ülkelerde hemşirelik mesleğinin yok olmasına sebep olmuştur(^F). 

Hıristiyanlardaki ilk hastane M.S. 369’da Kayseri(Caesaria)’deki Saint Basil Hastanesi’dir. Bunu MS 
375’te Urfa (Edessa)’daki kolera ya da Saint Ephrahim Hastanesi, M.S. 400 yılında Batı Avrupa’daki 
Dakones Fabiola hastanesi izlemiştir. M.S. 610’da İskenderiye Hastanesi, 641 de Paris’te Hotel Dieu 
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(Tanrı’nın evi) o dönemde açılan diğer ki ünlü hastanedir. İngiltere’deki ilk hastane 794’te kurulmuştur. 
Bizans’ta da Efes ve İstanbul’da aynı döneminde büyük hastaneler kurulmuştur(1) . 

Avrupa, hasta bakımı ve hemşireliği Müslümanlardan öğrenmiştir. İtalyan tüccarlar hacı olmak 
için Filistin’e (Kudüs) giden Avrupalıların barınmasını sağlamak amacıyla Kudüs’te 1050 yıllarında iki 
han yapmışlar. Bunlardan biri erkekler, diğeri kadınlar içindi. Erkekler için yapılan hanı Saint John The 
Almoner’e (şövalye), kadınlar için olanı ise St. Mary Magdelen’e adadılar. Bu iki handa ve daha sonra 
kurulan han ve hastanelerde uygulanan askeri disipline benzeyen disiplin kurallarına St. John kuralla-
rı adı verilmiştir. Bu han ve hastanelerde çalışan erkeklerde; dua eden din adamları, şövalyeler ve hiz-
met edenler olmak üzere üç farklı görev dağılımı vardı. Kadınlar ise Agnes of Rome adlı işi yöneten ka-
dının emrinde çalışırlardı. Bu yönetici kadınlar kendilerini din ve hasta bakım işlerine adamışlardı. Bu 
bir tür hastane yönetimi idi. Agnes of Rome (başhemşire), hizmeti yürüten erkek ve kadınlar ise hemşi-
re görevlerini de yapmakta idi(1) . 

St. John kuralları Kudüs’ün Müslümanlar tarafından alınmasına kadar sürdü. Bu kurallar daha sonra 
Kıbrıs’a, oradan da Rodos’a taşındı. Rodos’ta iyi bir hastane yapılmış, bu hastane l. Dünya Savaşı’nda 
da hastane olarak kullanılmıştır. Sonra Malta ve İngiltere’ye taşınan bu kurallar günümüzde İngiltere’de 
ambulans örgütü “St. John Ambulance Association” adını taşımaktadır. Alman asıllı Toton şövalyele-
ri de 1100 yılında Kudüs’te bir hastane ve 1190 yılında Haçlı ordularına hizmet için bir çadır hastanesi 
kurmuşlar. St. Lozarus şövalyeleri ise, Kudüs Hıristiyanların eline geçtiğinde Kudüs’te bir lepra (cüzam) 
hastanesi kurmuşlar. Bu kuruluşlarda da hemşirelik hizmetlerini erkekler yürütmüştür(1) . 

Hıristiyanlığın yayılması sonucu yol boylarında kurulan hacı ve hastaların barındığı hanlara “hos-
pika” veya “hospitium” denirdi. Bugün batı toplumlarındaki hastane anlamında kullanılan hostel, hotel, 
hospital ve otel sözcükleri eski hanlara verilen bu iki sözcükten türemiştir. Paris açılan ilk hastane olan 
Hotel Dieu (Allah’ın evi) ve buna benzer hastanelerde şövalyelerin haçlı seferi sırasında, Müslüman ül-
kelerde görüp kendi ülkelerinde kurması ile ortaya çıkmıştır. Bu kuruluşlar önce kilise ve manastır bün-
yesinde kurulmuş, zamanla bağımsız hale gelip gönüllü kadınların bakım yaptığı örgütler haline gelmiş-
tir. Hotel Dieu’de 650 kadar kadın çalışmıştır. Bunların uyguladığı hasta bakım kurallarını Augistinion Sis-
ters (augistinian kızkardeşler) düzenlemişler. Bu kurallar M.S. 600-1250 yılları arasında uygulanmıştır. 
Augistinan Kızkardeşler beyaz kıyafet giyerler, eğitimleri bittiğinde başlarına kep takarlarmış. Çok yoru-
cu ve gün boyu çalışan bu kişiler bugünkü hemşirelik hizmetlerinin geçmişteki uzantılarıdır (1) . 

Zamanla kiliseden bağımsız (soylu zengin kişilerce kurulan) hastane ve hasta bakını evleri de kurul-
du. Şefkatli bacılar olarak adlandırılan hasta bakan kadınların rahibeler gibi koruyucu duvar ve kafesle-
re ihtiyacı olmayıp onların iffet ve onurlarının kendi vicdanları ile korudukları, özverili çalışmaları söz ko-
nusu idi. Böylece ziyaretçi hemşireliği (ev, hapishane vb. yerlerde) başlamıştır(1) . 

Florance Nightingale’in Kırım Savaşı’nda başlattığı dost - düşman ayrımı yapmadan her yaralıya 
bakma ilkesi, M.S. 1600 yılında St. Vincent De Paul tarafından kurulan örgüt tarafından ilk kez uygulan-
mış oluyordu. Düzenli hemşirelik ziyaretlerini 1170 yılında Fransa’da kurulan The Beguines (Beginler) 
örgütü başlatmıştır(1). 

Ortaçağ’ın ikinci yarısında skolastik tıp anlayışı gelişti. Otoriter düşünce ve mantık, tıp görüşü esa-
sına dayanan bu anlayış eski Yunan tıbbının düşünceye dayanan bir yorumu, teorilerinin ve reçeteleri-
nin tekrarı niteliğinde idi. Bunun üzerine Ortaçağ Avrupası’nda hasta bakımında bazı gelişmeler oldu(1). 
Sekizinci Yüzyılda Milano’da, 9. Yüzyılda Salerno’da tıp okulları kuruldu. Bunlar başlangıçta bir manas-
tırın bir köşesindeki dini kuruluşlardı. Hipokrat ve Galen’in eserlerinin okutulduğu bu okullarda anato-
mi hemen hemen hiç bilinmezdi. 

M.S.1110’da Paris Üniversitesi, 1113’te Bologna, 1161’de Oxford, 1181’de Montpellier, 1222’de Pa-
dua Üniversiteleri kuruldu. Bu Üniversitelerin tıp mensupları ruhban sınıfındandı. Paris Üniversitesi men-
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supları bekar olmak zorundaydı ve bu 1542’ye kadar sürdü. Bu üniversitede uluslararası bir dil olan La-
tince ortak dil olarak kullanılıyor ve düzenli tıp öğretimi yapılıyordu. Bu üniversiteler Avrupa’da tıp öğre-
timinin geleceğini etkileyen skolastik standartlar kurdular ve uluslararası üniversiteler oldular. Bu okul-
lardan mezun birçok doktor çeşitli tıp alanlarında önemli başarılar kazandılar. Bunların arasında diplo-
mat ve papalık unvanını alanlar bile oldu(11). 

Papalık, din adamlarının dua etmek ile geçirmeleri gereken zamanlarını hastalara bakmakla israf et-
tiklerini düşüncesi ile 12.Yüzyılda (1130 Jermont, 1131 Rheims, 1139 yasaları ile) önce manastır dışın-
da sonrada manastırlarda rahip ve rahibelere tababeti yasakladı. Arkasından 1163 yılında yayınlanan 
bir bildiri/genelge ile keşişlerin cerrahlık yapmaları yasaklandı. Bunun üzerine kilise ve manastırların tıp 
üzerinde olan etkisi azaldı. Zamanla ve yaklaşık 13. Yüzyılda hastanelerin ve hasta bakımevlerinin çalış-
tırılması yetkisi belediyelere geçmeye başladı. Batının önemli merkezlerinde, yeterli bir hekim kadrosu 
ile çalışan hastaneler ancak 14.Yüzyılda kuruldu. 

Haçlı Seferleri (M.S. 1095-1270) sırasında Batılılar Doğudaki yaşamı yakından görmüş İslam ülke-
lerindeki yüksek uygarlığa hayran kalarak, ilmini, tababetini daha iyi tanıyarak, bunlardan faydalanmak 
istemişlerdir. Bunun etkisi ile düşünce sistem-lerinde çok olumlu değişiklikler olmuştur. Bu sağlık alanı-
na da yansımış; bedenin ruhun muhafazası olduğu, dıştan gelen kötülüklere karşı korunması gerekti-
ği düşüncesi egemen olmaya başlamıştır. Sağlığın temizliğe bağlı olduğunu, kendi ev bina ve şehirle-
rinin sağlıklı olmadığını fark ettiler. Doğuda çok yaygın olan hamam ve benzeri hijyenik yapıları Batıda 
da yapmaya başladılar

Dokuzuncu Yüzyılda kurulan Salerno Tıp Okulu, Avrupa’nın ilk laik tıp okuludur. Tabip adayları üç 
yıl mantık, beş yıl tıp okuduktan sonra bilgili bir tabibin yanında ve emri altında bir sene staj yapardı.  O 
tarihte Avrupa’nın her yerinde tıbba mistisizm egemen iken Salerno epilepsi ve psikozlara bile tedavi 
amacı ile bitkisel ilaçlar veriliyordu. 

Toledo’da 1130 yılında bir tercüme okulu kuruldu, İbn-i Sina’nın Kanun’u, Ebülkasım Zehravi’nin 
Cerrahiye’si Ebubekir-Razi’nin El’havi’si gibi ünlü İslam bilginlerinin eserleri tercüme edildi. Galen, Hi-
pokrat, Efl atun, Aristo gibi birçok ünlü hekimin eserleri Latinceye çevrildi. 

Avrupa’daki Tıp Okulları 13.Yüzyıldan sonra laik Tıp Fakültelerine başka bir söylemle üniversitele-
re dönmeye başladırlar. Günümüzde de ünlü olan İtalya’daki Salerno ve Bolonya, Fransa’daki Paris ve 
Montpellier gibi üniversiteler de bu çağda kuruldu. Bunlardan çok ünlü hekimler yetişti. Dini kısıtlama-
lar nedeniyle gelişemeyen gelişmenin de ötesinde Greko-Romen dönemindeki cerrahinin bile gerisine 
düşen cerrahide çok hızlı gelişmeler görülmeye başladı. 

1.4.2.Ortaçağda Müslümanlarda Tıp

Müslümanlar bilime büyük önem vermiştir. Çünkü Kurana göre bilgi kutsal, bilim önemli ve öncelik-
lidir. Yaşamın her alanı için kendisi bir kılavuz niteliğinde olan Kuran, tıp ve sağlık için de bir kılavuz nite-
liğindedir ve Kuranda sağlıkla ilgili birçok ayet vardır. Hz. Muhammet bilimi ve bilgiyi teşvik etmiş ve bu 
konusu birçok hadisleri vardır (Bakınız Ünite IV Müslümanlığın tıbba etkileri) İslam’da kadın erkek ayrı-
mı göster-meksizin herkese bilimin farz kılınmış olması da dikkate değer bir durumdur. 

Ortaçağ’da İslam dünyasındaki tıp bilgisi geleneksel anlayış ve uygulamalarıyla Hz. Muhammed’in 
beden ve ruh sağlığının korunmasına ilişkin önerilerinden oluşuyordu. İlk alimler Hz. Muhammed’in tıp-
la ilgili hadislerini bir araya getirerek “Peygamberin Tıbbı” (El-tıbb-ı Nebi veya El-tıbbül Nebevi) adı altın-
da ayrı bir bölüm oluşturmuş-lardır. 

İslamiyet beden giysi ve çevre temizliğine büyük önem vermiştir. Belli vakitlerde temizlenme şar-
tı Müslümanların düzenli bir şekilde yıkanmalarını gerektiriyordu. Bu nedenle de sosyal yaşamda ha-
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mamların önemli bir yeri vardı. Diş temizliğine de önem verilip diş fırçası kullanımı da dine dayanıyordu. 
Bu anlayış bina ve kent yapısına da yansımış, güneş gören havadar ve etrafı bahçelerle çevrili binalar-
da yaşanıyor ve kent hijyenine önem veriliyordu. Alkollü içki kullanmamak, oruç, az yemek, az uyumak 
gibi dinin pratikleri aynı zamanda birer sağlık unsuruydu. 

Müslüman ülkelerde halifeler, vezirler ve diğer devlet adamları sağlık hizmetlerine önem verirdi ken-
di adlarına hastaneler yaptırırlardı. İlk hastaneyi Emevi Halifesi El Velid İbn-i Abdülmelik M.S. 707 yılın-
da Şam’da yaptırmıştır. Daha sonra başta Kahire (847) ve Bağdat (918) olmak üzere birçok kentte bü-
yük hastaneler yaptırılmıştır.

İslam hastaneleri, laik kuruluşlar idi. Ortasında fıskiyeli havuzu olan, dört tarafı eyvanlı bir avlu ve 
etrafındaki adalardan oluşan hastanelerde hastalıklara ait ayrı koğuşlar mevcuttu.  Personel hem kadın 
ve hem de erkeklerden oluşuyordu.

Abbasi halifeleri tıp eğitimini bir düzene sokmuşlardı. Tıp öğrencisi nazari ve ameli eğitimi tamam-
ladıktan sonra günümüzdeki teze benzeyen bir eser yazıyordu. Bu eser kabul edildiği zaman diploma-
sını alıyor, Hipokrat andı içerek hekimlik mesleğini icra edebiliyordu ( Daha geniş bilgi için bakınız Üni-
te IV Müslümanların tıbba etkileri). 

Ortaçağ’dan 17. Yüzyıl başlarına kadar Müslüman Türk ve Arap tıbbı Batıya (Avrupa’ya) öncülük 
etmiştir.

1.4.3.Rönesans’ın Tıbba Etkileri

Rönesans, Yeniden doğuş anlamına gelen 14.Yüzyılın sonunda başlayıp iki yüzyıl kadar süren, ya-
şamın sosyal, ekonomik, kültürel tüm alanlarını bu arada tıbbı da etkileyerek çeşitli gelişmelere neden 
olan bir süreç ya da bir akımın adıdır. 

Matbaanın bulunması (Laurens Göster 1440, Gutenberg 1450) nedeniyle bilginin Avrupa’da hız-
la dolaşmaya başlaması, 1453’de İstanbul’un keşfi  üzerine İstanbul’dan ayrılan bilim adamlarının ünlü 
eserleri İtalya’daki üniversitelere taşıması, Arapçaya çevrilmiş olan eski Arap ve Roma eserlerinin tercü-
me edilerek hizmete sunulması, barutun kullanılması ile feodal beylikler yok olması. Amerika-Hindistan 
gibi yenidünyaların keşfi  nedeniyle dünya ticaretinin artması bir yandan toplumların ekonomisinin can-
lanmasına, seviyesinin yükselmesine neden olurken öte yandan da bölgeler arası, insanlar arası ilişki-
leri ve iletişimi arttırmıştır. Rönesans tüm bu gelişmelerin oluşturduğu özgürlük ortamında, aklın da öz-
gürleşmesi ile gelişen bir akımdır.

Aklın özgürleşmesi ile bilim çevrelerinde gelişen; 1)Yeryüzü ilgi çekici ve araştırılmaya değer bir 
yerdir, 2)İnsan güçlüdür ve bu gücüyle büyük başarılar elde edebilir, 3)İnsanın sürekli faal olması şeref-
li bir şeydir ve 4) Gerçek güzeldir düşünce ve anlayışı, Rönesans akımının gelişmesine kaynaklık eden 
temel düşüncelerdir.  Bu anlayışa göre; yaşadığımız dünya o kadar güzel ve ilgi çekici bir yerdir ki, ‘Baş-
ka dünyaları düşünmeye gerek yoktur’.

Rönesans sonunda Avrupa’da; skolastik görüş yıkılmış, bilim kilisenin baskısından kurtularak, po-
zitif düşünce hakim olmuştur. Din adamlarının ve kilisenin halk üzerindeki otoritesi sarsılarak; sanattan 
zevk alan aydın bir sınıf oluşmuştur. Sosyal yaşamda ve devlet idaresinde reform hareketleri başlamış 
ve  modernleşme çağına geçilmiştir. Tüm bunların sonunda bilim ve teknolojideki gelişmeler hızlanmış, 
Avrupa her yönden dünyanın gelişmiş ve güçlü bölgelerinden biri haline gelmiştir. 

Özgürlük ve bilimsel çalışma serbestisi tıbba da yansımış, ölüler üzerinde otopsi çalışmaları ser-
best bırakılmıştır. Sanat ve bilim birbirine yakınlaşmış, sanatkarların insan bedenine olan ilgisi artmıştır. 
İlginin artmasından da öte insan bedeni sanat eğitimin bir parçası haline gelmiştir. Böylece cerrahinin 
dalı olan anatomi çizimlerinde büyük bir gelişme olmuştur. 
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Resim 14: Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci (1452-1519) günümüzdekine çok yakın 
anatomi çizimleri yapmakla kalmamış, bunların kenarlarına fi z-
yoloji açıklamaları da eklemiştir. Belçikalı hekim anatomist Ve-
salius (1514-1564)  disseksiyonun serbestliğinin sağladığı 
avantaj ile neredeyse günümüzdeki anatomi atlaslarındakine 
benzer çizimleri yapmıştır. 

Fractorius(1484-1553), hızla çoğalan ve gözle görülme-
yen, hissedilmeyen hastalık tohumlarından söz etti; oysa 500 
sene önce İbn-i Sina (980-1037) bulaşıcı hastalıklara neden 
olan küçük canlılar olduğunu söylemişti. 

Servetus (1509-1553), Hıristiyanlık üzerine yazdığı bir ri-
salede küçük kan dolaşımını tarif etmiş; kalpten çıkan kanın 
akciğerlere gittiğini, burada kırmızıya döndüğünü yazmıştı; 
oysa Şam’da 8. Yüzyılda İbn-i Nefi s küçük kan dolaşımını ilk 
tarif etmiştir. 

Paracelsus (put kıran) (1493-1541); 14. Yüzyılda tıp dün-
yasında daha öncekileri ret ederek tıpta Rönesans’ın ilk adımlarını atan hekimdir. Paracelsus bir halk 
adamıydı ve tıbbi yazılarında da Latince yerine Almanca yani halk dili kullandı. Klasik tıp eğitiminin et-
kisinden kurtulmasının nedeni halkın arasına girip onların uygulamalı tıp bilgilerini öğrenmiş olması-
dır. Batıl inançlar bir tarafa bırakıldığında halk tıbbında gözleme dayanan önemli bilgilerin olduğunu 
düşünü-yordu. Profesörü olduğu Basel Üniversitesinde, ‘bunlardaki bilgiler benim sakalım kadar değil’ 
diyerek Galen ve İbn-i Sina’nın kitaplarını yakması ile ünlüdür.

Resim 15: Parecelsus

Parecelsus; bir hekimin oğluydu. Almanya’da Einsedin’de doğdu. Al-
man hekim, gezgin ve simyacı olan Paracelsus bunun yanında bir 
sürü saçmalıklara da inanırdı. Paracelsus Avrupa’nın çeşitli ülkelerin-
de tıp okudu ve Viyana üniversitesinden mezun oldu. Aldığı bilgiler 
O’nu tatmin etmemişti. 23 yaşında seyahate çıkmış bütün Avrupa ve 
Doğuyu gezmiş ve buralarda hekimlik ve cerrahlık yapmıştı. Her gitti-
ği yerde etkili tedavi yöntemle-rini araştırmış, doğanın gizli güçlerini 
öğrenmek istemişti. 1524’te Almanya’ya döndü ve Basel Üniversite-
sinde öğretmenliğe başladı. 

Paracelsus’un üniversitedeki davranışları önceleri ilgi gördü, 
daha sonra tepkiyle karşılandı. Bunun üzerine Paracelsus fakülteyi 
terk etti ve esrarengiz bir şekilde öldü. Paracelsus tıbba ‘öğrenilen 
tıp bilgilerine yeni bilgiler ekleme’ anlayışını kattı. Tedavide kullandığı 
ilaçların çoğu bitkilerden oluştuğu halde onları reddetmiş ve maden-
sel ilaçları (Cıva, kükürt vb.den oluşan karışımlar hazırladı.) tedaviye 
sokmuştur.  Frenginin cıva ile tedavisini başlattı. Kendisinden sonra 
gelen Paracelsus ekolü çok uzun süre tıbbı etkiledi. 

Andreas Vesalius (1514-1564); 14. Yüzyılda yaşamış, hekim ve eczacı yetiştiren bir aileden geli-
yordu. Paris Tıp Fakültesinde okudu. İtalya’ya Padua Tıp okuluna gitti ve 23 yaşında anatomi profesö-
rü oldu. Vesalius’tan önce Galen’in anatomisi geçerli idi ve tıp fakültelerinde adeta ezberletiliyordu. Ve-
salius bir maymun diseksiyonunda insan omurgasında görmediği bir çıkıntı gördü. Böylece Galen’in 
anatomi kitaplarını insan kadavrasını açarak değil hayvanları açarak yazdığını anladı. Bunun üzerine 
Galen’de gelen tüm anatomi yanlışlarını düzeltti.1543 yılında yayınladığı “De Humani Corporis Fabrica” 
(İnsan Bedeninin Yapısı) isimli eserinde günümüzdekine çok yakın anatomi çizimleri vardır. Anatomi bi-
liminin babası kabul edilmektedir. 
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Pare (Deneyci) (1510-1590): Pare, Fransız ekolünde yetişmiş bir cerrahtı ve eğitim görmemişti. 
Pare devrin ünlü hastanesi Hotel Dieu’de yaraları sarmayı, kırık çıkık tedavisini, kuvvetli bir adam tara-
fından tutulan kişinin bacak ya da kolunu kesmeyi öğrenmişti. Pare’nin yaşadığı dönemde savaşlar çok-
tu ve Pare daha çok yaralı görebilmek için orduya katılarak 30 yıl yaralılara baktı (Resim 5). 16.Yüzyılda 
barut yaralarının zehirli yanıklar olduğuna inanılırdı. Yaralar yakılır; üzerine kızgın yağ dökülür ve üzeri-
ne tiryak konurdu. Bir gün Pare’nin kızgın yağı bittiğinde gül yağı ve terebentinden oluşan bir karışım 
hazırladı. Ertesi gün kızgın yağ koymadığı yaralılarda ağrı ve iltihabın az olduğunu gördü. Pare böyle-
ce iki farklı tedavi deneyerek farkı görmüştü ve bir daha yaraları yakmamaya karar verdi. Bir başka gün 
Pare yaşlı bir kadından duyduğu soğanı yanıklarda denedi ve hastanın iyileştiğini gördü. Bu kez iyileş-
tirenin soğan olup olmadığını düşündü ve bir başka yüzünün iki tarafı yanmış hastada bir tarafa soğan 
koyup diğerine koymadan deney yaptı ve soğanlı kısmın iyileştiğini gördü (soğanın antiseptik ve C. vi-
tamini etkisi ile) .

Eskiden bezoar taşının panzehir olduğuna inanılırdı. Pare bunun doğru olup olmadığını incelemek 
için kral önünde bir deney yaptı. Ölüme çarptırılmış bir aşçıya zehir yutturup panzehir olarak bezoar ver-
di ve aşçı yedi saat sonra öldü. Böylece Pare bezoar taşının panzehir olmadığını ispatladı. 

Pare; takma gözler, geliştirilmiş suni bacak ve kollar yaptı. Kanamayı durdurmak için ligatürü kul-
landı. Pare cerrahlığı ustalık isteyen bir iş haline getirdi. Ancak bu durum Pareden 200 sene sonra de-
ğişecekti. 

Fallobius (1523-1562): Galen’i eleştirme konusunda Vaseliusun çok daha ötesine geçmiş Padua’da 
yaşamış bir bilim adamıdır. Fallop tüplerini tanımlamıştır. 

Tıpta böylesine hızlı ve büyük gelişmeler yaşanırken sosyal yaşam aynı hızla değişmemiştir. Şehir-
lerde hijyenik olmayan koşullar ile kişilerin güvenli olmayan davranışları henüz varlığını sürdürüyordu. 
Frengi ve benzeri hatalıklar salgın olma özelliğini koruyordu

 

1.4.4.Yeniçağ Ve Sonrasında Tıpta Gelişmeler

On Yedinci Yüzyılda Tıptaki Gelişmeler: 17. Yüzyılda önemli bilim adamları yetişti. Matematikçi ve 
fi lozof Descartes, Leibn-iitz ve Pascal; fi zikçi ve astronotlar Newton, Galileo, Kepler ve Gilbert; kimyacı-
lar Robert Böyle ve Van Hemont; gözlem ve deney alanında Francis Bacon bunlardan bazılarıdır. Bu bi-
lim adamları bilim dünyasına büyük yenilikler getirdiler. Bu yenilikler tıp alanına da yansıdı.

Bu dönemde tıpta yaşanan en büyük gelişmelerden birisi 1590 tarihinde mikroskobun bulunması-
dır. Ancak bu buluş tıp alanında ancak 17.Yüzyılda İtalyan Marcello tarafından kullanılmıştır. Daha son-
ra Anton Von Leewenhoek (1632-1723) mikroskop altında bakterileri, çizgili kasları, spermleri, kan hüc-
relerini inceledi ve bunları ilk olarak bunları tanımladı.

William Harvey (1578-1657), 1628 yılında ilk kez insan vücudundaki kan dolaşımını tam olarak ta-
nımladı. Kan dolaşımının kalpten başlayıp atardamarlara, oradan da toplardamarlar yoluyla yeniden 
kalbe geldiğini keşfetti. Anatomi ve fi zyoloji alanındaki önemli gelişmeler sayesinde kan transfüzyonu 
ve damar içi enjeksiyonu yapılmaya başlandı.

Marcello Malpighi 1661 yılında kılcal damarların, 1665 yılında da alyuvarların varlığını ortaya koy-
du. Malpighi, mikroskop yardımıyla dilin, karaciğerin, böbreklerin ve birçok salgı bezinin yapısını ince-
leyerek bunların tanımlarını yaptı.

Thomas Sydenham, (1624-1689), Hipokrat tıbbını yeniden düzenlemiş, daha kolay uygulanabilir 
ilaç ve tedavi yöntemleri geliştirmiş, “İngilizlerin Hipokrat’ı” unvanını almıştır. Özellikle epidemik hasta-
lıklar ve eczacılık konusunda önemli çalışmalar yaptı. 1630 yılında Peru’dan getirilen kinini sıtma teda-
visinde kullandı. 
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Bu Yüzyılda ayrıca adli tıp ve tıbbi istatistik alanlarında da gelişmeler oldu. İtalya. Fransa ve 
Almanya’da serbest bilim akademileri kuruldu. İlk tıbbi mecmualar bu Yüzyılda çıkarıldı. Sisters of Cho-
rity (hayırsever hemşireler) örgütü kuruldu. Ahlak sahibi genç ve yetenekli bayanların alındığı örgüt özel 
eğitim vererek, fakirlere ve hastalara bakımı amaçlamıştı.

Bütün bu gelişmelere karşın bu Yüzyılda hurafe ve şarlatanlıklar da devam etti. Örneğin, Fransız ve 
İngiliz krallarının dokunması şifa/tedavi sayılıyordu. Protestan kilisesinin tutumu sebebiyle hemşirelik ve 
hasta bakımı karanlık devrini Avrupa’da 17. ve 18. Yüzyılda yaşamaya devam etti.

On sekizinci Yüzyılda Tıptaki Gelişmeler: Loepold Auenburger, 1761 yılında perküsyon yönte-
mini hasta muayenesinde kullanmaya başladı. Steteskop bundan 130 yıl sonra 1891 tarihinde Fransız 
Doktor Rene Laennec tarafından bulmuştur. 

Patoloji 18. Yüzyılda doğmuştur. Padua Üniversitesi’nde anatomi profesörü olan Giovanni Battis-
ta Morgagni (1682-1771) patolojinin kurucusu olarak kabul edilir[. Morgagni yaptığı otopsilerde çeşitli 
hastalıkların organlarda yol açtıkları bozuklukları ortaya koymuştur. 

Tarihin en büyük patoloji bilginlerinden biri olan Rudolf Virchow (1821-1902) 1858 yılında yazmış 
olduğu “Die Cellularpathologie” adlı eserinde, insanın hücre vatandaşlarından kurulmuş olan bir dev-
let olduğunu savunmuş ve hastalıkların dışarıdan gelen hastalık etkenlerine karşı hücre devleti halkının 
gösterdiği bir tepki olduğu görüşünü savunmuştur. 

18.Yüzyıldaki en büyük olaylardan biri de Edward Jenner’in (1749-1823) 1798 yılında çiçek aşısını 
bulmuş olmasıdır. Bu buluş günümüzdeki bağışıklık biliminin (immünoloji) temelini atmıştır.

Bu Yüzyılda veba, tifo, tifüs, tüberküloz, sıtma, çiçek, iskorbüt, çok yaygındı. Bunlara karşı müca-
dele edildi.1783’te hastanelerde ilk özel ateş koğuşları kuruldu. Kişisel hijyen, beslenme konularında 
önemli gelişmeler sağlandı. 

Bu yüzyıl, tıp ahlakına ve eğitimine verilen önemin arttığı bir dönem oldu. Edinburgh ve Viyana kli-
nik tıbbın merkezi haline geldi. Viyana tıp okulu kuruldu. Klinik sistem, farmakoloji, epidemiyoloji, der-
matoloji alanlarında önemli gelişmeler oldu. Fransa’da Kraliyet Cerrahi Akademisi kuruldu. 1780’de 
İsviçre’de çocuklar için ilk ortopedik enstitü açıldı. Biyokimya ve psikiyatri, halk sağlığı ye çocuk sağlığı 
alanlarında önemli gelişmeler sağlandı. 

Bu devirde Avrupa’da büyüyen şehirlere göç eden binlerce köylü barınacak yer bulamıyor, kötü 
şartlarda yaşıyorlardı. Çoğunlukla Tifo ve tüberküloz olmak üzere birçok hastalık, bu yoksul insanlar 
arasında çok yaygındı. Hastane ihtiyacı hızla artıyordu. Klinik gözlem ve otopsi yapma imkanı arttı. Bu 
da birçok yeni gelişmeye imkan sağladı. Fransa, özellikle Paris bu konuya önderlik ediyordu. Fransız 
Devrimi (1789) sonrasında Fransa’da 1794 yılında ile bütün eski üniversite ve akademileri kaldırarak 
L’ecole de Sante adı bir tıp okulu kuruldu. Fransa’daki bu tıp reformu hızla yapılandı. Bu yeni yapı ide-
alist felsefeye, tıp öğrenimi ise özellikle klinik temeller üzerine kuruldu.

On Dokuzuncu Yüzyılda Tıptaki Gelişmeler : Doktor İgnaz Semmelweis,1847 yılında gebe kadın-
ları muayene eden tıp öğrencilerinin ve doktorların onlara doğrudan temas yoluyla çeşitli mikropları bu-
laştırdıkları görüşünü ileri sürmüştür. Bu bulaşmaların önlenebilmesi amacıyla hekim, ebe ve tıp öğren-
cilerinin ellerini ve kullanılan çeşitli tıbbi gereçlerin dezenfekte edilmesi gerektiğini savunmuştur. Bu dü-
şünce ve uygulama hastane hijyenin başlangıcı olmuştur.

Cerrahinin gelişmesinin önündeki en önemli engel, anestezi tekniğinin yeterince gelişmemiş olma-
sı ve ameliyat sırasındaki kan kayıplarının karşılanamaması idi.  Eter, anestezi amacıyla ilk kez 1846 yı-
lında Bostonlu diş hekimi olan William Morton  Dr.C.V. Long 1842’de eterle uyuttuğu hastasının boynun-
daki kisti kolayca aldı. Ancak bunu 1849 yılına kadar tıp camiasına duyurmadı. Bu nedenle, eteri anes-
tezide ilk kullanan kişi olarak Dis hekimi W.T. Morton bilinir. Morton 1846 yılında eter kullanarak bir has-
tasının dişini çekti. Morton 16 Ekim 1846 günü Harvard Üniversitesi tarafından, Massachusetts Genel 
Hastanesine davet edildi. Harvard Tıp Fakültesinin ilk Dekanı olan J.C. Warren tarafından, boynundan 
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kist alınacak hastayı uyutması istendi. Morton hastayı eterle uyuttu ve ameliyat 10 dakikada tamamlan-
dı. Böylece anestezide yeni bir devri açılmış oldu (1) .

Doktor James Simpson, 1847 yılında doğumlarda anestezi sağlamak amacıyla kloroformu kullan-
mıştır. Ancak İskoçya Kilisesi, kloroformun kullanılmasına karşı çıkmıştır. Buna karşın İngiltere’de Krali-
çe Victoria, kendi doğumlarından birisinde kloroformla anestezi yapılmasına izin vermiştir. Kraliçenin bu 
davranışı, kloroformun tanınmasına olanak sağlamıştır. Zamanla anestezi teknikleri gelişmiş, steril ame-
liyat koşulları ve kan kaybının azaltılması gibi ilerlemeler gerçekleşmiştir(1) . 

19. Yüzyıl başlarında tıp mesleği hastanelerin etrafında toplandı. Bunda endüstri devrimi ile hasta-
ne sayısındaki artışın önemli payı vardı. Paris’te olduğu gibi Dublin, Londra ve Viyana’da da klinik okul-
ları gelişti. Hastane sayısı arttı, birçok önemli bilim adamı yetişti. Birçok yeni tanı ve tedavi yöntemi ge-
lişti. Örneğin; Gabriel Androl’un (1796-1881) kan kimyası incelemeleri O’nu laboratuvar tıbbının öncü-
sü yaptı.

Birçok bilim adamı kendi isimleri ile anılan hastalık, hastalık etkeni veya belirtileri buldular. Bu yüz-
yılda mikroskobik anatomi, fi zyoloji, patoloji ve eczacılık gibi temel bilimlerde önemli ilerlemeler sağlan-
dı. Yüzyılın ikinci yarısında Almanya ve ABD’de de tıp alanında hızlı gelişmeler oldu. Histoloji, patoloji, 
fi zyoloji ve farmakoloji alanlarında ilerlemeler hızlandı. Bakteriyoloji ve bağışıklık alanındaki gelişmeler 
de çok önemliydi. Louis Pasteur (1822-1898) kimya alanında birçok çalışma yaptı. İlk kez Şarbon etke-
nini tanımladı, 1885’te Kuduz aşısını buldu. Adıyla anılan Pastörizasyonu buldu. Robert Koch, 1882’de 
verem basilini, 1883’te kolera basilini buldu. Daha birçok başarılı çalışmalar yaptı. Bakteriyolojinin ge-
lişmesi kişisel ve halk hijyeninin gelişmesini sağladı. 1895’te Wilhem Konrad Roentgen ışınlarını buldu 
ve hemen tanıda kullandı.

Bu Yüzyılda uzmanlaşma önem kazandı. Jinekoloji, fi zik tedavi, göz hastalıkları, pediatri alanların-
da önemli gelişmeler oldu. İlk göz hastanesi Viyana’da 1805’te, Newyork’ta ise 1820’de kuruldu. İlk ço-
cuk hastanesi 1852’de Londra’da kuruldu. Dermatoloji 1870’lerde ayrı bir uzmanlık haline geldi. Nö-
roloji, Psikiyatri, Psikoterapi alanlarında büyük gelişmeler oldu. Psikoanaliz alanında Sigmund Freud 
(1856-1939), Alfred Adler (1870-1937) ve benzerleri önemli çalışmalar yaptılar. Sağlık hizmetleri artık bir 
sosyal bilim olarak görülmeye başlandı. 

Uzmanlıkların gelişmesi ile birlikte hemşirelik de gelişmeye başladı. 19. Yüzyıl ortalarına kadar 
Avrupa’da hemşirelik rahibelerin veya öğrenim görmemiş bazı bakıcıların elinde idi. İlk hemşire oku-
lu Alman din adamı Theodor Fliedner tarafından açıldı. F. Nightingale de bu okulda (enstitü) yetiş-
ti. 1860’ta St. Thomas hastanesinde hemşireler için bir okul açıldı. ABD’de ilk kadın hekim Elizabeth 
Blackwell (1821-1910) tarafından 1873’te ilk hemşire okulu açıldı. Hemşirelik 20.Yüzyılda çeşitli uzman-
lıklara ayrıldı. Ayrıca sosyal hizmet uzmanlığı gibi birçok yardımcı tıbbi dallar doğdu. Bütün bu yeni ge-
lişmeler, tıbbi bakım yöntemlerini çok geliştirdi. Bu gelişmeler tıbbi tedaviyi daha pahalı hale getirdi. 

Laboratuvar tıbbının gelişmesi ile besinlerin kimyasal analizleri yapılmaya başlandı, inek ve anne 
sütünün içeriği tespit edilmeye çalışıldı.

1850-1950 yıllarında batı ülkelerinde yaşam umudunun, tedavi edici tıptan çok koruyucu tıbba bağ-
lı olduğuna inanıldı. Sir William Osler koruyucu tıp devrini modern dönem olarak adlandırdı. Ancak tıp 
tarihçileri koruyucu tıp tarihçileri tarafından fazla önemsenmedi. Günümüzde bu farklı görüşler devam 
etse de koruyucu tıp daha fazla önem kazandı.

1848’de Fransa’da Genel Sağlık Kanunu onaylandı. Londra’nın ilk Sağlık Memuru Sir John Simon 
(1816-1904), Simon Genel Sağlık Kurulu’nun üyesi idi. Bu kurulun kirlilik teorisi (çürüyen maddelerden 
geldiği sanılan sinsi epidemilere sebep olduğu iddiası), sefalet bölgesindeki pisliğin temizlenmesine 

(1) Akbulut 2009
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yardımcı oldu. Batı Avrupa’da 1870’lerde saf besinlerle ilgili kanunlar çıkarıldı. 1865’te Münih’te ilk de-
neysel hijyen kürsüsü kuruldu.

Ortaçağ’da doktorlar dini etki ile çalışırken, modern devirlerin doktoru laik bir karakter kazandı. Mo-
dern dönemin doktorları bir dükkan sahibi gibi rekabet içine girdiler. Doktor sayısının az olduğu dönem-
de fazla önemli olmayan bu rekabet doktorların çoğalması ile deontolojik problemlere sebep olmuş-
tur. Bu rekabeti kontrol etmek için 18. Yüzyıldan itibaren bazı çalışmalar yapıldı. Percival kanunu buna 
bir örnektir. 19. Yüzyılda da benzer kanunlar çıkarıldı. Ayrıca 1832’de İngiliz Tıp Birliği, 1847’de Ame-
rika Tıp Birliği ve 1872’de Alman Tıp Birliği kuruldu. Rusya’da tıbbi kontrol, devlet tarafından yapılıyor-
du. 1917’deki devrim hareketinden sonra bu işi halk servisi doktorları yürütmeye başladı. Almanya’da 
1884’te Halk Sigorta Sistemi kuruldu. Sonra bu sistemler bütün Avrupa’ya yayıldı. İngiltere’de II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra halk sağlığı çok gelişti.

Yirminci Yüzyılda Tıptaki Gelişmeler(1) :19.Yüzyıldaki gelişmeler 20. Yüzyılda daha da hızlandı. 
Bazı alanlardaki buluşlar geliştirilirken, bazı yeni buluşlar da gerçekleşti. Özellikle bazı alanlarda bu ge-
lişmeler şaşırtıcı boyutlarda olmuştur.

Tıbba büyük katkılarda bulunmuş bilim adamlarından biri de 1905 yılında Nobel Tıp Ödülü’nü ka-
zanmış olan Alman Doktor Robert Koch’tur. Robert Koch, kolera ve tüberküloz hastalıklarının etkenle-
ri olan bakterileri bulmuştur. 

1918’deki grip (infl üenza) epidemisi 20 milyon insanın ölümüne sebep olmuş, bu durum tıp alanın-
da önemli çalışmaların hızlanmasına yol açmıştır. Bugün gripten ölümler oldukça azdır, aşısı mevcuttur. 
Aşılamanın yaygınlaşması sonucu çiçek, dünyada 1970’li yıllardan sonra görülmez oldu. 

Ortaçağ ve takip eden iki yüzyılda yaygın olan ve çok sayıda ölüme sebep olan sarıhumma, difte-
ri, tetanos, paraziter hastalıklar dünyada az görülür hale gelmiştir. 2. Dünya savaşında DDT kullanılma-
ya başlanmış, bit ve dolayısı ile tifüs tehlikeli hastalık olmaktan çıkmıştır.

X ışınlarının ve Curiler tarafından 1898 yılında bulunan radyum ve atom araştırma-ları sonucunda-
ki gelişmeler sayesinde, radyasyon ile tanı ve tedavi yaygınlaşmıştır. EKG (1903) ve EEG (1928) tanıda 
önemli buluşlar olmuştur.

Biyokimya alanındaki gelişmelere yönelim 20. Yüzyılda hızlanmıştır. Bu alandaki gelişmeler labora-
tuar alanındaki gelişmeleri hızlandırdı. Tanı, tedavi ve aşılarla korunma büyük önem kazandı.

Vitaminler bulundu (1913’te vitamin A, 1916’da vitamin B ve sonra diğerleri bulundu). Kanın yapı-
sı ve serolojik testler bulundu.

1929’da Sir Alexander Fleming Penisilini buldu, daha sonra diğer antibiyotikler bulundu. Bakterile-
rin sebep olduğu hastalıkların tedavisinde büyük başarılar sağlandı. Geriatri (yaşlılık), kanser, dejenatif 
hastalıkların tanı ve tedavisi alanlarında önemli çalışmalar yapıldı. Allerjik, psikosomatik, endokrin, ge-
netik alanlarda çeşitli bilgiler ortaya kondu. Bütün bu gelişmeler sonunda hastalıkların büyük çoğunlu-
ğunun sebepleri, tanı yöntemleri, korunma yolları ve tedavileri bulundu. Örneğin; Çiçek, Sarı Humma, 
Tifüs dünyada hemen hemen hiç görülmemektedir. Kuduz, Poliomiyelit, Kolera, Tifo, Veba gibi hastalık-
lar gelişmiş ülkelerde (ABD, Kanada, Japonya ve Avrupa ülkelerinde) görülmemektedir. Sıtma, Verem, 
Menenjit, Tetanos, Cüzam tamamen kontrol altına alınmıştır.

Biyokimya alanındaki gelişmelerle bir damla kanla birçok kimyasal test yapılabilir hale gelmiştir. En 
zor organ nakilleri yapılmakta, tomografi , ultrasonografi  gibi tanı yöntemleri gelişti. Genler üzerinde de-
ğişiklik yapma (klonlama), tüp bebek günümüzün tıp çalışma alanları haline geldi. Uluslararası alanda 
hizmet veren özel sağlık kuruluşları kuruldu.

Kısaca geçmişin önemli sağlık problemi olan enfeksiyon hastalıkları, hasta bakımı, beslenme ve te-
mizlik konuları önemli ölçüde çözülürken; yaşam süresinin uzaması, çevre sağlığının bozulması, kimya-
sal atıkların artması gibi sebeplerle kanser vakalarında artış olmuştur. Sağlık problemi, uluslararası bir 
problem olarak değerlendirilen ve mücadele edilen bir sistem haline gelmiştir.

(1) ansiklopedika.org
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20.Yüzyıla dek ilaç olarak daha çok bitkisel ürünler kullanılmakta idi. Yapay ilaç konusunda 20. Yüz-
yıl devrim niteliğinde ilerlemelere şahit olmuştur. İlk  önemli ilaç keşifl erinden birisi 1910 yılında  Paul Er-
lich tarafından hazırlanmış olan  ve frengi  tedavisinde kullanılan Salvarsan’dır. Salvarsan’ın içeriğinde 
cıva bulunması birçok yan etkiye sebep olmaktaydı. Bu nedenle bu ilacın yerini penisilin almıştır. İlaç 
keşifl erindeki en büyük aşamalardan birisi, İskoçyalı bilim adamı Alexander Fleming’in 1928 yılında ge-
liştirmiş olduğu penisilindir. Böylece tıpta antibiyotik çağı başlamıştır.

İngiliz Williams Bayliss ile Ernest Starling, 1902 yılına hormonların varlığını keşfetmişlerdir. Daha 
sonra 1921 yılında Kanada Toronto Üniversitesi’nden Frederich Banting ile Charles Best, ensülini bul-
muşlardır. Amerikan biyokimyager Casimir Funk, 1912 yılında vitaminlerin varlığını keşfetmesi diğer 
önemli bir buluştur. 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında tıp teknolojisinde büyük atılımlar gerçekleştirilmiştir. Kalp-akciğer 
aygıtının geliştirilmesiyle, kalbi durdurarak açık kalp ameliyatları olanaklı hale gelmiştir. İlk kalp nakli, 
1967 yılında Christian Barnard tarafından yapılmıştır. Hemodiyaliz aygıtı böbrek transplantasyonu için 
bekleyen hastalar için büyük bir şans olmuştur. Lazer ve ışın tedavileri 20. Yüzyılın diğer önemli ilerle-
melerindendir. Kanserin tedavisinde kullanılan ışın tedavisi, radyasyon ile görüntüleme araçları çok ge-
lişmiştir. 

Genetik ve moleküler biyolojideki gelişmeler sosyal açıdan tıpta farklı bir bakış açısının ve farklı 
akımların oluşmasını sağlarken, mesleki olarak da tıpta farklı etkileşimlere yol açmıştır. 

20.Yüzyılın sonuna doğru gelişen kanıta dayalı tıp ve tedavide standart protokoller anlayışı; bu bağ-
lamda özellikle rastgele kontrollü deneylerin ve meta analizlerin yaygınlaşması 20. Yüzyıldaki önemli 
gelişmeler arasında sayılabilir.

2.TÜRKLERDE VE TÜRKİYE’DE HEMŞİRELİĞİN GELİŞİMİ
2.1.Selçuklu Ve Osmanlı Türklerinde Tababet 

Önce Şamanizm ve daha sonra Budizm dinine mensup olan Türkler, 10.Yüzyılda Müslümanlığı ka-
bul etmişlerdir. Yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi tıp alanında da sırası ile bu dinlerin etkileri vardır.  
Ayrıca Orta Asya yaşamı sırasında yakın ilişki içinde oldukları Çin ve Hint uygarlıklarından da önemli 
oranda etkilenmişlerdir (1).

1038-1194 tarihleri arasında hüküm süren Selçuklular en güçlü dönemlerinde Harezm, Horasan, 
İran, Irak ve Suriye’ye egemen olmuşlardır. Selçuklular bütün Müslümanları aynı bayrak altında topla-
maya çalışmışlar ve bu yöndeki girişimleri ile sadece Ortaçağ İslam tarihi üzerinde değil, Ortaçağ Hıris-
tiyan tarihi üzerinde de çok etkili olmuşlardır. Egemen oldukları toprakları baştan sona imar etmiş; çeş-
meler, ılıcalar, hamamlar, aşhaneler, düşkün evleri, hanlar, hastaneler (darüşşifalar ya da Bimarhaneler) 
ve cüzam evleri kurmuşlardır(2).

Tıp okulları olarak da işlev gören darüşşifaların ön örnekleri, 12.Yüzyılda İran’da inşa edilmiş olan-
lardır. Melik şah zamanında, Maveraünnehir ve Horasan’da inşa edilmiş olanlar günümüze kadar ayak-
ta kalmış mimari eserleridir. Çeşitli kaynaklara göre, 12.Yüzyılın sonlarına doğru Artuklu egemenlik ala-
nı içinde inşa edilen darüşşifalar ile 13.Yüzyıla ait Mardin’deki Emineddin ve Silvan darüşşifaları yıkıldık-
ları için, fi zik yapıları da günümüze kalmamıştır(3).

Selçukluların en ünlü darüşşifası, 13.Yüzyılın hemen başlarında Kayseri’de ve çifte medrese ola-
rak inşa edilmiş olan Gevher Nesibe Darüşşifası ve Tıp Medresesi’dir. Yüzyılın ilk yarısından kalma 
Sivas’taki Keykavus Şifahanesi, aynı tarihlere ait bir Mengücekli eseri olan Divriği Şifahanesi, cami, tür-

(1) Aksoy 2010
(2) Turkiyekulturportalı.gov.tr
(3) tr.wikipedia.org
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be ve şifahane gibi üç ayrı yapıyı tek bir kurum içinde bütünleştirmiş bir külliyedir(1) .

Benzer bir uygulama, yüzyılın ortalarında inşa edildiği anlaşılan Çankırı’daki Atabey Cemaled-
din Ferruh Darüşşifası’nda da vardır. Yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş Kastamonu’daki Pervaneoğ-
lu Ali Darüşşifası’ndan (Yılanlı Darüşşifa) da. Yapılan son araştırmalar, yüzyılın ikinci yarısından kalma 
Tokat’taki Gök Medrese’nin bitişiğinde bir tıp medresesi ve şifahane bulunduğunu ortaya koymuştur(1). 

14.Yüzyılın başlarında, Amasya’da, bir İlhanlı eseri olarak inşa edildiği bilinen Anber bin Abdul-
lah Darüşşifası (Bimarhane), Selçuklu çağının sonlarına ait tipik örneklerden biridir. Yapının, Bimarhane 
adıyla tanınması, burada sadece akıl hastalarının tedavi edildiğini düşündürür. Burada 15.Yüzyılın orta-
larında hekimlik yapmış, hekim yetiştirmiş ve Kitab ul-Cerrahiyetu’l-Haniyye adıyla bir tıp kitabı yazmış 
olan ünlü Türk hekimi Sabuncuoğlu Şerafettin bin Ali Elhac-İlyasoğlu da çalışmıştır(1) . 

Resim 16: Divriği Ulu Camii

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 
Sivas’ın Divriği ilçesindedir. Cami 
1228–29 yıllarında Mengücekli 
beyi Ahmet Şah tarafından; Da-
rüşşifa ise aynı tarihte, Ahmet 
Şah’ın eşi ve Erzincan beyi Fah-
reddin Behramşah’ın kızı olan Tu-
ran Melek tarafından Ahlatlı Mu-
ğis oğlu Hürrem Şah adlı bir mi-
mara yaptırılmış-tır. Darüşşifa ca-
minin güney duvarına dayanmış-
tır. Orta bölümü bir ışıklık kubbesi 
ile örtülmüştür. Giriş ile birlikte 
dört eyvandan oluşur. Darüşşifa-
nın kuzeydoğu köşesinde türbe 
yer alır. 1985 yılında UNESCO 
Dünya Miras Listesine alınmıştır 
eserlerdendir(1, 2). 

1299’da kurulan Osmanlı İmparatorluğu başlangıçta İzmit ve Eskişehir civarını içine alan küçük bir 
devlet görünümündeyken sonrasında Batıda Kuzey Afrika ülkeleri ve Viyana hudutlarına kadar olan böl-
ge ile Doğuda bugünkü Irak ve kısmen İran’ı kapsayan, bugün Ortadoğu dediğimiz bölgeyi içine alan 
büyük bir İmparatorluk şeklini almıştır. 600 yıl varlığını sürdüren imparatorluk 20.Yüzyıl başlarında son 
bulmuştur (1).

Osmanlılar Anadolu’yu fethedince Selçuklulardan kalma bütün sağlık ve sosyal yardım müessese-
lerini korumuş ve üzerine birçok yenisini eklemiştir. 

Farklı din, dil ve ırktan insanlar bir araya gelip ‘Osmanlı’ toplumunu oluşturmuştur. Kullanılan yazı 
dili ise Arapça, Farsça ve Türkçenin karışmasından meydana gelen ‘Osmanlıca’ olmuştur. Ülkenin baş-
şehri ise değişen şartlara göre İznik, Bursa, Edirne ve İstanbul olmuştur. 

Uzun süre ayakta kalmasının nedeni olarak bütün alanlarda, hukuk-iktisat-tıp gibi, kurumlaşmış ol-
ması sayılabilir. 

Osmanlı Türk Tıbbı Selçuk Tıbbının bir devamıdır ve İslamiyetten önemli oranda etkilenmiştir.  Os-
manlı birçok alanda Batıya kapalı kalmıştır, ancak bu durum 17. Yüzyılda değişmiş ve 19. Yüzyıla gelin-
diğinde ciddi bir çağdaşlaşma hareketi başlamıştır. Bu durum tıp alanına da yansımış 14 Mart 1827’de 
2. Mahmut ilk çağdaş Tıp Fakültesini (Tıbhane-i Amire) kurarak önceleri medreselerde usta çırak şeklin-
de olan tıp eğitimine son vermiştir. Osmanlıda hekim kaynakları şu şekilde özetlenebilir(2) 

(1) Turkiyekulturportalı.gov.tr
(2) Aksoy 2010
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-İmparatorluğun çeşitli ülkelerindeki sağlık kuruluşlarında yetişen hekimler, 
-Mısır, Suriye, İran ve Irak’ta yetişen Türk hekimleri, 
-Avrupa’da yetişip gelen Hıristiyan ve Musevi hekimler, 
-Doğu bilim merkezlerinde yetişen Osmanlı uyruklu olmayan Müslüman hekimler. 

Resim 17: Yıldırım Beyazıt Darüşşifası

14. Yüzyılda Osmanlı Tıbbı(1): Bu dönemdeki yapı-
lan kurumlardan en önemlisi Osmanlıların 
Anadolu’da kurdukları ilk hastane olan Bursa Yıldı-
rım Darüşşifası’dır. Yıldırım Beyazıt’ın (1389-1402) 
Bursa’da yaptırdığı külliyenin parçası olan bu has-
tane 1399’da tamamlanmıştır 

Yıldırım külliyesi Osmanlı Türklerinin beylikten 
devlet olma sürecinde eğitim politikasını da belir-
leyen bir kuruluştur. Külliye içinde hastanenin yanı 
sıra iki de medresenin bulunması tıp eğitim ve öğ-
retiminin teorik ve pratik olarak programlandığını 
düşündürtmektedir. Külliye içindeki Tıp medrese-
si ve darüşşifa’nın 200 yıl varlığını sürdürdüğü ve 
diğer darüşşifalara hekim yetiştirdiği tahmin edil-
mektedir.

14. Yüzyılda yetişen ve eser bırakan ünlü Os-
manlı hekimleri; Hekim Bereket, Geredeli İshak b. 
Murat, Hekim Hacı Paşa ve Hekim Şeyhi’dir.

Hekim Bereket: Mehmet Bey zamanın-
da(1320-1340) Aydın’da yaşamış olan bir Türk he-

kimidir. İlk Tıp eseri olan Tuhfe-i Mübarize adlı eserini Türkçe yazmıştır. Daha çok bir hekimin uygulama-
da neler yapması gerektiği konusunda bilgiler içermektedir. Diğer bir eseri ise Hulasa’dır. 

Geredeli İshak b. Murat: 1390’da Müntehab-ı Şifa (Edviye-i Müfrede olarak da bilinir) adlı Türkçe 
olan bir kitap yazmıştır. Tıp konusunda yazı dilinin tercihen Türkçe olarak benimsenmesinde Hekim Be-
reket ve İshak b. Murat bir nevi öncülük etmişlerdir.

Hekim Hacı Paşa (1334-1424): Asıl adı Celaleddin Hızır olup Konyalı olduğu sanılmaktadır. Tıbbın 
yanı sıra dini ilimlerle de ilgilenmiştir. Anadolu’nun İbn-i Sina’sı olarak anılan Hacı Paşa’nın başlıca eser-
leri: Şifa el-Eskam ve Deva el-Alam (Arapça), Teshil-i Şifa (Şifa’nın kısaltılmış Türkçe yazımı), Kitabü’l Te-
alim, Feride, es-Saadetü’l-İkbal. 

Hekim Şeyhi (Doğumu bilinmiyor, Ölümü 1431): Bazı kaynaklara göre Osmanlı devletinin ilk hekim-
başısıdır. Bursa Yıldırım Darüşşifası’nda hekimlik yaptığı sanılmaktadır. 

15. Yüzyılda Osmanlı Tıbbı(1) :  Bu yüzyıl Osmanlı’nın beylikten imparatorluğa geçiş dönemidir. Bu 
dönemin en önemli olayı Bizans’ın başkenti olan İstanbul’un 1453’de 2. Mehmet (14511481) tarafından 
fethedilmesidir. Fatih bilim ve sanata özel bir ilgi göstermiş ve devrin ünlü bilim adamları ve düşünürle-
rini İstanbul’a davet etmiştir. Bu yüzyılda tüm alanlarda olduğu gibi sağlık kuruluşlarında bir yükselme 
görülür. Bu kuruluşlar:  

Edirne Cüzzamhanesi: Bulaşma fi kri ve özellikle cüzamın bulaşıcılığı Tıbbı Nebevi’de baştan beri 
bilinmekteydi. (Bulaşıcı hastalık çıkan yere girmeyin, hastalık çıkan yerde iseniz, dışarı çıkmayın. Ha-
dis) Bu nedenle Cüzamlıları ayırmak (izole etme)  için cüzamhane yapma geleneği İslam dünyasında 
ve daha sonra Anadolu Türklerinde yer almıştır. 2.Sultan Murat devrinde şimdiki Miskinler Tekkesi’nde 
Avrupa’nın ilk cüzzamhanesi kurulmuştur. 

(1) Aksoy 2010
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Fatih Darüşşifası: Fatih İstanbul’u fethettiği sırada, şehirde ancak iki bilim ve sağlık ve sosyal yar-
dım merkezi bulunmaktaydı ve bu da şehrin artan nüfusunun gereksinimlerini karşılamakta yetersiz ka-
lıyordu. Bunun üzerine bir külliye inşasına başlanıldı ve 1470 senesinde tamamlanan külliye bir cami 
etrafında toplanan lise ve yüksekokul olan medrese, aşhane, dinlenme yeri, hamam, ilkokul, kütüpha-
ne ve hastaneden oluşmaktaydı. Sadece bütünüyle külliye değil, sağlık ve eğitim kompleksi olan kül-
liyenin sadece bir kısmını oluşturan 70 odalı hastane de bu yüzyılda Avrupa’nın en büyük hastanesiy-
di. Devrin en ünlü hekimleri burada çalışır atanmalarda din, ırk ve milliyet rol oynamazdı. Poliklinik hiz-
metlerinin de yürütüldüğü hastanede fakir hastaların masrafl arı da karşılanırdı (sosyal tıbbın dünyada-
ki belki de ilk örneği). 

Edirne Darüşşifası: 2. Bayezid tarafından inşasına başlanılan ve 4 senede, 1488’de tamamlanan 
külliyenin bir parçasıdır. Hastane merkezi sistem mimarisine göre (hasta odaları veya koğuşlar merkez-
deki kapalı avluyu çevrelemekte) yapıldığı için ayrı bir önem taşır. Bu mimari özellik 19. Yüzyılın ikinci 
yarısında Avrupa ve Amerika’da da yaygınlaşmıştır. Bu darüşşifada akıl hastalarının müzik ve su sesiyle 
tedavi edildiklerin-den söz edilmektedir. 

15.Yüzyılda yetişen ve eser bırakan ünlü Osmanlı hekimleri; Ahmet Dai, Akşemsettin, Hekim Kut-
beddin, Ahmet Yakup Paşa, Hekim Ahi Çelebi ve Şerafettin Sabuncuoğlu’dur. Bunlardan Akşemsettin 
(1390-1459) (Mehmet b. Hamza):  ve Şerafettin Sabuncuoğlu (1386-1470) Ünite V’de anlatıldığından 
burada ayrıca anlatılmamıştır (Bu iki ünlü Türk hekimi için bakınız sayfa 105). 

Ahmet Dai: (Ahmet b. İbrahim b. Muhammed el-Ma’ruf b. Dai) Hem hekim hem de şairdir. Tıbb-ı 
Nebevi’yi Arapçadan dilimize çeviren hekimdir. Kitapta verilen açıklama-larda Ali b. Abbas, Ebu Bekr, 
Ebu Naim ve Zehravi gibi İslam dünyasındaki ün yapmış hekimlerden alıntılar da vardır. Ayrıca el-Şifa fi  
Hadis-i Mustafa adlı tıp eserini de çevirmiştir. Kitab el-Miftah el-Cennet’te ise eski tıp yazarları ve onla-
rın hayat hakkındaki düşüncelerine yer vermektedir. Eserde ‘hayat nedir’ sorusuna cevap aramış, insan 
hayatı ve süresi hakkında yorumlar yaparak konuya tıbbın yanı sıra felsefi  bir boyut getirmiştir. Ehl-i Ke-
mal Ahmedi el-İslam (İnsan vücudu hakkında) adlı eserini ise Türkçe şiir şeklinde yazmıştır. 

Hekim Kutbeddin Ahmet (Doğum tarihi bilinmiyor-ölüm1497): Fatih tarafından kurulan ve Fatih 
Külliyesi’nin bir parçası olarak hizmet vermeye başlayan Tıp Medresesinin başına getirilmiştir. Başarı-
lı bir hekim ve bilim insanı olarak şöhret yapmış, Fatih dönemini yedi bilim adamı arasında yer almıştır, 
fakat günümüze gelmiş herhangi bir eseri bulunmamaktadır. 

Yakup Paşa (1425-1481): Fatih’in yedi ünlü hekimlerinden biri olup, İtalyalıbir Musevi’dir. Asıl adı 
Jacobo ya da Giacomo’dur. Tıp eğitimini İtalya’da görmüştür. Papa Nicola’nın emriyle, Yahudi ve Arap-
ların memleketlerinden ayrılmak zorunda bırakılmaları sonucu o da Türkiye’ye göç etmiştir. Sarayda 
başhekimlik, Fatih ve 2.Murat zamanında da Maliye bakanı görevinde de bulunmuştur. Böbrek üstü bezi 
hastalığını tanımlayıp Behak adını vermiştir. Sonraları Thomas Addison (1783-1860) bu hastalığı bulup 
pernicious anemi olarak tanımlamış, hastalık onun adıyla “Addison hastalığı” olarak anılmıştır. 

Hekim Ahi Çelebi (1436-1524): Ünlü hekim ve cerrah olup 2. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanu-
ni dönemlerinde başhekimlik yapmıştır. Faide-i Hassat isimli böbrek taşları konusunda kitap yazmıştır. 

Osmanlılarda Hekimbaşılık: Öncelikle hükümdar ve ailesinin sağlığını korumak, bazen de devle-
tin sağlık politikasını yürütmek, yönlendirmek üzere hekimbaşılık hemen her büyük devlet ve medeni-
yette görülen kurum olup, Mezopotamya’da Gallu. Mes A.Zu, Mısır’da Sunu/Sumesu, Roma ve Bizans 
İmparatorluğunda Protomedicus, İslam medeniyetinde Reisü’l-Etibba, Uygurlarda Otacıİliği veya Ta-
biplerin Prensi, Selçuklularda Melikü’l-Hükema olarak bilinmektedir. Osmanlıda 15.Yüzyıllarda görülen 
hekimbaşılık bugünkü sağlık bakanlığına (Reis-ül etıbba) eşitti. 19.Yüzyılın ikinci yarısında ise Mekteb-i 
Tıbbiye Nezaretinin kurulmasıyla görevleri sadece padişah ve yakınlarının sağlıkları ile ilgilenmekle, sa-
ray Başhekimliği (Ser etıbba-i hassa) olarak sınırlandırılmıştır. Hekimbaşılar ulema sınıfına dahil tabiple-
rin en yeteneklileri arasından seçilir, sadrazamların önerisi ile padişah tarafından atanırdılar (Resim 5). 
Padişahın vefatı ile görevlerinden alınırdılar. Görevleri arasında; 
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-Bütün sağlık işlerini idare eder, saray tabipleri, cerrah ve kehhaller ona karşı sorumludurlar. 

-Darüşşifalarda çalışan tabip ve cerrahların tayinlerine veya işlerinden ayrılmalarına karar verip yü-
rürlüğe koyar. 

-Ücretlere yapılacak zamları belirler. 

-Ordunun sağlık işlerini yürütür 

-Müneccimbaşı görevini görüp, her yıl hastalıklar konusunda bir tahmini yıllık cetvel düzenleyip pa-
dişaha sunar. 

-Hekimleri denetler, yeterliliklerini anlamak için sınava tabi tutardı.

Osmanlı Devletinin, 19.Yüzyılda Batılılaşma gayretleri sırasında, 1837’de Bab-Seraskeri’de Sıhhi-
ye Dairesinin kurulmasıyla askeri, 1838’de kurulan Mecis-i Umur-ı Sıhhiye’nin (Karantina Meclisi) salgın 
hastalıklarla mücadeleyi, 1840’da Mekteb-i Tıbbiye’de kurulan Meclis-i Umur-ı Tıbbiye’nin ülkedeki he-
kimleri imtihan, ilaç imalathanelerinin kontrol ve tıbbi problemlerin çözümünü üstlenmesiyle bu yetkile-
ri elinden alınmıştır. 1844’de hekimbaşılık unvanı Seretibba-i Şehriyari’ye dönüştürülmüş ve kurum, 17 
Nisan 1850’de Sultan Abdülaziz’in idaresi ile hükümsüz kılınarak 1923’de saltanatın kaldırılmasına ka-
dar, görevi Seretibba-i Şehriyari unvanıyla saray hekimliği ile sınırlandırılmıştır. 

16 Yüzyılda Osmanlı Tıbbı(1) :16. Yüzyılda. Osmanlı İmparatorluğunun en parlak dönemi olarak 
nitelendirilmektedir. İmparatorluk en geniş sınırlara ulaşmıştır (Avrupa’da Balkanlar dahil Viyana hu-
dutlarına kadar, Kuzey Afrika-Fas hariç-, Ortadoğu-İran hariç-), ekonomik ve bilimsel alanda da zirve-
ye ulaşmıştır. Sağlık alanında ise daha çok hastane yapımına gidilmiştir. Bu yüzyılın önemli sağlık ku-
ruluşları: 

Karacaahmet Cüzzamhanesi(Miskinler Tekkesi- leproserisi): 1514’de 1. Sultan Selim tarafından 
yaptırılmıştır. Cüzamlıların ve bulaşıcı hastalıklara yakalanan-ların tedavi gördüğü bir yerdir. 1810’da Sul-
tan 2. Mahmut, 1843’de Sultan Abdülmecit tarafından yeni baştan yaptırılırcasına onarılmıştır. 1927’ye 
kadar Toptaşı Bimarhanesi’ne bağlı olarak idare edilmiş, 1935’de ise hastalar Bakırköy Akıl ve Sinir Has-
talıkları Hastanesindeki modern cüzam birimine nakledilmişlerdir. 

Manisa Hafsa Sultan Bimarhanesi: 1539’da Kanuni Sultan Süleyman tarafından annesi Hafsa Sul-
tan adına yaptırdığı külliyenin bir parçası olup, uzun yüzyıllar tam kadrolu bir hastane olarak hizmeti ver-
miştir. 19. Yüzyıl sonlarında binanın mimari bakımdan eskimesi sonucunda sadece akıl hastalıklarına 
ayrılmıştır, Birinci Dünya Savaşı sonunda ise tamamen harap olmuş ve boşaltılmıştır. SSY Bakanlığı ta-
rafından restore edilip sağlık müzesi şekline getirilmiştir. 

Haseki Darüşşifası: Halen ayakta olan en bakımlı Osmanlı hastanesidir. 1550’de Kanuni tarafından 
eşi Hürrem Sultan adına yaptırılmış olan külliyenin bir parçasıdır. Gelişimi itibariyle üç dönemi vardır: 

a) Darüşşifa devri (1550-1884): Halk açık ve tam teşekküllü bir hastane olarak çalışmıştır. 

b) 1884-1894 arası: Eklenen yeni binalarla genişlemesi, eski ve yeni kısımların birlikte kullanıldığı 
dönem. 

c) 1894’den günümüze kadar Yeni Haseki Hastanesi devri. 

Süleymaniye Darüşşifası ve Tıp Medresesi: Kanuni Sultan Süleyman da Fatih gibi bilim ve bilim 
adamlarına büyük önem vermiştir. Bilimin temelinde eğitim kurumlarının olduğunu bildiği için kendi adı-
nı taşıyan, bütün görkemiyle hala ayakta olan Süleymaniye Külliyesini yaptırmıştır. Külliye, cami, kütüp-
hane, aşevi, darüşşifa ve medreselerden oluşmaktadır. Külliyenin mimarı Mimar Sinan’dır. Külliyenin fi -
nanasmanı yanı vakıf sistemine bağlanmıştı. İnşaatı 1555’de biten darüşşifa ve tıp medresesinde tüm 

(1) Aksoy 2010
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tıbbi dalların yanında, hastalara müzikle tedavi uygulanır, ayrıca hastanenin bir nöroloji servisi ve ecza 
deposu da vardı. 

Toptaşı veya Atikvalide Bimarhanesi: 1583’de tamamlanan bu hastane 2. Selim’in eşi ve 3.Muradın 
annesi Nurbanu Sultan tarafından Üsküdar’da yaptırılan külliyenin bir parçasıdır. Uzun yıllar tam kuru-
luşlu bir hastane olarak hizmet veren bu hastane daha sonraları akıl hastalarına ayrılmıştır.  16.Yüzyılın 
ünlü hekimlerinden bazıları aşağıda verilmiştir.

Merkez Muslihiddin Efendi (1463-1552): Denizlili olup Manisa’da Hafsa Sultan Darüşşifası’na baş-
hekim olmuştur. Mesir denilen Nevruz macununun yapılmasını da sağlamıştır. 

Hekim Nidai (1512-?): Ankaralı olarak da bilinen bu bilim adamı Kanuni Sultan Süleyman ve 2. Se-
lim zamanlarında yaşamıştır. En önemli eseri Menafi  ün-Nas olup, insana yararlı olan şeyler anlamına 
gelir. Diğer eserleri Rebiü’s-Selame (ilaçlarla ilgili), Mualece-i Zahmet-i Frenk (Frengi hastalığı ve teda-
visini ele alır), Tenbihname (Ahlakla ilgilidir) vb. 

17.Yüzyılda Osmanlı Tıbbı(1): Osmanlı İmparatorluğu gerilemenin işaretlerini ilk bu yüzyılda ver-
meye başlamıştır. Avrupa’da ise bu yüzyıl ‘Aydınlanma Dönemi’nin başlangıcıydı. Yine Osmanlı Tıbbı 
üzerinde Batının ilk etkilerini de, İspanya ve İtalya’dan göç eden bilim adamları ve hekimler ile Avrupa’da 
olan savaşlar sonrasındaki etkileşimle, bu dönemde görmekteyiz. Ayrıca Latince bilen hekimlerin batı 
tıbbından; özellikle farmakoloji ve biyokimya alanlarında, yaptıkları tercümelerle batı tıbbi bilgilerinin ül-
keye aktarılması gerçekleşmiştir. 

Bu Yüzyılın önemli sağlık kuruluşları: 

Sultanahmet Darüşşifası (1617): 14. Osmanlı padişahı Sultan 1. Ahmet (16031617) tarafından yap-
tırılan külliyenin parçasıdır. Hastanenin yerinde bugün başka binalar bulunmaktadır. 17.Yüzyılın ünlü he-
kimlerinden bazıları aşağıda verilmiştir.

Şirvanlı Şemsettin İtaki: Modern Anatominin kurucusu olan Vesalius’un  Fabrica (1543) adlı eserin-
den yararlanarak Osmanlı İmparatorluğunun nadir monografi k eserlerinden olan tek resimli anatomi ki-
tabı Teşrih-i Ebdan’ı yazmıştır. 

Hekimbaşı Emir Çelebi (Seyit Emir Mehmet Çelebi) (?-1638): Anadolu’da yetişmiş bir hekimdir. Bi-
rinci Sultan Mustafa, 2.Osman ve 4. Murat zamanında başhekimlik yapmıştır. Enmuzec al-Tıp adlı ese-
rinde deontoloji ve anatomik konulara ayrıca diseksiyonun önemine değinmiştir. Afyon kullandığı için 4. 
Murat tarafından yaşamına son verilmiştir. 

Ayaşlı Şaban Şifai (Doğumu bilinmiyor-ölümü 1705): Hekim, tarihçi ve şairdir. 1701’de yazdığı 
Tedbirü’l-Mevlud adlı eseri ayrıntılı bir embriyoloji ve pediatri kitabıdır. Şifaiyye fi ’t-Tıb (Risalei Şifaiyye) 
adlı droglar ve antidotlardan bahseden kitabını 1674’de Sultan Mustafa için yazmıştır. 

18.Yüzyılda da Osmanlı Tıbbı(1): Osmanlı İmparatorluğunun gerileme dönemi 17.Yüzyıl sonla-
rında başlayıp bu yüzyılda da devam etmiştir. Avrupa devletlerinden İspanya, Portekiz, Hollanda ve 
İngiltere’nin deniz yolu keşifl eri ile kara kervan yollarına sahip olan Osmanlı maddi zarara uğramış, as-
keri seferlerin durması ile de bu gelirlerden yoksun kalmıştır. Ekonomik yetersizlikler nedeniyle bu yüz-
yılda sağlık alanında yeni bir kuruluş yapılamamıştır. 18.Yüzyılın ünlü hekimlerinden bazıları aşağıda ve-
rilmiştir.

Süleyman Efendi (Doğumu bilinmiyor- ölümü 1716): Antalyalıdır. Saray hekimliği ve kadılık göre-
vinde bulunmuştur. Tercüme-i Krabadin-i Cedid adını verdiği, Salih b. Nasrullah’ın eczacılıkla ilgili ese-
rinin Türkçeye çevirisi ona aittir. 

Hekimbaşı Hasan Efendi (Doğumu bilinmiyor- ölümü 1734): Eskişehirli olup çeşitli medreseler-

(1) Aksoy 2010
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de ders vermiştir ve Süleymaniye Darüşşifasında başhekim olarak çalışmıştır. Eserlerinden Tuhfet al-
Müminin 1.Ahmet için çevirdiği farmakoloji içerikli bir tıp eseridir. Diğer bir eseri Paracelsus’un kitabının 
bir çevirisi olan Gayet el-Müteharrike fi  tedbir Kuli’l-Maraz’dır. Bu eser evrenin ve hayatın özellikleri ile 
biyokimya ve ilaçlardan bahseder. 

19.Yüzyılda Osmanlı Tıbbı(1) :Osmanlı İmparatorluğundaki Batılılaşma hareketi 18.Yüzyılda, dev-
let eliyle kurulan okullarla başlatılmış ve bu hareketler 19.Yüzyılda da devam etmiştir. bu yüzyılda Tıbbın 
yönü Batıya dönük olup modern tıp eğitimine geçiş de, Sultan 2.  Mahmud’un 14 Mart 1827’de kurdu-
ğu Tıphane ve Cerrahhane-i Amire ile olmuştur. Askerlikten sivil idareye, öğretimden giyime kadar bü-
yük değişikliklerle karşı karşıya kalan Osmanlı-Türk toplumu, aralarında asker ve sivil hastanelerin de 
olduğu birçok zorunlu toplumsal kuruluşlar oluşturmuştur. İlk askeri hastaneler arasında; İstanbul De-
niz Hastanesi (1838), Haydarpaşa Askeri Hastanesi (1845), Gümüşsuyu Askeri Hastanesi(1846), Gül-
hane Askeri Hastanesi (1898) sayılabilir. Sivil hastaneler ise Vakıf Gureba Hastanesi (1845), Zeynep Ka-
mil Hastanesi (1862), Şişli Etfal (Çocuk) Hastanesi (1899)  ve Cerrahpaşa Hastanesi olarak sayılabilir. 
19.Yüzyılın. Ünlü Hekimlerinden bazıları aşağıda verilmiştir. 

Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi (1774-1834): İstanbullu olup eğitimini İtalya’da tamamlamıştır. 
Tıbbın modernleştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Batı modelinde yeni bir tıp okulu kurulması için ça-
lışmış ve 1827’de Mekteb-i TıbbiyeŞahane’nin kurulmasına öncülük etmiştir. Cerrahbaşılık ve hekimba-
şılık yapmıştır. Karantina teşkilatının kurulmasında öncülük etmiştir. Belli başlı çeviri eserleri; Frengi Ri-
salesi, Çiçek Aşısı Risalesi, Fizyoloji Risalesi, Ruhiye Risalesi, Kolera Risalesi, vb. 

Hekimbaşı Abdülhak Molla (1786-1854): Mustafa Behçet Efendi’nin kardeşidir. İtalya’da eğitim gör-
müş, kadılık, Başhekimlik ve Tıbbıye-i Şahane’de baş hocalık yaparak buranın gelişmesinde büyük kat-
kıları olmuştur. Hekimliğin yanı sıra iyi bir yazar ve şairdir. ‘Ne ararsan bulunur derde devadan gayrı’ 
Halk sözü ona aittir. Hezar Esrar isimli tıbbi bir dergi yayınlamıştır. 

Hekim Şanizade Mehmet Ataullah Efendi (1771-1826): 19.Yüzyılın ilk yarısında Osmanlı İmpara-
torluğunun yetiştirdiği sayılı bilim adamlarından olup 16.Yüzyıldan itibaren kendi devrine kadar yapılan 
Avrupa’daki bilimsel çalışmaları Osmanlı İmparatorluğu’ndaki meslektaşlarına tanıtmak için uğraşmış-
tır. Onun bir özelliği, hem medrese hem de batılı eğitimi birlikte görmüş olmasıdır. Tıbbın yanı sıra tarih, 
matematik ve askerlikle ilgili eserler yazmıştır. Çeviri eserlerinden birisinde çiçekten bahseder ve inek-
ten alınan numune ile yapılan aşılanmayı (vassinasyon) tanıtır. Diğer bir eseri beş kısımdan oluşan; Batılı 
eserlerden yararlanarak çizilmiş resimli bir Anatomi bölümü, Fizyoloji-Patoloji bölümü, çeşitli hastalıkla-
rın açıklandığı bir bölüm, cerrahi bölümü ve ilaçlar-bitkiler bölümünü ihtiva eden Hamse-i Şanizade’dir. 

2.2. Türkiye’de Hemşireliğin Gelişimi

Hemşireliğin tarihi çok eskilere gider ve kadının şifa verici rolüne dayanır. Çağdaş anlamda-
ki hemşireliğin Kırım Savaşı (1854-1856) sırasında, Florence Nightingale’in (1820-1910) Üsküdar 
Selimiye Kışlasında verdiği hizmetlerle başladığı kabul edilir.

Türkiye’de bilinen en eski hasta bekım hizmeti eğitimi 1911 yılında gönüllü hasta bakıcı kursu 
açılmasıdır. Bu kurs Türkiye’deki ilk formal hemşirelik eğitimine başlangıcı olarak Kabul edililr. Altı ay sü-
ren kurs sonunda sertifi ka alan Müslüman Türk kadınlarının ilk defa Balkan Savaşı (1912) ve Çanakka-
le Savaşı (1915-1916) sırasında hasta bakımına katılmaları mümkün olmuştur.

Türkiye’de modern hemşireliğin kurucusu olan Dr. Besim Ömer (Akalın) Paşa (1862-1940), 1907’de 
Londra’da toplanan Uluslararası Kızılhaç Konferansına Osmanlı delegesi olarak katılmış ve toplantının 
şeref konuğu olan Florence Nightingale ile tanışmıştır.

(1) Aksoy 2010
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Türkiye’de hasta bakımı ve hemşirelik hizmetlerinin yokluğunun en ağır bir biçimde duyumsanma-
sı; 1911 Trablusgarp ve 1912 Balkan savaşları sırasında yaralanan askerlerin hemşirelik bakımı yokluğu 
nedeniyle ağır kayıpları vermesi ile olmuştur.  Dr Besim Ömer paşa Amerika’da katıldığı Kızılhaç kong-
resinde hemşirelik uygulamaları hakkında duyup gördüklerine dayanarak Kızılay cemiyetini uyararak 
hemşire yetiştirmelerini istemiştir. Bunun üzerine Kadırga’daki bir hastanede 6 aylık bir kurs açılmıştır. 
Bu kursun ilk dersini bizzat. Dr Besim Ömer Paşa (Akalın) vermiştir.

1913-1914 yıllarında düzenlenen kurslarda yetişen hastabakıcılardan Safi ye Hüseyin Elbi, Kerime 
Salahar ve Münire İsmail Çanakkale ve Balkan savaşlarında büyük yararlılıklar göstermiştir.

2.2.1.Sağlık Meslek Liselerinin Kuruluşu Ve Gelişmesi(1)

Türkiye’de Hemşire yetiştirmek üzere Emma Coshman tarafından Konya’da açılan ilk hemşirelik 
okulu uygun ve yeterli öğrenci bulunamaması nedeni ile kısa bir süre içinde kapanmıştır. Bu olumsuz-
luk hemşire yetiştirme girişimleri 1920 yılına kadar erteletmiştir. 

Türkiye’de hemşirelik eğitimi, sağlık meslek liseleri niteliğini kazanmadan önce kurslar halinde baş-
lamıştır. Bunlardan en önemlisi “Hastabakıcı Dershanesi” adı ile 1920 yılında öğretime başlamış olandır. 
Bu kurs Türkiye’de hemşirelik eğitiminde önemli bir yeri olan Amiral Bristol Sağlık Lisesi’nin kuruluşu-
na ortam hazırlamıştır. Bu kursun pratik uygulamaları aynı yıl açılan Amerikan Hastanesi’nde yapılmış-
tır.  Başlangıçta öğrenim süresi 2 yıl 6 ay olarak düzenlenen bu program, 1929’da 3 yıla, 1957’de ise 4 
yıla çıkarılmış ve bu tarihten sonra mezunlarının diplomaları Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanarak bun-
lara Sağlık Meslek Lisesi denkliği sağlanmıştır.

Türkiye’de hemşirelik eğitimine Kızılay öncülük yapmıştır. Bu önderlikte ve okulun açılmasında 
1919’lardan başlayarak konuyu sürekli takip eden ve dile getiren Prof. Dr. Ömer Akalın’ın büyük katkı-
ları olmuştur. Günümüze dek pek çok mezun veren Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi İlk kez Şubat 1925’de 
16 öğrenci ile öğrenime başlamıştır. Cumhuriyet döneminin ilk hemşirelik okuludur. Başlangıçta Okulun 
eğitim programı, ilkokuldan sonra 2 yıl 3 ay olarak saptanmıştır. Her geçen yıl gelişen Okulun uygulama 
ve araştırmaları ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlık kazanmıştır. 

Rockfeller Vakfı hemşirelik danışmanı Cravelin’in 1929’da okulu ziyaret ederek, okul hakkında çok 
olumlu bir rapor sunmuş ve okula ortaokul mezunlarının alınmasını önermiştir. Önerisi yerine getirilme-
miş, ancak öğrenim süresi 1930’da 2 yıl 6 aya yükseltilerek, deneme dönemi olan ilk 6 ay öğrencilere 
aritmetik, coğrafya, tarih, yurttaşlık bilgisi ve ev idaresi gibi genel kültür dersleri verilmeye başlanmıştır.

1934 yılında artan öğrenci sayısını karşılamak için yeni binalar eklenmiş; 1936 yılına dek öğrencile-
re Alman ve Avusturyalı hemşireler tarafından hemşirelik tekniği dersleri verdirilmiştir. 1941 - 1945 yılları 
arasında dış formada kullanılan başörtüsü yerine, bir yenilik ve çağdaşlık göstergesi olarak şapka kul-
lanılması kararlaştırılmıştır. 1958 yılında okulda eğitim süresi 4 yıla çıkarılarak ‘’Ebelik ve Hemşirelik De-
neme Programı Pilot Çalışması” başlatılmıştır.

1964-1971 yılları arasında okulda fi zik ortam, eğitim ve yönetimde pek çok gelişmeler olmuş, ayrıca 
okul öğretim kadrosunda çalışanların yurt içi ve dışı olanaklarla gelişmeleri sağlanmıştır. Tam bir Sağlık 
Meslek Lisesi niteliği kazanmıştır

Türkiye’de İlk askeri hemşire okulu Ankara’da 1939 yılında Milli Savunma Bakanlığı’ nca açılmış-
tır. Parasal sorunlar nedeni ile 1947’de kapatılan bu okulun öğrencileri Kızılay Hemşire Okulu’na nakle-
dilmiştir. Daha sonra 1972-1973 ders yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde yeniden, “T.S.K. Sağlık 
Meslek Lisesi” adıyla hemşire yetiştiren bir okul açılmıştır.

Başlangıçta iki yıllık bir eğitilme yalnız tüberküloz hemşiresi yetiştirmek üzere Verem Savaşı Derne-
ğince, 1943 yılında İstanbul- Erenköy Sanatoryumu’nda öğretime açılan Tevfi k Sağlam Hemşire Lise-

(1) Eren ve Uyer 1993
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si daha sonra eğitim süresi 4 yıla çıkarılan okul Sosyal Sigortalar Kurumu’na “S.S.K. Sağlık Meslek Li-
sesi” adıyla bağlanmıştır. Bu Kuruma bağlı beş Sağlık Meslek Lisesi pek çok hemşire mezun etmiştir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlarının hemşire gereksinimini karşılamak 
üzere1946 yılında biri Haydarpaşa Numune ve diğeri Şişli Çocuk Hastanesinde olmak üzere iki hemşi-
re - laborant okulu açmıştır. Haydarpaşa Hemşire Laborant Okulu 1956 yılında kapatılarak öğrencileri 
Ankara Cebeci Hemşire- Laborant Okulu’na gönderilmiş, okul ise Zeynep Kâmil Hastanesine taşınarak, 
programını ebelik eğitimine dönüştürmüştür. Şişli Hemşire Laborant Okulu da kapatılmıştır.

1952 yılında Erzurum, Sivas, İzmir, 1953 yılında İse Diyarbakır, daha sonraki yıllarda diğer illerde 
açılan hemşire - laborant, hemşire, ebe, ya da hemşire -ebe - laborant okulları bunları izlemiştir. 1958fe 
kadar ortaokuldan sonra 3 yıl süreli olan programlar, daha sonra 4 yıla çıkarılmış ve genel kültür ders-
lerinin ağırlığı artırılmıştır. Sağlık Kolejleri adıyla anılan bu okulların adı 1976 yılında Sağlık Meslek Lisesi 
olarak değiştirilmiştir. 1988 - 89 ders yılında S.S.Y.B.’na bağlı Sağlık Meslek Lisesi sayısı 83’e ulaşmıştır.

Diğer bazı kurum ve kuruluşlar da, kendi hemşirelik gereksinimlerini karşılamak amacı ile Sağlık ve 
sosyal yardım Bakanlığı’ndan hemşire okulları açmışlardır. 1946 İstanbul Ü.T.F. Ebelik Okulu, 1954 Keçi-
ören Çocuk Esirgeme Kurumu özel Hemşire Koleji, 1965 Hacettepe Ü. Hemşire ve Radyoteknoloji Kole-
ji, 1967 Ankara Ü.T.F. Sağlık Meslek Lisesi, 1973 Cerrahpaşa T.F. Sağlık Meslek Lisesi, 1974 Milli Eğitim 
Bakanlığı Validebağ Prevantoryumu Sağlık Meslek Lisesi, 1974 İstanbul Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Hem-
şire Koleji, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Meslek Liseleri bunların bazı örnekleridir.

Hemşirelik okullarının Meslek Yüksekokullarına dönüştürülmesi kararından sonra üniversitelere 
bağlı Sağlık Meslek Liseleri hızla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarına dönüştürülmüştür. Günü-
müzde Hükümetin aldığı özel uzatma kararları ile eğitimine devam eden sınırlı sayıda sağlık Meslek Li-
sesi vardır

2.2.2.Hemşirelik Yüksekokulları(1) 

Ege Üniversitesi, kuruluş yılı olan 1955 yılında tıp ve ziraat Fakülteleri yanında Yüksek Hemşire 
Okulu’nu da açarak Türkiye’de Üniversite düzeyinde hemşirelik öğreniminin öncülüğünü yapmış olan 
üniversitedir. Okul ilk mezunlarını 1959 yılında vermiştir. Başlangıçta birinci sınıf öğretiminin tıp ve zira-
at fakülteleri ile birlikte verilmesi okuldan tıp fakültesine geçişlere neden olmuş, bundan ötürü 1959 yı-
lından başlayarak tamamen bağımsız programa geçilmiştir. Kuruluş amacı hemşirelik okullarına öğret-
men, sağlık kuruluşlarına yönetici hemşire yetiştirmek olan okul, 1961 yılından sonra Halk Sağlığı, Di-
yet, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon dallarından diploma vermek üzere erkek öğrenci de kabul edecek 
biçimde yönetmelik değişikliğine uğramış, adı “Ege Üniversitesi Yüksek Hemşire ve Sağlık Teknisyeni 
Okulu” olmuştur. Başarılı sonuç alınamayan bu uygulamaya 1963 de son verilmiş ve okul 1978 yılına ka-
dar yalnızca öğretmen Hemşirelik ve Yönetici Hemşirelik formasyonu taşıyan öğrenciler mezun etmiştir.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktora Yönetmeliği uyarınca 1963 yılından başlayarak Tıp Preklinik 
dallarında okul mezunlarına doktora yapma hakkı tanınmış, 1973 yılında aynı yönetmeliğe özel madde 
eklenmesi ile Klinik hemşireliğin bütün dallarında doktora yapmak olanak içini girmiştir. Bugün bütün 
klinik dallarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri yetişmiş olan okul, yüksek lisans ve doktora programlarını 
kendi öğretim kadrosu ile yürütmektedir.

Florence Nightingale Hemşire Okulları ve Hastaneleri Vakfı’nın, okula öğretmen ve öğretim elemanı 
yetiştirmek amacına kurmuş olduğu ve 13 Kasım 1961’de açılan Florence Nightingale Hemşirelik Yük-
sekokulu Türkiye’de özel bir yer ve öneme sahiptir. 4 yıl suren eğitim programı sonunda Okul ilk me-
zunlarını 1965’de vermiş-tir. Okul 28 Ocak 1975’de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine, YÖK ile birlikte 
1982’de de rektörlüğe bağlanmıştır.

Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 27 Haziran 1961 tarihli kararı ile 8 Ekim 1961’de açılan Hacet-
tepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, hemşirelere bilim uzmanı, doktora, doçentlik ve profesörlük 

(1) Eren ve Uyer 1993
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gibi sıfatların kazandırılmasında öncülük yapmış, ayrıca ulusal ve uluslararası ilişkilere en yüksek düze-
ye çıkarmayı başarmıştır.

Hacettepe Üniversitesi’nin 1967’de kurulması ile Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ayrı kuruluşlar 
olarak örgütlenmiş ve Hemşirelik Yüksek Okulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı bir okul durumuna 
gelmiştir. Ancak, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yapılan bir düzeltme ile 24 Eylül 1972’de Mezuniyet Son-
rası Eğitim Fakültesi niteliğini kazanması sonucu, Hemşirelik Yüksek Okulu doğrudan rektörlüğe bağ-
lı bir kuruluş kimliğini almıştır.

1977 Yılında “Yüksek Hemşirelik Okulu” adıyla kurulmuş olan, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yük-
sekokulu; Tıp Fakültesine bağlı olarak 1982 yılına kadar eğitimini sürdürmüştür. 1982 yılından sonra 
Yüksek öğretim Kurumu yasasıyla adı “Hemşirelik Yüksekokulu” olarak değiştirilmiştir ve Rektörlüğe 
bağlanmıştır.

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 1982 - 83 ders yılında Rektörlüğe bağlı ve lisans 
diploması veren bir yüksekokul olarak öğretime başlamıştır. 1985 - 86 ders yılında önlisans programı 
da açmıştır.

Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı Hemşirelik Yüksekokulu 15 Mart 1985 tarihinde kurulmuş ve 
1985 -86 Eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Okulun amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti-
yacını karşılamak üzere muvazzaf askeri yüksek hemşire yetiştirmektir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesin-
de ilk bayan askeri okul olma özelliğine sahip olan GATA Hemşirelik Yüksekokulunda 4 yıllık lisans dü-
zeyinde Eğitim-Öğretim yaptırılmaktadır. Lisans Eğitim-öğretimi, intibak eğitimi ile başlar, akademik yıl 
ve uygulamalı eğitim dönemi ile devam eder.

Yönetmelikte belirtilen giriş koşullarını taşıyan ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında (ÖSYM) 
okula girmeye hak kazanan öğrencilerden T.S.K. sağlık yeteneği yönetmeliğinde belirtilen sağlık koşul-
larını taşıyan ve yapılacak görüşme sınavını kazanan öğrenciler okula alınmaktadır. GATA Hemşirelik 
Yüksekokuluna alınan öğrencilere akademik yılın başlangıcından önce GATA Komutanlığı tarafından bir 
ay süre ile temel askerlik eğitimi yaptırılarak öğrencilerin askerliğe uyumları sağlanır. Uyum eğitimi biti-
minde düzenlenen yemin töreni ile aday öğrenciler askerlik andı içerek askeri öğrenci olurlar.

Eğitim öğretim ortamı olarak öğrenciler, teorik okutulan dersleri yüksekokuldaki dersliklerde, uy-
gulamalı dersleri ise GATA Tıp Fakültesinin laboratuvarlarında yaparak dersleri rahat öğrenme olanağı-
na kavuşmaktadırlar. Ayrıca meslek derslerinin uygulamasını da GATA Eğitim Hastanesinin kliniklerin-
de yapmaktadırlar. Okulu bitiren öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm hastanelerinde ve sağlıkla il-
gili okullarında, yönetici, eğitici ve hemşire olarak görev alırlar. Okulda, lisans eğitimi yanında mezuni-
yet sonrası eğitim programları da vardır. 

2.2.3.Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü(1)

Hemşirelikte mezuniyetten sonra gelişmeyi sağlama ihtiyacına cevap vermek üzere, 1952 yılında 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın Hemşirelik Bürosu ve Dünya Sağlık Örgütü’nün işbirliği ile kurul-
muş olan “Hemşire Tekâmül Kursu” Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü’nün ilk nüvesini oluşturur.

Bir yıl süreli “Hemşire Tekâmül Kursu” ile hemşirelerin, hemşire okullarında yönetim ve eğitim, sağ-
lık kuruluşlarında yönetim ve halk sağlığı örgütlerinde uygulama ve yönetim konularında bilgi ve bece-
ri kazandırılması amaçlanmıştır. Kursu başarıyla bitirenler söz konusu yerlere atanmış, başarılı çalışma-
lar göstermişlerdir.

Daha sonra kursa ebe okullarını bitirenler de alınmış ve programında yapılan değişiklikle uygula-
malarına doğum ve adolesan eğitim de eklenmiştir. Bu kurs, halk sağlığı uygulamalarının, öğretmenle-
ri ve öğrencileri ile kırsa! alanda yaşayarak öğrenmenin yer aldığı ilk eğitim kuruluşu olma özelliğini ka-
zanmıştır.

Kurs,1961 yılında toplum sağlığı, ana-çocuk sağlığı ve medikal uygulama alanlarında çalışacak ve 
Sağlık Meslek Liselerinde eğitim ve yönetim hizmetlerini sürdürecek eleman yetiştirmek üzere hemşire, 

(1) Eren ve Uyer 1993
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ebe ve sağlık memurlarına yüksek öğrenim sağlayan bir biçime dönüştürülmüş, 1965 yılında kabul edi-
len 555 Sayılı “Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Yasası” ile statüsü yasallaşmıştır. Eğitim süresi üç yıldır.

2.2.4. Hemşirelikte Ön lisans Programları(1)

Nitelikli yüksek hemşirelik hizmetlerinin daha kısa sürede yaygınlaşmasını sağlayacak insan gücü 
yetiştirmek amacı ile 1985-1986 Eğitim ve öğretim yılından geçerli olmak üzere “Hemşirelikte ön lisans 
Programları” uygulanması “Yüksek Öğrenim Kurulu”nca öngörülmüştür.

Eğitim program çalışmalarını Hemşirelik Yüksek Okul Müdürleri’nin yaptığı bu programın süresi 23 
ay olarak planlanmıştır. Programı başarı ile tamamlayanların “Hemşire” sanı ile hemşirelik hizmetleri-
ni yerine getirebilecekleri, belirli ölçütleri karşılayanlardan isteyenlerin, iki yıl süreli lisans eğitimini sür-
dürebilecekleri düşüncesi ile planlanan programların ilk aşamada beş hemşirelik yüksek okulu ile bazı 
üniversitelerde açılması düşünülmüştür. Hemşirelik lisans eğitimini tamamlayanlara da “Uzman Hemşi-
re” sanı verilmektedir.

2.2.5. Cumhuriyet Döneminin Lider Hemşireleri

Resim 18: Safi ye Hüseyin Elbi

Safi ye HÜSEYİN (ELBİ) (1881-1964)(2)

Safi ye Hüseyin İngiltere’de deniz ataşeliği hizmetinde bulunan Ah-
met Paşa’nın kızıdır. Öğrenimini Avrupa’da yapmıştır. Türkiye’nin mes-
lek okulu bitiren ve bilinen ilk hemşiresidir. Cumhuriyetten önce Alman-
ya ve İsviçre’de düzenlenen uluslar-arası kongrelere katıldı. Ulusumuzu 
bu alanda temsil etti. Yabancı devletlerden takdir nişanları aldı. Çanak-
kale savaşında büyük yararlılıklar gösterdi. Cumhuriyetin ilanından son-
ra da hayır kurumlarında ve derneklerde üstün bir feragatle çalıştı. Hem-
şirelik mesleğiyle ilgili birçok yazı yazdı ve konferanslar verdi. Ömrünün 
son gününe kadar mesleğinin tutkusu içerisinde yaşamını sürdüren Sa-
fi ye Hüseyin, 1964 Temmuz’unda 83 yaşında gözlerini kapadı. 

Resim 19: Esma Deniz

Esma DENİZ(3)

Esma Deniz 1924 yılında Amerikan Hastanesi Hemşirelik okulu-
nu bitirdi. Daha sonra Amerika’da New York Columbia Üniversitesi Te-
achres Colege’den 1929 yılında mezun olduktan sonra bir yıl daha 
Amerika’da kalarak çalışmasını orada sürdürdü. Yurda döndükten son-
ra73 yılını hemşireliğe adadı.

Deniz, 1943 yılında açılan Türk Hemşire Derneği’nin kurucuların-
dan olup, 18 yıl başkanlığını üstlendi. Türk hemşirelerini Uluslar-arası 
Hemşireler Birliği’nde temsil eden Esma Deniz Türkiye’nin Toplum Sağ-
lığı Hemşiresi unvanına sahipti. Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi’nin ku-
ruluş ve yürütümünde görev aldı. Florence Nightingale Hemşirelik 
Okulu’nun kurulmasına da önemli katkılarda bulundu. 95 yaşında ha-
yata gözlerini kapadı. 

(1) Eren ve Uyer 1993
(2) Yurttakal 2012
(3) kimkimdir.gen.tr
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Asuman TÜRER(1)

Kızılay Hemşire Okulu’ndan 1937 yılında mezun olmuştur. 1938’ de Amerika’ da Western Reserve 
Üniversitesi Hemşirelik Okulu’nda eğitim görmüştür.1951-1952 yılları arasında, Chicago Üniversitesi’nde, 
hemşirelik eğitimi ve idarecilik eğitim kursu almıştır. 1952-1953 yıllarında, Amerika’da staj yapmıştır. Çe-
şitli hastanelerde başhemşirelik, hemşire okullarında müdürlük görevlerinde bulunmuştur. A.B.D.’ de 
hemşire ve süpervizörlük yapmıştır. Türk Hemşireler Derneği başkanlığı yapmış, Ülkemizi yurt dışında 
temsil etmiştir. Kızılay Hemşire Okulu müdürlüğü yapmıştır. 1971 yılında emekli olmuştur.

Resim 20: Fatma BENGİSU

Fatma BENGİSU(2)

Amiral Bristol Hemşire Okulu’ nu 1930 yılında bitirmiştir. Daha 
sonra Kızılay Hemşire Okulu’na girmiş ve 1934 yılında mezun olmuş-
tur.1934-1935 yılları arasında, Londra’ da Florance Nightingale Ulusla-
rarası tesisinde temel üstü eğitim, 1952-1953 yılları arasında, Chicago 
Üniversitesi’nde, hemşirelik eğitimi ve idarecilik eğitim kursu almıştır. 
Kızılay Hemşire Okulu’nda öğretmenlik, müdür yardımcılığı, müdürlük, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Hemşirelik Bürosu Müdürlüğü, Ha-
cettepe Üniversitesi Hemşire Koleji ve Yüksek Hemşire Okulu’nda öğret-
menlik yapmıştır.

Türk Hemşireler Derneği kurucularındandır.1961-1964 yılları arasında 
bu derneğin Başkanlığını yapmıştır. Hemşirelikle ilgili uluslararası toplantı-
lara katılmıştır. Hemşirelik Kanunu’nun çıkarılmasında öncülük etmiştir. Yaz-
dığı “Hemşirelik Tekniği” kitabı uzun yıllar hemşirelerin el kitabı olmuştur. 

Resim 21: Prof. Dr. Leman BİROL

Prof. Dr. Leman BİROL(1)

Kızılay Hemşire Okulu’ndan 1953’de mezun olmuş-
tur. 1961-1962 yıllarında Kanada Toronto Üniversite-
si mezuniyet sonrası programında ‘Hemşirelik Eğitimi’ 
almış, 1962 yılında, ABD Kızılhaç bursu ile ‘Felaketler-
de Hemşirelik’, ‘İlk Yardım’ ve ‘Ev Hemşireliği’ kursları-
na katılmış, 1966 yılında, H.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu’-
ndan mezun olmuştur. 1966-1968 yılları arasında, ABD 
Boston Üniversitesi Hemşirelik Okulu’ndan bilim uz-
manlığı diploması, 1969-1971 yılları arası, H.Ü. hemşire-
likte doktora diploması almış, 1980 yılında doçent, 1986 
yılında da profesör olmuştur.

Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesinde hemşirelik ve başhemşirelik, Kızılay Hemşirelik Kolejinde 
öğretmen hemşire, H.Ü. Hemşirelik Yüksekokulunda öğretim görevlisi, Kızılay Özel Hemşirelik Koleji 
Müdürlüğü, H.Ü.HYO Dahiliye-Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği öğretim üyesi ve müdür yardımcılığı, Ege 
Üniversitesi HYO Müdürlüğü, H.Ü. HYO İç Hastalıkları Hemşireliği öğretim üyesi, Dokuz Eylül Üniversi-
tesi HYO Müdürlüğü ve İç Hastalıkları Hemşireliği ABD Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Bir dönem Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Birliği, Hemşirelik Danışma Kurulu Başkanlığı ve Türk 
Hemşireler Derneği Genel Başkanlığı yapmıştır. Onkoloji Hemşireler Derneğini kurmuştur.

(1) Tepecik 2006
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Resim 22: Perihan VELİOĞLU

Prof. Dr. Perihan VELİOĞLU(1)

Kızılay Hemşire Okulu’ndan 1948’ de mezun olmuştur.  Aynı 
yıl bu okula ‘ Hemşire Öğretmen olarak atanmıştır. İngiltere’ de 
Cambridge Üniversitesi Addenbrooks Hemşirelik Okulu’nda 949-
1950 Ameliyathane Hemşireli-ğinde ihtisas yapmıştır. Dönüşün-
de, yeniden Kızılay Hemşire Okulu’nda görev üstlenmiştir. 

1954-1957 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 
Fakültesi Tedavi Kliniği ve Farmakoloji Enstitüsü’nde hemşi-
relik hizmetlerini yönetmiştir. Florance Nightingale Hemşirelik 
Yüksekokulu’na öğretim üyesi yetiştirme kapsamında Amerika’ 
ya gönderilen Perihan Velioğlu, Colombia Üniversitesi Teachers 
College’ in Hemşirelik Fakültesini bitirerek ‘Lisans Diploması’ al-
mış, bunu, 1959 yılında ‘Yüksek Lisans’ diploması izlemiştir. 

Bir yandan eğitimine devam eden Perihan Velioğlu, diğer 
yandan hocası Prof. Mc. Manus’ la birlikte, ülkemizde açılması 
öngörülen Yüksek Hemşire Okulunun müfredat ders programını 

geliştirme çabalarını sürdürmüştür.      

Colombia Üniversitesi’nde öğrenimlerini tamamladıktan sonra, yurda dönen Perihan Velioğlu Flo-
rance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’na kurucu müdür olarak atanmıştır. Bakanlıkça, okulun 1975 
yılında Üniversiteye devredilmesi üzerine müdürlükten ayrılmış, ancak öğretim görevliliğine 1982’ye 
dek devam etmiştir. 1982 yılında müdürlüğe tekrar atanmıştır. Bir taraftan bu görevini yürütürken, diğer 
taraftan İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Hizmetleri Başmüdürü olarak da hizmet vermiştir ve hizmetle-
rin gelişmesine büyük katkı vermiştir. 

Sırasıyla 1982 yılında ‘Yardımcı Doçent‘, 1984 yılında ‘Doçent’ ve 1990 yılında da ‘Profesör’ unvan-
larını alarak hemşirelik bilim ve sanatında akademik aşamalarını tamamlamıştır. Perihan Velioğlu Mart 
2002’ de ölmüştür.

Velioğlu, Türkiye’de hemşirelik öğretiminin üniversite düzeyine çıkarılmasında, akademik nitelik ka-
zanmasında, uluslar arası konuma gelmesinde, Yüksek Sağlık Şurası içinde Hemşirelik ve Ebelik Da-
nışma Kurulunun oluşmasında öncülük etmiştir. Yüksek öğrenim şansı olmamış hemşirelere Açık Öğre-
tim yolunun açılmasında, hemşirelik ile ilgili kongre ve sempozyumların yapılmasında, eğitim ile hizme-
tin ayrılmasında büyük katkıları vardır.  Hemşireliğin düşünsel temelleri ile ilgili kapsamlı yapıtlar kazan-
dıran bilimsel kişiliği ve yaklaşımı ile hemşireliğin meslekleşmesinde yaşamsal önemi olan ilk yapı taş-
larını yerleştirmiş önemli liderlerden biridir.

Prof. Dr. Eren KUM(1)

Kızılay Özel Hemşirelik Kolejinden 1948 yılında mezun olmuş, lisans ve yüksek lisans eğiti-
mini Columbia Üniversitesinde tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik 
Yüksekokulu’nun kurucu üyeliğini yapmıştır. Aynı okulda 1961-1963 yılları arasında ve Hemşirelik Sa-
natı, İç Hastalıkları ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği derslerini yürütmüştür. 1963’ de Pediatri Hemşire-
liğinde doktora derecesi almış ve aynı yıl hemşirelik yüksekokulu müdürlüğüne atanmış ve bu görevi-
ni 1994 yılma kadar sürdürmüştür.

Eren Kum, kuruluş aşamalarından itibaren H.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu’na da büyük emek ve kat-
kılarda bunmuştur.

Türk Hemşireler Derneği’ne gerek üye, gerekse başkan olarak yıllarca katkıda bunmuştur. Derne-
ğin uluslararası örgütlerle işbirliğini yoğunlaştırıp, tanınmasında, çok önemli başarılar kaydetmiş, Türk 
Hemşireler Birliği’nin yasallaşması için bir grup arkadaşıyla birlikte öncü olmuştur.

(1) Tepecik 2006



TIBBİ ETİK ve MESLEK TARİHİ

66

Hemşirelik Eğitimi Programları 
Diploma Programları
Türkiye’de ilk defa 1920 yılında, Amiral Bristol Hastanesine bağlı hemşire okulu açılmıştır. Eğitim 

süresi başlangıçta 2 yıl 6 ay iken, daha sonra 3 yıla ve 1957 de 4 yıla çıkarılarak Milli Eğitim Bakanlığı ta-
rafından onaylanarak meslek lisesi denkliği kazanmıştır.

Cumhuriyet Döneminde açılan ilk hemşire okulu, Kızılay Hemşire Okulu’dur (21.2.1925). Eğitim sü-
resi iki yıl üç ay olan bu okula kabul şartları, okur-yazar, iyi ahlak sahibi ve vücutça sağlam olmaktı. 1936 
yılında bu okula, ortaokul mezunları alınmaya başlandı, eğitim süresi üç yıla, 1958’de dört yıla çıkarıldı. 

1946 yılında Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı, bünyesindeki yataklı tedavi kurumlarının ihtiyacını kar-
şılamak üzere Sağlık Meslek Liseleri (SML) açılmıştır. 

Ortaokul mezunlarını alan bu okulların eğitim süresi 1958 yılına kadar 3 yıl, 1958’den sonra 4 yıl ol-
muştur. 1988 - 1991 yılları arasında SML 300’lü sayılara ulaşmıştır. 

1957 yılında 18-30 yaş arasındaki bayanlara bir buçuk yıl kuramsal ve uygulamalı eğitim veren 
“hemşire yardımcısı” kursları açılmış.

1967 yılında bu kurslar kapatılmıştır.
Eğitim alanındaki gelişmeler devam ederken, bakanlık yapısında da bazı değişiklikler yapılmıştır.
1957 yılında Sağlık Sosyal ve Yardım Bakanlığı (S.S.Y.B.) bünyesinde hemşirelik eğitimi v.b. konu-

ları görüşmek üzere Hemşirelik İstişari Konseyi kurulmuştur.

Üniversite Düzeyindeki Programlar 
Lisans Programları
• 1955 yılında, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, ülkemizde üniversite düzeyinde açılan ilk 

yüksekokuldur. 
• Bu okul, Avrupa’da da üniversite düzeyinde açılan ilk hemşirelik okuludur.
• Daha sonra 1965 yılında İngiltere’de üniversite düzeyinde ilk hemşirelik okulu açılmıştır .
• Ege Üniversitesi’nde açılan HYO’nu.
• 1961 yılında Ankara’da Hacettepe HYO,
• İstanbul’da Florence Nightingale HYO izlemiştir.
Bu okulların hemşirelik eğitiminin ve hemşirelik mesleğinin gelişmesine önemli katkıları olmuştur.
• 1982 yılında Atatürk ve Cumhuriyet Üniversiteleri HYO’ları açılmıştır.
• 1985 yılında “Muvazzaf Askeri Yüksek Hemşire” yetiştirmek üzere Gülhane Askeri Tıp Akademisi 

(GATA) HYO’ları açılmıştır. Bu okulun varlığı hemşirelik için ayrı bir önem taşımaktadır.
• Daha sonraki yıllarda Marmara, Dokuz Eylül, Gazi Üniversiteleri HYO’ları açılmıştır.

Vakıf Üniversitelerinden
• Başkent, Fatih ve Haliç Üniversitelerin’de de HYO’ları bulunmaktadır.
• Hemşirelik Yüksekokullarına, lise ve sağlık meslek lisesi mezunları üniversite giriş sınavlarıyla (sa-

yısal puanla) kabul edilmektedir. 
• Eğitim süresi 4 yıl olup, mezunlarına “Hemşirelikte Lisans” diploması verilmektedir. 
Ön Lisans Programları
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları: 
1985 yılında üniversitelerin bünyesinde yer alan ve eğitim süresi 2 yıl olan okullardı.
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Açık Öğretim Fakültesi “Hemşirelik Ön lisans Programı”:
• 1991 yılında Anadolu Üniversite’sinde SML’si mezunlarının devam edecekleri bir program ola-

rak açılmıştı.
Sağlık Yüksekokulları (SYO)
• 1996 yılında bakanlar kurulu kararıyla (resmi gazete: 2.11.1996/22805), 79 SYO açılması karar-

laştırılmış, Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında yapılan protokol ile sağlık meslek liseleri, sağlık hizmetle-
ri meslek yüksekokulları, Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi, hemşirelik, ebelik ve sağlık me-
murluğu programına öğrenci alınmasına son verilmiştir.

SYO’larına;
• Lise ve SML’si mezunları, üniversite giriş sınavıyla (sayısal puanla) kabul edilir, eğitim süresi 4 yıl-

dır.
• Bu okulların hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu bölümleri vardır. 
• SYO’larının açılmasıyla, farklı düzeylerdeki hemşirelik eğitimine son verilip, hemşirelik eğitiminin 

lisans düzeyine çıkarılması çok önemli bir gelişmedir.
Temel Eğitim Sonrası Programlar
Sağlık Eğitim Enstitüleri: 
• Tüm SML’si mezunlarına “toplum sağlığı, ana ve çocuk sağlığı ve medikal” bölümlerinde yüksek 

öğrenim yaptırmak üzere 1961 yılında Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü açılmıştır. 
• Eğitim süresi 3 yıldır. Bu okul mezunlarına “Tıbbi Teknolog” ünvanı verilir.
• SYO’larının açılmasıyla bu okullara öğrenci alınması sonlandırılmıştır. Sağlık Bakanlığı 1999-2000 

öğretim yılında sağlık eğitim fakültesi olarak açtığı bu okulları da kapatmıştır. Şu anda öğrenci alınma-
maktadır.

Yüksek Lisans ve Doktora Programları
• Ülkemizde ilk kez Hacettepe Üniversitesinde 1968 yılında hemşirelikte yüksek lisans ve 1972 yı-

lında doktora programları açılmıştır. Yüksek lisans ve doktora programları hemşirelikte sekiz anabilim 
dalında yürütülmektedir. 

• Bu tarihlerden itibaren meslekte bilim uzmanlığı (Msc) ve doktor (PhD) ünvanları verilmeye baş-
landı. İlk profesör ünvanını 1978’de Hacettepe HYO’dan Eren Kum hocamız almıştır.

Doktora Programları
Hacettepe Üniversitesi ,
Ege Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale, 
Marmara Üniversitesi, 
Atatürk Üniversitesi 
GATA Hemşirelik Yüksekokullarında yürütülmektedir. 
Bugün Türkiye’de 13 hemşirelik yüksekokulu, 72 sağlık yüksekokulu bulunmaktadır.
2002 yılı verilerine göre hemşirelik yüksek okullarında 135 öğretim üyesi (yardımcı doçent, doçent 

ve profesör), toplam 3089 öğrenci bulunmaktadır.
Son on yılda hemşirelik yüksekokullarından;
5605 lisans, 
461 Yüksek Lisans (Msc),
148 Doktora (PhD)
öğrencisi mezun olmuştur.
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Sağlık yüksekokullarında ise,
• 511 eğitimci (Msc, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi) ve 44 öğretim üyesi (yardımcı doçent, 
doçent ve profesör) görev yapmaktadır. 
• Bu okullarda toplam 15.428 öğrenci eğitim almaktadır
Yasal Düzenleme
• Günümüzde hemşirelik hizmetleri 1954 yılında çıkartılmış olan 6283 sayılı hemşirelik kanunuyla 

yürütülmektedir. Bu kanunda hemşirelik, lise düzeyinde bir eğitimle kazanılan, görevlerinde hekime ba-
ğımlı, kadın mesleği olarak tanımlanmaktadır. Bu yasa günümüz hemşirelik eğitim ve hizmetlerine ya-
nıt verecek durumda değildir. 

• 1992 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan sağlık reformu çalışmaları kapsamında hazır-
lanan “Hemşirelik ve Türk Hemşireleri Birliği kanun tasarısında” hemşireliğin dört yıllık lisans düzeyin-
de bir eğitimle kazanılan, özerk bir sağlık mesleği olarak tanımlanması, cinsiyet ayrımının kaldırılması, 
meslek odaları ve meslek

3. FLORANCE NİGHTİNGALE VE HEMŞİRELİĞE ETKİSİ
“HASTA BAKIMININ GELİŞMESİNİN ÖYKÜSÜ LAMBALI BAYAN”(1)   

Tüm tıp ve diğer sağlık mesleklerinde olduğu gibi, hemşireliğin de asıl ve hızlı gelişmesi, yeni ve 
yakın çağlarda ortaya çıkmıştır. Bu gelişmede İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri en önemli etkiyi 
yapmışlardır. Özellikle, Florence Nightingale’in, çağdaş hemşireliğin gelişmesinde, unutulmaz katkıla-
rı olmuştur.

İngiltere’de yasalar ve reformlar sonucu, din adamlarının hastanelerde çalışma-larına son verilmiş, 
ancak yerlerine aynı nitelikte elemanların getirilememesi, giderek büyüyen bu hastanelerin hemşire hiz-
metlerinin aksaması, başhemşirelik hizmetlerinin bile daha çok ev idarecisi denilebilecek bilgisiz kimse-
lerin elinde kalması sonucunu doğurmuştur.

Hemşirelik için “karanlık dönem” diye nitelendirilebilecek dönem, 16. Yüzyıldan başlayarak 19. 
Yüzyılın sonuna kadar sürmüştür. Hemşirelik denebilecek çok az çalışmanın yer aldığı bu yüzyıllarda iyi 
yetişmiş ve zeki kadınlardan hiçbiri, bu mesleğe katılmamıştır. Ancak daha sonra, dinsel kurumların açıl-
ması ile eski, iyi gelenekler önem kazanmıştır.

Bu karanlık dönemin gerçeklerinin gözler önüne serilmesinde Charles Dickens (1812-1870) ile Sa-
irey, Gamp ve Bets Prig gibi, bilgisiz-alkolik bakıcıların kişiliklerini inceleyen Martin Chuzzlevvit’in etki-
leri büyük olmuştur.

1830’da bir Alman olan Amelia Siveking, kadın ve erkekten oluşan bir grup Protestan gönüllü ile 
yoksullara bakım vermeyi ve sosyal yardımda bulunmayı başarmıştır. Daha sonra 1840’da bir İngiliz 
olan ve tutukevleri ile ilgili reform önerileri ile tanınan Elizabeth Fry, bir grup Protestan rahibeyi eğiterek, 
Guy ve Londra hastanelerinde bakım vermeyi sağlamıştır. Bu grup ayrıca, evlerde özel hemşirelik gö-
revlerini de sürdürmüştür.

Çağdaş Dakones örgütünün kuruluşunda Kaiservverth’de küçük bir kilisenin papazı olan Theodor 
Fliedner’in kilisesine yardım sağlamak amacı ile 1822’de İngiltere’yi ziyaretinin etkin rolü olmuştur. Bu 
din adamı ziyareti sırasında tutukevleri ve hastanelerdeki çalışmalardan etkilenerek, yurduna dönüşün-
de aynı çalışmaları ülkesinde başlatmıştır. Theodor Fiedner’in eşi de aynı çalışmalara ilgi duyduğundan, 
birlikte bir hastane ve Dakonesler Evi açarak, temel işlevi hemşirelik olan, tutuklu ve öksüz-yetimlerle il-
gili görevleri de sürdürecek olan Dakonesleri eğitmeye başlamış-lardır. Bu uğraşlar sonucu umulanın 

(1) Eren 1996
* Bu başlık altındaki bölüm Nevzat Eren’in Çağlar Boyunca Toplum Ve Sağlık kitabından aynen alınmıştır



DEONTOLOJİ ve TIP TARİHİ • Ünite - I

69

da üstünde başarı sağlanmış ve Fliedner öldüğünde (1864) 28 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak arka-
sında 32 Dekones evi ve değişik 400 alanda çalışan 1600 Dekones bırakmıştır. Görevleri daha çok yok-
sullara hizmet götürmek olan bu Dakonesler, çalıştıkları hastanelerin ev idaresi hizmetlerini de sürdür-
müşler, ziyaretçi hemşirelik gibi işleri de üstlenerek, kendilerini İsa’ya adamışlığın inancı ile, çalışmala-
rının karşılığı, hiç bir maddi yarar sağlamamışlardır.

Daha sonra açılan hemşire okulları birçok uygulamaları Dakoneslerden almışlardır. Ayrıca, hemşi-
renin hekim istemine tam uyarak tedavi uygulaması, ama sonuçtan hemşirenin değil de hekimin sorum-
lu olacağı koşulunu da Dakonesler koymuşlardır.

19. Yüzyılda hemşirelik hizmetlerinden duyulan hoşnutsuzluk ve hekimlerin iyi hemşire yetiştirme 
girişimlerinin başarısız oluşu, ayrıca Dakoneslerce sergilenen örnek çalışmalar, hemşireliği yükseltme 
çalışmalarını başlatmıştır. Hemşirelik için olduğu kadar, hekimlik için de karanlık sayılan bu çağda has-
talıklar en ince ayrıntılarına kadar tanımladığı halde, tedavi üzerinde yeterince durulmamıştır. Yine, fi z-
yopatolojinin gelişmemiş olduğu bu sıralarda, bakterioloji önemsenmemiş ve karın ameliyatları uygu-
lanmamıştır. Ancak, yine aynı yüzyılda yetişen bir grup bilim adamı, uzun bir zaman içinde başarıla-
mayan gelişmeleri 50 yıl içine sığdırabilmiş ve sonuçta yalnız tıp, cerrahi ve hemşireliğe yenilik getir-
mekle kalmayıp, hasta bakımında tüm uygulamaların geliştirilmesinde de etkili olmuşlardır. Florence 
Nightingale’in çalışmalarını da etkilemiş olan bu kişiler Curi, Darvvin, Erlich, Freud, Holmes, Semmel-
veis, Röntgen, Simpson ve Master gibi, tarihe adlarını önemli buluşlarla geçirmiş olan bilim adamlarıdır. 
Bu yıllarda bu bilim adamları buluşlarını geliştirici çabalar harcarken, diğer yandan Florence Nightinga-
le bu buluşları uygulama yeteneğinde hemşireler yetiştirmiştir.

Resim 23: Florance Nightingale

Florance Nightingale: Varlıklı, kültürlü, olağanüstü idealleri 
olan bir ailenin 12 Mayıs 1820fde, İtalya’nın Floransa kentinde 
doğmuş kızıdır. Florence bebekken Nightingale’ler İngiltere’ye 
dönmüştür. Baba Nightingale kızı için en iyi eğitimi planlamış 
ve O’nun İtalyanca, Fransızca ve Almanca öğrenmesini sağla-
mıştır.

Daha küçük yaşlardan başlayarak hasta hayvan-lara ba-
kan Florence, 9 yaşına geldiğinde hasta kişilere yardımcı 
olma isteğini belirtmiş ve 13-14 yaşlarında ise çevredeki yok-
sul hastaları ziyaret ederek onlara yardımcı olmaya çalışmış-
tır. Yirmi yaşına gelince de, ailesinden hemşire olmak ama-
cı ile hastaneye gidebilmesi için izin istemiştir. Ailesinin, has-
tanelerin o zamanki durumunu göz önüne alarak bu isteğini 
olumlu karşılamaması, Florence’i umutsuzluğa düşürmüştür. 
24 yaşında artık kendisi için en uygun durumun evlenmek ol-
duğuna inanan ailesinin bu doğrultudaki çabalarına, uygun 
eş adaylarının kendisi ile evlenme isteklerine karşın, hemşire-
liğin kendisi için en iyi seçim olduğuna karar vermiştir.

Ailesinin O’nu bu kararından vazgeçirmek için planladı-
ğı geziler de bir işe yaramamış, giderek ayrı amaçlarla planlanan bu gezilerden istekleri doğrultusun-
da, yararlanmayı bilmiş ve Fransa, Almanya, Belçika ve İtalya’daki hastaneleri incelemeyi başarmıştır. 
Bu gözlemlerinin sonucunda eğitimli kadınların yaşamlarını hemşireliğe adayacağı bir Protestan rahi-
beleri grubu oluşturmayı, bunu gerçekleştirmek için eğitim görmek üzere Kiese-rerth’e katılmayı düşün-
müş, bu düşüncesini Amerika’da tıp eğitimi gören ilk kadın hekim Dr. Elizabeth Blacwell’e açmış ve is-
teği doğru bulunup kendisi umutlandırılmıştır.
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Florence’ın ailesi gene bu düşüncelere karşı olmakla birlikte, O’nun Kaiservverth’i yalnız iki haftalı-
ğına ziyaretine izin vermiş, ancak 1851’de 30 yaşına basmış olan Florence 3 ay süreli eğitim için kaydı-
nı yaptırmakta direnmiş, böylece ideallerini gerçekleştirmiştir.

Bu deneyimden sonra Florence, Paris’te, yetenekli bir operatörün çalışmalarını da izleme olanağı 
bulduğu bir hastanede, hayırsever rahibelerle çalışmıştır. 32 yaşına gel-diğinde, artık kızlarının evlenme-
sinden umudunu kesen ailesi, yaşamını sürdürebilmesi için, o zamanlarda bir servet sayılabilecek olan 
2500 İngiliz Sterlingini kendisine her yıl ödemeyi kararlaştırmıştır.

Resim 24: Florance Nightingale ve hastaları

Miss Nightingale’in başarısı ve mutlulukla sürdürdüğü ilk görevi, soylu kadınların hastalığında ba-
kımlarının sağlandığı bir kuruluşun yöneticiliği olmuştur. Kısa bir süre sonra da, kendisine King Kolejin 
yöneticiliği önerilmiş ve Kırım’a gidinceye kadar bu görevi sürdürmüştür.

Rusya’nın, İngiltere, Fransa ve Türkiye’ye karşı savaştığı bu sırada Rusya ve Fransa’nın yaralılara 
bakacak rahibeleri varken, İngiltere’nin yaralı ve hasta askerlerine eğitilmemiş erkek bakıcılar bakmakta 
idi. Durumun böyle oluşu ordu tıp sisteminin yetersizliği nedeni ile hasta ve yaralıların zarar gördüğüne 
dikkati çekmiş ve bir şeyler yapılması gerektiğini ortaya çıkarmıştır.

Bu gereksinim, Florence Nightingale’e göre çoktan beri beklediği bir Tanrı çağrısı olarak değerlen-
dirilmiş, insanlığa hizmet isteğini, daha önceden tanıdığı ve o sırada Savaş Sekreterliği görevini yürüten 
Sidney Herbert’e bildirmiştir. Ancak Miss Nightingale’in mektubu kendisine ulaşmadan Mr. Her-bert de 
bu görev için en uygun kişinin Miss Nightingale olduğunu dile getiren bir mektup göndermiştir. Bu ya-
zışmaların sonucu olarak Florence Nightingale, 21 Ekim 1854’te Roman Katolik ve İngiliz Rahibeler’den 
oluşan 38 pratik hemşire ile yolculuğa hazır olmuştur.

Daha sonra Miss Nightingale ve ekibi Üsküdar’daki, 1700 kişi için planlanan, ancak o sıralar 3000-
4000 arası yaralı ve hastanın barındırıldığı Baraka Hastane’de konaklamışlardır. Personel, araç-gereç 
eksiklikleri ile verilebilen bakım sonucu başlarda ölüm hızında bir gerileme görülmedi ise de iki ay gibi 
kısa bir süre içinde hastane iyi yönetilen bir kuruluşa dönüştürülmüş ve ölüm oranı da yüzde 48’den 
yüzde 2’ye düşürülmüştür.
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Hasta ve yaralılara büyük moral sağlayan gece vizitlerinden esinlenerek Miss Nightingale’e “Lam-
balı Kadın” lakabı takılmıştır. Nightingale bu sırada, kısa bir süre için Kırım’a gitmiş ve orada iken tifüse 
yakalanmıştır. İyileşme dönemini bile beklemeden, Üsküdar’a, hastalarının başına dönmüştür.

1856 yılından başlamak üzere, barışın ilanından sonra, hastanelerin birbiri ardı sıra kapanması so-
nucu, Miss Nightingale (Temmuz 1856) ve hemşireleri de ülkelerine dönmüşlerdir. Bu sırada basından 
kaçmasına karşın, yaptığı hizmetlerin uyandırdığı yankılar nedeni ile kendisine başta Osmanlı Padişahı 
ve Kraliçe Elizabeth olmak üzere, bazı kişi ve kuruluşlarca değerli armağanlar verilmiştir.

Miss Nightingale İngiltere’ye dönüşünden dört yıl sonra, Londra’nın St. Thomas hastanesinde, 
ekonomik bağımsızlığı olan bir okul açmıştır. Ancak, temizlik işleri ve lapa yapmanın dışında, başka iş-
ler yapmayacağı düşünülen hemşirelerin, hizmetleri gibi, az bir eğitimle eğitebileceğini savunan hekim-
ler, bu duruma karşı çıkmışlardır. Yalnız küçük bir grup hekim, iyi eğitilmiş bir hemşirenin gerek hekim-
lerle işbirliği, gerekse hastanın sağlığı açısından önemli yerinin olduğu görüşünü savunmuşlardır.

Bu okulun Miss Nightingale tarafından yönetileceği umudu, İngiltere’ye geldiğinde zaten bozuk 
olan sağlığının daha da bozulması ile, giderek ortadan kalkmış, ancak okula girecek öğrencilerin seçi-
mi, uzun yıllar kendisi tarafından yapılmıştır. Bu seçimde öğrencilerin seçimi kadar kişilik yapıları da göz 
önüne alınmıştır. Eğitimde öğrencilere, olayların nedenleri öğretilmeye çalışılmış, ayrıca Avrupa’nın di-
ğer ülkelerinde kendilerine hemşirelik eğitiminde gereksinim duyulacağı düşüncesi ile, yöneticilik özel-
likleri kazandırılmasına çalışılmıştır.

İlk on yıl çekilen güçlüklerden sonra, toplum hemşireliğinin ne olduğu konusunu kavramıştır. Artık 
Florence Nightingale yalnız İngiltere’de değil, tüm dünyada görüşlerine başvurulan bir danışman duru-
muna gelmiştir.

1859 yılında “Hastane Üzerine Notlar” adındaki kitabını yazmıştır. Bunu izleyen yıllarda sanitasyon, 
hemşirelik ve hastanelerle ilgili 100’ün üzerinde kitap yazmış, hemşirelik eğitiminin temel ilkelerini belir-
lemiştir. 1893 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderdiği bir yazıda “Hemşireliğin sanat yönü has-
talığı değil, hastayı temel almasıdır. Bu nedenle hemşirelik, ancak hasta başında öğrenilebilir. Kitaplar 
ise, onun tamamlayıcılarıdır.” demiştir.

Florence Nightingale, arkasında başarılı çalışmalar bırakarak Ağustos 1910 yılında, 90 yaşında öl-
müştür.

Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs Hemşireler günü;  olarak, 1954 yılından 
bu yana tüm dünyada kurlanmaktadır. Türkiye’de1964 yılında kutlanmaya başlamıştır.

4. ULUSAL VE ULUSLARARASI HEMŞİRELİK VE SAĞLIK KURULUŞLARI
4.1. Türk Hemşireler Derneği (1, 2)1

Türkiye’deki hemşireliğe ilişkin ilk meslek örgütü, Prof. Dr. Besim 
Ömer Paşa’nın önerisiyle 23.08.1933 tarihinde İstanbul’da kurulan 
“Türk Hasta Bakıcılar Cemiyeti”dir. Bu dernek Türkiye Hilaliahmer 
Cemiyeti (Türkiye Kızılay Derneği) hastaba-kıcılık kursundan yeti-
şenler tarafından kurulmuş olup, İlk başkanı Safi ye Hüseyin Elbi’dir. 

Daha sonra açılan hemşirelik okullarından mezun olan hemşi-
reler de derneğe üye olmuşlardır. Hemşireler kendilerini kursla ye-
tişen hastabakıcı-lıktan ayırmak için derneğin adını 3 Temmuz 1943 
tarihinde “Türk Hemşireler Derneği(THD)” olarak değiştirmişler ve 
dernek tüzüğünü hazırlamışlardır. Böylece derneğin yönetiminde 
okul mezunu hemşireler yer almaya başlamış ve bu bağlamdaki 
Türk Hemşireler Derneği’nin başkanlığına ilk olarak Esma DE-
NİZ seçilmiştir. 

(1) http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/thd/tarihce.aspx
(2) Korkut  http://www.belgeler.com
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Türk Hemşireler Derneği 13 Haziran 1949 tarihinde Uluslararası Hemşireler Birliğine (ICN) aktif 
üye olarak kabul edilmiş ve bu üyeliği halen sürmektedir.

Türk Hemşireler Derneği Genel Merkez çalışmalarını, kuruluşundan (1933)    2 Mart 1973 ta-
rihine dek İstanbul’da sürdürmüştür. Bu tarihten itibaren (1630 sayılı Dernekler Kanunu gereğin-
ce) Ankara’ya taşınmıştır ve aynı yıl İstanbul şubesi kurulmuştur. Ankara Şubesi 1951 yılında, İz-
mir Şubesi ise 1952 yılında açılmıştır.  Günümüzde yirmiye yakın ilde şubesi vardır.

Günümüzde, THD’nin 55 maddelik bir tüzüğü vardır. Üçüncü madde Derneğin amacını 4.Mad-
de ise çalışma konularını düzenlemektedir 

Üçüncü maddede derneğin amacı şöyle ifade edilmiştir: Yaşamın temel amacının üretmek oldu-
ğu ve bu nedenle üretmeye el verecek optimal düzeyde bir fi ziksel, ruhsal, ve sosyal alt yapının gerek-
li olduğu temel ilkesini benimseyen ve bu ilkeden hareketle sağlığın korunması ve geliştirilmesi ve has-
talanan bireyin sağlığına kavuşturulması için hizmet verilen tüm ortamlarda hemşirelik bakımı verilmesi-
ni sağlayan bir meslek grubunun kamu yararına bir kuruluşu olan Türk Hemşireler Derneği’nin amacı; 
Hemşirelik mesleğinin toplum yararına üst düzeyde nitelikli ve güvenilir hizmet verecek özerk bir sağ-
lık mesleği olması  için çalışmaktır.

Derneğin çalişma konulari ve çalişma biçimleri ile faaliyet alanlarını düzenleyen 4.Madde şöyeldir: 

a)Birey, aile, gruplar ve toplumun hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda, ihtiyacı olduğu zamanda ihti-
yacı olduğu kadar nitelikli hemşirelik hizmeti almasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, yapı-
lan çalışmalara katılmak.

b) Hemşirelik hizmetlerinin öncelikli olarak sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesine yöne-
lik bir sistem içerisinde yürütülmesi için çalışmak.

c) Hemşirelik hizmetlerinin hemşireler arasında ortak bir dil ile yürütülen, görünür, dolayısı ile ölçü-
lebilir ve değerlendirilebilir bir hizmet olduğunu ortaya koymaya yönelik çalışmalarda bulunmak ve ça-
lışma sonuçlarını sürekli izleyerek geliştirmek.

d) Hemşirelerin hem bir birey hem de bir meslek mensubu olarak içinde yer aldığı  sağlık sistemini 
yönlendiren politikaları izlemek, gerektiğinde ilgili karar mekanizmala-rında politika oluşturulmasına ve 
belirlenen politikanın izlenmesine katkı vermek ve yine gerektiği zaman ve yerde görüşlerini açıklamak.

e) Bir sektör olarak farklı mesleklerden oluşan sağlık alanında hemşirelikle ilgili diğer dernekler, sivil 
toplum kuruluşları, sendika veya vakıfl arla ortak bir amacı gerçekleştir-mek üzere oluşturulan platform-
larda yer almak, ortak bildirilere katılmak.

f) Hemşirelik bakımının verildiği her ortamda bakımın, ortamın özelliklerinden kaynaklanan bir özle 
verilecek şekilde yönetilmesi için çalışmak. Bu bağlamda, mevzuat değişikliği gerekiyorsa buna yöne-
lik çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara katılmak.

g) Eleştirel düşünce ve araştırmalar yoluyla temel hemşirelik eğitimi ile uygulamalarının geliştirilme-
si ve meslektaşlarının mesleki kariyerlerinde ilerlemeleri için çalışmak, bu doğrultuda yapılan çalışmala-
rı desteklemek, gerektiğinde katılmak.

h) Hemşirelikle ilgi çalışmalar yapan uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek.

ı) Üyeleriyle düşünce ve eylem birliği içinde olmanın koşullarını sağlamak.

i) Mesleğin onurunu korumak.

k) Mesleki uygulamayı yönlendirecek meslek ahlakı kurallarını evrensel ahlak değerlerini de dikka-
te alarak oluşturmak ve sürekli geliştirmek.

l) Kişi ya da kuruluşlar tarafından mesleği değer kaybına uğratabilecek sözlü ya da yazılı beyanlar 
karşısında girişimde bulunmak.
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m) Üyeleri için kredilendirilmiş sertifi ka programlarını  ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde düzenlemek

n) Hemşirelik mesleğinin toplum sağlığına getireceği katkıları toplumla iş birliği içerisinde tartış-
mak.

o) Derneğin amaçları ile bağlantılı, kongre, konferans, seminer, sempozyum gibi toplantılar düzen-
lemek.

ö) İstenen görevleri tüzüğüne aykırı olmadıkça yerine getirmek. Derneğin amacı ve çalışma konu-
ları ile ilgili gerektiğinde her türlü hukuksal girişimde bulunmak. 

Türk Hemşireler Derneği, “Hemşirelik Birliği” olma doğrultusunda çeşitli çalışmalar yapmış ve bu 
amçala ilk olarak 1987 yılında bir kanun tasarı hazırlamıştır. Ancak bu çalışmaları günümüze dek başa-
rılı olamıştır.

4.2. Diğer Hemşrelik Dernekleri

Meslek örgütü niteliğinde olan THD’nin yanı sıra son yıllarda Türkiye’de kurulmuş olan birçok özel 
ve genel amaçlı hemşirelik derneği vardır. Bunların sayıları 20’den fazladır. Bazılarının adı ve bulunduğu 
iller isimlerin baş harfl erine göre şöyledir:

-Ameliyathane Hemşireleri Derneği-İzmir

-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşireleri Derneği- İstanbul

-Çocuk Cerrahisi Hemşireleri Derneği -İzmir

-Çocuk Hemşireleri Derneği -İstanbul

-Diyabet Hemşireleri Derneği- İstanbul

-Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunu Koruma Derneği-İzmir

-Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Mezunları Derneği-İzmir

-Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Mezunları Derneği-İstanbul

-Gastroenteroloji Hemşireleri Derneği- Ankara

-Gastrointestinal Endoskopi Hemşireleri ve Teknisyenleri Derneği -Ankara

-Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunu Geliştirme Derneği -Ankara

-Hematoloji Hematolojik Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Hemşireleri Derneği- İstanbul

-Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği -Ankara

-İç Hastalıkları Hemşireliği Derneği-İstanbul

-İstanbul Üniversitesi Tıp Eğitim Hastanesi Hemşireleri Derneği -İstanbul

-İş Sağlığı Hemşireliği Derneği-Kocaeli

-Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği-İstanbul

-Marmara Üniversitesi Hemşirelik Eğitimi ve Hizmet Destek Derneği-İstanbul

-Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği-İstanbul

-Nöroşirurji Hemşireleri Derneği -İstanbul

-Onkoloji Hemşireliği Derneği -Ankara

-Yoğunbakım Hemşireleri Derneği -İstanbul
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Yukarıdaki örneklerden de görüleceği üzere THD dışındaki hemşirelik dernekleri genellikle özel dal 
hemşireliklerinin dernekelri şeklinede olup, çalıştıkları dalların yanına hemşireliği ya da hemşireleri 
derneği ibaresi eklenerek adlandırılmış ve kurulmuşlardır. 

Hemen hepsinin amacı; alanlarındaki hemşirelik mesleğinin gelişimine katkıda bulunarak kaliteli ve 
güvenli hizmet vermek için güç birliği oluşturmaktır. Ayrıca Alanlarındaki hemşireliği ulusal ve uluslara-
rası düzeyde temsil etmek ve özlük haklarını geliştirmeyi de amaçlamaktalar. Genellikle yayın ve kong-
re veya sempozyum düzenleme şeklinde faaliyette bulunuyorlar. 

4.3. Uluslararası Hemşirelik Hemşirelik Dernekleri

Dünyadaki en önemli uluslararası hemşirelik kuruluşu 1 Temmuz 1899 tarihinde kurulan ve günü-
müzde 120’den fazla ulusal hemşirelik birliğinin / derneğinin üye olduğu Uluslar Arası Hemşireler Kon-
seyi (ICN)’dir. Ayrıca uluslararası düzeyde örgütlenmiş olan Uluslararası Anestezist Hemşireler Fede-
rasyonu (IFNA) ve Uluslararası Çocuk Sağlığı Hemşireliği Birliği’dir (IPHNA) gibi dernekler de var ise de 
bunların etkinlik ve etkililikleri ICN düeyinde değildir. 

İngitere’de 1887 yılında kurulan İngiliz Hemşireler Derneği ve Amerika’da 1897 yılında kurulan 
Amerikan Hemşireler Derneği (ANA) ulusal örgütler olmakla birlikte dünya çapında ünlü olan hemşire-
lik dernekleridir. 

4.3.1.Uluslararası Hemşireler Konseyi (1)

Uluslararası Hemşireler Konseyi (The International Council of 
Nurses-ICN), dünyaki ulusal hemşirelik derneklerinin oluşturduğu bir 
federasyon olan ICN 1989 yılında kurulmuştur. Merkezi Cenevrede’dir. 
Türk Hemşireler Derneği yanında 130’dan fazla ülkenin ulusal hemşire-
lik birliği /d erneği üyesi olup 13 milyondan fazla hemşire ICN üyesidir.  

Hemşirelik örgütleri içinde doğrudan hemşireler tarafından örgüt-
lemiş ve yönetilmekte olan en eski ve en geniş uluslararası örgütlen-
medir.

ICN; özellikle hemşirelik bağlamında olmak üzere evrensel sağ-
lık politikalarını oluşturmak, hemşirelik bilimini, mesleğini ve hemşire-

lik bakım kalitesini ilerletmek, geliştirmek için çalışır. Ayrıca hemşirelik mesleğinin saygınlığını ve özlük 
haklarını geliştirmek için de çalışmaktadır. 

ICN’in sahip olduğu ve tüm aktivitelerine rehberlik eden 3 hedefi  ve 5 önemli değeri vardır. Hedef-
leri; dünya hemşireliğini biraraya getirmek, dünya hemşireliğini ve hemşirelerini ilerletmek ve sağlık po-
litikalarını etkilemektir. Değerleri; ilericilik liderlik, kapsamlılık, esneklik, ortaklık ve başarıdır. ICN’in özel-
likle aktif olduğu alanlar:

ICN amaçlarını şöyle sıalamaktadır. Tüm dünyadaki hemşireler arasında:

1) Tüm dünyadaki hemşireler arasında birlik sağlamak, 

2) Sağlık politikalarını etkileyerek, güvenli küresel sağlık politikaları geliştirmek, 

3) Tüm dünyada yeterli, yetkin ve saygın hemşirelik mesleğinin varlığını sağlamak,

4) Hemşireliğin ilerlemesini sağlamak,

(1) www.icn.ch
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5) Hemşirelik uygulamalarının tanımlanmasını ve karşılaştırılmasını sağlayacak uluslararası stan-
dartları oluşturmak,

6) Hemşirelikte bilgi birikimini geliştirmek, herkes için kaliteli hemşirelik bakımı sağlamak,

7) Hasta gereksinimlerine, hemşirelik girişimlerine, sağlık sonuçlarına ve kaynakların kullanımına 
ilişkin kararları, eğitim ve politikaları etkileyecek enformasyon ve bilgiyi oluşturmak,

8) Dünya çapında birey, aile ve toplumların hemşirelik bakımlarını tanımlayarak ve karşılaştırarak 
politikaları yönlendirecek araştırmalarda kullanılan hemşire-lik veri tabanı geliştirilmesini ko-
laylaştırmak,

9) Hemşireleri bakımın kalitesinin iyileştirilmesinde hemşirelik uygulamalarının katkısını yansıt-
maya ve etkisini görmeye teşvik etmek, 

10) Küresel düzeyde, hemşireliğin sağlık ve sağlık bakımına katkılarını dillendirmekte major bir 
güç olarak hizmet vermek, 

11) Hemşirelikte standardizasyon gruplarının çalışmaları ile yaygın olarak kullanılan diğer sınıfl a-
malar arasında uyum sağlamaktır. 

ICN’in en çok bilinen faaliyetlerinden birisi her yıl uluslararası hemşireler gününde (International 
Nurse Day-IND) tartışılmak üzere bir konu belirlemesidir. Bu konunun tartışılmasına yönelik metinler ha-
zırlanır ve üye olan tüm ulusal hemşirelik derneklerine gömderilir. Tüm ulusal dernekler hemşirelik gü-
nünde bu konuyu görüşür tartşırlar.

ICN’in en önemli işlevlerinden bir diğeri de profesyonel hemşirelik felsefesi ve amacını tanımlayan 
“meslek ilkeleri ve ahlak yasası”nın(uluslararası etik kodların) hazırlanmasıdır. İlk kez 1953 yılında hazır-
lanan bu kodlar, hemşirelik uygulamaları için temel etik kuralları oluşturmaktadır. 

ICN politikaları ve standartları hemşirelik politikalarının temeli olarak kabul edilmektedir. ICN hem-
şirelik uygulamalarının eğitimi, yönetimi, ve araştırmaları ile hemşirelerin özlük haklarının geliştrilmesin-
de dünya çapında önemli çabalar gösterir. 

ICN, uluslararası iletişimi sağlamak amacıyla sayısız dergi ve bülten çıkarmaktadır. International 
Nursing Review bunlardan biridir. Birleşmiş Milletler ile doğrudan ilişkili olan birlik, Dünya Sağlık Örgü-
tü, UNICEF ile resmi ilişki içindedir. Kızılhaç, Dünya Tıp Birliği, Uluslararası Ebeler Konfederasyonu ve 
Dünya İşçiler Örgütü ile ilişkileri vardır.

4.3.2. Amerikan Hemşireler Birliği  

Amerikan Hemşireler Birliği (American Nurses Association-  ANA) 1897’de kurulmuş olan 
Amerika’nın en eski hemşirelik örgütüdür. 

ABD’deki 50 eyalette faaliyet yürüten, birliğin 54 Federal topluluk ve resmi olarak işbirliği yaptığı 13 
organizasyonel katılımcı üyesi vardır. 2,7 milyon kayıtlı hemşiresini (RNs) temsil eder. ABD’deki hemşi-
relik dernekleri içinde ICN’e üye tek örgüttür. ANA’nın diğer örgütlerden farkı, 1979 yılında Taft-Hartley 
yasasında (ABD’de sendikalara ilişkin düzenlemeleri içeren bir yasa) yapılan düzenlemelerden yararla-
narak aynı zamanda sendikal organizasyon gibi faaliyet yürütebilme hakkını kazanmış olmasıdır.

ANA’nın üç amacı vardır:

1)Tüm insanlar için sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir olmasını ve sağlık standartlarının yükseltilmesi-
ni sağlamak,

2) Hemşirelikte yüksek standartların geliştirilmesini sağlamak,
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3) Hemşirelerin profesyonel gelişimini sağlamak ve hemşirelerin genel ve ekonomik durumlarını 
iyileştirmektir.

ANA 1949 yılından beri The American Nurse adlı bir gazete ve American Journal ofNursing adlı bir 
dergi yayınlamaktadır.

4.3.3.İngiliz Hemşireler Birliği 

İngiliz Hemşireler Birliği (British Nursing Association-BNA) 1948 yılında kurulmuş olan BNA dün-
yan en etkin hemşirelik dernekleknden bir diğeridir. 30000 binin üzerinde üyesi vardır. ICN’in üyesidir. 

İngiliz Hemşireler Birliği amacını; hemşirelere rekabet gücü sağlamak, özlük haklarını geliştir-
mek, hemşireler için uygun, tercih edilen çalışma koşullarını belirlemek, kalıcı ve sözleşmeye dayalı is-
tihdam sağlamak olarak tarif etmektedir

4.4. TÜRK MESLEK ODALARI

Türkiye’de meslek odaları 1961 Anayasası’nın 122.Maddesi’ ne karşılık gelen, 1982 Anayasası’nın 
135. Maddesi’ne dayalı olarak kurulur. Kamu tüzel kişiliği ve kurumu niteliğinde ve Anayasa’nın güven-
cesi altındadır. Kanun’da gösterildiği şekilde devletin idari ve mali denetime tabiidir.

4.4.1. Türk Tabipleri Birliği  

Türkiye’de sağlık alanında kurulan ilk dernek tıbbiyeliler tarafından 14.02.1856 tarihinde kurulan 
Türk Tıp Cemiyetidir. 

Tabip Odalarına öncülük eden ilk kuruluş, 11 Nisan 1928 tarih ve 1219 
sayılı “Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun” ve 
“Etibba Odaları Nizamnamesi”ne dayalı olarak 1929 yılında kurulan İs-
tanbul Etibba Odası’dır. Daha sonra gelişen süreç sonunda Anayasa’nın 
135. Maddesine dayalı olarak kabul edilen 6023 sayılı kanun ile Türk Ta-
bipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi 1953 yılında İstanbul’da kurulmuş-
tur. 1983 yılında Ankara’ya taşınmıştır

Tabipler Birliği Merkez Konseyi kanunla kurulmuş kamu kurumu ni-
teliğinde bir meslek örgüttür. Dolayısı ile Anayasal güvence altındadır. 
Kuruluş kanununa göre dört ana organı vardır. Bunlar; Tabip Odaları, 
Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu ve Büyük Kongre’dir. 

Hekim sayısının 100’ü aştığı tüm illerde bir Tabip Odası kurulur. Günümüzde bunların saysı 64’e 
ulaşmıştır. TTB’ne üye olmak isteyen hekimler sınırları içinde çalıştığı odaya kayıt olmak suretiyle üye 
olurlar. Tabip Odalarına üyelik serbest çalışan hekimler için zorunlu kamuda çalışan hekimler için ise is-
teğe bağlıdır. Halen üyelerinin yarısı özel çalışan, yarısı ise kamuda çalışan hekimlerden oluşmaktadır. 

Oda yönetim kurulları üyeler tarafından doğrudan seçilir. Yönetim kurulları odaya kayıtlı olan üye 
sayısı ile orantılı olarak 5 veya 7 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu yanı sıra disiplin konuları ile ilgili ola-
rak Onur Kurulları, özellikle mali denetimi yapan Denetim Kurulları ve merkez organları seçen “delege-
ler” yerel odaların organlarıdır. İki yılda bir Haziran ayında yinelenen seçimlerle göreve gelen yerel ku-
rullardan delegeler; yine iki yılda bir 11 kişilik Merkez Konseyi, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üye-
lerini seçerler. Merkez Konseyi her hafta, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu yılda en az iki kez olağan 
toplantı yapar. 
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Uluslararası düzeyde; Dünya Tabipler Birliği, Avrupa Tıp Eğitim Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü ile 
Avrupa Tabip Birliklerinin oluşturduğu Forum’un üyesi olup, toplantılarına aktif üye olarak katılmaktadır. 
Avrupa Uzmanlar Birliği (UEMS)nin “assosiye”, Pratisyenler Birliği’nin de “gözlemci” üyesidir. 

Türkiye’deki hekimleri temsil eden TTB, hekimlerin haklarını korumayı, hekimlik mesleğini temsil 
etmeyi ve ahlakını korumayı, tıp eğitimine katkıda bulunmayı ve Türkiye halk sağlığını geliştirip yaygın-
laştırmayı amaç edinmiştir.

TTB’nin ana gelir kaynağı üye aidatları olup hükümetten hiçbir yardım almamaktadır. Üyelik aidat-
ları Büyük Kongre’ce teklif edilir ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanır. 

Merkez Konseyi’nin temel görevi; Büyük Kongre’nin belirlediği örgüt politikalarına işlerlik kazandır-
mak, örgüt çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak, merkezi yayınlar çıkarmak, kurslar düzenlemek, 
mesleki sorunlarla ilgili olarak diğer kurumlarla görüşmeler yapmaktır. Merkez Konseyi’nin teknik çalış-
maları kollar ve komisyonlar tarafından yapılmaktadır.

4.4.2.Türk Eczacıları Birliği (1)

Osmanlılar döneminde ve 24.03.1911 tarihinde Osmanlı Eczacılar Cemi-
yeti adında İstanbulda bir dernek kurulmuştur. Daha sonra bu derneğin 
adı 1 Aralık 1926 tarihinde Türkiye Eczacıları Cemiyeti, 29 Haziran 1928 
tarihinde ise İstanbul Eczacıları Cemiyeti olarak değiştirilmiştir. Bu tarih-
ten sonra Türkiye Ecza Depocuları Cemiyeti, Türkiye Eczacıları Yardım-
laşma Derneği, 9 Eylül 1954 de Türkiye Eczane Sahipleri Derneği gibi 
dernekler kurulmuştur. 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği kanunu 2 Şubat 
1956 tarihinde kabul edilmiş ve böylece resmi birlik kurulmuştur.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Türkiye’deki eczacıları temsil eden bir 
meslek örgütüdür. 1961 Anayasası’nın 122. Maddesi’ne dayalı olarak 

02.02.1956 tarih ve 9223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanu-
nu ile İstanbul’da kurulmuştur.  Daha sonra 24 Şubat 1984 yılında 25.Olağan Büyük Kongre’yi takiben 
6643 sayılı yasanın 53.maddesinde 84 nolu Kanun hükmündeki kararname ile yapılan değişiklik gere-
ğince Ankara’ya taşınmıştır. 

TEB Kanunu’na göre, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asil ve sürekli 
görevlerde çalışanların eczacılık odalarına üye olma mecburiyeti yoktur.

Organlarını Kanunu’nda gösterilen usullere göre ve yargı gözetimi altında, gizli oyla kayıtlı üyeler 
tarafından seçilir. Çeşitli illerde bulunan 54’den fazla Eczacı Odası ve yaklaşık 30 bin üyesi vardır.

Eczacıların haklarını korumayı, eczacılık mesleğini temsil etmeyi ve ahlakını korumayı, eczacıların 
eğitimine katkıda bulunmayı ve Türkiye halk sağlığını geliştirip yaygınlaştırmayı amaç edinmiştir. 

TEB’in hederleri; eczacıların ortak geresinimlerini karşılamak, mesleğin ortak ve genel çıkarlarına 
uygun olarak gelişmesini sağlamak, eczacıların birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve 
güveni hakim kılmak, meslek disiplini ve ahlakını korumak, meslek dayanışması ve mesleki faaliyetleri-
ni kolaylaştırmaktır.

Türk Eczacıları Birliği, Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Halk Sağlığı Birliği ile Avrupa Ec-
zacılık Forumu’nun üyesi, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu’nun da gözlemci üyesidir. 

(1) http://www.teb.org.tr/?modul=tarihce&mod=tarihce
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4.4.3.Veteriner Hekimler Birliği

İlk Veteriner Hekimliği Derneği, 13 Ağustos 1908 tarihinde İstanbul’da “Osmanlı 
Cemiyeti İlmiyye-i Baytâriyyesi” adı ile kurulmuştur. Veteriner Hekimleri Derneği’nin 
kuruluşuna (6 Şubat 1930) kadar, üçü İstanbul’da biri Adana’da, biri Ankara’da ve 
biri de Erzurum’da olmak üzere altı derneğin daha kurulup dağıldığı bildirilmekte-
dir.

Veteriner Hekimleri Derneği, veteriner hekimliği mesleğine ilişkin mevzuatın 
hazırlanması ve 1954 yılında yürürlüğe konan 6343 sayılı kanun ile “Türk Veteri-
ner Hekimleri Birliğinin” kurulmasında, önemli rol oynamıştır (36). Türk Veteriner 
Hekimleri Birliği; Merkez Konseyi, Veteriner Hekim Odaları (41 adet), Yüksek Hay-
siyet Divanı, Denetleme Kurulu ve Büyük Kongre gibi organlardan oluşmaktadır.

4.4.4.Diş Hekimleri Birliği

Diş hekimlerine ait ilk dernek 1976 yılında Türk Prostanti ve İmplantoloji adı 
ile kurulmuştur. TTB’ne bağlı olan dişhekimleri 1985 yılında 3224 sayılı ya-
sayla Diş Hekimleri Birliği’ni kurarak ayrılmışlardır. Genel merkezi Ankara 
olan Türk Diş hekimleri Birliği (TDB) ülkemizdeki yaklaşık 20 bin diş hekimi-
nin ortak sesidir.

TDB’nin yerel örgütleri, dişhekimleri odalarıdır ve en az yüz dişhekimi 
bulunan illerde bir dişhekimi odası bulunmaktadır. Yüzden az dişhekimi olan 
illerde dişhekimleri en yakın oda’nın bulunduğu ile bağlıdır. Türkiye’de halen 

31 Dişhekimleri Odası bulunmaktadır. Ayrıca 13 bilimsel dernek ve 1 ticari derneği vardır.

4.4.5.Diğer Bazı Örgütler

Diyetisyenler: Diyetisyenliğe ilişkin olarak 1969 yılında Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD) kurul-
muştur. Derneğin merkezi Ankara’dadır. Derneğin   Antalya,   İstanbul   ve   İzmir’de   de   şubeleri bu-
lunmaktadır  TDD 1994 yılında AvrupaDiyetisyenler Derneği Birliğine (EFAD), 2001 yılında ise Uluslara-
rası Diyetetik Dernekleri Konfederas-yon’una (ICDA) üye olmuştur.

Fizyoterapistler: Fizyoterapistlere ilişkin olarak Türkiye Fizyoterapistler Derneği 29 Kasım 2002 
tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

Ebeler: Ebeliğe ilişkin olarak Türk Ebeler Derneği 1954 yılında kurulmuştur ve merkezi İstanbul’dadır. 
Türk Ebeler Derneği hakkında dernek başkanından alınan bilgiye göre; derneğin aktif faaliyet göster-
memekte ve üye sayısının tam olarak bilinmemektedir. Sağlık İstatistiklerine göre ülkemizdeki ebe sa-
yısı 41513’tür ve Ebeler 1928 tarih ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Ka-
nuna tabidirler.

4.5. BM Sağlık Kuruluşları

4.5.1.Dünya Sağlık Örgütü (1)

ABD’nin San Francisco kentinde1945 yılında toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı’nda Çin ve 
Brezilya’lı delegelerin önerisi ile insan sağlığı konusu ele alındı. Görüşmeler sonunda;

1. Dünyada barış ve güvenliğin sağlanması açısından insan sağlığının çok önemli olduğu,

(1) http://www.who.int/about/who_offi ces/en/index.html
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2. Birleşmiş Milletler çatısı altında” Uluslararası Sağlık Örgütü”  kurulması,

3. Bu amaçla bir toplantı düzenlenmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantının hazırlanması için Birleşmiş Milletler  (BM) Ekonomik 
ve Sosyal Konseyi, Belçika’lı Prof.Dr. Rene Sard başkanlığında 
15 kişilik bir teknik komiteyi görevlendirdi. Komite kısa bir süre 
içinde yapılacak toplantının gündemini, toplantıda alınacak ka-
rarları ve kurulacak olan DSÖ’nün Anayasa taslağını hazırlamış-
tır.

New York’da 19-22 Temmuz 1946 tarihlerinde düzenlenen 
Uluslararası Sağlık  Konferansı’nda Birleşmiş Milletlere üye 51 
ülkenin temsilcisi ile Gıda ve Tarım Örgütü  (FAO),   uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür 
Örgütü (UNESCO), OIHP (Merkezi Paris’te bulunan Uluslarara-
sı Halk Sağlığı Bürosu), PAHO, Kızılhaç, Dünya İşçi Sendikaları 
Federasyonu ve Rockefeller Vakfı temsilcilerinden oluşan komi-

te Dünya Sağlık Örgütü Anayasası’na son şeklini vermiş ve kabul etmiştir. Genel kurula sunulan DSÖ 
Anayasası 22 Temmuz 1946 tarihinde 61 ülkenin temsilcisi tarafından imzalanmıştır. Bu anayasanın yü-
rürlüğe girmesi için en az 26 üye ülke tarafından resmen kabulu gerekiyordu. Bu gerçeklerşinceye ka-
dar DSÖ işlevlerini yerine getirecek Yugoslav Prof. Dr. Andrija Stampar başkanlığında bir Ara Komis-
yon seçilmiştir. Bu Ara Komisyon iki yıl süreyle DSÖ’nün görevlerini yürütmüştür. Nihayet 26 üye ülke-
nin onayı 7 Nisan 1948’de gerçekleşmiştir. Bu tarih her yıl “Dünya Sağlık Günü” olarak kutlanmaktadır.

Prof. Stampar başkanlığındaki geçici Komisyon DSÖ Genel Kurulu’nun(Asamble)  24 Haziran 1948 
tarihinde toplanması için tüm hazırlıklarını tamamladı ve Genel Kurul İsviçre’nin Cenevre kentinde BM 
Sarayında 48 ülkenin temsilcileri ile toplandı, bir aylık bir çalışma yaptı.  Asamble DSÖ Genel Direktör-
lüğüne Kanada’lı Dr. Brock Chisholm seçildi. DSÖ’nün yıllık programı, personeli ve bütçesi onaylanmış, 
İcrâ (Yönetim) Kurulu’nu oluşturan 18 üye belirlenmiştir.

İlk Asamble’de ayrıca, bölgesel örgütlenme de tartışılmış ve oluşturulan Komisyonun yaptığı çalış-
ma sonucu Bölge Ofi si kurulması kararlaştırılmıştır.

Bölge Ofi s’lerinin başlıca amaçlarından biri de DSÖ ile Ulusal Hükümetler arasında etkin bir ilişki-
nin sağlanmasıdır.

DSÖ’ne, Mayıs 2000 itibariyle 191 ülke üyedir ve 2 ülke de ortak üye durumundadır.

Düya sağlık Örgütü’nün yürüttüğü başlıca çalışmalar şunlardır:

• Sağlık alanındaki uluslararası nitelik taşıyan çalışmalarda BM sistemi içinde yönetici ve koor-
dinatör makam olmak.

• BM, İhtisas Kuruluşları, sağlık idareleri, meslek grupları ve keza uygun görülecek diğer örgüt-
lerle fi ili bir işbirliği kurmak ve sürdürmek.

• Hükümetlere, istek üzerine, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için yardım yapmak.

• Uygun teknik yardım yapmak ve acil durumlarda, hükümetlerin istekleri ya da kabulleri ile ge-
reken yardımı yapmak.

• BM’in isteği üzerine, manda altındaki ülkeler halkı gibi özelliği olan topluluklara sağlık hizmet-
leri götürmek ve acil yardımlar yapmak ya da bunların sağlanmasına yardım etmek.

• Epidemiyoloji ve istatistik hizmetleri de dahil olmak üzere gerekli görülecek idari ve teknik hiz-
metleri kurmak ve sürdürmek.
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• Epidemik, andemik vb. hastalıkların ortadan kaldırılması yolundaki çalışmaları teşvik etmek ve 
geliştirmek.

• Gerektiğinde diğer İhtisas Kuruluşları ile işbirliği yaparak kazalardan doğan zararları önleyebi-
lecek önlemlerin alınmasını teşvik etmek.

• Gerektiğinde diğer İhtisas Kuruluşları ile işbirliği yaparak, beslenme, mesken, eğlence, ekono-
mik ve çalışma koşullarının ve çevre sağlığı ile ilgili diğer bütün unsurların iyileştirilmesini ko-
laylaştırmak.

• Sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunan bilim ve meslek grupları arasında işbirliğini kolaylaş-
tırmak.

• Uluslararası sağlık sorunlarına ilişkin sözleşmeler, anlaşmalar ve tüzükler teklif etmek, tavsiye-
lerde bulunmak ve bunlardan dolayı Örgüt’e düşebilecek ve amacına uygun görevleri yerine 
getirmek.

• Ana ve çocuk sağlığı ve refahı lehindeki hareketleri geliştirmek, ana ve çocuğun tam bir değiş-
me halinde bulunan bir çevre ile uyumlu halde yaşamaya olan kaabiliyetlerini arttırmak.

• Ruh sağlığı alanında özellikle insanlar arasında uyumlu ilişkilerin kurulmasına ilişkin her türlü 
faaliyetleri kolaylaştırmak.

• Sağlık alanında araştırmaları teşvik ve rehberlik etmek.

• Sağlık, tıp ve yardımcı personelin öğretim ve yetiştirilme normlarının iyileştirilmesini kolaylaş-
tırmak.

• Gerekirse diğer ihtisas kuruluşları ile işbirliği yaparak kamu sağlığı, hastane hizmetleriyle sos-
yal güvenlik de dahil koruyucu ve tedavi edici tıbbi bakıma ilişkin idari ve sosyal teknikleri in-
celemek ve tanıtmak.

• Sağlık alanında her türlü bilgi sağlamak, tavsiyelerde bulunmak ve yardımlar yapmak.

• Sağlık bakımından aydınlatılmış bir kamuoyu oluşumuna yardım etmek.

• Hastalıkların, ölüm nedenlerinin kamu sağlığı uygulama metodlarının uluslararası nomankla-
türlerini tayin etmek ve ihtiyaca göre yeniden gözden geçirmek.

• Teşhis yöntemlerini gerektiği kadar standart hale getirmek.

• Yiyeceklere, biyolojik, farmasötik ve benzeri ürünlere ilişkin uluslararası normlar geliştirmek, 
kurmak ve bunların kabülünü teşvik etmek.

• Genel olarak Örgüt’ün amacına ulaşmak için gereken her önlemi almak.

Dünya Sağlık Örgütü’nün altı bölgesi ve   birçok ülkedeki irtibat bürosu vardır, bunlar:

1) Dünya sağlık Örgtü Afrika Bölge (WHO African Region)

2) Dünya sağlık Örgtü Amerika Bölge (WHO Region of the Americas)

3) Dünya sağlık Örgtü Güney Asya Bölge (WHO South-East Asia Region)

4) Dünya sağlık Örgtü Avrupa Bölge (WHO European Region)

5) Dünya sağlık Örgtü Doğu akdeniz Bölge (WHO Eastern Mediterranean Region)

6) Dünya sağlık Örgtü Batı Pasifi k Bölge (WHO Western Pacifi c Region)
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DSÖ’nün hak sağlığının birçok alanında uzmanlık örgütleri vardır, bunların başlıcası  

International Agency for Research on Cancer (IARC)

WHO Centre for Health Development

International Health Regulations Coordination WHO Lyon Offi ce

WHO Mediterranean Centre for Health Risk Reduction

WHO Offi ce at the European Union

WHO Offi ce at the United Nations

WHO Offi ce at the World Bank and the International Monetary Fund

4.5.2. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu(1) 

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (United Nations Inter-
national Child Fond- UNICEF), çocuk haklarını destekleme ve 
uygulama konusunda uzmanlaşmış Birleşmiş Milletler kurumu-
dur. BM Genel Kurulu tarafından çocuk haklarının korunması 
adına tanıtım ve savunu çalışmaları yapmak, çocukların temel 
gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak ve çocukların 
potansiyellerini eksiksiz biçimde gerçekleştirmek için fırsatlar ya-
ratmak üzere görevlendirilmiştir. 

Bütün çalışmalarını İnsan Hakları Sözleşmesi ve BM Ço-
cuk Haklarına Dair Sözleşme doğrultusunda yürütür. UNICEF 
çocuk haklarını, Birleşmiş Milletler Şartı’nda ve Binyıl Kalkınma 

Hedefl eri’nde de öngörüldüğü gibi, beşeri kalkınmanın vazgeçilmez bir bileşeni olarak görür.

*Çocuk haklarına kalıcı etik ilkeler olarak yerleşiklik kazandırmak, çocuklara yönelik davranışları 
uluslararası standartlara kavuşturmak için çaba göstermektedir.

Çocukların yaşatılmalarının, korunmalarının ve gelişimlerinin, insanlığın ilerlemesine içsel, kalkın-
ma açısından evrensel ölçekte geçerli zorunluluklar olduğu konusunda ısrarlıdır.

Siyasal kararlılığı ve maddi kaynakları harekete geçirerek, başta gelişmekte olanlar olmak üzere ül-
kelerin kapasitelerini geliştirmelerine, böylece çocuklara ‘Birinci Önceliği’ tanıyıp gerek onlara gerekse 
ailelerine gerekli hizmetleri sağlayabilecek duruma gelmelerine yardımcı olmaktadır.

En dezavantajlı konumda olan çocuklara, yani savaş kurbanlarına, aşırı yoksulluk içindekilere, do-
ğal felaketlere uğrayanlara, şiddet ve sömürünün her biçiminden zarar görenlere ve engellilere özel ko-
ruma sağlanmasına büyük önem vermektedir.

Olağandışı durumlarda çocukların haklarının korunması için harekete geçmektedir. Diğer Birleşmiş 
Milletler örgütleri ve insani yardım kuruluşları ile eşgüdüm içinde hareket eden UNICEF böyle durum-
larda çocukların ve onlara bakanların durumlarını rahatlatmak için elindeki imkanları işbirliği yaptığı ku-
ruluşların hizmetine sunmaktadır.

Tarafl ı bir kuruluş değildir ve ayrımcılık gözetmeden her tür işbirliğine açıktır. En dezavantajlı ko-
numdaki çocuklar ile gereksinimleri en acil olan ülkeler UNICEF’in bütün çalışmalarında öncelik taşı-
maktadır.

(1) http://www.unicef.org.tr/tr 
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Ülke programları aracılığıyla kadınların ve kız çocukların eşit haklara kavuşmaları, topluluklarının si-
yasal, sosyal ve ekonomik kalkınmasına tam olarak katılmaları için çaba göstermektedir.

İşbirliği yaptığı bütün kuruluşlarla birlikte dünya topluluğunun benimsediği sürdürülebilir insani kal-
kınma hedefl erine ulaşılması ve Birleşmiş Milletler kuruluş bildirgesinde yer alan barış ve sosyal ilerle-
me vizyonunun gerçekleşmesi için çalışmaktadır.

UNICEF dünyanın öncü çocuk savunucusudur. Yerel düzeyde çocukların refahını artırmak, tüm kız 
ve erkek çocuklara potansiyellerine tam ulaşma olanağını sağlamak için çeşitli yerel ortaklarla işbirli-
ği içinde çalışır. Özellikle kısmı dünyanın en yoksul bölgelerine ve acil durumlarda olan çocukların te-
mel ihtiyaçlarını karşılamaya öncelik verir ise de tüm dünyada 190’nı aikın ülkede güçlü temsilciliklere 
sahiptir.

UNICEF ekonomik kaynağın tamamen gönüllü  fonlarla sağlar. Kurumun fi nansmanının üçte ikisi 
hükümetlerden, geri kalanını da UNICEF Milli Komiteleri tarafından özel gruplardan ve bireylerden top-
lanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde 36 UNICEF Milli Komitesi bulunmaktadır. Bu sivil toplum kuruluşları ço-
cuk haklarını destekler, ortaklıklar kurar, bağışlar toplar ve UNICEF kartpostallarını ve ürünlerini satarak 
kaynak yaratmaya. çalışırlar.

UNICEF’in çalışmaları hükümet temsilcilerinden oluşan 36 üyeli İcra Kurulu tarafından denetlenir. 
Bu kurul politikalar geliştirir, programları onaylar ve idari ve mali plan ve bütçelere karar verir. Kurulun 
üyeleri Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından seçilir.

UNICEF’in öncelikleri şunlardır:

*Tüm bebeklerin hayatta kalmasını ve tüm çocukların sağlık bakımı, beslenme ve duygusal ve bi-
lişsel gelişimlerini destekleyen bir ortam dahil olmak üzere uygun erken çocukluk bakımını almalarını 
sağlamak;

*Çocukların haklarını hayata geçirmek, toplumda toplumsal cinsiyet eşitliğinin temellerini atmak ve 
geleceğin çocuklarının eğitimli annelere sahip olmasını sağlamak üzere kız çocukları da dahil olmak 
üzere tüm çocukların ilköğretimi tamamlamalarını sağlamak;

*Herkesi çocuklar için koruyucu bir ortam yaratma çabalarına dahil ederek tüm çocukları ve ergen-
leri şiddet, sömürü ve istismarın tüm biçimlerinden korumak;

*HIV/AİDS’in gençler arasında yayılmasını önlemek ve HIV/AİDS’ten etkilenen çocuklara ve ailele-
rine yaşamlarını onurlu bir şekilde sürdürebilmeleri için yardımcı olmak;

*Çocuk hakları için ikna edici kanıtlar oluşturmak, kaynak yaratmak ve ortaklıklar kurmak, ve kız 
ve erkek çocuklarına yaşamlarını etkileyen kararlara katılmaları ve seslerini duyurmaları için azami ola-
nak sağlamak.

Bu genel çerçeve içinde, UNICEF’in öncelikleri ve belirlediği hedefl ere ulaşmak için kullandığı stra-
tejiler, çocukların karşı karşıya oldukları sorunlara ve mevcut kaynaklara bağlı olarak ülkeden ülkeye de-
ğişebilmektedir.

Tüm ülkelerde, UNICEF, ayrımcılık veya sosyal dışlanma ile karşı karşıya olan çocuklar da 
dahil olmak üzere en korunmasız sosyal gruplara mensup olan veya kendilerini çok zor koşullar-
da bulan çocuklarla özellikle ilgilenmektedir.

Türkiye’de, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, çocuk haklarını desteklemek ve birey-
lerden ve özel sektörden fon toplamak için bir UNICEF Milli Komitesi’nin yanında bir de çocuk re-
fahıyla ilgili kilit alanlarda işbirliği program uygulayan bir Ülke Ofi si’nin bir arada bulunduğu tek 
ülkedir. Diğer ülkelerde olduğu gibi, Ülke Ofi si Hükümetle görüşülen, üzerinde anlaşılan ve imza-
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lanan bir Ülke Programı temelinde faaliyet göstermektedir. Mevcut Ülke programı 2011-2015 dö-
nemini kapsamaktadır.

Ülke programı altında, UNICEF Türkiye çok sayıda bakanlık ve devlet kurumu ile birlikte çalışmak-
tadır; bunlar arasında Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Devlet Planlama Teşki-
latı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK) yer almaktadır. UNI-
CEF aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve yerel yönetimlerle ortak çalışmaktadır. Uy-
gun yerlerde, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası gibi diğer uluslararası kuruluşlarla bağlantı içinde çalış-
malar yürütülmektedir. Üniversiteler ve araştırma kurumları, sivil toplum, medya ve bizzat çocuklar, Ülke 
programının uygulanmasında yer almaktadır.

Türkiye gibi büyük bir ekonomiye ve güçlü kurumlara sahip olan ülkelerde UNICEF çocuk ve er-
genlere doğrudan hizmet vermemekte, bunun yerine çocuklarla ilgili politikaların oluşturulmasına ve 
bu politikaların uygulamaya konmasına yönelik mekanizmaların tasarlanmasına ve hayata geçirilmesi-
ne yoğunlaşmaktadır. Bu amaç çerçevesinde, UNICEF uluslararası deneyimlerini paylaşmakta, mevzu-
at ve sistem değişiklikleri için savunu çalışmaları yapmakta, koordinasyon ve işbirliğini kolaylaştırmakta 
ve kaydedilen ilerlemenin izlenmesine ve çocuklara yönelik hizmetlerin sunumuna ilişkin tekrarlanabilir 
ve çocuk dostu modeller geliştirilmesinde ortaklarına teknik yardım sunmaktadır.

Genç, çocuk ve kadın haklarının hayata geçirilmesi için bilgi oluşturma ve yayma, kamu farkındalı-
ğını arttırma, politika tartışmalarını destekleme ve kaynak yaratma, Ülke Programı’nın ayrılmaz parçala-
rıdır. UNICEF ve ortakları, çocuk haklarını hayata geçirmek ve korumak için destek toplamayı, tamamla-
yıcı çabaları teşvik etmeyi ve hak sahiplerinin ve görev sahiplerinin becerilerini arttırmayı amaçlamakta-
dır. Ülke Programı sosyal içerme, insan haklarına saygı, toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim değişikliği hak-
kında farkındalık, acil durumlara karşı hazırlıklılık ve çocuk ve gençlerin aktif katılımı göz önüne alınarak 
gerçekleştirilmektedir. Kazanılan deneyimler belgelenerek diğer ülkelerle paylaşılmaktadır.

4.5.3. Uluslararası Çalişma Örgütü (1)

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sosyal adaletin sağlanması yoluyla dünyada kalıcı bir barışın 
gerçekleştirilmesi amacıyla 1919 yılında Versailles Barış Antlaşması ile kurulmuştur. 

Kuruluşundan itibaren etkinliklerini Milletler Cemiyeti çatısı 
altında yürüten ILO, II. Dünya Savaşı sıraında Milletler 
Cemiyeti’nin ortadan kalkmış olmasına rağmen varlığını 
sürdürmüştür. 1944 yılında toplanan Uluslararası Çalışma 
Konferansı’nda kabul edilen ve ILO Anasözleşmesine ekle-
nen “Filadelfi ya Bildirisi” ile ILO’nun amaçları ve çalışma 
konuları yeniden tanımlanmıştır. Özellikle ücretlilerin duru-
munu yakından etkileyen ekonomik sorunlara eğilinmesi 
temel amaç olarak benimsenmiştir. 1946 yılında Birleşmiş 
Milletler Teşkilatı ile imzaladığı bir anlaşma ile yaşam ve ça-
lışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda çaba gösteren 
BM’nin ilk uzmanlık kuruluşu haline gelmiştir.

Evrensel ve sürekli bir barışın ancak sosyal adalet temeli üzerinde oluşturulabileceği temel ilkesin-
den hareketle tam istihdama ulaşılması; yaşam standartlarının yükseltilmesi; işçilerin kendilerine en uy-
gun işlerde çalıştırılmaları; mesleki eğitim imkânlarının sağlanması; kalkınmanın nimetlerinden herkesin 
eşit şekilde yararlanmasını sağlamaya yönelik politikaların uygulanması; çalışanların yaşam ve sağlığı-
nın korunması; örgütlenme ve toplu pazarlık hakkının tanınması ve sosyal güvenliğin yaygınlaştırılma-

(1) http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/diyih.portal?page=disiliskiler&id=2.4
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sı gibi amaçları bulunan ve 1969 yılında Nobel Barış Ödülü ile ödüllendirilen ILO, tüm faaliyetlerini işçi, 
işveren ve Hükümet temsilcilerinden oluşan “üçlü yapı” ilkesine dayalı olarak yürütmekte ve bu özelliği 
ile diğer uluslararası kuruluşlardan farklılık göstermektedir.

ILO’ya üye 183 ülke bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatına üye olan ülkeler ILO Ana 
sözleşmesinden doğan yükümlülükleri kabul ettiklerini bildirmeleri halinde üye olabilmektedirler. BM’e 
üye olmayan bir ülke ise ancak ILO Genel Konferansı kararıyla üyeliğe alınmaktadır. Üyelikten çekilme 
ise ILO Genel Müdürü’ne yapılacak bir bildirimle mümkün olabilmektedir.

ILO’nun Yapısı ve Organları

Merkezi Cenevre’de bulunan ILO, her yıl Haziran ayında yapılan ve karar organı niteliği taşıyan 
Uluslararası Çalışma Konferansı, yürütme organı niteliğindeki Yönetim Kurulu ve Teşkilatın sekreterya 
hizmetlerini yürüten Uluslararası Çalışma Bürosu’ndan oluşmaktadır. Uluslararası Çalışma Bürosu’nun 
başında bir Genel Müdür bulunmak-tadır. 

Uluslararası Çalışma Konferansı, her bir üye ülkenin 2 Hükümet, 1 İşçi ve 1 İşveren temsilcisinden 
oluşmaktadır. Bu temsilcilere Konferans gündemindeki konulara göre teknik danışmanlar da refakat et-
mektedir.

Uluslararası Çalışma Konferansı, çalışma yaşamıyla ilgili güncel sorunları tartışır, Sözleşme ve Tav-
siye Kararlarından oluşan uluslararası çalışma standartlarını tespit eder, bu standartların üye ülkelerde 
uygulanmasını denetler, üye ülkelerin katkılarıyla fi nanse edilen iki yıllık ILO Bütçesini kabul eder, iki yıl-
lık ILO faaliyet programını belirler ve her üç yılda bir Yönetim Kurulu üyelerini seçer. Konferans çalışma-
ları, oluşturulan Komiteler eliyle yürütülmektedir.

Yönetim Kurulu, ILO’nun yürütme organıdır. Teşkilatın bütün faaliyetlerinde belirleyici bir role sahip 
olan Yönetim Kurulu, Konferans gibi üçlü yapıya sahiptir. Yönetim Kurulu, yılda üç kez toplanmakta ve 
28 Hükümet, 14 işçi ve 14 İşveren olmak üzere toplam 56 üyeden oluşmaktadır.

Ayrıca, ILO belli başlı endüstri alanlarını kapsayan üçlü yapıda sektörel ve teknik komiteler oluştur-
makta, bölgesel ve teknik konferanslar düzenlemektedir.

ILO’nun taşra teşkilatı ise bölge, alan, şube ofi slerinden ve çok yönlü uzmanlık gruplarından oluş-
maktadır. Bilindiği gibi, ülkemizde faaliyet gösteren ILO alan ofi si yakın geçmişte (1998 yılında mektup 
teatisi yoluyla) şube ofi si haline dönüştürülmüştür. Bu ofi s Avrupa Bölge Ofi sine bağlıdır.

ILO bünyesinde, ayrıca, bir İdare Mahkemesi, Araştırma Merkezi ve İtalya’nın Torino şehrinde faali-
yet gösteren Eğitim Merkezi bulunmaktadır.

ILO’nun Standart Tesisi ve Denetim İşlevleri 

ILO’nun temel amacı, asgari ve evrensel uluslararası standartlar belirlenmesi suretiyle üye ülkeler-
deki çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesidir. Bu standartlar uluslararası çalışma sözleşmeleri ve 
tavsiye kararları şeklinde oluşmaktadır. ILO’nun kuruluşundan bugüne kadar 188 Sözleşme ve 199 Tav-
siye Kararı kabul edilmiştir. Sözleşmeler, usulünce onaylanması halinde onaylayan ülke için bağlayıcı 
hale gelmektedir. Tavsiye Kararları için ise onaylama sözkonusu olmayıp bu metinlerde yer alan ilkeler 
yol gösterici veya Sözleşmeyi tamamlayıcı niteliktedir.  

Üye ülkelerin onaylamış oldukları Sözleşmeleri ne ölçüde uyguladıklarını izlemek üzere kapsam-
lı ve etkin bir denetim mekanizması oluşturulmuştur. Şikâyetlere ve raporlara dayanan iki tür denetim 
usulü bulunmaktadır.
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Üye ülkelerin onayladıkları sözleşmelerle ilgili olarak ulusal mevzuat ve uygulamaları hakkında be-
lirli aralıklarla ILO’ya gönderdikleri raporlara dayanan denetim sistemine göre, bu raporlar ilkin Uzman-
lar Komitesi tarafından incelenmekte ve belirlenen aykırılıklar bir rapor halinde Konferansa sunulmakta-
dır. Konferansta oluşturulan Aplikasyon Komitesi ise bu raporda yer alan ülkelerden bir kısmını Komite-
de sözlü savunma yapmaya davet etmektedir. Aplikasyon Komitesi’nde sözkonusu ülkenin yaptığı sa-
vunma ve bunu izleyen tartışmalar ile Komite kararı Konferans raporu içinde yayınlanmaktadır. Ciddi ay-
kırılıkların tespit edilmesi halinde ise ilgili ülkelerdeki duruma “özel paragraf” içinde dikkat çekilmekte-
dir.

 Şikâyetlere dayanan denetim usulüne göre, şikayet konusu, ilgili olduğu Sözleşmeye göre ya Sen-
dikal Özgürlükler Komitesi’nde incelenmekte ya da Yönetim Kurulu’nda oluşturulan üçlü yapıda özel bir 
komitede ele alınmaktadır. 

4.5.4.Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü

Dünya genelinde tarım ve gıda durumunun izlenmesi amacıyla bir 
örgüt kurulması fi kri ilk olarak 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. 
Bu çerçevede, 1905 yılında Roma’da toplanan bir uluslararası konfe-
ransta Uluslararası Tarım Enstitüsü’nün kurulmasına karar verilmiştir. 
Enstitü’nün faaliyetleri İkinci Dünya Savaşı sırasında durmuş ve1948 
yılında resmen sona erdirilerek görevleri FAO’ya devredilmiştir.   

Gıda ve Tarım Örgütü (GTÖ) Birleşmiş Milletler uzmanlık kuru-
luşlarından biridir. Açlığı yok etmek ve beslenme şartlarını iyileştir-
mek amacıyla 1943’te kurulmuş ve 1946’da Birleşmiş Milletler’in uz-
manlık kuruluşu haline gelmiştir. FAO’ya (Food and Agriculture Orga-
nisation) 191 devlet üyedir. Ayrıca, Avrupa Birliği “üye örgüt”, Faroe 

Adaları ise “ortak üye” statüsündedir. Türkiye 6 Nisan 1948’de üye olmuştur. Örgüt’ün merkezi 1951 yı-
lında Vaşington’dan Roma’ya taşınmıştır. Buna bağlı olarak dünyada yayılmış çok sayıda büroları mev-
cuttur.  Çalışmalarını halen 137 ülke ofi si, 5 bölge ofi si ve son yıllarda oluşturulan 12 alt bölge ofi si ara-
cılığıyla gerçekleştirmektedir.

Görevi dünya’daki gıda ve tarımla ilgili çalışmaları organize edip geliştirerek gıda güvenliğini sağ-
lamaktır. 

Temel faaliyet biçimi açlığa karşı Mücadele eden Hükümet ve teknik kuruluşların tarımı, ormancılı-
ğı ve balıkçılığı geliştirme projelerine aracı ve yardımcı olmaktır. Bu tip konularda ülkeler düzeyinde tek-
nik yardımlar sağlar. 1960’lardan sonra çalışmalarını, daha çok tarım ürünlerinin geliştirilmesi ve prote-
in eksikliğinin giderilmesi konularında yoğunlaştırmıştır. 

Eğitsel projeler geliştirerek, araştırmalar yapar ve seminerler verir. Dünyadaki tarımsal ürünlerin 
üretimi, tüketimi, ticareti ve depolanması, tabii kaynakların geliştirilmesi, ağaçlandırma  gibi konularda 
danışmanlık yapar. İstatistikler tutarak bültenler yayınlar. FAO çalışmalarını Konferans, Konsey ve Komi-
teler aracılığıyla yürütmektedir. 

Türkiye FAO ile olan ilişkilerini Budapeşte’de bulunan Avrupa ve Orta Asya bölge ofi sine bağlı ola-
rak faaliyet gösteren ve Ankara’da yerleşik olan Orta Asya Alt Bölge Ofi si aracılığı ile yürütmektedir. 
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5. ÜNLÜ HEKİMLER
5.1.EBU BEKİR RAZİ(1-6)

Resim 25: Ebu Bekir Razi

Tam adı Ebu Bekir Muhammed İbn-i Zekeriye el-Razi olan (günü-
müz Türkçesi ile Zekeriya Razı Oğlu Ebu Bekir Muhammed) 27 
ağustos 864 İran/Rey şehrinde doğmuş, Haziran 925’de 61 yaşın-
da yine aynı şehirde ölmüştür. Razi mahlasıyla bilinir. Türk kökenli 
olan Ebu Bekir el Razi, kimya, fi zik, felsefe ve tıp alanında eserler 
vermiş olan bir fi lozoftur. Batılı/Latince kaynaklarda; Rhazesa ya da 
Rasis olarak anılır.

Yerleşik inançları sorgulayan felsefi  düşünceleriyle tanınmış 
olan Razi, Tabiatçı (deist) felsefenin en önemli temsilcilerindendir. 
Kimya ve tıp alanındaki alışmaları ve katkıları ile bilim tarihinde seç-
kin bir yer edinmiştir. Ünlü bir tabip ve kimyagerdir. Uzun yıllar Rey 
ve Bağdat hastanelerinde başhekim olarak çalışmıştır.  

Ömrünün son yıllarında gözlerinde katarakt gelişmiş ve gör-
mez olmuştur. Kendisini ameliyat için gelen doktora sorduğu gö-
zün yapısı ile ilgili sorulara istediği gibi yanıtlar alamayınca, gözün 
yapısını bilmeyen bir doktorun ameliyat yapamayacağını söyleye-
rek ameliyat olmaktan vazgeçmiştir.

Razi’nin Eğitimi: Küçük yaşta bilime merak saran Razi, gençlik yıllarında edebiyat ve müzik ile de 
ilgilenmiş ve geçimini kuyumculuk ile sağlamıştır. Doğduğu şehir olan Rey’de felsefe, matematik, doğa 
bilimleri ve astronomi dersleri aldıktan sonra öğrenimini başta Bağdat olmak üzere diğer İslam şehirle-
rinde tamamlamıştır. Eski Yunan, Fars ve Hint sistemlerinde iyi bir üstat olan Huneyn İbn-i İshak’tan tıp 
öğrenimi görmüştür.  Ayrıca mantık, kimya, fi zik ve eczacılık alanlarında da eğitim görmüştür. 

Ünlü Muktadari Hastanesi’nde edindiği pratik bilgi ve deneyim sayesinde genç yaşta, tıp ve kimya-
da uzman biri olarak yüksek bir mevki ve ün kazanmıştır.

Bilime Etkileri: Razi’nin eserlerinin hemen hepsi Latinceye çevrilmiştir. Tıp alanında yazdığı el-Havi 
adlı ansiklopedi 17. Yüzyıla kadar en önemli başvuru kaynağı olmuştur. Onun tıbba yaptığı önemli kat-
kılardan biri; ilk kez kimyayı tıbbın hizmetinde kullanmış olmasıdır.

Razi’nin Felsefesi: M.S. 750 yılından sonra Türk ve Pers kültürleri ile de tanışan İslam her alanda 
ilerleme kaydetmeye başlamıştır. Birçok İslam şehrinde, aynı zamanda birer araştırma merkezi de olan 
büyük kütüphaneler kurulmuştur. Arasında Thales’in kitaplarının da bulunduğu Antik Çağ’a ait birçok 
kitabın çevirisi yapılmıştır. Böyle bir ortamda, Antik Çağ’da Thales’le başlayıp gelişen doğa felsefesinin 
İslam uygarlığı içinde yeniden doğuşu Ebu Bekir el Razi ile olmuştur. 

Yaşadığı dönemin tabiatçı-deist felsefenin en önemli temsilcisi olan Razi, dönemin dini, felsefi  ve 
ilmi hoşgörü ortamında bu düşüncelerini hararetle savunmuş ve İslam içindeki diğer akımlarla tartışma-
ya girmiştir. Ona göre; “bireysel, toplumsal ya da psikolojik ihtiyaçları giderecek ahlaklı ve mutlu bir ya-
şamın gerçekleştirilmesinde Allah’ın insana verdiği akıl ve adalet duygusu yeterlidir. Bunun için ayrıca 
dine ve peygamberin rehberliğine gerek yoktur”. Bu düşüncesinden ötürü şiddetli eleştirilere hedef ol-
muş, tanrı tanımaz ve zındık olarak suçlanmıştır. Bundan ötürü de Deist dünya görüşü ve felsefi  yaklaşı-
mına dayalı bir akım kuramamış olan Razi, daha çok tıp alanındaki başarısıyla tanınmıştır.

(1) Şentürk ve Dursun 1993
(2) Eren 1996
(3) Aksoy 2010
(4) vizon 21yy.com
(5) bilimsağlık.com
(6) vikipedia. org.
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Müşfi k cömert ve çalışkan bir insan olan Razi, öğrencileri ve hastaları ile ilgilenmediği zamanlarını 
hep okuyup yazarak geçirmiştir. Hayatının sonlarına doğru parkinson hastalığına yakalanmış ve gözle-
rine de katarakt inmiştir. Doğduğu yer olan Rey’de M.S. 925 yılında ölmüştür. 

Razi’nin Tıp Alanındaki Çalışmaları: Otuz yaşındayken bilim öğrenmek için gittiği Bağdat’ta Hu-
neyn bin İshak’tan, İran-Hint ve İslam tıbbını öğrenmiştir. Tıp biliminde söz sahibi olduktan sonra doğ-
duğu şehre geri döndü ve hastanede çalışmaya başladı. Kısa zamanda hastanenin başhekimliğine yük-
seldi. Bir süre sonra Bağdat’taki, ünlü Muktadari Hastanesinin başhekimi ve halifenin özel doktoru oldu.  
Zaman zaman çeşitli şehirlere, özellikle Rey ve Bağdat’a, gitti geldi. Sonuçta yine Rey’e döndü. İsmi 
Tahran yakınındaki Razi enstitüsünde anılmaktadır. Razi bir Hekim; bir kimyacı ve bir fi lozof idi. Tıpta, 
onun katkısı sadece İbn-i Sina ile kıyaslanabilecek kadar önemlidir.

İslam dünyasının en büyük tabibi olarak tanınan Razi, çok güçlü bir belleğe sahipti. Okuyup, işittiği-
ni hiç unutmazdı. Sürekli öğrencileri ile ilgilenir ve onların yetişmesi için çabalardı. Hastaları ile de teker 
teker ilgilenir, tetkiklerine gece gündüz devam eder, tedavileriyle yakından ve titizlikle uğraşırdı. Onların 
tedavi olması için, elinden geleni yapar ve yaptırırdı. Bilimsel çalışmaları, teorik ve pratik olmak üzere iki 
yönlüydü. Ona gelinceye kadar tıp bilimi esaslı usul ve metotlardan yoksun ve dağınıkken Razi, bu bili-
mi yeniden temellendirmiş ve sistemleştirmiştir. 

Rey’deki bir hastanede doktor olarak görev yaparken, bilimsel bir tutum sergileyerek yerleşik oto-
riteleri önemsememiş, daha çok kendi gözlem ve deneylerine önem vermiştir. Kendisine Hipokrat’ı ör-
nek alan Razi, onun gibi iyi bir klinisyendir; hastalarını tedavi süresince dikkatle gözlemiş, tanı ve teda-
visini bu gözlemlerle elde etmiş olduğu bilgilere dayandırmıştır. Tanı koymada daima ve özellikle nabız, 
idrar, yüz rengi, terleme gibi bulguları göz önünde bulundurmuştur. 

Kadın-doğum ve çocuk hastalıklarını tanımlamış, sınıfl andırmış, bunların tanı ve tedavi yollarını gös-
termiştir. Suçiçeği ve çiçek arasındaki farkları ilk kez tanımlayarak birbirinden ayıran ve tedavi yöntemi 
bulan Razi’dir. Genital yolların hastalıklarını incelemiş, bunlar için önemli tanımlamalar yapmıştır.

Ameliyatlarda hayvan bağırsağını dikiş ipliği olarak ilk kez O kullanmıştır. Cıvalı merhemleri de bu-
lup tedavide ilk kez kullanan da O’dur. Hafi f müshilleri, inmelerde şişe çekmeyi, yüksek ateşli hastalık-
larda soğuk su kullanmayı ilk olarak Razi önermiştir. Tüm çalışmalarında deneysel yöntem kullanmış, 
bazı hayvanlar üzerinde deneyler yapmış, tıp tarihinde ilk kez kobay kullanmıştır.

Resim 26: El Razi

Ebu Bekr Razi; çevre sıcaklığı, rüzgar, rutubet ve 
binaların sıhhi tesisat ve banyoları hakkında da il-
ginç incelemelerde bulunmuştur. Havanın temiz-
lenmesi için kötü kokuları değiştirmeye, hasta 
odalarını havalandırmaya ve hastaların temiz su 
içmelerine özen göstermiştir. Gout (damla hastalı-
ğı) ile romatizmayı birbirinden ayırdı. Kalp enfark-
tüslerine karşı hacamatı uyguladı. Onun önemli 
buluşlarından bir diğeri de, böbrek ve mesanesin-
deki taşları ilaçlarla parçalatması veya ameliyatla 
çıkartmasıdır.

Kitab-Ül Hasbetü Vel Cüdari adlı eserinde 
(901 yılında) çiçek aşısından bahseden bilgindir. 
Bu eseri Latinceye çeviren batı dünyası çiçek aşı-

sını el-Razi’den öğrenmiştir. Oysaki bu aşının daha önce Çin ve Hindistan’da bin yıldan uzun süredir 
kullanıldığı bilinmektedir. Onlar da Orta Asya halklarından öğrenmişlerdir.

Razi, ayrıca psikiyatri üzerinde de çalışmış-tır. Ona göre; beden sağlığı ile ruh sağlığı eşittir. Bun-
dan ötürü telkinle tedavi çok önemsemiştir. Razi’ye göre; “şüphesiz her şeyin sahibi, yaratanı Allahü Te-
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ala olduğu gibi şifayı da gönderen, yaratan O’dur. Se-beplerine iyi yapışıp şifayı Allahü Teala’dan bek-
lenmelidir”. 

Ona göre; bir hasta ile birçok doktorun ilgilenmesi hastanın maneviyatını sarsar, bu da hastalığın 
artmasına yol açabilir. Bundan ötürü bir hasta ile tek bir doktor ilgilenmelidir.

Öğrencilerine devamlı şu öğüdü verirdi: “Doktor, kazanacağı paraya, pula bakmadan, hastasının 
şifa bulması için çok gayret etmelidir. Fakirleri tedavi etmeyi, zenginleri tedavi etmekten kıymetli görme-
lidir. Tanı ve tedavide çok dikkatli davranmalı, Müslümanlara faydalı olmak için son derece gayret gös-
termelidir.”

Razi’nin hastalıklara ilişkin incelemelerini içeren küçük boyutlu yapıtlarının yanı sıra, Havi (Bütün 
Bilgiler) adlı kapsamlı bir yapıtı daha vardır. Burada, baştan ayağa doğru bütün beden hastalıklarını sı-
ralayarak, bunlara ilişkin derleyebildiği bütün bilgileri sunmuştur. Yapıtın en önemli yönlerinden birisi, 
daha önce yaşamış olan hekimlerin görüşlerini de içermesidir; bu nedenle, tıp bilgisinin gelişim süreci-
ni araştıran tarihçiler için bulunmaz bir kaynak niteliğindedir. 

Bu yapıttan edinilen bilgilere göre, Razi hastalıkların tedavisinde, ilaçla tedavi tercih etmiştir. Böb-
rek ve mesane taşlarının çıkarılması gibi, genellikle cerrahi müdahalenin beklendiği durumlarda bile, 
ilaçla tedaviyi yeğlediği görülmektedir; hatta bu konu ile ilgili olarak kaleme almış olduğu bağımsız bir 
eserde de aynı şekilde ilaçla tedavi öngörülmüştür. Bir hekim olmasına ilave olarak, ilaçlar hazırlamıştır.

Razi’nin Kimya Alanındaki Çalışmaları: Razi’nin başarı ve deha gösterdiği diğer bir bilim dalı da 
kimyadır. O, modern kimyanın önde gelen kurucularındandır. Razi, yazılarında kimya alanında kullandı-
ğı yirmiye yakın deney aletini tanımlamış ve onları sınıfl andırmıştır. Bunların bazısı metalden, bazısı ise 
camdan yapılmıştır. Maddeler üzerinde önce deney yapmış onların kimyasal sınıfl amasını sonra yap-
mıştır. Kimya ile ilgili çalışmaları sırasında bazı asitlerin hazırlanmasını ve bunun metotlarını tespit etti. 
Bazı sıvı maddelerin, özgül ağırlıklarını hesapladı. Bunun için, Mizan-üt-Tabii adını verdiği özel bir tar-
tı aleti kullandı. 

Kimyadaki derin bilgisi, tabipliğini de etkilemiştir. Kimya sahasındaki bilgi ve deneyimlerini, tıp ala-
nında kullanması başlıca özelliklerindendir. Ona göre; “hastanın şifa bulması, ilaçları tabibin tarif ettiği 
şekilde kullanmasına bağlıdır. İlaçlar, insan bedeninde kimyasal reaksiyonlar meydana getirerek tedavi-
nin oluşmasına yol açmaktadır”. Gerek tıp bilmende ve gerekse kimya sahasında hep bilimsel yöntem-
lerle çalışan Razi, deneysel kimyanın da babası kabul edilmektedir.

Ebu Bekr Razi, sahasında Cabir bin Hayyam’ın tesirinde kaldığından, onun öğrencisi sayılır. Fakat 
Cabir bin Hayyan’ın temellendirdiği kimya bilimini geliştirip sistematize eden O’dur. Razi, bilimsel de-
neylerini son derece açık bir şekilde tanımlamış ve sınıfl amıştır. Kitap ve yazılarında birçok kimyasal re-
aksiyonları da açıklamıştır. Kimyasal araştırmaların çoğalıp sağlam esaslar üzerine oturtulması için de-
ney yönteminin kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu ilk kez O ortaya koymuştur. Böylece, kimyayı tama-
mıyla deneysel bir bilim haline getirmiştir. Sülfürik asit üretimini gerçekleştirmiştir. Hatta ünlü Avrupalı 
fen adamı Albert, bu asidin üretimini onun eserlerinden öğrenmiştir.

Kimya biliminde Cabir’in açmış olduğu yoldan giderek yapısal dönüşüm kuramını benimsemiştir; 
ancak Cabir gibi Aristocu değildir; maddenin oluşumunu dört unsurun birleşmesiyle değil, atomların 
birleşmesiyle açıklamıştır. Cabir gibi, bir dizi deney yaparak saf elementi elde etmeye çalışmış ve bu iş-
lemin, maddenin erimesi, çözülmesi, parçalanması, ortaya çıkan parçaların farklı parçalarla birleşmesi 
ve oluşan ürünün çökelmesi gibi beş ayrı süreçten geçtiğini belirtmiştir. 

Çalışmaları sırasında yeni kimyasallar, yeni yöntemler ve yeni aletler geliştiren Razi’nin en önemli 
başarılarından birisi, farklı organik maddeleri damıtmak suretiyle çeşitli yağlar, tuzlar ve boyalar elde et-
miş olmasıdır; ayrıca, demir gibi zor eriyen metallerin ergitme işlemleri ile ilgili araştırmalar da yapmıştır. 

Onun kendi kimyasını Cabir İbn-i Hayyam’dan bağımsız olarak geliştirmesi mümkün gibi görün-
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mekteydi. Birkaç kimyasal tepkimeyi oldukça ayrıntılı olarak tanımlamıştır ve de kimyasal araştırmalar-
da kullanılan yirmi kadar aletin tanımlarını ve şekillerini vermiştir. Onun kimyasal bilgiyi tanımlaması, 
sade ve akla yakın bir dildedir. Kitabü’l-Esrar isimli kitaplarından biri kimyasal maddelerin hazırlanması 
ve bunların kullanımı ile ilgilidir. Bir diğeri Liber Experimentorum adı altında Latinceye çevrilmiştir. Mad-
deleri bitkiler, hayvanlar ve mineraller olarak bölerek ve böylece başka bir deyişle inorganik ve organik 
kimyanın yolunu açarak selefl erinin ilerisine geçmiştir. Bir kimyacı olarak, başka asitlerle birlikte sülfü-
rik asidi üreten ilk kişi idi ve aynı zamanda tatlı ürünleri ekşiterek alkolü hazırlamıştır. O, doğa olaylarının 
açıklamasında cevherlerin ve kimyasal değişimlerin rol oynadığını savunmuştur.

Son yıllarında, kendisini deneysel ve teorik bilimlere verdi. Bir fi lozof olarak katkıları da ünlüdür. 
Müslüman Aristocuların tersine olarak, felsefe ile dinin uzlaştırılamayacağını savunmuştur. Onun felse-
fi  sitemindeki temel elementler yaratıcı, ruh, madde, uzay ve zamandır. Bunların özelliklerini detaylı ola-
rak ele almıştır. Onun uzay ve zamanın devamlı ve aralıksız bir bütün oluşturduğu düşüncesi ilgi gör-
müştür. Ancak, O’nun felsefi  görüşleri çağın ünlü diğer Müslüman bilim adamları (örneğin Farabi, İbn-i 
Hayyam, Ali b.Rizvan ve Amr İbn-i Maymun) tarafından şiddetle eleştirilmiştir. Din aleyhinde iki kitabı 
vardır. Bu kitaplarında son derece yürekli şeyler söylemektedir: “Bütün insanlar yaratılışta eşit oldukla-
rından peygamberler, ruhsal ve akılsal bakımdan üstünlük iddia edemezler. Peygamberlerin mucizele-
ri olamaz; söylenenler, hileye ya da söylentiye dayanmaktadır. Dinlerin kuralları gerçeğin tek olmasıyla 
çelişiktir; bunun kanıtı dinlerin birbirlerini reddetmeleridir. İnsanları dinsel önderlerine bağlayan şey ge-
lenekler ve tembellik huyudur. İnsanlığı tahrip eden savaşların biricik nedeni dinlerdir; bunlar, felsefi  dü-
şünceye ve bilimsel araştırmalara düşmandır. Kutsal sayılan kitaplar değersiz kitaplardır. Efl atun, Aristo, 
Euklit, Hipokrat gibi eski düşünürlerin kitapları insanlığa daha büyük katkılar yapmıştır.”

Eserleri: Razi, sayısız konu üzerine büyük eserler bırakmış üretken bir yazardır. Yaklaşık yarısı tıp 
ile, 21’i kimya ile ilgili 200’den fazla eseri vardır. Aynı zamanda, fi zik, matematik, astronomi ve optik 
üzerine de yazmış, fakat bu yazıları korunamamıştır. Cami-fi ’l-Tıb, Mansuri, El-Havi, Kitabü’l-Cudari ve’l-
Hasabah, el-Maluki, Makalah fi ’l-Hasat fi  Kuli ve’l-Metana, Kitabü’l-Kalb, Kitabü’l-Mefasil, Kitabü’l-İlaç 
el-Guraba, Barü’l-Saah ve El-Taksim ve’l-Tahsir dahil olmak üzere çok sayıda kitabı çeşitli Avrupa dille-
rinde yayınlanmıştır. El yazmalarının yaklaşık 40 tanesi İran, Paris, İngiltere, Rampur ve Bangipur müze-
leri ve kütüphanelerinde halen mevcuttur. Onun katkıları genel olarak bilimin ve özellikle tıbbın gelişimi-
ni büyük ölçüde etkilemiştir.

Tıptaki eserlerinin bazıları, örneğin, Kitabü’l-Mansuri, El-Havi, Kitabü’l-Maluki ve Kitabü’l-Cudari 
ve’l-Hasabah, sonsuz bir ün kazandı. M.S. 15. Yüzyılda Latinceye tercüme edilen Kitabü’l-Mansuri, on 
ciltten oluşmakta ve ayrıntılı bir şekilde Greko-Arap tıbbını içermektedir. Ciltlerinin bazıları Avrupa’da ayrı 
ayrı yayımlanmıştır. 

Kitabı el-Cudari ve’l-Hasabah, çiçek hastalığı ve suçiçeği hastalığı üzerine yazılmış ilk bilimsel eser-
dir ve büyük ölçüde Razi’nin özgün katkılarına dayanmaktadır. Bu eserde çiçek hastalığı ve suçiçe-
ği hastalığı arasında açık kıyaslamalar yapan ilk kişi oldu.  Çeşitli Avrupa dillerine tercüme edilmiştir. 
El-Havi, o zaman itibarıyla derlenmiş en büyük tıbbi ansiklopedi idi. Bu eser, Yunan ve Arap kaynak-
larında mevcut her bir tıbbi konu üzerine tüm önemli bilgileri içermekteydi ve bu onun tarafından ken-
di deneyim ve görüşlerini esas alan uyarılarının verilmesiyle son buluyordu. Onun tıbbi yaklaşımının te-
mel özelliği doğru ve düzenli ilaç ile tedavi yandaşı olmasıydı. Bu O’nun sağlık üzerinde psikolojik fak-
törlerin etkilerine verdiği önemle de birleşiyordu. Önerilmiş ilaçları, etkilerini ve yan etkilerini değerlen-
dirmek için ilk önce hayvanlar üzerinde deniyordu. Aynı zamanda, uzman bir cerrah idi ve anestezi için 
ilk kez afyon kullanan kişidir.

Razi, kitap yazmaya gayret göstermiş ve ömrünün büyük bir kısmını yazmakla geçirmiştir. Razi’nin 
eserleri asırlarca Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Avrupa ancak 18. asrın or-
talarına doğru, Razi’nin bulunduğu noktaya ulaşabilmiştir. Kız kardeşinin bildirdiğine göre; eserlerinin 
sayısı iki yüz otuz civarında olup kitap, risale, makale şeklindedir. Ancak bunlardan sadece elli dokuzu 
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günümüze ulaşabilmiştir. Eserleri, başta tıp ve kimya olmak üzere muhtelif fen ilimleriyle ilgili olup şun-
lardır: 

1) El-Havi fi t-Tıb: Otuz ciltlik, bu en önemli olan eserinde, insan vücudunu uzuv uzuv incelemiş ve 
her uzuv ve organda görülen hastalıkları tetkik ederek tedavi yollarını göstermiştir. Eserde; hastalıkların 
tedavisi, hastalıklar ve tanıları, sağlığı koruma, hasta bakımı ve kontrolü, cerrahi ilaçlar, gıdalar, sente-
tik ilaçların imali, tababet sanatı, eczacılık, insan vücudu ve anatomisi, organlar ve bozuklukları olmak 
üzere on iki bölüm vardır. 

Razi’nin bu ünlü eseri, ortaçağların başından itibaren başta Latince olmak üzere 11 dile tercüme 
edilmiş, 17. asrın sonlarına kadar Avrupa üniversitelerinde temel araştırma ve ders kitabı olarak okutul-
muştur. Eser ilk kez, 1279 senesinde Fereç bin Zalim adlı Sicilyalı bir Yahudi tabip tarafından Latince-
ye tercüme edildi. Daha sonra 1486 senesinde Continens çevirdi. Bu tercüme, o tarihlerde Paris’te ku-
rulan tıp fakültesinde kullanılan dokuz temel eserden birisiydi. Razi, bu eserinin müsveddesini yazdık-
tan sonra temize çekmeye ömrü yetmemiştir. Devrin bilginlerinden İbnül-Amid, binlerle dinar vererek 
müsveddeleri Razi’nin kız kardeşinden satın alıp temize çektirdiği bu eseri bizzat Razi’nin talebelerine 
inceleterek yeniden tanzim etmelerini sağlamıştır. Böylece kaybolup gitmekten korunan eser, günümü-
ze kadar ulaşmıştır.

2) El-Mansuri fi t-Teşrih: Diğer önemli bir eseri olup, yirmi cilttir. Bu eseri, Horasan Sultanı Mansur 
bin İshak Samani’ye ithaf ettiğinden, Mansuri ismiyle ünlü oldu. Eserde, özellikle insan vücudunun ana-
tomik yapısını ele almış, organları ve vazifelerini izah etmiş, gıda maddelerini, hıfzıssıhha (sıhhati koru-
ma) konusunu ve daha birçok tıbbi mevzuları incelemiştir. On bölüm olan eserde; anatomi bilgileri, bün-
yevi incelemeler, gıdalar, ilaçlar, sıhhat, insanlara deva, yolculuk nizamı, cerrahlık, zehirler ve zehirlen-
meler, umumi hastalıklar gibi temel tıbbi konular ele alınmıştır. Latinceye tercüme edilen eser, 1480 se-
nesinde Milano’da yayınlanmıştır. El-Havi fi t-Tıb gibi bu eser de, asırlarca Avrupa üniversitelerinde ders 
kitabı olarak okutulmuştur.

3) Kitab-ül-Fahir: Bir tıp ansiklopedisi mahiyetinde olan eser, baştan sona insanın bütün uzuvları-
nı tetkik ve tasnif ederek tanıtmaktadır. Razi burada geçmiş hekim ve bilginlerin görüşlerinden yararlan-
mak suretiyle kendi görüş ve buluşlarını da ortaya koymuştur. Ayrıca, hastalıkları ayrı ayrı ele alıp, çeşit-
li tedavi yollarını, ilaçları ve kullanılışlarını tarif etmektedir.

4) Kitabu Sırr-il-Esrar: Kimyaya dairdir. İlk olarak Gerard de Cremona tarafından Latinceye tercü-
me edilmiş, Avrupa’da bu sahada rehber kitaplardan biri olma özelliğini kazanmıştır. Ayrıca pek çok dile 
tercümesi yapılmıştır.

5) Risale fi l-Hisbeti vel-Cüderi: Razi’nin Batı’da en çok tanınan eseri budur. Çiçek ve kızamık hasta-
lıkları hakkında yazılmış olup, bu alanda tıp tarihinin ilk yazılı eseridir. 1565 senesinde Latinceye çevril-
di ve 1866 senesine kadar, kırktan fazla yayımlandı.

6) Kitabu men la Yahduruh-ut-Tabip (halk ve fakirler için tıp el kitabı), 
7) Kitabun fi s-Sana’at-il-Kimya, 
8) Kitabun fi l-İntikad vet-Tahrir alel-Mu’tezile (Mu’tezile mezhebini tenkit ve reddiye), 
9) Kitabu Hey’et-il-Alem (astronomiyle ilgili), 
10) Kitabu Menafi -il-Edviye (ilaçların faydaları hakkında), 
11) (Kitabun fi  Keyfi yet-il-Ebsar (göz ve görmeyle ilgili), 
12) Kitab-ul-Hiyel (mekanik),
13) Kitab-ul-Medhal-it-Ta’lim, (Öğretime Giriş), 
14) Kitab-ul-Medhal-il-Burhani, 
15) Kitab-ul-A’yat, 



DEONTOLOJİ ve TIP TARİHİ • Ünite - I

91

16) Kitab-ut-Tedbir, 
17) Kitab-ul-Iksir, 
18) Kitab-ul-Mahabbe (psikoloji), 
19) Kitab-uş-Şevahid, 
20) Kitabu Ber-us-Sa’a,
21) Kitab-ül-Fahir fi t-Tıb, 
22) Kitabu Tıbb-il-Mülki, 
23) Kitabun fi  Vec’il-Mefasil, 
24) Kitabu Et’imet-il-Merda (hasta yemekleriyle ilgilidir), 
25) Kitabun fi l-Kulunç, 
26) Kitab-ul-Kafi  fi t-Tıb, 
27) Kitabun fi l-Bah. 

5.2.EBU NASRİ FARABİ(1-7)

Farabi, M.S. 870 Yılında Türkistan’ın Farab bölgesindeki Otrar kenti,’nin Vesiç köyünde doğdu. Fa-
rabi yani Farablı unvanını alması da buradan gelir. Altı Abbasi Halifesi’nin hükümdarlığı boyunca yaşa-
mış ve 80 yaşında iken M.S. 950 yılında Şam’da ölmüştür. Türk soylu olduğunu bildiren kaynaklar oldu-
ğu gibi Farsi olduğu bildiren kaynaklar da vardır.

Resim 27: Ebu Nasri Farabi

Asıl adı Muhammed, babasının adı Tarhan, dedesinin adı Uzlug’dur. 
Adı Türkçe kaynaklarda Muhammed bin Tarhan bin Uzlug, Fars kay-
naklarında Abū Nasr Muhammadal-Farab, Batılı kaynaklarda ise Alp-
harabius olarak geçer.  Babasının bir kumandan/general olduğu, 
kendisinin de bir süre kadılık yaptığı söylenir.  Hayatının ilk yıllarında, 
bir Kadı (Hakim) idi, fakat sonradan meslek olarak öğretmenliği seç-
ti. 

Ortaçağ Türki / Farsi / İslam fi lozofl arındandır. En önemli özelliği 
Platon (Efl atun-M.Ö.427-347) ile Aristo’nun (Aristoteles- M.Ö. 384-
322) akılcılık felsefesini İslami açıdan yorumlayarak İslam düşünce-
siyle bağdaştırmaya çalışmış olmasıdır. İslam felsefe geleneğinde 
Aristo “İlk Öğretmen”/ “Hace-i Evvel”/ “Mualim-i Evvel, onun yetkin 
yorumcusu Farabi ise, “İkinci Öğretmen” / “Hace-i Sani” /  “Muallim-i 
Sani” olarak anılır. Bilim üzerindeki etkisi birkaç yüzyıl sürmüştür.  

Farabi’ni hayatını anlatan kitaplar, Farabi’nin ölümünden birkaç 
yüzyıl sonra kaleme alınmıştır. Bu nedenle de birer araştırma ya da 
kayıt olmaktan çok, Farabi’yle ilgili söylenceleri derleyen kitapladır. 

Kitapları kaleme alanlar Farabi’yi bir fi lozof olarak algılamaktan daha çok bir ermiş olarak algılamış ve 
aktarmışlardır. Bu nedenle de özellikle yaşamının ilk elli yılı ile ilgili olarak hem pek az bilgi bulunmakta 
hem de aktarılan bu bilgiler yetersiz ve kesin olmayan bilgilerdir. 

(1) Şentürk ve Dursun 1993
(2) Eren 1996
(3) Aksoy 2010
(4) felsefeekibi.com
(5) okulweb.meb.gov.tr
(6) erasmus.gazikent.edu.tr
(7) erasmus.halic.edu.tr
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Farabi’nin Eğitimi:Günümüze ulaşan bilgilere göre, Farabi ilköğrenimini Farab’da/ Buhara’da, yük-
sek / medrese öğrenimini ise Rey ve Bağdat’ta gördü. Temel din ve dil bilgilerinin yanı sıra fıkıh, hadis 
ve tefsir okudu. Türkçe ve Farsçanın yanında Arapçayı da öğrendi. Eğitimi süresince o dönemde yaygın 
olan matematik ve felsefe gibi rasyonel bilimler alanında öğrenim gördüğü sanılmaktadır. Sonuçta bi-
lim ve teknolojinin birçok dalında olduğu gibi Türkçe ve Farsça ve Arapça dillerinde de ustalık kazandı.

Asıl eğitimini dönemin en gelişmiş bilim ve kültür merkezi olan Bağdat’ta aldı. Tanınmış mantıkçılar-
dan Matta bin Yunus’tan mantık okudu ve kısa zamanda hocasını geride bıraktı. 

Daha sonra, bir felsefe şehri alan Harran’da felsefe araştırmaları yaptığı yıllarda tanıştığı Yuhan-
na bin Hayyan’dan eğitim aldı ve birlikte Aristoteles’in yapıtlarını okuyarak “ Aristoculuk /Gezimciler 
Okulu”nun ilkelerini öğrendi.

Bağdat’a dönerek Aristo’nun kitaplarını inceledi. Onun ortaya attığı madde ve suret kavramını hiç-
bir değişiklik yapmadan benimseyen, eşyanın oluşumunda, yani yaradılışta madde ve sureti iki temel 
ilke olarak gören Farabi fi ziğe de, metafi ziğe bağlıdır. Bu anlayışa göre, evrenin ve eşyanın özünü oluş-
turan dört öğe (toprak, hava, ateş, su) ilk madde olan el-aklül-faalden çıkmıştır.  Söz konusu dört öğe, 
birbirleriyle belli ölçülerde kaynaşır, ayrışır ve içinde bulunduğumuz evreni (el-alem) oluştururlar.

Bağdat’ta yirmi yıl geçiren Farabi birçok uzak ülkeyi gezdi ve bir süre Şam’da ve Mısır’da çalıştı. Bu-
hara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Bu ge-
zilerinin hepsinden sonra tekrar Bağdat’a geri dönmüştür. Hamdaniler’in başşehri olan Halep’i ziyaret 
edince burada Hamdani emiri Seyfüd Devle’nin yakın ilgisini gördü. Sarayda gelenekleşen bilim ve sa-
nat toplantılarına katıldı. Bilim ve düşünce adamı olarak saygın bir yer edindi. Seyfüd Devle’nin sadık 
danışmanlarından biri oldu. Ününün dünyaya yayılması da bu dönemde olmuştur.  Mısır’a yaptığı kısa 
bir geziden döndükten hemen sonra seksen yaşında Halep’te M.S. 950 yılında ölmüştür.

Farabi’nin Bilime Etkileri:Farabi, bilimleri yeniden sınıfl andırdı ve bu arada müziği de bir bilim dalı 
olarak ele aldı. Ona gelinceye kadar bilimler üçüzlü (trivium) ve dördüzlü (quadrivium) diye iki başlıkta 
toplanıyordu. Mantık, beyan, nahiv (kelimelerin cümle içindeki görevlerini ve cümle yapılarını inceleyen 
bilim), üçüzlü bilimler; matematik, geometri, musiki ve astronomi ise dördüzlü bilimler başlığına dahil-
di. Farabi bilimleri; fi zik, matematik, metafi zik bilimler diye üçe ayırdı. Onun bu sınıfl andırması, Avrupalı 
bilginler tarafından da kabul edildi.

Hava titreşimlerinden oluşan sesin mantıklı açıklamasını yapan ilk kişi Farabi’dir.  Titreşimlerin dal-
ga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını deneyler yaparak gösterdi. Bu keşfi yle müzik aletlerinin yapı-
mında gerekli olan kuralları buldu. Aynı zamanda tıp alanında çalışmalar yapan Farabi, bu konuda çe-
şitli ilaçlarla ilgili bir eser de yazdı.

Farabi insanı tanımlarken “alem büyük insandır; insan küçük alemdir.” Diyerek bu iki kavramı bir-
leştirmiştir. İnsan ahlakının temeli, ona göre bilgidir; akıl iyiyi kötüden ancak bilgiyle ayırır.

Farabi’nin Felsefesi: Farabi, akılcılıkla İslam’ı, başka bir anlatımla eski Yunan felsefesi ile Doğu 
felsefesini birleştirmeye, uzlaştırmaya, bağdaştırmaya çalışan ilk Türk düşünürü olup, eski Grek fel-
sefesini yorumlayan ve geliştiren bir fi lozoftur. İslam dinine felsefi  bir nitellik kazandırmak, İslamiyet’le 
Platon ve Aristo felsefelerini bağdaştırmak istemiştir. Bu nedenle İslam felsefesinin kurucusu sayılmış, 
aynı zamanda kendisine Aristo’dan sonra gelen ikinci öğretmen unvanı verilmiştir. 

Platon ve Aristo’nun eserleri Farabi’den daha önce Arapçaya çevrilmiştir. El-Kindi (Ebu Yusuf Ya-
kup İshak El-Kindi M.S. 800-873), bu çevirilerinden yararlanarak devlet yönetimi ile ilgili bir düzine ri-
sale yazmış ve böylece Eski Yunan felsefesi Arap siyasal düşüncesinde yer almaya başlamıştır. Buna 
karşın İslam uygarlığında siyaset felsefesinin kurucusu olarak Farabi bilinir. Ünü birazda buradan gelir. 

Farabi,  siyaset ya da devlet felsefesi ile ilgili temel düşüncelerini “Fusul al-Madani”, “Medine-i Fa-
dıla” ve “Kitab es-Siyaset” başlıklı eserlerinde ortaya koymuştur. Bunlardan en ünlüsü olan “Medine-i 
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Fadıla”da faziletli bir devletin ve onun başkanının nasıl olması, ne gibi nitelikler taşıması gerektiği üze-
rinde durmuştur. 

Farabi bu eserlerinin tümünde, devlet ve toplumu Aristo gibi uzuvcu bir yaklaşımla ele almıştır. Bu 
anlayışa göre nasıl insan vücudu belli organlardan oluşuyorsa, toplumlar da belli organlardan oluşan 
bir yapıya sahiptir. 

Farabi Erdemli Şehir (”Medine-i Fadıla”) eserini, Efl atun’un “Cumhuriyet” adlı eserinden esinlene-
rek yazmış ve devlet konusunda beş tabakalı bir tablo çizmiştir. Buna göre, siyasal birimin başında bir 
“fi lozof-hükümdar” bulunacak, eğer böyle biri yoksa devleti ya bir grup ya da kanun ve gelenekleri iyi 
bilen biri yönetecektir. Toplumun tabakaları birbirlerine sevgi ile bağlı olacaklar ve toplumun yönetimi-
ne “adalet” ilkesi egemen kılınacaktır. Farabi, devlet hayatı ile ilgili ilkeleri sayarken, ilk olarak “adalet”i 
belirtmekte ve “adalet toplum mensuplarının paylaştıkları bütün iyi şeylerin başında gelir” demektedir. 

Farabi’nin düşüncesi, kendisinin ölümünden yüzyıllarca sonra bile etkisini sürdürmüş, Bu etkile-
me zincirinin en önemli halkalarını, Sasani devlet ilkelerini Emevi döneminden itibaren özümleyen Arap 
devletleriyle, Selçuklu devleti teşkil etmiştir. Farabi Osmanlı uleması tarafından da okunan ve sık oku-
nan fi lozofl ardan biri olmuştur.

Ahlak Ve Siyaset Kuramı: Farabi’nin genel felsefesine egemen olan akılcılık (rasyonalizm) ahlak 
felsefesine de yansımıştır. Çünkü ona göre, ruhun arınması ve ahlaksal gelişmeye yalnızca bedensel 
davranışlarla değil, daha önemli olarak akıl yoluyla ve zihinsel çabalarla ulaşılır. Hayatın veya insan ru-
hunun en yüce amacı olan mutluluğa ulaşmanın birinci koşulu akılsal ve düşünsel erdemlerdir. Akıl ve 
düşünce yoluyla kazanılan hikmet, her şeyden önce metafi zik bilgiler bütünüdür, çünkü o, varlıkların en 
üstünü ve varlıklar hakkındaki en değerli bilgidir. Hikmet, varlıkların Tanrı’dan nasıl ve ne ölçüde gerçek-
lik ve yetkinlik aldıkları hakkındaki bilgidir. İlk Varlık’tan yetkinlik ve üstünlük alanlardan biri de insan ol-
duğu için hikmet, aynı zamanda insanın kendi yetkinliği ve erdemleri üzerine bir bilgidir. İnsanın ahlak 
bakımından en üstün amacı mutluluk olduğuna göre Tanrı’dan başlayarak varlıklar ve gerçekler hakkın-
da edinilen bilgilerin toplamı olan hikmete ulaşmak insanın vazgeçilmez ahlaksal görevidir. Böylece hik-
met, tüm ahlaksal erdemlerin de en üstünüdür.

Farabi’nin felsefesinde bütün amaçların en yüksek noktasını oluşturan ve insana gerçek mutluluğu-
nu kazandıran Etkin Akıl ile bağlantı (ittisal), onun siyaset ve ahlak felsefesini de belirleyen anahtar te-
rimdir. Farabi insanın sosyal bir varlık olduğu şeklindeki Aristocu tezi kullanarak, düşünsel ve ahlaksal 
yetkinliklerin ancak bir toplum içinde kazanılabileceğini, bunun da bir bedenin bütün organları arasında 
bulunan bir uyum ve yetenekler birliği ile bir siyasal organizasyonla gerçekleşebileceğini düşünmüştür. 
Bu nedenle Farabi’nin sisteminde metafi zik, ahlak ve siyaset kesin olarak bir bütünlük taşır. Bu bütün-
lük, başta temel eseri El-Medinetü’l-Fazıla olmak üzere, birçok eserinin yazım sistemine de yansımıştır. 

Onun, siyaset kavramını ikinci bir anahtar terim olarak ısrarla yinelemesi, belirtilen bütünleştiri-
ci yaklaşımından kaynaklanmaktadır. Çünkü Tanrı’nın bütün evreni yönetmesiyle devlet başkanının 
(imam) ülkesini ve halkını yönetmesi, ruhun (nefi s) da insanın varlık bütünlüğünü yönetmesi arasında-
ki benzerliği siyaset sözcüğünden daha iyi ifade edebilecek başka bir kavram yoktur. Bu anlayışın bir 
ürünü olarak, Farabi Ihsau’l-Ulüm’ adlı eserinde bilimleri tasnif ederken ahlaki siyaset biliminin bir kolu 
olarak göstermiştir.

Farabi’ye göre ahlak, insanda erdemlerin ve güzel işler yapma olanağı sağlayan yatkınlıkların ge-
lişmesini sağlayan bir disiplindir. Psikolojik olarak her insanda erdem (fazilet) veya erdemsizlik (rezilet) 
denilen birtakım yetenekler mutlaka vardır. Ahlak eğitiminin görevi erdemleri etkin kılmak, erdemsizlik-
leri de etkisiz hale getirmektedir. Bu eğitimin temel yöntemi iknadır; zorlama (ikrah) yöntemine nadiren 
ve geçici olarak başvurulmalıdır. Kuşkusuz ahlakın temel amacı olan mutluluğu ancak erdemlerin dışa 
yansıması olan güzel eylemlerle yakalamak mümkündür; bununla birlikte, bu tür eylemlerin mutluluğa 
götürebilmesi için ayrıca şu iki koşulun da bulunması gerekir: 1) Güzel eylemler isteyerek ve seve seve 
yapılmalıdır; 2) Güzel eylemler hayat boyunca her zaman ve her durum da yapılmalıdır. 
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Farabi’nln ahlak felsefesinde, daha sonra İngiliz hazcılarında görüldüğü gibi bir tür lezzetler ve 
elemler sayımı da benimsemiştir. O, temelde duyusal hazlara önem vermemekle birlikte, yapıldığı za-
man verdiği duygunun değeri ve ölçüsü ne olursa olsun, sonunda lezzet veren eylemin yapılmasını, bir 
eylem hem lezzet hem de elem verecek nitelikteyse, bunlardan hangisinin daha güçlü olduğunun göz 
önüne alınmasını önerir. Gelecekteki mutluluk uğruna şimdiki zevk ve hazlardan vazgeçmek sağlıklı dü-
şünme ve irade gücüne sahip olmayı gerektirir. Farabi, bu iki yeteneğe sahip olanı «özgür insan», bun-
lardan yoksun olanı da hayvansal insan diye niteler. Farabi siyaset ile ahlak arasında kurduğu sıkı ilişki 
nedeniyle Tasilü’s-Saade adlı eserinde siyasal lideri bir ahlak prototipi, önderi ve öğretmeni olarak gör-
müştür. 

Farabi’nin Mantık ve Bilgi Kuramı: Farabi mantığa iki yönlü katkıda bulunmuştur. Birincisi; İslam 
düşünce çevresinde Aristo mantığının tanınmasını ve doğru anlaşılmasını sağlamıştır. Bunu Aristo man-
tığının yasalarını, Aristo’nun kullandığı örnekler yerine, kendi toplumunun günlük yaşamından seçtiği 
örneklerle açıklamakla başarmıştır. İkincisi, Farabi, İslam dünyasında “beş sanat” diye tanınan akıl yü-
rütme yollarını yeniden tanımlamıştır. Buna göre eğer akıl yürütme; kesinliğe veya gerçekliğe götürürse 
buna kanıtlayıcı (Burhani), iyi niyete dayalı olarak kesinliğe benzer bir sonuca götürürse diyalektik (Ce-
del), art niyete dayalı olarak kesinliğe benzer bir sonuca ulaştırırsa safsata denmiştir.  Olası bir sonuca 
götüren akıl yürütme yöntemine hitabet ruha zevk veya acı veren bir sonuca götürüyor ise şiir denir. De-
ğişik konum ve koşullarda bu akıl yürütmelerden biri kullanılır. Örneğin, fi lozofl ar ve bilginler kanıtlayıcı, 
ilahiyatçılar diyalektik, siyaset adamları hitabete dayalı akıl yürütme kullanırlar.

Farabi’nin önemli katkılarından bir diğeri de mantık çalışmalarını, Aristo’nun yaptığı gibi iki bölüme/
kategoriye ayırmış olmasıdır: 1) Kavramlar ve tanımlarla ilgili sorunları kapsayan fi kir/ Tahayyüller / ta-
savvurlar, 2) Önermeler, tasımlar ve kanıtlar ile ilgili konuları kapsayan ispat /sübut / tasdikler. Bu görüş 
daha sonra İslam dünyasında geleneksel bir anlayış haline gelmiştir.

Tasavvurlar, zihinde oluşan en yalın kavramları içerir. Bu kavramlar, olumlama veya yalanlamaya 
elverişli olmayan, zihinde doğuştan bulunan veya duyularla kazanılan zorunluluk, varlık, imkan gibi ti-
kel formlardır. İnsan zihninin en kesin ve en yalın fi kirleri olan bu formların veya tasavvurların mantıkta-
ki işlevi önermelere malzeme oluşturmalarıdır. Buna göre önermeler tasavvurları birbirine bağlanmasıy-
la oluşur ve böylece önermeler ya «tasdik» edilir ya da yalanlanır. En güçlü ve güvenilir önermeler, «Bü-
tün parçadan daha büyüktür» gibi, aklın hiçbir deneysel kanıta gerek duymaksızın doğuştan benimse-
diği, kesinliği apaçık olan yargılardır. Bu tür önsel önermeler; matematik, metafi zik ve ahlak için zorun-
lu ve açık seçik ilkelerdir. Mantık biliminde bu önermeler öncül olarak alınmak suretiyle bunlardan tası-
ma, tasımdan da kanıta ve kanıtlanmış bilgiye ulaşılır. Böylece Farabi’ye göre mantığın asıl konusu bili-
nirlerden bilinmeyenin bilgisine ulaştıran kanıtlama yöntemidir. 

Aristo mantığındaki kavramlar ve tanımlar (kategoryalar), bunlardan önermeler oluşturma (önerme) 
ve tasımlar (birinci analitikler) sadece kanıtlamaya (İkinci Analitikler) ve dolayısıyla kesin bilgi elde etme-
ye birer hazırlık değeri taşır. Çünkü kanıtlamanın temel amacı, bütün bilimlerde uygulanması mümkün 
olan zorunlu bilgilerin yasalarına ulaşmaktır.

Farabi, bilginin üç kaynağı olduğunu düşünür: duyu, akıl ve nazar. İlk ikisiyle bilgiye doğrudan doğ-
ruya, «düşünme» anlamına gelen sonuncusuyla da aracı önermeler ve spekülasyonlara ulaşılır. Her iki 
bilgi çeşidinde de apaçık bilgiye ulaşmanın aracı olan sezginin (hads) payı vardır. Buna göre sezginin 
de, biri duyular ve akılla ilgili, diğeri spekülasyonlarla ilgili olmak üzere iki çeşidi vardır. İlki dış dünyayı 
algılamamıza, ikincisi de varlık ve olguların ilkelerini kavramamıza olanak verir. Böylece kesin kanıtlama 
(burhan), zorunlu varlığı karşılayan zorunlu bilgiye götürür. 

Farabi’nin mantıkla ilgili eserlerinin büyük çoğunluğu Aristo’nun Organon’unu açıklayan veya özet-
leyen eserlerden oluşur. Kategoryalar (Kategoriai), Önerme (Peri Hermenias), Birinci Analitikler (Analiti-
ka Protera), İkinci Analitikler (Analitika Ustera), Topikler (Topika), «Sofi st Çürütmeler Üzerine» (Peri So-
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fi stikon Eleghon) ve «Konuşma Sanatı» (Tehne Rhetonike) üzerine yaptığı çalışmalar bunlardan bazıla-
rıdır.

Farabi’nin mantığa yaklaşımı yalnızca bilgi kuramıyla ilgili sorunları ya da bilimsel düşüncenin çö-
zümleri olmayıp, aynı zamanda dille ilgili değerlendirmeleri de içerir. Filozofa göre gramer yalnızca bir 
ulusun diline özgü olduğu halde mantık bütün uluslar için geçerli olan bir «insanlık aklı»nın anlatım ya-
salarını içerir. Mantığın yöntemi sözdeki en yalın öğelerden en karmaşık öğelere, yani, sözcükten öner-
meye, önermeden de tasıma gitmektir. Amacı bakımından mantık, insan zihninin sağlıklı düşünmesini, 
yanılgılardan korunmasını sağlayan ve insana gerçeğe ulaşma yolunu gösteren bir «ilim»dir. Dilde gra-
mer, şiirde vezin neyse, düşünce de de mantık odur.

Psikoloji Ve Akıl Kuramı: Farabi tıpkı Aristo’nun yaptığı gibi, psikolojiye bir yandan doğa bilimleri 
içinde yer verirken öte yandan onu metafi zik ve tasavvufa bağlar. Ona göre insana yetkinlik ve ayrıcalık 
kazandıran ruh (nefs), ruha yetkinlik kazandıran da akıldır; böylece insanı insan yapan da akıldır. Akıl, 
çocuğun ruhunda potansiyel olarak (bil kuvve) vardır ve bu aklın ilk mertebesidir. İşlevsel (bulut) düze-
yine tahayyül ve duyular aracılığıyla cisimlerin formlarını algılayarak ulaşır. Ancak, bu geçiş, insanın salt 
kendi eyleminin sonucu da değildir. Bu geçişi mertebe bakımından insani akıl’dan daha üstün durum-
da bulunan, kozmolojik bir varlık olan ve Etkin Akıl (ay feleğinin aklı) denilen metafi zik güç sağlar. Böy-
lece, insan aklının bilgisi, kendi bağımsız işleyişinin bir sonucu olmayıp bir bakıma yukarıdan sunulmuş-
tur. İnsana düşen, zihinsel ve ahlaksal çabalarıyla ruhunu, bu bilginin kendisinde yansımasına elveriş-
li duruma getirmektir. Bu sayede aklımız, Etkin Aklın ışığı altında cisimlerin tümel formlarının algılamak, 
böylece duyumlar gelişerek rasyonel bilgiye dönüşmektedir. Aslında duyum (ihsas), yalnızca maddesel 
yapısından soyutlanmış formların kazanılmasından ibarettir. Maddesel dünyanın üstünde bulunan form-
ların ve tümel kavramların asıl kaynağı göksel akıllardır. Bundan ötürü de insan bilgisinin kaynağı da fi -
zik ötesindedir. İnsan aklı üçüncü ve en ileri gelişme aşamasında, göksel akılların sonuncusu ve dünya-
daki olup bitenlerin yakın nedeni olan Etkin Akıl ile bağlantı (ittisal) kurar ve ondan aldığı bilgilerle «alı-
cı (müstefat) akıl» düzeyine ulaşır. İnsan aklının bu Etkin Akıl ile bağlantı kurması onun en son amacı ve 
en yüksek mutluluğudur.

Doğa Bilimleri: Farabi fi zikle ilgili görüşlerini mantıktan yola çıkarak açıklamıştır. Metafi ziği kozmo-
loji ve psikoloji ile doğa bilimlerini de metafi zik ve psikoloji ile birleştirir. Böylece Tanrı ile göklerin hare-
ketleri, «gök akılları»nın mertebeleriyle de insan arasında kopmaz bir bağ kurar. Sonuçta, tüm varlık kat-
manları arasında ve bunlarla ilgili bilgiler arasında kurduğu sıkı ilişki, onun sisteminin birlik ve bütünlü-
ğünü oluşturur.

Farabi, doğa bilimleri alanlarında yazdığı Kitabü’s-Sema, El-Asaru’l-Ulviyye, Kitabül-Meadin, Kita-
bun Nebat, Kitabun-Nefs, Es Sıhhatü ve ‘l-Maraz El-Hissü ve  ‘l- Mahsus gibi eserlerinde Aristo’nun öğe-
ler (ustukuslar) ve onların maden, bitki ve hayvanların fi ziksel bileşimleri üzerindeki rolüne ilişkin görüş-
lerini inceler; aynı şekilde, insanın hayvanlar alemiyle biyolojik ve ruhsal benzerlik ve ortaklıklarını araş-
tırır; bu bağlamda canlılık oluşumları ve büyümeyi açıklar. Farabi, doğa bilimleriyle ilgili incelemeleri ara-
sında gökcisimlerini ve meteorolojik olayları da kısaca açıklarken, yine Aristo’ya uyarak doğa bilimleri-
nin bir kolu saydığı psikolojiye oldukça geniş yer verir. 

Farabi, kendisinden önceki düşünürlerin Pitagoras ve Demokritos’tan aldıkları doğa felsefesine 
karşı çıkar; bu felsefenin temelini oluşturan boşluk ve atom görüşünü de kesinlikle reddeder; bunun ye-
rine Aristo’nun madde ve suret (form) kuramını benimser. Bu düşünceye göre maddeyle suretin birleş-
mesinden cevher doğar. Madde, bütün değişimlerine karşın yokluk kabul etmez. Üç boyutun sonlu ol-
ması evrenin de sonluluğunu gösterir. Filozof doğa görüşünde tam bir belirlenimcidir (determinist) ve 
bu durum onun metafi zik alandaki belirlenimci anlayışının bir sonucudur. Ona göre, Tanrı’nın eylemleri 
de dahil olmak üzere hiçbir olay nedensiz ve keyfi  olarak meydana gelmez. Tüm olayların nedenleri en 
sonunda Tanrı’nın eylemlerine, bu eylemler de O’nun en iyi kuşatan bilgisine dayanır. Tanrısal eylemle-
rin nedeni de O’nun en iyi hakkındaki bilgisidir.
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Metafi zik Görüşü: Farabi’nin ontolojisi ve felsefesinin temelini onun Tanrı hakkındaki görüşleri 
oluşturur. Buna göre, gerçeğin zirvesinde zorunlu varlık (vacibü’l-vücüd) olan Tanrı bulunur. 0, bir’dir 
ve bir bakıma her şeydir. Çünkü O, bütün varlıkların dayanağı ve varlık nedenidir; varlığını başka hiçbir 
şeye borçlu değildir; tersine her şeyin varlığı O’ndan gelmektedir. Çünkü bir varlık ya mümkün veya zo-
runlu (vücib) olur; üçüncü bir şık düşünülemez. Mümkün olan, var olması için kendisinden önceki bir 
nedene (illet) muhtaçtır. Mantıksal olarak nedenler dizisi bir ilk nedende durmak zorundadır ve bu İlk 
Neden’in de bir nedeni olmayacağı için o, zorunlu ve nedensiz varlıktır. Bundan dolayı da sonsuz var-
lıktır; yine o, ezelden beri etkindir; salt gerçek ve salt iyidir. Var olan her şey, kozmolojik bir düzen için-
de ve zorunlu olarak o’ndan taşmaktadır (feyz, sudür). O’nun bilgisi, inayeti ve cömertliğinin sonucu-
dur. O, bütün düşünce ve tasavvurların üstünde bir gerçektir. Bu yüzden O’nun ne olduğunu değil, ne 
olmadığını düşünebiliriz. 

Farabi’nin Eserleri: Farabi,  başta felsefe olmak üzere, fen, mantık, sosyoloji, tıp, matematik ve 
müzik alanında önemli eserler vermiştir. Ayrıca bir Ansiklopedici olarak da bilinmektedir. Platon’un bir-
çok kitabı yanında, Aristo’nun fi ziği, meteorolojisi, mantığı, vb. üzerine zengin açıklamalar yazmıştır. 

En ünlü eseri olan Erdemli Şehir (Ara Ehli’l-Medineti’l-Fazıla) ile birlikte birkaç kitabı sosyoloji ala-
nındadır. Psikoloji ve metafi zik alanındaki kitapları büyük ölçüde kendi özgün çalışmalarından oluşmak-
tadır.  

Farabi, müzik sanatı ve bilimi üzerine büyük bir uzman idi. Müzik Kitabı (Kitab’ül-Musika) başlık-
lı alanında önemli bir kitap yazmakla kalmamış, müzik notaları bilgisine katkıları yanında, birkaç müzik 
enstrümanı da icat etmiştir. Enstrümanını insanları istediği anda ağlatıp güldürebilecek kadar iyi çaldı-
ğı anlatılmaktadır. 

Kitaplarının çoğunun kaybolmasına karşın, mantık alanında 43, metafi zik konusunda 11, ahlak üze-
rine 7, siyaset bilimi üzerine 7, müzik alanında 17, tıp ve sosyoloji üzerine 11 olmak üzere toplam 117 
eseri olduğu bilinmektedir. Kitaplarından bazıları, çeşitli bilim merkezlerinde birkaç yüzyıl boyunca ders 
kitabı olarak okutulmuştur. 

Farabi’nin ünlü eserlerinden bazısı:

• Et-Ta’limü’s-Sani ve İhsau’l-Ulum(İlk İslam Ansiklopedisi)
• El-Medinetü’l-Fazıla (Erdemli Şehir Toplumun İlkeleri Üstüne Kitap)
• Es-Siyaset-ül Medeniyye
• Risale fi  Ma’anii’l-Akl(Aklın Anlamları)
• İhsa el-Ulum musiki el-Kebir (Büyük Müzik Bilimlerin Sayımı)
• Kitab El Musiki El Kebir Kitāb al-Musiqā al-Kābir
• Kitab Fi’l Musiki
• El Müdhal Fi’l-Musiki
• Kitab Ustukısat
• İlm El-Musiki
• İhsa’el-Ulum
• Kitab Fi’lhsa’el-İka
• Kitabü’l-Musiki
• Kitab At Advar
• Kitabül-Farab
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5.3. İBN-İ SİNA(1-6)

Asıl adı Ebu’l-Ali el-Hüseyin Bin Abdullah İbn-i Sina’dır.  Samanoğulları sarayı katiplerinden Abdul-
lah Bin Sina’nın oğlu olan İbn-i Sina’yı Batı dünyası Avicenna olarak adlandırır ve tanır. Birçok ulus tara-
fından sahiplenilmiş olmakla birlikte Türk olduğu bilinmektedir.

Resim 28: İbn-i Sina

İbn-i Sina Ağustos M.S. 980 yılında günümüz Özbekistan’ında yer 
alan Buhara yakınlarındaki Hormisen şehrinin Afşana köyünde 
doğmuş,57 yıl yaşadıktan sonra 21 Haziran 1037 Hamedan’da öl-
müştür. 

Hekimliği yanında büyük bir fi lozoftur ve çok yönlü bir bilim 
adamıdır, “Üçüncü Aristo” olarak anılır. Vezirlik makamına ulaşacak 
kadar politika ile de uğraşmıştır(1). Bilimde, gözlem ve denemeye 
önem veren bilginlerden biridir.

Babası Abdullah, Belh’ten göçerek Buhara’ya yerleşmiş say-
gın bir bilim adamıydı. Samanoğulları hükümdarla-rından II. Nuh 
döneminde sarayla ilişki kurmuş, sarayda yüksek görevler almıştır. 

Eğitimi Ve Hayatı: İbn-i Sina, Buhara’da iyi bir öğrenim gör-
dü. Önce babasından, sonra çağın önde gelen bilginlerinden Nati-
li ve İsmail Zahid’den mantık, fıkıh, sarf, nahiv, matematik, geomet-

ri, gökbilim dersleri aldı. Aristo’nun “Metafi zik” adlı eserini defalarca okumasına karşın, Arapça çevirisi-
nin iyi olmayışından dolayı anlamamış ancak; Farabi’nin “el-İbane” adlı eserini okuyarak, Aristo felsefe-
sini ve metafi ziğini de iyice kavramıştır. 

Kuvvetli bir belleğe sahip olan İbn-i Sina, küçük yaşta dikkatleri üzerinde topladı. Ebu Bekir el-
Bekri’den dil ve edebiyat öğrenimi gördü. Fıkıh ve diğer dini ilimlerde yüksek bir düzeye ulaşan İbn-i 
Sina, Geometri, Aritmetik ve Felsefe alanlarında ilk bilgilerini babasından aldı. Ardından Mahmut el-
Messah’tan Hint Aritmetiği, Ebu Abdullah el-Natili’den Mantık dersleri aldı, 14 yaşına geldiğinde adeta 
öğretmenlerini geçti. 

İbn-i Sina Fizik, Matematik ve diğer felsefi  konularda iyi bir donanıma sahip olduktan ve Natili 
Buhara’dan ayrıldıktan sonra 16 yaşında tıbba yöneldi. Diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda da bir 
müddet hocalarından dersler aldıktan sonra, tıpla ilgili eserleri kendi kendine okumaya başladı. Bilgi-
leri öğrenmekle kalmayıp, 18 yaşında doktor unvanını alarak hasta tedavisine başladı ve yeni tedavi-
ler de geliştirdi. Bu suretle tıp ve eczacılıkta teoriden pratiğe geçerek, bilgilerini ileri bir düzeye ulaştırdı.

İbn-i Sina, Sasani Hükümdarı (Buhara Prensi) II. Nuh bin Mansur’u yakalandığı ağır hastalıktan kur-
tarınca, daha on sekiz yaşında iken saray hekimliğine getirildi. Bu görev ona zengin saray kütüphane-
sine girerek tıpla ilgili eserleri okuma ve inceleme imkanı sağladı. Çağında tanınan bütün Yunan fi lozof-
larının ve Anadolu doğacılarının yapıtlarını incelemiş ve dönemin önde gelen tıp bilginlerinden biri ola-
rak önem kazanmıştır. Özellikle, hastalıkların ortaya çıkış ve yayılış nedenlerini araştırdı, hastaların teda-
visiyle uğraşıp yeni tedavi yöntemleri geliştirdi.

Saray kütüphanesinde meydana gelen yangın nedeniyle düşmanları İbn-i Sina’yı kundaklama yap-
makla suçladı. Yirmili yaşlardayken babasını, bir süre sonra da hamisi Samani Hükümdarı Nuh bin 
Mansur’u kaybetti. Buhar’da kargaşa çıkması üzerine Harizm’e giderek, Harezmşah Ali bin Me’mun’un 

(1) Şentürk ve Dursun 1993
(2) Eren ve Uyer 1993
(3) Eren 1996
(4) Aksoy 2010
(5) Wikipedia.org
(6) Okulweb.meb.gov.tr
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sarayına yerleşti. Filozof tabiatlı, erdemli ve sevilen bir kişi olan Emir Ali, İbn-i Sina’ya maaş bağladı. 
Emir’in sarayında Biruni, Ebu Sehl el-Mesihi, İbnü’l-Hammar, İbn-i Tayyib ve Ebu Nasr el-Iraki gibi bil-
ginler de bulunuyordu. 

Gazneli Mahmut, Harezmşah Ali bin Me’mun’a bir mektup göndererek meclisindeki bilginleri ken-
di sarayına göndermesini istedi. İbn-i Iraki, İbnü’l-Hammar, İbn-i Tayyib ve Biruni daveti kabul ederken, 
İbn-i Sina ve Ebu Sehl el-Mesihi davete gitmemeye karar verdiler. Ancak onun hışmına uğramaktan kor-
kan İbn-i Sina Harezm’de kalmayı da tehlikeli görerek oradan ayrıldı; Nesa, Baverd, Tus, Şakkan, Sem-
nikan, Cacerm ve Dihistan’a uğradıktan sonra Cürcan’a gitti. 

Burada kendisinden hiç ayrılmayan ve biyografi sini kaleme alan Ebu Ubeyd el-Cürcani ile tanıştı. 
Ebu Muhammed eş-Şirazi’nin ona bir ev satın alması ve bazı olanaklar tanıması, Cürcan’da rahat bir or-
tama kavuşmasını sağladı. Böyle bir ortamda İbn-i Sina bir yandan eserlerini kaleme alıyor, bir yandan 
da ilmi ve felsefi  konularda dersler veriyordu (Tıp Kanunu’nu Cürcan’da yazdı).

Cürcan’da iki yıl kalan İbn-i Sina, Rey’e giderek Büveyhi Devleti valisinin oğlu Mecdüddevle’yi 
yakalanmış olduğu hastalıktan kurtardı. Kazvin’e, oradan da Hamedan’a geçti. Büveyhi Hükümdarı 
Şemsüddevle’yi iyileştirmek için onun sarayında bulundu. Hükümdarı iyileştirmeyi başaran İbn-i Sina 
birçok ödülle birlikte hükümdarın dostluğunu kazandı ve Şerefü’l-Mülk unvanı ile vezirlik görevine ge-
tirildi. Şemsüddevle’nin Karmisin Seferinde yenilgiyle uğraması, ordu içinde huzursuzluklar, ardından 
da isyan çıkmasına neden oldu. İbn-i Sina’nın evini kuşatan isyancılar onu hapse atıp bütün mallarına 
el koydular. Ayrıca hükümdardan O’nu öldürülmesini istediler. Bu isteği kabul etmeyen Şemsüddevle, 
onu vezirlikten uzaklaştırdı. İbn-i Sina kırk gün Şeyh Ebu Sa’d ed-Dahduk’un evinde gizlenmek zorun-
da kaldı. Yeniden hastalığı nükseden Şemsüddevle’yi tekrar tedaviye başlayan İbn-i Sina yeniden vezir-
lik makamına getirildiği gibi, daha çok ikram ve övgüye nail oldu. Bu arada öğrenci yetiştirmeyi de ih-
mal etmiyordu.

Büveyhi Hükümdarı Şemsüddevle’den sonra yerine geçen oğlu Şemsüddevle, İbn-i Sina’dan ve-
zirlik görevini sürdürmesini istedi. O bu görevi kabul etmedi. Bu tavrı yüzünden Büveyhilerle arası açıl-
dı. Hamedan’da bir süre gözden uzak olarak Ebu Galip el-Attar’ın evinde kaldı. Bu arada Büveyhilerle 
arasındaki gerginlik gün geçtikçe arttı. Kendisine düşmanlık besleyen bazı kişilerin de aleyhinde bulun-
ması üzerine Ferdecan Kalesi’ne hapsedildi. Kalede dört ay kalan İbn-i Sina burada, “ el-Hidaye, Hay 
bin Yakzan ve el-Kulunç” adlı kitaplarını yazdı. 

Resim 29: İbn-i Sina tasviri - 1271

Kakuyiler Hükümdarı Alaüddevle’nin Hamedan’ı zaptetmesi üzerine 
serbest bırakıldı ve Hamedan’da vezirlik yapan Ebu Talip el-Ulvi’nin 
evinde kaldı. Burada kaldığı süre içerisinde de “eş-Şifa”nın yarım ka-
lan mantık bölümünü bitirdi. Bir süre sonra Alaüddevle’nin meclisine 
katılan İbn-i Sina burada saygı gördü. 

Kakuyiler Hükümdarı Alaüddevle İbn-i Sina’yı vezirliğe getirdi ve 
en önemli işleri onun yetkisine bıraktı. Hükümdarın düzenlediği ilmi 
toplantılar İbn-i Sina’nın şöhretinin Isfahan çevresinde de yayılma-
sını sağladı. Bu dönemde ilmi çalışmalarını da sürdürerek eksik ka-
lan eserlerini de tamamlamaya çalıştı. Matematik, astronomi ve mu-
siki konularında yazmış olduğu bir kısım eserlerini daha da geliştirdi. 
Ayrıca takvimlerdeki yanlışlıkları düzeltmek için hükümdarın emriyle 
astronomiye ilişkin gözlemlerde de bulundu.

İbn-i Sina, muhalifl eri tarafından devamlı gözlenir ve izlenir. Du-
rumdan hoşnut olmayan  İbn-i Sina, kısa süre sonra kardeşi, yakın 
bir öğrencisi ve iki köleyle kılık değiştirip şehirden kaçtı ve korku dolu 
bir yolculuktan sonra çok iyi karşılandıkları İsfahan’ a ulaştı.
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Isfahan’da sakin bir hayat süren İbn-i Sina, kendini ilmi çalış-malara verir. Birçok eser kaleme alır. 
Gazneli Hükümdarı Sultan Mesud’un Isfahan’ı almasından sonra, evinin ve kütüphanesinin yağmalan-
ması üzerine büyük bir sıkıntı geçirdi. Sağlığı bozulmuş, o dönemde yaygın olan kulunç (kolik) hasta-
lığına yakalanmıştı. Kendisini tedavi etmeye çalışan İbn-i Sina, bir ara sağlığına kavuşur gibi oldu. Ala-
üddevle Hamedan’a sefere çıktığında İbn-i Sina’da onunla idi. Yolda tekrar hastalandı Güçlükle ayakta 
duruyordu. Hamedan’a vardığında önerilen tedavileri uygulamadı ve kendisini kadere teslim etti. Ölüm 
yatağında mallarını yoksul-lara bağışladı, kölelerini azat etti ve son gününe dek Kuran okudu. 1037 Ha-
ziranında Ramazan ayında 57 yaşında öldü. Kabri Hamedan’dadır.

İbn-i Sina’nın Bilime Etkileri: İbn-i Sina, İslam’ın Altın Çağı olarak bilinen ve Yunanca, Farsça ve 
Hintçeden eserlerin çevirilerinin yapılıp yoğun bir şekilde incelendiği dönemde yaşamış ve kendisi de 
bilime önemli katkılarda bulunmuştur.

Horasan ve Orta Asya’daki Samani Hanedanı ve Batı İran ile Irak topraklarındaki Büveyiler bilimsel 
ve kültürel ilerlemeye çok uygun bir ortam hazırlamışlardı. Bu ortamda Kuran ve Hadis çalışmaları çok 
ilerlemişti. Felsefe, fıkıh ve kelam çalışmaları İbn-i Sina ve çağdaşlarınca oldukça geliştirilmişti. Al-Razi 
ve Farabi tıp ve felsefe alanında yenilikler sağlamışlardı. İbn-i Sina, Belh, Hamedan, Horasan, Rey ve 
İsfahan’daki muhteşem kütüphanelerden yararlanma olanağı buldu.

Yaşadığı çağı ve kendisinden sonraki Doğu ve Batı fi lozofl arının çoğunu, İbn-i Sina kadar çok etki-
leyen, hekim ve bilim adamının sayısı çok azdır. Rönesans’ı hazırlayan fi kirlerin oluşmasında büyük kat-
kıları vardır. Tıbbın yanı sıra Geometri (özellikle Öklid geometrisi), mantık, fıkıh, sarf, nahiv, tıp ve doğa 
bilim üstüne çalışmalar yaptı. 250’yi aşkın yapıtının başlıcası olan Şifa ve Kanun, felsefenin temel yapıtı 
sayılarak, uzun yıllar boyunca pek çok üniversitede okutulmuştur.

Tıp, matematik, mantık, felsefe, astronomi, fi zik, kimya, farmakoloji, edebiyat, musiki ve arkeoloji 
ilimlerinde söz sahibi olan İbn-i Sina’nın en ünlü olduğu alan tıptır. Tıp mütehassısı olarak önceleri tıp il-
minde yer alan pek çok yöntemi değiştirdi ve birçok keşifl er yaptı. Kanın, gıdayı taşıyıcı bir sıvı olduğu-
nu, diyabette idrardaki şekerin varlığını ve kızıl hastalığını keşfetti. Yine ilk kez ameliyatlarda uyuşturu-
cu ilaçları kullandı. Hastalıkların mikroplardan geldiğini ilk bulan da İbn-i Sina’dır. İç hastalıklarını, bede-
ni parmaklarla sertçe yoklayarak saptama yöntemi de ona aittir. Filtre kullanarak suyu mikroplardan te-
mizleme işi de ilk ona aittir. Beyin gibi gevşek, kemik gibi sert dokuların iltihaplanmayacağı iddiasını ilk 
kez o reddetmiş ve “kemikler de iltihaplanır” diye bu görüşü çürütmüştür. Aynı zamanda İran Humması 
adını verdiği Şarbon’u açık ve tam bir şekilde tarif etmiştir. Sarılığın karaciğer dokusunun bozulmasın-
dan veya safra yollarındaki tıkanıklıktan ileri geldiğini açıklamış, akıl hastaları, Avrupa’da karanlık delik-
lerde mağaralarda dayak yiyip ağır zincirlerle bağlanırken, İbn-i Sina bunlara insanca muamelenin daha 
faydalı olacağı fi krini ileri sürmüştür. 

İbn-i Sina, anatomi, fi zyoloji ve hastalıklar konusunda birçok konuya bilimsel tanım getiren ilk he-
kimlerdendir. Kanın bedendeki görevi, büyük ve küçük kan dolaşımının tanımlanması, nabız kontrolü, 
hastaların hikayesinin (anamnez) tanıda kullanılması, ruh hastalıklarının bir hastalık olarak kabul edil-
mesi, karın kaslarının işlevlerinin tanımlanması ve doğumun mekanizmasının açıklanması, diyabetin ta-
nımlanması ve tanıda idrar tahlilinin kullanılması bunlara bazı örneklerdir. Tıbba yaptığı önemli katkılar-
dan birisi de eğitimi, tıpkı Razi gibi, hasta başında yapmış olmasıdır.

İbn-i Sina’nın tıbba getirdiği en önemli katkılardan bir diğeri de; çevre ile sağlık arasındaki bağlan-
tının kurulması ve ortaya çıkarılmasıdır. Barınma koşullarının, içme suyunun ve havanın sağlık üzerinde-
ki etkilerini ve bunların nasıl olması gerektiğini tanımlayan ilk hekimlerdendir. Beden temizliği, uyku ve 
egzersiz gibi sağlığı korumada yeri olan davranışlar konusundaki söyledikleri günümüzde de geçerlili-
ğini korumaktadır.

İbn-i Sina’nın yazmış olduğu, büyük felsefi  eserler olan, el-Evsat ve en- Necat’taki mantık ile ilgili 
bölümler, çağdaş mantığın başlangıcı olarak kabul edilir.
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İbn-i Sina, yerkabuğunun magmanın gelişiminden doğan güçlerle biçimlendiğini, dağlarla vadile-
rin doğal etmenlerle oluştuğunu, canlıların ise bir oluşum yasası ile meydana geldiğini kavrayan ilk bil-
ginlerdendir.

İbn-i Sina’nın Felsefesi: İbn-i Sina Batılı düşünürler arasında en çok Aristo’nun, Doğulu düşünür-
ler arasında ise Farabi’nin etkisi altında kaldı. Farabi akıcılığı ile, Ebubekir Razi deneyiciliğini bir araya 
getirerek kendi felsefesini oluşturdu. Ona göre, “akıl ilkeleriyle, deneyler birleşerek birbirlerini bütünler 
ve yaşantımızı oluştururlar. Bu oluşumda, gözlemin de ayrı bir yeri vardır. Bilginin gelişmesinde; akıl, de-
ney, gözlem aynı derecede önemlidir.” İbn-i Sina yaşamı süresince; felsefe alanında akılcı, tıpta deney-
ci, doğa bilimlerindeyse gözlemci olmuştur. 

İbn-i Sina’nın felsefeye karşı ilgisi deney bilimleriyle başlamış, Aristo ve Yeni-Plâtoncu görüşleri in-
celemekle gelişmiştir. İslam ve Yunan fi lozofl arının görüşlerini yorumlayan ve eleştiren İbn-i Sina’nın ele 
aldığı sorunlar genellikle, Aristo ve Farabi’nin düşünceleriyle bağımlıdır. Bunlar da, bilgi, mantık, evren 
(fi zik), ruhbilim, metafi zik, ahlak, tanrıbilim ve bilimlerin sınıfl andırılmasıdır. Belli bir düşünce dizgesine 
göre yapılan bu düzenlemede her sorun bağımsız olarak ele alınıp çözümüne çalışılır.

Bilgi sezgi ile kazanılan kesin ilkelere göre sonuçlama yoluyla sağlanır. Bu nedenle, bilginin gerçek 
kaynağı sezgidir. Bilginin oluşmasında deneyin de etkisi vardır, ancak bu etki usun genel geçerlik taşı-
yan kurallarına uygundur. Ona göre “bütün bilgi türleri usa uygun biçimlerden oluşur.” Bilginin kesinliği 
ve doğruluğu usun genel kurallarıyla olan uygunluğuna bağlıdır. Us kuralları, insanın anlığında doğuş-
tan bulunan, değişmez ve genel geçerlik taşıyan ilkelerdir. Sonradan, duyularla kazanılan bilgi için de 
bu kurallara uygunluk geçerlidir. Deney verileri us ilkelerine göre, yeni bir işlemden geçirilerek biçimle-
nir, onların bundan öte bir önem ve anlamı yoktur. Çelişmezlik, özdeşlik ve öteki varlık ilkeleri, usta bu-
lunur, deneyden gelmez. İbn-i Sina’ya göre varlık, tasarlamakla bağlantılıdır. Bütün düşünülenler vardır 
ve var olanlar tasarlanabilen düşünülür biçimlerdir (makuller). Bu nedenle, düşünmekle var olmak öz-
deştir. Atomcu görüşün ileri sürdüğü nitelikte bir boşluk yoktur. Uzay ise, bir nesnenin kapladığı yerin iç 
yüzüdür. Varlık kavramı altında toplanan bütün nesnelerin değişmeyen, sınır ve niteliklerini koruyan bel-
li bir yeri vardır. Devinme, bir nesnenin uzayda eyleme geçişidir. 

İbn-i Sina’nın felsefesinde, Aristo’nun geliştirdiği düşünce dizgesine uygun olarak, ruh kavramının 
önemli bir yer tuttuğu görülür. Ona göre, biri bitkisel, öteki insanla ilgili olmak üzere, iki türlü ruh vardır. 
İnsan ruhu, gövdeye gereksinme duymadan, doğrudan doğruya kendini bilir, bu nedenle, tinsel bir töz-
dür. Gövdeyi devindiren, ona dirilik kazandıran bu tözün başka bir özelliği de, yetkin düşünme yeteneği 
anlık olmasıdır. Düşünme eylemi yaratan ruhtur, o gövdeyi gerektirmez, ancak gövde var olabilmek için 
tini gereksinir. İnsan ruhu gövde biçiminde değildir, usa uygun biçimleri kavramaya elverişli bir töz oldu-
ğundan, gövdesel yapıda yer alamaz. Gövde, bölünebilen öğelerden oluşmuş bir bütündür, oysa tin, bir 
birliktir, bölünmeye elverişli değildir, sürekli olarak özünü ve birliğini korur. Tin, bütün izlenimleri gövde 
aracılığıyla alır, anlık yoluyla kavramları, kavramlara dayanarak usa vurmayı oluşturur. Bu yüzden, göv-
deyle dolaylı bir bağlantısı vardır. Ancak, bu bağlantı tin için bir oluş koşulu değildir. 

Canlı sorununa, gözleme dayalı bir ruhbilim anlayışıyla çözüm arayan İbn-i Sina’ya göre dirilik bir 
bileşimdir. Doğal organların, göksel güçler yardımıyla bileşmesinden canlılar ortaya çıkar. Bu olay da, 
belli aşamalara uygun olarak gerçekleşir. İlk ortaya çıkan canlı bitkidir. Bitkide tohumla üreme, beslen-
me ve büyüme güçleri vardır. İkinci aşamada ortaya çıkan hayvanda ise, kendi kendine devinme ve algı 
güçleri bulunur. Devinme gücünden isteme ve öfke doğar. Algı gücü de, iç ve dış algı olmak üzere ikiye 
ayrılır. İnsan özü doğal evrim sürecinde en üst düzeyde gerçekleşmiş bir oluşumdur, bu nedenle, öte-
ki varlıklardan ayrılır. İnsanda dış algı duyumlarla, iç algı da, beynin ön boşluğunda bulunan ortak duyu 
ile sağlanır. Duyularla alınan izlenimler bu ortak duyu ile beyne gider. 

Beynin, ön boşluğunun sonunda, tasarlama yetisi bulunur. Bu yeti duyu izlenimlerini sağlamaya 
yarar. İnsan için en önemli olan düşünen öz yapıcı ve bilici güçlerle donatılmıştır. Yapıcı güç (us) gerek-
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li ve özel eylemler için gövdeyi uyarır. Bilici güç ise, yapıcı gücü yönlendirir. Özdekten ayrılan tümel bi-
çimlerin izlerini alır. Bu biçimler soyutsa onları kavrar, değilse soyutlayarak kavrar. İnsanda iyiyi kötüden, 
yararlıyı yararsızdan ayıran yapıcı güçtür, bu nedenle bir istenç niteliğindedir. Us konusunda İbn-i-i Sina 
ayrı bir düşünce ortaya atmıştır. Ona göre us beş türlüdür. Özdeksel us, bütün insanlarda ortak olup, 
kavramayı, bilmeyi sağlayan bir yetenektir. Bir yeti olarak işlek us, yalın, açık ve seçik olanı bilir, eyleme 
yöneliktir, durağan bir güç niteliğinde değildir. Eylemsel us, kazanılmış verileri kavrar ve ikinci aşama-
da bulunan ustan daha üstündür. Kazanılmış us, kendisine verilen ve düşünebilen nesneleri bilir. Aşa-
ma bakımından usun olgunluk basamağında bulunur. Bu aşamada usun kavrayabileceği konular kendi 
özünde de vardır. Kutsal us, usun en yüksek aşamasıdır. Bütün varlık türlerinin özünü, kaynağını, onları 
oluşturan gücü, başka bir aracıya gereksinme duymadan, bir bütünlük içinde kavrar. 

İnsan, ayrıntıları duyularla algılar, tümelleri usla kavrar. Tümelleri kavrayan yetkin us, nesneleri an-
lama yeteneği olan etkin usa olanak sağlar. İnsan usunun algıladığı ayrıntılar, kendi varlıkları dolayısıy-
la değil, nedenleri yüzünden vardır. Us, bu kavranabilir nesneleri kazanabilmek için ilkin duyu verilerin-
den yararlanır. Sonra duyu verilerini usun genel kurallarına göre işlemden geçirir, yargıları ortaya koy-
mada onları aşar. Yaratılış konusunda İbn-i-i Sina, varlığın sıralı düzeninde, “bir’den bir çıkar” ilkesi-
ne dayanır. İlk “bir”, zorunlu varlık, Tanrı’dır. O’nun varlığı yalnız kendisini gerektirir. Var olma, Tanrı’nın 
özünden gelen gerekliliktir. İlk neden ilk gerçekliktir. Tanrı’dan ilk us ortaya çıkar. Çokluk bu usla baş-
lar. Bundan da felek ve nefsin usları türer. Her ustan da, o usun özü ve cismi oluşur. Us cismi aracısız 
olarak devindireme-yeceği için, uslar sırasının sonunda etkin us, akıl bulunur. Ondan da dünya ile ilgi-
li nesnelerin maddesi, cisimlerin biçimleri ve insan özleri doğar. Etkin us, tümünün yöneticisidir. Yaratı-
lış önsüzdür ve yeri de maddedir. Madde, soyut ve tüm varlığın öncesiz olanı, nefsin eylem alanı, sını-
rı ve tüm parçaların kaynağıdır. İlk us, kendisini ve zorunlu varlığı bilir. Buradan ikilik doğar. İlk us ken-
dinde olanaklı, ilk varlık için ise zorunludur. Her tikel feleğin ilk kımıldatıcısı vardır. İlk kımıldatıcıları eyle-
me sokan tinsel varlıklardır. Her feleğin de iyiliğini düşünen kımıldatıcı bir nefsi vardır. Nefsin eylemi, et-
kin usa ulaşır.

Evrenin varlığı, zorunlu olan, Tanrı’yı gerektirir. Başka bir varlığın etkisiyle var olan evren sonsuz ola-
maz. Devinme, nesnenin özünde saklı güçten doğar. Her nesnenin özünde devindirici bir güç vardır. 
Nesne kendini kendinin etkin öznesi değildir. Bu güç, nesneye biçim de kazandırır. İbn-i Sina metafi ziği 
genelde Aristoteles metafi ziği ile Yeni-Platonculuk ve Kelam’ın bireşimidir. Konusu, ilkler ilki, tüm oluşla-
rın, yaratışların, varlık bütününün kaynağı olan Tanrı’dır. Tanrı, bütünlüğü nedeniyle nesnelerde, olay ve 
eylemlerde görünüş alanına çıkar. Varlık vardır, yok olamaz.

Varlık üç bölüme ayrılır: 1) Olanaklı varlık, nesnelerle ilgili değişimin, oluş ve bozulmanın egemen 
olduğu varlıktır. Bu varlık ortamında görülen ne varsa belli bir süre içinde başlar ve biter. 2) Kendiliğin-
den olanaklı varlık. Olanaklı olmasına karşın, ilk nedenle ilişkilerinden dolayı zorunluluk kazanır. Tümel-
lerin, yasaların bulunduğu evren. Gökkürelerin usları böyledir. 3) Kendiliğinden zorunlu varlık, ilk neden 
ya da Tanrı’dır. Değişmez ve çoğalmaz. Çokluklar ondadır. Tanrısal zorunluluk ilkesi tüm yaratılanların 
da temel ilkesidir.

İbn-i Sina’nın benimsediği tanrıbilim dört ana konuyu içerir; Evren, öte dünya, ahret, peygamber-
lik, Tanrı. Evren yaratılmıştır. Yaratıcı ve var edici Tanrı’dır. O Kelamcıların dediği gibi özgün yapıcı değil-
dir, zorunludur. İlk neden önsüz ve sonsuzdur. Evrenin yaratılması, Tanrı’nın daha önceden varoluşunu 
gerektirir. Evrenin bütününde yer alan gök katları tanrısal evrenin varlıklarıdır, bunların özleri meleklerdir. 
Madde dünyasında oluş ve bozulma vardır. Onların tanrısal niteliği yoktur. Bu yaratma olayı da bir fışkır-
madır. Ölüm, tinin gövdeden ayrılmasıdır. Gövdelerden ayrılan tinlerin geldikleri kaynakta toplanmala-
rı insanda öte dünya kavramını oluşturur. Ruh, tinsel bir tözdür, ölümsüzdür. Gövdeye egemendir. Ruh 
gövdeye girmeden önce etkin usta vardı. İnsana bireyselliğini kazandıran odur. Gövdenin yok olması, 
ruhun varlığını etkilemez. Dirilme tinseldir.

İnsanları yaratan Tanrı, onlara verdiği özgür istençle iyi ile kötüyü seçme olanağı sağladı. İstenç 
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özgürlüğü, usla utku arasındaki çatışmadan ve ilkinin üstünlüğünden doğar. İnsan elinden çıkan bü-
tün bağımsız eylemler tanrısal kayra ile gerçekleşir. Özgür istenç tüm insanlarda vardır. Peygamberler 
de bu bakımdan birer insandır. Ancak, onlarda insanların en yüceleri olan bilginlerde, bilgilerde oldu-
ğu gibi bir seziş vardır. Bu üstün seziş gücü, kavrayış yeteneği peygamberlerin etkin us ile buluşmala-
rını, gerçekleri kavramalarını sağlar. Bu üstün güç ve kavrayış vahiy adını alır. Üstün anlayış gücü taşı-
yan melekler, vahyi peygamberlere ulaştırırlar. Tanrı, özü gereği bilicidir. Kendi özünü bilmesi yaratmayı 
gerekli kılar. İbn-i Sina İslam dinine ve Kuran’a dayanarak bilmeyi yaratma olarak niteler. Yaratma eyle-
mi Tanrı’nın kendi özüne karşı duyduğu sevgiden dolayıdır. Tanrı tümelleri bilir. Tikellerle ilgili bilgisi de, 
tümel nedensellikleri bilmesindendir.

Madde ve biçimin ilişkileri üzerinde bilimleri üç bölümde ele alırlar: 1) Maddeden ayrılmamış bi-
çimlerin bilimi: Doğa bilimleri ya da aşağı bilimler. 2) Maddesinden iyice ayrı biçimlerin bilimi: Metafi -
zik, mantık gibi yüksek bilimler. 3) Maddesinden ancak zihinde ayrılabilen, kimi yerde ayrı kimi yerde 
bir olan biçimlerin bilimi: Matematik, geometri, orta bilimler. Zihin bu biçimleri doğru olarak maddesin-
den soyutlar.

Felsefe ise, kuramsal ve pratik diye ikiye ayrılır. Kuramsal olan, bilmek yeteneğiyle elde edilen bil-
gileri kapsar. Doğa felsefesi, matematik felsefesi ve metafi zik gibi pratik felsefe, bilmek ve eylemde bu-
lunmak üzere elde edilen bilgilere dayanır. İbn-i Sina, gerek Doğu gerekse Batı fi lozofl arını etkiledi. Ga-
zali, özellikle, ruh anlayışında ondan etkilendi. İbn-i Sina’nın deneyci yanı, Gazali’yi kuşkuculuk’a götür-
dü. Yapıtları 12.Yüzyılda Latinceye çevrildi, ünü yayıldı. Tanrıbilimci fi lozof Albertus Magnus, tin ve us ile 
güçleri konusunda İbn-i Sina’dan yararlandı.

İbn-i Sina’nın Mantık Alanındaki Düşünceleri: Mantık insanı gerçeklere ulaştırmaz, yalnız birta-
kım yanılmalardan korur. Düşünme yetisi gerçeği kavramak için mantıktan geçici bir araç olarak yarar-
lanır. Düşünme eyleminin sağlıklı olması için mantık, ilkeler ve kurallar koyabilir, anlıkta bulunan ve bili-
nen bilgilerden yola çıkarak, bilinmeyenleri saptama olanağı sağlar. Bu özelliği nedeniyle, mantık, dü-
şünmenin genel kurallarını bulan, düzenleyen, bu kurallar arasındaki gerekli bağlantıyı ve birliği kuran 
bir bilimdir. Mantık kuralları, genel geçerlik taşıyan ve değişmeyen kesin kurallardır. Mantığın kavramlar 
ve yargılar olmak üzere iki alanı vardır. Her bilimsel bilgi ya kavram ya da yargılara dayanır. Kavram, ilk 
bilgidir ve terim ya da terim yerine geçen bir nesneyle kazanılır. Yargı ise, tasımla kazanılır. Mantığın ko-
nusu incelenirken, tanım temel alınmalıdır. Tanımlar birbirlerine bağlandık-larında, kanıt ve çıkarıma va-
rılır. Kavram, önce tekil bir algıdır (sezgi). Yargı ise, iki tekil terim arasındaki ilişkidir. Kavramlar, açık ve 
kapalı belirleme olarak ikiye ayrılır. Varlığın, töz, nicelik, nitelik, ilişki, yer, zaman, durum, iyelik, etki, edil-
gi gibi on kategorisi vardır.

İbn-i Sina mantığında en önemli yeri tanım tutar. Bir kavramı tanımlamak için, bu kavramın bireyle-
rinden biri göz önüne alınmalıdır. Tikelin belirlenmesi tümelden kolaydır. Eksiksiz bir tanım yakın cins ile 
yapılmalıdır. En yetkin tanımsa, kavramın yakın cinsi ile türsel ayrımdan oluşur. Tanım ikiye ayrılır; Ger-
çek tanım ve sözcük tanımları. Önermeler, yüklemli ve koşullu olabilirler. Yüklemli önerme, bir düşünce 
ötekine yüklendiği zaman ya onaylanır ya da yadsınır. Koşullu önermeler, bir ötekinin koşulu ya da so-
nucu olarak bağlanan terimlerde görülür. Önermeler varsayımlı, nitelik ve nicelikleri bakımından, tekil, 
belirsiz ve belirli olur. Tasım, bitişik ve ayrık olmak üzere ikiye ayrılır. Bitişik tasımların öncüleri anlam ba-
kımından, sonuç önermesini içerir. Ayrık tasımlarda ise sonuç önermesi öncüllerde bulunabilir.

Tümeller, bütün varlık türlerinin oluşumundan önce, Tanrı düşüncesinde, birer tanrısal kavram ola-
rak vardır. Varlıkların oluş nedeni ve onlara biçim kazandıran tümellerdir. Tümeller Tanrı’da ussal olarak 
bulunan, nesnelerde ve bireylerde içkin olan, öteki de nesnelerin dışında ve anlıkla birlikte olan man-
tıksal tümel diye üçe ayrılır. Birinci türe giren tümel, metafi ziği ilgilendirir. İbn-i Sina fi ziği, metafi ziğe gi-
riş olarak düşünür. Fiziğin konusu madde ve biçimden oluşan nesnelerdir. Biçim, maddeden önce ya-
ratılmıştır. Maddeye bir töz özelliği kazandıran biçimdir. Maddeden sonra ilinek gelir. Biçimler maddeye, 
ilinekler ise, töze katılır. Doğal nesneler kendi öz ve nitelikleriyle bilinir. Bütün nitelikler de birinci nitelik-



DEONTOLOJİ ve TIP TARİHİ • Ünite - I

103

ler ve ikinci nitelikler olmak üzere ikiye ayrılır. Birinci nitelikler nesnelere bağlıdır, ikinciler ise, nesneler-
den ayrı olarak varlığını sürdürür. İbn-i Sina’ya göre, nesnel evrende bulunan güç ve devinimin temelini 
ikinci nitelikler oluşturur. Nesneler, kendilerinde bulunan gizli güçle devinime geçerler. Bu güç ise, do-
ğal güç, öznel güç, tinsel güç olmak üzere üç türlüdür. Doğal güç, nesnede doğal biçim ve yerlerle ilgili 
nitelikleri taşır. Çekim ve ağırlık bu türdendir. Öznel güç, nesneyi devingen ya da durağan duruma geti-
rir. Bunda da, bilinçli ya da bilinçsiz olma özelliği bulunur. Tinsel güç, herhangi bir organın, aracın yardı-
mı olmaksızın doğrudan doğruya bir istençle eylemde bulunmaktadır. Buna, gök katlarının özleri adı da 
verilir. İbn-i Sina’nın geliştirdiği bu güç kuramının kaynağı Aristoteles ve Yeni-Platonculuk’tur. Ancak, o 
bu güçlerin sonsuz olduğu kanısında değildir. Ona göre, zaman ve devinim kavramları da birbirine bağ-
lıdır çünkü devinimin bulunmadığı, algılanmadığı bir yerde zaman da yoktur. 

İbn-i Sina’nın Metafi zik Alanındaki Düşünceleri: İbn-i Sina’ya göre metafi ziğin temel konusu, 
“vücudu mutlak” olan Allah ile yüce varlıklardır. Vücut (var olan) üçe ayrılır: Olası varlık ya da ortaya çı-
kan ve sonra yok olan varlık; olası ve zorunlu varlık (tümeller ve yasalar evreni, kendiliğinden var olabi-
len ve bir dış neden sayesinde gerekli olan varlık); özü gereği gerekli olan varlık (Allah). İbn-i Sina Allah’ı 
“Vahdet-i Vücud” yani ‘varlığı zorunlu olan’ olarak belirtir ve bu fi kir ona hastır.

İbn-i Sina’nın Ruhbilim ve Akıl Alanındaki Düşünceleri: İbn-i Sina, ruhbilimin, metafi zik ile fi zik 
arasında bağlantı kuran ve bu iki bilimden de yararlanan bir bilgi alanı olduğunu savunmuş, ruhbilimini 
üç ana bölüme ayırmıştır: Akıl ruhbilimi; deneysel ruhbilim; tasavvuf ya da gizemci ruhbilim. İnsanların 
ruhlarının müzikle tedavi edilebileceğini öne sürmüş ve bu yöntemi geliştirmiştir.

Akıl: Bu konudaki görüşleri Aristo ve Farabi’den farklı olan İbn-i Sina’ya göre, akıl beş çeşittir: Bil-
meleke (ya da ‘olası akıl’ açık-seçik ve zorunlu olanları bilebilir); he-yulani akıl (bilmeyi ve anlamayı sağ-
lar); kutsi akıl (aklın en yüksek aşamasıdır ve her insanda bulunmaz); muste-fat akıl (kendisinde buluna-
nı, kendisine verilen “makullerin” suret’lerini algılar); bilfi il akıl (“makul”leri yani kazanılmış verileri kav-
rar). İbn-i Sina, akıl konusunda, Platon’un idealizmi ile Aristo’nun deneyciliğini uzlaştırmaya, birleştirici 
bir akıl görüşü ortaya koymaya çalışmıştır.

İbn-i Sina’nın Bilimler Konusundaki Düşünceleri:İbn-i Sina’ya göre bilimler madde ve biçim iliş-
kisi bakımından üçe ayrılır: El-ilm’ül-esfel (doğa bilimleri ya da aşağı bilimler), maddesinden ayrılmamış 
biçimlerin bilimidir; mabad-üt-tabia (metafi zik), el-ilm’üll-ali (mantık ya da yüksek bilimler) maddesinden 
ayrılan biçimlerin bilimleridir; el-ilm’ül-evsat (matematik ya da orta bilimler) ancak insanın zihninde mad-
desinden ayrılabilen, bazen maddesiyle birlikte, bazen ayrı olan biçimlerin bilimidir.

İbn-i Sina’nın Eserleri: Hekimliği yanında, İslam Hukuku, matematik, astronomi, fi zik, metafi zik, 
mantık, edebiyat, müzik ve spor gibi birçok alanda eserler yazmıştır.  Çeşitli kaynaklara göre değişik ko-
nular üzerine 240’ı günümüze gelen 450 kadar eser yazdığı bildirilmektedir. Şimdiye kadar eserlerinin 
tercümesi ve hakkında yazılan kitapların sayısı da 100’ü geçmiştir. Eldeki yazıların 150 tanesi felsefe 40 
tanesi de tıp üzerinedir. Eserlerinin en ünlüleri felsefe ve fen konularını da içeren çok geniş bir çalışma 
olan Kitabü’ş-Şifa (İyileşme Kitabı) ile El-Kanun fi ’t-Tıb’dır (Tıbbın Kanunu). Bu ikincisi ortaçağ üniversi-
telerinde okutulmuştur. Hatta bu eser Montpellier ve Louvain’de 1650 yılına kadar ders kitabı olmuştur.

Tıp Kanunu olarak günümüz Türkçesine çevirebileceğimiz, El Kitab Al-Kanun Fi’t Tıb, hekimlik ala-
nında yazdığı en ünlü eseridir. Anatomi, fi zyoloji, farmakoloji, hıfzıssıhha ve hastalıklar bilgisi konularını 
içeren ve beş bölümden (kitaptan) oluşan bu kitap, tıbbın her alanında, çok önemli katkılar ve yenilik-
ler getirmiştir. 1510 yılında (Conon de Medicine adı ile) Latince’ye çevrilerek, batı tıbbındaki gelişmele-
re önemli katkısı olmuştur. Avrupa üniversitelerinde uzun süre mecburi ders kitabı olarak okutulmuştur. 
18. Yüzyılda Sultan III. Mustafa tarafından Türkçeye tercüme ettirilen esere, Tül-Mathun adı verilmiştir. 

Diğer eserlerinden bazıları;

• El-Kanun fi ’t-Tıp, (“Tıp Kanunu”); zamanının tıp ile ilgili bilgilerini ihtiva eder. Batı’da Orta çağda 
dört yüz yıl kadar ders kitabı olarak okutulmuştur. Latinceye on çevirisi yapılmıştır.
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• Kitabü’ş-Şifa; mantık, matematik, fi zik ve ilahiyat yani metafi zik konularını içeren on bir ciltlik bir 
eserdir. Mantık bölümü; mantık, musiki ve hitabet kitaplarından, matematik bölümü aritmetik, geometri 
ve astronomi kitaplarından, tabiat veya fi zik bölümü ise, fi zik, kimya, mineraloji kitaplarından meydana 
gelir. Birçok kereler Latinceye çevrilmiş ve ders kitabı olarak okutulmuştur.

• Kitabü’l-Necat (“Kurtuluş Kitabı”); metafi zik konularda yazılmış özet bir eserdir. 

• Risale fi -İlmü’l-Ahlak,  (“Ahlak Konusunda Kitapçık”)

• İşarat ve’l-Tembihat, (“Belirtiler” ile ilgili bir eserdir.

Okuma Parçası*
Doğulu bilgin ve yazarların hayatı hakkında, genellikle, yazılı bilgi ve belge yoktur. Bunla-

rın tersine, İbn-i Sina, çocukluk yıllarını ve öğrenim aşamalarını, bizzat kendisi anlatarak, öğ-
rencisi olan, Ebu Ubeyd-allah el-Cuzecani’ye yazdırmıştır. Bu nedenle, onun yaşamı, diğer bil-
ginlere göre, daha açık olarak bilinmektedir. Kendi anlatımına göre, İbn-i Sina’nın yaşamının 
bir bölümü şöyledir:

Ben biraz büyüdükten sonra, beş altı yaşımda iken, babam tekrar Buhara’ya döndü. Bizi 
de birlikte oraya götürdü. İlköğrenime burada başladım. On yaşına geldiğim zaman Kuran-ı 
Kerim’i ezberlemiş ve temel bilimleri hemen hemen kavramıştım. Biraz daha büyüyünce bir 
öğretmenden matematik, diğer birisinden de fıkıh ve kelam okudum.

Bu arada, Buhara’ya Abdullah en-Natıli adlı Farabi felsefesini kavramış biri geldi. Babam, 
beni okutmak üzere, bu öğretmeni evimizde misafi r etti. Kendisinden mantık ve felsefe oku-
dum. Ona ruhsat verildiği zaman, el-Micisti’ye kadar gelmiştim. Aynı zamanda, hekimliğe de 
merak salmıştım. Kitaplardan öğrendiklerimi hastalar üzerinde yaptığım gözlemlerle tamamla-
maya çalışıyordum. Kitaplardan çok, gözlem ve deneylere önem veriyordum. 

Artık on sekiz yaşına gelmiştim. Durmadan çalışıyor ve geceleri de okuyarak ve yazarak 
geçiriyordum. Yorulduğum ya da uyku bastırdığı zaman bir bardak şarap içerek uykumu kaçı-
rıyor, yeniden çalışıyordum. Uykuda bile kafam okuduğum şeylerle uğraşıyor, uyandığım za-
manda daha önce çözemediğim konuları uykuda iken çözmüş olduğumu anlardım. Sonra ma 
ba’d et-tabi’a (meta-fi zik) ile uğraşmaya başladım. Fakat bu konudaki, Aristo’nun kitabını belki 
kırk defa okuduğum halde bir türlü anlayamamış ve yese düşmüştüm. 

Bir gün bir kitapçı dükkanına uğradım. Mezata bir kitap çıkarılmıştı. Tellal bu kitabı almamı 
salık verdi. Bu, Farabi’nin, bir türlü anlayamadığım, meta- fi zik ile ilgili bir kitabı idi. Eski kavrayı-
şıma dayanarak, bu bilim bir işe yaramaz, anlaşılmaz bir şeydir diye kitabı almak istemedim ve 
tellala geri verdim. Ama tellal, kitap sahibinin paraya pek fazla ihtiyacı olduğunu ve ucuza ala-
bileceğimi söyleyerek, ısrar etti. Kitabı aldım. Eve dönünce hemen okumaya koyuldum. O ana 
kadar anlayamadığım meta- fi zik’i kavrayınca sevincime ölçü yoktu. Allaha şükrederek secde-
ye kapandım, fakirlere sadakalar dağıttım.

*Not:Yukarıdaki okuma parçası, İsmet Parmaksızoğlu’nun, İbn-i Sina ve Mantık Risalesi adlı kitabından (Parmaksızoğlu İ.: 
İbn-i Sina ve Mantık Risalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları), çok küçük değişiklikler dışında, aynen alınmıştır. 
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5.4. DİĞER ÜNLÜ TÜRK HEKİMLERİ(1,2)

Resim 30: Ebu Reyhan Biruni

Ebu Reyhan Biruni: M.S. 973’te Kaş’ta doğmuş-tur. Yunan 
ve Hint tıbbına hakim olmuş bir hekimdir. Özellikle göz has-
talıkları konusun-da uzmandır. Sesle telkin konusundan 
bahsetmiştir.

Asıl tedavinin insanın ruhsal yönden desteklenme-
si olduğunu savunmuş, “ruhani tıbba” önem vermiştir. Es-
Soydala isimli kitabında eczacılıkla, doktorluğun sınırlarını 
çizmiştir. Bu eserinde “İlaçların her birinin sahip oldukları 
özellikler ve etkileri, bunların fayda ve zararlarını bilmeli ve 
ona göre hareket edilmelidir demiştir. “Fizik alanında da ça-
lışmalar yapmıştır. Kendi yaptığı aletlerle madenlerin özgül 

ağırlıklarını çok yaklaşık değerde hesaplamıştır. M.S. 1051’de Gazne’de ölmüştür.

İbn-İül Baytar (M.S. -1248): Asıl adı, Ebu Muhammet Abdullah Bin Ahmet Ziyaeddin İbnül Baytar’dır. 
Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir, 1248 yılında Şam’da ölmüştür. Tıp tarihinin önemli botanik-
çilerindendir (günümüzün farmakolog-larına denk gelir). Hastalıkların bitki ve ürünleri ile tedavisi konu-
sunda, Kitabül-cami Fi’l-edviyet’il-müfrede ve Kitabül-mugni Fi’l-edviyet’il-müfrede adlı’ iki ünlü eser ver-
miştir. Bunlardan birincisi batı dillerine tercüme edilmiş ve batı tıbbını uzun süre etkilemiştir (1).  

Akşemsettin (Mehmet b. Hamza) (1389-1459): Şam’da doğmuş, Amasya’da ilköğreni-mini ta-
mamlamıştır. Daha sonra yazılarında bilim öğrenimini Şam’da tamamlamıştır. Kendisini tamamen bili-
me verdi. Çok zeki ve kabiliyetlidir. Osmancık medresesine müderris oldu. Birçok öğrenci yetiştirdi. Ta-
savvufa da yöneldi. Hacı Bayram Veli’ye talebe oldu. Hacı Bayram Veli’nin tavsiyesiyle ikinci Murat, onu 
Fatih’e lala olarak getirtti. Yani Fatih’in hocası oldu. İstanbul’un Fethi sırasında genç padişahın yanın-
da bulundu. Hekimlik bağlamında iki unvanı vardır: Tabip-i ervah (ruhların hekimi) ve tabib-i ebdan (be-
denlerin hekimi/tıp doktoru).

Akşemseddin’in tıp bilimindeki bilgisi genişti. Hastalıkların tanısını hemen koyar, ilacını da bizzat 
kendisi hazırlardı. Bitkiler üzerinde geniş araştırmalar yapmıştır. Hangi bitkinin hangi hastalığa iyi geldi-
ğini çok iyi bilirdi. Bulaşıcı hastalıklarla ilgilendi. Çünkü o yıllarda salgın hastalıklar binlerce kişinin ölü-
müne sebep oluyordu. Hastalıkların hangi yolla bulaşıp, nasıl tedavi edileceğini buldu. “Maddet-ül Ha-
yat” isimli eseri vardır. Bu eser hastalık belirtilerinin yanı sıra mikrop ve bulaşmadan söz etmesi bakı-
mından önemlidir. Bu eserinde şöyle demiştir: “Hastalıkların insanlarda teker teker ortaya çıktığını san-
mak hatadır. Hastalık insandan insana bulaşmak suretiyle geçer. Bu bulaşma gözle görülemeyecek ka-
dar küçük, lakin canlı tohumlar vasıtasıyla olur.” Buradan mikroptan bahseden, mikrobu bilen ilk kişi 
olduğu söylenir. Avrupa’da 13. ve 14.Yüzyılda büyük salgınlar ve kitle halinde ölümler görüldüğünde, 
bulaşıcı hastalıklar Tanrı’nın günah-karlara vermiş olduğu cezalar olarak nitelendiriliyordu. 16. Yüzyılda 
Akşemseddin’den yaklaşık 100 yıl sonra Fracasrora Bulaşıcı Hastalıklar ve Öldürücü Salgınlar Hakkın-
da adlı eserinde, bulaşıcılıktan bahsetmiştir. Kanserle de ilgilendi. Kanser konusunda geniş çaplı araş-
tırmalar yaptı.

Eserleri: Maddet-ül Hayat (hayatın maddesi), Kitab-ül Tıp. Bu iki eseri de Türkçedir. Arapça olarak 
yazdığı başka eserleri de vardır.

Akşemseddin İstanbul’un fethinden sonra Göynük’e yerleşti.  1459 yılma, yani ölümüne kadar bir-
çok öğrenci yetiştirdi.

Sabuncuoğlu Şerafettin  (1386-1470):  İkinci Mehmet (Fatih) döneminin ünlü tabip ve cerrah-
lardandır. Amasyalıdır, eğitimini de burada tamamlamıştır. 17 yaşında öğrenmeye başlamıştır. Cerrahi 

(1) Arabacıoğlu 1991
(2) Aksoy 2010
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alanda uzmandır. Çalışmalarında deneysel fi zyolojiye de ağırlık verdi. Horoz üzerinde, diğer hayvanlar 
üzerinde deneyler yapmıştır. Hatta kendi üzerinde dahi deneyler yapmıştır.

Eserlerinden Kitab-ı Cerrahiyeti’l Haniye (Cerrahiye-i Haniye) ; cerrahlıkla ilgili olan en ünlü eseri-
dir. Bu eserinde ameliyatla ilgili resimlere yer vermiştir. Cerrahiye-i Haniye, İslam ve Osmanlı dünyası-
nın cerrahi alanında ilk insan resimli eseridir. Ameliyatlarda hasta-doktor pozisyonları, kullanılan aletler 
ayrıntılı olarak resmedilmiştir.  

Mücerrebname isimli eseri; uzun bir hekimlik döneminden sonra yazdığı ilaçlarla ilgili olan kitaptır.
Kendi deneylerine dayanan bir eseridir. Zeyneddin el-Cürcani’nin Zahire-i Harzemşahi adlı eserinin far-
makoloji kısmının tercümesi olan ‘Akrabadin Tercümesi’, eserden dönemin farmakolojik ve tıbbi termi-
nolojisi hakkında bilgi edinmekteyiz.

İbrahim Hakkı(1703-1780): “Marifetname” isimli ünlü bir eseri vardır. Marifetname’de bilim soyut-
tan somuta doğru ilerler. Başlangıçta matematik, botanik, zooloji, ondan sonra insan anatomisi geniş 
olarak işlenir. Anatomi öğreni-minin yararlarından bahsetmiştir. Marifetname’de kaslar ve sinirler hak-
kında da şimdi bile değerini koruyan bilgiler vermiştir. Marifetname’de beden yapısıyla insan karakteri 
arasındaki ilişkilere de değinilmiştir.

Abbas Vesim (Doğum belli değil-ölüm 1761): 18. Yüzyıldaki önemli tıp insanların-dandır. Kambur 
Vesim lakabıyla tanınmıştır. Abbas Vesim, hastalıklarda sebeplere önem vermiştir. Tedavinin sempto-
matik olması gerektiğine inanmıştır. Tıbbı iyice anlayabilmek için fi zik, mekanik, deneysel kimya öğren-
mek gerektiğine inanmıştır. “Tıbb-ı Kimya-ı Cedid” adlı eseri bu görüşünü ispatlamaktadır. Onda İbn-i 
Sina’ nın tesiri hissedilir.

Abbas Vesim’in en önemli özelliklerinden birisi de eserlerinde deontoloji konusunda zamanın dü-
şüncelerini yansıtan değerlendirmelerde bulunması, doktorluk görevlerin-den bahsetmesi, doktorluk 
mesleğinin ilmi gelişmesine ve uygulama şekline yön vermiş olmasıdır.

En önemli eseri “Düstur’ül Vesim fi -Tıbbı Cedid vel Kadim” dir. Bu eserinde hastalıklardan, kadın-
çocuk hastalıklarından, ilaçlardan, son bölümünde de doktorlara yapılan tavsiyeler yer almaktadır. Has-
talıklara ait bölümde zatürree, akciğer veremi, kan tükürme, dizanteri, mide bağırsak hastalıkları, kalp 
hastalıklarından bahseder. Eserinin ikinci bölümünde çocuk sağlığını anlatır. Eserinin son bölümünde 
Hipokrat yeminine yer vermekte, tıp ahlakından bahsetmektedir.

5.5.TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE LİDER HEKİMLER

Resim 31: Besim Ömer AKALIN

Besim Ömer AKALIN (Paşa):  (01 Temmuz 1861 İstanbul -19 Mart 
1940 Ankara)(1, 2): İlköğrenimini Priştine’de yaptı. Orta-öğrenimine Ko-
sova Mülki Rüştiyesinde başladı, Kuleli Askerî Tıbbiye İdadisi’nde ta-
mamladı. Yüksek öğrenimini Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de askerî öğ-
renci olarak ve her sınıfta birincilikle 1885’te yüzbaşı rütbesi ile bitiren 
Akalın, uzmanlık eğitimi için Paris’e gitmiş ve orada zamanın ünlü 
hekimlerin-den eğitim almıştır. Dönüşünde, general rütbesi ile Askeri 
Tıbbiye’ye profesör olarak atanmıştır. Kadın hastalıkları, doğum ve ço-
cuk uzmanıdır. Türkiye’de çağdaş doğum ve ebeliğin kurucuların-
dandır. “Ebelerin ebesi” diye anılır.  Anne ve çocuk ölümlerinin azaltıl-
ması konusunda önemli hizmetler vermiştir. Elliye yakın eseri vardır.

1895 yılında Ebe Okulu’nda öğretmen oldu. Ebelik alanında ilk ki-
taplar olan “Doğurduktan sonra”, “Ebe hanımlara öğütlerim” ve “Ebe-
lik” adlı kitapları yayımlayarak çağdaş ebeliğin ülkedeki kurucusu oldu.

( ) Akdur ve Aydın 2003
(2) wikipedia.org
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Akalın, Türkiye’de, sağlık mesleklerinin gelişmesi ve bu alanlarda insan gücü yetiştirilmesinin ön-
derlerindendir. İlk sağlık memurluğu, hemşirelik ve ebelik kurs ve okullarının açılışında hep onun çaba-
ları ve önderliği vardır. Bu okullarda bizzat hocalık da yapmıştır.

Tıp Fakültesi dekanlığı, üniversite rektörlüğü görevlerinde bulundu. İki dönem milletvekilliği yaptı.

Akalın’ın en önemli katkılarından birisi de; Çocuk Esirgeme, Veremle Mücadele, Süt Damlası gibi 
derneklerin kuruculuğunu yapması ve bunları geliştirmesidir. Kızılay Derneği’ne de büyük hizmetler ve-
rerek gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Resim 32: Refi k SAYDAM

Refi k SAYDAM (1881-1942) (1, 2) : Ekim 1905 tarihinde, hekim yüzbaşı 
olarak mezun olan Saydam, Sağlık Bakanlığı (13 yıla yakın), İçişleri Ba-
kanlığı ve Başbakanlık görevle-rinde bulundu. Ayrıca Kızılay Genel Baş-
kanlığı da (13 yıldan fazla) yapmıştır.

1921 yılında Sağlık Bakanlığı görevine başlayan Saydam, “Sağlık İl 
Müdürlükleri” ve “Hükümet Tabiplikleri”ni kurarak hizmetlerin tüm yur-
da yayılmasını sağlamıştır. Böylece sağ-lık hizmetlerinin örgütlenmesi ve 
yurda yayılmasında büyük bir başarı göstermiş ve günümüzdeki sağlık 
hizmetlerinin yapılanmasına damgasını vurarak, sağlık hizmetleri tarihi-
mizde onurlu bir yer almıştır. 

Refi k Saydam, koruyucu hizmetler ve birinci basamak tedavi edici 
hizmetlere büyük önem vermekle kalmamış, hastane hizmetlerinin ge-
lişmesi için de numune hastaneleri kurmuştur. Sıtma, verem, trahom ve 
frengi gibi hastalıklarla mücadele yasa ve programlarını yürürlüğe koya-
rak,  bu programları büyük bir başarı ile yürütmüş ve böylece bu hasta-
lıklar kontrol altına alınmıştır.

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair kanun (1928), Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 
(1930) ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Memurin Kanunu (1936) gibi kanunlar başta ol-
mak üzere, sağlık hizmetlerinin temelini oluşturan 50’yi aşkın kanun ve 18 tüzük onun döneminde çıka-
rılmıştır. Bunların hemen tamamı, günümüzde de yürürlükte olan kanunlardır.  Ebe, sağlık memuru ve 
hemşirelik okullarının ilkleri Refi k Saydam tarafından açılmıştır. 

Bazıları yukarıda sıralanan, Refi k Saydam’ın hizmetlerinin hepsinden burada söz etmek olanaksız-
dır. Özet olarak, günümüz Türkiye’sindeki sağlık sistemini kuran insan olduğunu söylemek yeterlidir.

Resim 33: Adnan ADIVAR

Adnan ADIVAR (1882-1955)(1, 2) : 1905 yılında tıbbiyeyi bitiren, Adıvar’ın 
ünü; hekimlikten daha çok, politikacı ve yazar olmasından gelir. Padi-
şahlığa karşı tutumu nedeniyle Avrupa’ya kaçtı ve Berlin Tıp Fakültesi’nde 
çalıştı. 1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra yurda döndü. Tıbbi-
yede öğretim görevliliğine başladı. Son Osmanlı Meclisi’nde İstanbul 
milletvekilliği yaptı. Kurtuluş Savaşı’nın başlamasıyla, eşi olan, Halide 
Edip Adıvar ile birlikte Anadolu’ya geçerek, Atatürk’ün yakın çalışma ar-
kadaşları arasına katıldı. Milletvekilliği ve Sağlık Bakanlığı görevlerinde 
bulundu. Türkiye’nin ilk sağlık bakanıdır. Bir ara ayrı bir parti kurdu ve bu 
parti kapatılınca tekrar Avrupa’ya gitti ve dönüşünden sonra yazarlık 
yaptı. Ansiklopedik nitellikte çeşitli eserleri vardır.

(1) Akdur ve Aydın 2003
(2) wikipedia.org
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Tevfi k SAĞLAM (1882-1963): Askeri Tıbbiye’den 1903 yılında mezun olan Sağlam, Türkiye’de, 
çağdaş dahiliye ve intaniyenin kurucularındandır. Bu alanlarda değerli eserler yazmıştır. Asker iken, İkin-
ci Ordu Sağlık Dairesi Başkanlığı, Gülhane Hastanesi Başhekimliği gibi önemli görevlerde bulundu ve 
generallik rütbesine ulaştı. Ordudan ayrıldıktan sonra, tıp fakültesi dekanlığı, üniversite rektörlüğü gö-
revlerinde bulundu ve ordinaryüs profesörlüğe yükseldi. Verem Savaş Derneği’ni kurması ve geliştirme-
si diğer önemli bir hizmetidir.

Resim 34: Mazhar OSMAN

Mazhar OSMAN(1884 -31 1961 İstanbul)(1,2): Ord. Prof. ruh ve sinir 
hastalıkları uzmanı, Türkiye’de ilk çağdaş ruh sağlığı hastanesini kuran 
Türk hekimidir.

1904 yılında “Askeri Tıbbiye”den yüzbaşı rütbesiyle mezun olan 
Mazhar Osman, “Gülhane Askeri Hastanesi Akliye Servisi”nde öğret-
men yardımcılığına başladı. 1908 yılında Berlin ve Münih’e giderek nöro-
loji ve psikiyatri dallarında eğitim aldı. Tekrar Gülhane’ye dönen Osman, 
1914’te Haseki’deki “Akıl Hastalıkları Müşahedehanesi”nin başheki-mi 
ve müdürü oldu.

Daha sonra Haydarpaşa Askeri Hastanesi akliye ve asabiye müte-
hassıslığına getirildi. Bakırköy’de bulunan ve terk edilmiş bir kışla olan 
“Reşadiye Kışlası”nın bulunduğu araziyi devletten talep etti. Dönemin 
cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, başbakanı İsmet İnönü ve içiş-
leri bakanı Refi k Saydam’ın onayı ile 1924 yılında başlayan süreç, 15 
Haziran 1927 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin 

kurulmasıyla tamamlandı. 

Uzun süre başhekimlik görevinde bulundu. 1933’te İstanbul Üniversitesi Psikiyatri Kliniği’ne Ordi-
naryüs Profesör olarak atandı. 1941’de başhekimlik görevini bıraktı ve emekliye ayrıldığı 1952’ye kadar 
öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü.

Türk Nöro-psikiyatri Cemiyeti’nin yanı sıra; “İçki İle Mücadele Cemiyeti” gibi sağlık derneklerinin 
kurucusu olan Osman Sinir Hastalıkları (1935-1936, 2 cilt), Keyif Veren Zehirler (1934) gibi çeşitli mesle-
ki eserler yazdı. Hamburg Akıl Hastalıkları Derneği, Fransız Nöroloji Derneği, New York Nöroloji Akade-
misi gibi yurtdışı sağlık kuruluşla-rının onur üyeliklerine seçildi. Türkiye’de ilk kez Sereloji, Nöro-patoloji, 
deneysel psikoloji laboratuarları oluşturulmasında önemli rol oynadı. 1961 yılında vefat etti. Mezarı Zin-
cirlikuyu Mezarlığı’ndadır.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, bir dönem “Mazhar Osman Hastanesi” adıyla da anıl-
mıştır.

Resim 35: Hikmet BORAN

Dr. Hikmet Boran: Hikmet Boran’ın babası Hakkı Bey, Abhazya’dan 
sürülen ve Trabzon’a yerleşen Çerkes göçmenlerdendir. Posta 
telgraf memurudur. Hikmet babası Balıkesir’in Savaştepe bucağın-
da görevli iken 1901 yılında orada doğmuştur.

Tıbbıye Mektebi’nde öğrenim görmek üzere İstanbul’da bu-
lunduğu sırada, 13 Kasım 1918‘ de İstanbul İtilaf Devletleri tarafın-
dan İşgal edilir. Bundan yaklaşık dört ay sonra 3 Şubat 1919′da, İn-
giliz birlikleri, karargah yapmak üzere Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’yi 
işgal ederler. Öğrenciler okullarını kurtarmak ve öğrenimlerine de-
vam etmek için çare aramaktadır. Üçüncü sınıf öğrencilerinden Sır-

(1) Akdur ve Aydın 2003
(2) wikipedia.org
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rı, Kazım İsmail, Yusuf, Müfi t ve Hikmet Boran bir araya gelerek, İngiliz işgaline karşı bir protesto toplan-
tısı düzenlemeyi kararlaştırırlar. Okulun kuruluş yıldönümü olan 14 Mart’ı kutlamak üzere bir toplantı dü-
zenlerler. Asıl maksatları işgal kuvvetlerine karşı ayaklanmaktır. 

Tüm örenci ve öğretim üyeleri toplantıya davet edilir. Okulun iki kulesi arasına büyük bir Türk Bay-
rağı asarlar.14 Mart 1919  günü Tüm tıbbiyeliler büyük salonda toplanırlar. Büyük bir coşku ile hem 
Tıphane-i Amire’nin açılışı anılmış hem de işgal protesto edilmiştir.  İngiliz bahriyelileri şiddet kullana-
rak toplantıyı dağıtırlar. Birçok öğrenci tutuklanır. Olayın yıldönümü olan 14 Martlar, tıp camiasının em-
peryalist güçlerin karşısına resmen çıkışının yıldönümü ve bugünkü Tıp Bayramı’nın sebebini oluşturdu.

4-11 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi’ne katılan 38 delegeden biri Tıbbiye-i Şahane öğrenci 
temsilcisi olarak katılan 18 yaşındaki 3.Sınıf öğrencisi Hikmet Boran’dır. 

Kongrede bazı delegeler tarafından ülkenin kurtuluş yolu olarak manda dile getirilmiştir. Bunun 
üzerine Hikmet Boran “Paşam, temsilcisi olduğum Tıbbiyeliler beni buraya İstiklal davamızı başarmak 
için gönderdiler. “Mandayı” kabul edemem… Bunu kabul edecek olanları şiddetle reddederiz. Örneğin 
“manda” düşüncesini siz bile kabul etseniz, sizi de reddederiz. Mustafa Kemal’i vatan kurtarıcısı değil, 
vatan batırıcısı olarak ilan eder; şiddetle karşı koyarız!” şeklinde bir konuşma yapar. 

Bunun üzerine M. Kemal Paşa Arkadaşlar, gençliğe bakın; Türk millî bünyesindeki asil kanın ifade-
sine dikkat edin! Gençler, vatanın bütün ümit ve istikbali size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağ-
lanmıştır,’” diyerek Hikmet Bey’e donmüş ve “Evlat; müsterih ol. Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe 
güveniyorum. Biz, azınlıkta kalsak dahi mandayı kabul etmeyeceğiz. PAROLAMIZ TEKTIR VE DEĞIŞMEZ: 
YA ISTIKLAL, YA ÖLÜM!  diye cevap verir.

Mustafa Kemal’in bu sözleri üzerine Hikmet Bey de yerinden fırlayarak: “Var ol Paşam!..” demiş 
ve Mustafa Kemal’in elini öpmüştür. Bir daha salonda hiç kimse mandadan söz edemez ve Misaki Mil-
li kararı çıkar.

Hikmet Boran Milli Mücadele için oluşturulan bütün derneklerin “Rumeli ve Anadolu Müdafaa-i Hu-
kuk Cemiyeti” adıyla,  bir çatı altında toplanmasını öneren kişidir.

TBMM kurulunca; arkadaşı Yusuf Balkan’la birlikte, Tıbbiye’deki öğrenimini yarıda bırakarak 
Ankara’ya geldi. Cebeci’deki Askeri Hastanesinde görevlendirildiler. 

Sivas Kongresi’nden sonra Hikmet Boran, yakın arkadaşı Yusuf Bey (Balkan) ile birlikte, Dr. Adnan 
Adıvar’ın başhekim olduğu Ankara Cebeci Askeri Hastanesi’nde, bakteriyoloji uzmanı Tabip Albay İb-
rahim Tali Bey (Öngören)’in başında bulunduğu laboratuarda görevlendirilirler. O tarihte, “tifüs salgını” 
halkımızı ve özellikle cephedeki askerimizi kırıp geçirmekteydi.  Laboratuvarda  aşı yapımında çalıştılar. 
İki arkadaş, İbrahim Tali Bey’le beraber kendi üzerlerinde tifüs aşısı denenmesini, gönüllü olarak kabul 
ettiler. Gösterdikleri bu fedakârlık üzerine, Mustafa Kemal tarafından Hikmet ve Yusuf Beyler’e rütbe ve-
rilmiş ve maaş bağlanmıştır.

Hikmet Boran daha sonra, “Sıhhiye Subayı” olarak, Büyük Taarruza katıldı.  İzmir’e giren ilk birlikte 
subay olarak görev aldı. Zafer’den sonra İstanbul’a dönerek, Tıbbiyedeki öğrenimini 1922’de tamamla-
dı. Uzmanlığını tamamlayarak savaştan sonra genel cerrah olarak görev yapmıştır. 

Hayatını genel cerrah olarak sürdürdü. 1940’lı yıllarda gönüllü olarak “Şark Hizmeti”ne git-
ti; Sarıkamış’ta görev yaptı. Bu görev sırasında vereme yakalanan Hikmet Bey, İstanbul’da bir sanator-
yumda bir yıl kadar tedavi gördü fakat sağlığına kavuşamadı; 1945 yılında hayatını kaybetti. Cenazesi 
Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilmiştir.
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Resim 36: Nusret FİŞEK

Nusret FİŞEK(21 Kasım 1914-03 Kasım 1990) (1, 2) : Kurtuluş Savaşı’nın 
önde gelen komutanlarından Tümgeneral Hayrullah Fişek’in oğludur. 
21 Kasım 1914’de Sivas’ta doğan Prof. Dr. Nusret H. Fişek, 1932’de  
Kabataş Erkek Lisesi’ni, 1938’de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 
bitirmiş, 1941’de bakteri-yoloji uzmanı, 1946’da Biyokimya uzmanı ol-
muştur. 

19 1952’de Harvard Üniversitesi’nden tıp bilimleri doktora dere-
cesi almış, 1955’de biyokimya doçenti, 1966’da halk sağlığı profesörü 
olmuştur. “Herkese eşit ve nitelikli sağlık hizmeti” düşüncesinin yılmaz 
bir savunucusu olan Fişek, Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı, Refi k Say-
dam Hıfzıssıhha Okulu Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Toplum He-
kimliği Enstitüsü Müdürlüğü, Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı gibi çok 
sayıda üst düzey görevde bulunmuştur. Ayrıca Refi k Saydam Merkez 

Hıfzıssıhha Enstitüsü Aşı Kontrol Laboratuvarı Şefl iği, Avrupa Biyolojik Standardizasyon Birliği Eksper 
Komitesi Üyeliği, Dünya Sağlık Örgütü Danışmanlığı, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü 
Kurucu Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı, Interna-
tional Editorial Advisory Committee of the Population Information Program of the George Washington 
University Medical Center Üyeliği ve Dünya Sağlık Örgütü İcra Komitesi Üyeliği yapmıştır.

Nüfusbilim alanındaki çalışmaları nedeniyle Michigan Üniversitesi 150. yıl ödülünü almış, sağlığın 
sosyalleştirilmesi alanındaki çalışmaları nedeniyle İngiliz Kraliyet Akademisi üyeliğine seçilmiştir. Nük-
leer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Hekimler Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve İnsan Hakları 
Derneği kurucusu olan Fişek, Cüzam Savaş ve Araştırma Derneği Şeref Diploması, Hacettepe Üniver-
sitesi Akademik Hizmet Belgesi, Türk Tabipleri Birliği Hizmet ve Onur Belgesi ve Türkiye Ulusal Verem 
Savaş Derneği Şeref Rozeti sahibidir.

Türkiye’de Halk Sağlığı disiplininin kurucusu ve sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinin mimarıdır. 
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ve Nüfus Planlaması kanunlarını bizzat hazırlayarak yürürlüğe 
sokmuştur. Her iki uygulama da sağlık tarihimizde devrim niteliğindedir. Bu hizmetlerin gelişmesinde 
büyük emeği geçmiştir.

Türkiye’deki Toplum Hekimliği-Halk Sağlığı kürsülerinin/anabilim dallarının başlangıcı, Fişek’in, 
1965 yılında, Hacettepe Tıp Fakültesi’ndeki Toplum Hekimliği kürsüsünü kurması ile olmuştur.

5.6.HİPOKRAT

İyonya’lı olan Hipokrat (Hipocrates), tıp tarihinde Eski Çağın en ünlü hekimidir. M.Ö. 460 yılında 
İstanköy Adasında doğmuş ve kimi kaynaklara göre 370, kimilerine göre ise 377 yılında Teselya’daki 
Larissa kentinde ölmüştür(3,4,5).2Babası da ünlü bir hekimdir ve Hipokrat’ı yetiştiren kişidir. Hipokrat’ın 
oğullarının ve damatlarının da hekim olduğu söylenir(3). Yaşamı sırasında tüm Yunanistan’ı dolaşmıştır. 
“Tıbbın babası” olarak adlandırılır. 

Yaşamına ilişkin bilgiler hem az hem de başkalarının aktarımlarına dayalıdır(5). Hipokrat’ın oldu-
ğu ileri sürülen yapıtların bazılarının sonradan öğrencilerinin yazdığı anlaşılmış olmasına karşın yine de 
birçok kitabın yazarıdır. Hastalıkların tanısı ve kalp üzerine yazmış olduğu iki kitabı, bunlardan en ünlü 
olanlardır. Bir kısmı kendisinin olmasa bile, insanlığa, O’nun adı ile anılan ve iyileştirme yöntemlerinden 

(1) Akdur ve Aydın 2003
(2) wikipedia.org
(3) Dirican ve Bilgel 1993
(4) Şentürk ve Dursun 1993
(5) Eren 1996
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oluşan büyük bir hekimlik öğretisi bırakmıştır(1). 

Hipokrat, bilimsel tıp ve klinik gözlemin öncüsü olarak kabul edilir. Gözlediği tüm hastalıkların be-
lirtilerini yazarak birçok hastalığı ve hastalık belirtisini tanımlamıştır. Yaptığı klinik tanımlamalar (Hipok-
rat Yüzü, Hipokrat Parmağı vb) günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Hastalıkların birbirinden fark-
lı olduğunu söyleyen ilk hekimdir. 

Birçok ülkeyi gezdiği, bu ülkelerdeki hekimleri etkilediği bu hekimlerin yapıtlarındaki Hipokrat’tan 
yapılan alıntılardan anlıyoruz. Çağındaki hekimlik bilgilerini en iyi bilen ve en iyi uygulayan kişidir. İstan-
köy’ de bir tıp okulu kurmuştur. 

Resim 37: Hipokrat

Birçok yazara göre, sağlık hizmet ve anlayışının mistisizmden 
kurtuluşu klinik gözlemin öncüsü olan Hipokrat ile başladığı ka-
bul edilir. Çünkü Hipokrat’tan sonra, hastalıkların tedavi-sinde, 
mistik uygulamalar yerine, tapınakların bahçesinde yetiştirilen 
ya da kırlardan toplanan bitkilerden yapılan ilaçların verilmesi 
daha yaygın bir uygulama haline gelmiş ve polifarmasi döne-
mine geçiş hızlanmıştır. Hipokrat’ın yolunu izleyen, Galenos, 
bu uygulamaları daha da geliştirerek, bugünkü anlamda olma-
sa da, hasta tedavisinde ilacı ön plana çıkarmıştır. Bu nedenle 
de, tıbbın bilimsel temellere oturtuluşunun başlangıcının Hi-
pokrat olduğu kabulü oldukça yaygındır. Hatta, birçok tıp tarih-
çisi, tıp tarihini, Hipokrat’tan önce ve sonra diye iki dönemde 
inceler.

Hipokrat, hastalıkların sağlığa elverişsiz koşullarda ya-
şamak ve çalışmaktan ileri geldiğini savunan ilk hekimler-
dendir. Hastalıkları organizmadaki kan, lenf ve safra gibi 
beden sıvılarının bozuklukları ya da bunlar arasındaki den-
genin bozulması ile açıklamaya çalışmıştır1(1).

Hipokrat’ın Tıbba Katkıları: Hipokrat’ın yaşadığı dönem, 
insanın doğaya bakışının ve onu algılayışının köklü değişimlere uğradığı bir dönemdir. Bu gelişimden 
tıp da etkilenmiş ve köklü bir anlayış değişikliği geçirmiştir. Bu nedenle de, Hipokrat’ın bu dönemle 
(M.Ö.460- 370)çakışması ya da bu kültürden çıkması rastlantı değildir. Hemen her yerde olduğu gibi, 
eski Yunan Uygarlığı’nda da hem insan sağlığı hem de bu alandaki her türlü uygulamalar doğaüstü 
güçlere dayanan, dinsel, mistik temalar aracılığıyla açıklanıyor; sağlık hizmetlerinin verildiği yerler ta-
pınak, mabet gibi kutsal mekanlar oluyordu. Hipokrat, tıbbı Asklepeion tapınaklarının dışına çıkararak 
akılcı, gözlemci, somut açıklamalara dayanan bir nitelik kazandırdı. O, aynı zamanda,  sağlık hizmeti ve-
recek hekimleri belli bir meslek anlayışı çerçevesinde örgütleme yoluna da gitti. Böylelikle, tarihteki ilk 
sağlık mesleği olduğu kabul edilen hekimlik uğraşı, içsel bir denetim mekanizmasına kavuşmuştur(2) . 

Hipokrat’ın hekimliği, Pythagoras ve Em-pedocles’in etkileri altındadır. Ancak, din ve büyücülüğe 
dayalı hekimliğe kuvvetle karşı çıkar. O, doğayı inceler ve yalnız doğaya inanır. Kişinin yaşamını sürdü-
rebilmesi için dış etkenlere uyması zorunlu olduğunu düşünür. Böylece tıpta çok önemli bir aşama olan 
“ortamlar kuramı” ortaya çıkmıştır. 

Hipokrat tıbbı boş inançlardan ve temelsiz varsayımlardan kurtararak gözleme önem ve öncelik ve-
ren bir anlayış yerleştirmişti. O’nun anlayışı kendi açıklamasına göre iki sözcükten oluşmaktadır; göz-
lem ve usavurma (muhakeme). Hipokrat usavurmayı “bir tür bellek” olarak açıklamaktadır.

(1) Eren 1996
(2) Aydın 1998
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Hipokrat’ın hekimlik anlayışı tüm olarak deneye dayanmaktadır. Hastalıkları bedendeki doğal güç-
ler iyileştirir. Hekimin ilk görevi bu güçlerin tersine davranmamaktır. Etkilerini göstermeleri için bu doğal 
güçlere yardımcı olunmalıdır. “Çünkü kişi her şeyden soyutlanmış değil, çevresindeki her şeye bağım-
lıdır.” Doğada her şey dengeye doğru gitmektedir. Hastalıklar, dış çevrenin bu dengeyi bozması üzeri-
ne ortaya çıkarlar. Hekim dengenin kurulmasına yardımcı olmalıdır. Klinik gözlemin önemi burada orta-
ya çıkmaktadır.

Hipokrat hastalıklarda bedenin kendini savunma çabası içine girdiğini, iyileştirme çabalarının bu 
savunmaya yardımcı olması gerektiğini ileri sürmüştür. Bu görüş günümüzde de savrulmak-tadır.

Hipokrat hastalıkların oluşum nedenlerini Eski Yakın Doğu Uygarlığı ve çağdaşı düşünürlerin etkile-
rini hekimliğe uygulayarak açıklamıştır. Bu açıklamalar bu günkü bilgilerimize oldukça yakındır.

Yaşadığı çağda otopsi ve ameliyat yapmak dinsel nedenlerle yasak olduğu için fi zyoloji ve anato-
miye ilişkin bilgisi hemen hemen hiç yoktur. 

Hipokrat her organın diğerlerini etkilediğini, sağlıklı olmanın tüm organların iyi çalışmasına bağlı ol-
duğunu belirtmiştir. O’na göre insan bedeni dört ana tözden oluşmaktadır. Bunlar; kan (sıcak olup kalp-
ten gelen), balgam (beyinden gelen), sarı safra (kuru olup karaciğerden gelen) ve kara safra (nemli olup 
mideden gelen sevda) olduğunu düşünmesi çağının evrene ve maddeye ilişkin görüşlerinin özgün ola-
rak hekimliğe uygulanmasıdır. Bu kurama “suyuklar” ya da ‘dört suyuk” kuramı adı verilmektedir.

Hipokrat’ın ününün diğer bir kaynağı da, hekimlerin uyması gereken tıp ahlak kuralları konusunda 
getirmiş ve geliştirmiş olduğu ilkelerdir. Hipokrat, hem döneminin genel anlayışının bir uzantısı olarak, 
hem de mesleki uygulamaları çerçevesinde; hekimleri toplum içerisinde ayırt edilebilir, özel nitelikteki 
kişiler olarak bir araya getirmek istemiştir. Bundan dolayı da, tıp etiğinin ilke ve kurallarına uymayı mes-
lekteki her hekim için zorunluluk olduğunu düşünmüştür.  Her fırsatta ve çeşitli yazıları aracılığıyla he-
kimlerin uymakla yükümlü olduğu etik ilke ve kuralları yaymaya çalışmıştır. 

Hipokrat’a ait bazı yazılarda, yer yer etiket kuralları olarak ifade edebileceğimiz,  hekimin günlük 
hayatta nasıl bir insan olması ve ne tür tutum ve davranışlarda bulunması gerektiğine ilişkin tespitler 
yer alır. Bunlar günümüze dek geçerliliğini korumuş ve ‘‘Hipokrat Andı’’ ya da ‘‘Hipokrat Yemini’’ ola-
rak anılmıştır. 

Antta yer alan hekimlerin hastalarına karşı etik yükümlülükleri, bugün için önemli bir yorumlama ve 
tartışma konusudur. Ant metinlerinden doğrudan yansıyanların,   zarar vermeme ve sır saklama ilkele-
ri ile öldürücü ilaç vermeme, çocuk düşürtmeme ve mesaneden taş almama kuralları olduğu söylene-
bilir. Ancak, Ant bir bütün olarak değerlendirildiğinde karşımıza çıkan ana ilke; kişisel özelliklerine bak-
maksızın, hekimin her koşulda hastasına yararlı olması ve onun iyiliği için çalışmasıdır.  Bugün “Yararlı-
lık İlkesi” olarak adlandırdığımız hekime yüklenen bu etik sorumluluk (yükümlülük, ödev), yüzlerce yıl-
dan süzülüp gelen hekim-hasta ilişkisinin temel öğesidir.  Bu ilkenin pratiğe uygulanmasıyla gelişen do-
ğal sonuç, hekimin “Babacıl (Paternalistik)” tutumudur ve bu tutum günümüzde yoğunlukla tartışılan 
bir konudur.

Hipokratik Hekim Andı özünde hekimlerin birbirlerine ve meslektaşlarına karşı etik sorumlulukları-
nı tanımlar. Hekimlerden, birbirleriyle olan ilişkilerinde saygınlık, birlik, yardımlaşma ve işbirliği istenir. 
Hipokrat’ın hekimlik mesleğinin uygulanışına ilişkin geliştirdiği kurallar, günümüzde bile geçerlidir ve 
birçok ülkede hekimlik okullarını bitirenler, mesleğe O’nun düzenlediği “Hekimlik Andı”nı yaparak baş-
larlar. Türkiye’de de, Hipokrat Yemininden esinlenerek uyarlanmış olan metinler tıp öğrencilerinin me-
zuniyet törenlerinde ‘Hekim Yemini’ olarak kullanılmaktadır. 

Ortaçağ boyunca Eski Yunan kültürünün öteki ürünleri gibi, Hipokrat Andı da unutulmuştur. 
Avrupa’da M.S. bin yıl dolarken tıp eğitimi üniversitelerde verilmeye başlamıştır. Yaklaşık aynı dönem-
de Rönesans’ın da öncülleri başlamıştır. Buna koşut olarak Eski Yunan bilim ve kültürünü anma ve ara-
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ma faaliyetleri de başlamıştır. Böylelikle, Hipokrat Andı tekrar gündeme gelmiştir. Hekimlik üzerinde bir 
denetim aracı olur. On dokuzuncu Yüzyılla birlikte hekimlik mesleği, tıp uğraşı ve sağlık hizmetleri üzeri-
ne yeni görüşler ortaya çıkmaya başlayınca, tıp mesleğinde de güncel etik bir çerçeve oluşmuştur. Bu-
nun bir sonucu olarak Batı ülkelerinde etik kodlar oluşturularak hekimlerin uymakla yükümlü oldukla-
rı etik ilke ve kurallar belirlenmiştir. Bu çalışmalar-da, daima Hipokrat Andı bir sembol ve temel kaynak 
olmuştur.

Hipokrat’ın yaşadığı dönem, insanın doğaya bakışının ve onu algılayışının köklü değişimlere uğra-
dığı bir dönemdir. Bu gelişimden tıp da etkilenmiş ve köklü bir anlayış değişikliği geçirmiştir. Bu neden-
le de, Hipokrat’ın bu dönemle (M.Ö. 460-370)   çakışması ya da bu kültürden çıkması rastlantı değildir. 
Hemen her yerde olduğu gibi, eski Yunan Uygarlığı’nda da hem insan sağlığı hem de bu alandaki her 
türlü uygulamalar doğaüstü güçlere dayanan, dinsel, mistik temalar aracılığıyla açıklanıyor; sağlık hiz-
metlerinin verildiği yerler tapınak, mabet gibi kutsal mekanlar oluyordu. Hipokrat, tıbbı Asklepeion tapı-
naklarının dışına çıkararak akılcı,  gözlemci,  somut açıklamalara dayanan bir nitelik kazandırdı. O, aynı 
zamanda,  sağlık hizmeti verecek hekimleri belli bir meslek anlayışı çerçevesinde örgütleme yoluna da 
gitti. Böylelikle, tarihteki ilk sağlık mesleği olduğu kabul edilen hekimlik uğraşı, içsel bir denetim meka-
nizmasına kavuşmuştur (11) . 

Kendisiyle ilgili bilgilerimizin tarihsel kesinliği bir yana, Hipokrat,  hem döneminin genel anlayı-
şı uzantısında,  hem de mesleki uygulamaları çerçevesinde; hekimleri toplum içerisinde ayırt edilebilir, 
özel nitelikteki kişiler olarak bir araya getirmek istemiştir. Bundan dolayı da, tıp etiğinin ilke ve kuralları-
na uymayı meslekteki her hekim için zorunlu tutmuştur. Hekimlerin uymakla yükümlü olduğu etik ilke ve 
kurallar Hipokrat’ın çeşitli yazıları aracılığıyla günümüze ulaşmıştır; ancak bu konudaki en önemli kay-
nak Hekim Andıdır (1). 

Hipokrat’a ait bazı yazılarda, yer yer etiket kuralları olarak ifade edebileceğimiz, hekimin günlük ha-
yatta nasıl bir insan olması ve ne tür tutum ve davranışlarda bulunması gerektiğine ilişkin tespitler yer 
alır. Hekimlik etiğinin asıl tarihsel kaynağı olan Hipokratik Hekim Andı ise hekimlerin birbirlerine ve mes-
lektaşlarına karşı etik sorumluluklarını tanımlar. Hekimlerden, birbirleriyle olan ilişkilerinde saygınlık, bir-
lik, yardımlaşma ve işbirliği istenir(1). 

Antta yer alan hekimlerin hastalarına karşı etik yükümlülükleri, bugün için önemli bir yorumlama ve 
tartışma konusudur. Ant metinlerinden doğrudan yansıyanların, zarar vermeme ve sır saklama ilkele-
ri ile öldürücü ilaç vermeme, çocuk düşürtmeme ve mesaneden taş almama kuralları olduğu söylene-
bilir. Ancak, Ant bir bütün olarak değerlendirildiğinde karşımıza çıkan ana ilke; kişisel özelliklerine bak-
maksızın, hekimin her koşulda hastasına yararlı olması ve onun iyiliği için çalışmasıdır.  Bugün “Yararlı-
lık İlkesi” olarak adlandırdığımız hekime yüklenen bu etik sorumluluk (yükümlülük, ödev), yüzlerce yıl-
dan süzülüp gelen hekim-hasta ilişkisinin temel öğesidir.  Bu ilkenin pratiğe uygulanmasıyla gelişen do-
ğal sonuç, hekimin “Babacıl (Paternalistik)”  tutumudur ve bu tutum günümüzde yoğunlukla tartışılan 
bir konudur(1). 

Hipokrat Andı, Eski Yunan kültürünün öteki ürünleri gibi, Ortaçağ boyunca unutulmuştur. Milat son-
rasının ilk bin yılı dolarken, Avrupa’da tıp eğitimi üniversitelerde verilmeye başlanır. Rönesans’ın da his-
sedilmeye başlandığı yaklaşık aynı dönemde, Eski Yunan bilim ve kültürünü arama faaliyetleri de baş-
lar. Böylelikle, Hipokrat Andı tekrar gündeme gelerek, hekimlik üzerinde bir denetim aracı olur. On do-
kuzuncu Yüzyılla birlikte hekimlik mesleği, tıp uğraşı ve sağlık hizmetleri üzerine yeni görüşler ortaya 
konmaya başlar. Tıp mesleğine güncel etik bir çerçeve oluşturmak amacıyla Batı ülkelerinde etik kod-
lar oluşturularak hekimlerin uymakla yükümlü oldukları etik ilke ve kurallar belirlenir. Bu faaliyetlerde, 
Hipokrat’ın Hekim Andı daima temel kaynak olmuştur(1). 

(1) Aydın 1998
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Hipokrat Andı günümüzde, çeşitli biçimlerde değiştirilerek, çeşitli sağlık meslek okullarını bitirme 
yemini olarak kullanılmaktadır. Ünitenin ekler bölümünde bunlardan bazı örnekler verilmiştir(1) . 

Hipokrat Yemini’ nin Orjinaline Yakın Metni (1)

“Aşağıdaki sözlerimi ve yeminimi tüm gücümle yerine getireceğime hekim Apollon, Hygeia, Pana-
keia ve tüm tanrılar üzerine ant içer ve tanrıçaların hepsinin tanıklığına başvururum.

Bana bu sanatı öğreteni babam gibi tutacağım, onun dostu olacağım ve mallarımı kendisi ile pay-
laşacağım ve gerekirse onun gereksinimlerini karşılayacağım. Onun çocuklarını kardeşlerim sayacak, 
isterlerse hekimliği onlara karşılıksız öğreteceğim. 

Tıbbi bilgilerimi ve mesleğimin geri kalan tüm inceliklerini çocuklarım, hocamın çocukları ve tıp ya-
salarına göre ana içmiş ve söz vermiş öğrencilerden başka hiç kimseye öğretmeyeceğim.

Hastalarımın iyileştirilmesinde tüm güç ve düşüncemi onların yararına uyarlayacağım. Her türlü kö-
tülük ve haksızlıktan kaçınacağım ve kimseye zarar vermeyeceğim

Benden istense bile, hiç kimseye zehir vermeyecek ya da böyle bir amaçla tavsiyede bulunmaya-
cağım. Aynı biçimde, hiç bir kadına çocuğunu düşürecek gereci vermeyeceğim çocuk düşürmesine 
yardım etmeyeceğim

Sanat yaşamımı namus ve safl ık içinde geçirecek, mesleğimi bu yönde uygulayacağım.

Mesaneden taş alma müdahalesi yapmayacağım bunu uzmanına bırakacağım

Girdiğim her eve, yalnızca hastamın iyiliği için gireceğim. Bozucu nitelikte olan ve isteyerek yapı-
lan her türlü kötülükten uzak duracağım.  Özgür ya da köle olsun hiçbir insana tacizde bulunmayaca-
ğım kadınları ve çocukları aldatmaktan kaçınacağım.

Hastama ait bilgileri kimseye açıklamayacağım ve onları sır olarak saklayacağım Mesleğimi uygu-
ladığım sırada ya da bunun dışında, toplum içinde gördüğüm ya da işittiğim, açıklanması gerekmeyen 
hiç bir şeyi açıklamayacağım. Böyle durumlarda ağzı sıkılığı bir görev sayacağım.

Eğer bu andımı bozmadan yerine getirebilirsem, yaşamımı ve mesleğimi mutluluk içinde geçire-
yim, insanlardan her zaman saygı göreyim. Eğer andımı bozar, yerine getirmezsem tüm bunların aksi-
ne uğrayayım

HİPOKRAT ANDI(2).

Hekim Apollo, Aesculapius, Hygia, Panacea adına ana içerim ve tüm tanrı ile tanrıçaları tanık tuta-
rım ki, bu yemini kendi yetenek ve hükmümle yerine getireceğim.

Bana bu sanatı öğreteni babam gibi tutacağım. Onun dostu olacağım ve maddiyatımı onunla pay-
laşacağım. Onun çocuklarını kardeşim bileceğim.  İstedikleri takdirde bu sanatı onlara karşılıksız öğre-
teceğim

Tıbbi bilgilerimi yalnızca çocuklarım, hocamın çocukları ve bu mesleğe girip kurallarını kabul etmiş 
olanlarla paylaşacağım

Yetenek ve hükmüm doğrultusunda hastalarımın iyiliği ve yararı için diyet uygulayacağım ve kim-
seye zarar vermeyeceğim

(1) Aydın 1998
(2) Akdur ve Aydın 2003
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Ne ölümcül ilaç isteyene böyle bir amaçlı ilaç vereceğim ne de ölümüne neden olacak bir tavsiye-
de bulunacağım. Bir kadının çocuk düşürmesine yardım etmeyeceğim

Sanat ve hayatımın temizliğini ve kutsiyetini koruyacağım

Mesaneden taş alma müdahalesi yapmayacağım bunu uzmanına bırakacağım

Girdiğim her ev, hastamın iyiliği içindir. Özgür ya da köle olsun hiçbir insana tacizde bulunmaya-
cağım

Hastama ait bilgileri kimseye açıklamayacağım ve onları sır olarak saklayacağım

Eğer bu yeminimi tutarsam insanlar arasında her zaman hürmet göreyim, eğer tutmazsam aksine 
uğrayayım

HEKİMLİK ANDI  

(Günümüzde Türkiye’de kullanılan örneklerden biri) (1)

Hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu anda, hayatımı insanlık yoluna adayacağımı açıkça 
bildiriyor ve söz veriyorum.

Hocalarıma saygı ve gönül borcumu her zaman koruyacağıma, sanatımı vicdanımın buyrukları 
doğrultusunda dikkat ve özenle yerine getireceğime, hasta ve toplumun sağlığını baş görev sayacağı-
ma, benden hizmet bekleyen kimselerin sırlarına saygılı olacağıma ve onları saklayacağıma, hekimlik 
mesleğinin onurunu ve temiz töresini sürdüreceğime, meslektaşlarımı kardeş bileceğime, Din, Milliyet, 
Irk, siyasi eğilim ya da toplumsal sınıf ayrımlarının görevimle hastam arasına girmesine izin vermeye-
ceğime, İnsan hayatına kesinlikle saygı göstereceğime, baskı altında kalsam bile tıp bilgilerimi insanlık 
değer ve yasalarına karşı kullanmayacağıma, açıkça, özgürce ve namusum üzerine and içerim.

(1) Akdur ve Aydın 2003
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Çalışma Soruları

1. Sağlık hizmetlerinin değişin ve gelişiminde rol oynayan etmenler nelerdir?
2. Canlıların en güçlü içgüdüsü nedir?
3. Sağlık hizmetleri anlayışında genel olarak kaç dönem yaşanmıştır?
4. Mistisizm ne demektir? Tıptaki mistik uygulamalardan örnekleri veriniz
5. Polifarmasi ne demektir? Tıptaki mistik uygulamalardan örnekleri veriniz
6. Sağlık Hizmetlerinde Ampirik Anlayışı tanımlayınız
7. Sağlık Hizmetlerinde Bilimsel Anlayışı tanımlayınız
8. Etiyoloji ne demektir? Etiyolojik tedavi örnekleri veriniz.
9. Çağdaş sağlık hizmetleri anlayışının ilkeleri nelerdir?
10. Kişinin yaşamının bir bütün olması ne demektir?
11. Kişinin ve çevresi ile bir bütün olması ne denektir?
12. Sağlık hizmeti, neden hastadan çok sağlama götürülen bir hizmettir?
13. Bir toplumda görülen en önemli hastalık hangisidir?
14. Hastalık neden yalnızca kişiyi değil tüm toplumu etkiler ve ilgilendirir?
15. Sağlık hizmeti, bir ekip hizmetidir ilkesini açıklayınız.
16. Hititlerde-Eti Türklerindeki tıp uygulamalarının temel özelliği nedir?
17. Etiler’de dini ayinlerini ne zaman yaparlardı?
18. Mezopotamya’da başlıca hangi uygarlıklar kurulmuştur?
19. Mezopotomyada kurulan uygarlıklardan en belirleyici olanı hangisidir?
20. Sümerlerdeki tıp uygulamalarının temel özellikleri nelerdir?
21. Akadlarda tıp uygulamalarının temel özellikleri nelerdir?
22. Asurlularda tıp uygulamalarının temel özellikleri nelerdir?
23. Babillilerde tıp uygulamalarının temel özellikleri nelerdir?
24. Babililer’den günümüze kadar gelen tıbbi uygulama nelerdir?
25. Mısırlılarda tıp uygulamalarının temel özellikleri nelerdir?
26. Çinlilerde tıp uygulamalarının temel özellikleri nelerdir?
27. Hindistanlılarda tıp uygulamalarının temel özellikleri nelerdir?
28. Romalılarda tıp uygulamalarının temel özellikleri nelerdir?
29. Araplarda tıp uygulamalarının temel özellikleri nelerdir?
30. Tarihte ilk hekim hangi devlettendir?
31. Akupunktur’u hangi uygarlığa ait bir uygulamadır? Esası nedir?
32. Sanitasyon nedir ve hangi devlet uyguladı?
33. Herodot kimdir?
34. Mısır tarihine ilişkin bilgilere nereden ulaşıyoruz? Bunlardan tıpla ilgili olanlara
35. örnekler veriniz.
36. Mısırlılarda uygulanan tedaviler konusunda örnek veriniz
37. Hipokrat kimdir?
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38. Hipokrat başlıca eserlerinin adını sayınız.
39. Hipokrat hastalıkların nelerden kaynaklandığım öne sürdü?
40. Hipokrat neyin öncüsüdür?
41. Hipokrat tıp teorisini açıklayınız.
42. Dinin tıbba genel etkileri nedir?
43. Musevilerin tıpta alanında yapmış oldukları başlıca uygulamalar nelerdir?
44. Hıristiyanlığın tıbba olan başlıca etkileri nelerdir?
45. Manastır ne demektir amacı nedir?
46. Manastırlarda tıp hizmeti nasıl ve niye başlamıştır?
47. Dekones ve dekon ne demektir?
48. Hastalara bakmak için ilk kadın topluluğu ne zaman ve kim tarafından kuruldu?
49. Ünlü dekoneslerden birkaçını sayınız.
50. Diakonya ve Ksenodakya ne demektir?
51. İslamiyet’in tıbba olan etkilerini açıklayınız.
52. Türk -İslam medeniyetlerinin tıbba etkileri neler olmuştur?
53. İslamiyet’te hasta bakımı açısından ün yapan kişilerin isimlerin i yazınız.
54. Müslümanlarda ilk hastaneyi ne zaman ve kim açmıştır?
55. Kadınlar arasında ilk hemşirelik örgütünü kim ve nerede kurdu?
56. Ebu Bekir Razi nerelidir ve hangi ulusa mensuptur,
57. Ebu Bekir Razi eğitimini nerede almıştır? Ünlü hocaları kimlerdir?
58. Ebu Bekir Razi’nin Bilime başlıca etkileri nelerdir?
59. Ebu Bekir Razi’nin Felsefesinin temel özellikleri nelerdir?
60. Ebu Bekir Razi’nin tıp alanındaki çalışmalarından en ünlülerini  sayınız
61. Ebu Nasri Farabi nerelidir ve hangi ulusa mensuptur? eğitimini nerede almıştır?
62. Ebu Nasri Farabi’nin ünlü hocaları var mıdır? Varsa kimlerdir?
63. Ebu Nasri Farabi’nin Bilime başlıca etkileri nelerdir?
64. Ebu Nasri Farabi’nin Felsefesinin temel özellikleri nelerdir?
65. Ebu Nasri Farabi’nin tıp alanındaki çalışmaları nelerdir?
66. Ebu Nasri Farabi’nin eserlerinin en ünlülerini sayınız
67. İbn-i Sina nerelidir ve hangi ulusa mensuptur?
68. İbn-i Sina eğitimini nerede almıştır?
69. İbn-i Sina’nın Ünlü hocaları var mıdır? Varsa kimlerdir?
70. İbn-i Sina’nın Bilime başlıca etkileri nelerdir?
71. İbn-i Sina’nın Felsefesinin temel özellikleri nelerdir?
72. İbn-i Sina’nın tıp alanındaki çalışmaları nelerdir?
73. İbn-i Sina’nın eserlerinin en ünlülerini sayınız
74. Ebu Reyhan Biruni kimdir?
75. İbnül Baytar kimdir?
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76. Akşemsettin Kimdir?
77. Sabuncuoğlu Şerafettin Kimdir?
78. İbrahim Hakkı kimdir?
79. Abbas Vesim Kimdir?
80. Besim Ömer Akalın kimdir?
81. Refi k Saydam kimdir?
82. Adnan Adıvar kimdir?
83. Tevfi k Sağlam kimdir?
84. Mazhar Osman kimdir?
85. Nusret Fişek kimdir?
86. Tarih öncesi ve tarihi çağların başlangıç ve bitiş tarihlerini söyleyiniz
87. Çağ değişimine neden olan olayları anlatınız.
88. Ortaçağda Batıda Tıbbın temel özellikleri nelerdir?
89. Ortaçağda Müslümanlarda Tıbbın temel özellikleri nelerdir?
90. Ortaçağ Müslümanlarının ünlü hekimleri kimlerdir?
91. Rönesans akımını doğuran nedenler nelerdir?
92. Rönesans’ın tıbba etkileri nelerdir?
93. Leonardo’da Vinci’nin tıbba katkıları nedir?
94. Ortaçağda batının ünlü tabipleri kimlerdir
95. Yeniçağ ve sonrasında tıptaki gelişmelerin temel özelliği nedir?
96. On Yedinci Yüzyılda tıptaki gelişmeleri sayınız ünlü hekimlerden örnek veriniz.
97. On Sekizinci Yüzyılda tıptaki gelişmeleri sayınız ünlü hekimlerden örnek veriniz.
98. On Dokuzuncu Yüzyılda tıptaki gelişmelerden ve ünlü hekimlerden örnek veriniz.
99. Yirminci Yüzyılda tıptaki gelişmelerden ve ünlü hekimlerden örnek veriniz.



ÜNİTE - II

HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN 
SORUMLULUK VE 

YÜKÜMLÜLÜKLERİ



TIBBİ ETİK ve MESLEK TARİHİ

120

1. MESLEK TANIMI VE KRİTERLERİ
Türkiye’de resmi olarak tanımlanmış 600 dolayında meslek var. Dünyada ise binlerce meslek bu-

lunmaktadır. Her meslek için; tanım, özel olarak kullandığı araç ve gereçler, mesleğin gerektirdiği özel-
likler, görev alanları, öğreniminin verildiği yerler, süresi, içeriği ve bu kuruluşlara giriş koşulları, meslekte 
ilerleyebilme ve yeni meslekleri geçebilme olanakları, farklı farklıdır. Aynı şekilde her mesleğin destekle-
yici kuruluşu, çalışma ortamı ve koşulları, çalışma alanı ve iş bulma olanakları değişik özellikler gösterir. 
Hemşirelikte böyledir. Kendine özgü bir tanımı, mesleği yaparken kullandığı araçlar, mesleğin gerektir-
diği özellikler mesleğe giriş koşulları, eğitimin süresi ve içeriği gibi kendine özgü koşul ve özellikleri var-
dır. Hemşireliğin kendine özgü özeliklerinin anlaşılabilmesi için, her şeyden önce bazıları aşağıda veri-
len temel kavramların bilinmesi gerektir.

İş: Fizik anlamda iş, bir cisme kuvvet uygulayarak onu hareket ettirmektir. Toplumsal anlamda ise 
iş; beden ya da kafa gücü veya bunların becerilerini kullanarak kendine, başkasına ya da topluma fay-
da sağlayan bir eylemde bulunmak ya da bir ürün üretmektir.  İşçi: Bedenini, kafa gücünü veya bunla-
rın becerisini kullanarak başkasının yararına ve ücretle çalışan kimsedir.

Meslek: Genellikle yoğun bir öğrenim ve çalışma sürecinin sonunda kazanılan ve kişilerin yaşamı-
nı sürdürmek için yaptığı işe bağlı olarak verilen (hekimlik, hemşirelik, eczacılık, mühendislik vb) unvan-
dır. Bu unvanı taşıyan kişilere meslek/mesleğin üyesi denir. Tarihin boyunca oluşan insanlar arasında-
ki iş bölüşümü bazı insanların bazı işlerde uzmanlaşmasını getirmiş ve böylece meslekler doğmuştur.

Zanaat: Öğrenimin yanı sıra nitelikli emeğe dayalı, el becerisi ve ustalık gerektiren kişilerin yaşamı-
nı sürdürebilmek için yaptığı işe (marangozluk, ayakkabıcılık, kuyumculuk, kumaş boyama, çömlekçi-
lik, berberlik, bakırcılık gibi) zanaat,  zanaatla uğraşan kişiye ise zanaatkâr denir. Bir kimsenin zanaatkâr 
unvanını taşıması için el becerisi ve ustalık gerektiren bir malı veya hizmeti sadece satması yetmez, bil-
fi il üretmesi gerekir. Sanayi devrimi ile birlikte birçok zanaat yok olmuş, yerini endüstriyel üretime bırak-
mıştır.

Sanat: Tarih boyunca sanatın ne olduğuna ilişkin fi kirler hep değişmiştir. En genel anlatımla, ya-
ratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak tanımlanır. Günlük yaşamda daha çok görsel sanatlar (hey-
kel, resim, karikatür vb) anlamında kullanılır. Kelime olarak İngilizcedeki ‘art’ (artifi cial) ve Almancadaki 
‘Kunst’ (künstlich), Arapçadaki ve oradan da Türkçeye geçen ‘sanat’ (‘suni’) yapay anlamına gelen ke-
limelerle eş kökenlidir.

Ahlak: Davranışların “iyi”ye uygun ve “kötü”den uzak olması için kurallar koyan felsefenin uygula-
maya en yakın dalı ya da bilgi alanıdır. Ahlak, insanın uyması gereken davranış kurallarını önerir ve gös-

Ünitenin Özel Amaçları

1. Meslek tanımı ve kriterlerini bilmek
2. Sağlık mesleklerinin tarihi gelişimini bilmek
3. Bir Meslek Olarak Hemşirelik
4. Çağdaş hemşireliğin rolünü kavramak
5. Hemşireliğin temel niteliklerini bilmek
6. Hemşireliğin tremel ilke ve değerlerini kavramak
7. Grup içinde yaşamaya uyumu bilmek
8. Hemşirelikle ilgili yasal düzenlemeleri bilmek
9. Çalışma Soruları
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terir.  Bunlar hem kişisel yaşam (kişi ahlakı) hem toplumsal yaşamla (toplum ahlakı) ilgili kurallardır.  Bu 
bilgi alanı, birbirinden mutlak çizgilerle ayrılmasa da; insanın toplum içindeki temel etkinliklerine göre 
değişik yükümlülükleri belirleyen; aile ahlakı, yurttaşlık ahlakı, meslek ahlakı vb alt bölümlere ayrılır(1). 

Ahlak kuralları ülkeye, topluma ve zamana göre değişiklikler gösterir. Bu yüzden zamana göre dö-
nüşümlerine ve felsefe tarihine da bağlı olarak kendi tarihi de olan bir bilgi alanıdır.

Ahlakın önerdiği kurallar ülkeye, topluma ve zamana göre değiştiği gibi, bu kurallar ölçmek için bel-
li objektif ve kesin bir ölçü ya da ölçütler de yoktur. Hatta aynı çağda ve toplumda yaşayan bireyler ara-
sında bile farklı ahlaki kurallar konusunda farklı değerlendirmeler yapabilmektedir. Ancak, her toplum-
da genel kabul gören ve geçerliliğine inanılan ahlaki değerler vardır. Bular toplum tarafından inanıldığı 
sürece yürürlükte kalır.

Ahlak; toplumun inanarak yüklendiği uyum sağlamakla yükümlü olduğu değerler toplamıdır. Diğer 
bir deyimle; topluluk içinde yaşamlarını sürdüren bireylerin uymak zorunda olduğu tutum ve davranış 
kurallarına verilen addır. Bireyin yaşadığı çevrenin örf ve adetlerine uyma yeteneğidir de denilebilir(2). 

Meslek ahlakı: Bir mesleğin yürütümü sırasında “iyi”ye uygun ve “kötü”den uzak olması için ku-
rallar koyan bilgi alanıdır.

Etik: En kısa yalın tanımıyla töre bilimi demektir. Yunanca ethos yani “töre” sözcüğünden türemiş 
olup, felsefenin dört ana dalından biridir. 

Felsefe dört alt dala/alana ayrılır. Bunlar; “ontoloji” “epistemoloji” “estetik” ve “etik”dir. Ontoloji ev-
renin ve insanın var oluşuna ilişkin sorulara yanıt arayan felsefe dalıdır. Evren nedir, nasıl var olmuştur, 
insan nedir, nasıl var olmuştur, insanın evren için anlamı nedir gibi soruları tartışır ve yanıt arar. Episte-
moloji, felsefenin bilgiye ilişkin sorularına yanıt aradığı alt dalıdır.  Bilgi nedir, insan neyi bilebilir gibi so-
ruların tartışıldığı ve yanıt arandığı alandır. Estetik ve etik ise felsefenin değerlere ilişkin soruları tartıştığı 
iki alt dalıdır. Bunlardan estetik, güzelin ve çirkinin ne olduğu sorularına yanıt arar.  Etik ise; iyi ve kötü 
nedir, doğru ve yanlış nedir, iyiye ve doğruya nasıl ulaşılır? Evrensel iyi ya da kötü var mıdır? Sorularını 
tartışan ve yanıt arayan felsefe dalıdır. Etik, yanlışı doğrudan ayırabilmek amacıyla ahlak kavramının do-
ğasını anlamaya çalışır. Bu nedenle zaman zaman ahlak felsefesi olarak da tanımlanır. Türkçede ahlak 
bilimi olarak da anılmaktadır; ayrıca ahlâk sözcüğü ile eş anlamlı olarak da kullanılmaktadır(1) . 

Mesleki etik: Mesleki faaliyetin sürdürülmesi aşamasında ahlaki ve mesleki ilkelere göre hareket 
etme disiplini olarak kabul edilebilir. Herhangi bir mesleğin ifasında meslek elemanları mesleki etiğe ne 
kadar bağlı kalırlarsa o meslek toplum indinde o kadar saygı ve güven kazanır(2) . 

Tıp etiği: Tıbbi etik ya da tıp etiği, etiğin sağlık alanındaki kolu ya da uzantısıdır. Başka bir söylem-
le; etiğin tıpla ilgili olan alt alanıdır. En genel anlamda tıbbın ve sağlık alanındaki bilimsel ve pratik çalış-
maların, uygulama ve tutumların iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış olarak değerlendirilmesi ve bu değer-
lendirmelerin belirli ilkelere oturtulması ve ahlaki ikilemlere bir çözüm bulunmasını hedefl eyen disiplin-
dir. Bu bilgilerden hareketle tıbbi etik, insanların sağlık ortamındaki ya da sağlık hizmetlerinden kaynak-
lanan ilişkilerinde iyi ve kötü nedir, doğru ve yanlış nedir, iyi ve doğruya nasıl ulaşılır ya da kötü ve yan-
lıştan nasıl kaçınılır sorularını tartışan ve bu sorulara yanıt arayan bir disiplindir şeklinde tanımlanabilir. 
Tıbbi etiğin konusu genel olarak insan yaşamıdır. Bu yönüyle biyoetikten farklı olan tıp etiği, insan yaşa-
mı ve sağlığı alanındaki olaylarda etik bir soruşturma yürütür, belirli ilkeler doğrultusunda neyin doğru, 
savunulabilir ve geçerli olduğuna dair çıkarsamaları ortaya koyar(1) . 

Mesleki etik değerler: Bir meslek grubunun (hemşireler, sağlık memurları, hekimler, genelde sağ-
lık çalışanları gibi), kendi içsel dinamikleri doğrultusunda kendilerine mal ettikleri ya da sahiplendikleri 
etik değerlere mesleki etik değerler denir. Bu değerler kesinlikle toplumun değerlerinden bağımsız de-

(1) Akdur ve Aydın 2003
(2) Şentürk ve Dursun
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ğildir. Ancak, toplumun var olan değerlerinden bazıları, meslek içerisinde özel bir anlam kazanmıştır. Bu 
değerler meslek grubunu bir arada tutan en önemli faktörlerden birisidir. Mesleki etik değerleri; alışkan-
lık, kural, ilke ya da standart niteliğinde olabilir. Yasal ve ahlaki yükümlülükler mesleki değerlerle birlikte 
anılır ve meslek mensuplarının bunları bildiği ve uyması gerektiği kabul edilir(1). 

Deontoloji (Deontologia): Eski Yunancadan gelen bir terimdir. “Deonto” görev, yükümlülük, “logia” 
bilgi, bilim kavramlarının birleştirilmesi ile türetilmiştir. Kısaca ilke ve kurallar bilgisi anlamına gelir. Türk-
çeye yükümlülükler bilgisi şeklinde çevrilebilir. Başka bir anlatımla deontoloji, genelde kişilerin üzerleri-
ne düşen ödev ve yükümlülüklerin neler olduklarını bilmeleri anlamındadır. Her meslek kendine özgü bir 
deontolojiye sahiptir. Deontoloji sözcüğü, felsefe alanında geniş olarak kullanılsa da, tıpta Tıbbi Deon-
toloji şeklinde kullanılmıştır. Burada deontoloji, hekimlerin bilmek ve uygulamak zorunda oldukları etik 
ilke ve kuralların neler olduklarını bildiren dizge anlamına gelmektedir(3). Buradan hareketle; deontoloji, 
sağlık mesleklerinde çalışanların bilmek ve uygulamak zorunda oldukları etik ilke ve kuralların neler ol-
duklarını bildiren dizgedir diye tanımlanabilir. 

Etik kod: Türkçede “kod” Batı dillerinde ise “code”, olarak okunup yazılan, sözcüğün kelime ola-
rak anlamı; “yasa”, “kural”, “yasa dergisi” ya da “yasa kitabıdır. Kavramsal olarak ise; “belli bir grup in-
sanın nasıl davranması gerektiğini gösteren yazılı kurallar” olarak tanımlanır. Aslında, ‘’kod’’ ya da “etik 
kod” kavramı genel bir kavram olmakla birlikte, son yıllarda hekimlik, hemşirelik gibi mesleki etkinlikler-
de daha sık kullanılır olmuştur(1). 

Bir uğraş ya da etkinlik grubunun “etik değerleri”; alışkanlıklar, kurallar, ilkeler ve standartlardan 
meydana gelir. Bunların yazılı olarak bir araya getirilmesiyle de etik kodlar ortaya çıkar. Tıp etiği alanın-
daki, “kod” kavramı ise, genel olarak; hekim, hemşire, eczacı vb. sağlık çalışanlarının mesleki uğraşla-
rı sırasındaki, tutum ve davranışları ile bazı tıbbi olgularda nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen ilke 
ve kuralların yer aldığı dizgeler olarak tanımlanabilir(2,3). 

Etik kodları oluşturan kavramlardan biri olan alışkanlık; aynı durumda, aynı şeyi ve aynı biçimde 
yapmaktır. Kural ile alışkanlığın farkı bir “kural” söz konusu olduğunda insanlar, niçin “aynı durumda, 
aynı şeyi, aynı biçimde” yaptığının anlamını biliyor demektir. Başka bir anlatımla, bir kuralı yerine getirir-
ken, kişi ona niçin uyduğunun bilincindedir. Kurallar kişiye seçme ya da yargılama fırsatı vermez; yani 
kişilere göre değişmez. Kişi, önceden belirlenmiş, kurala uymakla yükümlüdür. Örneğin; tıp etiğindeki, 
sağlık çalışanından beklenen ve istenen; “kendini öldürmek isteyene asla yardım etme” ya da “çok özel 
durumlar dışında hastanın sırrını asla açığa vurma” şeklinde ifade edilen, davranışlar, gerçekte onlar ta-
rafından benimsenmesi istenen pratik alışkanlıkların, genel bir “kural” olarak ortaya konmuş biçimidir(3).

İlkeler, davranış biçimini kesin olarak belirlemez ve bu yönüyle de, kurallardan ayrılır. Bir “ilke” ki-
şisel sorumluluğu vurgular; ancak kişilere değerlendirme yapma ve yargıda bulunma fırsatını da verir. 
Bu nedenle de, aynı ilkeye bağlı kişilerin, az ya da çok da olsa, farklı davranışlar göstermesi olanaklıdır. 
Oysa kuralda bu fırsat yoktur. Sağlık mesleklerinde dört temel ilkesi; yarar sağlama ilkesi, zarar verme-
me ilkesi özerkliğe saygı ilkesi ve adalet ilkesidir. Diğer yandan standartlar ise beklenen davranışların 
sergilenmesi, istenmeyenlerden kaçınılmasında rehberlik eden dizgelerdir(3) . 

Yasal yükümlülüklerin temel özelliği dış yaptırım gücü yani cezai yaptırımlar içermesidir. Oysa etik 
kodların herhangi bir cezai yaptırımı yoktur. Bir etik kod ile, belli bir yükümlülük saptanmış olması, ki-
şide yalnızca “manevi”  bir etki ile içsel yaptırım gücü oluşturur. Etik bir yükümlülüğe uymamak kişinin 
kendisini kötü hissetmesine ya da çevresinden eleştiri almasına neden olabilir, buna karşılık, yasaya uy-
mamak kişiyi hapse götürür. Yasalar kişileri “zorunlu” kılar, etik kodlar ise “gereklilik” bağlamında şekil 
alır. Kişi, bir etik kodu kendine rehber alarak olaylar karşısında “gerekliliğine” inandığı tutum ve davra-
nışları gösterebilir (2, 3) .

(1) Aydın ve Ersoy 1995
(2) Aydın 1998
(3) Akdur ve Aydın 2003
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Yasa ile etik kodlar arasındaki bu genel ayrıma karşın, konu alanına göre, kimi etik kodlar kendine 
özgü yaptırım kanalları geliştirebilmektedir. Bunlardan biri etik kodların zamanla yasal hükümler haline 
gelmesi, bir diğeri de meslek birliğinin disiplin yönergesi ya da bir kurumun temel kuralları haline gel-
mesidir. Bu takdirde, bunlar hangi alanda ise, yaptırım da o alanın yetkili kişi veya idarecileri tarafından 
uygulanır, hatta mahkeme konusu da olur(1). 

Hekimlik, hemşirelik, sağlık memurluğu gibi, insan sağlığı üzerinde çalışanların mesleki birer etik 
koda sahip olmaları vazgeçilemez bir gerekliliktir ve uygulamalarda çok çeşitli yararlar getirir. Örneğin; 
Meslek grubu içerisinde belli bir  “disiplin” ortamı yaratır. Üyelerinin abartılmış bireysel otorite olmasının 
önüne geçer. Ancak; bu durum, meslek üyesinin tutum ve davranışları üzerine, onun yetkinliğini tama-
men yok edecek bir baskı olarak da anlaşılmamalıdır. 

Tıp alanındaki kodların ilkinin tarihi dört bin yıl öncesine kadar gitmektedir. Bu metinlerden, günü-
müze kalan en eskilerden biri (yaklaşık M.Ö. 1800), “Hammurabi Yasaları” olarak bilinen metindir (bakı-
nız sayfa ).  Bu kod metni, günümüz açısından daha çok hukuki bir metin niteliğindedir. Çünkü hekim-
lerin mesleki hatalarında uygulanacak cezaları düzenler niteliktedir. “Tıbbın Babası” olarak da bilinen 
Hipokrat’a ait olduğu kabul edilen ‘Hipokrat Andı’ da bir tür etik koddur. Hekimlerin uymakla yükümlü 
oldukları kural ve ilkeleri belirleyen ve M.Ö. 460-370 geliştirilen bu metin günümüze dek kalıcı ve işlev-
sel olmuştur(bakınız sayfa ). 

Bugün tıp ve sağlık alanında, birçok ulusal ve uluslararası etik kod vardır. Her geçen gün uygula-
maları yaygınlaşmaktadır. Bu kodlardan ilk akla gelenler hekimlik mesleğine ilişkin olanlardır. Ancak, di-
ğer sağlık meslek grupları için hazırlanan kodların sayısı da her geçen gün artmaktadır. 

Türkiye’de, mesleki etik ilkelerin denetlenmesi amacıyla yapılan ilk ayrıntılı düzenleme 1928 yılın-
da, yürürlüğe giren 1219 sayılı ‘’Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’’ dur. Bu ka-
nun, tabip odalarının onur kurulları ile yüksek onur kurulunun oluşumu ve işlevleri tanımlanmıştır. Ayrıca 
bu kurulların hekimleri nasıl denetleyeceklerine ilişkin bazı düzenlemelere de yer verilmiştir. Daha son-
ra, 1953 yılında yürürlüğe sokulan 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu ile Tabip Odaları Onur Ku-
rullarının kuruluş ve işleyişleri daha açık hale getirilmiş ve 1960 yılında çıkarılan Tıbbi Deontoloji Tüzü-
ğü ile konu daha da ayrıntılandırılmıştır. 13 Ocak 1960 tarihinde, 4/12578 sayılı Bakanlar Kurulu Karar-
namesi ile kabul edilmiş ve 19 Şubat 1960 tarih ve 10436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandıktan iki ay 
sonra yürürlüğe girmiştir(2) . 

Deontoloji Tüzüğü 4 Kısım ve 46 maddeden oluşmaktadır.  ‘’Umumi Kaide ve Esaslar’’ başlığı-
nı taşıyan Birinci Kısımda tabip ve diş tabiplerinin hasta haklarına denk gelen görev ve sorumlulukları 
ile mesleklerini yürütürken uyması gereken genel kurallar düzenlenmiştir. Örneğin; hastaya özen, say-
gı, ayırımcılık yapmama, sır saklama ve zarar vermeme gibi hasta haklarına denk gelen sorumluluk ve 
ödevlerden bazıları Birinci Kısımda düzenlenmiştir. Meslek ahlakına uyma, çalışmalarına ticari bir nitelik 
kazandırmama, reklam yapmama gibi mesleklerini yürütürken uymaları gereken kurallar Birinci Kısım-
da düzenlenen genel kurallara bazı örneklerdir.

‘’Meslektaşların Hastalar İle Münasebetleri’’ başlığı altındaki İkinci Kısım,   tabip ve diş tabipleri-
nin hasta ile olan ilişkilerinde diğer bazı görev ve sorumluluklarını düzenlemekte olup, Birinci Kısmın ta-
mamlayıcısı niteliğindedir. Örneğin; bilimsel metotlardan ayrılmama, hastaya zarar vermeme, hastaya 
boş ümit vermeme, gerçeğe uygun olmayan rapor düzenlememe gibi konular bu Kısımda düzenlen-
miştir.

Meslektaşların Birbiri İle ve Para medikal Meslek Mensupları ile Münasebetleri başlığı altındaki 
Üçüncü Kısım, adından da anlaşıldığı üzere meslektaşların birbiri ile olan ilişkilerine ilişkin bazı kuralla-
rı düzenlemiştir. Meslektaşların birbiri ile iyi ilişkiler içinde olması, saygılı davranması, sorunlarını odaları 

(1)  Aydın 1998
(2) Akdur ve Aydın 2003
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aracılığı ile çözmeye çalışması, birbirinin hastasını elde etmemesi ve hastaları karşısında küçük düşür-
memesi bu kurallardan bazılarıdır.

2. SAĞLIK MESLEKLERİNİN TARİHİ GELİŞİMİ
İlk insanlar, küçük topluluklar halinde, göçebe olarak yaşıyor ve topladığı bitkilerle karnını doyuru-

yordu. Daha sonra, toplayıcılığa, avcılık eklenmiştir. O günlerde, hayvanlar insanlardan daha güçlüydü. 
En azından insanlardan daha hızlı koşabiliyor-lardı. Bu nedenle de, avcılık toplayıcılığa göre daha zor, 
karmaşık ve insanın tek başına beceremeyeceği bir işti. İnsanların yardımlaşmasını gerektiriyordu. Böy-
lece, insanlar arasında ilk yardımlaşma ve dayanışma başlamış oldu. 

Giderekten, tarım ve hayvancılığın gelişmesi, yerleşik topluma geçiş ve sanayileşme süreci ile üre-
tim çok daha karmaşık ve zor hale geldi. Üretimin zorlaşması, yaşamın birçok alanında, insanın tek ba-
şına üretme olanağını ortadan kaldırdı. Böylece, bireylerin maddi ve manevi gücünü aşan iş ve amaçlar, 
kişiler arasında işbirliği gereksinimini doğurdu ve bunu bir zorunluluk haline getirdi. Tek başına üretme 
ve yaşama olanağı kalmayan insanlar toplumsallaşmak zorunda kaldı. Toplumsal yaşam ise iş bölüşü-
mü ve uzmanlaşmayı gerekli kıldı. Böyle bir süreç sonunda gelişen işbirliği toplu yaşamayı ve toplumu, 
iş bölüşümü ise örgütlü ve uygar toplumu yaratmıştır.

İnsanlığın yaşadığı iş bölüşümü sürecinin bir sonucu olarak, hasta bakım ve sağaltım işleri de bir-
takım insanlar tarafından yürütülür hale gelmiştir. Zamanla, işlerinde daha da uzmanlaşan bu insanlar 
günümüzdeki sağlık çalışanlarının ilk ataları olmuştur. Dünyanın farklı yerlerinde farklı isimlerle anılan 
bu insanlar, bilgi ve becerilerini, usta çırak yöntemiyle ve genellikle de babadan oğla, daha sonraki ne-
sillere aktarmak suretiyle giderekten daha da uzmanlaşmışlar ve yaptıkları iş bir meslek haline gelmiştir. 
Böylece, günümüzdeki anlamda olmasa da, hekimlik, doğmuştur. Mesleğin ilk oluştuğu yıllarda, hasta 
bakım ve sağaltım alanına giren işlerin tamamı aynı kişi “hekim” tarafından yürütülmüştür. 

Bu kitabın ilgili bölümlerinde anlatıldığı gibi hasta bakım ve sağaltım hizmetleri ya da hekimliğin hiz-
met alanı her geçen gün gelişmiş, bilgi beceri ve hizmetler bir insanın ya da mesleğin üstesinden ge-
lemeyeceği kapsama ulaşmıştır. Böylece tıp, tarih boyunca bir yandan yatay bir uzmanlaşmaya uğra-
yarak, yeni yeni meslekler ortaya çıkarırken (diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, ebelik, hemşirelik, fi z-
yoterapistlik, sosyal hizmet uzmanlığı, sağlık memurluğu vb), öte yandan da, kendi içinde, dikey bir 
uzmanlaş-maya uğrayarak (patolog, mikrobiyolog, dahiliye, hariciye vb) yeni yeni alt dallara ayrılmıştır. 

Özellikle 19. yüzyılda, hekimlik dışında kalan sağlık mesleklerinde de hızlı bir dikey uzmanlaşma 
yaşanmaya başlanmıştır. Veterinerlik, eczacılık, hemşirelik ve sağlık memurluğu birçok alt dala ayrılmış 
ve bu alt dallara her geçen gün yenileri eklenmiş ve eklenmektedir. Sonuçta, günümüzdeki sağlık hiz-
metleri, hem farklı mesleklerden hem de aynı mesleğin farklı dallarından oluşan gruplar tarafından yü-
rütülür hale gelmiştir. 

3. BİR MESLEK OLARAK HEMŞİRELİK
Tüm diğer meslekler gibi, hemşirelik mesleği de toplumun gereksiniminden doğmuş, tarihi bir sü-

reç sonunda şekillenmiş temel çalışma alanlarından biridir. Kendine özgü; tanımı, görevleri, sorumluluk-
ları, öğrenimi ve bu öğrenime kabul edilme koşulları vardır.  

Hemşirelikte, mesleğin gerektirdiği özellikler, özel olarak kullanılan araç ve gereçler, meslekte iler-
leyebilme ve yeni meslekleri geçebilme olanakları, mesleğin destekleyici kuruluşu, çalışma ortamı ve 
koşulları, çalışma alanı ve iş bulma olanakları diğer mesleklerden faklı ve kendine özgüdür. 

Türk Hemşireler Derneği Eğitim Komisyonunun 1981 yılında yapmış olduğu tanıma göre; “Hemşi-
relik; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştir-
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me amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilme-
sinden, bu kişilerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir”. Hemşire ise, te-
mel bir hemşirelik eğitim programını tamamlamış ve ülkesinde toplumun katkısını alarak hastalığın ön-
lenmesi, hastanın bakımı ve sağlık düzeyinin yükseltilmesi için, hemşirelik alanında sorumluluk almaya 
yeterli ve yetkili olan kişidir”

Dünya Sağlık Örgütü Hemşireyi “temel bir hemşirelik eğitim programını tamamlamış olan ve ülke-
sinde hastalığın önlenmesi, hastanın bakımı ve sağlık düzeyinin yükseltilmesi için, hemşirelik alanında 
sorumluluk almaya yeterli ve yetkili kişidir” diye tanımlamakta olup yukarıdaki tanımın buradan alındı-
ğı anlaşılmaktadır.

Uluslararası Hemşireler Birliği hemşirenin görevini, sağlık bakımının bir üyesi olarak;  “sağlık düze-
yinin yükseltilmesi, hastalığının önlenmesi, hastanın bakımı ve esenlendirilmesinde hemşirelik bakımını 
planlamak, yürütmek ve değerlendirmekle görevli ve yetkilidir’ şeklinde tanımlamıştır.

 2.3.1954 tarih ve 8647 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 6223 Sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 
1. Maddesine göre: Türkiye’de üniversitelerin hemşirelik ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek 
okullarından mezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenler ile öğrenimlerini yurt dışın-
da hemşirelik ile ilgili, Devlet tarafından tanınan bir okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan ve dip-
lomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenlere Hemşire unvanı verilir.

Aynı Kanunun konumuzla ilgili 3. 4.ve 5.maddeleri aşağıdaki gibidir:

Madde 3-Türkiye’de hemşirelik mesleğini bu Kanun hükümleri dahilinde hemşire unvanı kazanmış 
Türk vatandaşı hemşirelerden başka kimse yapamaz. 

Madde 4-Hemşireler; tabip tarafından acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, 
her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaç-
larını belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşire-
lik bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık personeli-
dir. Ayrıca aile hekimliği uygulamasına ilişkin kanun hükümleri ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe ko-
nulan mevzuattaki görevleri de yaparlar. 

Hemşirelerin birinci fıkrada sayılan hizmetlerde çalışma alanlarına, pozisyonlarına ve eğitim du-
rumlarına göre görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Madde 5-Hemşire okulundan mezun hemşireler mecburi hizmetlerini bitirip memuri-yetten ayrılın-
ca; mecburi hizmeti olmayan hemşire okulu mezunları istedikleri vakit sanatlarını serbestçe yapabilirler. 

Serbest çalışacak hemşireler lüzumlu vesikalarını bir dilekçeye bağlayarak mahallin en büyük sağ-
lık amirine verirler. Serbest çalışan hemşire ev adresiyle çalışmak istediği yerde bir değişiklik olduğu 
takdirde bir hafta içinde aynı makama haber vermeye mecburdur. 

Hemşirelik mesleğinin yukarıda kısaca özetlenen tanım ve özelikleri yanında kendine özgü idealle-
ri ve sorunları da vardır. Bunların başında hemşireliğin “meslekleşme”, “bağımsız bir meslek olma ide-
ali” gelir. Tüm dünyada hemşirelik sağlık örgüt ve insan gücünün en önemli bileşeni olarak sayılması-
na karşın hastanın tedavi ve bakımındaki bağımsız rolü üzerine ancak son yıllarda tartışılmaktadır(1). 

Bir mesleğin oluşabilmesi ve gelişebilmesi için, toplumun o hizmete gereksinim duyması gerekir. 
Hasta ve düşkünlere bakım verme gereksiniminden doğan hemşirelik mesleği, bu kitabın ilgili bölümle-
rinde anlatıldığı gibi tarihi süreçlerde bilimin ve toplum gereksinimlerinin gelişmesine koşut olarak geli-
şerek günümüzdeki işlev ve şeklini almıştır. Geçmişte usta çırak yöntemi ile pratik uygulama içinde ye-
tiştirilen hemşireler bugün dünyada ve Türkiye’de hemşirelik okullarında kuramsal ve uygulamalı bir öğ-
retimle yetiştirilmektedir.

(1) Şentürk ve Dursun 1993
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4. ÇAĞDAŞ HEMŞİRELİĞİN ROLÜ
Çağımızda yaşanan toplumsal ve bilimsel değişimler yaşamın her alanını etkilemiş, diğer meslek 

ve disiplinlere olduğu gibi hemşireliğe de yeni boyutlar kazandırmıştır. Bu yeni boyut, hemşireliğin yeni 
sorumluluklarla birlikte yeni roller üstlenmesine de neden olmuştur(1). 

Geçmişte hemşirenin rolü / işlevi hasta bakımı dolayısı ile de hastaya ve hastalığa yönelik ve yal-
nızca fi ziksel bakım ile sınırlı idi. Çağdaş hemşirelik bakımı, yalnızca fi ziksel bakımla sınırlı olmayıp ar-
tık bireyi tüm boyutları ile ele alan bütüncül (holistik) bakımı öngörmektedir. Çağımızda hemşirenin rolü 
yalnızca hasta bakımı değil hastalıktan koruma ve sağlığı geliştirme içeriği de kazanmıştır. Dolayısı ile 
hemşirenin, hasta bakımı yanında kişileri hastalıktan koruyacak ve sağlığı geliştirecek danışmanlık, eği-
timcilik, rehberlik gibi rolleri de vardır. Başka bir anlatım ile Hemşirenin bakım işlevi hasta bireyden, sağ-
lıklı bireye, ailesine ve topluma doğru genişlemiştir. Başka bir anlatımla hemşirelik bakımının odağı, bi-
rey değil, aile ondan da öteye sosyal gruplar ve toplumdur. Hemşirelik ailelere, bireylere bütün topluma 
verilen bir hizmettir. Bu roller çerçevesinde hemşire, birey ve ailesinin gereksinimlerine uygun, bütün-
cül bir anlayışla sağlık bakımına karar vererek, planlayıp uygular ve bakımın sonucunu değerlendirir(1).

Çağdaş hemşireliğin uygulamalarında da ağırlık bakım işlev ve rolündedir. Ancak geçmişte hemşi-
reliğin bakım rolü hekimin kararına uyarak hastaya bakım veren, hekimin yardım ve rehberliğine gerek-
sinim duyan bağımlı bir rol idi. Günümüzde geçmişe göre bu roldeki en önemli fark, bakımla ilgili karar-
ları hemşirenin kendisinin vermesidir. Günümüz hemşireliği, bireyin gereksinimlerini saptama ve karşı-
lamada bireyin adına onunla birlikte karar veren yardım eden bir role sahiptir(1).2

5. HEMŞİRELİĞİN NİTELİKLERİ 
Hemşireliğin tarihi sürecinde gelişen ve gittikçe daha belirgin hale gelen bazı nitelikleri vardır. Bu 

nitelikler hemşirelikte diğer mesleklere göre daha önemli ve önceliklidir. Florence Nightingale hemşire-
lik mesleğinin ilk üyelerini seçerken onlarda disiplin, itaat, erdemlilik, inanç, ağır başlılık, insan ve vatan 
sevgisi, doğruluk gibi özellikleri aramıştır(2). 

Hemşirelik için bu nitelikler hala günümüzde de geçerlidir. Hemşirelik mesleğinin en temel özellik-
lerinden birisi disiplindir. Çünkü hasta bakımı zor, sabır, şefkat ve beceri isteyen bir iştir. Bu işi başara-
bilmek anca bireyin kendisini disiplin altına alması ile olanaklıdır. Hasta bakımı yalnızca kişi değil aynı 
zamanda çok sıkı bir ekip disiplinini gerektirir. Başka bir söylemle bir hemşirenin mesleğinde ve yaşa-
mında başarılı olması için çevresi ile uyum ve huzur dolayısı ile de disiplin şarttır. Bundan ötürü hemşi-
relik mesleğinde tarihte varoluşundan günümüze dek disiplinin ayrı bir önemi ve yeri olmuştur (Bakı-
nız sayfa 154 …). 

Bireyin disiplinli olması ahlak kuralları, etik değerler, deontoloji ve yasalara tereddütsüz itaati gerek-
tirir. Bu genelde çağdaş aydın insanın özelde de hemşirenin, beğenmediği ya da doğru bulmadığı de-
ğer, kural ya da yasalarla mücadele etmeyeceği ya da onlara körü körüne itaat edeceği anlamına gel-
mez. Demokrasilerde bunları değiştirmenin yol ve yöntemleri bellidir. Özellikle de deontolojik kural ve 
yasalar değişinceye kadar kişilerin bunlara uyma yani itaat etme zorunluluğu vardır. Akdi takdirde bun-
lara uymamanın yaptırımı ile karşı karşıya kalınır. Aynı durum amirler için de geçerlidir kişiler beğenme-
diği amiri değiştirmek için demokratik yol ve yöntemlerle mücadele ederler, ancak yasal olduğu sürece 
amirin emirlerine itaat etme zorunluluğu vardır. Amirlerin emirlerinin yasalara uygun olmadığın düşün-
düğünde usulüne uygun bir biçimde itiraz hakkını kullanmalıdır.

Her meslekte deontolojiye ve yasalara uyma zorunluluğu vardır. Ahlak, etik ve deontolojik kurallara 
uymak hemşirelik için mesleki yaşamın bir parçasıdır ve onun için vazgeçilmez bir görevdir.

(1) Velioğlu ve Babadağ 1993
(2) Şentürk ve Dursun 1993
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Kuşkusuz ki her mesleğin kendine özgü ahlaki değer ve sorumlulukları vardır. Ancak sağlık mes-
leklerinde kendine/mesleğe özgü ahlaki değerler bu mesleklerin doğuşun-dan beri çok önem ve önce-
lik taşımıştır. Hemşirelikte böyledir; varoluşundan bu yana bilim, sanat ve genel ahlaki değerlere sahip 
olmanın yanı sıra daima kendine özel ahlaki değerlere de sahip olmuştur. Meslek yaşamında ahlaki tu-
tum ve davranış ile mesleki bilgi ve beceri bütünleştirilmiştir. Bu değerler evrensel olup tüm meslek ku-
ruluşlarınca duyarlı bir biçimde korunmakta, savunulmakta ve çağın koşullarına göre geliştirilmektedir.

Uluslararası Hemşireler Birliği’nin (ICN) Temmuz 1953’de, Brezilya’nın Sao Paulo kentinde topla-
nan Büyük Konseyi hemşireliğe özgü ahlaki değerler konusunu ele almıştır. 1965 yılında Frankfurt’taki 
toplantıda hazırlanan ve karar altına alınan metin Hemşirelik Andı olarak kabul edilmiştir. 

Okuma Parçası
HEMŞİRELİK ANDI

Uluslararası Hemşireler Birliğinin, “Hemşirelik Ahlâk Yasası” Kuralları Uyarınca 1965 Yı-
lında Hazırlamış Olduğu Hemşirelik Mezuniyet Andı

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle her-
hangi bir ırk, inanç, renk, siyasal veya sosyal durum ayırımı gözetmeksizin hastalarıma baka-
cağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafi fl etmek, sağlığı yüceltmek için gerekecek her türlü ça-
bayı göstereceğime,

Bakımım altındaki hastaların bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana bi-
reylerle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek 
her türlü girişimden sakınacağıma,

Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün 
üyeleri ile iş birliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime,

Bunların tümünü yaparken Uluslararası “Hemşirelik Ahlâk Yasasının” onurunu korumak 
için gerekecek bütün çabaları göstereceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma 
and içerim.

Yukarıdaki Hemşirelik Andı’ndan da anlaşılacağı üzere; hemşirelik insan yaşamına, mahremiyeti-
ne ve haklarına saygılıdır, İnsanlar arasında asla milliyet, ırk, inanç, yaş, cinsiyet, siyasi ve sosyal durum 
ayırdı yapmaz. Bireyleri sosyal, ekonomik ve kültürel durumları ile değerlendirmez. Hemşire için tüm in-
sanlar eşit ve aynı oranda hizmete ulaşma hakkına sahiptir.

Hemşirelik, bilimsel ilkeler üzerine temellenmiş bir meslektir. Binlerce yıl denenmiş kazanılmış ve 
hepsinden de önemlisi kanıtlanmış bilgilere dayalıdır. 

Günümüzde hemşirelik kuramsal ve uygulamalı öğrenimle elde edilen, bilgi ve ahlak üzerine temel-
lendirilmiş bir bilim ve sanattır. Öğrenim programları bilimsel donatımın yanı sıra beceri geliştirme uygu-
lamalarına da sahiptir. İlk doğduğunda daha çok hasta bakımına yoğunlaşmıştır. Günümüze gelinceye 
dek görev kapsamı çok gelişmiştir. Bugün dünyada ve ülkemizde hemşireliğin temel sorumluluğu dört 
başlıkta toplanır bunlar; sağlığı yükseltmek, hastalıkları önlemek, hastalığı tedavi etmek ve acıyı dindir-
mektir. Bir hemşirenin temel niteliği; Bu başlıklar altında toplanan sorumluluklarını yerine getirirken de-
ontolojik kavramlara uygun hareket etmek, bilgili, ahlaklı ve vicdanlı olmaktır. 

Bugün dünyada ve Türkiye’de hemşireler bir meslek üyesinin sahip olması gereken profesyonel 
anlayış çerçevesinde yetiştirilmektedirler. Lisans ve lisansüstü düzeyde yetiştirilen meslek elemanları 
yaptıkları bilimsel çalışma ve araştırmalarla hemşireliğin meslekleşmesine katkı sağlamışlardır.
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Hemşireliğin biçimi kıyafet yönetmeliği ile belirlenmiş olan özel bir üniforması vardır. İş saatlerin-
de bu üniformayı giymek zorunludur. Hemşirelik adeta üniforması ile özdeşleşmiş olan bir meslektir ve 
hemşirelik üniforması temizlik ve dürüstlüğü simgeler. Bu nedenle özenle kullanılması gerekir. Ünifor-
malar sağlık çalışanlarının bakımlı ve temiz görünmesine de hizmet etmelidir.

6. HEMŞİRELİĞİN TEMEL İLKE VE DEĞERLERİ
6.1.Hemşirelikte Etik İlke Ve Değerler

Etiğin,  genelde insan özelde ise bir mesleğin üyelerinin davranışlarında neyin iyi, neyin kötü,  ne-
yein doğru ve yanlış olduğunu belirlemeye çalışan bir felsefe dalı olduğundan dğer bölmlerde de söz 
edilmişti.

Değer ise belirli bir düşünce, davranış ya da hizemetin kıymeti/ değeri hakkındaki inançtır. Hemşi-
relikte değer, diğer insanlara yardım esasına dayanmakla birlikte,  bilimsel esasları, profesyonel yargı-
ları ve teknik becerileri de kapsar. Hasta bakımı süreci, sürekli çeşitli kararlar almayı gerektirir. Bu ka-
rarlar ise hemşirenin değerlerine dayanır. Bir hemşirenin değerlerini ise kşisel değerleri yanında mesle-
ki değerleri oluşturur. Hemşirelik uygulamalarında önemli olan kararaları kişisel inanç ve değerlere de-
ğil bilimsel ve mesleki değerlere dayandırmaktır. Bu bağlamda hemşirelkte temel ilke ve değerler şöy-
le sıralanır:

 Zarar vermeme: Zarardan kaçınma, zararlı etken ve koşulları ortadan kaldırma ve önlemeyi 
içerir.

 Yarar sağlama: İyi olanın yükseltilmesidir.

 İnsan onuruna saygı: İnsanın yaşamına, haklarına, duygu ve düşüncelerine, başkalarına za-
rar vermediği sürece davranışlarına ve onuruna saygılı olmayı ifade eder.

 Adalet: Tedavi ve bakımda kullanılan araç gereç-donanım kaynakları, kişilerin yetki, yetenek 
ve yeterlilikleri hatanın bireysel gereksinimleri belirlenerek, eşitlik ilkesine uygun dağılımın sağ-
lanmasıdır.

 Dürüstlük: Etik ve manevi olarak prensip sahibi olmaktır.

 Doğruluk: Hasta ile ilgili yapılan uygulamalarda doğru kayıt tutulmalı.

 Güvenilirlik: Bireye ait bilgilerin saklanması, gerçeği söylemedir.

 Otonomi: Kendi kendine karar verme becerisidir.

 Sadakat: Bireyin kendisi dışında birine inanma, sadık kalma ve ahlaki ilkeler doğrultusunda 
hemşire hasta ilişkisinin yarattığı güven duygusudur.

Uluslararası Hemşirelik Konseyi (ICN) ’nin Hemşirelik Etik Kuralları hemşirenin temel sorumluluğu 
dört bölümde toplamaktadır:

-  Sağlığı yükseltmek,

-  Hastalığı önlemek,

-  Hastalığı iyileştirmek,

-  Acıyı dindirmek
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6.2.Disiplin

Disiplin kısaca kuralların oluşturduğu düzene uymak demektir. Konumuz bağlamında daha açık bir 
tanım vermek gerekirse disiplin; kişinin, mensup olduğu mesleğin, çalıştığı kurumun ve ait olduğu top-
lumun kurallarına uyması demektir.

Hemşire yalnız yaşayan bir insan değildir. Bir toplum içinde yaşıyor, bir kurumda ve bir ekiple/grup-
la birlikte çalışıyor. Bu nedenle de tüm bunların (toplum, kurum, grup) önerdiği ya da kabul ettiği kural-
lara uyması gerekir. Aksi takdirde önce çalıştığı ekiple, sonra kurumla ve nihayet yaşadığı toplumla ça-
tışma/çatışmalar yaşamaya başlar. Çatışma ise önce kendisinin sonra ekibinin, kurumunun ve toplu-
mun huzursuz olması demektir. Oysa bir hemşirenin mesleğinde ve yaşamında başarılı olması için çev-
resi ile uyum ve huzur dolayısı ile de disiplin şarttır. Aynı şeklide grubun, kurumun başarılı ve verimli ol-
ması ve mesleğin gelişimi için de disiplin gereklidir. 

Ekip halinde çalışmak, belli kurallara ve ilkelere uymayı zorunlu kılar. Bu nedenle de, ekip üyeleri-
nin, hizmetin ve ekip olmanın gerektirdiği disipline uyması gerekir1(1). Tersi durumda, ekip içi uyum bo-
zulur, ekipte çatışmalar çıkar ve ekibin verimliliği azalır.

Disiplinli bir hemşirenin hem kendisi hem birlikte çalıştığı grup/ekip hem de kurumu ve toplumu kı-
saca çevresi rahat eder. Tüm bunlardan ötürü, bir hemşirenin disiplini mesleğinin ve yaşamın bir par-
çası olarak kabul etmesi ve bu anlamda etrafına örnek olması gerekir. Bu mesleğinde otorite olabilme-
si için de gereklidir.

Disiplin körü körüne bir itaat/ baş eğme değil, bilinçli ve istemli bir seçim ve uyumdur. Bunun böy-
le olabilmesi için de, disipline esas olan kuralların ve bu kuralların oluşturduğu düzenin toplumca kabul 
edilen ahlak ve etik değerler çerçevesinde oluşturulmuş, hakkaniyete dayalı ve demokratik-mantıklı bir 
düzen olması gerekir. Böyle bir düzenin kurulması ise grupların ve kişilerin demokratik katılımına bağ-
lıdır.

Tarih boyunca özgürlük ile disiplin karşıt değerleri gibi algılanmış ve doğallıkla da çatışmıştır. Oysa-
ki disiplinli bir yaşam hiçbir zaman özgürlüğü yok etmez. Yok, etmek bir yana herkesin klasik özgürlük 
“kişinin özgürlünü sınırı diğer kişilerin, grupların toplumun özgürlük sınırında biter” ortamında yaşanma-
sına olanak sağlar. “Sınırsız ya da kuralsız özgürlük” anlayışı ya da disiplinsiz bir yaşam birilerinin ya da 
bazı grupların özgürlüklerini yaşayamaması anlamına gelir.

Başta hastaneler olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarındaki disiplin diğer kuruluşlara ya da klasik di-
siplin anlayışına göre farklıdır. Sağlık çalışanları arasındaki disiplin, diğer otoriter birlikteliklerdeki gibi hi-
yerarşik bir yetki sıralanmasından ziyade, olgun bir anlayış ve işbirliğine dayanır.  

Önemli olan, bir salık çalışanının, hastalarına onların yakınlarına ve iş arkadaşlarına daha genel bir 
anlatımla çevresindeki insanlara ahlaki ve etik kuralların gerektirdiği bir disiplin içinde yaklaşım göster-
mesidir. Yapması gereken görevleri arzu etsin veya etmesin, yapmak zorunluluğunda olduğunu bilme-
li ve yapmasını gerektiren nedenleri de anlamış olmalıdır. Hastaları, meslektaşları ve diğer sağlık disip-
linleri ile olan ilişkilerinde disiplinli tutum ve davranışı kendi kendisini idarede kazanacağı başarı ile sağ-
lanır(1) . 

6.3.Güven Duygusu Yaratma Ve Sır Tutma

6.3.1. Meslektaşlar Arası Güven

Sağlık hizmetleri büyük çoğunlukla bir ekip hizmetidir. Bir ekibin başarılı olabilmesi için, ekip üyele-
rinin her anlamda birbirine güvenmesi gerekir. Her şeyden önce, ekip üyeleri birbirinin bilgi ve becerine 

(1) Şentürk ve Dursun 1993
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güvenmelidir. Bu güvenin oluşması, ekip üyelerinin kendini iyi yetiştirmiş olmasına bağlıdır. Bu güvenin 
sürebilmesi ise,  ekip üyelerinin, yeni bilgi ve yenilikleri izleyerek, sürekli kendini yenilemesi ile olanaklı-
dır. Ekip üyelerinden herhangi birinin bilgi ve becerisine güvenmeyen ekiplerde işler aksar, iyi bir iş bö-
lüşümü yapılamaz. Ekibin uyumu bozulur ve dolayısı ile de ekibin verimliliği düşer.

Ekip üyeleri, birbirinin dürüstlüğüne, kurum ve mesleğin onuruna gölge düşürmeye-ceğine güven-
mek ve inanmak zorundadır. Bu ise, ekip üyelerinin bu güveni sarsıcı tavır ve davranışlar içinde olma-
maları ve iş arkadaşlarının güveninin sarsmamaları ile olanaklıdır.

Ekip üyeleri yalnızca ekip içinde kalması gereken konuları, ekip dışına taşımamalı, ekibin sırrı sayı-
labilecek konuları dışarıya taşıyarak iş arkadaşlarının ona olan güvenini sarsmamalıdır.

Sağlık personelini kendi arasındaki güven konusunda hekim-hemşire arasındaki güvenin özel bir 
önemi vardır. Öncelikle hemşirenin hekime güvenmesi gereklidir. Yazdığı tedavileri ve direktifl eri yerine 
getirirken şüpheye düşmemelidir. Hekimin de hemşireye güveni aynı ölçüde önemlidir. Önerdiği tedavi 
ve direktifl erin yerinde ve zamanında uygulandığından emin olmalıdır(1) . Her iki taraf ta hem bu güvene 
layık olmalı hem de bu güveni sarsacak davranışlardan kesinlikle kaçınmalıdır.

Hemşire-hekim ve diğer disiplinlerin farklı görevleri vardır. Başarı için bunların bir bütünleşme ve 
uyum içinde olması gereklidir. Hemşire-hekim ilişkilerine geleneksel bakış “hemşire hekimin yardımcı-
sıdır, sağ koludur” şeklindedir. Oysaki hemşirelik bir meslektir. Herhangi bir uğraş onun yerini doldu-
ramayacağı gibi, diğer bir uğraş alanında da yer alamaz. Gelişmeler hekim-meslek üyesi ilişkilerinde 
daha olumlu ve hasta açısından daha yararlı bir ortamın sağlanması yönündedir. Bu ilişkilerde karşılıklı 
ilgi, saygı ve güven tesis edilmesi gerekir(1). 

Hemşire hastalarına bakım verirken ve servis düzenini sağlarken, emrinde ve kendisine yardım-
cı personel ile de ilişki halindedir. Hemşireler bu personel üzerinde saygı ve sevgiye dayanan bir otori-
te kurmalıdır. Aslında bireyler amirlerine itaat etmekten yapılan itibarı ile kaçınmazlar. Ancak amirlerinin, 
görünümü, giyinişi, ahlaki durumu, saygınlığı, iş isteme şekli görevlileri istekli veya isteksiz kılar. “Emir 
verme” mevkii son derece önemlidir. Bunu en iyi şekilde mükemmel terbiye görmüş, kültürlü, meslek 
ahlakı ve olgun kişiliği olanlar yapmaktadır(1). 

6.3.2. Hasta Ve Sağlık Çalışanı Arasındaki Güven

Hasta ve hizmet alanlar için, kendisine hizmet veren sağlık çalışanı ile işbirliği yapmada en önem-
li duygu güvendir. Hasta bu güveni duymaz ise başarılı bir işbirliği kurulamaz. Dolayısı ile de başta te-
davi olmak üzere kotarılmak istenen işte başarılı olunamaz. Bu güven ortamını oluşturma görevi sağ-
lık çalışanına düşer. 

Hastane hizmetlerinde tedavi ve bakım yöntemlerinin başarılı olmasında özellikle, hasta ile hemşi-
resi arasında kurulacak güven çok daha önemlidir. Her türlü uygulamanın yerinde ve zamanında oldu-
ğuna güvenen bir hastada iyileşme sürecinin çabuklaştığı bilinen bir gerçektir. Her şeyden önce, hem-
şiresine güvenen hasta tedaviyi daha kolaylıkla kabul eder ve uyum gösterir(1).

Sağlık çalışanın karşısındakilere güveni telkin etmesinin en önemli araçları; samimiyet, ciddiyet, bil-
gi ve sır saklamadır.

Hemşire hastalarıyla içten, alçakgönüllü, hoşgörülü ve yalın bir iletişim içinde olmalıdır. Ancak bu 
hiçbir zaman gayrı ciddi ya da laubali olarak algılanacak bir biçim ve dozda olmamalıdır. Hemşire hiz-
met verdiği insanlar ile belirli bir mesafeyi korumalı her zaman ciddi bir tavır sergilemelidir. Hasta ya da 
yakınları ile olan iletişiminde gerektiğinde inisiyatif ve sınır koyabilmelidir.

(1) Şentürk ve Dursun 1993
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Bir hemşire hasta ya da yakınını çok iyi dinlemeli ancak kendi sıkıntı ve dertlerini hasta a da yakı-
nı ile asla paylaşmamalıdır. Görevinin kendisini değil, hastasını rahatlatmak olduğunu unutmamalıdır(1). 

Hemşire işleri konusunda bilgili ve becerikli olmalıdır. Bu konuda hasta yakınları ya da hastaların 
kafasında tereddüt yaratacak davranışlardan kaçınmalıdır. Özellikle tehlikeli ve acil durumlarda paniğe 
kapılmamalı, hareketleri bilgili, ölçülü ve yapıcı olmalıdır.

Güven duygusu yaratmanın en önemli bileşeni sır tutmasını bilmektir. İnsanlar ancak sır tutması-
nı bilenlere güvenirler, başka bir ifade ile güvenilir insanlarla sırlarını paylaşırlar. Özellikle hastalar çoğu 
kez hemşireyi kendilerine daha yakın hissederler. Dertleşmek gereksinimi duyarlar. Hemşire çok iyi bir 
dinleyici olmalıdır. Bu özelliği ve görevi nedeni ile bir takım kişisel ve profesyonel bilgilere sahip olabilir. 
Ancak bu bilgilerin saklanması ve konuşulmaması gerekir. Kendilerine açıklanan gizli niteliğindeki bil-
gileri titizlikle saklarlar(1) . 

Hemşireler hastanın sırrına büyük özen göstermeli, hastaları hakkında, meslektaşı olmayan birey-
lerle asla konuşmamalıdır. Bir hastanın hastalığım ve durumunu diğer bir hastaya anlatmamalıdır. Ziya-
retçilerle hastalık ile ilgili konulan konuşmamalıdır. Ölen bir hastayı, yeni gelen hastaya bildirmemelidir. 
Hastane işleri, meslektaşları ve diğer sağlık disiplini üyeleri hakkında, gerek hastalarla gerekse ziyaret-
çilerle haberleşme içinde olmamalıdır. Hastalar genellikle sıkılırlar. Yapacak çok şeyleri yoktur. Hasta-
ne, hastalar ve hastane personeli hakkında bilgi isteyebilirler. Buna gereksinim duyabilirler. Fakat mes-
lek üyesi görevliler hakkında hastalar ile konuşulmayacağını kırıcı olmayan, nazik bir ifade ile hastaya 
hatırlatmalıdırlar (1). 

Tarafl ar arasındaki güven ortamını zedeleyen diğer önemli yanlışlardan birisi de gizliliğe (mahremi-
yete) uymamak ve insanların sırlarına saygılı davranmamaktır. Sağlık çalışanının kişilerin sırlarına özen 
göstermesi etiğin temel ilkelerinden birisi olduğu gibi güvenin de temel ilkelerinden birisidir. Gizliliği 
sağlamanın koşullarından birisi baş başa görüşmek, diğeri de öğrenilen sırları kimseye aktarmamaktır. 
Koğuş sistemi ve benzeri nedenlerle baş başa görüşmenin olanaksız olduğu durumlarda hastayı dışarı 
çağırmak, diğer kişilerin duymayacağı şekilde konuşmak gibi çareler aranmalıdır. Gizlilik ortamının bu-
lunmaması iletişimi engelleyen, başarısızlaştıran en önemli etkenlerden biridir(1). 

Sağlık çalışanları ve bu arada hemşireler hasta, yakını ya da hizmet verdikleri diğer kişilerle ilk gö-
rüştüklerinde mutlaka kendini tanıtmalıdır. Kurum içi hizmetlerde tanıtımların; ad, soyadı ve görevini bil-
dirmek şeklinde kısaca olması yeterlidir. Unutulması ya da ihmal edilmesi nedeniyle hastanın sorması 
durumunda da mutlaka kendisine tanıtım yapılmalıdır(2). 

Kendini tanıtma, sahada verilen sağlık hizmetleri için daha da önemlidir. Sağlık çalışanı bir yere ( ev, 
işyeri ) ilk gittiğinde, hem kendini tanıtmalı hem de ne amaçlı geldiğini bildirmelidir. Bu tanıtım tam bir 
tanıtım olmalıdır (adı soyadı, hangi kurumdan geldiği, mesleği vb). Şayet üniformalı değil ise kimliğini 
göstermelidir. Üniformalı ise, o bölgede çalıştığını ve hangi tür işleri yürütmekle görevli olduğunu açık-
lamalıdır. Bu davranış; a) karşıdaki kişiye güven verir, b) kötü niyetli kişilerin insanları kandırmasını ön-
ler, c) sağlık çalışanı ile kişiler arasında iletişimin sağlıklı kurulmasına ortam hazırlar. Bu nedenle ihmal 
edilmemeli ve özen gösterilmelidir(2). 

Daha sonraki ilişkilerde iletişim kurulan kişinin sağlık çalışanını tanıması halinde sorun yoktur. An-
cak, tanımamaları halinde bunu hoş karşılamalı ve “niçin tanımıyorsun”, “neden tanımadın” gibi yar-
gılayıcı tavırdan kaçınılmalıdır. Günlük iş yoğunluğu ve bellek gücü gibi nedenlerle insanların birbirini 
anımsamaması son derece doğaldır. İnsanlar günlük yaşamda arkadaş ve yakınlarını bile anımsayama-
maktadır. Bu nedenle de bir hastanın hemşireyi tanımaması onu üzmemeli, kendisine değer verilmedi-
ği gibi bir duyguya kapılmasına, bununda ötesinde kızgınlığa ve iletişim bozukluğuna yol açmamalıdır.

(1) Şentürk ve Dursun 1993
(2) Akdur ve Aydın 2003
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İnsanlar arası iletişimi başlatan seslenme/hitap sözü son derece önemlidir. Çünkü seçilen sözcük 
(abla, koçum, bey, bana bak vb) karşıdakine verilen önem ve saygının bir göstergesidir. Bu nedenle 
hemşireler, iletişimde bulunduğu kişilere uygun sözcüklerle seslenmeye özen göstermelidir.

Hemşire tarafından hizmet verilen kişiye, yapılan işlemlerin özellikle de laboratuvar testlerinin so-
nuçları mutlaka bildirilmeli ve ihmal edilmemelidir. Hastasından kan alan hemşire, bu hareketiyle muha-
tabında ve yakınlarında çok büyük bir merak uyandır. Hem test örneğini alırken amaç anlatılmalı hem 
de sonuçlar kendisine mutlaka açıklanmalıdır. Bu açıklama, laboratuar sonuçlarının / analiz raporunun 
gösterilmesi anlamına da gelmez, ona anlayacağı bir biçimde sonuçlar açıklanmalıdır. Yalnızca sonuç-
lar bildirilmekle kalınmamalı, sonuçlarla birlikte, bu sonuçların anlamı da açıklanmalıdır. Bu sonuçla-
ra göre kişinin neler yapması ya da yapmaması gerektiği konusunda öneriler getirilmelidir. Getirilen bu 
öneriler, kişinin kolayca anlayabileceği bir açıklıkta olmalıdır. 

6.4. Mesleğe Bağlılık

Bir mesleğin üyesi olan kişinin, mesleğini sevmesi, onun değerlerini koruması ve meslek ilkelerine 
uyması gerekir. Bu mesleğe ve meslektaşlara karşı bir sorumluluktur. Çünkü meslek sahibi kişilerin dav-
ranışları yalnızca kendini bağlamaz mesleğine ve kurumuna da mal edilir. Herhangi bir sağlık çalışanı-
nın toplumdaki görüntüsü ve ona toplum tarafından verilen değer ya da yüklenen özellik tüm o meslek 
grubuna, kurumuna ve hatta tüm sağlık çalışanlarına mal edilir. Bu nedenle de sağlık çalışanlarının dav-
ranışlarına dikkat etmesi yalnızca bireysel bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir grup sorumluluğudur.

Aynı şekilde, ekip üyelerinin, gerek ekip içindeki ve gerekse toplumdaki davranışları tüm ekibe ve 
çalıştıkları kuruma mal edilir. Bu nedenle de, sağlık çalışanlarının davranışları bireysel bir sorumluluk ol-
duğu kadar meslektaşlarına ve ekiplerine karşı da bir sorumluluktur. Çeşitli davranışları nedeniyle, eki-
bin ve mesleğin onurunu zedelediği düşünülen üyeden, ekibin diğer üyeleri çok rahatsız olur. Uyum-
suzluk ve geçimsizlik başlar, dolaysı ile de ekibin verimliliği düşer.

Aslında ailesine, arkadaşlarına, ülkesine, mesleğine bağlılık gösteren bireyler çoğunluktadır. Çün-
kü insanda bağlılık ve dayanışma bir gereksinimdir. Bu duygu meslekte ve görevde başarı için de şart-
tır. Hemşirelik mesleğinde daha da önemlidir. Çünkü hemşirelik mesleği yapısı gereği, gelenek ve stan-
dartları ile üyelerine bağlılığı aşılar.

Öğrencilik yıllarından itibaren, arkadaşlarına, öğretmenlerine, okuluna meslektaşla-rına ve mesle-
ğine kişisel ideallerine bağlı olduğu kadar bağlanan hemşirenin meslek yaşamında başarıya ulaşma-
sı daha kolaydır. 

Mesleğe bağlılığın ilk özelliği, insan sevgisi, insanlara yardım aşkıyla dolu olmak, mesleğini seve-
rek yapmak ve kendini insanların iyiliği için vakfetmektir. Bir mesleğin gelişebilmesi için, üyelerinin onu 
benimsemesi ve ona bağlanması şarttır. 

6.5. Toplum İçinde Davranışlar

Hemşirelik hizmetleri insanlarla ilgili bir hizmettir ve daima toplumla içi içe yürütülür. Bu nedenle de 
davranışlarında toplumun değer ve yargılarını gözeten bir dikkat içinde olması gerekir. 

Bireylerin birbirine yaptıkları hizmetler, belirli bir yöntem ve program içinde yürütülür.

Hemşirelik hizmetlerinin de kendine özgü yöntem ve programları vardır. Hemşirelik hizmetlerinde 
beceri öncelikledir. Bu beceri, genel kültür, zeka, bilgi ve istek ile tamamlanmalıdır(1). 

(1) Şentürk ve Dursun 1993
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Hemşirelik hizmetlerinde dürüstlük şarttır. Bir insanın yaşamı, eline teslim edilmiştir. İstenmeden ya-
pılan herhangi bir yanlışlık hastanın sağlığını hatta yaşamını tehlikeye sokabilir, bu nedenle, bir yanlış-
lık söz konusu olur ise bundan sorumlular mutlak haberdar edilmelidir. Hata asla saklanmamalıdır. Bili-
nir ise zamanında tedbir alınır ve giderilir(1) . 

Tedavi ve bakım hizmetleri mutlaka zamanında yerine getirilmelidir. Çeşitli nedenler ile yapılama-
yanlar var ise yapılmış gibi gösterilmemelidir. Hemşireliğin yüklendiği sorumluluk çok büyüktür. Bu so-
rumluluklarının bilincinde olarak, görevini yerine getirirken dikkatli ve dürüst olmanın da önemini kav-
ramalıdır(1). 

Hizmette bulunurken, bazen cesaret son derece önemli olmaktadır. Meslek üyesi, görevi gereği sık 
sık ürkütücü ve dayanılamayacak durumlarla karşılaşabilir. Hasta bireye en etkin hizmeti sunabilmesi 
için cesaret ile yaklaşım gösterip, bilgi ve hünerini en iyi şekilde uygulayabilmelidir(1). 

Hemşirelik hizmeti sunulurken, bilgi ve beceri son derece önemlidir. Ancak bu bilgi ve beceri olum-
lu duygular ile beslenmez ise hizmet amacına ulaşamaz. Güler yüzlü, nazik, sevgi dolu, yapıcı merha-
mete sahip, bencil davranmayan ve affedebilme gibi güzel duygu ve huylara sahip bilgili ve becerili bir 
hemşirenin hizmetinin olumlu etkinliği tartışılamaz.

Hemşire daima hastasının içinde bulunduğu duruma empati yapmaya çalışmalı, durumu kendisi-
ni hastasının yerine koyarak değerlendirmelidir. Bu tür değerlendirme, elbette hasta ile aynı acıyı çek-
me anlamına gelmez. Hasta bakımı zor ve üzücü bir iştir. Hemşire hastalarını tedavi ederken gereğin-
den fazla yüklenme ve üzüntüden de kendini korumasını bilmelidir.

Hasta ve yakınları hastaneye genellikle korku ve çekingenlik içinde gelirler. Sağlık çalışanlarının gö-
revi onların bu korku ve endişeyi yenmesine yardımcı olmaktır.  Bunu yaparken onları hastane – hizmet 
kuralları ve verilecek bakım hakkında aydınlatma da unutmamalıdır.

Hemşirelik hizmetleri özellikle hasta bakımı, sabır isteyen bir iştir. Her şeyden önce hastalardan 
normal kişilerden beklenen uyumlu, makul ve dengeli davranış kalıplarını beklenmemelidir. Büyük bir 
endişe ve bazen de ızdırap içinde olan hasta ile onun endişeli yakınlarına anlayış ve hoşgörü ile yakla-
şılmalıdır. 

Hemşire, hastanın- hizmet verdiği kişilerin dinsel inançlarına saygı göstermeli herhangi bir yön-
temle onların inançlarını hakir gördüğüne İlişkin herhangi bir tavır ve davranış sergilememelidir. Hizmet 
alanların dini inançlarını, örf ve adetlerini sakin bir biçimde karşılamalı onun sağlığına ve hizmet kuralla-
rına aykırı olmadıkça mümkün olduğu kadar bu konuda onlara yardımcı olmalıdır.

Hemşire hizmet verdiği insanların dini ve etnik kökeni ile ilgilenmez bunlar arasında kesinlikle bir 
ayırım yapmaz. İnsanların inanç ve düşüncelerini reddedici aşağılayıcı tavır ve davranışlar sergilemez, 
onlara karşı görüşler bildirmez. Tam tersine batıl inanç ve düşünceleri pekiştirecek, onaylayacak davra-
nışta da bulunmaz. Bunlar karşısında daima yansız ve tarafsız kalmalıdır. 

Çağımızda yaşanan toplumsal ve bilimsel değişimler yaşamın her alanını etkilemiş, diğer meslek 
ve disiplinlere olduğu gibi hemşireliğe de yeni boyutlar kazandırmıştır. Bu yeni boyut, hemşireliğin yeni 
sorumluluklarla birlikte yeni roller üstlenmesine de neden olmuştur(1). 

Geçmişte hemşirenin rolü / işlevi hasta bakımı dolayısı ile de hastaya ve hastalığa yönelik ve yal-
nızca fi ziksel bakım ile sınırlı idi. Çağdaş hemşirelik bakımı, yalnızca fi ziksel bakımla sınırlı olmayıp ar-
tık bireyi tüm boyutları ile ele alan bütüncül (holistik) bakımı öngörmektedir. Çağımızda hemşirenin rolü 
yalnızca hasta bakımı değil hastalıktan koruma ve sağlığı geliştirme içeriği de kazanmıştır. Dolayısı ile 
hemşirenin, hasta bakımı yanında kişileri hastalıktan koruyacak ve sağlığı geliştirecek danışmanlık, eği-
timcilik, rehberlik gibi rolleri de vardır. Başka bir anlatım ile Hemşirenin bakım işlevi hasta bireyden, sağ-

(1) Velioğlu ve Babadağ 1993



TIBBİ ETİK ve MESLEK TARİHİ

134

lıklı bireye, ailesine ve topluma doğru genişlemiştir. Başka bir anlatımla hemşirelik bakımının odağı, bi-
rey değil, aile ondan da öteye sosyal gruplar ve toplumdur. Hemşirelik ailelere, bireylere bütün topluma 
verilen bir hizmettir. Bu roller çerçevesinde hemşire, birey ve ailesinin gereksinimlerine uygun, bütün-
cül bir anlayışla sağlık bakımına karar vererek, planlayıp uygular ve bakımın sonucunu değerlendirir(1).

Çağdaş hemşireliğin uygulamalarında da ağırlık bakım işlev ve rolündedir. Ancak geçmişte hemşi-
reliğin bakım rolü hekimin kararına uyarak hastaya bakım veren, hekimin yardım ve rehberliğine gerek-
sinim duyan bağımlı bir rol idi. Günümüzde geçmişe göre bu roldeki en önemli fark, bakımla ilgili karar-
ları hemşirenin kendisinin vermesidir. Günümüz hemşireliği, bireyin gereksinimlerini saptama ve karşı-
lamada bireyin adına onunla birlikte karar veren yardım eden bir role sahiptir(1). 

7. GRUP İÇİNDE YAŞAMAYA UYUM
Hemşire, daha öğrencilik yıllarından başlayarak bir grupla birlikte ve onların içinde yaşamak ve ça-

lışmak zorundadır. Bu gruplar örgüt, kurum ve ekip gibi sosyal yaşamın gerektirdiği ya da oluşturduğu 
gruplardır. Hepsinin kendine özgü değer, kural ve idare şekli vardır. Hemşire bu gruplarla uyum sağla-
mak için bu kural ve değerleri bilmek ve bunlara uymak zorundadır.

Tüm çalışanların yapması gerektiği gibi, hemşireler de çalıştıkları kuruluşlarda ekip ve kurum üyele-
ri ile işbirliği yapmalı, bu konuda üstüne düşen sorumluluk- larını yerine getirmelidir. Davranışlarını grup-
ta, toplumda değişik inanç, düşünce ve yapıda insanların ve varlığını gözeterek ayarlamalıdır. Hemşire-
nin uyumunun olumlu ya da olumsuz oluşu grup ve çevre ile olan ilişkilerde kendini gösterir. Eğer sık 
sık çatışmalar yaşıyor ise henüz uyumunu sağlamamış demektir.

İnsanlar arasındaki işbirliği ve iş bölüşümü sonunda doğan birlikteliklere örgüt denir. Başka bir ta-
nımla, bir işi ya da amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelen, iki veya daha fazla bireyin bilinçli ve 
eşgüdülenmiş etkinliklerde bulunması olayına örgüt denilmektedir. Aynı şekilde, sağlık hizmeti üretmek 
ya da sağlık hizmetlerini yürütmek amacıyla bir araya gelen, çeşitli sağlık mesleklerine mensup insanlar 
da sağlık örgütlerini oluşturmaktadır. Sağlık örgütlerinin başarılı olabilmesi, bu örgütü oluşturan bireyle-
rin iyi bir işbirliği, uyum ve eşgüdüm içinde olmalarına bağlıdır.

Sağlık hizmetlerinin başarılı olabilmesi için, sağlık örgütlerinin alt birimlerinde, birlikte ve ekip ha-
linde çalışan bireylerin, örgütün geneline göre, daha sıkı bir işbirliği, eşgüdüm, uyum ve yardımlaşma 
içinde olmaları gerekir. Eğer ekip üyeleri birbiri ile uyumlu ise çalışma ve eylemleri de uyumlu eş güdü-
lenmiş olur. Aksi durumda ekip ya da grubun başarı düzeyi çok düşük olur. Ekibin uyumu ekibi oluştu-
ran birey ve birimlerin uyumuna bağlıdır.

Eskiden hekim, eczacı, hemşire gibi sınırlı sayıdaki meslek ve kişilerin oluşturduğu küçük ekipler, 
sağlık bilimleri ve teknolojinin gelişmesine koşut olarak, çok büyümüş ve bunlar da kendi arasında ekip-
lere bölünmek zorunda kalmıştır. Örneğin; bir hastane, laboratuvar, klinik, yemek servisi, arşiv, büro gibi 
farklı ekiplerin birleşmesinden oluşmaktadır(2).

Hizmetlerin ekiple yürütülmesi zorunluluğu ‘’ekip liderliği’’ sorununa ya da gereksinimine neden ol-
muştur. Geleneksel uygulamalarda ekibin lideri hekim olmuştur. Zamanla ‘’kolektif karar’’ ve ‘’kollektif 
yönetim’’ anlayışının gelişmesi ile hekimlerin yöneticilik sorumluluk ve yetkileri de azalmıştır (1).

Ekip; bir hizmetin ya da görevin bütününü yerine getirebilmek için, bir araya gelmiş olan, farklı mes-
lek ya da uzmanlığa sahip insanlardan oluşan gruba ekip denir. Ekip çalışması; bir hizmetin ya da gö-
revin bütününü yerine getirmek için, değişik meslek dallarındaki kişilerin, hizmetin ya da görevin kendi 
dallarındaki işlerini, eşgüdümlü olarak yaparak ve bunları birleştirerek sonuçta hizmeti ya da görevi ye-
rine getirmelerine ekip çalışması adı verilir.

(1) Velioğlu ve  Babadağ 1993
(2) Fişek, 1983
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Dayanışma; ekip üyeleri birbiri ile dayanışma içinde olmalı ve her konuda birbirine yardımcı olma-
lıdır. Ekip üyeleri, Hipokrat yeminin de belirtildiği gibi, birbirini kardeş bilmeli, yalnızca iş yaşamında de-
ğil, özel yaşamlarında da birbirinin yardımına koşmalıdır.

Genelde sağlık çalışanlarının özelde ise hemşirelerin gerek mesleğin özelliği ve geleneğinden ge-
reği ve gerekse yasal düzenlemelerin bir gereği olarak kılık ve kıyafet kurallarına uymaları bir zorunlu-
luktur. Bu örgüt, kurum ve ekip disiplininin de bir gereğidir. Meslek üniformasını giymeyen ya da onda 
kendince çeşitli değişiklikler yapan ekip üyesi /üyeleri, ekibin uyumunu bozar ve ekipte huzursuzluk 
ve verim düşüklüğüne neden olur. Bu nedenle de sağlık çalışanlarının hem işyerlerindeki hem de özel 
yaşamda giydikleri kılık ve kıyafetlerine çok dikkat etmesi ve her türlü aşırılıktan uzak durması gerekir.

Ekip üyeleri daima birbirlerine karşı nazik olmalı, kullandıkları hitap sözcüklerini özenle seçmelidir. 
Karşısındakini dinlemeyi, eleştirileri olgunlukla karşılamayı öğrenmelidir. Samimiyetin laubalilik ve gayri 
ciddilik olmadığı unutulmamalıdır.

Bugün hemşireler arasında dayanışmayı amaçlayan, hemşirelerin ve mesleğin haklarını savunan, 
diğer gruplara karşı içte ve dışta hemşireleri temsil eden, hemşireliğin eğitim ve uygulama düzeyini gü-
nün anlayış ve kavramına göre geliştirmede çaba harcayan, mesleğin onurunu koruyan ve yükselten, 
dernekleri vardır. Ayrıca hemşireler çeşitli sendikalara da üye olabilmektedir.

8. HEMŞİRELİKLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER
8.1.Hemşirelik Kanunu

Hemşirelikle ilgili yasal düzenlemelerin başında 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu gelir. Hemşirelik 
Kanunu’nun orijinali 02.03.1954 tarih ve 8647 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Yani yaklaşık 60 yı-
lık bir kanundur. Sürekli değişikliklere uğrayarak günümüze dek ulaşmıştır. 16 asıl iki geçici madde-
den oluşan olan Hemşirelik Kanunu ‘nun birinci maddesi(Değ.: Kanun No. 5634 RG: 2.5.2007/26510)  
Türkiye’de kimlere hemşire denileceğini düzenlemekte olup; “Türkiye’de üniversitelerin hemşirelik 
ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullarından mezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığın-
ca tescil edilenler ile öğrenimlerini yurt dışında hemşirelik ile ilgili, Devlet tarafından tanınan bir okulda 
tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenlere Hemşire unva-
nı verilir. Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel usulüne göre hemşirelik sınıfına alınmış olanlar sa-
natlarını yapmaya ve hemşire unvanını kullanmaya devam ederler” şeklindedir.

Hemşirelik Kanunu Madde 4 - (Değ. Kanun No. 5634 RG: 2.5.2007/26510) ise hemşirelerin görev 
ve sorumlulukla düzenlemekte olup  şöyledir “Hemşireler; tabip tarafından acil haller dışında yazılı ola-
rak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşı-
lanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ih-
tiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle gö-
revli ve yetkili sağlık personelidir. Ayrıca aile hekimliği uygulamasına ilişkin kanun hükümleri ile bu Ka-
nuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuattaki görevleri de yaparlar.

Hemşirelerin birinci fıkrada sayılan hizmetlerde çalışma alanlarına, pozisyonlarına ve eğitim du-
rumlarına göre görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

8.2. Hemşirelik Yönetmenliği

Hemşirelik Kanunundan sonra Türkiye’de Hemşirelikle ilgili en önemli düzenleme Hemşirelik Yö-
netmenliğidir. 8 Mart 2010 tarih ve 27515 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Hemşirelik yönetmenli-
ğinin  en önemli düzenlemesi ikinci bölümündeki 5. Madde ile düzenlenen hemşirelik hizmetlerinin 
kapsamı ve 6. Madde ile düzenlenen Hemşirelerin görev, yetki ve sorumlulukları düzenlemesidir.
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İKİNCİ BÖLÜM

Hemşirelik Hizmetlerinin Kapsamı, Hemşirelerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Hemşirelik hizmetlerinin kapsamı 

MADDE 5 – (1) Hemşirelik hizmetleri aşağıdaki hususları kapsar:

a) Birey, aile, grup ve toplumun sağlığının geliştirilmesi, korunması, hastalık durumunda iyileştiril-
mesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla hemşirenin yerine getirdiği bakım verme, hekimce ha-
zırlanan tıbbî tanı ve tedavi planının oluşturulması ve uygulanması, güvenli ve sağlıklı bir çevre oluştur-
ma, eğitim, danışmanlık, araştırma, yönetim, kalite geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi sağlama rolleri,

b) Mesleki eğitimle kazanılan bilgi, beceri ve karar verme yeteneklerini kullanarak, insanlara yaşa-
dıkları ve çalıştıkları her ortamda doğum öncesinden başlayarak yaşamın tüm evrelerinde meslek stan-
dartları ve etik ilkeler çerçevesinde sunduğu hemşirelik bakımı,

c) Hemşirelik hizmetlerinin ve bu hizmetlerden sorumlu insan gücü kaynaklarının, diğer kaynakla-
rın ve bakım ortamının yönetimi ile risk yönetimini.

            

Hemşirelerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Hemşireler;

 a) Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili 
ihtiyaçlarını belirler ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşi-
relik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler.

b) Verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir, hizmet sunumunda bu sonuç-
lardan yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime iletir.

c) Tıbbî tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar dışında yazılı ola-
rak verilen tedavileri uygular, hastada beklenmeyen veya ani gelişen durumlar ile acil uygulanması ge-
reken tanı ve tedavi planlarında müdavi hekimin şifahi tıbbi istemini kabul eder. Bu süreçte hasta ve ça-
lışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır.

ç) Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere hekim tarafından reçete edilen tıbbî talepleri bilimsel 
esaslara göre belirlenen sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri doğrultusunda yerine getirir.

 d) Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü durumlarda, 
müdavi hekim ile durumu görüşür, hekim işlemin uygulanmasında ısrar ederse durumu kayıt altına ala-
rak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygular.

e) Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen durumların oluşma-
sı halinde gerekli kayıtları tutarak  hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.

f) Görevi teslim alacak hemşire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta başında sözlü ve yazılı olarak tes-
lim etmeden ve doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda ise hemşireye olan ihtiyaç ortadan 
kalkmadan kurumdan ayrılamaz.

 g) Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel 
etkinliklere katılır. Toplumun, öğrenci hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve adaylarının eğitimine destek 
verir ve katkıda bulunur.

 h) Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev alır, oluşturulan sağlık politi-
kalarının yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır.

 ı) Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onuru-
nu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur.

i) Tüm uygulamalarını kayıt altına alır.
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Hemşirelik Yönetmenliği 19 Nisan 2011 tarih ve 27910 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Hemşire-
lik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilerek güncellenmiştir. Bu değişik-
likle hemşirelerin Çalışılan Birim/ Servis/ Ünite/ Alanlara Göre Hemşirelerin Görev, Yetki Ve Sorumluluk-
ları ayrıntılı bir biçimde düzenlenmektedir. Bu bağlamda listesi a aşağıda verilen ana ve yan dal hemşi-
reliklerinin görev yetki ve sorumlulukları ayrıntılı bir biçimde düzenlenmektedir:

YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİ: 
ACİL SERVİS HEMŞİRESİ 
C) İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 
1) Diyabet Eğitim Hemşiresi
2) Onkoloji Hemşiresi
3) Diyaliz Hemşiresi
4) Rehabilitasyon Hemşiresi
5) Endoskopi Hemşiresi
D) CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ 
1) Ameliyathane Hemşiresi
2) Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi: Stoma, yara,
E) RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 
1) Psikiyatri Klinik Hemşiresi
2) Çocuk ve Adölesan Psikiyatrisi Hemşiresi
3) Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Hemşiresi
4) Alkol ve Madde Bağımlılığı Merkezi Hemşiresi
F) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 
G) KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
H) HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
1) Evde Bakım Hemşiresi: 
2) Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi Hemşiresi
3) Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hemşiresi: 
4) İş Sağlığı Hemşiresi
5) Okul Sağlığı Hemşiresi:
6) Ceza ve Tutukevi Hemşiresi

8.3. Hemşirelikle İlgili Diğer Yasal Düzenlemeler.

Teknik ve teknik olmayan birçok yasal düzenlemenin hemşirelikle ilgisi vardır. Teknik düzenlemele-
rin başında hastanelerle ilgili olan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği gibi düzenlemeler, aile 
hekimliği ile ilgili düzenlemeler gelmektedir. Doğrudan sağlıkla ilgili olamayan kanunlardan ise Devlet 
Memurları Kanunu ve benzeri düzenlemeler çalışma yaşamı ile çok yakından ilgilidir.
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Çalışma Soruları

1. İş ne demektir?

2. Meslek ne demektir?

3. Zenaat ne demektir?

4. Sanat ne demektir?

5. Profesyonel anlayışı açıklayınız?

6. Hemşirenin tanımını yapınız.

7. Hemşirelik nasıl bir sanattır?

8. Ahlakın tanımı yapınız?

9. Hemşireliğin temel ilke ve değerlerini sayınız

10. Hemşire-Hasta ilişkilerini açıklayınız.

11. Güven yaratma ne demektir kimler arasında güven duygusu olmalıdır.

12. Hemşirenin sır saklaması ne demektir?

13. Mesleğe bağlılık ne demektir açıklayınız?

14. Üniformanın önemi, değeri ve mesleğe etkisini açıklayınız.

15. Hemşirenin geçmişteki ve günümüzdeki rollünü  açıklayınız.

16. Çağdaş hemşirelik rollerini açıklayınız.

17. Teknolojik gelişmelerin izlenmesini açıklayınız.

18. Hemşirelik için temel kanun hangisidir neleri düzenlemektedir?

19. Hemşirelik yönetmeliğine göre hemşirelerin yetki ve sorumlulklaruı nelerdir?



ÜNİTE - III

İNSAN HAKLARI
ve

HASTA HAKLARI
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1.İNSAN  HAKLARI 
İnsan hakları; “insanları her türlü egemene/iktidara, karşı koruyan moral, etik, yasal değerler, 

kurallar ve düzenlemeler bütünü” olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, insan hakları egemenlik terimi ile 
ikizdir ve hep onunla birlikte anılması, onunla birlikte kullanılması gerekir. Çünkü nerede bir egemenlik 
var ise, orada buyuran buyurulan vardır. Buyuran ve buyurulanın olduğu yerde ise; eşitsizlik, zorbalık 
ve baskı vardır. Eşitsizliğin, baskının olduğu yerde ise; her türden yoksunluk (özgürlükler) ve yoksulluk 
(maddi olanaksızlıklar) vardır.  Yoksunluk ve yoksulluğun olduğu yerde ise; bireysel düzeyde itişme - ka-
kışma, toplumsal düzeyde ise savaş vardır. Savaşın olduğu yerde ise; her türlü insan haklarının ihlali ve 
ihmali vardır. Bu nedenle de,  insan hakları barış ile olanaklı ve onunla kardeştir.

Egemenliğin / iktidarı araçları; mülkiyet, siyaset ve onun bir uzantısı olarak dindir. Bu nedenle de, 
insan haklarının diğer bir tanımı da, “insanları mülkiyete, siyasete ve dine karşı koruyan her türlü 
moral, etik ve yasal değer ve düzenlemeler bütünü” olarak yapılmaktadır.

Genel hukuk kuramında ya da hukuksal ilişki modelinde, ilişkinin her iki ucunda bulunan tarafl ar 
karşılıklı hak ve ödevlere sahiptir. Tarafl ardan birisi için hak olan diğer taraf için görevdir. Bu nedenle, 
haklar ile görevler ikizdir, bir terazini iki kefesi gibidir. Açık bir anlatımla, her hakkın karşısında bir görev, 
ya da her görevin karşısında bir hak bulunur. Bir taraf için hak olanlar diğer taraf için görevdir ya da bir 
taraf için görev olanlar diğer taraf için haktır. Yine bu kurama göre; haklar egemen olanın görevlerin-
den yola çıkarak belirlenir. Örneğin; devlet vatandaş ilişkisinde, vatandaşlık hakları devletin vatandaşla-
ra karşı görev ve sorumluluklarından yola çıkarak belirlenir. Aynı şekilde, hastaların hakları sağlık perso-
nelinin görevlerinden yola çıkarak belirlenir.

Ünitenin Özel Amaçları

1. İnsan haklarını gelişim sürecini bilmek
2. Hak ve ödev ilişkisini kavramak
3. Hak ve ödev kavramlarını tanımlayabilmek
4. İnsan hakları evrensel bildirgesini ve içeriğini bilmek
5. Dünya tabipler birliği bildirgelerinin önemini kavramak
6. Lizbon Bildirgesi ve içeriğini bilmek
7. Alma-Ata Bildirgesi’nin gelişim sürecini bilmek
8. Alma-Ata Bildirgesi’nin içeriğini bilmek
9. Temel sağlık hizmetlerinin felsefi ilkelerini bilmek
10. Temel sağlık hizmetlerinin örgütlenmeye ilişkin ilkelerini bilmek
11. DSÖ 21.Yy Herkes İçin Sağlık Bildirgesi ve 21 hedefin gelişim sürecini bilmek
12. DSÖ 21.Yy Herkes İçin Sağlık Bildirgesi’ni içeriğini bilmek
13. Yasal ve etik yönleri ile sağlık ve hasta hakların kavramak
14. TC Anayasası’ndaki insan ve hasta hakları ile ilgili maddeleri bilmek
15. Hasta hakları yönetmenliği ve içeriğini bilmek
16. Uygulamalarda insan hakları ve hasta haklarının önemini kavramak
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Şekil 1: Sağlık çalışanı ve hasta ilişkisinde ödev ve sorumluluklar dağılımı  

Bu bilgi ve saptamalardan yola çıkıldığında, insan hakları teriminin doğru ve yerinde kullanılması, 
onun egemenlik ve egemenlik halkaları ile birlikte kullanılması ile olanaklıdır. Egemenlik halkalarının ilki 
ve en basiti insanın kendi kendine, kendi yaşamına olan egemenliğidir. İnsan kendi yaşamına olan bu 
egemenliğini kötüye kullanabilir. Özkırım (intihar) sado - mazohistik ilişkiler, uyuşturucu kullanımı, açlık 
grevi, ölüm orucu ötenazi kişinin kendi yaşamına olan egemenliğini kötüye kullanmasının klasik örnek-
leridir. Dolayısı ile, insan haklarının ilk halkasını da insanın kendisine,  kendi egemenliğine karşı korun-
masını düzenleyen etik, moral ve yasal değerler oluşturur. Bu nedenledir ki; dünyadaki mevcut tüm de-
ğerler sisteminde özkırım yasaklanmıştır. İnsanlar çok çeşitli yollarla özkırımdan vazgeçirilmeye ve ona 
karşı korunmaya çalışılır.

Zaman zaman bu tür davranışların da bir hak olduğunu öne süren görüşlere rastlanır. Oysa bu dav-
ranışlar hak kavramı ile hiç bir zaman yan yana gelemez. Çünkü bunlar bir egemenliğe karşı korunma 
savunma değil, aksine bir egemenliğin kötüye kullanımının örnekleridir. İnsan hakkı teriminin, bu tür 
yanlış kullanımının en özgün örneklerinden birisi; “özkırım insanın en kutsal hakkıdır” şeklindeki kullanı-
mıdır. Hangi egemenliğe karşı? İnsanın kendi kendine olan egemenliğini kötüye kullanması bir hak ola-
bilir mi? Hayır. Özkırım hiçbir zaman bir hak olamaz. Olsa olsa bir fırsattır. İnsanlar bir yolunu, bir fırsatı-
nı bulup özkırım yapabilirler. Ama, özkırım hiç bir zaman bir hak olamaz ve hak sözcüğü ile birlikte kul-
lanılamaz. 

Gerekçesi ne olursa olsun, ister haklı ister haksız, açlık grevi / ölüm orucu bir hak değil bir fırsat-
tır. Buna kalkışan insanlar,  bilinci yerinde olduğu sürece, ikna edilmeli ve bu kararından vazgeçirilme-
ye çalışılmalıdır.  Ancak, bu amaçla, kişinin kendi istemi dışında hiçbir işlem yapılmaması ve en küçük 
bir zora başvurulmaması gerekir. Bu gereklilik, kişilere karşı zora başvurulmamasının bir gereğidir. Aç-
lık grevinin bir hak olmasından ileri gelmez. Kişinin bilinci kaybolduktan sonra ise, derhal tıbbi tedaviye 
almak yaygın kabul gören uygulamalardandır. Bilinci kaybolduktan sonra bile, kendi istemi dışında, bir 
müdahele yapılmaması gerektiğini öne süren düşünürler de vardır. Ancak yinelemek gerekir ise bunla-
rın hiçbiri ölüm orucunun kişi hakkı olduğu anlamına gelmez. 

Aynı şekilde, yardımlı (aktif) yardımsız (pasif) ötenazi özkırımın bir başka türüdür ve bir hak olamaz. 
Olsa olsa bir fırsattır. İnsanlar bir biçimde aktif ya da pasif ötenazi yapabilirler. Ancak, yukarıda verilen 
hak kavramı içinde ötenazinin yeri yoktur ve hiçbir gerekçe ile ötenazi, özellikle de aktif ötenazi, haklı 
görülemez. Eğer ötenazi bir hak olarak ele alınır ise bu hakkın karşılığına konulacak görev sağlık perso-
neline düşmekte ve sağlık personelinin görevlerinden birisi de ötenazi uygulamak olurdu. Böyle bir hak 
ve görev olamaz. Bu nedenledir ki; dünyanın büyük çoğunluğunda, ahlak değerleri sistemlerinin he-
men tamamında ötenazi doğru bulunmaz, yasaktır. Buna karşılık, bıraktık insanları, “hayvanlara ötenazi 
hakkı”  diyenler bile çıkmaktadır. İnsanın, hayvana olan egemenliğini ölüme çevirmek ve bunu “hayvan-
da ötenazi hakkı” gibi hak sözcüğünün yanlış kullanımının arkasına gizlemek. Bu özgün örneklerden de 
görüleceği üzere, hak sözcüğünün arkasına saklanan her işlem, her eylem hak olamaz.
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Egemenlik halkası biraz daha genişletildiğinde, karşımıza aile egemenliği çıkmaktadır. Aile içi ilişki-
lerde, başta aile reisi ve ebeveyn egemenliği olmak üzere, büyüklerin küçüklere, güçlülerin güçsüzlere, 
sağlamların hastalara egemenliği gibi birçok egemenlik ilişkileri vardır. Bunların yanında ve buna ek ola-
rak, bir kurum olarak ailenin aile bireyleri üzerinde egemenliği söz konusudur. Bu egemenliklerin tama-
mına, kısaca, aile egemenliği denilebilir. Egemenlik halkalarının ikincisini bu egemenlik oluşturmaktadır. 
Bu egemenlik her anlamda kötüye kullanılabilmekte ve aile bireylerinin her türlü hakkını ihlal ve ihmal 
edebilmektedir. Aile, kişileri alıp satabilmekte ve hatta öldürebilmektedir. Çocuk pazarlarında çocukların 
satılması, hapsetme, öldürme, bakım vermeme, tedavi ettirmeme, aşı yaptırmama gibi aile davranışları, 
ailenin egemenliğini kötüye kullanmasının bazı örnekleridir. Dolayısı ile de; insan haklarının ikinci halka-
sı, insanları ailesine karşı koruyan kollayan etik, moral ve yasal değer ve düzenlemelerden oluşmakta-
dır. Halka biraz daha genişletilir ise; klan ya da sülale egemenliği ile karşılaşılmaktadır. Toplumumuzda-
ki, töre cinayetleri olarak bilinen sülale kararları ile infazlar, kan davaları,  berdel, kan bedeli karşılığı kız 
verme ve benzeri uygulamalar sülale egemenliğinin kötüye kullanılmasının tipik örnekleridir. İşte, insan 
haklarının diğer bir halkası insanları, egemenlik halkalarının üçüncüsü olan sülale / klan egemenliğine 
karşı koruyan değerlerden oluşmaktadır.

Ulus egemenliği, egemenlik halkalarının en geniş ve en güçlü olanlarından birisidir. Bu egemenliği-
ni, ulusun örgütlü gücü olan, devlet eliyle kullanır. Devlet., devlet edenler bu egemenliğini kötüye kulla-
nabilir kişiye, vatandaşa karşı görevlerini yerine getirmemesi onları koruması kollamaması bir yana, on-
dan da öte devlet insanlar üzerinde bir baskı, zulüm aracına dönüşebilir. Bu nedenledir ki; İnsan hakla-
rının en geniş halkalarından birisi, insanı devlete karşı koruyan değerler ve düzenlemeler-den oluşur. Di-
ğer bir egemenlik halkasını uluslararası ortamda ulusların uluslara egemenliği ve ulusların kişilere olan 
egemenliği oluşturur. Ulus ya da uluslar bu egemenliklerini diğer bir ulusa veya onun bireylerine kar-
şı çok kötü kullanabilir. Toplu kırımlar (jenosit ), başka bir ulustan / ırktan olma nedeniyle insan kırım-
ları ve insanlara zulmedilmesi bunun en özgün örnekleridir. İşte, insan haklarının diğer bir halkasını da 
bu egemenliğe karşı ulusları ve kişileri koruyan değer ve düzenlemeler oluşturur. Sayılan bu egemen-
lik halkalarına karşı insanları koruyan kollayan insan haklarına temel/esas ya da evrensel insan hak-
ları denilmektedir. Bu haklar insanın insan olmasından kaynaklanan ve insanlar arasında herhangi bir 
ayırt gözetmeyen haklardır. Somut ifadesini On Aralık 1948’de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde 
bulmuştur.

Evrensel insan hakları, yukarda da sözü edildiği,  gibi insanları insan olmasından kaynaklanan ve 
doğuştan var olan ve ölümüne dek süren haklardan oluşur. Bu nedenle de insanlar arasında herhan-
gi bir ayırt gözetmez ve evrenselliğin (insanlar ararsında ayırım yapmamanın) sekiz ilkesi üzerine inşa 
edilmiş olan haklardır. Evrenselliğin sekiz ilkesi ise; şunlardan oluşmaktadır: 1. Cinsiyet, 2. Yaş, 3. Irk 
– renk, 4. Dil, 5. Din – İnanç, 6. Ulus - Etnik köken, 7. Sosyal sınıf – Statü ve 8. Siyasal düşünce – Par-
ti ayardı gözetmemek.

Evrensel haklar yukarda sayılan ayırımlar yapılmaksızın tüm insanların sahip olduğu haklar olup, 
evrensel insan hakları denmesi de buradan gelmektedir.

İnsanlık homojen bir kütle değildir ve sınıf, katman, sosyal statü, yaş, cins gibi çeşitli kategorile-
re ayrılmıştır. Bu nedenle de, insanlar arsındaki egemenlik halkaları yukarda sayılanlarla sınırlı değildir. 
Bunlara ek olarak, insanlık kategorileri arasındaki ilişkilerin doğurduğu, birçok diğer egemenlik halka-
ları vardır. Evrensel insan hakları bu egemenlik halkalarına diğer bir anlatımla, bu sınıfl ara katmanlara 
özgü haklara yanıt vermez. İşte, temel insan haklarının yanıt vermediği,  bu egemenlik halkalarına karşı 
insanları koruyan kollayan diğer insan hakları grupları vardır ki; bunlar genellikle ikinci jenerasyon insan 
hakları kapsamında olan haklardır. Bunların en çok bilinenleri ise şöyle sıralanabilir:

İşveren egemenliğine karşı, işçi hakları

Erkek egemenliğine karşı;  kadın hakları
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Ergin egemenliğine karşı; çocuk hakları

Üretici egemenliğine karşı; tüketici hakları

Sağlık sektörü ve sağlık çalışanı egemenliğine karşı; hasta hakları

Özürü olmayanların egemenliğine karşı; özürlü hakları

Üniversite yönetimi egemenliğine karşı; öğretim üyesi ve öğrenci hakları   

Bu egemenlik halkalarını da aşan, tüm insanlığın birlikte egemenliği altında olan, küremiz için çev-
re hakkı, hayvanlar için hayvan hakları ise üçüncü jenerasyon denilebilecek hakların örnekleridir.

İnsan Haklarının Günümüzdeki Anlam Ve İçeriğe Kavuşması

Yukarda verilen bilgilerden de görüleceği üzere insan hakları, kısaca; yaşamın bütün alanlarını dü-
zenleyen değerler kurallar bütünü olarak tanımlanabilir. Bu nedenledir ki;  insan hakları mücadelesi in-
sanla başlamış ve günümüze dek sürmüş ve insan var olduğu sürece sürecektir.

İnsan hakları alanındaki ilk yazılı belge olarak kabul edilen ve 1215 yılında kaleme alınan Magna 
Carhta’dan günümüze çok yol kat edilmiş insanlar kölelikten özgür vatandaşlığa ulaşmıştır. Ancak, hala 
alınacak çok yol vardır. Çünkü günümüzde biryandan klasikleşmiş insan hakları ihlalleri sürerken öte 
yandan da, insan haklarının bilinen, anılan şeklinin geliştirilecek, çözülecek birçok sorunu vardır.

I - Birinci aşama: (Jandarma / bekçi devlet aşaması) Bu aşamayı Yunan Site Devletleri’ndeki bazı 
gelişmelere kadar götüren düşünürler var ise de, genellikle 1215 Magna Carhta ile başladığı kabul edi-
lir. Bu aşama; 17.  18. yüzyılda İngiliz, Fransız ve Amerikan Devrimleri ile gelişen ve yerleşen klasik kişi 
hak ve özgürlüklerinin gerçekleştiği aşamadır. Özetle, köleliğin reddedildiği ve yurttaşlığa geçişin sağ-
landığı aşama olarak tanımlanır. Kişinin dokunulmaz alanlarının tanımlanması, bunların devletçe korun-
ması ve yine bunlara devletçe dokunulmaması bu dönemde yerleşen insan hakkıdır. Bu gelişmeler so-
nucunda kölelik reddedilerek, yurttaşlığa geçiş sağlanmış devlet ve vatandaş ilişkileri belirli kurallara 
bağlanmıştır. Bu dönemde kazanılan / yerleşen hakların başlıcaları şunlardır:

Yaşama hakkı,

Kişi güvenliği,

Kişi özgürlüğü,

Oturma ve yer değiştirme hakkı,

Mülkiyet hakkı,

Vatandaşlık ve uyrukluluk hakkı,

Suç ve cezada yasallık,

Yasa önünde eşitlik ve savunma hakkı,

Siyasal haklar ve yönetime katılma hakkı,

İşkence ve kötü muameleden korunma hakkı,

Vicdan ve din özgürlüğü,

Düşünce ve anlatım hakkı,

Bu dönemin başlıca olay va gelişmeleri:

1215 Magna Carta libertatum; İngiltere’de krala karşı soyluların halkarını güvence altına alan söz-
leşmedir. Bu sözleşme ile mülkiyet hakkı ve bireysel özgürlük kazanılmıştır.
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1514 Tubingen Antlaşması; Nurenberg’de oturan herkesin “namus, vucut ve hayatını ilgilendiren 
konularda yazılı olanlar dışında ceza verilemeyeceği antlaşmasıdır. Bu antlaşma ile suç ve cezaların ya-
sallığı kuralı yerleşmiştir.

Martin Luter ve Rönesans Hareketi; Kilise ve din karşısında özgürleşmeyi getirmiştir.

İngiltere İkinci Devrimi ve 1689 Bill of Rights ( İnsan Hakları Bildirgesi); Klasik kişi hak ve öz-
gürlüklerini düzenleyen ilk yazılı metin olmaı nedeniyle çok önemlidir.

1776 Virginya Haklar Bildirgesi; Amerika’ da kişi hakları, siyasal haklar ve yönetime katılma ilke-
sini yerleşmesini sağlayan bildirgedir

1789 Fransız Devrimi  - Vatandaşlık ve İnsan Hakları Bildirgesi; Siyasal haklar ve yönetime ka-
tılma hakları, yurttaş olma, vergi mükellefi yeti, mülkiyet hakkının yazılı va ayrıntılı bir hale gelmesi

II- İkinci aşama: (Sosyal devlet aşaması). Ondokuzuncu yüzyılın başından başlayan ve özellikle 
Birinci Dünya Savaşı’na tepki ortamında gelişen haklar ve kavramlar dönemidir. Siyasal ve sosyal hak-
ların geliştirildiği ve pekiştirildiği bir dönemdir Birleşmiş Milletler bu dönemde kurulmuş, insan hakları-
nın uluslararası gözetimi ve uluslararası dayanışmanın temelleri bu dönemde atılmıştır. Bu dönemin di-
ğer bir özelliği de kişisel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi yanında ve onlara ek olarak sosyal devlet an-
layışını getirmiş olmasıdır. “sosyal adalet” , ”sosyal refah”  ve  “sosyal güvenlik”  üçlüsü bu dönem-
de gündeme gelen ve yerleşen kavramlardır. Bu dizede olmak üzere; 

Sağlık hakkı,

Eğitim hakkı,

Sosyal güvenlik hakkı,

Çalışma hakkı ve çalışma yaşamı ile ilgili haklar,

Örgütlenme hak ve özgürlüğü ( sendika, grev, adil ücret rejimi ve hakları)

III- Üçüncü aşama: İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze dek süren dönemdir. Uluslararası daya-
nışma ve eşitlik aşaması olarak adlandırılabilecek olan, bu dönem, ulusların eşitliği, barış ve uluslara-
rası dayanışma, dünyayı eşitçe bölüşmeye ilişkin özgürlük ve hakların geliştiği dönemdir. Dünyanın in-
sanlığın ortak malı ve hatta gelecek nesillerden emanet alınmış bir ortak mal olduğu bilincinin geliştiği 
ve yerleştiği dönemdir. Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma düşüncesi bu dönemle gelen en önemli kav-
ramdır. Bunun bir uzantısı olarak, barış içinde birlikte yaşama,işbirliği, dayanışma, uluslararası eşitlik, 
dünya nimetlerini birlikte paylaşma, sosyal geleişme en çok kullanılan, tartışılan ve geliştirilen kavram-
lar olmuştur. Bu nedenle bu dönemi uluslararası dayanışma dönemi olarak adlandırmak yanlış olmaz. 
Ulusların, halkların kendi geleceğini belirleme hakkı, Barış hakkı, Dünya nimetlerinden eşit yararlanma 
hakkı, Sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkı, bu dönemde gelişen hakların başlıcalarıdır. Ayrıca bu 
dönemde, çocuk hakları, hasta hakları, özürlü hakları ve kadın hakları gibi özel grup ve katmanlara iliş-
kin haklar geliştirilerek mutlak haklardan, uygulanabilir, yargıya başvurulabilir, dava edilebilir haklar ha-
line dönüşmüştür.

Bu dönemin başlıca olay ve gelişmeleri:

1950, Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi, Roma / İtalya’da imzalanmıştır. Bu nedenle de Roma An-
laşması olarak bilinir, anılır.

1965 Avrupa Sosyal Yasası, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Divanı (Straz-
burg/Fransa) ve Avrupa Bakanlar Komitesi’nin kurulması.

1966, BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi

1966, BM Siyasal ve Yurttaşlık Hakları Sözleşmesi
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1969 / 78 Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi (San Jose)

1981 Afrika İnsan Hakları Sözleşmesi (Nairobi)

AGİK SÜRECİ ve bu sürece ilişkin sözleşmeler (1975 Helsinki Antlaşması, 1990 Paris Antlaşma-
sı)

İnsan hakları mücadeleleri sonunda insan haklarında üç tür gelişme kaydedilmektedir:

a) İnsan haklarının ilgi alanı, insandan ulusa, ulustan bölgeye bölgeden tüm dünyaya doğru bir ge-
lişme göstermiştir.

b) Kapsam ve içerik zenginleşmekte, bir yandan geçen zamanla birlikte yeni yeni insan hakları kav-
ram ve alanları eklenirken öte yandan da var olanlar içerik olarak zenginleşmektedir.

c) Haklar mutlaklıktan, uygulanabilir yargıya başvurulabilir haklar haline gelmektedir.

İnsan haklarının uluslararası arenadaki, hukuktaki genel gelişme seyri; önce konu BM gündemi-
ne girerek bir komisyon kurulmaktadır. Bu komisyonca bir bildirge hazırlanmakta ve genel kurul kararı 
ile bu bildirge deklere edilmektedir. Daha sonra bu bildirge daha da geliştirilerek, bir sözleşme metnine 
dönüştürülmekte ve üyelerin imzasına açılmaktadır. Üyelerin çoğunluğunca imzalandıktan sonra ulusla-
rarası sözleşme niteliğini kazanmaktadır. Daha sonra, bu sözleşmeler yerel / ulus parlementolarına su-
nularak onaylanmakta ve yerel yasa haline gelmektedir.

İnsan hakları, evrensel ölçüde serbesti ve özgürlükler olsa da bunun yanında hak çerçevesi içeri-
sinde kişileri bağlayıcı nitelikteki değerleri de kapsar1(1). Örneğin; yaşama hakkı ya da eşitlik unsurla-
rın ortaya çıkabileceği söylenebilir. Devletler, bugün, söz konusu bu hakları koruduğu, kolladığı sürece, 
çağdaş devlet tanımına uygun bir devlet sayılmaktadır.  Bu bağlamda bir ülke hukukunda gerek ken-
di iç yapısından kaynaklanan hukuki haklar ile gerekse uluslararası düzeyde kabul gören insan hakla-
rı bir arada bulunmaktadır. 

Bugün için hak konusunun yaşama geçirilebilmesinin ilk adımı belli yazılı metinlerin hazırlanması-
dır. Hak konusuna ilişkin söz konusu yazılı metinlerde hak kavramı ve unsurları yer almaktadır. Bu me-
tinler, ulusal düzeyde olduğu gibi uluslararası düzeyde de olmaktadır. 

2. İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ
İnsan haklarına ilişkin uluslararası metinlerin en önemlilerinden biri, Birleşmiş Milletlerin 10.12.1948 

tarihinde yayımladığı İnsan Hakları Bildirgesidir. Bir başlangıç bölümü ve 30 maddeden oluşan bu Bil-
dirge, insanların temel haklarını düzenleyen ve tüm dünyaca kabul edilen ana metin olması yönüyle 
önemlidir. Metnin girişi ve maddelerinin tamamı aşağıda verilmiştir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dün-
yada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu,

İnsan haklarının tanınmamasının ve hor görülmesinin insanlık vicdanını yaralayan barbarca eylemle-
re yol açtığını; korkudan ve yoksulluktan kurtulmuş insanların söz ve inanç özgürlüğüne sahip olacakları 
bir dünyanın, herkesin en yüksek amacı olduğunun ilan edilmiş bulunduğunu,

İnsanlığın zorbalık ve baskıya karşı, son bir yol olarak ayaklanmaya başvurmak zorunda bırakılmama-
sı için, insan haklarının hukuk düzeyinde korunması gerektiğini,

Uluslararasında dostça ilişkiler geliştirmeyi özendirmenin temel bir zorunluluk olduğunu,

(1) Mumcu 1992
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Birleşmiş Milletler haklarının Birleşmiş Milletler Antlaşması’nda temel insan haklarına, insan kişiliği-
nin onur ve değerine, erkeklerle kadınların eşitliğine olan inançlarını bir kere daha belirttiklerini ve sos-
yal gelişmeyi sağlamaya, daha geniş bir özgürlük içinde daha iyi yaşam düzeyi oluşturmaya karar ver-
miş olduğunu,

Üye devletlerin Birleşmiş Milletlerle işbirliği içinde, insan haklarına ve temel özgürlüklere bütün dün-
yada saygı gösterilmesinin sağlanmasını üstlenmiş olduklarını,

Bu hak ve özgürlükler konusunda ortak bir anlayış oluşturmanın, sözü edilen üstlenmenin tam ola-
rak gerçekleşmesi için büyük önem taşıdığını göz önüne alarak,

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,

İnsanlık, topluluğunun bütün bireyleriyle, kuruluşlarının bu Bildirgeyi her zaman göz önünde tutarak 
eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmeye, giderek artan ulusal ve uluslara-
rası önlemlerle gerek üye devletlerin halkları ve gerekse bu devletlerin yönetimi altındaki ülkeler halkla-
rı arasında bu hakların dünyaca etkin olarak ideal ölçüleri belirleyen bu İnsan Hakları Evrensel Bildir-
gesini ilan eder.

Madde 1: Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, 
birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

Madde 2: Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, 
mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan 
ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir.

Ayrıca, ister bağımsız olsun, ister vesayet altında veya özerk olmayan ya da başka bir egemenlik kı-
sıtlamasına bağlı ülke yurttaşı olsun, bir kimse hakkında, uyruğunda bulunduğu devlet veya ülkenin siya-
sal, hukuksal veya uluslararası statüsü bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir.

Madde 3: Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.

Madde 4: Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz, kölelik ve köle ticareti her türlü bi-
çimde yasaktır.

Madde 5: Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulu-
nulamaz ve ceza verilemez.

Madde 6: Herkesin, her nerede olursa olsun, hukuksal kişiliğinin tanınması hakkı vardır.

Madde 7: Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak 
yararlanma hakkına sahiptir. Herkesin bu Bildirgeye aykırı, her türlü ayrım gözetici işleme karşı ve böyle 
işlemler için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.

Madde 8: Herkesin anayasa yada yasayla tanınmış temel haklarını çiğneyen eylemlere karşı yetkili 
ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yoluna başvurma hakkı vardır.

Madde 9: Hiç kimse keyfi  olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez.

Madde 10: Herkesin, hak ve yükümlülükleri beklenirken ve kendisine bir suç yüklenirken, tam bir 
şekilde davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından hakça ve açık olarak görülmesini isteme-
ye hakkı vardır.

Madde 11:

1-Kendisine bir suç yüklenen herkes, savunması için gerekli olan tüm güvencelerin tanındığı açık bir 
yargılama sonunda, yasaya göre suçlu olduğu saptanmadıkça, suçsuz sayılır.

2-Hiç kimse işlendiği sırada ulusal yada uluslar arası hukuka göre bir suç oluşturmayan herhangi bir 
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eylem veya ihmalden dolayı suçlu sayılamaz. Kimseye suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan ce-
zadan daha ağır bir ceza verilemez.

Madde 12: Kimsenin özel yaşamına, ailesine konutuna yada haberleşmesine keyfi  olarak karışıla-
maz, şeref  ve adına saldırılamaz. Herkesin bu gibi karışma ve saldırılara karşı yasa tarafından korunma-
ya hakkı vardır.

Madde: 13:

1- Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.

2- Herkes, kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine yeniden 
dönmek hakkına sahiptir.

Madde 14: 1-Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma 
hakkı vardır.

2-Gerçekten siyasal nitelik taşımayan suçlardan veya Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı 
eylemlerden doğan kovuşturma durumunda bu haktan yararlanılamaz.

Madde 15:

1- Herkesin bir yurttaşlığa hakkı vardır.

2-Hiç kimse keyfi  olarak yurttaşlığından veya yurttaşlığını değiştirme hakkından yoksun bırakılamaz.

Madde 16:

1-Yetişkin bir erkeğin ve kadının, ırk, yurttaşlık veya din bakımlarından herhangi bir kısıtlamaya uğra-
maksızın evlenme ve aile kurmaya hakkı vardır.

2-Evlenme sözleşmesi, ancak evleneceklerin özgür ve tam iradeleriyle yapılır.

3-Aile, toplumun, doğal ve temel unsurudur, toplum ve devlet tarafından korunur.

Madde: 17:

1- Herkesin tek başına ve başkalarıyla ortaklaşa mülkiyet hakkı vardır.

2- Hiç kimse keyfi  olarak mülkiyetinden yoksun bırakılamaz.

Madde 18: Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, din veya topluca, 
açık olarak ya da özel biçimde öğrenim, uygulama, ibadet ve dinsel törenlerle açığa vurma özgürlüğü-
nü içerir.

Madde 19: Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşüncelerinden dolayı 
rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde 
etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar.

Madde 20:

1- Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma, dernek kurma ve derneğe katılma özgürlüğü vardır.

2. Hiç kimse bir derneğe girmeye zorlanamaz.

Madde 21:

1-Herkes, doğrudan veya serbestçe seçilmiş temsilciler aracılığı ile ülkesinin yönetimine katılma 
hakkına sahiptir.

2-Herkesin ülkesinin kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkı vardır.

3-Halkın iradesi hükümet otoritesinin temelidir. Bu irade, gizli veya serbestliği sağlayacak benzeri 
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bir yöntemle genel ve eşit oy verme yoluyla yapılacak ve belirli aralıklarla tekrarlanacak dürüst seçimler-
le belirlenir.

Madde 22: Herkesin, toplumun bir üyesi olarak, sosyal güvenliğe hakkı vardır. Ulusal çabalarla ve 
uluslararası işbirliği yoluyla ve her devletin örgütlenmesine ve kaynaklarına göre, herkes onur ve kişiliği-
nin serbestçe gelişimi için gerekli olan ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının gerçekleştirilmesi hakkı-
na sahiptir.

Madde 23:       1-Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve 
işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.

2- Herkesin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.

3- Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koruma önlem-
leriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.

4-Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkı vardır.

Madde 24: Herkesin dinlenmeye, eğlenmeye, özellikle çalışma süresinin makul ölçüde sınırlandırıl-
masına ve belirli dönemlerde ücretli izne çıkmaya hakkı vardır.

Madde 25:

1-Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyinme, konut ve tıbbi bakım hak-
kı vardır. Herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan 
geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir.

2-Anaların ve çocukların özel bakım ve yardım görme hakları vardır. Bütün çocuklar, evlilik içi veya 
evlilik dışı doğmuş olsunlar, aynı sosyal güvenceden yararlanırlar.

Madde 26:

1-Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim aşamasında parasızdır. İlköğ-
retim zorunludur. Teknik ve mesleksel eğitim herkese açıktır. Yüksek Öğretim, yeteneklerine göre herke-
se tam bir eşitlikle açık olmalıdır.

2-Eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarıyla temel özelliklere saygıyı güçlendirmeye 
yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve dinsel topluluklar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğa 
özendirmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışı koruma yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.

3-Çocuklara verilecek eğitimin türünü seçmek, öncelikle ana ve babanın hakkıdır.

Madde 27:

1-Herkes toplumun kültürel yaşamına serbestçe katılma, güzel sanatlardan yararlanma, bilimsel ge-
lişmeye katılma ve bundan yararlanma hakkına sahiptir.

2-Herkesin yaratıcı olduğu bilim, edebiyat ve sanat ürünlerinden doğan maddi ve manevi çıkarları-
nın korunmasına hakkı vardır.

Madde 28: Herkesin, kişiliğinin serbestçe ve tam gelişmesine olanak veren topluma karşı ödevle-
ri vardır.

Madde 29:

1-Herkesin, kişiliğinin serbestçe ve tam gelişmesine olanak veren topluma karşı ödevleri vardır.

2-Herkes haklarını kullanırken ve özgürlüklerinden yararlanırken, başkalarının hak ve özgürlükleri-
nin tanınması ve bunlara saygı gösterilmesinin sağlanması ve demokratik bir toplumda genel ahlak ve 
kamu düzeniyle genel refahın gereklerinin karşılanması amacıyla yalnız yasayla belirlenmiş sınırlamala-
ra bağlı olur.
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3- Bu hak ve özgürlükler hiçbir koşulda Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı olarak kullanı-
lamaz.

Madde 30: Bu Bildirgenin hiçbir kuralı, herhangi bir devlet, topluluk veya kişiye, burada açıklanan 
hak ve özgürlüklerden herhangi birinin yok edilmesini amaçlayan bir girişimde veya eylemde bulunma 
hakkını verir biçimde yorumlanamaz.

Her ikisi de, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca 1966’da kabul edilen ve 1976’da yürürlüğe giren 
“Ekonomik Toplumsal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi” ile “Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleş-
mesi” adlı metinler, insan hakları konusundaki uluslararası ana metinlerden diğer ikisini oluşturmaktadır.

3. DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ BİLDİRGELERİ
Sağlık alanındaki uluslararası kuralları belirleyen temel kuruluşlardan birisi de Dünya Tabipler 

Birliği’dir. Birlik sağlık ve sağlık hizmetleri konularında çeşitli bildirgeler yayımlamak suretiyle, hekimlere 
ve diğer sağlık çalışanlarına yol gösterici olur. Birliğin yayımladığı bildirgelerden bazısı insan hakları ile 
ilgilidir. Bunların en çok bilineni, 1990 yılında Kaliforniya’da kabul edilen ve “Dünya Tabipler Birliği’nin 
İnsan Hakları Konusundaki Kararı” olarak bilinen metindir. Beş maddeden oluşan bu bildirgenin tam 
metni aşağıda verilmiştir.

Dünya Tabipler Birliği’nin İnsan Hakları Konusundaki Kararı (Kaliforniya, 1990)(1)

1-Dünya Tabipler Birliği ve üyesi olan tabip birlikleri, herkes için insan haklarının geçerli olma sını 
bekler ve insan hakları ihlalleri görüldüğünde üzerine gider.

2-Tıp meslekleri üyeleri, genellikle insan hakları ihlallerinin ilk tanıklarıdır.

3-Tabip Birliklerinin, ülkelerindeki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek temel görevleridir.

Dünya Tabipler Birliği bu nedenle üye tabip birliklerini;

1- Kendi ülkelerindeki hak ihlallerinin, sorumlu otoritelerin baskısı, korkusu ile olup olmadığını araş-
tırmaya ve eğer insan hakları ihlali varsa sorumlu otoriteleri insan haklarına uymaya çağırmaya,

2- Cezaevi sisteminde çalışan doktorları net etik doğrular konusunda bilgilendirmeye,

3- İnsan hakları alanında etik olmayan uygulamalarda bulunan hekimleri soruşturmak üzere etkin 
bir mekanizma geliştirmeye,

4- Herkesin cins, ırk, vs. ayrımcılığı yapılmadan yeterli bir sağlık hizmeti alabilmesi için tüm olanak-
larını kullanmaya,

5- Hükümlülerin insani bir bakım almalarını engelleyen durumları çeşitli yollarla protesto etmeye ve 
gereksiz tutuklu bulunanların acilen salıverilmeleri için çağrıda bulunmaya davet eder(1).1

Hasta ve sağlık hakkı kavramıyla ilgili zikredilmesi gereken uluslararası düzeydeki bildirilerden en 
önemlisi Dünya Tabipler Birliği’nin Lizbon Bildirgesi’dir.  Bu Bildirge beş maddeden ibaret olup şu şe-
kildedir:

Dünya Tabipler Birliği Hasta Hakları Bildirgesi (Lizbon, 1981)(1)

1- Hasta, hekimini özgürce seçme hakkına sahiptir.

2- Hasta, bir dış baskı altında kalmadan özgürce çalışabilen  bir hekim tarafından bakılma hakkı-
na sahiptir.

3- Hasta, yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra tedaviyi kabul ya da ret etmeye hakkına sahiptir.  

(1) Sağlıkla İlgili Uluslararası belgeler 1998
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4-  Hasta,  kendisiyle ilgili tüm tıbbi  ve  kişisel  bilgilerin gizliliğine  gereken  saygıyı  göstermesini, 
hekiminden   bekleme hakkına sahiptir. 

5- Hasta, onurlu biçimde ölme hakkına sahiptir.

6-  Hasta, dini temsilci de dahil olmak üzere, ruhsal ve manevi yönden teselli edilmeyi isteme ya da 
reddetme hakkına sahiptir. 

4.ALMA ATA BİLDİRGESİ VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ(1)

4.1. Giriş

Yirminci Yüzyıl’ın ikinci yarısında dünyada iletişim çağı başladı. Gelişen iletişim olanakları nedeniy-
le dünyanın herhangi bir yerindeki olaylardan ve bilimsel ve teknolojik gelişmelerden tüm dünya anın-
da haberdar olabiliyordu. Bunun da ötesinde, dünyanın her yanında olup bitenden aynı anda haber alı-
nıyor ve insanlık adeta ortak yaşıyordu. En azından bilim çevreleri için bu böyleydi. Dünyanın uzak bir 
köşesinde hastalıktan, Afrika’da açlıktan ya da Pasifi k Adaları’nda yanardağ lavından ölen çocuklar gö-
rüntülü olarak izlenebiliyor ve onların üzüntüsünü tüm insanlık birlikte yaşıyordu. Aynı şeklide insanlar 
tüm dünyanın, ülkesinin, bölgesinin ve kendinin sağlık durumunu / düzeyini gayet açık bir biçimde al-
gılıyor / biliyor ve bunları birbiriyle kıyaslayabiliyordu. Ülkeler arası/insanlar arası farklılıkları ve bu farklı-
lıkların nedenlerini irdeleyebiliyor ya da tartışabiliyordu.

Bu tartışmaların uluslararası platformlara (WHO, UNICEF, FAO, UNESCO vb) taşınmasının bir so-
nucu olarak, tüm kurum ve kuruluşlarda, 1970’li yıllar,  insanlığın   sağlık durum ve düzeyinin irdelendi-
ği, değerlendirildiği ve tartışıldığı yıllar oldu. Bu tartışmalar sonucunda, insanlığın sağlık durumu için şu 
saptamalar yapıldı: 

1) Bazı ülke ve bölgelerde doğuşta beklenen ömür 72 yıl veya daha uzun iken, diğer bazı ülkeler-
de 50 yıl dolayındadır,

2) Bazı ülkelerde bebek ölüm hızı %0 10’un altına düşmüşken, diğer bazılarında %0 150’ nin üze-
rindedir,

3) Gelişmekte olan birçok ülkede,  başta aşı olmak üzere, çok basit yöntemlerle korunabilen bazı 
hastalıklardan insanlar ölmeye devam etmektedir. Buna karşılık gelişmiş ülkelerde bu hastalıklar görül-
mez olmuştur. Gelişmekte olan ülkelerde her yıl doğan 80 milyon bebekten 72 milyonuna hiçbir aşı ya-
pılmamaktadır,

4) İki milyarı aşkın kişi, hala, sıtma riski altında yaşamakta ve her yıl, bu ilkel hastalık nedeniyle, iki 
milyon insan ölmekte olup, bunların bir milyonunu beş yaş altı  çocuklar oluşturmaktadır,

5) Bazı ülkelerde kişi başına günlük gıda tüketimi 3400 kalorinin üzerinde olup, aşırı beslenme söz 
konusu iken, diğer bazılarında açlık yaygın bir sorundur. Bir milyara yakın kişi, yoksulluk, kötü beslen-
me ve sürekli yineleyen hastalık kısır döngüsü nedeniyle çalışamaz, kendisinin ve ailesinin günlük ya-
şamını idame ettiremez durumdadır.

6) Çevre koşulları gün be gün bozulmakta, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı nüfus artışı ve 
hızlı kentleşme bu sorunu daha da derinleştirmektedir, iki milyara yakın insan güvenli sudan yoksundur,

7) Tüm bu olumsuzluklara ek olarak, dünya nüfusunun üçte ikisi sürekli ve düzenli bir  minimal sağ-
lık bakımından yoksundur.

Daha başkaları da eklenebilecek, bu saptamalar sonuncunda, insanlık ve onun adına sözcülük ya-
pan uluslararası kuruluşlar, bazı bilgiler/kararlar ürettiler :

(1) Akdur 1998
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*İnsanlığın sağlık düzeyi iyi değildir. Özellikle, dünyanın içinde bulunduğu ekonomik gelişmişlik ve 
teknolojik olanaklarla, toplumların sağlık düzeyleri kıyaslandığında, bu gerilik daha da belirgin olup, in-
sanlığın sağlık düzeyi sosyo - ekonomik ve teknolojik gelişmişliğin gerektirdiği düzetin çok gerisindedir.

* İnsanlığın sağlık  düzeyinin iyi olmamasına ek olarak, bu tablonun düzelme olasılığı da yok. Çün-
kü İnsanlar sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamıyor ve insanların önemli bir kısmına asgari sağ-
lık hizmetleri bile ulaşmıyor.

* Bu saptamalar gelişmiş ya da gelişmekte olan tüm ülkeler için geçerlidir. Ancak, gelişmekte olan 
ülkelerde çok daha da belirgin. Gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında , sağlık düzeyi açı-
sından, çok derin farklılıklar var.

* Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki bu farka ek olarak, her iki tip ülkenin kendi için-
deki bölgeler ve toplum katmanları arasında da büyük farklılıklar var. Aynı ülkenin kimi bölgesinde sağ-
lık düzey ölçütleri iyi ve kabul edilebilir düzeyde iken, diğer bazı bölgelerinde minimal / temel bir sağ-
lık hizmeti bile verilemiyor ve sağlık düzey ölçütleri çok bozuk. Özetle, ülkelerin kendi bölgeleri arasın-
da da derin farklılıklar var.

4.2. Temel Sağlık Hizmetleri Süreci

4.2.1. Amaç Belirleme Aşaması

Yukarda özetlenen bilgi ve saptamaların bir sonucu olarak, 1977 yılında toplanan, DSÖ 30. Asamb-
lesi (genel kurulu) gündemine, insanlığın sağlık düzeyinin tartışılacağı ve gözden geçirileceği bir madde 
konuldu. Konuyu tartışan ve değerlendiren  DSÖ 30. Asamblesi,  “2000 Yılında Herkese Sağlık” diye 
bilinen ve sloganlaşan bir amacı benimsedi ve karar altına aldı.

Bu karara göre; hükümetlerin ve DSÖ’nün gelecek dönemdeki tek ve temel amacı; herkesin, sos-
yal ve ekonomik yönden üretken bir yaşam sürdürebileceği bir sağlık düzeyine erişmesini sağlamak ol-
malıdır. Bu temel amaca ulaşmanın yolu ise, sağlığın geliştirilmesi ve hastalıklardan korunmadan geç-
tiği bilinmektedir. 

Dünyadaki tüm insanlar, 2000 Yılına dek,  belirli ve asgari bir ölçüde sağlık düzeyine kavuşmalı, ül-
keler ve bölgeler arası farklılık en aza indirilerek, herkes; içinde yaşadığı toplumun faaliyetlerine etkin bir 
biçimde katılabilecek, üretken olabilecek bir konumda olmalıdır.

4.2.2. Politikaların / İlkelerin Belirlenmesi

Hükümetler ve DSÖ’nün önüne, “2000 Yılında Herkese Sağlık” amacının / hedefi nin konması, bu 
amaca ulaşmayı sağlayacak politikaların/ilkelerin belirlenmesi gereksinimini ortaya çıkarmıştır. İşte bu 
gereksinime yanıt aramak üzere, 1978 Yılında, UNİCEF ve DSÖ’nün öncülüğünde; Kazakistan’ın baş-
kenti Alma Ata’da, Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı toplandı.

Bir hafta süren, 67 uluslararası örgüt ve 134 ülke yetkilisinin katıldığı bu konferansta, “2000 Yılında 
Herkese Sağlık” amacına ulaşabilmenin politikalarını, ilkelerini belirleyen/içeren ve Alma Ata Bildirge-
si olarak adlandırılan metin hazırlandı ve  katılanlarca imza altına alındı. 

ALMA ATA BİLDİRGESi (1)

I-Konferans, yalnızca hastalığın ve sakatlığın olmayışından daha çok, tam bir bedensel, ruhsal ve 
sosyal iyiliğin olan sağlığın temel insan haklarından biri olduğunu ve bunun mümkün olan en iyi bir dü-

(1) www.ttb.org
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zeyde tutulmasının en önemli amaç olduğu, bu amacın gerçekleştirilebilmesi için, sağlık sektörüne ek 
olarak diğer birçok sektörlerin çabalarının gerektirdiği bir defa daha vurgular. 

II -Sağlık hizmetlerindeki eşitsizliğin ve dengesizliğin gelişmiş memleketler ile gelişmekte olan ve 
özellikle sosyal ve ekonomik alanlarda bir varlık göstermemiş memleketler arasında en yüksek derecesi-
ne ulaşması, bu durumu tüm ülkelerin ortak sorunu haline getirmiştir.

III -Yeni uluslararası ekonomik düzene dayanan ekonomik ve sosyal gelişmeler tüm insanların tam 
bir sağlığın elde edilmesi ve gelişmekte olan memleketlerle, gelişmiş memleketlerin sağlık durumları ara-
sındaki boşluğun kapatılması yönünden büyük bir önem ifade etmektedir. İnsanların sağlıklarının gelişti-
rilmesi ve korunması ekonomik ve sosyal kalkınmayı devam ettirme bakımından gerekli olup daha iyi bir 
yaşam seviyesine ve dünya barışının elde edilmesine katkısı vardır.

IV -Tüm insanların hem bireysel, hem de toplum olarak kendi sağlık hizmetlerini planlama ve yürütül-
mesi işlerine katılmaları hakları ve görevleridir.

V -Hükümetler, kendi halkının sağlığından sorumlu olup bu sorumlulukların sadece uygun ve yeter-
li sağlık ve sosyal önlemleri almak suretiyle yerine getirirler. Hükümetlerin, uluslararası örgütlerin ve önü-
müzdeki yıllarda oluşacak tüm dünya toplumlarının varacakları ana sosyal hedef tüm dünya insanları sağ-
lık durumlarını, kendilerine sosyal ve ekonomik olarak verimli bir yaşama götürme olanaklarını verecek 
2000 yılı sağlık durumuna kavuşmalarını sağlamak olmalıdır. İşte temel sağlık hizmeti kalkınmanın bir par-
çası olarak böyle bir hedefi  eşitlik ruhu içinde elde etmenin yoluna açılan kapının anahtarını oluşturur.

VI -Temel sağlık hizmetleri, toplum içindeki faydaları ailelere ve bireylere evrensel olarak sunulmuş 
ve pratik, bilimsel olarak uygun ve sosyal yönden yeterli metod ve teknoloji üzerine kurulmuş gerekli sağ-
lık hizmetleridir. Fert ve toplum bu hizmetleri, bu işlerle ilgili faaliyetlere tam katılma ve toplum ve ülke 
halkının kalkınmasının her kademesinde sadece kendi kendine yeterlilik ve kendi geleceğini kendisi ta-
yin etme ruhu içinde hareket etmekle sürdürebilir. Temel sağlık hem bir ülkenin temel çalışması ve odak 
noktasını oluşturduğundan, tüm sağlık sisteminin ve aynı zamanda ülkenin topyekün sosyal ve ekonomik 
kalkınmasının ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Bu sağlık hizmetlerini insanların yaşadıkları ve çalıştıkları 
yerlerin olabildiği kadar yakınına getirmek ve devamlı sağlık hizmeti çalışmalarının ilk öğesini oluşturarak, 
bireylerin aile ve toplumun ulusal sağlık sistemi ile ilk ilişki kuracakları kademedir.

VII -Temel Sağlık Hizmeti:  

1) Bir ülkenin ve onun toplumunun ekonomik şartlarını ve sosyo-kültürel özelliklerini kapsar ve onla-
rı aksettirir. Aynı zamanda, sosyal, biyo-medikal ve sağlık araştırmaları ve halk sağlığı alanında elde edi-
len tecrübelere dayanır.  

2) Geliştirici, koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyon sağlayıcı hizmetler ile toplum içindeki ana sağ-
lık sorunlarını belirler.  

3) En azından şu konulara ağırlık verir: Mevcut sağlık sorunları ve bunları önleme ve kontrol altında 
bulundurma metodlarını içeren eğitim; uygun bir beslenme, yeterli temiz içme suyu sağlanması ve çocuk 
sağlığı hizmetleri, ana sağlığı ve aile planlaması, temel ateşli hastalıklara karşı bağışıklık sağlama yolları; 
salgın hastalıklardan korunma ve kontrol; genel hastalık ve yaralanmaların uygun tedavi şekilleri ve ge-
rekli ilaçların sağlanması.  

4) Sağlık sektörüne ek olarak ulusal ve toplum kalkınmasında, özellikle tarım, hayvan bakımı (veteri-
ner alanları), gıda, endüstri eğitimi, konut, kamu işleri ve iletişimde dahil olmak üzere, tüm ilgili sektörleri 
ve onların işlerini kapsar ve tüm bu sektörlerin birleştirilmiş gayretlerine ihtiyaç gösterir.  

5) Toplumun temel sağlık hizmetlerine katılması yeteneğinin artırılması ve kendi kendine yeterli hale 
gelinmesine ihtiyaç gösterir. Bunun için, ulusal ve yerel kaynakların tam olarak kullanılma olanağının sağ-
lanması, hizmetlerin planlama, örgütlenme, uygulama ve denetim çalışmalarına halkın katılımı, konu ile 
ilgili eğitimi gerektirir.  
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6) Herkes için gerekli ve geniş kapsamlı sağlık hizmetlerinin devamlı gelişmesini sağlayan ve en çok 
gereksinimi olanlara öncelik tanıyan bütünleşmiş, yöresel ve karşılıklı destekleyici, denetim ve dayanış-
ma sistemleri ile sürdürülmelidir.  

7)Yerel ve denetim ve dayanışma düzeylerinde, doktorlara, hemşirelere ebelere ve kullanıldığı yer-
ler var ise yardımcı ve toplumda görev yapan kimselere, aynı zamanda gerektikçe geleneksel pratisyen-
lere, sağlık ekiplerinde çalışabilecek ve toplumun sağlık gereksinimlerine çare bulabilecek şekilde sos-
yal ve teknik yönleriyle yeterli eğitim görmüş şahıslara bağlıdır.  

VIII - Tüm hükümetler geniş çaplı ulusal sağlık sisteminin bir parçası olarak temel sağlığı başlatmak 
ve yürütmek ve aynı zamanda diğer sektörlerle işbirliği yapmak için gerekli ulusal politika, strateji ve ça-
lışma planlarını yapmalıdırlar. Böyle bir sonuç için politik amaçları kullanmak ve memleketin kaynaklarını 
harekete geçirme ve mevcut dış kaynaklarından yeterince yararlanmak gereklidir.  

IX - Bütün ülkeler tüm halkı için gerekli temel sağlığı sağlamak için bir ortaklık ruhu ile işbirliği yap-
malıdır. Çünkü herhangi bir ülkede insanların sağlıklı olması diğer ülkeleri ve onların menfaatlerini de il-
gilendirir. Bu konuda DSÖ/UNICEF’in temel sağlık hakkında beraberce hazırladıkları rapor, tüm dünya-
da faaliyet gösteren temel sağlığın daha fazla gelişme ve yaygınlaşmaya devam etmesi için gerekli sağ-
lam temelleri oluşturmuştur.  

X -Bugün dünyada yaşayan tüm insanların gereksinimi olan yeterli bir sağlık düzeyini 2000 yılında 
elde etmek için dünya kaynaklarının tam ve daha elverişli bir şekilde kullanılması gerekir. Ancak bu kay-
nakların bugün büyük bir kısmı silahsızlanma ve askeri anlaşmazlıklar uğruna harcanmaktadır. Silahsız-
lanma ve yumuşamanın sağlanması ve oluşturulması daha birçok ek kaynakların barışçı maksatlarla kul-
lanılmasına ve özellikle temel sağlığın en önemli kısmını oluşturduğu sosyal ve ekonomik kalkınmanın 
hızlandırılmasına olanak sağlar.  

Temel sağlık için yapılan uluslararası konferans, tüm dünyada ve özellikle kalkınmakta olan ülkeler-
de temel sağlığın teknik işbirliği ruhu içinde ve yeni uluslararası ekonomik düzeye uymak suretiyle geliş-
tirmek ve tatbik etmek için çok acele ve etkili çalışmaların yapılmasını istemektedir.  

Hükümetleri, DSÖ ve UNICEF’i diğer uluslararası örgütlerle birlikte tüm çok ve iki ortaklı kuruluşları 
ve hükümet-dışı örgütleri, parasal kaynak sağlayan kuruluşları, tüm sağlık görevlilerini ve tüm dünya top-
lumlarını temel sağlığa karşı olan ulusal ve uluslararası yükümlülüklerini, özellikle gelişmekte olan ülke-
lerde desteklemeleri ve artan teknik ve parasal desteği bu maksatlara yöneltme ve aynı şekilde konferans 
yine, tüm yukarıda isimleri belirlenmiş kuruluşları, temel sağlığı, bu bildirinin içeriği ve ruhuna uygun ola-
rak başlatmak, geliştirmek ve devam ettirmek için işbirliğine çağırmaktadır. 

Bildirgeler, bağlayıcı metinler olmayıp, imza koyan tüm ülkelerin hükümetlerine yol gösteren bir 
belge niteliğindedir. Yani, hükümetleri bağlayıcı ve uymayanlara yaptırım getirme gibi bir özelliği yoktur. 
Yalnızca, onların önüne konmuş bir öneriler belgesi niteliğindedir. Bu nedenle de, Alma Ata bildirgesi de 
yeterince etkili olmamış ve yaşama geçirilmesi geciktirilmiş ve geciktirilmektedir.

Alma Ata bildirgesinin, uluslararası bir sözleşme ya da sözleşme niteliğinde olduğunu ileri süren 
düşünürler de vardır. Çünkü tüm katılımcı, devlet yetkililerinin (cumhurbaşkanı, başbakan, bakan) ve 
uluslararası kuruluşların yetkililerinin (genel başkan, genel sekreter) bizzat imzaladığı bir metindir. Bu 
nedenle de, imza koyan devlet ve örgütler için bağlayıcı bir metin olması gerekir. En azından etik olarak 
bu böyledir. Türkiye, bu bildirgeye imza koyan ülkeler arasındadır. 

Alma Ata Bildirgesi’nde, “2000 Yılında Herkesse Sağlık” amacına ulaşmanın yolu  “Temel Sağlık 
Hizmetleri”dir denilerek, bildirgenin her yerinde temel sağlık hizmetlerinin (TSH) önemine vurgu yapıl-
mıştır. Bu bildirgeden yola çıkarak TSH’ ni tanımlamak gerekir ise; tüm toplum tarafından kabullenilecek 
/ benimsenecek yollarla ve onların tam katılımını sağlayarak ve yine o ülkenin olanakları ile yürütülebi-
lecek / götürülebilecek esas/temel / baz sağlık hizmetlerine temel sağlık hizmetleri denir. Bu tanım açıl-



TIBBİ ETİK ve MESLEK TARİHİ

154

mış şekliyle TSH; Toplumca benimsenen / kabullenilen, toplumun katkı ve katılımını sağlayan, ülke kay-
nakları ile karşılanabilir, yoğunluğu uçlarda olan ve tüm toplumu kapsayan,  esas / temel / asgari sağ-
lık hizmetleridir, diye tanımlanabilir.

4.2.3. Alma Ata Bildirgesi’nde Belirlenen Politikalar

Alma Ata Bildirgesi, yalnızca TSH kavramını tanımlamak ve belirlemekle kalmamış, TSH’ın politika 
ve ilkelerini de tek tek saymıştır. TSH için, belirlenen bu politikalar/ ilkeler başlıca üç grup altında topla-
nabilir: a) TSH’ın felsefesi, ana ilkeleri,  b) TSH’nin örgütlenmesi / yapılanması ve yürütülmesine ilişkin 
ilkeler,c) TSH’nin hizmet içeriğine ilişkin ilkeler.

a) Temel sağlık hizmetlerinin ana ilkeleri / felsefesi dört ilkeden oluşmaktadır:

Eşitlik İlkesi; sağlıklı yaşam ve tıbbi bakım insanların doğuştan kazanılmış temel hakkıdır. Bu hak, 
herkese, sosyal statüsü ve hangi ekonomik durumda olduğuna bakılmaksızın ve nerede yaşarsa yaşa-
sın koşulsuz bir eşitlik içinde sağlanmalıdır.

Öz Sorumluluk İlkesi; herkes kendi sağlığının değerini bilmeli ve ondan sorumlu olmalıdır. Bu dize-
den olmak üzere, herkes, sağlık hizmetlerinin planlanmasından yürütülmesine dek, hizmetlerin her ka-
demesine katılmalı ve onu benimseyerek sahiplenmeli, sorumluluk almalıdır.

Sektörler Arası İşbirliği İlkesi; toplumun sağlığı yalnızca sağlık sektörünün değil, tüm sektörlerin 
hizmetleri ile ilgilidir. Bu nedenle de, tüm sektörlerin kendi hizmetlerinde toplum sağlığı gözetilmeli/ön-
celenmeli ve toplum sağlığı çalışmalarında tüm sektörler görev alarak, sektörler arasında işbirliği sağ-
lanmalıdır.

Uluslararası Dayanışma İlkesi; hastalık ya da sağlık, kişiyi, ailesini toplumunu ilgilendirdiği gibi 
tüm dünya ulus ve devletlerini de ilgilendirir. Bu nedenle de, insanlığın sağlığı için; tüm ülkeler daya-
nışma içinde olmalı, özellikle de gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkeleri bu anlamda desteklemelidir.

b)TSH’ın Örgütlenmeye ya da sağlık hizmetlerinin yapılanmasına ilişkin ilkeleri:

Bütünlük, Kapsayıcılık İlkesi; koruma, tedavi,  rehabilitasyon  ve yaşamı / sağlığı iyileştirme hiz-
metleri bir bütündür, birbirinden ayrılamaz. Bir ülkedeki sağlık örgütü bu hizmetlerin hepsini  ve bir bü-
tünlük içinde ele almalıdır. 

Toplumla İç İçelik İlkesi; bir ülkedeki sağlık örgütü, toplumun ilk başvuru gereksinimini karşılaya-
cak ve hizmetlerin ülke içinde dengeli dağılımını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Bunu sağlamak üzere; 
evlere ve işyerlerine dek ( halkın yaşadığı yere ) uzanan temel hizmet birimleri kurulmalıdır.

Kademelenme ve Süreklilik İlkesi; bir ülkedeki sağlık örgüt ve hizmetlerinin yapılanması kademe-
li olmalı ve bu kademelenme sevk zinciri ile birbirine bağlanmalıdır. Sağlık hizmetleri sürekli ve yerleşik 
hizmetler olmalıdır.

Toplumun Katkı ve Katılımına Uygunluk İlkesi; bir ülkedeki sağlık örgütü ve birimleri, toplumun 
ve sektörlerin katkı ve katılımına uygun bir biçimde yapılanmalıdır. Özellikle de, toplumun yönetsel katı-
lımını sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Ülke Koşullarına Uygunluk İlkesi;  sağlık örgütü ve hizmetleri ülkenin / toplumun sosyo - kültürel 
ve sosyo - ekonomik koşullarına uygun olmalı ve onun öz kaynakları ile yürütülebilecek, idame ettirile-
bilecek nitelikte olmalıdır. Hizmetlerde, ülke koşullarına uygun teknoloji kullanmalıdır.

c)  TSH örgütünün vereceği hizmetlerin içeriğini belirleme ilkeleri:

Her ülkenin ve toplumun sağlık sorunları farklıdır. Bu nedenle de, değişik ülkelerdeki sağlık örgüt-
lerinin sunduğu hizmetlerin içeriğinin farklılık göstermesi kaçınılmazdır. Ancak, bir ülkedeki sağlık örgü-
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tünce verilecek hizmetlerin içeriği belirlenirken, mutlaka bir öncelikler sıralaması yapılması ve sunula-
cak hizmetlerin buna göre belirlenmesi gerekir. Bu öncelikleri belirlerken, sorunlar; sıklık (en çok görü-
len),  ölümcüllük (en çok öldüren, sakat bırakan)  ve ekonomik kayıp (en çok ekonomik kayıplara ne-
den olan) ölçülerine vurulmalı; yani sorunların bir halk sağlığı sorunu olup olmadığı değerlendirme-
si yapılmalıdır. Sağlık örgütünce verilecek hizmetlerde halk sağlığı sorunu olma özelliği taşıyan sorun-
lara önem ve öncelik verilmelidir.

Bu ölçekler açısından, bir değerlendirme yapıldığında, bazı hizmetler vardır ki; bunlar tüm dün-
ya ve tüm ülkeler için, ortak ve vazgeçilmez öncelikleri  olan sorun ve hizmetlerdir. Gelişmiş gelişme-
miş fark etmeksizin, tüm ülkelerin sağlık örgütleri bu hizmetleri öncelikle vermek zorundadır. Alma Ata 
Bildirgesi’ne göre; tüm dünyada ortak olan, tüm ülkelerin sağlık örgütlerince sunulması ve toplumunun 
her kesimine eşit bir biçimde ulaştırılması gereken, vazgeçilmez / minimal hizmetler  şunlardır :

- Temiz ve yeteri kadar su sağlanması,

- Herkese, asgari sağlık koşullarına sahip, konut sağlanması,

- Ana - çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri,

- Bağışıklama hizmetleri,

- Salgın hastalıkların kontrolü,

- Sık görülen hastalık ve kazalarda uygun tedavi hizmetleri,

- Temel ilaçların sağlanması,

- Sağlık eğitimi ve halkın, sağlık yönünden, bilinçlendirilmesi.

Alma Ata Bildirgesi’ne göre; bir ülkede temel sağlık hizmetlerinin varlığından söz edilebilmesi için, 
o ülkedeki sağlık örgütünün, tüm insanlık için ortak / vazgeçilmez olan hizmetleri ve asgari bakımı, o 
toplumdaki herkese ve eşit bir biçimde, sağlanması gerekir. Tüm ülkelerdeki sağlık örgütleri, bu hiz-
metleri öncelikle ve mutlaka vermeli, bunların üzerine, kendi koşullarına ve sorunlarına göre, ekleme-
ler yapmalıdır.

4.2.4. Strateji ve Hedefl erin Belirlenmesi

Alma Ata’da, TSH’ın ilke ve politikalarının belirlenmesinden sonra, bu ilke ve politikaların yaşama 
geçirilebilmesi için izlenecek yol / strateji ve bu stratejilerin hedefl erinin belirlenmesi gereksinimi orta-
ya çıkmıştır. Bunun üzerine, 1979’da toplanan DSÖ 32. Asamblesi çalışmalarını bu gereksinmeye yanıt 
vermeye ayırmıştır. Bu genel kurulda, “2000 Yılında Herkese Sağlık Stratejileri” olarak bilinen metin 
kaleme alınmış ve kabul edilmiştir. 

DSÖ 32. Genel Kurulu’nda kabul edilen, “2000 Yılında Herkese Sağlık Stratejileri”, tüm dünyayı gö-
zeten, genel amaç ve stratejilerden oluşan bir metindir. Oysa, dünyanın bölgeleri arasında, sağlık so-
runları açısından, önemli farklılıklar vardır. Bundan ötürü de, her bölgenin sağlık stratejileri ve hedefl eri-
nin farklı olması gerekir. Bu nedenle de, bölgesel strateji ve hedefl erin belirlemesine gereksinim vardır. 
Genel Kurul, bu gereksinime yanıt vermek üzere, DSÖ’nün bölge örgütlerine (Avrupa, Amerika, Afrika, 
Ortadoğu ve Uzakdoğu) kendi bölgelerinin strateji ve hedefl erini belirleme görevi vermiştir.

Türkiye, DSÖ’nün Avrupa Bölgesi’ne (EURO) dahildir. DSÖ Avrupa Bölgesi Genel Kurulu, 1980 yı-
lında bu gündem ve amaçla toplanmış ve Avrupa Bölgesi İçin Strateji ve bu stratejilerin hedefl erini 38 
madde altında toplamıştır. Bölgedeki ülkelerde,  2000 Yılına dek gerçekleştirilmesi karar altına alınan, 
hedefl er şöyledir:
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Birden on ikiye kadar olan maddeler, sağlık düzeyinin iyileştirilmesine ilişkin hedefl eri belirlemek-
tedir :

- Ülkelerin sağlık düzeyleri arasındaki farklılık % 25 azaltılacak  ( 1. madde ),

- Sakatlara, yaşanabilir ve doyurucu bir ortam sağlanacak ( 3. Madde),

- Sağlıklı yaşanan yıl sayısı % 10 artırılacak ( 4.madde ),

- Aşıyla korunulabilir hastalıklar yok edilecek ( 5.madde ),

- Doğuşta beklenen ömür en az 75 yıl olacak ( 6.madde ),

- Bebek ölüm hızı %0 20’nin altına inecek ( 7.madde ),

- Anne ölüm hızı 100 000 canlı doğumda 15’in altına inecek  ( 8.madde ),

- 65 yaşın altındakilerde, kardiovasküler sistem hastalıklardan ölümler % 15 azaltılacak ( 9.madde ),

- 65 yaş altında, kanserden ölümler % 15 azaltılacak  ( 10.madde ),

- Kazalardan ölümler % 25 azaltılacak ( 11.madde ),

- İntihar ölümlerindeki artış durdurulacak ( 12.madde ),

On üçten on yediye kadar olan maddeler, sağlıklı yaşam biçimi ile ilgili hedefl eri düzenliyor :

-  Toplumun ve Ekonominin sağlık öncelikli düzenlenmesi ,

- Devletin sağlıkta sorumluluğunu üstlenmesi,

- Yeterli dengeli beslenmenin sağlanması

- Kötü alışkanlıkları azaltılması gibi toplumun sağlıklı yaşam biçimlerine yönlendirilmesi ve kötü alış-
kanlıkların azaltılmasını hedefl eyen maddelerden oluşuyor.

18’den 25’e kadar olan maddeler çevre sağlığı ve çevrenin ıslahı ile ilgili maddelerdir. Su ve hava 
kirliliğinin önlenmesi, besin güvenliği, atıkların denetimi, konut sağlanması, iş çevresinin sağlıklı hale 
getirilmesi gibi konularda hedefl er koymuş

26-31. Maddeler arasındaki maddelerde, sağlık örgütlerinin yeniden düzenlenmesi ve TSH’a uydu-
rulması ile ilgili hedefl er düzenlenmiştir. Özetle bu maddeler ile 2000 yılına dek, herkese uygun ve as-
gari bakımın ağlanacağı bir sağlık sistemine kavuşulması hedefl enmiştir.

32-38. maddeler arasındaki maddeler ile, bu hedefl ere ulaşılması ve sağlık sistemlerindeki bu de-
ğişikliklerin yapılabilmesi için gerekli olan; siyasal, yönetsel, teknik ve insan gücüyle ilgili düzenlemele-
re ilişkin hedefl er konmuştur.

Toplantı sonunda, kabul edilen bu hedefl er açısından her ülkenin beş yılda bir durumunu değer-
lendirerek, diğer ülkelerle kıyaslayarak bir rapor halinde DSÖ bölge ve diğer ülkelere göndermesi ka-
rarlaştırılmıştır.

5. DSÖ 21.YÜZYILDA ‘HERKES İÇİN SAĞLIK’ VE 21 HEDEF
Bir önceki bölümde özetlendiği gibi “Dünya Sağlık Örgütü’ nün 1977 yılında yapılan asamblesin-

de dünyadaki tüm insanların sosyal ve ekonomik yönden verimli bir hayat yaşayabilmesi için yapılması 
gerekenler “2000 Yılında Herkes İçin Sağlık” adı verilen bir karar alması ile başlayan süreç 1978 yılında 
Alma Ata Bildirgesi’nin yayımlanmasına neden olmuştur.

DSÖ Avrupa Bölge Genel Kurulu, Alma Ata Bildirgesi’ndeki hedefl eri gerçekleştirmek üzere 1980 
yılında 38 maddelik bir sağlık hedefl eri stratejisi benimsemiştir. Her beş yılda hazırlanacak raporlar ile 
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hedefl erin gerçekleşme düzeyi kontrol edilmiştir.  Dördüncü beş yıllık rapor hazırlanma aşamasına ge-
lindiğinde ve 1997 yılında Avrupa Bölge Komitesi insanlığın sağlık durumu ve dünyadaki gelişmeler ne-
deniyle sağlık hedefl erini yeniden gözden geçirerek yeni hedefl er belirleme ve 21. yüzyıla hazırlıklı gir-
me yönünde bir çalışma başlattı eylül 1998 Avrupa Bölge Komitesi 21. yüzyılda 21 hedef “sağlık 21” slo-
ganı anılan aşağıda verilen metni kabul etti

HERKES İÇİN SAĞLIK HEDEF 21

HEDEF 1: AVRUPA BÖLGESİNDE SAĞLIK DAYANIŞMASI 

2020 yılına kadar, Avrupa Bölgesindeki Üye Ülkeler arasında sağlık durumundaki farklılık, en az 1/3 
azaltılmalıdır. 

Özellikle: 

1.1. Avrupa ülkelerinin 1/3.ünde çok yüksek ve 1/3.ünde çok düşük olan yaşam beklentisi düzey-
leri arasındaki fark en az %30 azaltılmalıdır. 

1.2. Hastalık, sakatlık ve ölümle ilgili en önemli göstergelerdeki ülkelerarası farklılık, dezavantajlı ül-
kelerin koşulları hızla düzeltilerek azaltılmalıdır. 

HEDEF 2 : SAĞLIKTA HAKKANİYET 

2020 yılına kadar, ülkelerdeki sosyo-ekonomik gruplar arasındaki sağlıkla ilgili farklılık, dezavantajlı 
grupların sağlık düzeyleri geliştirilerek, tüm üye ülkelerde en az dörtte bir azaltılmalıdır. 

Özellikle: 

2.1. Sosyo-ekonomik gruplar arasındaki yaşam beklentisi farkı en az % 25 azaltılmalıdır. 

2.2. Sosyo-ekonomik değişim gösteren gruplarda hastalık, sakatlık ve ölüm ile ilgili en önemli gös-
terge değerleri daha adil şekilde düzenlenmelidir. 

2.3. Sağlığı kötü yönde etkileyen sosyo-ekonomik koşullar, gelir düzeyleri, eğitimde başarı, iş bul-
ma olanakları arasındaki farklılıklar düzeltilmelidir. 

2.4. Yoksulluk içinde yaşayan nüfusun oranı önemli derecede azaltılmalıdır. 

2.5. Sağlık, sosyal ya da ekonomik koşulları sonucu özel gereksinimleri olan insanlar dışlanmaktan 
korunmalı ve uygun hizmete kolay ulaşmaları sağlanmalıdır. 

HEDEF 3: YAŞAMA SAĞLIKLI BAŞLANMASI 

2020 yılına kadar, bölgedeki yeni doğanların, bebeklerin ve okul öncesi yaşlardaki çocukların hep-
sinin yaşama sağlıklı başlayarak daha sağlıklı olmaları sağlanmalıdır. 

Özellikle: 

3.1. Tüm Üye Ülkeler uygun üreme sağlığı, antenatal ve perinatal bakım ile çocuk sağlığı hizmetle-
rinin ulaşılabilirliğini geliştirmelidirler. 

3.2. Bebek Ölüm Hızı hiçbir ülkede 1000 canlı doğumda 20.I geçmemeli; hızları halen 1000 de 
20.nin altında olan ülkeler 10 ya da altına ulaşmaya gayret etmelidirler. 

3.3. Bebek Ölüm Hızları halen 1000 de 10.un altında olan ülkeler, konjenital hastalığı ya da sakatlı-
ğı olmayan yeni doğan bebeklerin oranını arttırmalıdırlar. 
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3.4. 5 Yaş altı çocuklarda kazalara ve şiddete bağlı mortalite ve sakatlık en az % 50 azaltılmalıdır. 

3.5. 2500 gramdan az ağırlıkta doğan bebeklerin oranı en az % 20 düşürülmeli ve ülkelerarası fark-
lılıklar belirgin şekilde azaltılmalıdır. 

HEDEF 4: GENÇLERİN SAĞLIĞI 

2020 yılına kadar, bölgedeki gençler daha sağlıklı olmalı ve toplumdaki rollerini daha 

iyi yerine getirebilmelidirler. 

Özellikle: 

4.1. Çocuklar ve gençler daha iyi yaşam becerileri ve sağlıklı seçim yapma kapasitesine sahip ol-
malıdırlar. 

4.2. Gençlerin karıştığı şiddet ve kazalara bağlı ölüm ve sakatlık en az % 50 azaltılmalıdır. 

4.3. İlaç, tütün ve alkol tüketimi gibi zararlı davranışlara yönelen gençlerin oranı azaltılmalıdır. 

4.4. Adölesan gebeliklerin insidansı en az üçte bir azaltılmalıdır. 

HEDEF 5: YAŞLILARIN SAĞLIĞI 

2020 yılına kadar, 65 yaşın üzerindeki insanlar sağlık potansiyellerinin tam yerinde olması fırsatına 
sahip olmalı ve aktif sosyal rol oynayabilmelidir. 

Özellikle: 

5.1. Yaşam beklentisinde ve 65 yaşında sakatlık olmadan yaşama beklentisinde en az %20 artış 
sağlanmalıdır. 

5.2. Otonomi, özsaygı ve toplumdaki yerlerini sürdürebilmelerine olanak sağlayan ev ortamında 
sağlıklı bir düzeyde yaşayabilen 80.li yaşlarda insanların oranı en az %50 arttırılmalıdır. 

HEDEF 6: RUH SAĞLIĞININ GELİŞTİRİLMESİ 

2020 yılına kadar, insanların psikososyal iyilik hali geliştirilmeli ve ruh sağlığı sorunları 

olan insanların ulaşabileceği daha kapsamlı hizmetler oluşturulmalıdır. 

Özellikle: 

6.1. Sağlığı kötü yönde etkileyen ruh sağlığı sorunlarının prevalansı azaltılmalı ve insanların stresli 
yaşam olayları ile başa çıkabilme yeteneği arttırılmalıdır. 

6.2. Halen yüksek intihar hızlarına sahip olan ülkelerde ve nüfus gruplarında belirgin azalmalar sağ-
lanarak intihar hızları en az üçte bir azaltılmalıdır. 

HEDEF 7: BULAŞICI HASTALIKLARIN AZALTILMASI 

2020 yılına kadar, eradikasyon, eliminasyon ya da halk sağlığı açısından önemli olan enfeksiyon 
hastalıklarının kontrolü programlarının sistemli olarak uygulanmasıyla bulaşıcı hastalıkların sağlığa 
olumsuz etkileri azaltılmalıdır. 
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Özellikle: 

Hastalık eliminasyonu 

7.1. 2000 yılına kadar ya da daha önce, Bölgedeki poliomyelit transmisyonu durdurulmalı ve 2003 
yılına kadar ya da daha önce her ülkede bu belgelenmelidir. 

7.2. 2005 yılına kadar ya da daha önce, neonatal tetanoz bölgeden elimine edilmelidir. 

7.3. 2007 yılına kadar ya da daha önce, kızamık Bölgeden elimine edilmeli ve 2010 yılına kadar, her 
ülkede eliminasyon belgelenmelidir. 

Hastalık kontrolü 

7.4. 2010 yılına kadar ya da daha önce, tüm ülkelerde: 

• Difteri insidansı 100 000 nüfusta 0.1.in altında olmalıdır; 

• Çocukluk çağı bağışıklama programına Hepatit B aşısı entegre edilerek, yeni Hepatit B virus ta-
şıyıcı insidansı en az %80 azaltılmalıdır; 

• Haemophilus Infl uenzae Tip B.nin neden olduğu invaziv hastalık, kabakulak ve boğmaca insi-
dansı 100 000 nüfusta 1.in altında olmalıdır; 

• Konjenital sifi liz insidansı 1000 canlı doğumda 0.01.in altında olmalıdır; 

• Konjenital kızamıkçık insidansı 1000 canlı doğumda 0.01.in altında olmalıdır: 

7.5. 2015 yılına kadar ya da daha önce: 

• Her ülkede sıtma insidansı 100 000 nüfusta 5.in altına düşürülmeli ve bölgede kazanılmış sıtma 
nedeniyle ölümler olmamalıdır; 

• Her ülke, HIV enfeksiyonu ve AIDS, diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar, tüberküloz ve çocuklar-
da akut solunum yolu enfeksiyonları ve ishalli hastalıkların olumsuz sonuçları ve ölüm insidansında sü-
rekli devam eden bir azalma göstermelidir. 

HEDEF 8: BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARIN AZALTILMASI 

2020 yılına kadar, tüm Bölgede en önemli kronik hastalıklara bağlı hastalık, sakatlık ve erken ölüm 
mümkün olan en düşük düzeylere düşürülmelidir. 

Özellikle: 

8.1. 65 yaşın altında insanlarda kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölüm, özellikle mortalitenin yük-
sek olduğu ülkelerde en az ortalama %40 azaltılmalıdır. 

8.2. 65 yaşın altında insanlarda tüm vücut kanserlerine bağlı ölüm en az ortalama %15, akciğer 
kanserine bağlı ölüm de %25 azaltılmalıdır. 

8.3. Diyabete bağlı amputasyonlar, körlük, böbrek yetmezliği, gebelik komplikasyonları ve diğer 
komplikasyonların insidansı üçte bir azaltılmalıdır. 

8.4. Kronik solunum yolu hastalıkları, kas-iskelet sistemi bozuklukları ve diğer yaygın kronik hasta-
lıklara bağlı hastalık, sakatlık ve ölümlerde sürekli devam eden bir azalma olmalıdır. 

8.5. 6 yaşın altında çocukların en az %80.inde diş taşları olmamalı, 12 yaşın altındaki çocuklarda 
da ortalama 1.5.den fazla çekilmiş, eksik ya da dolgulu diş olmamalıdır. 
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HEDEF 9: ŞİDDET VE KAZALAR SONUCU YARALANMALARIN AZALTILMASI 

2020 Yılına kadar, Bölgede şiddet ve kazalar sonucu oluşan yaralanmalar, sakatlık ve ölümlerde sü-
rekli ve belirgin bir azalma olmalıdır. 

Özellikle: 

9.1. Trafi k kazalarına bağlı ölüm ve sakatlık en az %30 azaltılmalıdır. 

9.2. Kazalara bağlı ölümlerin halen çok yüksek olduğu ülkelerde daha fazla azalma olmakla 
birlikte,tüm iş, ev ve diğer yerlerde olan kazalara bağlı ölüm ve sakatlık en az %50 azaltılmalıdır. 

9.3. Ev içi, cinsiyetle ilgili ve organize şiddetten doğan ölüm ve insidans ile sağlık üzerine olan et-
kileri en az %25 azaltılmalıdır. 

HEDEF 10: SAĞLIKLI VE GÜVENLİ FİZİK ÇEVRE 

2015 yılına kadar, Bölgede insan sağlığına zarar veren çevre kirliliğine maruziyet düzeyleri uluslara-
rası standartları aşmamalı ve insanlar daha güvenli bir fi ziksel çevrede yaşamalıdırlar. 

Özellikle: 

10.1. Su, hava, toprak ve atıkların sağlığı olumsuz yönde etkileyen mikrobiyal, fi ziksel ve kimyasal 
zararlı maddelerle kontaminasyonu, ulusal çevre ve sağlık faaliyet planlarında belirlenen çalışma takvi-
mi ve redüksiyon hızları doğrultusunda azaltılmalıdır. 

10.2. İnsanlar, yeterli miktarda ve kalitede içme suyuna ulaşabilmelidir. 

HEDEF 11: SAĞLIKLI YAŞAM 

2015 yılına kadar, toplumdaki insanlar sağlıklı yaşam biçimlerini benimsemelidirler. 

Özellikle: 

11.1. Beslenme, fi ziksel aktivite ve cinsellikle ilgili sağlıklı davranışlar önemli ölçüde arttırılmalıdır. 

11.2. Sağlıklı ve güvenilir gıda maddelerinin mevcudiyetinde, ulaşılabilirliğinde ve elde edilebilirli-
ğinde önemli ölçüde artış sağlanmalıdır. 

HEDEF 12: ALKOL, İLAÇ VE TÜTÜNE BAĞLI ZARARIN AZALTILMASI 

2015 yılına kadar, bağımlılık yapan tütün, alkol ve psikoaktif ilaçların tüketimini sağlık 

üzerindeki olumsuz etkileri tüm Üye Ülkelerde belirgin şekilde azaltılmalıdır. 

Özellikle: 

12.1. Tüm ülkelerde sigara içmeyenlerin oranı, 15 yaş üzerinde en az % 80, 15 yaş altında %100’e 
yakın olmalıdır. 

12.2. Tüm ülkelerde kişi başına düşen alkol tüketimi artmamalı ya da yılda 6 litreyi geçmemelidir ve 
bu miktar 0-15 yaş grubunda yaklaşık 0 olmalıdır. 

12.3. Tüm ülkelerde yasadışı psikoaktif ilaç kullanımı prevalansı en az %25 ve buna bağlı ölüm en 
az %50 azaltılmalıdır. 
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HEDEF 13: SAĞLIKLI ÇEVRELER 

2015 yılına kadar, Bölgedeki insanlar, evde, okulda, iş yerinde ve yaşadıkları ortamlarda sağlıklı fi -
ziksel ve sosyal çevrelerde yaşama fırsatlarına daha fazla sahip olmalıdırlar. 

Özellikle: 

13.1. Sağlığı koruyucu ve iyileştirici ailesel ve bireysel becerilerin arttırılması yoluyla, ev çevresi-
nin güvenliği ve kalitesi geliştirilmeli ve fi ziki ev çevresinde sağlığı tehlikeye atan durumlar azaltılmalıdır. 

13.2. Birleşmiş Milletlerin Özürlü İnsanlara Fırsat Eşitliği Sağlayan Kurallarına uygun olarak, sakat-
lığı olan insanların sağlıklı ev, iş, toplumsal ve sosyal yaşama ulaşım fırsatları arttırılmalıdır. 

13.3. Ev ve iş kazaları Hedef 10.da belirtildiği gibi azaltılmalıdır. 

13.4. Çocukların en az %50.si sağlıklı anaokullarında ve %95.i sağlıklı okullarda eğitilme fırsatına 
sahip olmalıdır. 

13.5. Şehirlerin, kentsel alanların ve toplulukların en az %50.si sağlıklı şehirler ya da sağlıklı toplu-
luklar ağının (network) aktif üyeleri olmalıdırlar. 

13.6. Orta- ve büyük ölçekli şirketlerin en az %10.u kendilerini sağlıklı şirket/teşebbüs ilkelerine 
adamalıdırlar. 

HEDEF 14: ÇOK SEKTÖRLÜ SAĞLIK SORUMLULUĞU 

2020 yılına kadar, tüm sektörler sağlıkla ilgili sorumluluklarını kabul etmelidir. 

Özellikle: 

14.1. Tüm sektörlerin karar vericileri kendi sektörlerinde sağlığa yatırımla elde edilebilecek yararla-
rı dikkate almalı ve politikalarını ve eylemlerini ona göre yönlendirmelidir. 

14.2. Üye ülkeler, sağlık etkilerini değerlendirme mekanizmalarını oluşturmalı ve tüm sektörlerin 
politika ve eylemlerinin sağlık üzerine etkilerinden sorumlu tutulmalarını sağlamalıdır. 

HEDEF 15: ENTEGRE SAĞLIK SEKTÖRÜ 

2010 yılına kadar, Bölgedeki insanlar, esnek ve duyarlı bir hastane sistemi ile desteklenen aile ve 
topluma dayalı temel sağlık hizmetlerine daha iyi ulaşabilmelidir. 

Özellikle: 

15.1. Ülkelerin en az %90’ı, etkili ve maliyet-etkin sevk sistemleri ile ikinci ve üçüncü basamak has-
tane hizmetlerine sevk ve buradan geribildirimle hizmetin sürekliliğini sağlayan kapsamlı temel sağlık 
hizmetlerine sahip olmalıdır. 

15.2. Ülkelerin en az %90’ı, entegre temel sağlık hizmetlerinde çalışan aile sağlığı hekimleri ve 
hemşirelere sahip olmalıdır, sağlık, sosyal ve diğer sektörlerden multiprofesyonel sağlık ekipleri ve ye-
rel toplum katılımını sağlamalıdır. 

15.3. Ülkelerin en az %90’ı, bireysel katılımı sağlayan ve insanların sağlık hizmetinin üreticileri oldu-
ğunu onaylayan ve destekleyen sağlık hizmetlerine sahip olmalıdır. 

HEDEF 16: HİZMETTE KALİTE YÖNETİMİ 

2010 yılına kadar, Üye Ülkeler topluma dayalı hizmet programlarından klinik düzeyde bireysel has-
ta bakımına kadar hizmet sektörü yönetiminin sağlık sonuçlarına yönelik olmasını sağlamalıdır. 
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Özellikle: 

16.1. En önemli toplum sağlığı stratejilerinin etkililiği sağlık sonuçları açısından değerlendirilmeli 
ve bireysel sağlık problemlerinin üstesinden gelinebilmesi için alternatif stratejilerle ilişkili kararlar sağ-
lık sonuçları ve maliyet yararlarıyla karşılaştırılarak alınmalıdır. 

16.2. Tüm ülkeler sağlık üzerine etkinin ölçülmesi, maliyet-etkililik ve hasta memnuniyeti dahil en 
az 10 sağlık koşulları için hizmet kalitesinin sürekli izlenmesi ve geliştirilmesi için ülke çapında meka-
nizmaya sahip olmalıdır. 

16.3. Yukarıda bahsedilen sağlık koşullarının en az beşinde sağlık sonuçları belirgin bir düzelme 
göstermeli ve araştırmalar, alınan hizmetlerin kalitesi ve insan haklarına saygının artması sonucu hasta 
memnuniyetinde bir artış olduğunu göstermelidir. 

HEDEF 17: SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI VE KAYNAKLARIN TAHSİS EDİLMESİ 

2010 yılına kadar, Üye Ülkeler eşit ulaşım, maliyet-etkililik, dayanışma ve optimum kalite ilkelerini 
temel alan sağlık hizmetleri için sürdürülebilir fi nansman ve kaynak tahsisi mekanizmalarına sahip ol-
malıdır.

Özellikle: 

17.1. Sağlık hizmetleri harcamaları, nüfusun gereksinimlerini karşılamakla birlikte uygun bir şekil-
de yapılmalıdır. 

17.2. Kaynaklar, sağlık üzerine etkisi, maliyet-etkililik ve mevcut bilimsel kanıtlar dikkate 
alınarak,sağlığın geliştirilmesi ve korunması, tedavi ve bakım arasında tahsis edilmelidir. 

17.3. Sağlık hizmeti için fi nansman sistemleri genel kapsayıcılığı, dayanışma ve sürdürülebilirliği 
garanti etmektedir. 

HEDEF 18: SAĞLIK HİZMETLERİNE YÖNELİK İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ 

2010 yılına kadar, tüm Üye Ülkeler, sağlık profesyonellerinin ve diğer sektörde 

çalışanların sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik uygun bilgi, tutum ve becerileri kazanmalarını 
sağlamalıdır. 

Özellikle: 

18.1. Sağlık profesyonellerinin eğitimi, iyi kalitede geliştirici, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite 
edici hizmetleri vermeye hazırlayan, klinik ve halk sağlığı uygulaması arasında bir köprü kurmasına yar-
dımcı olabilecek düzeyde ve HİS politikası ilkelerine dayalı olmalıdır. 

18.2. Planlama sistemleri, eğitilmiş sağlık profesyonellerinin sayı ve karışımının mevcut ve gelecek-
teki ihtiyacı karşılayabileceğinden emin olunacak şekilde kurulmalıdır. 

18.3. Tüm Üye Ülkeler, halk sağlığı liderliği, yönetimi ve uygulamasında uzmanlaşma eğitimi için 
uygun kapasiteye sahip olmalıdır. 

18.4. Diğer sektördeki profesyonellerin eğitimi, HİS politikası ile ilgili temel ilkeleri ve özellikle onla-
rın işlerinin sağlığı nasıl etkilediği bilgisini içermelidir. 
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HEDEF 19: SAĞLIKLA İLGİLİ ARAŞTIRMA VE BİLGİ 

2005 yılına kadar, tüm Üye Ülkeler herkes için sağlığı destekleyen bilginin daha iyi 

kazanılmasını, etkili kullanılmasını ve yayınlanmasını destekleyen sağlık araştırma, bilgi ve iletişim 
sistemlerine sahip olmalıdır. 

Özellikle: 

19.1. Tüm ülkeler, herkes için sağlıkla ilgili uzun vadeli politikalarının öncelikleri doğrultusunda 
araştırma politikalarına sahip olmalıdır. 

19.2. Tüm ülkeler, sağlık hizmetlerinin sunumu ve geliştirilmesini bilimsel kanıtlara dayandırmaya 
olanak sağlayan mekanizmalara sahip olmalıdır. 

19.3. Sağlık enformasyonu, hem politikacılara, yöneticilere, sağlık çalışanlarına, diğer profesyonel-
lere hem de topluma faydalı ve kolayca ulaşılabilir olmalıdır. 

19.4. Tüm ülkeler, herkes için sağlık gündemini destekleyen ve bu tür bilgiye ulaşımı kolaylaştıran 
sağlık iletişim politikaları ve programları oluşturmalıdır. 

HEDEF 20: SAĞLIK İÇİN TARAFLARIN HAREKETE GEÇİRİLMESİ 

2005 yılına kadar, herkes için sağlık politikalarının uygulanmasında sağlık için ittifak ve ortaklıklar-
da bireyler, kamu ve özel sektörlerin tamamındaki gruplar ve kuruluşlar, sivil toplum angaje edilmelidir. 

Özellikle: 

20.1. Sağlık sektörü, diğer sektörleri multisektörel faaliyetlere iştirak etmeye, hedefl eri ve kaynakla-
rı paylaşmaya teşvik ederek sağlık için aktif tanıtım ve savunuculuğa angaje almalıdır. 

20.2. Sağlığın geliştirilmesinde rol oynayan tüm sektörlerle uyumlu işbirliğini kolaylaştırıcı uluslara-
rası, ülke, bölgesel ve yerel düzeylerde düzenlemeler ve yöntemler olmalıdır. 

HEDEF 21: HERKES İÇİN SAĞLIK KONUSUNDA POLİTİKALAR VE STRATEJİLER 

2010 yılına kadar, tüm Üye Ülkelerin ülke, bölge ve yerel düzeylerde herkes için sağlık politikala-
rı olmalı ve uygun kurumsal altyapılar, yönetimsel süreçler ve yenilikçi liderlikle desteklenerek uygulan-
malıdır. 

Özellikle: 

21.1. Tüm ülke çapındaki herkes için sağlık politikaları, okul, işyeri ve ev gibi mekanlarda, yerel top-
luluklarda, şehirlerde ve bölgelerdeki politikalara ve eylemlere motivasyon, inspirasyon ve ileride örnek 
bir çerçeve sağlamalıdır. 

21.2. Ülke çapında ve diğer düzeylerde sağlık politikası geliştirmek için politika belirlenmesi,uygulama, 
izleme ve değerlendirmeyle ilgili alanların paylaşılmasında anlaşmalara varılmış, bir dizi ana ortaklıkların 
(kamu ve özel) oluşturulmasını sağlayan düzenlemeler ve yöntemler olmalıdır. 

21.3. Herkes için sağlık değerlerini temel alan kısa, orta ve uzun vadeli politika amaçları, 
hedefl eri,göstergeleri, öncelikleri ve bunları başarmak için stratejiler belirlenmeli ve bunların başarılma-
sına yönelik gelişmeler düzenli olarak izlenmeli ve değerlendirilmelidir.

Aşağıda belirtilen hakların gerçekleşmesi fertlerin, dayanışma ve sorumlu hemşehriliğe ilişkin eşit 
yükümlülükleri kabul etmesine bağlıdır. Avrupa yerleşimlerinde yaşayan kent sakinleri şu haklara sa-
hiptir.
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1. Güvenlik: Mümkün olduğunca suç, şiddet ve yasa dışı olaylardan arındırılmış emin ve güven-
li bir kent; 

2. Kirletilmemiş Sağlikli Bir Çevre: Hava, gürültü, su ve toprak kirliliği olmayan, doğası ve doğal 
kaynakları korunan bir çevre; 

3. İstihdam: Yeterli istihdam olanaklarının yaratılarak,ekonomik kalkınmadan pay alabilme şansı-
nın ve kişisel ekonomik özgürlüklerin sağlanması; 

4. Konut: Mahremiyet ve dokunulmazlığın garanti edildiği, sağlıklı, satın alınabilir, yeterli konut sto-
kunun sağlanması; 

5. Dolaşim: Toplu taşım, özel arabalar,yayalar ve bisikletliler gibi tüm yol kullanıcıları arasında, bir-
birinin hareket kabiliyetini ve dolaşım özgürlüğünü kısıtlamayan uyumlu bir düzenin sağlanması; 

6. Sağlik: Beden ve ruh sağlığının korunmasına yardımcı çevrenin ve koşulların sağlanması; 

7. Spor Ve Dinlence: Yaş, yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun, her birey için, spor ve boş va-
kitlerin değerlenebileceği olanakların sağlanması; 

8. Kültür: Çeşitli kültürel faaliyetlerin, yaratıcı aktivitelerin ve benzeri olanakların sunulması ve ka-
tılımın sağlanması; 

9. Kültürlerarasi Kaynaşma: Geçmişten günümüze, farklı kültürel etnik yapıları barındıran toplu-
lukların barış içinde yaşamalarının sağlanması; 

10. Kaliteli Bir Mimari Ve Fiziksel Çevre: Tarihi yapı mirasının duyarlı bir biçimde restorasyonu ve 
nitelikli çağdaş mimarinin uygulanmasıyla, uyumlu ve güzel fi ziksel mekanların yaratılması. 

11. İşlevlerin Uyumu: Yaşama.çalışma, seyahat işlevleri ve sosyal aktivitelerin olabildiğince birbir-
leriyle ilintili olmasının sağlanması; 

12. Katılım: Çoğulcu demokrasilerde; kurum ve kuruluşlar arasındaki dayanışmanın esas olduğu 
kent yönetimlerinde; gereksiz bürokrasiden arınma, yardımlaşma ve bilgilendirme ilkelerinin sağlanma-
sı; 

13. Ekonomik Kalkinma: Kararlı ve aydın yapıdaki tüm yerel yönetimlerin, doğrudan veya dolaylı 
olarak ekonomik kalkınmaya katkı konusunda sorumluluk sahibi olması; 

14. Sürdürülebilir Kalkınma: Yerel yönetimlerce ekonomik kalkınma ile çevrenin korunması ilkele-
ri arasında uzlaşmanın sağlanması; 

15. Mal Ve Hizmetler: Erişilebilir, kapsamlı, kaliteli mal ve hizmet sunumunun yerel yönetimler, özel 
sektör yada her ikisinin ortaklığıyla sağlanması; 

16. Doğal Zenginlikler Ve Kaynaklar: Yerel doğal kaynak ve değerlerin; yerel yönetimlerce, akıl-
cı, dikkatli verimli ve adil bir biçimde, beldede yaşayanların yararı gözetilerek , korunması ve idaresi ; 

17. Kişisel Bütünlük: Bireyin sosyal,kültürel,ahlaki ve ruhsal gelişimine, kişisel refahına yönelik 
kentsel koşulların oluşturulması; 

18. Belediyelerarasi İşbirliği: Kişilerin yaşadıkları beldenin , beldeler arası yada uluslar arası iliş-
kilerine doğrudan katılma konusunda özgür olmaları ve özendirilmeleri; 

19. Finansal Yapı Ve Mekanizmalar: Bu deklarasyon da tanımlanan hakların sağlanması için, ge-
rekli mali kaynakları bulma konusunda yerel yönetimlerin yetkili kılınması; 

20. Eşitlik: Yerel yönetimlerin; tüm bu hakları bütün bireylere cinsiyet,yaş,köken,inanç, sosyal, 
ekonomik, ve politik ayrım gözetmeden, zihinsel veya fi ziksel özürlerine bakılmadan; eşit olarak sağla-
makla yükümlü olması
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6.YASAL VE ETİK YÖNLERİ İLE SAĞLIK VE HASTA HAKLARI
6.1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Cumhuriyetten günümüze dek kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Anayasaları’nın hepsinde, dolaylı 
ya da doğrudan, insan sağlığı ve sağlık hizmetlerini ilgilendiren maddeler bulunmuştur. Örneğin; 1961 
Anayasası’nda,  dolaylı olarak sağlıkla ilgili olan birçok maddenin yanında, ‘’Sağlık Hakkı’’ başlığı altın-
da düzenlenmiş olan Madde 49. Madde doğrudan insan sağlığı ve salık hizmetleri ile ilgilidir. Bu mad-
de şu şekildedir: ‘’Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görme-
sini sağlamakla ödevlidir. Devlet, yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun konut ihtiyaçla-
rını karşılayıcı tedbirleri alır’’.

Türkiye Cumhuriyeti’nin son ve yürürlükteki Anayasası olan, 1982 Anayasası’nda da insan sağlığı 
ve sağlık hizmetleri ile dolaylı olarak ilgili olan çeşitli maddeler vardır.  Ailenin korunması, çalışma şart-
ları ve dinlenme hakkı, sporun geliştirilmesi, sosyal güvenlik hakkı gibi konuları düzenleyen maddeler 
bunlardan bazılarıdır. 1982 Anayasası’nda, sağlık bakım hakkı bağlamında ya da doğrudan insan sağ-
lığı ve sağlık hizmetleri ile ilgili olan madde ise, ‘’Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması’’ başlığı altın-
da düzenlenmiş olan 56. Maddedir. Bu Madde aynen aşağıdaki şekildedir:

Madde 56- “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek, devletin ve vatandaş-
ların ödevidir.

Devlet, herkesin  hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde 
gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla, sağlık kuruluşlarını tek elden 
planlayıp hizmet vermesini düzenler. 

Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onla-
rı denetleyerek yerine getirir. 

Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurabi-
lir”.

6.2. Hasta Hakları Yönetmeliği

Türk Hukuk Siteminde, doğrudan hasta hakları başlığı ya da amacı ile düzenlenmemiş olsa da, 
Ceza Hukuku, İdare Hukuku ve Medeni Hukuk alanlarında hastaların haklarını da ilgilendiren birçok dü-
zenleme vardır. Bu Konu Ünite I’de ayrıntılı olarak işlendiğinden burada üzerinde durulmayacaktır.

Doğrudan hasta hakları ile ilgili düzenlemeler ise, başta Umumi Hıfzıssıha Kanunu, Tababet ve Şu-
abatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü olmak üzere, sağlık hizmetleri ile 
ilgili çeşitli kanunlarda yer almıştır. Ayrıca, sağlık meslek birliklerinin yasalarında da bu konuya ilişkin ay-
rıntılı düzenlemeler vardır. Ancak, bunlar dorudan haklardan söz eden metinler olmaktan çok, bu hak-
lara karşılık gelen ya da bu hakları karşılayacak olan görevleri - ödevleri ve bunları yerine getirmek du-
rumunda olan kurum ya da kişileri  belirleyen  düzenleyen metinler şeklindedir. 

Türkiye’de, hasta hakları konusuyla ilgili yasal düzenlemeler içerisinde en önemli ve ayrıntılı ola-
nı, 3359  sayılı  Sağlık  Hizmetleri  Temel  Kanunu’nun  9.  maddesinin (c) bendine ve 181 sayılı Sağlık 
Bakanlığı’nın  Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 43 üncü maddesine da-
yanılarak hazırlanmış olan Hasta Hakları Yönetmeliği’dir. 1 Ağustos 1998 yılında yayımlanan bu Yönet-
melik,  adından da anlaşılacağı üzere, Türkiye’de doğrudan ve somut olarak hasta haklarını düzenle-
yen tek metindir. Nitekim; Yönetmeliğin Amaç başlığı ile düzenlenmiş olan 1. Madde’sinde temel ama-
cın; ‘’hasta haklarını somut olarak göstermek’’ olduğu belirtilmiştir. Bu yönüyle, Türkiye’deki sağlık çalı-
şanlarına ve hastalara yol gösterici en temel metindir. 

Dokuz bölüm ve 51 maddeden oluşan bu yönetmelikte, hasta haklarına ilişkin konuların hemen ta-
mamına yer verilmiştir. Yönetmeliğin tam metni aşağıda verilmiştir.  
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HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete, Tarih: 01.08.1998; Sayı: 23420

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç 

Madde 1- Bu Yönetmelik; temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve 
başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul 
edilen “hasta hakları”nı somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlar-
da ve sağlık kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan haysiyetine yakışır şekil-
de herkesin “hasta hakları”ndan faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğin-
de hukuki korunma yollarını fi ilen kullanabilmesine dair usül ve esasları düzenlemek amacı ile hazırlan-
mıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; sağlık hizmeti verilen resmi ve özel bütün kurum ve kuruluşları, bu ku-
rum ve kuruluşlarda veya bunların dışında hizmete katılan her kademedeki ve unvandaki ilgilileri ve hiz-
metten faydalanma hakkını haiz olan bütün fertleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 9 uncu maddesi-
nin (c) bendine ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’nin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

Madde 4- Bu Yönetmelik’te geçen deyimlerden;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı,

b) Hasta: Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan kimseyi,

c) Personel: Hizmetin, resmi veya özel sağlık kurumlarında ve kuruluşlarında veya serbest ola-
rak sunulmasına bakılmaksızın, sağlık hizmetinin verilmesine iştirak eden bütün sağlık meslekleri men-
suplarını ve sağlık meslekleri mensubu olmasa bile sağlık hizmetinin verilmesine sorumlu olarak iştirak 
eden kimseleri,

d) Sağlık kurum ve kuruluşu: Milli Savunma Bakanlığı’na ait olanlar hariç olmak üzere, sağlık hiz-
meti verilen resmi veya özel bütün kurum ve kuruluşlar ile tababet icra edilen bütün yerleri,

e) Hasta hakları: Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları se-
bebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası andlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile 
teminat altına alınmış bulunan haklarını,

ifade eder.

İlkeler

Madde 5- Sağlık hizmetlerinin sunulmasında aşağıdaki ilkelere uyulması şarttır:

a) Bedeni, ruhi ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde yaşama hakkının, en temel insan hakkı ol-
duğu, hizmetin her safhasında daima gözönünde bulundurulur.

b) Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını haiz olduğu ve hiç-
bir merci veya kimsenin bu hakkı ortadan kaldırmak yetkisinin olmadığı bilinerek, hastaya insanca mu-
amelede bulunulur.
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c) Sağlık hizmetinin verilmesinde, hastaların, ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felse-
fi  inanç ve ekonomik ve sosyal durumları ile sair farklılıkları dikkate alınamaz. Sağlık hizmetleri, herke-
sin kolayca ulaşabileceği şekilde planlanıp düzenlenir.

d) Tıbbi zorunluluklar ve kanunlarda yazılı haller dışında, rızası olmaksızın kişinin vücut bütünlüğü-
ne ve diğer kişilik haklarına dokunulamaz.

e) Kişi, rızası ve Bakanlığın izni olmaksızın tıbbi araştırmalara tabi tutulamaz.

f) Kanun ile müsaade edilen haller ile tıbbi zorunluluklar dışında, hastanın özel hayatının ve aile ha-
yatının gizliliğine dokunulamaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı

Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma

Madde 6- Hasta,adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine 
yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçları-
na uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir. Bu hak, sağlık hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar 
ile sağlık hizmetinde görev alan personelin adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme yüküm-
lülüklerini de içerir.

Bilgi İsteme

Madde 7- Hasta, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi isteyebilir. Bu hak, 
hangi sağlık kuruluşundan hangi şartlara göre faydalanılabileceğini, sağlık kurum ve kuruluşları tarafın-
dan verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu ve müracaat edilen kuruluşta verilen sağlık hiz-
metlerinden faydalanma usulüne öğrenme haklarını da kapsar.

Bütün sağlık kurum ve kuruluşları, hastayı birinci fıkra uyarınca bilgilendirmek için yeterli teknik do-
nanımı haiz birimi oluşturmak; bu birimde, hastaya kesin ve yeterli bilgi verebilecek nitelik ve ehliyete 
sahip personeli daimi olarak istihdam etmek ve hastanın ihtiyacı olan birimlere kolayca ulaşabilmesi-
ni temin etmek üzere, kuruluşun uygun yerlerinde bilgilendirici tabela, broşür ve işaretler bulundurmak 
gibi tedbirleri almak zorundadırlar.

Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme

Madde 8- Hasta; tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usül ve şartlara uyulmak kaydı ile, sağlık ku-
rum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkı-
na sahiptir.

Mevzuat ile belirlenmiş sevk sistemine uygun olmak şartı ile hasta sağlık kuruluşunu değiştirebi-
lir. Ancak,kuruluşu değiştirmenin hayati tehlikeye yol açıp açmayacağı ve hastalığının daha da ağırla-
şıp ağırlaşmayacağı hususlarında hastanın tabip tarafından aydınlatılması ve hayati tehlike bakımından 
sağlık kuruluşunun değiştirilmesinde tıbben sakınca görülmemesi esastır.

Acil vak’alar dışında, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olup da mevzuatın öngördüğü 
sevk zincirine uymayanlar aradaki ücret farkını kendileri karşılar.

Hastanın sağlık kuruluşunda kalmasında tıbben fayda bulunmayan veya bir başka sağlık kurulu-
şuna nakli gerekli olan hallerde, durum hastaya veya 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kişile-
re açıklanır. Nakilden önce, gereken bilgiler nakil talebinde bulunulan veya tıbben uygun görülen sağlık 
kuruluşuna, sevkeden kuruluş veya mevzuatla belirlenen yetkililerce verilir. Her iki durumda da hizme-
tin aksamadan ve kesintisiz olarak verilmesi esastır.
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Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme

Madde 9- Hastaya talebi halinde, kendisine sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan tabiplerin 
ve diğer personelin kimlikleri, görev ve unvanları hakkında bilgi verilir.

Mevzuat ile belirlenmiş usüllere uyulmak şartı ile hastanın, kendisine sağlık hizmeti verecek olan 
personeli serbestçe seçme, tedavisi ile ilgilenen tabibi değiştirme ve başka tabiplerin konsültasyonu-
nu istemek hakkı vardır.

Personeli seçme, tabibi değiştirme ve konsültasyon isteme hakları kullanıldığında, mevzuat ile be-
lirlenen ücret farkı, bu hakları kullanan hasta tarafından karşılanır.

Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme

Madde 10- Sağlık kuruluşunun hizmet verme imkanlarının yetersiz veya sınırlı olması sebebiyle 
sağlık hizmeti talebi zamanında karşılanamayan hallerde, hastanın, öncelik hakkının tıbbi kriterlere da-
yalı ve objektif olarak belirlenmesini istemek hakkı vardır.

Acil ve adli vak’alar ile yaşlılar ve özürlüler hakkında öncelik sırasının belirlenmesinde ilgili mevzu-
at hükümleri uygulanır.

Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım

Madde 11- Hasta, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulma-
sını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını istemek hakkına sahiptir.

Tababetin ilkelerine ve tababet ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı veya aldatıcı mahiyette teşhis 
ve tedavi yapılamaz.

Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı

Madde 12- Teşhis, tedavi veya korunma maksadı olmaksızın, ölüme veya hayati tehlikeye yol aça-
bilecek veya vücut bütünlüğünü ihlal edebilecek veya akli veya bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir 
şey yapılamaz ve talep de edilemez.

Ötenazi Yasağı

Madde 13- Ötenazi yasaktır.

Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakkından vazgeçilemez. Kendi-
sinin veya bir başkasının talebi olsa dahil, kimsenin hayatına son verilemez.

Tıbbi Özen Gösterilmesi

Madde 14- Personel, hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özeni gösterir. Hastanın hayatını kur-
tarmak veya sağlığını korumak mümkün olmadığı takdirde dahi, ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye 
çalışmak zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma Hakkı

Genel Olarak Bilgi İsteme

Madde 15- Hasta; sağlık durumunu, kendisine uygulanacak tıbbi işlemleri, bunların faydaları ve 
muhtemel sakıncaları, alternatif tıbbi müdahale usülleri, tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya çı-
kabilecek muhtemel sonuçları ve hastalığın seyri ve neticeleri konusunda sözlü veya yazılı olarak bilgi 
istemek hakkına sahiptir.
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Sağlık durumu ile ilgili gereken bilgiyi, bizzat hasta veya hastanın küçük, temyiz kudretinden yok-
sun veya kısıtlı olması halinde velisi veya vasisi isteyebilir. Hasta, sağlık durumu hakkında bilgi almak 
üzere bir başkasına da yetki verebilir. Gerek görülen hallerde yetkinin belgelendirilmesi istenilebilir.

Hasta, tedavisi ile ilgilenen tabip dışında bir başka tabipten de sağlık durumu hakkında bilgi alabilir.

Kayıtları İnceleme

Madde 16- Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan veya veki-
li veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın teda-
visi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir.

Kayıtların Düzeltilmesini İsteme

Madde 17- Hasta; sağlık kurum ve kuruluşları nezdinde bulunan kayıtlarında eksik, belirsiz ve ha-
talı tıbbi ve şahsi bilgilerin tamamlanmasını, açıklanmasını, düzeltilmesini ve nihai sağlık durumu ve şah-
si durumuna uygun hale getirilmesini isteyebilir.

Bu hak, hastanın sağlık durumu ile ilgili raporlara itiraz ve aynı veya başka kurum ve kuruluşlarda 
sağlık durumu hakkında yeni rapor düzenlenmesini isteme haklarını da kapsar.

Bilgi Vermenin Usulü

Madde 18- Bilgi, gerektiğinde tercüman kullanılarak, hastanın anlayabileceği şekilde, tıbbi terim-
ler mümkün olduğunca kullanılmadan, tereddüt ve şüpheye yer verilmeden ve hastanın ruhi durumuna 
uygun ve nazik bir ifade ile verilir.

Bilgi Verilmesi Caiz Olmayan ve Tedbir Alınması Gereken haller

Madde 19- Hastanın manevi yapısı üzerinde fena tesir yapmak suretiyle hastalığın artması ihtima-
linin bulunması ve hastalığın seyrinin ve sonucunun vahim görülmesi hallerinde, teşhisin saklanması 
caizdir.

Hastaya veya yakınlarına, hastanın sağlık durumu hakkında bilgi verilip verilmemesi, yukarıdaki fık-
rada belirtilen şartlar çerçevesinde tabibinin takdirine bağlıdır.

Tedavisi olmayan bir teşhis, ancak bir tabip tarafından ve tam bir ihtiyat içinde hastaya hissettirile-
bilir veya bildirilebilir. Hastanın aksi yönde bir talebinin bulunmaması veya açıklanacağı şahsın önceden 
belirlenmemesi halinde, böyle bir teşhis ailesine bildirilir.

Bilgi Verilmesini Yasaklama

Madde 20- İlgili mevzuat hükümlerine ve hastalığın mahiyetine göre yetkili mercilerce alınacak ted-
birlerin gerektirdiği haller dışında; hasta, sağlık durumu hakkında kendisine veya ailesine veya yakınla-
rına bilgi verilmemesini isteyebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hasta Haklarının Korunması

Mahremiyete Saygı Gösterilmesi

Madde 21- Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunması-
nı açıkça talep de edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiy-
le icra edilir.

Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu istemek hakkı;

a) Hastanın, sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesini,
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b) Muayenenin, teşhisin, tedavinin ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer işlemlerin makul 
bir gizlilik ortamında gerçekleştirilmesini,

c) Tıbben sakınca olmayan hallerde yanında bir yakınının bulunmasına izin verilmesini,

d) Tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin, tıbbi müdahale sırasında bulunmamasını,

e) Hastalığın mahiyeti gerektirmedikçe hastanın şahsi ve ailevi hayatına  müdahale edilmemesini,

f) Sağlık harcamalarının kaynağının gizli tutulmasını, kapsar.

Ölüm olayı, mahremiyetin bozulması hakkını vermez.

Eğitim verilen sağlık kurum ve kuruluşlarında, hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olmayanların tıb-
bi müdahale sırasında bulunması gerekli ise; önceden veya tedavi sırasında bunun için hastanın ayrı-
ca rızası alınır.

Rıza Olmaksızın Tıbbi Ameliyeye Tabi Tutulmama

Madde 22- Kanunda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, kimse, rızası olmaksızın ve verdiği rı-
zaya uygun olmayan bir şekilde tıbbi ameliyeye tabi tutulamaz.

Bir suç işlediği veya buna iştirak ettiği şüphesi altında bulunan kişinin işlediği suçun muhtemel de-
lillerinin, kendisinin veya mağdurun vücudunda olduğu düşünülen hallerde; bu delillerin ortaya çıkarıl-
ması için sanığın veya mağdurun tıbbi ameliyeye tabi tutulması, hakimin kararına bağlıdır.

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bu ameliye, cumhuriyet savcısının talebi üzerine yapıla-
bilir.

Bilgilerin Gizli Tutulması

Madde 23- Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller 
dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz.

Kişinin rızasına dayansa bile, kişilik haklarından bütünüyle vazgeçilmesi, bu hakların başkalarına 
devri veya aşırı şekilde sınırlanması neticesini doğuran hallerde bilginin açıklanması, bunları açıklaya-
nın hukuki sorumluluğunu kaldırmaz.

Hukuki ve ahlaki yönden geçerli ve haklı bir sebebe dayanmaksızın hastaya zarar verme ihtima-
li bulunan bilginin ifşa edilmesi, personelin ve diğer kimselerin hukuki ve cezai sorumluluğunu da ge-
rektirir.

Araştırma ve eğitim amacı ile yapılan faaliyetlerde de hastanın kimlik bilgileri, rızası olmaksızın açık-
lanamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası

Hastanın Rızası ve İzin

Madde 24- Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Hasta küçük veya mahcur ise velisinden 
veya vasisinden izin alınır. Hastanın, velisinin veya vasisinin olmadığı veya hazır bulunamadığı veya has-
tanın ifade gücünün olmadığı hallerde, bu şart aranmaz.

Kanuni temsilci tarafından muvafakat verilmeyen hallerde, müdahalede bulunmak tıbben gerekli 
ise, velayet ve vesayet altındaki hastaya tıbbi müdahalede bulunulabilmesi; Türk Medeni Kanunu’nun 
272 nci ve 431 inci maddeleri uyarınca mahkeme kararına bağlıdır.
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Kanuni temsilciden veya mahkemeden izin alınması zaman gerektirecek ve hastaya derhal müda-
hale edilmediği takdirde hayatı veya hayati organlarından birisi tehdit altına girecek ise, izin şartı aran-
maz.

Üçüncü fıkrada belirtilen ve hayatı veya hayati organlardan birisini tehdit eden acil haller haricinde, 
rızanın her zaman geri alınması mümkündür.

Rızanın geri alınması, hastanın tedaviyi reddetmesi anlamına gelir.

Rızanın müdahale başladıktan sonra geri alınması, ancak tıbbi yönden sakınca bulunmaması şar-
tına bağlıdır.

Tedaviyi Reddetme ve Durdurma

Madde 25- Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu 
hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi red-
detmek veya durdurulmasını istemek hakkına sahiptir. Bu halde, tedavinin uygulanmamasından doğa-
cak sonuçların hastaya veya kanuni temsilcilerine veyahut yakınlarına anlatılması ve bunu gösteren ya-
zılı belge alınması gerekir.

Bu hakkın kullanılması, hastanın sağlık kuruluşuna tekrar müracaatında hasta aleyhine kullanıla-
maz.

Küçüğün veya Mahcurun Tıbbi Müdahaleye İştiraki

Madde 26- Kanuni temsilcinin muvafakatinin gerektiği ve yeterli olduğu hallerde dahi, mümkün ol-
duğu ölçüde küçük veya mahcur olan hastanın dinlenmesi suretiyle tıbbi müdahaleye iştiraki sağlanır.

Alışılmış Olmayan Tedavi Usullerinin Uygulanması

Madde 27- Klinik veya laboratuar muayeneleri sonucunda bilinen klasik tedavi metodlarının has-
taya fayda vermeyeceğinin sabit olması ve daha evvel deney hayvanları üzerinde kafi  derecede tecrü-
be edilmek suretiyle faydalı tesirlerinin anlaşılması ve hastanın rızasının bulunması şartları birlikte mev-
cut olduğunda, bilinen klasik tedavi metodları yerine başka bir tedavi usulü uygulanabilir. Ayrıca, bili-
nen klasik tedavi metodu dışındaki bir metodun uygulanabilmesi için, hastaya faydalı olacağının ve bu 
tedavinin bilinen klasik tedavi usullerinden daha elverişsiz sonuç vermeyeceğinin muhtemel olması da 
şarttır.

Evvelce tecrübe edilmemiş bir tıbbi tedavi ve müdahale usulü, ancak zarar vermeyeceğinin ve has-
tayı kurtaracağının mutlak olarak öngörülmesi halinde yapılabilir.

Altıncı Bölüm’de yer alan hükümler saklıdır.

Rızanın Şekli ve Geçerliliği

Madde 28- Mevzuatın öngördüğü istisnalar dışında, rıza herhangi bir şekle bağlı değildir.

Hukuka ve ahlaka aykırı olarak alınan rıza hükümsüzdür ve bu şekilde alınan rızaya dayanılarak 
müdahalede bulunulamaz.

Organ ve Doku Alınmasında Rıza

Madde 29- 18 yaşından küçük ve mümeyyiz olmayanlardan organ ve doku alınamaz. Bu şartları 
tamam olanlardan teşhis, tedavi ve bilimsel amaçlar ile organ veya doku alınması, 2238 sayılı Organ ve 
Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun’un 6 ncı maddesinde öngörülen yazılı şekil şartı-
na tabidir. Ölüden organ ve doku alınma şartı ve cesetlerin bilimsel araştırma için muhafazası hususun-
da 2238 sayılı Kanun’un 14 üncü maddesi hükümleri saklıdır.
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Aile Planlanması Hizmetleri ve Gebeliğin Sona Erdirilmesi

Madde 30- İlgilinin rızası mevcut olsun veya olmasın, Bakanlık tarafından tespit edilmiş olanlar dı-
şındaki ilaç ve araçlar aile planlaması hizmetlerinde kullanılamaz.

Gebeliğin sona erdirilmesi, 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun ile öngörülen şartlara ta-
bidir.

Sterilizasyon ve gebeliğin sona erdirilmesi hallerinde, hastanın rızası ile evli ise eşinin de rızası ge-
reklidir.

Rızanın Kapsamı

Madde 31- Rıza alınırken hastanın veya kanuni temsilcisinin tıbbi müdahalenin konusu ve sonuç-
ları hakkında bilgilendirilip aydınlatılması esastır.

Hastanın, uygulanacak tıbbi müdahale için verdiği rıza, bu müdahalenin gerektirdiği sair tıbbi iş-
lemleri de kapsar. Ancak, tıbbi işlemlerin uygulanmasında, bu Yönetmelik’te ve diğer mevzuatta belirle-
nen hakların ihlal edilmemesi için azami ihtimam gösterilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tıbbi Araştırmalar

Tıbbi Araştırmalarda Rıza

Madde 32- Hiç kimse; Bakanlığın izni ve kendi rızası bulunmaksızın, tecrübe, araştırma veya eği-
tim amaçlı hiçbir tıbbi müdahale konusu yapılamaz.

Tıbbi araştırmalardan beklenen tıbbi fayda ve toplum menfaati, üzerinde araştırma yapılmasına rıza 
gösteren gönüllünün hayatından ve vücut bütünlüğünün korunmasından üstün tutulamaz.

Tıbbi araştırmalar, sadece, mevzuata göre araştırmada bulunmayan yetkili ve yeterli tıbbi bilgi ve 
tecrübeyi haiz olan personel tarafından, mevzuat ile belirlenmiş bulunan yerlerde yürütülür.

Gönüllünün tıbbi araştırmaya rıza göstermiş olması, bu araştırmada görev alan personelin sorum-
luluğunu ortadan kaldırmaz.

Gönüllünün Korunması ve Bilgilendirilmesi

Madde 33- Araştırmalarda, gönüllünün sağlığına ve diğer kişilik haklarına zarar verilmemesi için 
gereken bütün tedbirler alınır. Araştırmanın gönüllüye vereceği muhtemel zararlar önceden tespit edile-
mediği takdirde; gönüllü, rızası bulunsa dahi, araştırma konusu yapılamaz.

Gönüllü; araştırmanın maksadı, usulü, muhtemel faydaları ve zararları ve araştırmaya iştirak etmek-
ten vazgeçebileceği ve araştırmanın her safhasında başlangıçta verdiği rızayı geri alabileceği hususla-
rında, önceden yeterince bilgilendirilir.

Rıza Alınmasının Usülü ve Şekli

Madde 34- Tıbbi araştırma hakkında yeterince bilgilendirilmiş olan gönüllünün rızasının maddi 
veya manevi hiçbir baskı altında olmaksızın, tamamen serbest iradesine dayanılarak alınmasına azami 
ihtimam gösterilir.

Tıbbi araştırmalarda rıza yazılı şekil şartına tabidir.

Küçüklerin ve Mümeyyiz Olmayanların Durumu

Madde 35- Reşit ve mümeyyiz olmayanlara, kendilerine faydası olmadan, sırf tıbbi araştırma amacı 
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güden tıbbi müdahaleler hiçbir surette tatbik edilemez. Faydaları bulunması şartı ile reşit ve mümeyyiz 
olmayanlar üzerinde tıbbi araştırma yapılması, velilerinin veya vasilerinin rızasına bağlıdır.

Kanuni temsilci tarafından muvafakat verilmeyen hallerde, 24 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü 
uygulanır.

İlaç ve Terkiplerin Araştırma Amacıyla Kullanımı

Madde 36- Özel mevzuatına göre izin veya ruhsat alınmış olsa dahi, sırf tıbbi araştırma amacı ile 
hasta üzerinde kendi rızası ve Bakanlığın izni bulunmaksızın hiçbir ilaç ve terkip kullanılamaz.

İlaç ve terkiplerin tıbbi araştırmada kullanımı, 29/11/1993 tarihli ve 21480 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Haklar

Güvenliğin Sağlanması

Madde 37- Herkesin, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu is-
temek hakları vardır.

Bütün sağlık kurum ve kuruluşları, hastaların ve ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal 
güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

Tutuklu ve hükümlerin sağlık kurum ve kuruluşlarında muhafazaları ile ilgili özel mevzuat hüküm-
leri saklıdır.

Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma

Madde 38- Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde hastalara dini vecibelerini serbest-
çe yerine getirebilmeleri için gereken tedbirler alınır.

Kurum hizmetlerinde aksamalara sebebiyet verilmemek, başkalarını rahatsız etmemek ve perso-
nelce düzenlenip yürütülen tıbbi tedaviye hiç bir şekilde müdahalede bulunulmamak şartı ile hastalara 
dini telkinde bulunmak ve onları manevi yönden desteklemek üzere talepleri halinde, dini inançlarına 
uygun olan din görevlisi davet edilir. Bunun için, sağlık kurum ve kuruluşlarında uygun zaman ve me-
kan belirlenir.

İfadeye muktedir olmayıp da dini inancı bilinen ve kimsesiz olan agoni halindeki hastalar için de, 
talep şartı aranmaksızın, dini inançlarına uygun olan din görevlisi çağrılır.

Bu hakların nasıl ve ne zaman kullanılacağı ve bu konuda alınacak tedbirler, sağlık kuruluşunun ça-
lışma usul ve esaslarını gösteren mevzuatta ayrıca düzenlenir.

İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret

Madde 39- Hasta, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalan-
ma hakkına sahiptir.

Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güleryüzlü, 
nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde dav-
ranmak zorundadır.

Sağlık hizmetlerinin her safhasında, hastalara, onların bedeni ve ruhi durumları dikkate alınarak, 
hangi işlemin neden ve nasıl yapıldığı, yapılacağı ve bekletilmeleri sözkonusu ise, bekletilmenin sebep-
leri hususunda gerekli ve yeterli bilgi verilir.
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Sağlık kurum ve kuruluşlarında, insan haysiyetine yakışır gereken her türlü hijyenik şartların sağ-
lanması, gürültünün ve rahatsız edici diğer bütün etkenlerin bertaraf edilmesi esastır. Gerektiğinde, bu 
hususlar hasta tarafından talep konusu yapılabilir.

Hasta ziyaretçilerinin kabul edilmesi, kurum veya kuruluşça belirlenen usul ve esaslara uygun ola-
rak ve hastaların huzur ve sükunlarını bozacak fi il ve tutumlara sebebiyet vermeyecek şekilde gerçek-
leştirilir ve bu konuda gereken tedbirler alınır.

Refakatçi Bulundurma

Madde 40- Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve kurum im-
kanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu olan tabibin 
uygun görmesine bağlı olarak, refakatçi bulundurulması istenebilir.

Bu hakkın nasıl ve ne zaman kullanılacağı ve bu konuda alınacak tedbirler, sağlık kurum ve kurulu-
şunun çalışma usül ve esaslarını gösteren mevzuata ayrıca düzenlenir.

Hizmetin Sağlık Kurum ve Kuruluşu Dışında Verilmesi

Madde 41- Hastalar, aşağıdaki hallerde sağlık hizmetlerinden bulundukları yerlerde de faydalana-
bilirler:

a) Koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesinde,

b) Tıbbi sebeplerden dolayı sağlık kuruluşuna bizzat gidilemeyen veya götürülemeyen hallerde,

c) Tabii afetler gibi olağanüstü hallerde.

Hizmetin sağlık kuruluşu dışında verilmesi ile ilgili usul ve esaslar, Bakanlık tarafından ayrıca dü-
zenlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk ve Hukuki Korunma Yolları

Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

Madde 42- Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların, hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçe-
vesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakları vardır.

Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Sorumluluğu

Madde 43- Hasta haklarının ihlali halinde, personeli istihdam eden kurum ve kuruluş aleyhine mad-
di veya manevi veyahut hem maddi ve hem de manevi tazminat davası açılabilir.

Ancak, aleyhine dava açılacak merciin kamu kurum ve kuruluşu olması halinde;

a) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 12 nci maddesine göre; hakkın bir idari işlem do-
layısı ile ihlal edilmesi halinde ilgililer, doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı dava-
larını birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine dava 
açma süresi içerisinde tam yargı davası açabilirler.

b) Aynı Kanun’un 13 üncü maddesi uyarınca, zarar verici eylemin öğrenildiği tarihten itibaren en 
geç bir yıl içinde maddi ve manevi tazminat olarak istenilen tazminat miktarı ayrı ayrı gösterilerek idare-
ye müracaat edilmesi ve talebin açıkça veya zımnen reddi halinde kanuni süresi içinde idari yargı mer-
cilerinde dava açılması gerekir.
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Devlet Memuru veya Diğer Kamu Görevlisi Personelin Sorumluluğu

Madde 44- Bu Yönetmelik’te gösterilmiş olan hasta haklarının fi ilen kullanılmasına mani olan veya 
bu hakları başka şekilde ihlal eden personelin, cezai, mali ve inzibati sorumluluklarının tamamı veya 
bunlardan bir kısmı doğabilir.

Birinci fıkrada belirtilen sorumluluklar haricinde, ihlalin durumuna göre, personeli istihdam eden 
kurum ve kuruluş tarafından personel hakkında uygulanacak idari tedbir ve müeyyideler saklıdır.

Kamu Personelinin Sorumluluğunu Tespit Usulü

Madde 45- Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin, hasta haklarını ihlal eden fi il ve halle-
ri, şikayet halinde veya idarece kendiliğinden tespit edildiğinde, hadisenin takibi, soruşturulması ve ge-
rekir ise müeyyideye bağlanması için doğrudan valiliklerce veyahut Bakanlık veya personelin görevli ol-
duğu kurumlar tarafından müfettiş veya muhakkik görevlendirilir.

Kamu Personeli Hakkındaki Müeyyideler

Madde 46- Hasta haklarının Devlet memuru veya diğer kamu görevlisi personel tarafından ve gö-
revleri sırasında herhangi bir şekilde ihlali halinde uygulanacak müeyyideler aşağıda gösterilmiştir:

a) Kamu görevlisi olan personelin fi ilinin niteliğine göre, soruşturmacı tarafından hakkında disip-
lin cezası teklif edilmiş ise, mevzuatın öngördüğü disiplin cezaları yetkili amir veya kurullarca usulüne 
göre takdir edilir.

b) Hak ihlali aynı zamanda ceza hukukuna göre suç teşkil ettiği takdirde, memur olan personel 
hakkında, Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre yapılan soruşturma so-
nucunda lüzum-u muhakeme kararı verilir ise, dosya cumhuriyet başsavcılığı’na gönderilerek ceza da-
vası açılması ve böylece personel hakkında fi iline uygun bulunan cezai müeyyidenin tatbiki sağlanır.

c) Anayasa’nın 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası, 129 uncu maddesinin beşinci fıkrası ve 657 sayı-
lı Devlet Memurları Kanunu’nun 13 üncü maddesi ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, memurların ve diğer 
kamu görevlilerinin hukuki sorumluluğu doğrudan doğruya memur aleyhine açılacak dava yolu ile ger-
çekleştirilemez. Dava, 43 üncü maddede gösterilen usule göre, ancak idare aleyhine açılabilir. Bu per-
sonelin hukuki sorumluluğunun doğması, idare aleyhine açılacak dava neticesinde tazmin kararı veril-
mesine bağlıdır.

Kamu görevlisi personelin verdiği zarar, mahkeme kararı üzerine idare tarafından tazmin edildikten 
sonra, müsebbibi olan sorumlu personele rücu edilir.

d) Kamu görevlisi personelin mesleklerini resmi görevleri dışında serbest olarak icra etmekte iken 
işledikleri fi illerden dolayı haklarında 47 nci maddeye göre işlem yapılır.

Kamu Görevlisi Olmayan Personelin Sorumluluğu

Madde 47- Hasta haklarının Devlet memuru veya diğer kamu görevlisi olmayan personel tarafın-
dan herhangi bir şekilde ihlali halinde uygulanacak müeyyideler aşağıda gösterilmiştir:

a) Kamu görevlisi olmayan personel; hakları ihlal edilen hastanın doğrudan vaki olacak şikaye-
ti üzerine veya bu fi illerin başka şekilde tespiti halinde Bakanlık veya başka kurum ve kuruluşlar tara-
fından yapılan bildirim üzerine, bunların özel kanunlara göre kurulmuş olan kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları haysiyet divanlarınca disiplin cezaları ile cezalandırılabilir.

b) Kamu görevlisi olmayan personelin hasta haklarını ihlallerinden doğan hukuki sorumlulukları, 
genel hükümlere göre doğrudan doğruya kendilerine veya bunları çalıştıran kurum ve kuruluşlara karşı 
veya hem kendilerine ve hem de çalıştıranlara karşı birlikte dava açılarak ileri sürülebilir.

c) Kamu görevlisi olmayan personel hakkında, ceza hukukuna göre suç teşkil eden fi illeri sebebiy-
le cezai müeyyideler tatbik edilmesi, genel hükümlere göre doğrudan doğruya cumhuriyet savcılıkları-
na yapılacak ihbar veya şikayet yoluyla gerçekleştirilebilir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Kurum ve Kuruluş Yetkililerinin Görevi

Madde 48- Sağlık kurum ve kuruluşlarının yetkilileri; bu Yönetmelik’te ve diğer mevzuatta belir-
tilen hasta haklarının lafzına ve ruhuna uygun olarak kullanılabilmesine yardımcı olmak amacı ile bu 
Yönetmelik’te gösterilen “hasta hakları”nı bir liste, tabela veya broşür haline getirerek, bunları sağlık ku-
rum ve kuruluşunun, hastalar, personel ve ziyaretçiler tarafından kolayca ulaşılıp okunabilecek uygun 
yerlerinde bulundurmak da dahil olmak üzere, gereken bütün tedbirleri almakla mükellef ve yetkilidir.

Saklı Olan Hükümler

Madde 49- Milli güvenliğin, kamu düzeninin, kamu yararının, genel ahlakın ve genel sağlığın ko-
runması maksatları ve kanun hükümleri ile getirilen özel düzenlemeler ve sınırlamalar saklıdır.

Yürürlük

Madde 50- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 51- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

7. UYGULAMALARDA İNSAN HAKLARI VE HASTA HAKLARI
Sağlık alanı ve tıbbi uygulamalar kapsamında ve “hak” kavramı çerçevesinde en sık kullanılan iki 

kavramdan birisi “hasta hakları”  diğeri de “sağlık hakkı”  kavramlarıdır. Bunlar sık kullanılması yanında, 
sıklıkla da birbiri ile karıştırılan kavramlardır. Bu alanı doğru tanımlamak ve doğru algılayabilmek için her 
şeyden önce bu iki kavramın  birbirleriyle karıştırılmaması gerekir. 

Hasta hakları kavramı; genelde hasta-sağlık çalışanı ya da hasta-hastane (kurum) ilişkisinde orta-
ya çıkan hak öğelerini ifade eder ve kapsar. Başka bir anlatımla, hasta hakları, daha çok hasta ile sağ-
lık çalışanı ya da kurum düzlemindeki ilişkiler için söz konusudur. 1 Ağustos 1998’de  yürürlüğe giren 
Hasta Hakları Yönetmeliği’nde  ise, hasta hakları, “temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki 
yansıması” şeklinde  tanımlanmaktadır.

Aslında “sağlık bakım hakkı” olan; ancak günlük yaşamda ve kısaca “sağlık hakkı” olarak da dile 
getirilen kavram ise; toplumdaki her kişiye, belli bir yeterlilik ölçüsünde tıbbi bakım ve tedaviye ulaşabil-
me olanağının sağlanmasını ifade eder. Başka bir anlatımla, “toplum ya da onun örgütlü gücü olan dev-
let tarafından, kişinin sağlığının koruması, gerektiğinde tedavi edilmesi,  iyileştirilmesi ve bu alanda top-
lumun sağladığı olanaklardan kişilerin yararlanabilmesidir”(1).1  Sağlık hakkı,  bireylerin sağlık hizmetle-
rine ulaşabilme hakkı olarak da ifade edilebilir. Buradan da anlaşılabileceği gibi, bu ilişki, hasta/birey ile 
devlet/toplum arasındaki  ilişkiler kapsamındaki bir ilişkidir.

Çeşitli uluslararası bildirgelerde, ‘’hasta hakkı’’ öğeleri ile  ‘’sağlık bakım hakkı’’ öğelerinin aynı baş-
lık altında yer almasına sık rastlanır. Kategorik olarak ayrılmaları gereken bu kavram ve öğelerin bir ara-
da kullanılması çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Örneğin; bu konudaki kavramların zamanla değişik 
anlama gelmesi ya da konu öğelerinin kimi zaman birbirleriyle örtüşmeleri gibi. Ancak, bu durum gün-
lük yaşamda bu iki kavramın karıştırılması gibi bir sonucunu da birlikte getirmektedir.

Sağlık çalışanı-hasta ilişkisinden söz edildiğinde, karşılıklı bir ödev ve hak ekseninden söz edildi-
ğinin bilinmesi gerekir. Bu her konuda olduğu gibi, hasta haklarında da böyledir. Buradan da anlaşıla-
cağı gibi hak sahibi olmak, aynı zamanda hak konusu çerçevesinde bir ödev sahibi olmayı da gerektir-
mektedir. Yani kişiler bazı haklara sahip olurlarken aynı zamanda bazı ödevleri yerine getirmekle de yü-

(1) Aydın 2001
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kümlüdürler. Bu genel duruma karşılık tarihte ve günümüzde sağlık çalışanı ile hasta ilişkisindeki hak 
ve ödev terazisinin ağırlıkları aynı denge içerisinde kabul görmemiştir. Buradaki denge hep hasta lehi-
ne kabul edilmiştir. 

Bu durumun, kuşkusuz, bir nedeni vardır. Bu neden hastanın, hekim karşısında çaresiz ve güçsüz 
olmasıdır. Başka bir anlatımla, bu ilişkide hekimin egemen hastanın ise edilgen olmasıdır. Hastanın bu 
durumu, Hipokrat’tan beri, hekimin “ödevli” olma durumuna ağırlık kazandırırken, hastanın da “hakla-
rından” söz edilmiştir. Böylece; hekimin hastaya karşı ödevlerini yerine getirmesi ve beraberinde has-
ta haklarının yaşama geçirilmesi ile, bu ilişkideki egemenlik-edilgenlik dengelenmeye çalışılmıştır. Baş-
langıçta, “zarar vermeme / yararlı olma’’ temel ilkesi ile ifade edilen sorumluk ve ödevlerin yanına, bu-
gün daha başka yeni ilkelerin getirdiği sorumluluk ve ödevler de eklenmiştir. Bunlara daha sonra deği-
nilecektir.  

Geleneksel alışkanlıkla, hekim ile hasta arasındaki ilişkide hastanın hak talep edebileceği kişi, he-
kim olarak gözükmektedir. Oysa, bugün bunu yalnızca hekim olarak değil, hemşireden tıbbi sekretere, 
idareciden hizmetliye kadar tüm sağlık çalışanları şeklinde algılamamız gerekir. Dahası, artık hasta hak-
ları dediğimizde hastanın karşısında bulunan muhatabın, bir kurum olarak hastane/sağlık kurumu ola-
rak algılanmasına doğru gidildiği görülmektedir. Yani, sağlığı konusunda hastanın ilişki içerisinde  ola-
cağı  yalnızca hekim değil, tüm çalışanlarıyla birlikte hastane/sağlık kurumudur. Dolayısıyla, yalnızca he-
kim ve sağlık çalışanları değil, sağlık kurumlarının yönetici ve diğer çalışanlarının da hasta haklarının ye-
rine getirilmesinde çok ciddi yükümlülükleri  vardır. Bu gelişimden de anlaşılacağı üzere; zamanın iler-
lemesi ile birlikte, hasta haklarının kapsamı hem kapsadığı (ödevli kıldığı) kişiler hem de konular olarak 
sürekli olarak gelişmekte ve genişlemektedir (1).

Sağlık çalışanları, tıp  uygulaması  sırasında, hastalara karşı olan etik yükümlülükleri konusunda 
her geçen  gün daha duyarlı olurlarken, hastalar ve kamuoyu da bu alandaki hakları konusunda daha 
dikkatli hale gelmektedir. Tıp etiğinin, öteki  konularında olduğu  gibi, bu  konusunda  da  geniş  bir   tar-
tışma  ortamı bulunmaktadır. Öte yandan,  geçmişi  çok  eskilere  dayanmayan, ülkemiz için de hayli 
yeni bir kavram olan, Hasta Haklarının, kimi zaman tam olarak anlaşılamamasından  kaynaklanan  güç-
lükler  de ortaya çıkmaktadır.

Hasta hakları kavramının benimsenmesinin ardından, akla gelen soru, bu hakkın öğelerinin  neler 
olduğudur. Kuşkusuz, bu konudaki yapılacak tespitler  genel   ya  da ilke düzeyinde olmak durumunda-
dır. Tıp etiğiyle ilgili tartışmalar, hukuki değerlendirmeler,  yer ve zamana göre değişen toplumsal - po-
litik gelişmeler ve daha bir çok dış etken, kalıcı ve mutlak bir hasta hakları  listesinin yapılmasına engel 
olmaktadır. 

Günümüzde hasta haklarına ilişkin çeşitli öğelerden söz edilmektedir. Genel kabul gören bu öğe-
lerden bazıları şunlardır (2): 

Hastanın;
1) Tıbbi tanı - tedavi ve bakımla ilgili her türlü konuda, bilgi alma ve  bilgilendirilme ve bunlarla il-

gili doğru bilgi alma, 
2) Sağlık kurumunda, hangi araştırma ya da  deneylere tabi tutulacağını ve onların  alternatifl eri-

ni bilme, 
3) Hızlı ve özenli acil bakım görme,
4) Anlayabileceği ifadelerle, ölüm riski, başarı olasılığı, yan etkiler konusunda bilgilendirilip gönül-

lü, bilinçli ve anlaşılmış bir onamı (onayı)  olmadan tıbbi müdahale yapılmamasını bekleme, 
5) Herhangi bir tıbbi testten önce, hastalığının şimdiki durumu ve gelişme şekli  hakkında bilgi 

alma, 
6) Kendi yerine, karar verebilecek birini belirleme,  

(1) Aydın 2001
(2) Annas 1992
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7) Tıbbi bakım ve tedaviyle ilgili tüm çalışanların kimliklerini, mesleki durumlarını ve  tecrübeleri-
ni bilme, 

8) Irk, milliyet, din, cinsiyet veya sakatlığı nedeniyle ayrım görmeme, 
9) Yabancı dille konuşulması durumunda, tercüman isteme,  
10) Kendisiyle ilgili tüm tıbbi kayıtları isteme ve inceleme, 
11) Sağlık durumu için bir başka uzmandan danışmanlık isteme, 
12) Doğrudan kendi yararına olmayan eğitim amaçlı tıbbi işlemleri kabul etmeme,   
13) Herhangi bir ilaç, test, işlem ve tedaviyi reddetme, 
14) Kişisel bilgi ve haklarına saygı gösterilmesini  bekleme, 
15) Ziyaretçilerini kabul etme, telefonla görüşebilme hakkı, ayrıca ailelerin çocuklarıyla, terminal 

dönemdeki hastaların akrabalarıyla 24 saat birlikte  kalabilme, 
16) Gerekli belgeleri imzalamak koşuluyla, isteği üzerine sağlık durumu ne olursa  olsun hastane-

den ayrılma, 
17) Gerekli açıklamaları almadan ve sağlık kurumunun kabulü olmadan bir başka hastaneye nakli 

kabul etmeme ve bu konuda bir  danışmandan görüş alma, 
18) Taburcu olacağı günden en az bir gün önce taburcu olacağını öğrenme,  
19) Kim tarafından ödenirse ödensin, hastane faturasını inceleme, 
20) Gerektiğinde, haklarını savunacak bir avukattan  yararlanma, hakkı, 
21) Taburcu olurken, kendisi ile ilgili, tüm tıbbi kayıtların kopyasını alma, hakkı vardır. 

Çalışma Soruları

1. Genel hukuk kuramına göre hak ne demektir?
2. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin, sağlıkla ilgili maddeleri nelerdir?
3. Dünya Tabipler Birliği’nin, ‘‘insan hakları’’ konusundaki kararı ne zaman ve nerede kaleme alın-

mıştır?
4. Dünya Tabipler Birliği’nin, ‘‘hasta hakları’’ konusundaki kararı ne zaman ve nerede kaleme alın-

mıştır?
5. Alma Bildirgesi ne zaman ve nerede  yayımlanmıştır?
6. Temel sağlık hizmetlerinin felsefi k ilkeleri nelerdir?
7. Temel sağlık hizmetlerinin örgütlenmeye ilişkin ilkeleri nelerdir?
8. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın sağlıkla ilgili maddeleri nelerdir?
9. Türkiye’de hasta haklarının düzenleyen yönetmelik ne zaman kabul edilmiştir?
10. Hasta hakları ne demektir?
11. Sağlık hakkı ne demektir?



ÜNİTE - IV
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1. TIP ETİĞİ VE İLKELERİ
Etik dünyasına adım attığımızda nasıl bir dünya ile karşılaşıyoruz? Burada bireylerin, toplumların 

benimsemiş oldukları etik değer taşıyan ilke ve kurallara uyum sağlama ve gereklerini yerine getirme 
gibi bir faaliyet alanı karşımıza çıkıyor. Çeşitli yorumlar yapılabilecek olsa da, bir açıdan bakılırsa, birey-
lerin günlük yaşamı gerçekte sürekli olarak toplumsal bazı “gereklilikleri” yerine getirme üzerine kuru-
ludur. Örneğin; para kazanmak, eğitim görmek, yasalara uymak gibi. Bunlar, kişileri, istese de istemese 
de, çeşitli biçimlerde, toplumun istediği / arzu ettiği yöne doğru zorlamaktadır. Bu zorlamalara uymayan 
bireyler ile toplum arasında çeşitli uyumsuzluk ve çatışma sorunlarını ortaya çıkar. 

İşte, günlük yaşamda, kişiyi, bir tür “zorlama” içerisinde bırakan etkenlerden bir diğeri de “etik”dir. 
İnsanlığın, toplumun benimsediği etik değerler, çeşitli biçimlerde, kişinin günlük yaşamına girmekte ve 
o değerlere uyumlu olanlar toplum tarafından yüceltilirken, ters yönde davranan bireyler yerilmekte ve 
aşağılanmaktadır. Kişilerin tutum ve davranışlarında, etik uyum sıradanlaşır, bu nedenle de, kişiler gün-
lük yaşamlarının sürekli bir etik gereklilikleri karşılama şeklinde sürdüğünün çok az farkında olurlar. 

Örneğin; bir arkadaşıyla, belli bir yer ve zamanda buluşmak üzere sözleşen kişiyi düşünelim. Arka-
daşı, kararlaştırılan saatte buluşma yerine gelmez ise, kişi, bu duruma sinirlenmekle birlikte, başka bir 
şey daha yapar. Arkadaşının, ona yalan söylediğini ve “yalancı” bir insan olduğunu düşünmeye başlar. 
Kişinin, o arkadaşına, yaptığı “yalancı” yakıştırması, aslında, tam bir ahlaki değerlendirmedir. Sözleştiği 
kişinin, insan ilişkilerinde dürüst olmayan, çevresindekileri aldatan/kandıran ahlaki zafi yet içerisinde bir 
insan olduğunu düşünmeye başlar(1).

Bu basit örnekte olduğu gibi, toplum içindeki, günlük yaşamda insan ilişkilerinin önemli bir bölü-
mü, gerçekte etik değer ve yargıların ortaya konması şeklinde geçer. Yukarıda da belirtildiği gibi, kişiler 
böylesi bir insani ilişkiye öylesine alışmışlardır ki; yaptığı değerlendirmelerin birer etik değerlendirme ol-
duğunun çok az farkında olurlar. 

Kişinin günlük yaşamı, sürekli etik dünyasıyla içli dışlıdır ve devamlı etik değerlendirme ve yargılar-
da bulunur. Peki, bu değerlendirme ve yargılar nedir ve nasıl yapılıyor? Bu çerçevede, karşımıza çıkan 
soru ‘’etik nedir?’’ sorusudur. Etiği, insan tutum ve davranışlarının iyi-kötü ya da doğru yanlış olup olma-
dıklarına ilişkin değerlendirmeler alanı olarak tarif edebiliriz. 

“Her türlü insan davranış ve etkinliğinde mutlaka etik bir yön vardır” şeklindeki görüş yanlışlanma-
sı güç bir önermedir. Bununla birlikte, insan eylemlerinin belli bir tutarlılık ve metodoloji içerisinde ele 
alınabilmesi ve “bilimsel” diyebileceğimiz bir boyuta ulaşabilmesi için, insan yapıp-etmelerini belli ka-
tegoriler içerisine almak kaçınılmazdır. Buradan yola çıkarak her türlü insan davranışının etik boyutunu 
görmezlikten gelemezken, aynı zamanda insan davranışlarının psikolojik, sosyolojik, genetik, hukuksal, 
politik vb. yanlarından da söz edebiliriz. 

(1) Aydın 2001

Ünitenin Özel Amaçları

1. Tıp etiği ve ilkelerini bilmek
2. Hemşirelikte etiğin önemini kavramak
3. Günümüzdeki etik sorunları bilmek
4. Etik karar verme sürecini bilmek
5. Türkiye’de etik kurulları ve işlevlerini bilmek
6. Sağlık mesleği mensupları ile ilgili suç tanımlarını bilmek
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Burada, ilk başta ve kısaca, ‘’etik’’ kavramından söz etmek yerinde olacaktır. İnsanlar, var olduğu 
ilk günden beri, hep “iyi” ve ‘‘doğru’’ya yönelmiş, “kötü” ve ‘‘yanlış’’tan sakınmış ve ondan uzak dur-
maya çalışmışlardır. Denebilir ki insanoğlunun iyiye doğru, vazgeçemeyeceği sürekli bir eğilim ve yö-
nelimi vardır. Dürüstlük, yardımseverlik, sadakat, doğruluk, adalet gibi değerler, daima iyi değerler ola-
rak kabul edilmiştir. Buna karşılık yalancılık, hırsızlık, cana kıyma gibi davranışlar ise, insanlık vicdanın-
da “kötü” olarak yer almıştır. Bu değerler, insanoğlunun bulunduğu her toplumda, vazgeçilemez etik 
değerler olarak, kabul görmüştür.

Etiğin genel tanımı, “insan tutum ve davranışlarının iyi ya da kötü yönden değerlendirilmesidir” şek-
lindedir. Bu olgu, insan ilişkilerinin belirlenmesinde başta gelen insan etkinliklerinden birisidir. Herhan-
gi bir insan ilişkisinin bulunduğu yer ve zamanda, bir etik gerçeğinden söz etmek mümkündür. İnsan-
lık, ilk insanlardan başlayarak, bugüne kadar gelen sürede konuyla ilgili zengin bir tarihsel birikime sa-
hiptir. Etik (ahlak felsefesi) eski Ege Kültürü’nde M.Ö. ve yaklaşık 6-5. yüzyıllarda doğmaya başlamıştır. 

Etik ve ahlak kelimeleri bazıları tarafından aynı anlamda, bazıları tarafından ise farklı anlamlarda 
kullanılır. Türkçe’deki “ahlak” kavramı Latince “moral” sözcüğünün karşılığıdır. Aktöre, huy, mizaç, yara-
tılış anlamına gelen “hulk’’ sözcüğünün çoğulu olup, insanlar arası ilişkilerde uyulması gereken ilke ve 
kuralları içerir(1). Bu anlamda, ahlak görelidir ve toplumdan topluma değişebildiği gibi, aynı toplum için-
deki farklı grupların benimsediği ahlak kuralları arasında bile farklılıklar vardır.

Etik ve ahlak kelimeleri, eğer faklı anlamlarda kullanılıyor ise, “ahlak” ; her toplumda değişebile-
cek gelenekler, alışkanlıklar, töreler, örf-adetler, tabular, yaşam biçimleri gibi alanlardaki tutum ve davra-
nışlar için kullanılır. Bu durumda, bir yerdeki giyim kuşam alışkanlığından kan davalarına kadar uzanan 
herhangi bir alandaki insan ilişkilerinin, değerlerimiz yönünden niteliği ahlak adı altında anılır. Bu konu-
yu biraz daha iyi açıklamak için şöyle bir örnek verebilir. Bir Avrupa ülkesinde yaşayan insanlar ile Uzak 
Doğu’daki bir ülkede yaşayan insanların ahlak anlayışları arasında bazı farklılıklar olabilir. Hatta aynı ül-
kede insandan, insana ahlaki görüşler değişebilir. Her bireyin farklı bir ahlak anlayışı vardır. Etik ise, ev-
rensel değerlere atfen kullanılır. Etik değerlerden söz edildiğinde; dürüstlük, yardımseverlik, doğruluk, 
adaletli olmak, sadakat, yalan söylememek, hırsızlık yapmamak, cana kıymamak gibi, dünyanın her ye-
rinde geçerli olan değerlerden söz ediliyor demektir2(1,2,3).

Tıp Etiği: Yukarıda tanımlanan, etik kavramından anlaşılabileceği gibi, tıp etiği; tıp / sağlık alanın-
daki tutum ve davranışların iyi ya da kötü yönünden değerlendirilmesi etkinliğidir. Bir başka ifade ile tıp 
etiği alanında tıptaki değer sorunları ele alınarak tartışılmaktadır. 

Tıp alanında sık kullanılan deontoloji ile tıbbi etik kavramlarını yakından inceleyecek olursak, ara-
larında şu tür bir ayrım noktası ortaya çıkar: Deontoloji alanında, tespit edilmiş kuralların aktarılması ve 
onlara uyulması söz konusu iken; tıp etiğinde ise, tıptaki değer ve ilkelerin analizi, yorumu, tartışılması 
gibi etkinlikler yer alır (2).

Bir tıp uygulaması sırasında, ya da hekim-hasta ilişkisinde ortaya konan tutum ve davranışların etik 
yönden kabul edilebilir olup olmadığına nasıl karar verebiliriz? Tahmin edilebileceği gibi, bu soru ger-
çekte yanıtlanması güç bir sorudur. Böyle bir soruya çok sayıda çözümleyici öneri getirilebilir. Ancak, 
önerilerimizin sayısal çokluğu bir yana, etik önerilerimizi gerçekte nasıl oluşturmaktayız? İnsan tutum 
ve davranışlarını değerlendirmemize olanak tanıyan bazı etik yaklaşım biçimlerinin ya da belirleyicile-
rin bulunduğu ileri sürülebilir. Bunların neler olduğunu bulmak / anlamak kaygısı, fi lozofl arın yüzyıllar-
dan beri üzerine eğildikleri bir konu olmuştur. Bu anlamda, tıp etiğindeki ilkeler konumuz çerçevesinde 
son derece önemli bir kavramdır. 

(1) Aydın İP 2001
(2) Aydın 2001
(3) Örs 1993
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Daha önce de belirtilmiş olduğu gibi, kurallar, tek tek durum ve olgular üzerine odaklanmaktadır. 
Onların etki alanları, bu durum ve olgular ile sınırlıdır. Hemen bir örnek verecek olursak; ‘‘hastaya yalan 
söylemeyeceksin’’ biçimindeki ifade bir kural örneğidir. Oysa ilkeler daha genel ve daha temel nitelikte-
dir. İlkeler kuralları değerlendirme / doğrulama yetkinliğine sahiptir. Örneğin; özerkliğe saygı ilkesi, ya-
lan söylemenin yanlış olduğunu bildiren bir kurala, gerekçeleriyle birlikte yorum ve değerlendirme geti-
rerek, bizim tutum ve davranışlarımıza rehberlik eder(1)

Günümüzde, tıp etiği alanında yer alan değişik tanımlamalar, akıl yürütmeler, değerlendirmeler ve 
çözüm önerilerinde ilkelerin merkezi bir rol oynadığını görmekteyiz. Önceki paragrafta değinildiği gibi, 
etik dünyasında karşımıza çıkan kurallar ya da yaklaşımlar kendilerini kabul ettirebilmek için belli ilkele-
ri dayanak / rehber edinmektedir. Örneğin; bir insanın intihar etmesi insani değerlerimiz açısından ka-
bul edilemez bir tutumdur. Çünkü böyle bir yaklaşımın arkasında bizim “insan hayatının en yüce değer” 
olarak kabul eden bir ilkemiz yatmaktadır. 

Demek ki, etik görüşümüzün etik yönden benimsenebilir / savunulabilir olması için, onun çoğu za-
man, bir ilke üzerine oturması gerekmektedir. Özel / tek durum ve kuralların bir ilkeye dayandırılma-
sı; sonuçta, kişilere ait tutum ve davranışların etik yönden haklı/doğru bulunmasına destek olmaktadır. 
Böylelikle, ilkeler eylemlerimizde bize yol göstererek, rehberlik etmektedir (1, 2). Ayrıca ilkelere uygun 
davranışlar geliştirilmesi, yalnız tutum ve davranışların etik yönünden onaylanır olmasını getirmekle kal-
maz, aynı zamanda toplumda benimsenebilir genel yaklaşım biçimlerine uygunluğundan dolayı; onla-
rı, yasalar karşısında savunulabilir de kılar (3).

Tıp etiğinde, yararlanılmakta olan ilkeler, etik kararlarda biçimlendirici / yol gösterici olmakla birlik-
te; onları tam ve kesin ölçü birimleri olarak görmek de doğru olmaz. İlkeler matematikteki gibi her za-
man doğrudan bir kanıt gücü değildir. Aynı şekilde, ilkeler, tutum ve davranışların doğruluğu ya da kişi-
sel haklılığının birer garantisi de değildir.

Günümüz tıp etiği ilkelerinin, bilinen en eski kaynakları Hipokratik Hekim Andı’dır. Yazar, Dünya Tıp 
Birliği’nin Ant metni üzerinden yaptığı incelemede bazı sonuçlara varmıştır. O, Ant metinlerindeki “yete-
nek ve hükmüme göre hastalarıma yararlı ilaçlar vereceğim ve asla kimseye zarar vermeyeceğim” ve 
“gittiğim her eve sadece hastamın iyiliği için gireceğim kasıtlı olarak zarar vermekten kendimi uzak tuta-
cağım” biçimindeki ifadelerden, yararlılık ve kötü davranmama ilkelerini çıkartmaktadır. 

Yine günümüz tıp etiğinin temel ilkelerinden olan “özerkliğe saygı ilkesi” de, yazara göre, Ant me-
tinlerinde yer almaktadır. Yazar, “kimseye öldürücü ilaç vermeyeceğim, ölümüne neden olacak bir tav-
siyede bulunmayacağım, düşük yapması için gebe bir kadına yardım etmeyeceğim”, ile “mesleğimi uy-
gulamada tüm bilgimi kullanacağım, sınırlarımı aşmayacağım ve hastamın sırrını asla açıklamayaca-
ğım” biçimindeki ifadeleri özerkliğe saygı ilkesinin kanıtları olarak görmektedir. Böylece hekim bu ilke 
ile, hastanın sırrını koruma ve onun gizliliğine saygı gösterme konusundaki ödevleri kabul etmiş olmak-
tadır. Son olarak aynı yazar And içindeki; herkese karşı dürüst olma ve ayırım yapmamayı (kadın, ço-
cuk, köle vb. yönlerden) dile getiren dolaylı ifadeler ile “Mesaneden asla taş almayacağım bu işi cerrah-
lara bırakacağım” ifadesini adalet ilkesi olarak değerlendirmektedir2(4).

Günümüzde tıp etiği etkinliği içerisinde çok sayıda ilkeden söz edilmektedir. Bu ilkelerden bazı-
ları şunlardır: özerkliğe saygı ilkesi (respect for autonomy), yararlılık (benefi cence), kötü davranma-
ma (non-malefi cence), aydınlatılmış onam (informed consent), adalet (justice), gizliliğe saygı(privacy) 
zarar-vermeme(no-harmful, do no-harm), sadakat (fi delity), özgürlük(liberty), doğruluk (veracity), sö-

(1) Beuchamp ve Walters 1989
(2) Churchil ve Siman 1986
(3) Mc Cullough ve Jonsen 1991
(4) Thomson 1987 
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zünde durma (promise-keeping), gerçeği söyleme (truth-telling), sır saklama (confi dentiality), eşitlik 
(equity) (1-4).

Tıp uygulaması sırasında karşılaşılan etik sorunlarda belli bir karara varabilmek için etik ilkeler-
den yararlanılmasında hekimler ve öteki sağlık çalışanları gerçekte güç bir süreç yaşarlar. Bir etik so-
run meydana getiren her tıp olayı kendine özgü konuma ve koşula sahiptir. Dolayısıyla etik ilkelerin her 
olayda yer alma biçimi olayın kendine özgüdür. Günümüz ilke anlayışının da dile getirdiği bu durum, 
etik sorun çözümünde son derece dikkatli olmayı gerektirir. 

Bir etik sorun karşısında hekim hangi ilkeleri benimsemiş olursa olsun, ele alınan “vaka” karşısın-
da bu ilkelerin her birinin az ya da çok yerinin olduğunu görecektir. Bu anlamda ilkelerin kullanımıyla il-
gili değişik yaklaşımlar bulunmaktadır. İlkelerin birbirleriyle çatıştığı durumların daha iyi anlaşılması için 
burada bazı örnekler vermek uygun olacaktır. 

Kansere yakalanmış bir hastadan hastalığın gizlenmesi, hatta onun kanser olmadığının söylenme-
si hekim-hasta ilişkisi içinde sıkça karşılaşılan bir hekim tutumudur. Oysa ki, böyle bir davranış gerçe-
ği söyleme, doğruluk, aydınlatılmış onam ilkelerinin, dolayısıyla, tüm bu ilkeleri içinde barındıran daha 
sonra göreceğimiz “özerkliğe saygı ilkesini” çiğnemiş olmaktadır. Buna karşın, “yararlılık ilkesi” doğrul-
tusunda, kanser gerçeğinin hastaya zarar vereceğini, bu nedenle söylenmemesini savunan bir hekim 
hastaya gerçeği söylemekten kaçınır.

Başka bir örnek tedavi şansı çok az olan nörolojik kusurla doğan bebeklere dönüktür. Böyle bir be-
beğe anne ve babanın tedavi konusunda ısrarlı olması durumunda, bilimsel gerekçelerle tedavinin ge-
reksiz olduğunu düşünen hekimi kaçınılmaz olarak etik ikileme düşürecektir. Hekime göre, umutsuz bir 
tedavinin yapılması bebeğe herhangi bir yarar getirmeyecek, aksine, böylesi bir müdahale bebeğe za-
rar verebilecektir. Hekim burada da yararlılık ve zarar vermememe ilkeleri arasında bir ikilem yaşama 
durumuyla karşı karşıya kalmaktadır1(4).

Genetik araştırmalar, etik ilkelerin sıklıkla çatışma haline geldiği örnek verilebilecek bir başka tıp 
alanıdır. Genetik bilgilerin, kimlere aktarılabileceği konusunda doğruluk, dürüstlük, gerçeğin söylenme-
si gibi çok sayıda ilke kararın etik yönünü belirlemektedir (5) . 

1.1. Mahremiyet

Mahremiyet, başkaları tarafından kişinin beden, his, düşünce ya da kendisi veya ilişkilerine ait bil-
gilerine erişmenin sınırlanması anlamına gelmektedir. Mahremiyet bir “varlık,” bir insan olma durumu-
dur. Kişinin, kendisine ait “özel” bir kişiliği vardır. Hukukta, mahremiyet kavramı diğer bireysel, üçün-
cü kişi ya da yönetsel zorlamayı sınırlar. Başkaları tarafından yapılacak fi ziki ya da kişisel müdahaleleri 
kontrol etme hakkı, insana saygı ilkesinden temel alır. Bunun anlamı başkalarının özerkliklerine saygı-
dır ve onun yararı için davranmaktır. Gerçek anlamda özerk olmak, bireyin dış etkiden uzak olmasıdır(2).

Mahremiyetle ilgili en önemli unsurlardan biri gizliliktir, sır saklamadır. Kişisel geçmişimize ve vücu-
dumuza müdahale etme izni verdiğimizde bir miktar mahremiyetimizi ister istemez kaybetsek de, ken-
dimiz hakkındaki bilgi ve kontrolü yine de elimizde tutarız, en azından tıbbi tanı-tedavi ve araştırmalar-
da bu böyledir. Örneğin, hekimler hastanın onayı olmadan sigorta şirketlerine ya da işverenlere hasta 
hakkındaki bilgileri vermezler. 

Gizlilik, hekim-hasta ilişki özgü etik bir konudur. Geleneksel olarak gizlilik anlayışı hekimin bir öde-

(1) Beauchamp ve Chidress 1994
(2) Beauchamp ve Walters 1989
(3) Luce 1990,
(4) Veatch1989
(5) Nairne 1993
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vi olarak anlaşılmaktadır. Bugün etik alanındaki dikkatler hastaya çevrilmiştir. Özellikle de gizlilik hakkı-
na ilişkin olarak. 

Üçüncü kişiler bazen hastaların hekimleri ile paylaştıkları hassas bilgilerle ilgilenmektedirler. Bu bil-
ginin geleneksel, etik ve yasal olarak gizlilikle korunması gerekmektedir. Hekimler hastalarının açıkla-
dıkları bilgileri korumak ve başkaları tarafından öğrenilmemesi için gerekli önlemleri almakla yükümlü-
dürler. Tıbbi gizlilik eski bir olgudur ve Hipokrat Andı’nda “işim sırasında ne görür ve işitirsem, asla dı-
şarıda yayılmayacak, kendimde sır olarak kalacak” şeklinde ifade edilmiştir. Bu ödev hasta özerkliğine 
saygı ilkesinden ve sadakatten kaynaklanır. Hastaya ait bilgilerin biliniyor olması, başkalarının hastayı 
istismar etmelerine fırsat verebilir. 

Gizlilik mahremiyetten gelişir. Gizlilik kişisel bilginin paylaşılmasına ilişkindir ve iki taraf arasındaki 
güven ilişkisine bağlıdır. Bir kişi, diğeriyle izni olmadan başkalarına açıklanmaması gereken kişisel bir 
bilgisini paylaşır. Gizliliğin bulunduğu bu ilişkide, bilinir ki; kişisel bilginin paylaşıldığı kişi, bu bilgiyi baş-
kalarına söylemeyecektir. Etik davranış bunu gerektirir. 

Tıbbi kayıt dosyaları, ilaç reçeteleri, test kayıtları, ödeme kayıtları ve benzerlerinde olduğu gibi tıb-
bi bilgilerin korunabilmesi ya da yayılması ölçüsünde gizlilik tehdit altındadır. Örneğin; hızla yayılan, bil-
gisayar kullanımı hastaya ait tıbbi verilere başkalarının da kolayca ulaşılabilmesine olanak sağlayabil-
mektedir. 

Diğer yandan gizlilik “mutlak” bir yükümlülük olarak kendini göstermez. Buradaki etik konu hangi 
istisnai durumda gizliliğin korunmasına uyulmayabileceğidir. Bu belki tıp etiğinin en güç problemlerin-
den birisidir. Genel olarak iki istisnai durumun mevcut olduğu kabul edilir. Birincisi, belli bir kişinin gü-
venliği, ikincisi toplumun sağlığıdır. Buradaki durumda, söz konusu tarafl ar haksız yere zarar görme ola-
sılığı içerisindedirler. 

1.2. Otonomi (Özerklik)

Tıp etiğinde özerklik kavramı hastanın özgür ve bağımsız olarak kendi başına düşünebilme, ken-
di hakkında karar verebilme ve bu karara dayanan bir eylemde bulunabilme yeterlilik ve yetkinliğidir (1). 
Bu yeterlilik ve yetkinlik çerçevesinde yapılan eylem ve seçimler, günümüz insanında bulunması bek-
lenen bireysel değerlerindendir. İşte hastanın bu özerk değerlerine hekim ve diğer sağlık çalışanlarının 
saygı göstermesi olgusu karşımıza “hasta özerkliğine saygı” ilkesi olarak çıkmaktadır. Bu ilke hasta hak-
larının temellerinden biridir.

Sağlık uğraşlarında, “Özerkliğe Saygı İlkesi”nin yaşama geçirilmesi sağlık çalışanlarının başta ge-
len yükümlülüklerindendir(2). Günümüzde bu ilke doğrultusunda, hastayı dikkatli biçimde dinleme, so-
rularını yanıtlama; hastalığına ilişkin bilgileri aktarma ve sonuçta bu bilgiler ışığında, hastanın kendi 
“özerk” seçim ve eylemine olanak tanımayı amaçlayan rehber-kurallar geliştirilmektedir. Bugünün etik 
kodlarında özerkliğe saygı ilkesi doğrultusunda çok sayıda hüküm yer almaktadır. 

Hastanın gerçeği bilme/bilmeme hakkı, karar hakkı, onuruna yaraşır muamele; aydınlatılmış onam, 
tıbbi bilgilerin gizliliği, doğru davranma gibi etik öğeler hekim-hasta ilişkisinin etik boyutunu yeniden ta-
nımlamıştır(1). Anlaşılacağı gibi geleneksel yararlılık ilkesinin yanına, hasta özekliğine saygı gibi farklı ni-
telikteki bir ilkenin daha ilavesiyle hekim sorumluluğuna yeni bir boyut katılmış olmaktadır. Bu bağlam-
da hekim artık eski “babacıl” tutumuyla hastaya yaklaşamayacaktır, hastasına karar verme fırsatı tanı-
yacak ve onunla işbirliğine gidecektir. Tüm bu olgu aynı zamanda hasta hakları kavramıyla da karşımı-
za çıkmaktadır.

(1) Beauchamp ve Chidress 1994
(2) Childres 1990
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Belirtmeye çalıştığımız gibi, hekimin hasta adına aldığı tıbbi kararın en iyi karar olduğu biçiminde 
gelişen geleneksel Paternalistik (babacıl) hekim-hasta ilişkisinde, hastanın özerkliğine saygı gösterilme-
si gibi bir durum ya da ilkeden söz etmek bir hayli güçtür. Diğer yandan ise hastanın özerk birey olma 
niteliğini ortadan kaldırabilen ileri düzey akıl hastalığı, koma, fi ziksel sakatlıklar gibi tıbbi durumlar ola-
bilir, ki bu tür tıbbi olgular hastanın özerkliğini sağlayan yeterlilik ve koşulları ortadan kaldırabilen du-
rumlardır.

Hastanın, özerkliğini kullanma yeterliliğinin ortadan kalktığı bu ve benzer durumlarda sağlık çalı-
şanları, hasta adına karar verme durumuyla karşı karşıya gelmektedirler. İşte bu noktada sağlık çalışan-
ları etik sorunlar içine çekilmektedir. Hasta adına karar vermeyi gerektiren böyle durumlarda hekimin 
alacağı tıbbi karar, hasta özerkliğinin göz ardı edilmesine gerekçe oluşturmamalıdır. Tıbbi karar, ne ka-
dar hastanın yararına olursa olsun, mutlaka hastanın özerkliğine saygı gösterilerek alınmış olması ge-
rekmektedir. Hastanın özerkliğine saygı gösterilmeden alınmış bir tıbbi karar, hekimin/sağlık çalışanı-
nın paternalistik tutumunun bir örneğidir ve günümüz tıp etiği açısından doğru bir davranış değildir1(2).

Öte yandan, birey kendi isteğiyle (gönüllü olarak) özerkliğini hekime devrettiği durumlar da olabi-
lir. Bu durumlarda da hastanın özerkliğini üzerine alan hekim, yükümlülüğünü yerine getirebilmek için, 
hastasının inanç ve değerlerine ters düşen tıbbi kararları almamaya özen göstermeli ve özerkliğe say-
gı ilkesini çiğnememelidir. 

AIDS hastaları ve HIV taşıyıcıları gibi bulaşıcı ve salgın hastalıklara yakalanmış hastaların, toplumu 
korumak amacıyla kamuoyuna duyurulması bireyin özerkliğine yapılmış bir saldırı olarak değerlendiril-
mektedir. Böyle bir durumda yalnız özerkliğe saygı ilkesinin ihlali ile kalınmamakta, aynı zamanda has-
ta sırrını korunması ilkesi de çiğnenmiş olmaktadır (1). Bu örnek, gerçekte yararlılık ile özerkliğe saygı il-
kesinin şiddetle çatışma halinde olduğu halk sağlığı hizmetlerinin, etik yönüne ilişkin yapılan tartışmala-
ra tipik bir örnektir. Zorunlu sağlık taramaları, aşı uygulamaları gibi halk sağlığı hizmetlerinin halka ulaş-
tırılmasında da, kimi zaman bireyin kendi hakkında karar verme hakkı göz ardı edilmekte, dolayısıyla 
özerkliğe saygı ilkesi ihlal edilebilmektedir (2).

Hasta özerkliğine saygı ilkesi, hekimin tıbbi gücünü kötüye kullanımı konusu üzerine caydırıcı bir 
etkisi olmaktadır. Hasta kendi yaşamını daha güçlü biçimde kontrol altında tutabilmektedir. Ya da yasa-
ların, hastaları koruyucu şekilde yönlenmesi temin edilmektedir. Bugün Batı dünyasında yasamalar, dü-
zenlemeler, üretilen etik değerler hasta özerkliğini yaşama geçirmeye fırsat sağlar tarzdadır. Özerkliğe 
saygı ilkesinin yaşama geçirilmesinin en önemli araçlarından biri hastadan “Aydınlatılmış Onam” (Bilgi-
lendirilmiş Onay) (Informed consent) alınmasıdır.

1.3.Yarar-Zarar

Tıp etiğinin temel ilkelerinden ve eskilerinden biri olan “Yararlılık ilkesi” kısaca sağlık uğraşları sıra-
sında hastaya, her şeyin üzerinde ve öncelikle yararlı olmayı öngören bir ilke olarak tanımlanabilir. Bi-
reyin eylemleri ne kadar olumlu ve “yararlı” sonuçlara koşullanmış olursa olsun; bu yararlı sonuçlar ya-
nında olumsuz, istenmeyen sonuçlar da meydana çıkabilir. Bu nedenle bu ilke kapsamında amaçlanan, 
bir eylemin olası olumlu sonuçları ile olumsuz sonuçlarını belli bir dengede tutabilmektir. Böylece birey-
sel eylemlerin niteliğinde “yarar” yönündeki olumlu sonuçlar artış gösterirken; zarar verici olumsuz so-
nuçları ise olabildiğince azalacaktır(3). Bu bağlamda “yararlılık” ve “zarar vermeme” gibi birbiriyle örtü-
şen iki ilkenin aynı andaki varlığından söz edilebilir. 

 Yararlı olma ve zarar vermeme Hipokrat’ik etik gelenekte “öncelikle zarar verme” (primum non no-
cere) biçiminde dile getirilmektedir. Belirtmiş olduğumuz gibi amaçlanmış yararlı eylemlerle birlikte, on-

(1) Faden ve Beaucahamp 1989
(2) Gert ve Culver 1989
(3) Beauchamp ve Chidress 1994
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ların yanında istenmeyen zararlı eylemler de ortaya çıkmaktadır. Sağlık çalışanları genellikle, yarar ve 
zarara ait çeşitli etkenleri dengelemede neye ağırlık verileceği konusunda uzlaşamamak-tadırlar. Çün-
kü, yarar ve zararın ne olduğu hakkında her zaman somut bir kanıtın olmaması nedeniyle, neye ağırlık 
verileceği sıklıkla tartışmalara neden olmaktadır. Klinikte, sağlık çalışanlarının ve hastaların mesleki yü-
kümlülükleri farklı olarak değerlendirmeleri sonucu çeşitli çelişkiler yaşanmaktadır. 

Örneğin, kan transfüzyonu yaparak bir hastanın hayatını kurtarırken bilmekteyiz ki, aynı zamanda 
kan veren bireyi belli bir riske sokmaktayız. Ancak davranışımız doğrudur. Çünkü; vericiye belli bir zarar 
vermemize karşın etik yönden bizi doğrulayan, hastanın sağlığını korumak yani iyi olanı yapmak ya da 
iyiliği artırmak kaygısı içinde bulunmamızdır.

Paternalizm: Yüzyılımızın ortalarına kadar tıp etiğiyle ilgili gelişmeler Hipokratik etik anlayışının de-
vamıdır. Bu anlayışa göre hekim yardım ve çare arayışı içindeki hastasına sahip çıkacaktır. Hasta için 
en doğru olanı o belirleyecek, bilgi ve beceri sahibi biri olarak hastasını yönlendirecektir. Hasta kendi 
üzerinde yapılacak tıbbi müdahaleleri kabullenecek, tıbbi kararlara uyacaktır. İşte hekim hastasına karşı 
gösterdiği bu baskın tutum tıp etiği çevrelerince “Babacıl” (paternalistik) tutum olarak adlandırılmakta-
dır. Bunun nedeni hekimin davranışının baba ile çocuk arasındaki ilişkiye benzer şekilde tek tarafl ı ola-
rak belirleyici ve yönlendirici olmasıdır. 

Konuyu bir parça daha açmak istersek; hekim ile hasta arasında böyle bir ilişkinin ortaya çıkması-
nın nedeni nedir? Burada tarafl ar açısından farklı nitelikte kaygı ve istemler vardır. Hasta, sağlığıyla ilgili 
bedensel ve ruhsal şikayetlerinin giderilmesini istemektedir. Hekim ise, bu şikayetlere çözüm getirecek 
bilgi ve beceri sahibi kişidir. Hekimin, hastanın sağlığı konusunda belli bilgi ve beceriye sahip olması; 
hastanın da, hekimin bu bilgi ve becerisine ihtiyaç duyması, doğal olarak ilişki dengelerini bozmakta, 
daha ilk başta hekimi, hasta karşısında üstün duruma sokmaktadır. Bunun yanında hekimin, etik bir so-
rumluluk içerisinde olduğunu ve bunu hastasının iyilik ve yararına kullanacağına dair söz verdiğini ilan 
etmesi; onu, ilişkinin tek belirleyicisi ve yönlendiricisi konumuna getirmektedir.Yardım bekleyen, acı ve 
ızdırap çeken, yaşam mücadelesi içerisinde; kişisel inisiyatifi  kaybolmuş, en azından azalmış olan has-
tanın, bu çerçevede hekime karşı geliştirdiği saygı ve güven de, ileri noktada ilişkinin tek yanlılığını güç-
lendirmekte, hekim hastası üzerinde belli bir “otorite” konumuna gelmektedir. Hasta, tıbbi ve bilimsel 
gerekçelerle kendi bedeni üzerinde yapılan müdahaleler hakkında hiçbir bilgi ve karar noktasında bu-
lunamamakta, büyük bir inanç ve güvenle kendini hekimine teslim etmektedir (1).

Paternalistik tutum içerisindeki sağlık çalışanı, tıbben yararlı olabilmek kaygısıyla hastasının dilek 
ve istemli eylemlerini yok saymakta; onu kendi tespit ettiği doğrular yönünde davranmaya zorlamakta, 
gerektiğinde hastaya doğru olmayan bilgiler vermekte, hatta yalan söyleyebilmekte; kimi zaman ken-
disiyle ilgili bilgileri ondan saklamaktadır. Bu bağlamda güncelde ortaya çıkan şikayet; hastanın, he-
kim karşısında sahip olduğu özerkliğinin, serbestisinin, özel yaşam haklarının kaybolduğuna ilişkindir.

Ancak geleneksel bu tutum ve davranış, yüzyılımızın ortalarından itibaren değişmeye başlamıştır. 
İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman Nazi hekimlerinin, tıbbi araştırma adı altında korkunç işkence ve 
soykırım uygulamaları; savaş sonrasında tüm dünyada dikkatlerin tıp etiği üzerinde toplanmasına ne-
den olmuştur. Bundan sonra hekim-hasta ilişkisindeki hekim otoritesine karşı hastayı koruma girişimleri 
başlar. Bu bağlamda, savaştan kısa bir süre sonra belirlenen Nuremberg Kodları tıbbi araştırmalara alı-
nacak kişilerden, öncelikle gönüllü biçimde izin alınması gerektiğini vurgulamaktadır.

Konumuza açıklık getirebilmek için konuya hemen bir örnek verebiliriz: Bebeğini canlı dünyaya ge-
tirmek isteyen bir kadının yaşamı, herhangi bir tıbbi nedenden dolayı tehlikeye girebildiği tıpta rastla-
nabilen bir durumdur. Böyle bir tehlikenin varlığı durumunda hekim, annenin sağlığını korumak için be-
beğin alınması gerektiğini söyleyebilir. İstenmeyen bu durum karşısında annenin kendi sağlığına koru-
mak pahasına bebeğinden vazgeçmek zorunda kalması; hekimin ise annenin sağlığını korumanın en 

(1) Aydın 1998
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iyi “yarar” olduğunu düşünerek böyle bir öneriyi getirmesi her iki tarafı etik ikilem içine düşürebilecek-
tir. Bu olayı hekim yönünden değerlendirdiğimizde, hekim “Yararlılık ilkesi” doğrultusunda annenin ya-
şamının bebeğin yaşamından daha üstün bir değer olduğunu inanmaktadır. Anne ise kendi yaşamının 
bebeğinin yaşamından üstün olduğu görüşüne katılmamaktadır. Hekim, gebeliğin sonlandırılması ko-
nusunda ısrarcı davrandığında, bireyin (gebenin) özerkliğini ortadan kaldırmış ve “Paternalistik” bir tu-
tum sergilemiş olacaktır. 

 Hasta yararının ne olduğunun ancak hekim tarafından bilinebileceği gibi değerlerin söz konusu 
olduğu geleneksel hekimlik anlayışı içinde; en iyi çözüm olarak bebeğin alınmasıyla sonuçlanabilecek 
böyle tıbbi bir olgu, günümüz tıp etiği değerleri içinde, annenin karar verme hakkını kullanmasıyla fark-
lı biçimde sonuçlanabilir. Dolayısıyla, kararın anneye bırakılması hekimin herhangi etik ilkeyi çiğneme-
mesine ve “Paternalisik” tutumun aşılmasına yarayacaktır(1).

1.4. Dürüstlük

“Doğruluk” kavramının, tıp etiği kodlarında geleneksel bir yer edinmemiş olması şaşırtıcıdır. Ne Hi-
pokrat Andı ne de Dünya Tabipler Birliği’nin Cenevre Bildirgesi’nde “Doğruluk” kavramından söz edil-
memektedir. Amerikan Tıp Birliği’nin, 1980 yılındaki ilkeleri arasında da doğruluk kavramına yer veril-
memiştir. Amerikan Tıp Birliği’nin bu metninde, hekimlere, hastalarına ve meslektaşlarına karşı, dürüst-
çe davranmaları istenmektedir. Geleneksel metinlerde doğru davranma ile ilgili ilkelere sık rastlanma-
masına karşın, tıp etiğinde, dürüstlük ve doğruluk sağlık çalışanları için her zaman övgüyle söz edilen 
bir davranış biçimidir(2).

Doğru davranmayı yükümlülük olarak kabul etmenin üç temel sebebi bulunmaktadır. Birincisi baş-
kalarına duyulan saygıdır. Daha önce söz edildiği gibi, özerkliğe saygı, açıklamada bulunmak ve onam 
almanın temel gerekçesini oluşturur. Bilgilendirilmeksizin, onam alınmış olması bir şey ifade etmez. Ge-
çerli bir onam, hastaya açıklama yapılırken, doğru ve dürüst bir iletişim kurulmuş olmasına bağlıdır. 

İkinci sebep; doğru davranmak yükümlülüğünün, sadakat ve sözünde durmak yükümlülüğüyle ya-
kın ilişki halinde olmasıdır. Genelde kişi özelde ise sağlık çalışanı, karşısındaki kişiyi aldatmayacağına 
ve doğru söyleyeceğine, üstü örtük de olsa, söz verir. Aynı şekilde, sosyal ilişkiye gönüllü katılım doğru 
davranmak yükümlülüğünü de beraberinde getirir. Tıp alanında, özgül biçimde ve açıkça ifade edilme-
miş olsa da, hasta ve sağlık çalışanı ilişkisinde bir sözleşme ya da söz verme durumunun varlığı kabul 
edilir. Hasta ya da denek, sağlık çalışanı ile, tedavi ya da araştırma ilişkisi içerisine girdiğinde, tarafl ar bir 
sözleşmeye girmiş olurlar. Böylece, sağlık çalışanı hastadan doğru bilgiyi elde etmeye hak kazanırken; 
hastada tanı, prognoz, işlemler ve diğer ilgili tıbbi konularda doğruyu öğrenme hakkını elde etmiş olur. 

Üçüncüsü ise, kişiler arasında verimli bir etkileşim ve işbirliği kurulabilmenin özü, karşılıklı güvene 
dayanır. Hastalar ile sağlık çalışanları, denekler ile araştırmacılar arasındaki ilişi önünde sonunda gü-
vene bağlıdır. Doğru davranma yükümlülüğü, güven ilişkisini güçlendirmenin esasıdır. Yalan söylemek 
veya yetersiz açıklamalar yapmak, kişilere yönelik saygısızlıktır ve kişiler arasındaki güven ilişkisini teh-
dit eder.

Gerçeğin söylenmesi: Sağlık çalışanı ve hasta ya da hizmet alan diğer kişiler arasındaki iletişimde 
kullanılan sözlerin, gerçek durumlara uygun olması gerekir. Eğer, gerçek durum belirsiz ise, tarafl ar bu 
belirsizliğin farkında olmalıdır. Karşıdakini aldatmaktan kaçınmalıdır. Bu etik ilkeler tüm insan iletişimle-
rinde yer alır. Bununla birlikte, sağlık çalışanı - hasta iletişiminde doğruluk konusuyla ilgili bazı etik so-
runlar ortaya çıkmaktadır (1).

(1) Gillon 1985
(2) Beauchamp ve Chidres 1994
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1.5. Eşitlik-Hakkaniyet

Eşitlik ve hakkaniyet kavramlarının derinliğine incelendiğinde her biri kendi içinde anlam olarak 
farklılıklar gösterse de biz burada bu farlılığa değinmeden ve tıp etiğinde yer aldığı biçimde “adalet ilke-
si” şeklinde ele alacağız. Adalet kavramı hukuk alanına ait bir kavram gibi görünse de aslında toplum 
hayatımızın her yönündeki insan ilişkileri bu kavrama gereksinim duymaktadır. 

 Adalet derken sözlük karşılığı olarak “doğruluk”, “hak etme”, “hak kazanma” gibi anlamlarla kar-
şılaşıyoruz. Genel olarak adalet kavramı, bireylerin toplumsal kazanım ve yükümlülükler arasında uyu-
mun bulunup bulunmamasına dayanır. Yine bu bağlamda yer alan dağıtıcı adalet kavramı ise etik de-
ğerlere uygun şekilde; toplumsal yükümlülük ve kazanımların bireysel nitelik ve etkinlikler doğrultusun-
da dağıtımıdır. Bu anlamda dağıtıcı adaletin sağlanması, bireylerin oluşturdukları güven, ortaya koyduk-
ları çaba, karşılarına çıkan şans öğesi gibi bireysel özelliklerle ilişkili olarak gerçekleşebilmektedir(1,2).

Sağlık alanında, adalet ilkesi tıbbi kaynakların (her türlü tıbbi araç-gereç ve malzemeden hizmet un-
surlarına kadar) gereksinimlere göre, eşit ve dürüstçe dağıtılmış olmasını bekler. Adalet ilkesinin sağlık 
uğraşlarında yaşama geçirilmesi kuşkusuz ilk başta mevcut kaynakların sağlık uğraşlarında adil kulla-
nımı ile ilgilidir. Burada etik yönünden önemli sorun gerek devlet düzeyinde, gerek halk sağlığı uğraşla-
rında, gerekse tedavi edici sağlık kurumlarında (hastaneler vb.) tıbbi kaynakların birey ve toplum kesi-
mine adaletli biçimde nasıl paylaştırılacağıdır? 

 Tıbbi olanakların her bireye yeterince sağlanamaması bireyin sağlık hakkını zedelemektedir. Oysa 
biliyoruz ki, hangi toplum olursa olsun kaynaklar sınırlıdır. Dolayısıyla büyük harcamalarla sağlanan 
çağdaş tıbbi bakım olanakları her ülke için sınırlıdır. Bu nedenle, çeşitli etik sorunlar karşımıza çıkmak-
tadır. Bunlardan biri kaynakların koruyucu sağlık hizmetlerine mi, yoksa tedavi edici tıp hizmetlerine mi 
aktarılacağı konusudur.

Diğer yandan hastane ve klinik hizmetlerde tıbbi olanakların dağılımı konusunda da kaynakların sı-
nırlı olmasının getirdiği etik yaşanmaktadır. Örneğin, bir yoğun bakım ünitesinde yatak sayısının sınır-
lı olması nedeniyle, bunlardan, hangi hastaların, ne ölçüde yararlanabileceği ya da diyaliz aracına aynı 
anda gereksinimi olan hastalar arasında kullanımın nasıl pay edileceği etik sıkıntılar yaratmaktadır. Bu 
gibi durumlarda doğru davranmanın başta gelen yollardan biri adalet ilkesini rehber edinmektir. 

 Adalet ilkesinin önem kazandığı bir başka konu organ aktarımlarıdır. Organ aktarımları sırasında 
ortaya çıkan etik sorunlar derin tartışmalara konu olan tıp etiğinin özel durumlarından biridir. Örneğin, 
organ aktarımı yapılacak olan hastaların sırası nasıl belirlenecektir ? Tıbbi öyküye göre mi; gereksini-
me göre mi; başvuru sırasına göre mi; ödeme gücüne göre mi; toplumsal değerine göre mi; yoksa tüm 
bunların karışımlarından elde edilecek yeni ölçütlere göre mi? 

1.6. Bilgilendirilme

Günümüzde tanı, tedavi, araştırma ya da koruma amaçlı herhangi bir uygulamaya başlamadan 
önce, hizmetin verileceği kişinin aydınlatılmış onamını almak, özerkliğe saygı ilkesi için vazgeçilemez 
bir öğedir. Araştırma etik kurulları, bu ilkesinin korunmasına daha büyük bir önem vermektedir. Bu ilke, 
denek ve hastayı koruduğu gibi, aynı zamanda hekim ve araştırmacıyı da korumakta; onların sorumlu-
luğunu hem paylaşmakta hem de zarar / yarar dengesinin, yarar yönünde olması için azami dikkat gös-
terilmesini sağlamaktadır. Gerçek bir aydınlatılmış onamdan söz edebilmemiz için hastaya verilmesi ge-
reken bilgilerin açıkça verilmiş olması, bilginin anlaşılır olması, hastanın gönüllü, yeterli olması ve bun-
ların sonunda denek / hastanın onam vermiş olması gerekmektedir(1).

(1) Beauchamp ve Chidress 1994
(2) Aydın ve Ersoy 1994
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Hasta hakları yönünden, Türkiye’deki durum hakkında neler söylenebilir? Bu konuda, ilk akla gelen 
1928 yılı tarihli Tababeti ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 70. maddesidir. Bu mad-
de, hekimlere hastaların “onam”ını (muvafakat) alma zorunluluğu getirmektedir. Ancak buradaki onam 
kuşkusuz, hekim-hasta ilişkisinin “hukuki meşruluğu”nu sağlamaya yöneliktir. Evrensel etik değerde 
önemli nokta ise bu “onam” alınırken hastanın; kişilik değerlerine saygı gösterilip gösterilmediği, yete-
rince bilgilendirilip bilgilendirilmediği gibi etik gereklerin yerine getirilmesi sorunudur. Başka bir ifade ile 
konumuz için temel unsur, hukuki meşruluğun sağlanması yanında hasta haklarıyla ilgili etik yönünün 
arzu edilen ölçüde sağlanıp sağlanmadığıdır.

Tıp etiği açısından “Aydınlatılmış Onam” (informed consent) günümüz sağlık çalışanı - hasta iliş-
kisinin belli başlı öğelerinden birisidir. Bunun yerine getirilebilmesi için, sağlık çalışanının tıbbi tedavi ve 
müdahale konusunda hastasını bilgilendirip onayını alması gerekmektedir. Aydınlatılmış onam işlemi 
sorumlu hekimin hasta ile karşılıklı görüşmesi ve önerilenleri kabul ettiği takdirde yazılı onay formunu 
hastanın imzalaması şeklinde gerçekleştirilir. Hastayı bilgilendirmenin içeriği, en azından aşağıdaki bil-
gileri kapsayacak şekilde olmalıdır. Burada klinikte hekim-hasta ilişkisinde söz konusu edilecek aydınla-
tılmış onam dikkate alınmış ve bir örnek olması anmacıyla verilmiştir. Hastaya sunulan bu bilgilerin kap-
sam ve içeriğinin, verilen hizmetin nitelik ve biçimine göre değiştirilmesi ve zenginleştirilmesi gereklidir. 

Tıbbi tedavi ve müdahalelerde hastanın bilgilendirildikten sonra onayının alınması, hasta hakları 
yönüyle hasta adına hem bir haktır hem de ileride gelişebilecek olası hukuki durumlarda hekim lehin-
de bir belgedir (1) 

1- Hastalığın, klinik tablonun adı
2- Tedavi edilmediğinde gelişebilecek sonuçlar
3- Tıbbi müdahalenin ne tür bir müdahale olduğunun açıklanması
4- Tıbbi tedavi-müdahalenin risk ve yararları
5- Öteki tedavi yöntemleri ve bunların riskleri, yararları
6- Başarı olasılığı, başarıdan ne kastedildiği 
7-Tıbbi müdahale sayesinde elde edeceği yararın, gireceği riskten fazla olduğunun hastaca anla-

şılması
8-Önerilen tedavi ve müdahaleyi kabul etmeme durumunda gelişebilecek tıbbi durumlar
9- Hastanın kendisine verilen bilgiyi tam anlamıyla kavraması ve onları kendi ifade biçimiyle bir baş-

kasına anlatabilecek şekilde bilgilendirilmiş olması 
10- Hekimin, hastanın tüm sorularına yanıt vermesi ve belirsizliğin giderilmesi
11- Onam formundaki tüm sözcüklerin anlaşılabilmesi
12- Onam formunda yazılanların incelenip, kabul edilmesi ya da bazılarının kabul edilmemesi
13- Hasta tarafından, tedavi ve müdahaledeki sağlık çalışanlarının kimlikleri ve mesleki nitelikleri-

nin bilinmesi
14- Hastanın özgür biçimde karar vermesi ve bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamaması
15- Hasta kabul etmezse tıbbi uygulamanın yapılmaması

2.Hemşirelikte Etik İlkeler 
Meslekler, varlığını toplum içinde sürdürür. Bu nedenle de meslek üyelerinin topluma ve bireylere 

karşı yükümlülük ve sorumluluklarının ne olduğunun her iki tarafça da açıkça bilinmesi gerekir. Böyle-
ce toplum ve bireyler tarafından bir yandan mesleğin üyelerinden ne beklenmesi gerektiği bilinci geli-

(1) Annas 1992
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şirken öte yandan da mesleğe ve meslek üyelerine güven duyul, değer ve önem verilir. O mesleğe olan 
toplumsal gereksinim ve vazgeçilmez olma düşüncesi gelişir sonunda o meslek ve üyelerine toplumsal 
yatırım yapılır ve devamı sağlanır.

Tüm mesleklerin olduğu gibi hemşirelik mesleğinin kendine özgü etik ilke ve sorumlulukları vardır 
ve olmalıdır. Bu ilkeler bağımsız hemşirelik dernek ve kuruluşları tarafından geliştirilir. Bunun bilincinde 
olan Türk Hemşireler Derneği, üyesi olduğu Uluslararası Hemşireler Konseyinin etik kodlarına (The In-
ternational Council of Nurses, Code of Ethics for Nurses) uygun bir Hemşirelik için Etik İlke ve So-
rumlulukları metni hazırlayarak ilgili organlarında kabul etmiş, hemşirelerin ve toplumun dikkatine sun-
muştur.

Hemşireler için etik ilke ve sorumluluklar metninin amacı hemşirelerin mesleki uygulamalarını ger-
çekleştirirken etik ilkelere uymalarını sağlamak ve hizmet verdiği, işbirliği yaptığı kişileri ve toplumu so-
rumlulukları konusunda bilgilendirmektir.

Türk Hemşireler Derneği ve Uluslararası Hemşireler Konseyi’ne göre Hemşirelerin görevlerini yeri-
ne getirirken uyması gereken; temel etik ilkeler; zarar vermeme-yararlılık, özerklik/ bireye saygı, mahre-
miyet ve sır saklama, adalet ve eşitliktir.

2.1. Zarar Vermeme-Yararlılık İlkesi

Hemşire insan hayatının, korunması gereken en yüce değer olduğunun ve bu değerden hiçbir ko-
şulda vazgeçilemeyeceğinin bilinci ile çalışır.

Hemşire bireylerin ilgisizlik, deneyimsizlik ya da ihmal nedeniyle zarar görmesini önlemeye çalışır.

Hemşire, uygulamalarının hizmet verdiği bireyler için oluşturabileceği risklerin farkında olup, bu 
risklerin en aza indirilmesini sağlamaya çalışır.

Hemşire, hizmet verdiği bireylerin tıbbi uygulamalar ve/ veya klinik araştırmalar nedeniyle zarar 
görmelerini önlemeye yönelik girişimlerde bulunur.

Hemşire, hizmet verdiği bireylerin güvenliğini sağlamaktan, güvenliği için gerekli önlemlerin alın-
masına yönelik girişimlere katılmaktan ve uygulamaktan sorumludur.

Hemşire hizmet verdiği bireylere, gereksinimleri doğrultusunda, bilim ve teknolojinin olanakların-
dan da yararlanarak güvenli hemşirelik bakımını bütüncül bir yaklaşımla verir.

Hemşire, işkenceye, zalimce yapılan insanlık dışı davranışlara ya da aşağılayıcı hiçbir işleme katıl-
maz ve onaylamaz.

2.2. Özerklik/ Bireye Saygı İlkesi

Hemşire, insan onuru ve bütünlüğüne saygının ifadesi olan özerkliğe saygının insan haklarının te-
mel dayanağı olduğunun bilincindedir.

Hemşire, bireylerin inanç, değer ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak hizmet sunar.

Hemşire, hizmet verdiği bireylerin bakım konusunda doğru, yeterli ve anlayabileceği bir biçimde 
bilgilenmelerini sağlar.

Hemşire, hastanın kendisi dışında, bilgilendirilmesini istediği kişileri belirlemesine saygı gösterir.

Hemşire bireyin herhangi bir yanıltma ve baskı altında kalmaksızın bakımı konusunda karar verme 
ve seçme hakkına saygı gösterir ve bu konuda gerektiğinde bireyi savunma rolünü üstlenir.
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Hemşire, bireyin bakımı, tıbbi uygulamaları ve tedaviyi reddetme hakkına saygı gösterir.

Hemşire hizmet verdiği bireylerin bedensel bütünlüğüne yönelik müdahale içeren hemşirelik uygu-
lamaları öncesinde bireyin sözlü ve/veya yazılı rızasını alır.

Hemşire karar verme yeterliliğine sahip olmayan bireylerde bedensel bütünlüğüne yönelik müda-
hale içeren hemşirelik uygulamaları öncesinde bireyin yasal temsilcisinin sözlü ve/veya yazılı rızasını 
alır.

Hemşire acil durumlarda bireyin yaşamını korumak üzere gerekli hemşirelik bakımını rıza almaksı-
zın uygular.

2.3. Adalet ve Eşitlik İlkesi

Hemşire tüm insanların eşit haklara sahip olduğu bilinci ile bireyler arasında ırk, dil, din, yaş, cinsi-
yet inanç, sosyal ve ekonomik durum ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin hizmet verir.

Hemşire hizmet sunarken kişisel çıkar gözetmez ve herhangi bir kişi ya da kuruluşla mesleki değer-
leri ile çatışabilecek çıkar ilişkisine girmez.

Hemşire hizmet verirken, bireylerin gereksinimleri doğrultusunda zamanın, emeğin ve diğer kay-
nakların adil dağılımını sağlar.

2.4. Mahremiyet ve Sır Saklama İlkesi

Hemşire hizmet verdiği bireyin fi ziksel, ruhsal ve sosyal açılardan mahremiyetinin korunmasını sağ-
lar.

Hemşire hizmet verdiği bireyin kendisi ya da ailesi ile ilgili olarak paylaştığı bilgileri, yasal zorunlu-
luk ve kendisinin ya da üçüncü kişilerin hayatını tehdit eden bir zorunluluk olmadığı sürece bireyin rıza-
sı olmaksızın başka bireylerle paylaşmaz.

Hemşire hizmet verdiği bireylerle ilgili kayıtların gizliliğine özen gösterir ve kayıtlara hastanın bakım 
ve tedavisiyle doğrudan ilgili olmayan kişilerin ulaşmasını engelleyici önlemleri alır.

Hemşire bildirimi zorunlu olan durumlarda, bildirim nedeniyle oluşabilecek zararlardan bireyi ko-
ruyucu önlemleri alır.

Hemşire bakım verdiği bireylere gizliliğin sınırları ve hangi durumlarda gizlilik ilkesine uyulacağı 
hakkında ön bilgi verir.

2.5.Uluslararası Hemşirelik Andı

Hemşirelik andı 1965 yılında Uluslararası Hemşireler Konseyi tarafından kabul edilmiştir. Ülkemiz-
deki hemşirelik okullarının mezuniyet törenlerinde de bu Ant okutulmaktadır.

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle herhangi bir 
ırk, inanç, renk, siyasal veya sosyal durum ayırımı gözetmeksizin hastalarıma bakacağıma; hayatı koru-
mak, ızdırabı hafi fl etmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğime;

Bakımım altındaki hastaların bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma; bana bireylerle il-
gili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma; hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişim-
den sakınacağıma;
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Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma; sağlık ekibinin bütün üyeleri ile 
iş birliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;

Bunların tümünü yaparken, Uluslar arası Hemşirelik Ahlak Yasası’nın onurunu korumak için gere-
kecek bütün çabaları sarf edeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma ant içerim.

3. ETİK SORUNLAR VE ETİK KARAR VERME
Tıp uğraşının etik yönüyle dile getirilmesi gün geçtikçe daha kapsamlı boyutlar kazanmaktadır. 

Konu yalnızca meslek çevresinin sorunu olmaktan çıkmış, tüm toplum kesimleri tarafından da tartışı-
lır hale gelmiştir. Kuşkusuz, bu durum tıbbın ve dünya gerçeklerinin değişimi açısından kaçınılmazdır.

Öte yandan 1970’lerde dünya kamuoyunda “Biyoetik” sözcüğü işitilmeye başlanır. Genel olarak bu 
sözcük canlı bilimleri alanında ve sağlık bakımında insan tutum ve davranışlarının etik yönden değerlen-
dirilmesi anlamına gelmektedir. Bugün bu terimi bazı tıbbi uygulama ve araştırmalarla ilgili etik etkinlik-
lerin tanımlanması nedeniyle de sıkça duyuyoruz. Organ nakli, yaşamı destekleme sistemlerinin kulla-
nımı, ötenazi, kürtaj, genetik çalışmalar, yapay döllenme gibi, bazılarının varlığı çok eskilere giden, tıbbi 
olgu ve girişimler bugün biyoetik kavramı kapsamında incelenen ve tartışılan etik konulardan birkaçıdır.

Biyoetik sözcüğü daha geç kullanılmasına karşın, biyoetik sorunları 1960’ların başında, kronik böb-
rek yetmezliği için diyaliz programlarının uygulamaya geçmesiyle gündeme gelmiştir. Diyaliz tedavisi 
için hasta kabulüne başlanınca, yapılan başvuruların programa alınabilecek hasta sayısının çok üzerin-
de olduğu görülmüştür. Bu durumda hastalar arasından seçim yapmak kaçınılmazdır. Ancak, bu seçim 
neye göre, hangi ölçütlerle ve nasıl yapılacaktır ? Böylelikle başlı başına etik bir sorunsal karşısında ka-
lınır ve bir kurul kararıyla çözüm arayışına gitmek kaçınılmaz olur. 

Bugün, Tıbbi Etik (Medical Ethics) ile Biyoetik (Bioethics) kavramları arasındaki fark nedir ? Aslın-
da üzerinde anlaşılmış açık ve net bir ayırımın yapılmış olduğu söylenemez. Ancak, bunlar içerisinde, 
en çok kullanılanlardan birisi, tıbbi etiğin, biyoetiğin bir alt dalı olduğu şeklinde olan yaklaşımdır. Bu 
yaklaşıma göre; tıbbi etik, sağlık çalışanı - sağlık çalışanı, sağlık çalışanı - hasta ve sağlık çalışanı - top-
lum ilişkilerinde ödev, sorumluluk ve hakların belirlendiği bir alan olarak değerlendirilebilir. Bu anlamıy-
la daha çok bir uğraş (meslek) etiği niteliğindedir. Biyoetik ise, bazılarının adları yukarıda verilmiş olan, 
tıbbi girişimler çerçevesinde ve genel düzeydeki sonuçları açısından, tüm toplum ve insanları ilgilendi-
ren, etik etkinliklerdir. Hatta, tüm canlı bilimleri alanında ve sağlık bakımında insan tutum ve davranışla-
rını kapsayan etkinliklerdir.

3.1. Doku Ve Organ Transplantasyonu

Günümüzde organ nakilleri, hızla artan sayıda yapılan bir tıbbi girişim halini almıştır. Bu nedenle, 
bazı yönleriyle de etik bir tartışma konusu haline gelmiştir. Organ nakli (aktarımı, transplantasyonu) ko-
nusunun etik boyutuna girmeden önce, organ aktarımlarına ilişkin, bazı bilgileri kısaca anımsatmakta 
yarar vardır. Bu bilgilere girmeden önce bazı tıbbi kavramlardan daha sonra da organ aktarımlarının ta-
rihçesinden söz edilecektir. 

Bilindiği gibi, organ; dokuların işlevsel olarak bir araya gelerek oluşturduğu organizma birimidir. İn-
san organizması tüm organları ile birlikte bir bütün olarak çalışır. Her organ belli işlev ve görevleri üst-
lenmiştir. Bir organda meydana gelecek işlev bozukluğu hem o organa ait işlevlerin bozulmasına, hem 
de işbirliği içindeki öteki organların bozukluğuna neden olur. Bu nedenle, tıbbi açıdan insan organizma-
sının sağlıklı biçimde çalışabilmesi için, tüm organların sağlam ve işlevsel olması gerekmektedir. Bir or-
ganın bozukluğu nedeniyle, organizmanın çalışma bütünlüğünün bozulması “hastalık” denilen durum-
lara yol açar. Kişinin sağlığına kavuşması için, hastalığa neden olan bozukluğun giderilmesi gerekir. Tıb-
bın temel amaçlarından biri de budur.
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Tıp, bir hastalık durumunda, nedeni ne olursa olsun, karşısındaki hastasına bir girişimde bulunur 
ve onu iyileştirmeye çalışır. “İyileştirme” işlemi; dışarıdan, çeşitli özellikler içeren ve ilaç adını verdiğimiz 
maddelerin verilmesi şeklinde olabileceği gibi cerrahi girişim, radyolojik tedaviler, fi zik-tedavi yöntemle-
ri vb. daha başka şekillerde de olabilir. 

Tedavide, temel amaç bozulan organ yada işlevini düzeltmektir. İlaçlar, radyoloji tedaviler, fi zik-
tedavi gibi tıbbi tedaviler olarak adlandırılan yöntemler bu işe yarar. Cerrahi girişim ve tedavide ise du-
rum biraz farklıdır. Bir cerrahi girişimle, bozuk / hasta organ normal işlevine döndürülebileceği gibi, bo-
zuk / hasta organının tamamen ya da kısmen yok edilmesi; yani alınması da söz konusu olabilir. Başka 
bir anlatıma, cerrahi girişimle; organın yerinde bırakılarak, yalnızca bozukluğa neden olan etkenin çıka-
rılması, organın bozukluğa neden olan bir kısmının alınması ya da organın tamamen alınması söz konu-
su olabilir. Örneğin; böbrek taşı ameliyatında, yalnızca böbrek ya da idrar yollarındaki taş yerinden çı-
karılır. Buna karşılık, safra kesesinde taş görüldüğünde ise taşlarla birlikte safra kesesi de alınır. Çalışa-
maz hale gelmiş bir böbrek ya da kanserli bir organ ameliyatla alınabilir ya da tedavi edilemeyecek çü-
rük bir diş tamamen yerinden sökülebilir.

İşe yaramaz hatta organizma için zararlı hale gelmiş bir organın alınmasının sonuçları organın, han-
gi organ olduğuna göre değişir. Hasta organ, eğer bedenin temel işlevlerini yerine getiren bir organ ise 
ve de sayısal olarak tek ise o zaman durum karışıktır. Safra kesesinin alınması fazla sorun yaratmayabi-
lir ya da ötekisi sağlam oldukça tek böbreğin alınması halinde kişi yaşamını sürdürebilir. Ancak, yaşam-
sal işlevlerin yerine getiren bir organın yokluğu kişiyi ölüme götürür. Kişinin yaşamını sürdürmesi için o 
organa ilişkin işlevlerin kesinlikle yerine getirilmesi gerekmektedir. İnsan organizmasında bozuk / hasta 
bir organın alınmasından sonra, onun işlevlerinin yerine getirilmesi nasıl sağlanabilir?

Son yıllara gelene dek, aslında bu durum ölüm demekti. Kalbin olmaması, karaciğerin bulunmama-
sı, her iki böbreğin de çalışmaması yaşama olanak tanımazdı. Son 30-40 yıl içindeki, tıp bilimi ve tekno-
lojideki gelişmeler, geçmişte yaşamın olanaklı olmadığı bazı durumlarda, kişilerin yaşamını sürdürüle-
bilir hale getirmiştir. Örneğin; 1960’larda böbrek diyaliz makinesinin geliştirilmesi böbrek hastaları için 
büyük ümit kaynağı olmuştur. Böbrek işlevlerinden yoksun kalan hastalar, bu organın işlevlerini yerine 
getiren diyaliz makinelerine bağlanarak yaşamlarını sürdürebilir olmuşlardır. Ancak, diyaliz makinesinin 
işlevi sayesinde sürdürülecek yaşam bir hayli sıkıntılı geçmekte ve kimi zaman da tam istenilen düzey-
de işlev sağlanamamaktadır. 

Günümüzde, herhangi bir organından mahrum kalmış bir hasta için, en iyi tıbbi girişim kaybedilen 
organın yerine yenisinin takılması işlemidir. Tıbbi bilgi ve teknolojinin geldiği noktada, yapay organlar-
dan, hayvanlardan ya da değişik teknolojilerle elde edilen organik yapılardan oluşan organlardan söz 
edilmekte ise de, hastaların yaşamlarını sürdürebilecekleri en güvenli ve yaygın organ kaynağı yine in-
sandan alınabilecek olan organlardır. 

Organ aktarımı uygulamalarının, yaygın olarak, yapılmasına yeni başlanmış olmakla birlikte, aslın-
da fi kir yeni değildir. Organ aktarımı düşüncesiyle eski uygarlıklarda da karşılaşılmaktadır. 

Yunan mitolojisinde bir sihirbaz tarafından yaşlı bir kişiye kan nakli yoluyla gençlik ve kuvvet aşıladı-
ğından söz edilir(1). Batı’da 15. yüzyılda iki Hıristiyan azizinin, bir şahsa ait hasta bacağın yerine ölmek-
te olan bir zencinin bacağının takıldığından söz edilir. Ancak, o zamanki tıbbi teknik ve bilgi ile bunu na-
sıl gerçekleştirildiği bilinmemektedir. 

Organ aktarımlarına ilişkin ilk denemeleri yapan 18. yüzyılın ünlü İngiliz cerrahı John Hunter’dir. Bu 
cerrah, hayvanlar üzerinde organ aktarımını denemiş ve deneylerinin birinde, çıkarttığı bir salgı bezini 
tavuğa aktararak, aktarılan salgı bezlerinin işlevlerini sürdürdüğüne tanık olmuştur. Hatta bir horozun 
ibiğine bir insan dişi aktardığını ve başarılı olduğunu söylemiştir. O dönemlerde insandan insana diş ak-
tarımlarının yapıldığı belirtilmektedir (2).

(1) Taşkın, 1997
(2) Terzioğlu 1993
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Organ aktarımlarının gelişme sürecindeki ilk önemli dönüm noktalarından birisi, yüzyılımızın başla-
rında, kan gruplarının bulunmuş olmasıdır. Bu konudaki, en önemli tıbbi sorunların başında ise alıcı or-
ganizmanın aktarılan organı yabancı doku olarak kabul etmesidir. Böylece ortaya doku uyuşmazlığı so-
runu ortaya çıkmakta ve aktarımı başarısız kılmaktadır. Son yıllarda bu konularda ortaya çıkabilecek so-
runların aşılmasını sağlayan tedavilerin uygulamaya girmesi organ aktarımlarının başarısını yükselmiştir. 

Dünyada ilk defa, tek yumurta ikizleri arasında böbrek aktarımı 1953 yılında Murray tarafından 
yapılmıştır. Tıptaki bu başarısından dolayı Dr. Murray, 1990 yılında, Nobel ödülüne layık görülmüştür.
Türkiye’de, akrabalar arası, ilk böbrek aktarımı 1975 yılında Dr. Mehmet Haberal tarafından yapılmıştır. 
Kadavradan ilk aktarım ise 1978’yılında olmuştur. 1975 yılından 1997 yılına kadar, Türkiye’de, 3618 böb-
rek (653’ü kadavradan), 107 karaciğer (83’ü kadavradan), 3890 kornea, 520 kemik iliği aktarımı yapıl-
mıştır. 1990 ile 1997 yılları arasında 16 tane kalp aktarımı yapılmıştır(1).

Kalp aktarımı 1960’lı yıllarda ABD ve Sovyetler Birliği’nde önce köpekler üzerinde denenmiştir. İn-
sandan insana ilk kalp aktarımı, Güney Afrika’da, Dr. Christian Bernard tarafından, 1967 yılında, gerçek-
leştirilmiştir. 

Günümüzde, organ aktarımı için en önemli organ kaynağı yaşayan insanlar ve yaşamlarını yitirmiş 
insanların kadavralarından elde edilen organlardır(2). Bu iki işlem konusundaki etik değerlendirmeler 
aşağıdaki şekilde yapılabilir.

Canlı insandan organ alınması: Kuşkusuz, yokluğunda yaşamı kesin olarak sona erdirecek, vü-
cutta sayıları tek olan, organların başka bir insana aktarımı zaten düşünülemez. Burada istisnai durum, 
sayısı çift olan böbreklerle ilgilidir. Her İki böbreğinin de sağlıklı olması koşuluyla, sağlam bir kişiden 
böbreğinin biri alınıp başkasına aktarımı olanaklıdır. Çünkü sağlıklı tek bir böbrekle yaşam sürdürülebi-
lir. Ama bunun çeşitli olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Bırakılan böbreğin sağlamlığından emin olun-
sa bile, ileride bu böbreğin hastalanması olasılığı vardır. Bu durum, özellikle tek olması nedeniyle, kişi 
için daha riskli bir duruma yol açar. 

Canlıdan, canlıya organ aktarımının söz konusu olabileceği bir diğer durum da karaciğerin bir par-
çasının nakil edilmesidir ki; ancak çocuk hastalar için söz konusudur. Aynı şekilde, karaciğerinin bir par-
çası veren kişi için riskler de söz konusudur. 

Bu şekildeki organ aktarımları için, ilk başta bulunması gereken tıbbi koşul verici ile alıcı arasındaki 
doku uyuşmazlığının bulunmamasıdır. Doku uyuşmazlığının en az düzeyde olabileceği kişiler, hastala-
rın biyolojik yakınlarıdır. Akraba olmayanlar arasından da doku uyuşumu olanla bulunabilir. Ancak, her 
ne olursa olsun, canlıdan canlıya organ aktarımı dünyada benimsenen bir girişim değildir. Bunda verici 
için tıbbi risklerin bulunması en başta rol oynamaktadır. 

Diğer yandan, canlıdan canlıya organ aktarımlarında ortaya bazı etik sorunlar çıkmaktadır. Bu etik 
sorunların başında organ vericisinin baskı altında kalmadan, kendi gönüllü istemiyle organ vericisi ol-
mayı kabul edip etmediğidir. Organ vermek, verici için yararlı bir durum değildir. Etik yönden, kişiler ken-
di organlarını bir yakınlarına verme kararını alırlarken, bu kararı herhangi bir maddi-manevi baskı altın-
da olmadan, özgür iradeleri ile almaları gerekmektedir. Vericinin, tıbbi yönden ayrıntılı bir biçimde bilgi-
lendirilmesi ve aydınlatılmış onamının alınması sağlanmalıdır1(1).

Aydınlatılmış onam işlemi kapsamında, vericiye yapılacak işlemin risklerinin, kişinin kuşkuda kal-
madan anlayabileceği şekilde anlatılmış olması gerekmektedir. Aktarımı yapacak hekim tarafından or-
gan verecek olan kişiye, sağlam organının alınmasıyla meydana gelebilecek tıbbi, psikolojik, ailevi ve 
sosyal sonuçlar en ince ayrıntısına kadar, açıklanmalıdır. Aynı şekilde verici, alıcıda ne tür yararlı sonuç-

(1) Aydın, 1999
(2) Hauptman PJ ve ark. 1997
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ların doğacağını bilme hakkına da sahiptir (1).

Canlıdan organ alınması konusunda canlı vericiler için manevi bir baskı ortamı da bulunmamalı-
dır. Aile bireylerinden birinin hasta yakınına organ vermesi için baskı altına alınması buna örnek olarak 
gösterilebilir. Diğer açıdan, alıcının da verici kişiye karşı ömür boyunca duyacağı minnet duygusu ne-
deniyle, psikolojik bir sıkıntı içinde kalması da göz önünde bulundurulması gereken diğer kaygılardan 
biridir (2).

Organ verebilmek için kişinin, 18 yaşından büyük ve aydınlatılmış onam verebilecek akli yeterliliği-
nin yerinde olması gerekmektedir. Önemle vurgulanması gereken nokta, para veya herhangi bir karşı-
lıkla organ vermek ya da ticari amaçla bunu kullanmak etik yönden doğru değildir. Türkiye’de de bu du-
rum Organ Nakli Yasası ile yasaklanmıştır. Bunun tersine davranmak hapis cezasını getirmektedir(3). Or-
gan aktarımlarında organların ticari amaçlarla kullanılması tüm dünyada çok önemli bir etik sorundur (4).

Bir insanın iyiliği için çalışırken, bir başka insanın hayatını riske atmamız kabul edilebilir gibi gö-
rünmemektedir. Herhangi bir hastaya başka bir insandan organ alınarak takılması organ verici sağlam 
insanın yaşamını riske atabilen bir davranıştır. Bir taraftan bir insanın yararına çalışırken, öteki taraftan 
sağlam bir insanı risk altında sokmaktayız ki; bu çok doğru bir davranış olarak görülmemektedir. Do-
layısıyla tüm dünyada canlı yerine kadavradan insana organ aktarımı uygulamak daha doğru ve tercih 
edilebilir bir yol olarak kabul edilmektedir(5). 

Kadavradan organ aktarımı: Günümüzde, en önemli organ kaynağının insan kadavrası olduğu 
kabul edilmektedir. Bir organın, alıcıda işe yaraması için ilk başta sağlıklı ve işlev görebilir halde olması 
gerekmektedir. Bu koşul, kadavradan organ sağlanması konusunda kritik noktadır. Çünkü ölüm halin-
de, solunum ve kan dolaşımının durmasıyla, tüm organlar işlevlerini ve canlılıklarını yitirmektedir. Öyley-
se ölü bir kişiden çalışabilir bir organ nasıl sağlanabilecektir?

Ölü bir kişiden çalışabilir organ / organlar sağlayabilmenin yolunu ölüm kavramındaki gelişmeler 
açmıştır. Geçmişte, ölüm tespiti, solunum ve dolaşım işlevlerinin durmasıyla açıklanır ve bunların orta-
ya çıkardığı klinik bulgularla yapılırdı. Oysa, günümüzde kalp-solunum cihazları ile solunum-dolaşım iş-
levleri sürdürülebilir hale gelmiştir. Bu durum, ölüm tanımına yeni bir boyut getirmiştir. Bilinç olmadan, 
solunum-dolaşım işlevleri kalp-solunum cihazları ile sürdürülen ve biyolojik yaşamı devam ettirilen has-
talar, “Beyin Ölümü” kavramının kullanılması ve kabul edilmesine neden olmuştur. Çünkü bu hastalar-
dan kalp-solunum cihazlarının çekilmesi durumunda, biyolojik yaşam anında sona ermektedir. Yani, bu 
kişi yapay olarak yaşatılmaktadır. Yaşam desteğini çektikten sonra biyolojik de olsa kişinin yaşamını sür-
dürmesi söz konusu değildir. Bir başka anlatımla, beyin ölümü tanısı konan kişiler, gerçekte eskiden ölü 
olarak kabul ettiğimiz kişilerdir. 

Yaşam destekleme cihazları ile “ölü” bir kişinin biyolojik olarak varlığını sürdürmesi organ temi-
ni için çok önemli bir fırsat yaratmaktadır. Beyin ölümü tanısı konduktan sonra, kişinin biyolojik varlığı-
nı uzun süre tutmaya çalışmanın bir anlamı yoktur. Destekleme cihazları olmasaydı zaten o kişi ölü ola-
rak kabul edilecekti. Öyleyse “beyin ölümü” tanısı almış olanlara sağlanan yapay desteğin sona erdi-
rilmesinden önce, onlardan alınacak sağlam organların gereksinimi olan başka insanlara aktarımı tıb-
ben olanaklıdır. 

Bu koşullar içerisinde, uygun teknik ve beceriyle gerçekleştirilen organ aktarımları ile çok sayıda 
insanın hayatı kurtarılabilmektedir. Etik yönden de sakıncalı bir durum bulunmamaktadır. Çünkü, orga-
nı alınan kişilerin tekrar yaşama dönme olanağı yoktur. Zaten, kalp-solunum cihazının bulunmadığı ko-
şullarda, ölü tanısı konulan kişilerdir. 

(1) Taşkın, 1997
(2) Terzioğlu, 1993
(3) Aydın, 1999
(4) Görkey, 1994
(5) Arıoğul, 1994
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Kuşkusuz, kadavradan organ alımı konusundaki etik kaygıların birincisi, “beyin ölümü” tanısının 
doğru konup konmadığıdır. Beyin ölümü tanısına ilişkin ölçütlerin neler olduğu konusuna burada deği-
nilmeyecektir. Ünitenin sonundaki Ünite V. Ek 1 ve Ek 2’den ayrıntılı bilgi edinilebilir. Bu konudaki ikinci 
etik sorun ise; kişinin sağlığında, öldükten sonra, organının alınmasına onay verip vermediğidir. Kadav-
radan organ alınabilmesi için kişinin sağlığında, bu konuda, yazılı onay vermesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede karşımıza çıkan üçüncü etik sorun; kadavralardan elde edilen sağlam organların, 
organ bekleyen hastalar arasında nasıl paylaştırılacağı konusudur. Çünkü; çok sayıda hasta sırada 
beklemektedir. Hepsinin de acil olarak organa gereksinimi vardır. Örneğin; 1997 yılındaki rakamlarla, 
Türkiye’de 2372 hasta böbrek, 111 hasta kalp, 37 hasta akciğer ve 168 hasta karaciğer aktarımı için sı-
rada beklemekteydi (1). 

Organ verilecek kişiler arasında, tıbbi gerekçelerle seçimde bulunabilmek rahatlatıcı bir durumdur. 
Örneğin, doku uyuşmazlığının bulunmaması tıbbi tercih sebebi olabilir. Ancak tıbbi gerekçelerin eşitli-
ği durumunda organ hastaları arasından hangilerinin aktarım işlemine alınacağı yanıtlanması kolay ol-
mayan bir etik sorundur (2) .

Dünya tabipler Birliği’nin, organ aktarımları konusundaki görüşleri, 1985 yılında, Belçika’da kaleme 
alınan ‘‘Canlı Organların Ticaretine İlişkin Duyuru’’ ile bildirilmiştir (3). Bu bildiri metni aşağıda verilmiştir. 

1-Son yıllarda transplantasyon için azgelişmiş ülkelerden Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ne 
satılan canlı böbreklerden önemli bir parasal kazanç sağlandığı, gözden kaçırılmayacak bir ger çektir.

2-DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ, transplantasyon için insan organlarının alınmasını ve satılmasını kı-
nar.

3-DÜNYA TABİPLER BİRLİGİ, bütün ülkelerin hükümetlerini, insan organlarını ticari bir mal olmak-
tan koruyacak etkin önlemler almaya çağırır.

Türkiye’de bu konuyla ilgili düzenlemeler, “Organ ve Doku Alınması ve Nakli Kanunu” ile bu kanu-
na dayalı olarak çıkarılmış olan, “Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir. Bu 
iki düzenlemenin tam metinleri Ünitenin sonundaki Ek 1 ve Ek 2’de verilmiştir. Daha ayrıntılı bilgi almak 
için bu metinlerden yararlanılabilir.

3.2. Abortus Veya Kürtaj

Gebe kalmış bir kadının, karnındaki bebeği, oluşumun herhangi bir aşamasında düşürmesi olgusu-
na Türkçe’de “düşük” , tıp dilinde ise Abortus adı verilmektedir. Kürtaj ise anne rahmine yapışık biçim-
deki ceninin (embriyo) bulunduğu yerden bir tür tıbbi girişim ile kazınması, alınması işlemidir. Doğada-
ki her canlı gibi, insanlar da üreme yeteneğine sahiptir. Erkek cinsi ile kadın cinsinin, cinsel birleşmele-
ri kadının rahminde (uterus) döl oluşmasıyla sonuçlanır. İnsanın ilk şekli olarak gelişmeye başlayan bu 
döl, 280 gün içerisinde bebek halinde dünyaya gelir. Her kadın anne olmayı, çocuk doğurmayı büyük 
bir arzuyla bekler. Çocuk sahibi olmak hem anne hem de baba için çok büyük bir mutluluktur 1(1,2,3).

Oluşan ceninin, gelişmesinin herhangi bir aşamasında, gebeliğin istemli veya istemsiz olarak sona 
ermesi söz konusudur. Gebeliğin sona ermesinin nedenlerinden biri, anne veya cenindeki herhangi bir 
nedenden dolayı ve dıştan tıbbi bir girişimde bulunmadan, kendiliğinden düşük olmasıdır. Daha çok 
“düşük” (abortus) olarak adlandırılan, bu durum kuşkusuz annenin istemi dışındaki bir durumdur. 

Çocuk istemedikleri halde, gebe kalan kadınların, kendi başlarına veya sağlık çalışanı dışındaki bi-
rilerinin yardımıyla ve de tıbbi olmayan yöntemlerle dışarıdan girişimde bulunarak bebeklerini düşürme-
si gebeliğin sonlanmasının diğer bir nedenidir. 

(1) Aydın, 1999
(2) Arıoğul, 1994
(3) Sağlıkla İlgili Uluslararası Belgeler 1998
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Gebeliğin sona ermesinin diğer nedenlerinden biri olan kürtaj ise, bir hekim girişimi ile ve annenin 
istemiyle gerçekleştirilebilecek tıbbi bir olgudur. Ancak, buradaki istem durumu farklı iki niteliktedir. Bi-
rincisi, anneden veya bebekten kaynaklanan, hastalıklı bir durumun bulunması nedeniyle kürtajın ya-
pılmasıdır. Tıbbi deyimle, “tıbbi endikasyon”un bulunmasıdır. İkinci durum ise her şeyin yolunda gittiği, 
tıbbi endikasyon olmadığı halde bebeğinin kürtaj ya da başka bir tıbbi girişimle alınarak, gebeliğin son-
landırılması işlemidir. 

Gebeliği sona erdiren tüm bu olgulara sırayla etik yönden baktığımızda şu saptamaları yapabiliriz: 
Annenin istemi dışında, bebeğin herhangi bir sebepten dolayı düşmesi durumunda, etik yönden tartı-
şılacak herhangi bir nokta yoktur. Buna karşılık, annenin kendi başına veya başkalarının yardımıyla, tıb-
bi olmayan yöntem ve araçlarla düşük yapması anne ve çevredekilerin kişisel etik sorumluluğu kapsa-
mındadır. Bu durumun, olaya karışmadığı sürece, sağlık çalışanlarının mesleki etik değerleriyle bir ilişki-
si yoktur. Ancak, annenin ve olaya karışan diğer kişilerin davranışı, dünyadaki genel etik tartışmalar açı-
sından önemli bir konudur. Çünkü; gebeliğin süresini önemsemeden, neredeyse bir insan haline gelmiş 
olan erişkin bir ceninin düşürülmesini ya da alınmasını bir cinayet olarak görenler vardır. 

Herhangi bir sağlık çalışanın, bu türdeki bir girişime, herhangi bir şekilde katılması etik yönden yan-
lış ve kötü bir harekettir. Böyle bir düşük olayına sağlık çalışanı çeşitli biçimlerde katılmış olabilir. Örne-
ğin; bir ebenin, gebeliğini halk arasında başvurulan riskli bir yöntemle gebeliğini sonlandıracak olan bir 
gebeye, nasıl daha kolay ve daha az riskle düşük yapabileceği hakkında bilgi vermesi bile “düşük” va-
kasına katılmış olmak anlamına gelir. Bir sağlık çalışanı olarak, bir ebenin böyle bir durumdaki mesleki 
sorumluluğu, gebeliğin sonlandırılması işleminin hekim tarafından gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Aynı 
şekilde, bir hekim de, insanlara kendi başlarına nasıl daha kolay düşük yapabilecekleri gibi bir konuda 
bilgilendirme ve özendirme içerisinde bulunamaz. Türk Ceza Kanunu’nda çocuk düşürtmek ve yardım-
cı olmak hapis cezasıyla cezalandırılan işlemlerdendir. 

Tıbbi zorunluluk bulunduğu durumlarda, gebelik süresine bakılmaksızın, hekim tarafından kürtaj 
yapılabilir. Bu durum da, etik yönden kuşkulu bir konu değildir. Ancak, hekimin tıbbi endikasyonunu iyi 
yapmış olması ve hastalıklı durumdan emin olması gerekmektedir. Türkiye’de, bu konu ‘’Rahim Tahli-
yesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük’’ ile düzenlenmiştir. Bu 
metin, bu konuda yol gösterici en temel metindir. 

Konumuz çerçevesinde, bugün için, dünyada en çok tartışılan konu tıbbi zorunluluk olmadığı hal-
de, tıbbi müdahale ile gebeliğin sona erdirilmesi işlemidir. Dünyada bu konuda çok çeşitli görüşler bu-
lunmaktadır. Konu, giderekten, yalnızca hekimin vereceği bir karar olmaktan çıkmakta ve ulusal düzey-
lerde düzenlemelere gidilmekte, hatta uluslararası düzeylerde sağlık çalışanlarına yol gösterici ilkeler 
tespit edilmektedir. Türkiye’de de gebeliğin sonlandırılabilmesine ilişkin yasal bir düzenleme bulunmak-
tadır. 1983 yılında çıkarılan yasaya göre, tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde,10 haftalığa kadar olan ge-
belikler sona erdirilebilmektedir. 

Düşük ya da kürtaj konusundaki tıp etiği tartışmalarının birinci ekseni, tıbbi zorunluluk bulunmadık-
ça, gebeliği sonlandırmaya hakkımızın olup olmadığıdır. İkinci ekseni ise, gebeliği sonlandırmaya hakkı-
mız varsa bunun hangi gebelik ayına/dönemine kadar yapabileceğimizdir. Bir başka ifade ile anne kar-
nındaki bebek ne zaman bir insan olarak görülebilir sorusuna yanıt getirilmesidir. Bununla birlikte daha 
birçok sayıda etik sorun karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, kürtaj konusunda anneden aydınlatılmış ona-
mının alınması, babanın kürtaj konusundaki kararı gibi konular da bulunmaktadır. Türkiye’de kürtaj iş-
lemini düzenleyen, Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanun, anne ve babanın rızasını gerekli görmektedir. 

Dünya tabipler Birliği’nin, düşük konusundaki görüşleri, 1970-İsveç’te benimsenmiş ve 
1983-İtalya’da geliştirilmiştir olan bildirilerle duyurulmuştur(1). Bu bildiri şu şekildedir: 

(1) Aksoy 1996
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Tedavi Amaçlı Düşüğe İlişkin Duyuru (1)

1- Hekimin üstlendiği ilk ahlak ilkesi, insan yaşamına başlangıcından itibaren saygı göstermek tedir.

2-Annenin yaşamsal çıkarlarıyla, doğmamış çocuğunun yaşamsal çıkarları arasında bir çatışma 
doğuran dış koşullar, bir ikilem ortaya çıkarır ve gebeliğin istemli olarak sonlandırılmasının gerekip ge-
rekmediği sorusunu gündeme getirir.

3-Böyle bir durumda verilen yanıtlardaki farklılık, doğmamış çocuğun yaşamına yönelik tutum-
lardaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Bu konu, saygı gösterilmesi gereken kişisel bir inanç ve vicdan 
sorunudur.

4-Belirli bir ülke ya da topluluktan bu yönde tutum ve kuralları belirlemesini istemek tıp mesleğinin 
görevi değildir. Ancak, toplum içinde hem hastaların korunmasını, hem de hekim haklarının savunulma-
sını sağlamaya çalışmak bizim görevimizdir.

5-Bu nedenle, tedavi amaçlı düşük, yasa izin veriyorsa yetkili makamların izin verdiği yerlerde uz-
man bir hekim tarafından yaptırılmalıdır.

6-Hekim, kendi inançlarının düşük yapılmasını önermesine izin vermediğini düşünüyorsa, tıbbi ba-
kımın yetkili bir meslektaşınca sürdürülmesini sağlayarak kendisi çekilebilir.

7-Dünya Tabipler Birliği’nin Genel Kurulu’nca onaylanmış olan bu duyuru, söz konusu üye birli ğin 
kendisi tarafından benimsenmedikçe, onun için bağlayıcı olarak görülemez.

3.3.Doğum Kontrolü

Doğum kontrolü, istenmeyen gebelikleri önlemek suretiyle, insanların kendi istekleri doğrultusun-
da çocuk sahip olmalarını sağlayan girişimlerdir. İstenmeyen zamanda ya da sayıda çocuk doğmasına 
engel olmak amacıyla, eşlerden biri veya her ikisi, herhangi bir doğum kontrol yöntemine başvurabilir-
ler. Bu amaçla, doğum kontrol hapları, prezervatif, rahim içi araç kullanımı, takvim yöntemi, sperm öldü-
rücü maddeler ya da diyafram gibi araçlar kullanılmaktadır. Devamlı bir korunma sağlayabilmek için, kı-
sırlaştırma (sterilizasyon) girişimleri de yapılabilmektedir. 

Doğum kontrolü, bir başka ifade biçimiyle “aile planlaması” olarak da dile getirilmektedir. Türkiye’de, 
1993 Nüfus ve Sağlık Araştırması’na göre; ailelerin % 63’ü herhangi bir yöntemle doğum kontrolü yap-
maktadır. Ancak, bunlar içinde etkin doğum kontrolü yöntemi kullananların oranı % 35’dir. Diğer yan-
dan, 30-49 yaş arası kadınların %75’den fazlası artık daha fazla çocuk sahibi olmak istemediklerini be-
lirtmişlerdir(2). Görülüyor ki; doğum kontrolü Türkiye’deki insanların yaşamında önemli bir yere sahiptir. 
Buna karşılık, doğum kontrol yöntemlerinin neler olduklarını, nasıl kullanıldıklarını ya da ne tür etkileri-
nin bulunduklarını bilmek, her insan için kolayca ulaşılabilir bilgiler değildir. 

Dünyada hızla artan nüfus sayısının, bireysel ve toplumsal düzeyde getirdiği sosyo-ekonomik sı-
kıntılar, doğum kontrol yöntemlerinin etkin biçimde kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Bunun için top-
lum olarak, bu konuda aktif bir çalışma içinde olunmalıdır. Bakımı ve yetiştirilmesinin çok zor olacağı bi-
linen çocukları dünyaya getirerek, onları aç ve perişan durumlara sürüklemek doğru, başka bir ifadey-
le etik bir davranış değildir. 

Doğum kontrolü aracılığıyla nüfus artışını frenlemek, hem aile ve toplum üzerindeki yükü azalta-
cak, hem de anne sağlığının korunmasına yarayacaktır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2000 yılındaki herkes 
için sağlık hedefl eri arasında yaşam süresinin 75 yıla çıkartılması, bebek ölüm hızının % 0,2’ye, anne 
ölüm hızının yüz bin canlı doğumda 15’in altına indirilmesi gibi hedefl er bulunmaktadır. Bunun için, do-

(1) Sağlıkla İlgili Uluslararası Belgeler 1998
(2) Elçioğlu ve ark. 1999
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ğum kontrol yöntemlerinin en etkin biçimde kullanılarak arzulanan düzeyde bir aile planlamasının ya-
pılması gereklidir(1).1

Aile planlamasında, en önemli tıbbi hizmetlerin başında kişilere danışmanlık hizmetinin verilme-
si gelmektedir. Danışmanlık hizmetinden amaç, uzman kişiler tarafından, doğru ve güvenilir bilgiler su-
narak kişilerin bilinçlendirilerek, kendi başlarına özgürce karar verebilmelerini sağlamaktır. Geldiğimiz 
bu noktada aile planlaması kapsamında kişilerin bazı haklarından söz edilebilir. Bu haklar sırasıyla (1) ;

1-  Bilgilendirilme hakkı. Aile planlamasının yararları ve elde edilebilirliği konusunda bilgi alma 
hakkı,

2- Ulaşma hakkı: Cins, din, ırk, medeni durumu ne olursa olsun ve hangi kaynaktan gelirse gel-
sin hizmet alma hakkı, 

3- Seçme hakkı: Aile planlaması yöntemlerini kullanıp kullanmama konusunda seçme hakkı ve 
eğer kullanacak ise, hangi yöntemi yeğleyeceği konusundaki seçme hakkı,

4- Güvenlik hakkı: Güvenli ve etkin yöntemleri elde etme hakkı,

5- Mahremiyet hakkı: Hizmet alırken ve görüşürken mahremiyetinin sağlandığı bir ortamda bulun-
ma hakkı,

6- Gizlilik hakkı: Kişisel her türlü bilginin gizli tutulmasını bekleme hakkı,

7- Onur hakkı: Nazik, ilgili ve dikkatli davranışlarla muamele görme hakkı,

8- Rahatlık hakkı: Hizmet alırken rahat bir ortamda ve durumda bulunabilme hakkı,

9- Hizmetten devamlı yararlanma hakkı: Doğum kontrolü malzemelerini ihtiyacı olduğu sürece 
edinebilme hakkı,

10- Fikir söyleme hakkı: Sunulan hizmetler konusunda fi krini söyleme fırsatının verilmesi hakkı. 

Görüldüğü gibi, doğum kontrolü uygulayacak kişi ile olan ilişkilerin etik değerleri koruyucu bir şe-
kilde olması için, bazı davranış biçimlerine ve etik öğelere dikkat edilmesi gerekmektedir. Hastanın bil-
gilendirilmesi ve özgür iradesiyle doğum kontrolünü kabul ederek, yöntemi kendisinin belirlemesi ge-
rekmektedir. Hastanın bilgilendirilip onayının alınması konusu, özellikle üreme fonksiyonuna geri dönüş 
olasılığının düşük olduğu, sterilizasyon işlemlerinde son derece önemlidir(2,3).2

Dünya Tabipler Birliği, 1994 yılında, aile planlamasına ilişkin kadınların haklarından söz eden, Kadı-
nın Doğum Kontrol Hakkı (İsveç, 1994) adlı bir bildirge yayımlamıştır(2). Bu bildirge, doğum kontrolü ko-
nusunda, kadının konumunu belirlemektedir.

Dünya Tabipler Birliği, istenmeyen gebeliklerin kadınların ve onların çocuklarının sağlığı üzerine be-
lirgin bir etkisi olabildiğinin bilincindedir. Hamileliği düzenleme ve kontrol etme yeteneği kadınların fi zik-
sel ve zihinsel sağlığı ile sosyal iyiliğinin temel bileşenleri olarak değerlendirilmelidir(4).

Gelişmekte olan ülkelerin bir çoğunda hamilelik kontrolü için kuvvetli fakat büyük oranda karşı-
lanmamış bir talep vardır. Bu ülkelerdeki birçok kadın hamilelikten korunmak istemektedir; fakat halen 
doğum kontrolü kullanmamaktadır.

Doğum kontrolü, istenmeyen gebeliklere bağlı risklerden dolayı, kadınların erken ölümlerini ön-
leyebilir. Aile koşullarına uygun sayıda çocuk doğurmak, bebek ve çocukların yaşamasını sağlayacak-
tır. Politik, dini veya diğer grupların doğum kontrolü kullanımına karşı çıktığı yerlerde bile her bir kadın 
doğum kontrolü ile ilgili tercih hakkına sahip olmalıdır.

(1) Elçioğlu ve ark.1999
(2) Kırımlıoğlu, 1998
(3)Toker, 1994
(4)Sağlıkla İlgili Uluslararası Belgeler 1998
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Dünya Tabipler Birliği, tüm kadınların şans eseri değil tercih ederek doğum kontrolünü sağla-
masına izin verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca Dünya Tabipler Birliği doğum kontrolü ile ilgili bi-
reysel tercihi uygulamanın ulus veya etnik kökenden bağımsız olarak bir kadın hakkı oldu ğunu belirt-
mektedir. Kadınlar, aile planlamasından yarar görmek için, gereken tüm tıbbi ve sosyal danışmaya ulaş-
mış olmalıdır.

Dünya Tabipler Birliği, 1996 yılında, aile planlaması konusunda, daha önce yayımladığı bildirgeleri 
derleyerek, yeni bir belge yayımlamıştır. Aile Planlaması Ve Kadınların (Korunma) Doğum Kontrol Hakla-
rı (1996 Güney Afrika Cumhuriyeti) adlı bu belgede; kadınların aile planlamasına ilişkin haklarından söz 
edilmektedir. 

Bu metin daha önce “Kadınların Doğum Kontrol Hakkı” (orijinal doküman/OD) ve “Aile Plan-
laması”(orijinal doküman/7E) başlıklarıyla yayımlanmış iki kararın harmanlanmasıdır ve her iki metnin 
de yerini almıştır. Bu metin aşağıya çıkarılmıştır.

1-Dünya Tabipler Birliği istenmeyen hamileliklerin; kadınların ve çocuklarının sağlığı üzerinde zarar-
lı etkileri olabileceğini kabul eder. Bu yüzden, Dünya Tabipler Birliği kısıtlamak üzere değil, insan haya-
tını zenginleştirmek üzere kullanıldığı sürece, aile planlamasını onaylar.

2-Dünya Tabipler Birliği tüm kadınların doğum kontrolü kararına şans eseri değil, bilinçli ola rak, se-
çerek ulaşmasına olanak tanınmasını destekler. Doğurganlığın düzenlenmesi ve kontrolü, kadınların fi -
ziksel ve ruhsal sağlıklarının ve sosyal iyiliğinin temel bir parçası olarak görülmelidir. Korunma kadınla-
rın istenmeyen gebelikler sonucu erken ölümlerini engeller. Çocuk yetiştirmenin uygun şekilde planlan-
ması da, bebek ve çocukların hayatta kalma şanslarını artıracak ve bireylere potansiyellerini tam olarak 
gerçekleştirmeleri konusunda daha fazla fırsat tanıyacaktır. Yani, kadın ların bedenleri hakkında ve aile 
planlamasından yararlanmak için ihtiyaç duyduklarında, gerekli tıbbi ve sosyal danışma merkezlerine 
nasıl ulaşacakları ve onları nasıl kullanacakları konusunda bilgilenme hakları vardır. Erkekler de korun-
ma konusunda bilgilendirilmelidirler.

3-Gelişmiş ülkelerin pek çoğunda güçlü, fakat sistemsiz/örgütsüz bir doğum kontrolü talebi vardır. 
Bu ülkelerde, şu anda korunma yöntemi kullanmayan pek çok kadın gebelikten kaçınmak istiyor. Dün-
ya Tabipler Birliği, bunun, milliyet, sosyal statü ya da inanç ayrımı gözetmeksizin tüm kadınların hak-
kı olduğunu kabul eder. Bununla birlikte, korunma ile ilgili kişisel tercihlerin uygula nışı sırasında ailenin 
durumunu da dikkate alır. Eğer bir kadın, doktorun sunamayacağını- yapamayacağını hissettiği bir hiz-
mete ihtiyaç duyuyorsa, bu kadın başka bir birime sevk edilmelidir. Kadınların korunma yöntemlerine 
ulaşma hak ve özgürlükleri, herhangi bir baskı grubuna karşı korunmalı ve garantiye alınmalıdır.

4-Bu nedenlerle Dünya Tabipler Birliği;

a)Tüm ulusal tabipler birliklerine aile planlaması eğitimi yararına çalışmalarını, uygun olduğu za-
man diğer gruplar ve hükümetle bu konuda İşbirliği yapmalarını ve eğitim materyallerinde, bilgide ve 
teknik yardımda yüksek standartları sağlamalarını önerir.

b)Tüm tıp okullarını, aile planlamasını ana ve çocuk sağlığı bölümünün bir parçası olarak tıp müf-
redatına dahil etmeye teşvik eder.

c) Uygun örgütlerin aile planlaması hakkında konferans, sempozyum örgütlemesini ya da aile plan-
lamasının çeşitli boyutları ile ilgili yapılan çalışmalara katılarak, aile planlamasını desteklemek ve geliş-
tirmek konusundaki isteğini bir kez daha vurgular.

Türkiye’de, bu konuya özgü yasal düzenlemeler 2827 sayılı ‘’Nüfus Planlaması Hakkında Kanun’’ 
ile ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Bunlardan, Nüfus Planlaması 
Hizmetlerini Yürütme Yönetmeliği, sağlık çalışanlarına yol gösteren ayrıntılı metinlerden biridir. 
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3.4. Yapay Döllenme

Doğa, canlılara üreme yeteneğini vermiştir. Diğer canlılarında olduğu gibi, insanda da erkek ve dişi 
cinsin bir araya gelerek, cinsel ilişkide bulunması yeni bir insanın dünyaya gelmesiyle sonuçlanmakta-
dır. İnsanlık, bu yeteneği aracılığıyla, binlerce yıldan beri varlığını sürdüre gelmiştir.

Üreme yeteneğinin, hemen her insanda doğuştan var olduğu kabul edilir. Bununla birlikte, kalı-
tımsal veya sonradan oluşan çeşitli durumlar nedeniyle, bazı insanların, üreme organlarındaki sorunla-
ra bağlı olarak, üreme fonksiyonlarını yerine getirilmesinde aksaklıklar meydana gelebilir. Üreme fonk-
siyonunun olmaması anlamına gelen ve “kısırlık” adını verdiğimiz durum karşısında, geçmişte, müda-
hale fi kri bulunsa da, insanoğlunun yapılabileceği fazla bir olanak olmamıştır. Ancak, son 20-30 yılda-
ki yardımcı üreme tekniklerinin gelişmesi bu konuda insanları mutlu edici gelişmelere kapı aralamıştır. 

Çocuk sahibi olamayan insanlar artık günümüzde bazı teknik müdahale yöntemleri vasıtasıyla ço-
cuk sahibi olabilir hale gelmişlerdir. Yapay döllenme adı altında birden fazla sayıda teknik uygulama 
mevcuttur. Bunlardan arasında en çok bilineni invitro fertilizasyondur (1). 

İnsanoğlunun doğal koşullar dışında, bu şekilde “yapay” ortam ve yöntemlerle, bir tür laboratuvar 
çalışması şeklinde bebek sahibi olma istemi, kuşkusuz beraberinde etik sorun ve kaygıları da göz önün-
de bulundurmayı gerektirmektedir. Aynı şekilde yapay döllenme uygulamalarının tıbbi zorunluluktan de-
ğil, normal üreme fonksiyonlarına sahip kişiler tarafından baş vurulabilir olması da çok önemli etik ve 
sosyal sorunlarının doğmasına neden olabilecektir.

Doğal şartlarda anne yumurtası (ovum) ile erkeğin spermi anne rahminde bir araya gelerek döl 
(embriyo) oluşturmaktadırlar. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen bu yapay döllenme ister istemez 
tüm kontrolü insan eline vermekte ve kaçınılmaz olarak döl (embriyo) üzerinde çeşitli bilimsel-tıbbi mü-
dahaleye olanak tanımaktadır. Örneğin, laboratuvar ortamında birden fazla döl üretmeniz, genetik özel-
likleri araştırmanız, benzer döller yaratmanız vb. mümkündür. Bir laboratuvar materyali gibi döl üzerin-
de yapabileceğiniz çalışmaların olumlu yönleri bulunabilir. Örneğin, genetik hastalıklarının tespiti hat-
ta tedavisi söz konusu olabilir. Ancak, bununla birlikte hem fırsatın eline geçmesinin yarattığı olanaklar 
hem de iyi niyetli olmayan girişimler gelecek için şüpheli ve kaygı verici uygulamaları beraberinde geti-
rebilir. Bir başka ifade ile doğada var olan doğal denge insanın müdahalesiyle alt üst olabilir ki, bu etik 
açıdan düşündürücü noktalara götürür. 

Dölün bir laboratuvar materyali haline gelmesi, insanın varlığına duyulan derin saygı ve hürmete 
gölge düşürecektir. İnsan embriyosu herhangi bir nesne gibi algılanacaktır. Dölün bu şekilde bir deney 
malzemesi haline gelmesi bazıları tarafından etik yönden şiddetle eleştirilmektedir. Diğer yandan yapay 
döllenme yöntemi ile doğan çocuklar ile anne-baba ilişkisinin nasıl gerçekleşeceği konusunda kaygılar 
bulunmaktadır ve bu konuda görüş belirtmeye yaracak bilimsel veri henüz oluşmamıştır. Bu tür verilerin 
elde edilebilmesi için uzun bir süreye ihtiyaç bulunmaktadır. 

Dölün organizma dışında oluşturulup, taşınabilir bir nesne haline gelmesi, kuşkusuz bunun güven-
lik sorununu da beraberinde getirmektedir. Embriyonun ticari amaçlar için kullanılması sorunu, yardım-
cı üreme tekniklerinin kullanılması ve yapay döllenme uygulamalarının yaygınlaşmasıyla dikkat çeker 
bir konu haline gelmiştir. 

Yapay döllenme taraftarı görüşler, bu yöntemin tıbbi tedavi yöntemi olduğunu iddia etmektedirler. 
Çocuk yapma yeterliliğine sahip olmayan kişilerin bu tıbbi yöntemleri uygulama hakkına sahip olduk-
ları düşünülmektedir. Her insan kendi başına karar vermesi gereken “özerk” bir kimliğe sahiptir. Özerk-
lik değerleri içinde, böylesi insani bir durumla ilgili tercihte bulunabilme hakkına sahip olması gerekir. 
Ancak tıbbi ve etik yönden birlikte bakıldığında kişilerin yapay döllenme yoluyla çocuk sahibi olmala-
rına fırsat verecek uygulamaya kişiler başlarken nasıl karar vereceklerdir? Karar noktasında en önem-

(1) Arda ve ark. 1993
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li konu, kişilerin bilgilendirilmesi ve aydınlatılmış onamlarının alınmasıdır. Yapay uygulama yöntemi ile 
bebek sahibi olmak isteyen çiftlere konunun tıbbi boyutu son derece açık biçimde anlatılmalıdır. Bekle-
nen risk ve yararların, çiftler tarafından çok iyi anlaşılması gerekmektedir. İleride ortaya çıkabilecek tıb-
bi durumlar ayrıntılarıyla dile getirilmelidir. Çiftlerin bilgilendirilmesinin yalnızca tıbbi yönden olması yet-
mez. Bilgilendirme işlemi, aynı zamanda, yapay döllenmenin etik ve sosyal boyutlarının neler olduğu-
nu da içermelidir(1).1

Yapay döllenme uygulamalarına yönelik olarak son vurgulanması gereken, insana saygı ve zarar 
vermeme ilkelerinin yaşama geçirilmesidir. Embriyonun, bir “insana” yakışır tarzda muamele görmesi 
gerekir. İnsana duyulan saygı bunu gerektirir. Aynı şekilde embriyonun, bir insan olarak algılanması ve 
insana zarar vermemek nasıl diğer konularda tıp etiğinin temel ilkelerinden biri ise burada da temel bir 
ilke olarak yer alması etik bir yükümlülüktür.

Türkiye’de, üremeye yardımcı tedavi uygulayacak merkezlerin uyması gereken kurallar ile sahip ol-
ması gereken nitelikleri Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. 

3.5.Tüp Bebek

Yardımcı üreme teknikleri ile yapay döllenme uygulamasının başlaması karşımıza tüp bebek (in-
vitro fertilizasyon) olgusunu çıkarmıştır. Bugün için dışarıdan müdahale ile döl oluşumunu kolaylaştır-
mak için yapılan yapay döllenme yöntemleri arasında halk tarafından en çok bilineni tüp bebektir. “Tüp 
bebek,” deyimi; anne ovumu ile erkek sperminin, insan bedeni dışında ve laboratuvar koşullarında, bir 
araya getirilerek döl oluşturulması ve bunun, daha sonra, anne rahmine yerleştirilmesi işlemi sonucun-
da hayat bulan bebeklere halk arasında verilen adlandırmadır. İlk tüp bebek, 1978 yılında, İngiltere’de 
gerçekleştirilmiştir. 

Önceki bölümde de belirttiği gibi, tüp bebek olgusunda da zarar vermeme ilkesinin işlemesi gerek-
mektedir. Bu hem bebek için, hem de anne ve baba için geçerlidir. Aynı şekilde, tüp bebek işlemi, hem 
embriyoya hem de anne ve babaya karşı saygı ilkesinden ödün verilmeden gerçekleştirilmelidir. Bu çer-
çevede ve bu ilkeler doğrultusunda, tüp bebek uygulamaları sırasında şu yükümlülüklerin yerine geti-
rilmesi gerekmektedir: 1) Embriyo, potansiyel bir insan olarak kabul edilip, erişkin bir insana gösterilen 
saygı düzeyinde, saygı görmelidir. 2) Embriyoya zarar verilmemelidir. 3) Yardımcı üreme teknikleri, iş-
lemlere katılan ve katkıda bulunan diğer kişilere de zarar vermemelidir. Hipokratik etikteki temel ilkeler-
den biri “öncelikle zarar verme”dir. Bu nedenle de, tüp bebek uygulaması, kısır çiftlere, vericilere, uygu-
lamayı yapan sağlık çalışanlarına herhangi bir zarar verici etkide bulunmamalıdır. 4) Tüp bebek uygula-
masına girenler gönüllü olmalıdırlar. 5) Tüp bebek uygulaması toplumsal değerlere zarar vermemelidir. 
6) Uygulamayla ilgili etik ölçütler geliştirilmelidir2(1).

Diğer yandan, tüp bebek tekniği sonucunda pratikte ortaya çıkacak olası durumlar, bugün için, ge-
leceğe yönelik etik kaygıları da akla getirmekte ve tartışılmaktadır. Örneğin, laboratuvarda oluşturulan 
embriyolar bir deney malzemesi olarak kullanılabilir. Embriyolar, işe yaramaz görülerek, çöpe atılabilir 
ya da ileride kullanılmak üzere dondurularak saklanabilir. Çünkü; tüp bebek uygulamasında, annenin 
hormonal tedavi alması sırasında, birden fazla yumurta yapması ve bunların döllenmesi; ama büyümesi 
için yalnızca bir-ikisinin anne rahmine yerleştirilmesi, böylece geride kalan “artık embriyo”lar varlığı söz 
konusudur. Birden fazla embriyo arasından hangisi anne rahmine yerleştirilecektir? Eğer genetik yapı 
öğrenilmiş ise, cinsiyetine göre ya da sağlıklı olup olmadığına göre embriyo seçimi yapılacak ve geri-
de kalanlar yok edilecektir. Buna karşılık, embriyoya erişkin bir insan kadar saygı gösterilmesi gerektiği 
söylenirken, bu durumda etik bir sıkıntı ortaya çıkmayacak mıdır ? Aynı şekilde, genetik manipulasyon-
larla genetik materyali geliştirilmiş “super” insanların doğumu da sağlanabilir (1,2,3) .

(1) Ersoy, 1996
(2) Haris 1998
(3) Nuttal 1997
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Bir başka konu da “taşıyıcı annelik” olgusunun ortaya çıkışıdır. Tüp bebek işleminde, embriyonun 
rahmine yerleştirileceği kadın; yani gebe kalacak kadın, yumurtanın sahibi olan kadından başka bir ka-
dın da olabilmektedir. Çünkü; bir erkek spermi ile kadın yumurtasının laboratuvarda birleştirildikten son-
ra oluşan, embriyonun büyümesi için herhangi bir kadın rahmine yerleştirilmesi olanaklıdır. Hatta, ta-
rafl ar birbirlerini tanımıyor bile olabilirler. Bu gibi durumların ortaya çıkaracağı etik, sosyal ve hukuki so-
nuçların nereye varacağı belli değildir. Yardımcı üreme tekniklerinin, günümüzde, ulaşmış olduğu aşa-
ma, geçmişte düş olabilecek birçok girişimi olanaklı hale getirmiştir. Kadın yumurtası ile erkek spermi-
nin dondurulması ve onların ölümlerinden sonra bile çözülüp döllenmeleri ve bu embriyonun taşıyıcı bir 
kadına nakledilerek ölü insanların çocuk sahibi olmaları gibi olası gelişmeler söz konusudur. 

Dünya Tabipler Birliği’nin, tüp bebek konusundaki İn-Vitro Döllenme ve Embriyo Transplantasyonu 
(1997 Madrid, İspanya) adlı bildirgesi bu alandaki etik değer ve ilkelerin neler oldukları konusunda ipuç-
ları vermektedir(3). Bu bildirge aşağıda verilmiştir.

In-Vitro döllenme ve embriyo transplantasyonu, dünyanın birçok kesiminde, infertilitenin tedavisi 
için kullanılan bir tekniktir. Ancak, bu, yalnızca kısırlığın giderilmesi için değil; aynı zamanda olası gene-
tik bozukluklardan kaçınma, insan üremesi ve doğum kontrolü konusundaki temel çalışma ları artırma 
konusunda da hem hasta olarak bireylere hem de genel olarak topluma yararlı olma potansiyeline sa-
hip bir yöntemdir.

Dünya Tabipler Birliği, hekimlerin, anne adaylarının sağlığı ve yaşamın başlangıcından itibaren 
embriyo ile ilgili konularda uygun ve ahlaki şekilde davranmasını öngörür. Ahlaki zorunlulukları kavra-
mada ve izlemede hekimlere yardımcı olmak için, Dünya Tabipler Birliği bu bildiriyi düzenle miştir.

Ahlaki ve bilimsel bakış açısından, insan üremesinde tıbbi yardım, aşağıdaki konulara özel refe rans 
ile klasik ilaç ve cerrahi tedaviye cevap vermeyen, tüm kısırlık olgularında uygulanır:

a) immün uyumsuzluk,

b) erkek ve dişi gametler arasında geri dönüşsüz engellenme,

c) bilinmeyen sebeplerden dolayı kısırlık.

Tüm bu durumlarda, hekim, yalnızca alıcı ve vericilerin onayı ile hareket edebilir. Hekim, daima, iş-
lemin doğacak çocukla ilgisini en iyi kuracak şekilde davranmalıdır.

Hastalara, onların anlama düzeyinde, amaç, yöntem, riskler, uygunsuz durumlar ve işlemin düş kı-
rıklığına uğratan yönleri konusunda yeterli bilgiyi sağlamak ve hastalardan işlem için yazılı onay almak 
hekimin sorumluluğudur. Herhangi bir tipteki, seçici işlem dahilinde, hekim, işlemi gerçekleştirme so-
rumluluğunu almadan önce, yeterli uzmanlaşmış eğitime sahip olmalıdır. Hekim, ulusal tabip birliği ve 
toplumdaki diğer uygun tıp kurumlarının belirlediği ahlaki gereksinimlerin yanı sıra tüm güncel yasa 
ve düzenlemelere uymalıdır. Hastalar, herhangi bir tıbbi tedavide olduğu şekilde, gizlilik ve özel haya-
ta saygıyı görmelidir.

İn-vitro fertilizasyon teknikleri, kısırlığın hemen tedavisi için kullanılamayacak çoklukta ovum üretti-
ği zaman, bunların kullanımı vericiler ile anlaşma dahilinde belirlenmelidir; fazla ovum:

a)Parçalanabilir,

b) Dondurularak saklama işlemine alınabilir,

c)Döllenir ve dondurularak saklama işlemine alınabilir.

Olgunlaşma, döllenme ve çok hücreli gelişme sürecinin ilk evresi ile ilgili bilimsel bilgiler hala erken 
dönemindedir. Bu yüzden, bu alandaki fi ziksel ve kimyasal çalışma ve deneylere devam eder ken, Hel-
sinki Bildirgesi ilkelerine kesin olarak uyulmalı ve mutlaka vericilerin yazılı onayı alınmalıdır. 
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Araştırma Boyutu: İnvitro fertilizasyon ve embrio transplatasyon tekniği, genetik bozuklukların na-
sıl ortaya çıktığı ve iletildiği, bunların nasıl önlenebileceği veya tedavi edilebileceği konusundaki araştır-
maları daha iyi bir anlayışa yöneltmede de yararlı olabilir. Hem hekim hem de hasta için, derin etik ilke-
ler ortaya çıkabilir. Hekim, kişisel olarak edindiği, moral ilkeleri çiğnememeli ve hastanın sahip olduğu 
etik ilkelere de duyarlı olmalıdır. Hekim, araştırmaya katılacak hastalarla tam iletişim kurma konusunda 
en büyük sorumluluğa sahiptir ve hastaların yazılı onayı, ahlaki stan dartlar yoluyla belirtilen profesyonel 
sorumluluğun yanı sıra yasal gerekleri de karşılamalıdır. Dünya Tabipler Birliği’nin Helsinki Bildirgesi’nin 
ilkeleri, invitro fertilizasyon ve embrio transplantasyonu konusundaki, tüm klinik araştırmalara uygula-
nacak ve ayrıca klinik araştırma dışında ortaya çıkabi lecek tüm sorunlarda da bu ilkelere uyulacaktır.

Dünya Tabipler Birliği, hekimin, cinsiyete bağlı ciddi hastalığın geçişinden kaçınmak amacı dışın-
da, ceninin cinsiyeti için bir tercih yapma amacıyla, üreme sürecine müdahaleden kaçınması nı önerir.

Bağış Boyutu: İnvitro fertilizasyon ve embriyo transplantasyon tekniği ovum, sperm ve embriyo-
nun muhtemelen bağışlanmasını gerektirir ve burada biyolojik donörler, bu işlem yoluyla üretilecek, ço-
cuğun anne babası olmayabilir. Bağışlanan gametler veya embriyonun bu tip kullanımı hem hastalar 
hem de invitro fertilizasyon ve embriyo transplantasyon işlemleri ile ilgili hekimlere ciddi yasal, moral 
ve ahlaki konular çıkarabilir. Hekim, tüm makul yasaları ve ulusal tıp birliği yada diğer uygun tıp orga-
nizasyonları tarafından belirtilen ahlaki sınırlamaları gözetmelidir. Hekim, aynı zamanda hastaların mo-
ral ve ahlaki ilkelerine duyarlı ve saygılı olmalı, yasal ya da ahlaki sınırlamalara ters düştü ğünde ya da 
hastaların moral ilkelerine uymadığında, bağışlanan gametlerin veya embriyoların kullanımından kaçın-
malıdır. Hekim, kabul edilemez olarak değerlendirdiği herhangi bir girişimi red detme hakkına sahiptir.

Kriopreservasyon (dondurarak saklama) tekniği, bağış için gametlerin ve embriyoların elde bulun-
ma oranını artırır. İzin verilen hallerde, bir veya daha fazla gamet vericisi veya bir embriyo vericisi muh-
temel çocuğun fonk siyonel anne babaları olmayacaksa, hekim alıcıların doğmamış çocuk için tüm so-
rumluluğu kabul edeceği ve vericilerin çocuk doğduğu zaman üzerinde hiçbir hak iddia etmeyeceğine 
dair bir belge imzalatmalıdır.

Hasta, uterusu olmayan yetişkin bir kadın olduğunda, kullanımı mevcut yasalar veya ulusal tıp bir-
liği ya da diğer uygun tabip örgütlerinin ahlaki kurallarına aykırı olmamak koşulu ile, vekil anne kullanı-
labilir. Böyle bir vekalet yöntemine, herhangi bir biçimde katılan tarafl arın, serbest ve yazılı onayları alın-
malıdır. Böyle bir vekil annelik yönteminin kullanımında, yasal, ahlaki ve moral kurallar vardır. Hekim, 
böyle bir yöntemi kullanmaya karar vermek için, tüm bu kuralları kavramalı ve değerlendirme lidir.

Aşağıdaki paragraf erkek ve karısı tarafından benimsenecek bir çocuğun ortaya çıkarılması ama-
cıyla bir erkeğin spermi ile yapay olarak bir ücret karşılığı inseminasyon işlemıne alınacak bir kadın ile 
anlaşarak “vekil anne babalık” düzenlemesini onaylamaya yönelik değildir.

Ovum, sperm veya embriyonun piyasaya sunuş veya satış için önerilmesi yoluyla herhangi bir tica-
ri amaçla kullanılması Dünya Tabipler Birliği tarafından suç sayılmaktadır.

3.6. Amputasyon

Tıpta, bazen ve çeşitli nedenlerle, el-ayak gibi ekstremitelerin kesilmesi durumuyla karşı karşıya ka-
lınabilir. Ağır harabiyet, ekstremitenin o bölgesindeki beslenme sorunu ya da donma gibi nedenle canlı-
lık özelliğini kaybetmiş olan ekstremite veya bir kısmını kesmek tıbben zorunlu olabilir. İşte, tıbbi zorun-
luluk nedeniyle, bir ekstremite veya bir kısmının kesilmesi girişimine ampütasyon nedir. Örneğin, tümü 
ya da bir kısmı gangren olmuş bir bacağın, tıbbi olarak, gangren olan bölgesini kesmekten başka ya-
pılacak bir şey yoktur. Çünkü; bu bölge canlılık özelliğini yitirmiş, ölü bir bölgedir. Ampütasyon, kuşku-
suz, hasta için çok ağır bir durumdur. Bir kolunu ya da bacağını kaybetmek, ömür boyunca sakatlık ha-
liyle karşı karşıya kalmak demektir. Bu nedenle, ampütasyon kararını verebilmek tıbbi bir durum olduğu 
gibi etik bir sorumluluğu da yüklenmek demektir. 
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Sağlık çalışanının görevi; hastanın yaşamını uzatmak ve ağrısını dindirmektir. Yaşamı uzatmak için 
tıbbi girişim yapılır. Aynı zamanda da hastanın ağrı ve acısı dindirilmeye çalışılır. Ampütasyonu gerekti-
ren durum hayatı tehdit eden durumdur. Çünkü; sorun, yalnızca yaralı ekstremite bölgesiyle ilgili değil-
dir. Yaralı, hasarlı ya da enfeksiyonlu bölgedeki olaylar, kısa süre sonra, tüm vücudu etkileyecektir. Do-
layısıyla, eğer ampütasyon yapılmaz ise hasta kaybedilecektir. Hastanın yaşaması için yaralı-hasta eks-
tremitenin yok edilmesinden başka yapılacak bir şey toktur. Hasta, ancak o zaman, yaşamını sürdürebi-
lecektir. Ampütasyon uygulanması ile hem hastanın hayatı kurtarılır hem de ağrısı-acısı dindirilmiş olur. 

3.7. Hibernasyon

Doğada bazı canlılar, vücut ısılarını düşürerek, kış uykusuna yatar. Buna benzer bir durumun, in-
sanlarda da yaratılması görüşü, tıpta da yer bulmuştur. Hibernasyon, insan organizmasının dondurul-
ması anlamına gelmektedir. Sağlıklı bir insanın, çok düşük ısıda dondurularak, daha sonra, istenen bir 
zamanda, kişinin çözülerek yaşamına devam etmesi, gelecekteki bilimsel ve teknik gelişmeler doğrul-
tusunda, gerçekleşebilecek bir olaydır. 

İnsanı dondurmanın çeşitli gerekçeleri olabilir. Bunlardan biri, günümüzün bilgi ve teknolojisi ile, 
tedavisi olanaklı olmayan bir hastalığa yakalanmış kişinin dondurulması işlemidir. Bu kişi, yakalandı-
ğı hastalıktan ölecekken, dondurulup o hastalığın tedavisinin bulunmasına dek beklenir. Tedavi yönte-
mi geliştirildiğinde, dondurulmuş kişi çözülür ve tedavisi yapılır. Dondurulmuş bir insanın, tekrar yaşa-
ma döndürülmesi halinde, kuşkusuz, bazı sorunlar ortaya çıkacaktır. Örneğin; kendi devrinin dışında, 
başka bir devirde tekrar gözlerini açan kişinin bu yeni dünyaya nasıl uyum sağlayacağı soru işaretle-
ri ile doludur (1). 

Günümüzde, bazı kişilerin bilimsel gelişmelere umut bağlamaları çok ileri düzeydedir. Bu kişiler, va-
siyet ederek “ölü” bedenlerini dondurtmaktadır. Bunlar, ileride, tıbbi bilgi ve tekniğin gelişmesinin geti-
receği olanaklarla, tekrar yaşamaya başlanabileceğine inanmaktadır. 

Eğer, dondurma teknolojinin geliştiğini ve bir kişiyi ölmeden hemen önce dondurduğumuzu varsa-
yar isek, dondurulmuş kişiler canlı mı yoksa ölü mü sayılacaktır? “Ölüm” kavramı geriye dönüşü olma-
yan bir durumu tanımlar. Buna karşılık, dondurulmuş kişiler tekrar yaşama döneceklerdir. O zaman, o ki-
şilerin mirası nasıl olacak, nüfus kütüklerindeki yerleri korunacak mı? Böyle bir işlem için; herkes kendi 
“dondurma” aygıtlarını kendisi mi alacak, yoksa kamu kaynakları tarafından herkese bu olanak sağla-
nacak mıdır? Sağlıklarında dondurulmuş kişilerin, bedenlerinin çözümü herhangi bir nedenle yapılmaz 
ise, bu ne gibi sonuçların ortaya çıkmasına neden olacaktır? Bunlar gibi daha birçok soru, henüz “can-
lı dondurma” işlemi yapılamadığı halde, kafaları kurcalamaktadır(2).

3.8. Ötenazi

Eski Yunanca kaynaklı olan, ötenazi kelimesi; “iyi ölüm,” “tatlı ölüm,” ya da “rahat ölüm” gibi an-
lamlara gelmektedir. Günümüzde bu kelime; ağrı-acı içinde kıvranan, ölümcül bir hastalığa yakalanmış 
olan kişilerin, geriye kalan kısa yaşam dönemlerinde, kendi bilinçli istekleri ile yaşamak istemeyip ve 
ölümlerini istemeleri anlamında kullanılmaktadır. 

İyileşmesi olanaksız hastaların yaşamlarına son verilmesi düşüncesi yeni değildir. Hipokrat, has-
tayı iyileştirmek dışında, hekimin hastanın ağrı ve acılarını dindirmekle sorumlu olduğunu söylemiştir. 
Bununla birlikte, Hipokrat, hekimlere, tedavi olanağı olmayan hastaları tedavi etmeye kalkışmamaları-
nı önerir. Diğer yandan, Hipokrat, andında, istek üzerine bile olsa, hastaya zehir vererek onun hayatına 
son vermeyi yasaklar. Ünlü fi lozof Platon ise; iyi olmayacak hastaları tedavi etmenin ne hastanın kendi-

(1) Erdemir, 1994
(2) Harris, 1998
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sine ne de topluma bir yararının olmadığını söyler1(2) . 

Hemen belirtelim ki; ötenazi Türk hukukunda kasten insan öldürme cezasıyla cezalandırılacak bir 
eylemdir. Eğer, ötenazi fi ili hekim tarafından bizzat gerçekleştirilmiş ise, kasten öldürme suçundan yar-
gılanır. Buna karşılık, hasta ölümünün hekimle ilişkisi, ikinci dereceden bir fi il ise, o zaman hekim intiha-
ra ikna ve yardım suçundan yargılanır (3).

Günümüzde, ötenaziye ilişkin, çeşitli tıbbi-müdahale olguları söz konusu olmasına rağmen, halk 
arasında, genellikle kastedilen “aktif ötenazi” durumudur. Oysa, bu konu ile ilgili tartışmalar içinde ge-
çen, ötenazi genel bir deyim olup, çeşitli tıbbi durumların karşılığı olarak kullanılır. Bu tartışmaların iyi an-
laşılabilmesi için; öncelikle, ötenazi ile ilgili kavramların neler olduklarını ve bunların birbiri ile olan fark-
lılıkların iyi bilinmesi gerekir. 

Pasif Ötenazi: (yaşam sürdürme tedavisinin sonlandırılması, tıbbi tedaviyi kesmek ya da hiç ver-
memek). Geri dönüşsüz solunum kaybı, yaygın beyin zedelenmesi, kanserlerin yaygın metastazlı evre-
si gibi nedenlerle, geri dönüşü ya da tedavi olasılığı olmayan hastalara “terminal dönem”deki hasta adı 
verilir. Bu hastaların yaşamı, genellikle, tıbbi girişimlerle sürdürülür. Bu tıbbi girişimlerin durdurularak, 
ölümün doğal seyrine bırakılması olayına pasif ötenazi denir.

Günümüzdeki tıbbi teknik ve olanaklarla yapılan girişimler, bir yandan insan yaşamını uzatırken, di-
ğer yandan da, bunların kullanım ve kullanım biçimleri karşımıza etik sorun kümelerini çıkartmaktadır. 
Bunlardan biri de ötenazi konusuyla ilişkilidir. Organizmanın, kendi başına solunum yapabilme yetene-
ği kaybolmuş olsa bile, solunum aygıtları ile, yapay biçimde, solunum sürdürülebilmektedir. Böylelikle 
kişi hayatta tutulabilmektedir. Bu şekildeki bir yaşam, kuşkusuz, bilincin bulunmadığı ve solunum aygı-
tına bağlı bir yaşamdır. Solunum aygıtının çekilmesi yaşamı sona erdirecektir. Bu ve benzeri, dönüşü ol-
mayan koma durumlarında, solunum aygıtını çekerek ölümün doğal seyrine bırakılması hali pasif öte-
naziye bir örnek oluşturmaktadır. Aynı şekilde, dışarıdan yapay beslenme ve sıvı yardımını durdurmak 
ya da tıbbi işlemleri ve tedaviyi durdurmak gibi olgular pasif ötenazi kavramı içinde değerlendirilir. Bey-
ni yaygın olarak zedelenmiş, geri dönüşü olmayan koma halindeki hastalardan yaşam desteğinin çekil-
mesi pasif ötenazinin diğer bir örneğidir. 

Gönüllü Aktif Ötenazi (Voluntary active euthanasia) (Hastanın isteğiyle, doğrudan hastanın ölü-
müne neden olma).Gönüllü aktif ötenazi, ölümcül hastalığa yakalanmış ve dayanılmaz ağrıları olan bi-
rinin, isteği üzerine hekimin tıbbi işlemle (örneğin; öldürücü madde enjeksiyonu gibi) kişinin yaşamına 
son vermesidir. 

Gönüllü olmayan aktif ötenazi (Non-voluntary active euthanasia) (Onam-izin vermeye ehil ol-
mayan ve akli durumu yetersiz olan hastanın, ölümüne neden olacak ilaç ya da diğer müdahaleleri kul-
lanmak) Hasta bilincinin yeterli olmadığı ya da herhangi bir şekilde onam/onay veremeyecek kadar 
mental hastalığı var iken, bilerek ilaç ve başka yöntem kullanarak hastanın ölümüne neden olmaktır (ör-
neğin; hasta komada iken).

Gönülsüz aktif ötenazi (İnvoluntary active euthanasi) (İsteği olmamasına rağmen hastanın öl-
dürülmesi) Bu terim, istemediği halde kişinin öldürülmesi anlamına gelir. Hasta bilinçli ve onam verebi-
lecek durumdadır, ama kendisinden herhangi bir izin istenmesi olmamıştır. Aklı başında bir insanın, ta-
mamen istemi dışında ilaç ya da başka müdahale ile ölümüne neden olmaktır. Bu aslında bir cinayettir. 

Hekim yardımlı ölüm (Physician assisted suicide) (Hekimin; kolayca hayatını sonlandırabilmesi 
amacıyla, gerekli bilgi ve/veya aracı hastaya sağlaması).

(2) Terzioğlu 1994
(3) Elçioğlu ve ark. 1994
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İntihar yolu ile, hayatlarını kolayca sona erdirebilmeleri için, hekimin kişilere gerekli araç ve bilgi-
yi sağlaması (örneğin öldürücü dozda uyku hapı, karbon monoksit gazı bilgi ve olanağının sağlanma-
sı gibi)(1).

Günlük yaşamda, ötenazi dendiğinde daha çok aktif ötenazi anlaşıldığından yukarıda da söz edil-
mişti. Bu anlamda ötenazi uygulamak, birkaç ülke dışında, dünyanın hemen her yerinde yasalarca suç-
tur. Hekim yardımlı intihar da aynı şekildedir. Türkiye’de de bu tür girişimler yasalarca suçtur ve bu giri-
şimlerde bulunan kişiler cezalandırılır. 

Hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının, ötenazi uygulamasına girmeleri bizce de etik yönden 
doğru değildir. İnsan hayatı en büyük değerdir. Sağlık çalışanlarının görevi bu hayatı uzatmak, ağrı ve 
acıları dindirmektir. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün, ötenazi konusundaki görüşleri, bu konuda yayımladığı iki bildirgede, 
açıklanmıştır. Bunlardan biri; Ötenazi Bildirgesi (Madrid, 1987)’dir. Bu bildirgeye göre; ‘‘Bir hastanın ya-
şamını, kendi ya da çok yakınlarının izni ile de olsa sonlandırmak olan ötenazi etik değildir. Bu, hekimi 
hastalığının son dönemlerinde olan bir hastanın doğal ölüm süreci ile ilgili isteğine hürmetten alıkoy-
maz’’ (2) . 

Bu bildirgelerden diğeri ise, Dünya Tabipler Birligi’nin Hekim Yardımlı İntihar İçin Tutumu (1992) adlı 
bildirgedir. Bu bildirge şöyledir:

Hekim yardımlı intihar olguları, son zamanlarda, halkın dikkatini çeker olmuştur. Bu olay; hekim ta-
rafından geliştirilmiş bir aracın, kişi tarafından kullanımı, yine hekim tarafından, kişiye öğretilmesi ile ger-
çekleşmektedir. Böylece, kişiye intihar etmesinde yardımcı olunmaktadır. Bazı durumlarda da, hekim ki-
şiyi ölümcül doz konusunda da bilgilendirerek, bazı ilaçları temin etmektedir. Böylece, yine kişiye inti-
harda yardımcı olunmaktadır. Burada bahsedilen kişi, ağır hasta, belli terminal dönemde ve ağrıdan kıv-
ranmaktadır. Dahası, kişilerin bilinçleri açık olup ve intihar kendi kararlarıdır. İntihara teşebbüs eden has-
talar, genellikle hastalığın terminal döneminin etkisi ile depresyondadır.

Ötenazi gibi, hekim yardımlı intihar da etik değildir ve tıp mesleğinde olanlarca asla uygulan-
mamalıdır. Hekimin, bir kimseye yaşamını sona erdirmekte, bilerek ve kararlı olarak, yardım etmesi etik 
değildir. Ancak, hastanın tedaviyi reddetmesi temel bir haktır ve hekimin hastanın bu arzusuna saygı 
göstermesi (ölümüne neden olsa bile) etik olmayan bir davranış sayılmaz(2).

Dünya tabipler Birliği’nin, bir başka bildirgesinde, ölümle sonuçlanan hastalıklarla ilgili önerilerde 
bulunulmaktadır. Ölümle Sonuçlanacak Hastalık (1983-İtalya) adlı bu bildirgede kaleme alınan öneriler 
aşağıda verilmiştir (2):

1- Hekimin görevi hastalarını iyileştirmek, olabildiğince onların acılarını gidermek, hastalarının çı-
karlarını iyi şekilde koruyacak biçimde davranmaktır.

2- Hastada iyileşmeyecek bir hastalığın ya da malformasyonun bulunduğu durumlar bile, bu ilke 
için bir ayrıklık (istisna) oluşturmaz.

3- Bu ilke, aşağıdaki kuralların uygulanmasına engel değildir;

3.1. Hekim, ölümcül hastalığın son dönemindeki bir hastada hastanın rızası, -hasta kendi isteği ni 
açıklayamıyorsa en yakın akrabasının kararı- ile tedaviyi keserek hastanın acısını dindirebilir. Hekim te-
daviyi kesme gerekçesiyle, ölmekte olan kişiye yardım etme ve onu hastalığının son döneminde rahat-
latmak için gerekli ilaçları verme sorumluluğundan kurtulamaz.

3.2.Hekim hastaya herhangi bir yarar sağlamayacak olan ve olağan olmayan yöntemler uygula-
maktan kaçınmalıdır.

(1) Pollard B ve ark. 1993
(2) Sağlıkla İlgili Uluslararası Belgeler 1998
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3.3.Hekim, hasta yaşam bulgularının geri dönmeyecek şekilde kesildiği son döneme girdiğinde, ül-
kesinin yasalarına uygun davranmak koşuluyla, hastanın yetkili yakınının resmi rızasını sağlayarak, ne 
transplantasyon ameliyatı ile ne de hastaya verilen tedaviyle ilgili olmayan hekimler tarafından verilmiş 
ölüm raporuna (ya da yaşam bulgularının geri dönmeyeceğini belirten rapora) dayanarak, transplantas-
yon için gerekli organlarını canlı tutabilecek yapay yöntemleri hastaya uygulayabilir. Bu yapay yöntem-
lerin ücretini verici ya da akrabaları ödememelidir. Vericiyi tedavi eden hekimler alıcı dan ve alıcıyı teda-
vi edenlerden bütünüyle bağımsız olmalıdır.

3.9. Ölüm Ve Otopsi

Ölüm, tarihsel olarak da bakıldığında, bir “tıbbi tanı” işlemidir. Yasal olarak, “ölüm” olayını resmen 
ilan etme yetkisi hekimlere verilmiştir. Hekimler tarafından, geleneksel olarak, ölüm tanısı kalbin ve so-
lunumun durmasıyla yapılırdı. Ancak, kalp ve solunum aygıtlarının kullanılma girmesi ile, beynin tama-
men işlev dışı kalmış olması durumunda bile, solunum ve dolaşımın yapay olarak sürdürülmesi olanaklı 
hale gelmiştir. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak, “beyin ölümü” kavramı gündeme gelişmiştir. 

Beyin ölümü, beynin tümüyle ve geriye dönmeyecek bir şekilde, işlev dışı kalması ve artık bundan 
sonra organizmanın kendi başına solunum ve dolaşım yapamayacak duruma gelmesidir. Ancak, beyin 
ölümü durumunda, kişiler, solunum aygıtına bağlanarak, biyolojik olarak yaşatılabilir. Buna karşılık, ay-
gıtın çekilmesiyle de biyolojik yaşam da durur. Yani, solunum aygıtı olmaz ise, aslında kişi ölüdür. 

Otopsi, bir hekimin, diseksiyon teknik ve prosedürleri doğrultusunda, ölü bedeni üzerindeki kap-
samlı çalışması olarak tanımlanabilir. Otopsinin başlıca gerekçesi, ölüm nedenini bulmaya çalışmaktır. 
Ayrıca, tıp eğitimine de yarar sağlar(1). Otopsiyi gerektiren diğer bir gerekçe adaleti ilgilendiren olaylar-
dır. Adalet, suçlu ile suçsuzu ayırt edebilmek için, hekimden otopsi yapılmasını ister. Hekimin kararı ada-
leti yönlendirir. Bu noktada, hekime çok önemli etik sorumluluk düşmektedir. 

Otopsi konusundaki başlıca etik ilkeler şöyle sıralanabilir: Başta, hekim otopsi teknik ve uygula-
masını en iyi şekilde yerine getirmekle sorumludur. Bunun yapılmaması adaleti yanlış sonuçlara götü-
rür. İkincisi otopsi sonuçlarını hekim tarafsızlık içerisinde değerlendirilmelidir (2). Üçüncüsü; kadavraya 
saygılı olunması gerekir. İnsana saygı ölümden sonra da devam eder. Kişinin yaşamını yitirmiş olması, 
onun bedensel bütünlüğüne saygısızca davranılmasının hoş görüleceği anlamına gelmez. 

Türkiye’de, bazı özel laboratuvar incelemesi gerektiren durumlar dışında, adli olguların otopsileri, 
büyük ölçüde, sağlık ocağında çalışan hekimler tarafından yapılmaktadır. Yasalara göre, Türkiye’deki 
tüm hekimler adli otopsi yapmaya yetkilidir. Sağlık ocağı hekimi, otopsiye karar vermekte ve otopsiyi 
yapmaktadır. Otopsi sonucunda laboratuvar incelemesine gerek duyduğu durumlarda, örnek almakta 
ve sonuçlarını yorumlamaktadır. Oysa Batı’da, otopsi ancak; patoloji, adli patoloji ya da adli tıp uzman-
ları tarafından yapılabilmektedir. 

Dünya Tabipler Birliği’nin, bu konusundaki görüşleri, Ölüme İlişkin Duyuru’da (1968-Avustralya’da 
benimsenmiş, 1983 İtalya’da geliştirilmiştir) bildirilmiş olup, aşağıdaki şekildedir (3). 

1-Ülkelerin birçoğunda ölüm zamanının belirlenmesi hekimin yasal sorumluluğundadır, öyle de kal-
malıdır. Genel olarak hekim, bütün hekimlerce bilinen klasik ölçütleri kullanarak ve özel bir yardıma ge-
rek kalmadan bir kişinin ölü olduğu kararını verebilir.

2-Bununla birlikte, tıp alanındaki iki çağdaş uygulama, ölüm zamanı sorununun daha fazla ince-
lenmesini gerekli kılmaktadır:

(1) Annas, 1992
(2) Gülmen ve ark, 1994
(3) Sağlıkla İlgili Uluslararası Belgeler 1998
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a) Geri dönmez biçimde hasta ya da yaralanmış olanların vücut dokuları içinde oksijenlenmiş kan 
dolaşımını yapay yöntemlerle sürdürebilme olanağı,

b) Ölünün kalp ya da böbrek gibi organlarının transplantasyon için kullanılması,

3-Dokuların oksijen yoksunluğuna dayanma yeteneğinin değişik olmasından dolayı, ölümün, hüc-
re düzeyinde adım adım ilerleyen bir süreç olması, zorluklardan biridir. Ama klinik yönden, yalıtılmış 
hücrelerin korunmasıyla değil, bir kişinin kaderiyle ilgilenilir. Burada, hangi canlandırma teknikleri uy-
gulanırsa uygulansın sürecin geri dönmeyeceği kesinleştikten sonra, farklı hücre ya da organların ölüm 
anı çok önemli değildir.

4-Beyin sapı da içinde, beynin tümündeki bütün işlevlerin geri dönmez biçimde kesildiğinin belir-
lenmesi çok önemlidir. Bu belirleme, gerekliyse bir dizi tanı aracıyla desteklenecek şekilde klinik olarak 
verilen yargıya dayanır. Bununla birlikte, tıbbın şimdiki düzeyinde hiçbir teknolojik ölçüt tek başına do-
yurucu olmadığı gibi, hiçbir teknolojik işlem de hekimin gözlemlere dayanarak vardığı yargının yerini tu-
tamaz. Bir organın transplantasyonu söz konusuysa, ölümün gerçekleştiği kararı iki ya da daha çok sa-
yıda hekim tarafından verilmeli ve ölüm anını belirleyen hekimler, hiçbir şekilde, transplantasyon işle-
miyle doğrudan doğruya ilgili olmamalıdır.

5-Kişinin ölüm anının belirlenmesi, canlandırma girişimlerine son verilmesine ve yasaların uygun ol-
duğu ülkelerde ölünün organlarının çıkarılmasına, eğer rıza için yasal gereklilikler de ta mamlanmışsa, 
etik yönden izin verilir.

4.Etik Kurullar
Sağlık çalışanlarının, mesleklerini uygularken uymak zorunda oldukları kurallar vardır. Bu kurallar, 

birbirinden kesin sınırlarla ayrılamaz ise de, bilimsel, hukuki ve etik kurallar başlıkları altında toplanabilir. 

Tüm uğraş alanlarında çalışan kişilerde olduğu gibi hemşireler ve diğer sağlık çalışanları meslekle-
rini yürütürken birçok denetim mekanizmaları ile denetlenirler. Çoğu zaman farkında olunmasa da, yeri 
geldiğinde bu mekanizmalar devreye girer kendini gösterir. 

Hemşire, her şeyden önce toplumun bir bireyidir ve bundan ötürü, toplumun belirlediği hem hukuki 
hem de etik (“ahlaki”) denetim mekanizmalarının denetimi altındadır. Buna ek olarak bir mesleğin üyesi 
olması nedeniyle mesleki etik (“meslek ahlakı”) ve belli/özgün bir kurumda görev yapması nedeniyle de 
o kurumun idari denetleme mekanizmaları ile de karşı karşıyadır. Konu ne olursa olsun, Bu mekanizma-
lar hemşireleri sürekli dene tim altında tutar. Etik kurullar bu denetim mekaniz malarından yalnızca biridir.

Genel hukuk açısından, sağlık mesleklerinin uygulanması sırasında oluşan hukuki suçlar ile gün-
lük yaşam ya da diğer meslek alanlarında ortaya çıkan suçlar arasında herhangi bir ayırım söz konu-
su değildir. Başka bir anlatımla, hemşirenin mesleki eylemleri sırasında oluşabilecek hukuki suçlar, hu-
kuki açıdan tıpkı diğer mesleklerin uygulaması sırasında ya da günlük yaşamda oluşan suçlar gibidir. 
Bu suçlar yasalarda açık olarak tanımlanmış işlem ve eylem lerden oluşur. Aynı şekilde bunlara karşı-
lık gelen hukuki ya da cezai yaptırımlar da yasalarda açıkça tanımlanmıştır (kanunların açık olarak suç 
say madığı eylemler için kimseye ceza verilemez, ka nunda yazılı cezalardan başka bir ceza ile de kim-
se cezalandırılamaz). Yani hukuki kurallar ve bunlara uymayanlara uygu lanacak cezalar yasalarla açık 
olarak düzen lenmiş olduğu gibi, bu kurallara uyulmaması (suç işlenmesi) durumunda, bu durumu sap-
tayacak, yargılayacak ve yargının kararlaştırdığı yaptırımı uygulayacak kurumların yetki ve sorumluluk-
ları da bellidir. Örneğin; tıbbi eylemler sırasında tarafl ardan birisinde, özellikle de hastada, herhangi bir 
zarar meydana gelmesi du rumunda bu durum (idare, zarara uğrayan, kol luk güçleri vb. tarafından) yar-
gıya intikal etti rilmekte ve yargılama sonunda oluşan karara göre de ilgili organlarca yaptırım uygulan-
maktadır.
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Etik ile hukuk birbirleriyle son derece yakından ilişkilidir. İnsan ilişkileri sonunda ortaya çıkan etik 
değer ve kavramlar, zaman içerisinde, birer hukuki kurala dönüşebilmektedir. Bu bağlamda, hemşirele-
rin tıbbi eylemleri sırasında uyması gereken hukuki ve etik kuralların gelişim süreci incelendiğinde, beş 
tür durum saptamak olanaklıdır:

1) Henüz, üzerinde toplumsal ve evrensel bir anlaşmaya varılmamış olan konular,

2) Evrensel olarak kabul görmüş ve genel ilke niteliğini kazanmış; ancak gerek uluslararası ve ge-
rekse yerel/ülke yasalarına girmemiş olan kural ve konular, 

3) Evrensel yasalara girmiş olmakla birlikte henüz yerel yasalara girmemiş olan kurallar, 

4) Yerel yasalara girmiş; ancak uyulmaması halinde buna karşılık gelen sorumluluk ve yap tırımların 
(ceza) açık ve net biçimde düzenlenmemiş olduğu kurallar ve 

5) Yerel yasalara girmiş, ayrıca uyulmaması halinde karşılık gelen cezanın da açık ve net olarak dü-
zenlenmiş olduğu kurallar.

Bu sınıfl ama, aynı zamanda etik ile hukukun ilişkilerini ya da etik kural ile hukuki kuralların ilişkisi-
ni de yansıtan bir sınıfl amadır. Beşinci sınıfa giren kurallar kesinleşmiş hukuk kuralları iken, üç ve dör-
düncü sınıfa girenler hukuki alanda tartışılan ve gelişti rilmesi gereken kurallardan oluşmaktadır. İkinci 
sınıfı oluşturan kesinleşmiş etik kurallar hukuk alanına girmeyi beklerken, birinci sınıfta olanlar ise he-
nüz etik alanında tartışılan ve bu tartışmalar sonunda olgunlaştırılarak, kesin etik kural haline gelmeye 
aday olan kurallardır. 

Kuşkusuz ki; kesin leşmiş ve evrensel ilke niteliğini kazanmış olan etik kurallarla, kesinleşmiş ve ya-
zılı olarak düzenlen miş hukuki kurallar konusunda da tartışma hakkı saklıdır. Buradaki kesinleşmeden 
kasıt mutlak doğru olmak anlamına gelmediği gibi, kesinleşmiş kurallar tartışılmaz anlamına da gelmez. 
Ayrıca her etik ilke ya da kuralın bir hukuki yap tırım konusuna dönüşeceği şeklinde kesin bir süreç de 
söz konusu değildir. 

Yukarıdaki sınıfl andırmadan da çıkarılacağı gibi, tıbbi eylemler sırasında uyulması gereken etik ilke 
ve kurallar ele alındığında; bunlardan bir kıs mının evrensel olarak kabul görmüş etik kurallar olmalarına 
karşın, henüz evrensel ya da yerel huku ka girmemiş oldukları görülür. Etik anlamda genel kabul gören 
bu kuralların bazıları zamanla hukuk alanına girip ayrıntılı hukuk düzenlemeleri haline gelirken, bu ala-
na girmemiş olanları genel etik ilkeler halinde kalmaya devam eder. 

Etik kural ların diğer önemli bir kümesi ise henüz üzerinde evrensel bir anlaşmanın olmadığı ya da 
yerel koşullarda tartışmalı olan kurallardır. Etik kural ların bu özellikleri nedeniyle (kesinleşmiş olanların 
genel ilke halinde olması, diğerlerinin ise tartışmalı olması nedeniyle) etik ihlal konusunun kendisi açık 
ve net olmadığı gibi, bu ihlali izleyecek ve gerekli yaptırımı uygulayacak kurumlar da açık ve net değildir. 
Etik ile hukukun ayırdı da burada başla maktadır. İnsan tutum ve davranışlarının “iyi” ya da “kötü” yön-
den incelendiği değerler dünyası olan etik alanında, (hukuki bir sonuç doğurmayan) belli etik ihlallerin 
yaşanması durumunda nasıl bir yap tırım uygulanabileceği belirsizdir. Kuşkusuz en büyük yaptırım in-
sanların vicdanlarındaki yaptırım ve toplumda kişiye karşı beslenen değer duygularındadır. Bununla bir-
likte, özellikle meslek ahlakı gibi uygulamalı etik konularındaki belirsizlik önemlidir. Bir örnek vermek ge-
rekirse; hastanın onamı alınmadan herhangi bir girişimde bulunul ması konusundaki yaptırımların açık 
ve net olma ması konunun sürüncemede kalmasına neden ola bilmektedir.

Hukuki suçlar genellikle kişinin kusurunu esas alır. Bu kusur sonucunda ikinci kişilere maddi ya 
da manevi zarar verme söz konusudur. Etik ihlallerde ise maddi zarar verme söz konusu olmadığı gibi 
(böyle bir şey varsa zaten hukuki suç kapsamına girer) çoğunluk la manevi zarar konusu da tartışmalı-
dır. Ayrıca etik kurallar, hukukta olduğu gibi ayrıntılı ve somut olarak düzenlenmemiş olup, genel ilke ve 
kurallar halindedir. Örneğin yalan söylemek kötüdür gibi. Olay ve olgu karşısında hukuki davranış, ku-
ral ve yaptırımlar kesin iken, etik kural ve davranış açısından çok seçeneklilik söz konusu ola bilmekte 
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ve bu tür etik ihlallere yaptırım getirilme si güçleşmektedir. Bazen etik ihlalin tartışıldığı olay ile insanlık 
yeni karşılaşıyor olabilmekte ve bunun karşısına konula cak davranış seçenekleri bilinmiyor ya da karar-
laştırılmamış olabilir (genetik müdahalelerde olduğu gibi).

Tıbbi eylemleri, hukuk açısından denetleyen birçok mekanizma vardır. Aynı şekilde, etik kural-
lar açısından da denetleyen birtakım mekanizmalar ortaya çıkmış ve bunlara yenilerinin de eklenmesi 
beklenmekte dir. Bu mekanizmalardan en çok bilineni etik ku rullardır. 

Türkiye’de, mesleki etik ilkelerin denetlen mesini sağlamak amacıyla ilk ayrıntılı düzenleme ler 1928 
yılında yürürlüğe giren 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun ile olmuş-
tur. Bu yasada, tabip odalarının onur ku rulları ile yüksek onur kurulunun oluşumu ve işlev leri tanımla-
narak, bu anlamdaki, ilk etik kurullar kurulmuştur. Ayrıca bu kurulların hekimleri nasıl denetleyecekleri-
ne ilişkin bazı düzenlemelere de yer verilmiştir. Daha sonra, 1953 yılında yürür lüğe sokulan 6023 sayılı 
Türk Tabipler Birliği Kanunu ile Tabip Odaları Onur Kurullarının kuru luş ve işleyişleri daha açık hale geti-
rilmiş ve 1960 yılında çıkarılan Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ile konu daha da ayrıntılandırılmıştır. 1993 yılında 
yürürlüğe giren, İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik Türkiye’deki etik kurullara yeni bir boyut getire-
rek bu alandaki tartışmaların yoğunlaş masına neden olmuştur. Çünkü tüm bu etik ku rulların kurulma-
sı yasalarla düzenlenmiş olmasına karşın, bunların yetki ve sorumluluklarının nerede başladığı ve ne-
rede bittiği konusunda belirsizlik vardır. Bu nedenle de etik kurulların oluşumundan, işlevlerine ve yap-
tırımına dek uzanan birçok yönü yoğun bir biçimde tartışılmakta ve konu geliştirilmeye çalışıl maktadır. 

Klasik metinlerde, etik kurulların işlevi tıp uğraşının farklı alanlarında ortaya çıkan etik sorun ları sap-
tamak, tanımlamak, incelemek ve çözüm önerileri sunmak olarak tanımlanır. Bu yönüyle etik kurullar bir 
danışmanlık yol göstericilik kurumu niteliğindedir. Ancak etik kurul kararları bazen bir yatırım(ceza) nite-
liğinde olabilir. Örneğin İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmeliğe göre etik kuruldan onay almayan araş-
tırmalar yasak olup, bu tür araştırmalar Sağlık Bakanlığı tarafından derhal durdurulur. Araştırmayı yapan 
kişi ya da kişiler, bu araştırmaya başlar ya da devam eder ise, genel hükümler çerçevesinde, adli ya da 
idari cezalar ile cezalandırılabilir.

Sağlık alanında farklı amaç ve işlevlere yönelik çok çeşitli etik kurullar kurulabilir. Bununla bir likte 
genelde iki tür etik kurul vardır. Bunlardan biri Hastane etik kurulları diğeri ise İlaç Araştırmaları ya da 
Araştırma Etik Kurullarıdır. En çok bilineni bu Araştırma Etik Kuurullarıdır. Etik kurulların kendine özgü 
çalışma, işlev, amaç ve de yaptırım konularındaki konumlarını belirleyen yönergeleri vardır. Bu etik ku-
rullar ve işleyişine ilişkin yönergeleri görev yaptığı kuruma göre adlandırılır. Örneğin; Ankara Üniversi-
tesi Etik Kurul Yönergesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Etik İlkeleri Ve İş Etik Kurulu Yönergesi, İstanbul 
Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi gibi ( Bakınız sayfa 215). Ayrıca meslek odalarının onur/yüksek onur 
kurulları da bir tür etik kurul işlevi görmektedir. Bazı meslek odaları ayrıca etik kurullar da kurmaktadır.

Diğer kuruluşlarda da etik kurullar vardır. Bunlar genellikle tıbbi etik kurullar gibi o meslek alanında-
ki ya da kurumdaki etik sorunlara yanıt arayan kurullar gibi çalışmaktadır. Bunlardan bazıları ise yasal 
düzenlemelerle düzenlenmiş olup klasik etik kurulların ötesinde statü ve işleve sahiptir. Örneğin; Kamu 
Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kurulan 
ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik esaslarında 
çalışan etik kurul buna bir örnektir.

5. Sağlık Mesleği Mensupları İle İlgili Suç Tanımları
Hastalık veya herhangi bir sağlık sorununun giderilmesi amacıyla bir sağlık kuruluşuna başvuran 

hastanın tıbbi tanı-tedavi esnasında beklenmedik bir zararla karşı karşıya gelmesi, arzu edilmeyen, ama 
zaman zaman da olsa rastlanılan bir durumdur. Tıbbi müdahaleden dolayı hastada meydana gelen za-
rar ve sakatlık hem sağlık çalışanlarını üzmekte, onları hukuki sorunlarla karşı karşıya getirmekte hem 
de kamuoyunun tepkisini toplamaktadır. 



TIBBİ ETİK ve MESLEK TARİHİ

212

Hasta ve sağlık çalışanı arasındaki hizmet ilişkisi sırasında oluşabilecek suçlar genel olarak hata-
lı uygulama (malpraktis) suçları olarak tanımlanır ise de bunlar üç başlık altında toplaır: 1) Medeni Hu-
kuk alanına giren Borçlar Kanunu kapsamındaki suçlar, 2) Türk Ceza kanunun kapsamındaki suçlar ve 
3) Etik ilke ve kurallar kapsamındaki suçlar.

Medeni kanuna göre sağlık çalışanı ile hasta arasındaki ilişki bir tür sözleşme ilişkisidir. Bu ilişkinin 
nitelik ve şekline ilişkin dünyada çeşitli değerlendirme ve yaklaşım biçimleri bulunmaktadır. Özel (me-
deni) hukuk açısından tarafl ar arasındaki sözleşmeye uyulmaması, hukuki bir sorun ortaya çıkarır. Böy-
le bir durumda, sözleşme hükümlerini yerine getirmeyen taraf, bundan dolayı zarar gören karşı tarafın 
zararını tazmin eder. Bunun için zarar gören tarafın, mahkemeye başvurarak karşı taraf aleyhine zarar 
davası açması gerekir. O kişi eğer haklı ise, mahkemece belirlenecek belli bir tazminatı (ödence) karşı 
taraftan almaya hak kazanır. Türkiye’de, Medeni Hukuk kapsamındaki Borçlar Kanunu’nun 41. Madde-
si “Bir kimseyi ister bilerek, ister ihmal yoluyla hukuka aykırı olarak zarara uğratan kişi, bu zararı karşı-
lamakla yükümlüdür” demektedir. Yine bu tür olaylarda medeni hukuk açısından haksız fi il sorumluluğu 
kavramından da söz edebiliriz (1,2). 

Türk hukukunda bu tür vakalar için genelde “taksir” suçları ifadesi kullanılır. Burada söz konusu 
olan kişinin ihmal, tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle karşı tarafa zarar vermesidir. Burada, hasta gör-
düğü tıbbi zarardan dolayı, zararı maddi olarak tazmin etmesi zarardan sorumlu sağlık çalışanı aleyhi-
ne mahkemeye dava açmaktadır. Tıbbi bir zararın tazmin edilmesi konusunda uygulamada görülen çö-
züm yollarından birisi de, mahkemeye gerek kalmadan tarafl arın kendi aralarında anlaşarak, zarar ve-
renin karşı tarafın zararını maddi ödence ile karşılamasıdır.

Tıpta bir uygulama hatasında, davalının haklılığını gösterebilecek birkaç öğeden söz edilebilir(1). 
Bunlardan ilki sağlık çalışanı açısından bir “ödev” durumunun varlığıdır. Yani sağlık çalışanı-hasta ara-
sında tıbbi bir ilişkinin varlığı söz konusu olmalıdır. Böyle bir ilişkinin varlığı demek, hekim ve öteki sağ-
lık çalışanlarının hastasını; genel kabul görmüş, etki ve sonucu bilinen, standart diyebileceğimiz nitelik-
teki bir tıbbi müdahaleye tabi tutması anlamına gelmektedir. 

İkinci öğe ise sağlık çalışanının ödev olarak tanımladığımız mesleki işlemlerinde bir aksama, hata 
ya da ihlalin meydana gelmesi olayıdır. Buradaki önemli nokta, bir ihmal ve hatadan kaynaklanan za-
rar görme durumudur. 

Bir uygulama hatasında sözünü edebileceğimiz üçüncü öğe ise bir “neden”sellik durumudur. Bu 
öğe, tıbbi müdahaledeki beklenen teknik ya da yöntemin ihlal edilerek, hastanın zarar görmesine açık 
biçimde sebep oluşturduğunun tespit edilmesidir. 

Dördüncü öğesi ise “sonuç”dur. Bundan kastedilen, şikayetçi olan kişi/hasta önceki basamaklar-
dan sonra gerçekten bir zarar görmüş, “bir zarara uğramış mıdır” sorusunun yanıtlanabilmesidir. Bir 
başka ifade ile üçüncü öğe ile arasında bir neden-sonuç ilişkisi var mıdır? Eğer hasta bu değerlendir-
me süreci içerisinde bir zarar görmüş ve mahkemece bu konuda hükme varılmış ise, zarar gören kişi 
olarak hasta; hastaya zarar veren kişi olan hekimden (ya da öteki sağlık çalışanından) tazminat almaya 
hak kazanır. Kuşkusuz sözünü ettiğimiz bu süreç bir yargılama sürecidir. 

Hasta ile sağlık çalışanı arasındaki hizmet ilişkileri sırasında ortaya çıkan durum bir hata/ taksir değil 
de doğrudan Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanmış suç teşkil eder ise sorumlular Türk Ceza Kanunu’nun 
(TCK) ilgili maddelerine göre yargılanırlar. Suçlu bulunurlar ise bu suça karşılık gelen cezaya/ yaptırıma 
çarptırılırlar. Hasta ile sağlık çalışanı arasındaki ilişkide TCK’da tanımlanan bir suç oluşur ise, hastalar ya 
da kamu adına savcılar, sorumlunun cezalandırılması için mahkemelere başvururlar. Mahkeme sorum-
luları suçlu bulur ise bu suça denk gelen cezaya hükmeder.

Günümüzde, uygulama hatalarından kaynaklanan malpraktis davalarına, birçok Batı ülkesinde sık-
ça rastlanmaktadır. Birçok ülkede bu konuda özel yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenleme-
lerde, “aydınlatılmış onam” (informed consent), özel bir yer tutmaktadır. Aynı şekilde, malpraktis dava-
larında, tıbbi müdahaleyle ilgili olarak, hastaya yararların, olası risklerin, müdahale seçeneklerinin açık-
lanması, tıbbi durumla ilgili ve gerekli daha başka bilgilerin verilmesi ile onun onayının alınması mahke-
melerin kararlarında belirleyici bir unsur olmaktadır. Sağlık personelinin mahkemede sorgulanması sı-

(1 ) Erdemir 1996
(2) Şehsuvaroğlu 1983
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rasında, aydınlatılmış onam, öncelikle göz önünde bulundurulmakta ve bulunmaması durumunda so-
rumlu kişi suçlu durumuna düşürmektedir. Dünya Tabipler Birliği’nin Malpraktis olayları için yayınladığı 
aşağıdaki Bildirge, bu konuda, yol gösterici temel metinlerden biridir.

DünyaTabipler Birliği’nin, 1992 tarihli, ‘‘Tıpta Yanlış Uygulama (Malpractıce) Konulu Duyurusu’’ (1) :
Bazı ülkelerde tıbbi yanlış uygulamalarla ilgili davalar artmaktadır ve ülke tabip birlikleri bu sorunu 

tartışmaktadır. Bir grup ülkede ise, bu konu henüz gündemde değildir, ancak o ülkelerin tabip birlikle-
ri de dikkatli olmalıdırlar.

Bu bildirgede DTB; tabip birliklerini tıbbi yanlışlıklar ve yasal başvurular konusunda bilgilendir-
mek istemektedir. Her ülkenin yasaları ve hukuk sistemi, sosyal gelenekler ve ekonomik durumu elbet-
te aşağıda belirlenenleri etkileyebilecektir. Yine de, DTB, bildirisinin tüm tabip birlikle rini ilgilendireceği-
ne inanmaktadır.

1.Tıbbi yanlış uygulama davaları aşağıdaki bir ya da birden çok gerekçe nedeniyle artmıştır:
a)Tıbbi bilginin artması, tıbbi teknolojinin gelişmesi, hekimleri geçmişte yapamadıkları bazı işlemle-

ri yapmaya itmektedir. Bu ilerlemeler, çoğunlukla ağır riskleri de içerir. 
b)Hekimler üzerinde, tıbbi hizmetlerin artan maliyeti ile ilgili baskı vardır.
c)Elde edilebilir, var olan sağlık hizmetine ulaşma hakkı, garanti edilemeyen sağlıklı olma ve kalma 

hakkı ile karıştırılmaktadır.
d)Medya; hekimlerin yeteneği, bilgisi, davranışı ve hastaya yaklaşımını sorgulayan olumsuz tutumu 

ile hastaları hekimlere karşı dava açmaya teşvik etmektedir.
e)Artan davalar karşısında defansif = korumacı tıp uygulamasının dolaylı olmayan sonuçları dava 

konusu olmaktadır.
2.Tıbbı yanlış uygulama ile tıbbi bakım ve tedavi sırasında görülen ve hekimin hatası olmayan du-

rumlar ayrılmalıdır.
a)Tıbbı yanlış uygulama (malpractice); doktorun tedavi sırasında standart uygulamayı yapmama sı, 

beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan “zarardır”.
b)Tıbbi uygulama sırasında; öngörülemeyen bilgi ya da beceri noksanlığı sonucu oluşan ise; isten-

meyen sonuçtur ve bunda hekimin sorumluluğu yoktur.
3.Ulusal yasalarda tıbbi zarar görmüş hastaların zararının karşılanabilmesi için herhangi bir engel 

olmamalıdır.
a)İstenmeyen sonuç hekim hatasına bağlı değilse, toplum hastanın zararının karşılanıp karşı-

lanmayacağına ve eğer karşılanacaksa hangi kaynağın kullanılacağına karar vermelidir. Ülkenin ekono-
mik koşulları bu durumdaki hastalar için dayanışma fonları olup olmamasını belirleyecektir.

b)Her ülkenin yasaları tıbbi hataların zararlarının ödenmesi için yöntemleri ve zarar kanıtlandığında 
ödenmesi gereken miktarları belirlemelidir.

4.Ulusal Tabip Birlikleri; hem hastalar hem de hekimler için adil ve hakça bir ortam yaratmak için 
aşağıdaki faaliyetleri yapmalıdırlar:

a)Yeni teknolojinin içerdiği riskler konusunda halkı aydınlatmak, bu tür tedavi ve cerrahilerde has-
tanın bilgilendirilmiş onamını almak üzere hekimlere eğitim vermek,

b)Tıptaki sorunları odaya çıkarmak ve sağlık hizmetlerinde kaynak yetersizliği konusunda propa-
ganda yapmak, kamuoyu oluşturmak.

c)Okullarda ve sosyal ortamlarda genel sağlık eğitimi programlarını yüreklendirmek,
d)Tüm hekimler için, klinik eğitim deneyimi de dahil tıp eğitiminin seviye ve niteliğini yükselt mek,
e) Hekimler için tıbbi hizmetlerin niteliğini artıracak programlar tasarlamak ve katılmak,
f) Bilgi ve becerisi yetersiz olan hekimler için uygun politikalar geliştirmek ve yetersizlik gideri lene 

dek, bu kişilerin tıp uygulamaları yapmalarının engellenmesini sağlamak. Halkı ve hükümetleri; savun-
macı tıp uygulamasının çeşitli yönleri konusunda uyarmak(doktorların riskli girişimlerde bu lunmama, 
hastaya el atmaması)

(1) Sağlıkla İlgili Uluslararası Belgeler 1998
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g) Halkı; tıbbi uygulamalar sırasında önceden tespit edilemeyen durumlar olabileceği ve bunların 
kötü uygulama olmadığı konusunda uyarmak.

h) Kötü uygulama dışında oluşmuş tıbbi hatalar konusunda hekimlere sahip çıkmak,
i) Tıbbi kötü uygulamalar için yasa ve yöntem geliştirmeye katılmak
j) Avukatların bu konuda uygun olmayan istekler ve davalar için propaganda yapmalarına karşı ak-

tif tutum almak.
k) Kötü uygulama başvurularının mahkemelere gidilmeden çözülmesi için yaratıcı yöntemler bul-

mak.
l)Hekimleri bu amaçla sigorta yaptırmaya teşvik etmek, eğer hekim bir kurumda çalışıyorsa işvere-

nin bunu ödemesini sağlamak.
m) Kötü uygulama olmaksızın, bir zarar görmüş hastaların zararlarının ödenmesi için yapılan işlem-

lerde, karar vermeyi kolaylaştırıcı danışmanlık yapmak. 

Çalışma Soruları

1. Etik ne demektir?
2. Ahlak ne demektir?
3. Tığ etiği ne demektir?
4. Mahremiyet ne demektir?
5. Özerklik ve özerkliğe saygı ne demektir?
6. Yararlılık ilkesi ne demektir?
7. Paternalizm ne demektir?
8. Dürüstlük ne demektir?
9. Eşitlik ve hakkaniyet ne demektir?
10. Onam ve aydınlatılmış onam ne demektir?
11. Biyoetik ve tıbbi etik kavramlarını tanımlayarak,ilişkilerini açıklayınız.
12. Doku ve organ aktarımındaki başlıca etik sorunlar nelerdir?
13. Abortus ve kürtaj konusundaki başlıca etik sorunlar nelerdir?
14. Doğum kontrolü alanındaki başlıca etik sorunlar nelerdir?
15. Yapay döllenme alanındaki başlıca etik sorunlar nelerdir?
16. Tüp bebek konusundaki başlıca etik sorunlar nelerdir?
17. Amputasyon konusundaki başlıca etik sorunlar nelerdir?
18. Hibernasyon konusundaki başlıca etik sorunlar nelerdir?
19. Ötenazi konusundaki başlıca etik sorunlar nelerdir?
20. Ölüm ve otopsi konusundaki başlıca etik sorunlar nelerdir?
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EK.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç 

Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurulun oluşu-
munu, görevlerini ve çalışma esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi mensuplarınca gerçekleştirilen her türlü bilim-
sel araştırma ve etkinliği, üniversite künyesiyle yayınlanmak üzere hazırlanan tüm çalışmaları, eğitim-
öğretim, hizmet ve toplumsal sorumluluk faaliyetlerini, birimlerin kendi içinde ya da birbirleri ile olan bi-
rimler arası ilişkileri kapsar.

(2) İlgili birimlerde yapılan klinik araştırmalar ve hayvan deneylerine ilişkin çalışmalara da, bu konu-
daki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, bu Yönerge hükümleri uygulanır. 

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu Yönerge; senatonun, üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın fa-
aliyetlerinin esasları hakkında karar alma görevini düzenleyen 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 
14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4 – (1) Bu Yönergede yer verilen terimlerden;

a) Üniversite: İstanbul Üniversitesi’ni,

b) Rektörlük: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nü,

c) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosu’nu,

ç) Birim: İstanbul Üniversitesi’ne bağlı tüm akademik ve idari birimleri,

d) Mensup: İstanbul Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencilerini,

e) Etik Kurul: İstanbul Üniversitesi Etik Kurulunu,

f) Başkan: İstanbul Üniversitesi Etik Kurul başkanını,

g) Üye: İstanbul Üniversitesi Etik Kurul üyesini,

ğ) Bilim Alanı: Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimleri,

h) Sekreterya: İstanbul Üniversitesi Etik Kurul Sekreteryasını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

ETİK KURUL, GÖREV VE YETKİLERİ

Etik Kurulun Amacı

Madde 5 – (1) Etik Kurulun amacı; İstanbul Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen araştırma, ya-
yın, eğitim-öğretim, toplumsal sorumluluk ve hizmet faaliyetlerinde etik ilkelere uyumun sağlanması ve 
aykırı uygulamaların değerlendirilmesidir.
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Etik Kurulun Oluşumu

Madde 6 – (1) Etik Kurul; sağlık bilimlerinden, fen bilimlerinden ve sosyal bilimlerden eşit sayıda ol-
mak üzere, Senato tarafından seçilen toplam dokuz öğretim üyesinden oluşur. 

(2) Etik Kurul üyelerinin üçü, her biri ayrı bilim dallarından olmak üzere, emekli öğretim üyeleri veya 
başka bir üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilebilir.

(3) Senato tarafından ayrıca her biri ayrı bilim dalından olmak üzere toplam üç yedek üye seçilir.

Üyelerin Görev Süreleri

Madde 7 – (1) Etik Kurul Üyelerinin görev süresi üç yıldır. Bu Yönergenin geçici 1 inci maddesi hük-
mü saklı kalmak kaydıyla, Kurul üyelerinin üçte biri her yıl yenilenir. Yenilenme sırasında bu Yönergenin 
6 ncı maddesindeki esaslar dikkate alınır. 

(2) Görev süresi dolan üye, iki dönem daha seçilebilir. Görev süresi dolmadan boşalan üyelik gö-
revini, yerine geçtiği kişinin süresini tamamlamak üzere, aynı bilim alanında seçilen yedek üye üstlenir.

Üyeliğini Sona Erdiren Haller

Madde 8 – (1) Etik Kurul Üyelerinin süreleri dolmadan, herhangi bir nedenle görevlerine son veri-
lemez. 

(2) Etik Kurul üyeliği yalnızca şu hallerde sona erer: 

a) Görev süresinin tamamlanması,

b) Yazılı istifa beyanı,

c) Yurt dışı görevi, sağlık sorunu gibi gerekçelerle kesintisiz bir şekilde altı ayı aşan bir süreyle Etik 
Kurul toplantılarına katılınamayacağının anlaşılması,

ç) Bir takvim yılı içinde mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmama,

d) Etik kurallara aykırı davranıldığının sabit olması.

Etik Kurulun Yapısı

Madde 9 – (1) Etik Kurul ilk toplantısını en kıdemli öğretim üyesinin başkanlığında yapar ve üyeleri 
arasından üç yıllık süre için bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçer. Etik Kurul başkanlı-
ğı görevi sadece bir dönem yürütülebilir. 

(2) Başkanın yokluğunda, başkan yardımcısı Etik Kurula başkanlık eder. Herhangi bir nedenle üye 
sıfatını kaybeden başkanın görevini, yeni başkanın seçileceği ilk Kurul toplantısına kadar başkan yar-
dımcısı yürütür. Bu suretle göreve gelen başkan selefi nin görev süresini tamamlar. 

Etik Kurul Sekreteryası

Madde 10 – (1) Etik Kurulun sekreterya hizmetlerini yerine getirmek üzere gerekli personel, mekan, 
araç ve gereç ihtiyacı Rektörlük tarafından karşılanır.

Alt Etik Kurullar 

Madde 11 – (1) Gerekli görmesi halinde Etik Kurul, akademik araştırma ve yayın, eğitim-öğretim, 
sosyal yaşam ve ilişkiler, ayrımcılık ve çevre gibi konularda faaliyet göstermek üzere alt etik kurullar 
oluşturulmasına karar verebilir.

(2) Aynı şekilde sadece sağlık bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında veya ilgili birim-
lerde faaliyet göstermek üzere alt etik kurullar oluşturulabilir. 

(3) Alt etik kurulların kuruluş, işleyiş ve uygulamaları, bu Yönerge esas alınarak hazırlanacak diğer 
yönergelere göre yürütülür. 
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Uzman ve Komisyonlar

Madde 12 – (1) Gerekli görmesi halinde Etik Kurul, bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilece-
ği gibi, uzmanlardan oluşan komisyonlar da kurabilir. Görüşüne başvurulan uzmanlar ya da oluşturulan 
komisyon, ilgili dosya hakkında hazırladıkları raporu öngörülen sürede Etik Kurula sunar.

Etik Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 13 – (1) Etik Kurul, işbu Yönergenin uygulanmasını sağlamaya yönelik olarak her türlü ça-
lışmayı yürütmekle görevli olup, bu amaçla her türlü kararı alma hak ve yetkisine de sahiptir. 

(2) Bu çerçevede Etik Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Etik ilkeler konusunda Üniversite mensuplarını bilgilendirmek. 

b) Etik değerlerin ön plana çıkarılması, etik bilincin arttırılması ve etik yaşam kültürünün kurumsal-
laşması için eğitici faaliyetler düzenlemek, etik konusuyla ilgili bilimsel araştırma ve yayın yapılmasını 
teşvik etmek.

c) Yönerge kapsamına giren her türlü etik sorunun tanımlanması ve çözümüne yönelik çalışmalar 
yapmak veya yaptırmak, karar almak, görüş bildirmek.

ç) Etik kurallara aykırılığa yönelik somut iddiaları incelemek ve bir sonuca bağlamak.

d) Somut olayların incelenmesi için komisyonlar kurmak, uzman görüşüne başvurmak.

e) Üniversite bünyesinde alt etik kurulların kurulmasına karar vermek, kurulacak alt etik kurulların 
çalışma alanlarını belirlemek, bu kurullarda görev alacak kişilere yönelik gerekli eğitim desteğini ver-
mek.

f) Alt etik kurullar arasında eşgüdümü sağlamak, gerektiğinde hakemlik yapmak.

g) Alt etik kurulların uygulamalarının Üniversitenin benimsemiş olduğu temel etik ilkelerle bütünleş-
mesine yönelik çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak.

h) Yıllık raporlar hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KURULA BAŞVURU VE İNCELEME

Başvuru Konusu ve Şekli

Madde 14 – (1) Yönerge kapsamında, Sekreterya aracılığıyla Etik Kurula yapılacak başvurular yazı-
lı olabileceği gibi, tutanağa geçirilmek suretiyle sözlü veya elektronik imzalı olarak da gerçekleştirilebi-
lir. Başvuranın kimlik bilgileri Etik Kurul üyeleri dışında gizli tutulur.

(2)  Etik ilkelere aykırılık iddiasına konu olan bir davranış nedeniyle başlatılan bir yargılama veya yü-
rütülen bir disiplin soruşturması, Etik Kurulun inceleme ve karar verme yetkisini ortadan kaldırmaz. Bu-
nunla birlikte Etik Kurul yapacağı incelemeyi, yargılama veya soruşturmanın sonuçlanmasına kadar er-
teleyebilir. 

(3)  Daha önce Etik Kurul tarafından incelenip karara bağlanmış bir başvuru konusunda yeni kanıt-
lar gösterilmedikçe bir daha başvuru ve inceleme yapılamaz.

Başvuru Usulü 

Madde 15 – (1) Başvuru dilekçesinde, başvuruyu yapan kişinin adı, soyadı, yerleşim yeri, iş adresi, 
-varsa- diğer iletişim bilgileri ve T.C. kimlik numarası ile imzası bulunur. Anılan bilgileri içermeyen, sahte 
kimlik bilgileri ile yapılan başvurular incelenmeye alınmaz. 
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(2) Dilekçenin okunaklı ve anlaşılır olması yeterlidir. Başvurunun Etik Kurul kayıtlarına geçtiği tarih, 
başvuru tarihi olarak kabul edilir. 

(3)  Dilekçede, etik ilkeye aykırı davranış iddiasına ilişkin bilgiler açık ve ayrıntılı olarak belirtilir; id-
dia, kişi, zaman ve yer belirtilerek somutlaştırılır. Elde bulundurulan her türlü belge dilekçeye eklenir; ta-
nık ve diğer delillere işaret edilir.

Başvuruların Kabulü ve İncelenmesi

Madde 16 – (1) Başkan yapılan tüm başvuruları, değerlendirilmek üzere Etik Kurulun yapacağı ilk 
toplantının gündemine alır. Birimler ve Rektörlük de, somut bazı olayların değerlendirilmesi için Etik Ku-
rula dosya gönderebilir. 

(2) Yapılan başvuruların usul bakımından kabulü ve değerlendirmeye alınması yetkisi münhasıran 
Etik Kurula aittir. Usulüne uygun olmadığı için incelemeye alınmayan başvurular, mümkün olduğu tak-
dirde başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

(3) Etik Kurul incelemesini en geç üç ay içerisinde tamamlar ve nihai raporunu hazırlar. Bu süre, 
başvurunun kayda alındığı tarihte başlar. Gerek görülmesi halinde Etik Kurul bu süreyi bir defaya mah-
sus olmak üzere üç aya kadar uzatabileceği gibi, bazı başvuruların incelenmesini üç ay süreyle ertele-
yebilir.

Re’sen İnceleme

Madde 17 – (1) Etik Kurul, herhangi bir şekilde bilgi sahibi olduğu ve görev alanı içerisinde bulunan 
bir etik ihlaline yönelik re’sen inceleme de başlatabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KURULUN ÇALIŞMA DÜZENİ

Raportöre Tevdi

Madde 18 – (1) Etik Kurul, hakkında inceleme kararı verdiği her dosya için üyeler arasından bir ra-
portör görevlendirir. 

(2) Belirli bir dosyanın etik açıdan incelenmesiyle görevlendirilen raportör, gerekçelerini yazılı ola-
rak bildirmek suretiyle bu görevden çekilebilir.

(3) Raportör, Sekreterya aracılığıyla İstanbul Üniversitesi mensuplarından dosyayla ilgili doğrudan 
yazılı bilgi alabilir. Bu bilgi ve belgeler Etik Kurul inceleme dosyasında saklanır.

(4) Raportör, bir ay içerisinde incelemesini tamamlayarak, yorum ve önerisini de içeren yazılı rapo-
runu Etik Kurula sunar.

Dosya Üzerinden İnceleme

Madde 19 – (1) Kurul ilke olarak tüm değerlendirmelerini dosya üzerinden yapar. Bununla birlik-
te ihtiyaç duyduğunda ilgili kişilerden yazılı ya da sözlü bilgi alabilir. Etik ihlali gerekçesine dayalı ola-
rak hakkında başvuruda bulunulan kişiye, yazılı olarak konuyla ilgili açıklama yapma hakkı tanınır. Açık-
lama hakkının kendisine bildirildiği tarihten itibaren iki hafta içinde geçerli bir mazereti olmaksızın yanıt 
vermeyen kişi, açıklama hakkından feragat etmiş sayılır. Bu durumda Etik Kurul mevcut bilgi ve belge-
lere dayalı olarak değerlendirme yapar. 

(2) Etik Kurul ayrıca gerekli gördüğü durumlarda ilgili kişileri toplantıda dinlemek üzere davet de 
edebilir. Kişilerin bu daveti kabul etmesi durumunda yapılan oturumda yalnız davetlilere yönelik sorular 
sorulur ve yanıtlar kaydedilir.
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(3) Etik Kurul, faaliyetinde tamamen bağımsız olup, yapılan başvuruları yalnızca etik ilkelere uygun-
luk açısından inceler ve karara bağlar.

Toplantı ve Karar Alma Usulü 

Madde 20 – (1) Etik Kurul, olağan gündemini görüşmek üzere ayda en az bir defa toplanır. Kurul 
gerektiğinde, başkanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. 

(2) Üyeler, kendilerinin bir biçimde ilgili bulundukları gündem maddelerine ilişkin müzakerelere ka-
tılamaz ve oy kullanmazlar.

(3) Toplantı kapalı usulde yapılır. Üyeler, inceleme konusu dosyaların içeriğini Kurul toplantısı dışın-
da başkaları ile tartışamaz ve dosyaların içeriği hakkında bilgi veremez.

(4) Kararlar üye tam sayısının üçte ikisinin aynı yöndeki oyu ile alınır. Oylamada hiç bir üye çekim-
ser oy kullanamaz.

(5) Alınan karar gerekçeleri ile birlikte yazılarak, toplantıya katılan üyelerin tamamı tarafından imza-
lanır. Karşı oy kullanan üyeler, yazılı muhalefet gerekçelerini karara ekleyebilirler.

Kararlar Üzerine Yapılacak İşlem

Madde 21 – (1) Etik Kurul’un kararları tespit niteliğindedir. Kararlar hakkında her türlü açıklama 
Rektörlük tarafından yapılır. 

Gizlilik ve Saklama

Madde 22 – (1) Etik Kurulda yapılan tüm incelemelerde gizlilik esastır. Kurula sunulan dosyalarda-
ki belgelerin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Sekreterya sorumludur.

(2) Etik Kurulun inceleme dosyası, içindeki tüm belgeler ve yazışma örnekleri ile birlikte süresiz 
saklanır. 

Yazışmalar

Madde 23 – (1) Etik Kurul inceleme ve değerlendirmeleri sırasında başka kurum ve kuruluşlarla 
yapması gereken tüm yazışmaları, doğrudan Sekreterya aracılığıyla yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 24 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri uygu-
lanır.

Yürürlük 

Madde 25 – (1) İstanbul Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Geçici Madde 1 – (1) Senato tarafından seçilen Etik Kurulu kurucu üyelerinden üçünün görevi iki 
yıl sonra, üçünün görevi üç yıl sonra ve üçünün görevi ise dört yıl sonra sona erer ve görevi sona eren 
üyelerin yerine Senatoca seçilen yeni üyeler Rektör tarafından görevlendirilir. Görevi sona erecek üye-
lerin belirlenmesi ve bu üyeler yerine yapılacak seçimde, işbu Yönergenin 6 ncı maddesinde öngörü-
len bilim alanı esasına uyulur.
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Geçici Madde 2 – (1) İstanbul Üniversitesi Senatosunun 15.04.2010 tarih ve 20 sayılı toplantısında, 
İstanbul Üniversitesi Etik Kurulu Kurucu Üyelerinin Prof. Dr. Hasan Yazıcı (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi), 
Prof. Dr. Nuran Yıldırım (İstanbul Tıp Fakültesi), Prof. Dr. Hakan Ali Çırpan (Mühendislik Fakültesi), Prof. 
Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya (Fen Fakültesi), Prof. Dr. Abuzer Kendigelen (Hukuk Fakültesi) ile emekli öğ-
retim üyelerinden Prof. Dr. Melih Boydak (Orman Fakültesi), Prof. Dr. Ayhan Ulubelen, Prof. Dr. İbrahim 
Engin Meriç ve Prof. Dr. Nurhan Atasoy’dan oluşmasına karar verilmiştir. 



ÜNİTE - V

EKİP ÇALIŞMASI
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1.GİRİŞ
İlk insanlar, küçük topluluklar halinde, göçebe olarak yaşıyor ve topladığı bitkilerle karnını doyuru-

yordu. Daha sonra, toplayıcılığa, avcılık eklenmiştir. O günlerde, hayvanlar insanlardan daha güçlüydü. 
En azından insanlardan daha hızlı koşabiliyorlardı. Bu nedenle de, avcılık toplayıcılığa göre daha zor, 
karmaşık ve insanın tek başına beceremeyeceği bir işti. İnsanların yardımlaşmasını gerektiriyordu. Böy-
lece, insanlar arasında ilk yardımlaşma ve dayanışma başlamış oldu. 

Giderekten, tarım ve hayvancılığın gelişmesi, yerleşik topluma geçiş ve sanayileşme süreci ile üre-
tim çok daha karmaşık ve zor hale geldi. Üretimin zorlaşması, yaşamın birçok alanında, insanın tek ba-
şına üretme olanağını ortadan kaldırdı. Böylece, bireylerin maddi ve manevi gücünü aşan iş ve amaçlar, 
kişiler arasında işbirliği gereksinimini doğurdu ve bunu bir zorunluluk haline getirdi. Tek başına üretme 
ve yaşama olanağı kalmayan insanlar toplumsallaşmak zorunda kaldı. Toplumsal yaşam ise iş bölüşü-
mü ve uzmanlaşmayı gerekli kıldı. Böyle bir süreç sonunda gelişen işbirliği toplu yaşamayı ve toplumu, 
iş bölüşümü ise örgütlü ve uygar toplumu yaratmıştır.

İnsanlığın yaşadığı iş bölüşümü sürecinin bir sonucu olarak, hasta bakım ve sağaltım işleri de bir-
takım insanlar tarafından yürütülür hale  gelmiştir. Zamanla, işlerinde daha da uzmanlaşan bu insanlar 
günümüzdeki sağlık çalışanlarının ilk ataları olmuştur. Dünyanın farklı yerlerinde farklı isimlerle anılan 
bu insanlar, bilgi ve becerilerini, usta çırak yöntemiyle ve genellikle de babadan oğla, daha sonraki ne-
sillere aktarmak suretiyle giderekten daha da uzmanlaşmışlar ve yaptıkları iş bir meslek haline gelmiş-
tir. Böylece, günümüzdeki anlamda olmasa da, hekimlik mesleği doğmuştur.

Mesleğin ilk oluştuğu yıllarda, hasta bakım ve sağaltım alanına giren işlerin tamamı aynı kişi tara-
fından yürütülmüştür. Günümüzde, hekimlik, eczacılık, veteriner hekimlik ve diğer sağlık mesleklerinin 
alanına giren işlerin hepsi, hekim olduğu söylenen, bu kişiler tarafından yürütülmüştür. 

Ünite ikide geniş bir biçimde anlatıldığı gibi, hasta bakım ve sağaltım hizmetleri ya da hekimliğin 
hizmet alanı her geçen gün gelişmiş, bilgi beceri ve hizmetler bir insanın ya da mesleğin üstesinden 
gelemeyeceği kapsama ulaşmıştır. Böylece tıp, tarih boyunca bir yandan yatay bir uzmanlaşmaya uğ-
rayarak, yeni yeni meslekler ortaya çıkarırken (diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, ebelik, hemşirelik, 
fi zyoterapistlik, sosyal hizmet uzmanlığı, sağlık memurluğu vb), öte yandan da, kendi içinde, dikey bir 
uzmanlaşmaya uğrayarak (patolog, mikrobiyolog, dahiliye, hariciye vb) yeni yeni alt dallara ayrılmıştır. 

Özellikle 19. yüzyılda, hekimlik dışında kalan sağlık mesleklerinde de hızlı bir dikey uzmanlaşma 
yaşanmaya başlanmıştır. Veterinerlik, eczacılık, hemşirelik ve sağlık memurluğu birçok alt dala ayrılmış 
ve bu alt dallara her geçen gün yenileri eklenmiş ve eklenmektedir. Sonuçta, günümüzdeki sağlık hiz-
metleri, hem farklı mesleklerden hem de aynı mesleğin farklı dallarından oluşan gruplar tarafından yü-
rütülür hale gelmiştir. 

Ünitenin Özel Amaçları

1. Örgüt ve ekip kavramlarını bilmek
2. Meslekler arası işbirliğinin esaslarını kavramak
3. Sağlık çalışanlarının haklarını kavramak
4. Hastaların sorumluluklarını bilmek
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2. ÖRGÜT VE EKİP
İnsanlar arasındaki işbirliği ve iş bölüşümü sonunda doğan birlikteliklere örgüt denir. Başka bir ta-

nımla, bir işi ya da amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelen, iki veya daha fazla, bireyin bilinçli ve 
eşgüdülenmiş etkinliklerde bulunması olayına örgüt denilmektedir. Aynı şekilde, sağlık hizmeti üretmek 
ya da sağlık hizmetlerini yürütmek amacıyla bir araya gelen, çeşitli sağlık mesleklerine mensup insanlar 
da sağlık örgütlerini oluşturmaktadır. Sağlık örgütlerinin başarılı olabilmesi, bu örgütü oluşturan bireyle-
rin iyi bir işbirliği ve eşgüdüm içinde olmalarına bağlıdır.

Sağlık örgütlerinin başarılı olabilmesi için, bu örgütlerin alt birimlerinde, birlikte ve ekip halinde ça-
lışan bireylerin, örgütün geneline göre, daha sıkı bir işbirliği, eşgüdüm ve yardımlaşma içinde olmaları 
gerekir. Çünkü; genelde bir örgütün, özelde de ekibin üyelerinin eylemleri eş güdülenmez ise, ya ama-
ca ulaşılamaz ya da amaca ulaşma düzeyi çok düşük olur. Sonuçta, örgüt dağılır. Bundan ötürü, ör-
güt ya da ekip üyelerinin eylemlerinin mutlaka eşgüdülenmesi gerekir. Örgüt ya da ekibi oluşturan bi-
rey ve birimlerin eylemleri ise, kendiliğinden eşgüdülenmez. Eşgüdüm, yönetim tarafından yapılır. Yö-
netim ise, yönetim işlerini üstlenmiş ya da yönetici konumunda olan ekip üyelerince yürütülür. Yönetim 
işlerini üstlenmiş bu insanlara yönetici adı verilir. Örgüt ve ekibin varlığı yönetime dolayısı ile de yöneti-
cilerin varlığına ve başarısına bağlıdır. 

Yukarıda da sözü edildiği gibi, geleneksel hekimlik tek kişinin yaptığı bir hizmetti. Ancak tüm sağ-
lık hizmetlerinin, hatta yalnızca hasta bakım ve sağaltım işlerinin, bir tek kişi ya da meslek tarafından 
yürütülmesinin olanaksızlaşması, bu görevlerin bir kısmının hekim olmayan diğer kişilere aktarılmasını 
zorunlu kılmıştır. Tanı ve tedavi alanında, özel eğitim görmüş kişilerin gerekli hale gelmesi, ekip hizme-
tini doğurmuştur. Önceleri hekim, eczacı, hemşire gibi sınırlı sayıdaki kişilerin oluşturduğu küçük ekip-
ler, sağlık bilimleri ve teknolojinin gelişmesine koşut olarak, çok büyümüş ve bunlar da kendi arasında 
ekiplere bölünmek zorunda kalmıştır. Örneğin; bir hastane, laboratuvar, klinik, yemek servisi, arşiv, büro 
gibi farklı ekiplerin birleşmesinden oluşmaktadır (1).

Hizmetlerin ekiple yürütülmesi zorunluluğu ‘’ekip liderliği’’ sorununa ya da gereksinimine neden ol-
muştur. Geleneksel uygulamalarda ekibin lideri hekim olmuştur. Zamanla ‘’kolektif karar’’ ve ‘’kollektif 
yönetim’’ anlayışının gelişmesi ile hekimlerin yöneticilik sorumluluk ve yetkileri de azalmıştır (1).

Ekip; bir hizmetin ya da görevin bütününü yerine getirebilmek için, bir araya gelmiş olan, farklı mes-
lek ya da uzmanlığa sahip insanlardan oluşan gruba ekip denir. 

Ekip çalışması; bir hizmetin ya da görevin bütününü yerine getirmek için, değişik meslek dalların-
daki kişilerin, hizmetin ya da görevin kendi dallarındaki işlerini, eşgüdümlü olarak yaparak ve bunları 
birleştirerek sonuçta hizmeti ya da görevi yerine getirmelerine ekip çalışması adı verilir.

3. MESLEKTAŞLAR ARASI İŞBİRLİĞİ
Tarihte ilk doğan sağlık mesleğinin hekimlik olduğu bilinmektedir. Bu nedenle de meslektaşlar ara-

sı ilişkinin ilk gündeme geldiği meslek de, hekimlik olmuştur. Hekimler arasındaki ilişkilerin kökü çok 
eskiler dayanmakla birlikte,  günümüzdeki anlamda hekimler arasındaki ilişkilere değinen ilk metinler 
Hipokrat’la başlamaktadır. 

Hipokrat andında geçen; ‘’hekimlik öğretmenimi annem ve babam kadar seveceğim, mallarımı 
kendisi ile paylaşacağım ve gerekirse onun gereksinimlerini karşılayacağım, Öğretmenimim çocukları-
nı kendi kardeşim sayacak, isterlerse hekimliği onlara karşılıksız öğreteceğim’’ tümceleri meslektaşların 
özellikle de öğretmen konumunda olanların anne ve baba gibi sevilip sayılması gerektiğini anlatmakta 
ve bir yemin ile bunun sözünü almaktadır2(2).  

(1) Fişek, 1983
(2) Eren ve Uyer 1993
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Bu gelenek, hekimler arasında günümüze dek varlığını sürdürmüş, hekimlikten doğan diğer mes-
lekler için de geçerli olmuştur. Günümüzde, meslek ahlakı ya da meslektaşlar arası ilişkiler olarak anılan 
içerik ve niteliğe kavuşmuştur. Günümüzde, hekimlik gibi bir tek meslek alanına özgü olmaktan çıkmış, 
tüm sağlık meslekleri ve ekip üyeleri için geçerli bir takım ilkeler kümesi haline gelmiştir.

İnsanlar arası ilişkilerin temel ilkeleri: Sağlık çalışanlarının, ekibin diğer üyeleri ile olan ilişkileri 
etik değerler doğrultusunda olmalıdır. Günlük ilişkilerde erdemli davranış örnekleri sergilenmelidir. Etik 
ilkeler, insanlar arasındaki her türlü ilişkinin temel kaynağı olduğu gibi, sağlık çalışanlarının kendi ara-
larında olan ilişkilerin de  temel ilkeleridir. Bunun dışında sağlık çalışanları birbiri ile ve diğer insanlarla 
olan ilişkilerinde içtenlik, tutarlılık ve hoşgörü ilkelerine de uymalıdır. 

Disiplin; bir ekibin başarılı olması için disiplin şarttır. Ekip halinde çalışmak, belli kurallara ve ilke-
lere uymayı zorunlu kılar. Bu nedenle de, ekip üyelerinin, hizmetin ve ekip olmanın gerektirdiği disipli-
ne uyması gerekir(1). Tersi durumda, ekip içi uyum bozulur, ekipte çatışmalar çıkar ve ekibin verimlili-
ği azalır.

Güven; bir ekibin başarılı olabilmesi için, ekip üyelerinin her anlamda birbirine güvenmesi gerekir. 
Her şeyden önce, ekip üyeleri birbirinin bilgi ve becerine güvenmelidir. Bu güvenin oluşması, ekip üye-
lerinin kendini iyi yetiştirmiş olmasına bağlıdır. Bu güvenin sürebilmesi ise,  ekip üyelerinin, yeni bilgi ve 
yenilikleri izleyerek, sürekli kendini yenilemesi ile olanaklıdır. Ekip üyelerinden herhangi birinin bilgi ve 
becerisine güvenmeyen ekiplerde işler aksar, iyi bir iş bölüşümü yapılamaz. Ekibin uyumu bozulur ve 
dolayısı ile de ekibin verimliliği düşer.

Ekip üyeleri, birbirinin dürüstlüğüne, kurum ve mesleğin onuruna gölge düşürmeyeceğine güven-
mek ve inanmak zorundadır. Bu ise, ekip üyelerinin bu güveni sarsıcı tavır ve davranışlar içinde olma-
maları ve iş arkadaşlarının güveninin sarsmamaları ile olanaklıdır.

Ekip üyeleri yalnızca ekip içinde kalması gereken konuları, ekip dışına taşımamalı, ekibin sırrı sayı-
labilecek konuları dışarıya taşıyarak iş arkadaşlarının ona olan güvenini sarsmamalıdır.

Mesleğe saygı ve bağlılık; bir mesleğin üyesi olan kişi, mesleğini sevmesi, ve onun değerlerini ko-
ruması ve meslek ilkelerine uyması gerekir. Bu mesleğe ve meslektaşlara karşı bir sorumluluktur. Çün-
kü;  meslek sahibi kişilerin davranışları yalnızca kendini bağlamaz mesleğine ve  kurumuna da mal edi-
lir. Herhangi bir sağlık çalışanının toplumdaki  görüntüsü ve ona toplum tarafından verilen değer ya da 
yüklenen özellik tüm o meslek grubuna, kurumuna ve hatta tüm sağlık çalışanlarına mal edilir. Bu ne-
denle de sağlık çalışanlarının davranışlarına dikkat etmesi yalnızca bireysel bir sorumluluk değil, aynı 
zamanda bir grup sorumluluğudur.

Aynı şekilde, ekip üyelerinin, gerek ekip içindeki ve gerekse toplumdaki davranışları tüm ekibe ve 
çalıştıkları kuruma mal edilir. Bu nedenle de, sağlık çalışanlarının davranışları bireysel bir sorumluluk ol-
duğu kadar meslektaşlarına ve ekiplerine karşı da bir sorumluluktur. Çeşitli davranışları nedeniyle, eki-
bin ve mesleğin onurunu zedelediği düşünülen üyeden, ekibin diğer üyeleri çok rahatsız olur. Uyum-
suzluk ve geçimsizlik başlar, dolaysı ile de ekibin verimliliği düşer.

Dayanışma; ekip üyeleri birbiri ile dayanışma  içinde olmalı ve her konuda birbirine yardımcı olma-
lıdır. Ekip üyeleri, Hipokrat yeminin de  belirtildiği gibi, birbirini kardeş bilmeli, yalnızca iş yaşamında de-
ğil, özel yaşamlarında da birbirinin  yardımına koşmalıdır.

Kılık kıyafet; sağlık çalışanlarının gerek mesleğin özelliğinden ve geleneğinden gelen ve gerekse 
yasal düzenlemelerle getirilmiş olan kıyafet kurallarına  uyması gerekir. Bu örgüt disiplininin de bir ge-
reğidir. 

Bir örnek kıyafete uymayan ekip üyeleri, ekibin uyumunu bozar ve ekipte huzursuzluk ve verim dü-
şüklüğüne neden olur. Bu nedenle de sağlık çalışanlarının hem işyerlerindeki hem de özel yaşamda giy-
dikleri kılık ve kıyafetlerine çok dikkat etmesi ve her türlü aşırılıktan uzak durması gerekir.

(1) Şentürk ve Dursun 1993
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Nezaket; ekip üyeleri birbirlerine karşı nazik olmalı, birbirlerine karşı kullandıkları hitap sözcükleri-
ni özenle seçmelidir. Karşısındakini dinlemeyi, eleştirileri olgunlukla karşılamayı öğrenmelidir. Samimi-
yetin laubalilik ve gayri ciddilik olmadığı unutulmamalıdır.

3.1. Ekip çalışmasının Tanımı Önemi Ve Özelliği

Günümüzde sağlık hizmeti ve tıbbi müdahaleler disiplinler arası bir nitelik kazanmıştır. Bu nedenle 
de birçok mesleğin üyeleri tarafından yürütülmek zorundadır. Bu zorunluluğun bir gereği olarak, sağlık 
sektörü ve kurumlarındaki işler büyük çoğunlukla hem meslekler arası (hekim, eczacı, hemşire, sağlık 
teknisyeni, tıbbi sekreter, elektrik teknisyeni vb)  hem de meslek içi (hekimler arası, hemşireler arası vb) 
işbirliğini gerektirmektedir. Başka bir anlatımla sağlık hizmetlerinin başarı ile yürütülebilmesi için hekim-
ler, hemşireler, teknisyenler ve diğer sağlık personeli arasında iyi bir işbirliğine gereksinim vardır. Farklı 
meslek ve karakterdeki insanların işbirliğini sağlamanın en iyi yolu ise ekip çalışmasıdır. 

Resim 38: Sağlık ekibi

Günümüz sağlık hizmetlerinde bireysel hiz-
met ve başarının çok fazla bir önemi kalma-
mıştır. Muayenehanesinde ve tek başına bir 
hekimin yürüttüğü sağlık hizmeti anlayışı çok 
gerilerde kalmıştır. Günümüzdeki sağlık hiz-
metleri etkili iletişim becerisine sahip, karşısın-
daki kişiye güven veren ve de güvenen, sorun 
ve başarıyı paylaşan, ortak değer ve hedefl ere 
sahip çalışanlara daha fazla gereksinim duyu-
yor. Bu niteliklere sahip bir çalışan iyi bir ekip 
üyesi anlamına geldiği gibi bu niteliklere sahip 
bir çalışan da ancak ekip ortamında yetişebili-
yor. 

Bu ve benzeri gelişmelerin yanı sıra daha 
birçok nedenle günümüzde sağlık hizmetleri-
nin sunumunda ekip çalışması bir zorunluluk 
haline gelmiştir. Başka bir anlatımla günümüz-
de sağlık hizmetlerinin tam ve kesintisiz yü-
rütülebilmesi ancak bir ekip çalışması ile ola-
naklıdır ve sağlık hizmetleri yönetiminin temli-

ni ekip çalışması oluşturmaktadır. 

Ekip kavramının çok çeşitli tanımı vardır. Bunlardan bir kaçı aşağıda sıralanmıştır: 

-Ekip, kendilerini ortak bir amaca, işe, hedefe ve bundaki başarıya adamış, bu konudaki sorumlu-
luğu birlikte üstlenen, birbirini tamamlayan farklı meslek ve yetenekte kişilerden oluşan insan grubudur.

-Ekip, ortak bir amaç ve başarı hedefi ne kilitlenmiş ve bu konuda birlikte sorumluk ve ortak bir yak-
laşımları olan, eşgüdümlü çalışan, birbirlerini tamamlayan özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu top-
luluktur.

-Ekip üyeleri arasında bir hiyerarşinin olmadığı ve üyelerinin ekip içindeki rollerini kendilerinin be-
lirlediği bir yapıdır.

-Ekip, amaçları ortak, yaptıkları işler birbirine bağımlı olan kişilerden oluşan bir grup insandır. 

-Ekip yapacakları işi ya da ortak amacı en üst düzeyde bir etkililik ve verimlilikle gerçekleştirmek 
için bir araya gelen insanlardır. 
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Bu tanımlardan hareketle sağlık çalışanları ekibi; belli bir sağlık kurumunda çalışan, farklı meslek 
ve disiplinlere üye, ancak ortak amaç ve değerleri paylaşan, toplumun ya da hastanın iyiliği, kurumun 
başarısı için çalışan kişiler grubudur diye tanımlanabilir. 

Sağlık ekibi, topluma sağlık hizmeti sunmak ya da hastalara bakım vermek için bir araya gelmiş, 
karşılıklı birbirine bağımlı olarak çalışan iki veya daha fazla sağlık profesyonelinin etkileşimi veya ilişki-
sidir diye de tanımlanabilir. 

Ekip çalışması, tek başına yürütülemeyecek bir iş ya da görevi birlikte yapmak ve başarmak için 
gereklidir. Bu nedenle de ekip çalışması, bir ürünü veya hizmeti birlikte üretmek ya da sunmak söz ko-
nusu olduğunda ortaya çıkan bir grup insanın beraber çalışmasıdır. Ekip çalışması yalnızca bir birlikte-
lik değil, ekibin başarısına ve çıktılarına katkı yapan dinamik bir süreçtir.

Ekip çalışması, sorumluluk ve başarının tüm ekip üyeleri tarafından paylaşıldığı başarı ya da başa-
rısızlığın yönetici/yöneticiler tarafından değil çalışanların kendi tarafından değerlendirildiği, yani çalışan-
ların kendi kendilerini yönettiği bir yönetim biçimidir. Ekip üyeleri ekipteki kendi rol ve işlerine ilişkin ka-
rarları kendileri alır ve bu kararlardan dolayı ortaya çıkacak sonuçların sorumluluğunu da üstlenir ve so-
nuçlarına da katlanırlar.

Ekip Çalışmasının sağlık hizmetleri sunumundaki faydaları şu başlıklar altında toplanabilir.

 İletişim becerilerini arttırır: Ekip çalışması üyelerinin ekip içi ve dışı ile etkili iletişim kurma bece-
rilerini arttırır. Böylece birbiri arasındaki iletişim düzeyini en üst düzeye çıkarır.

 Çalışanlar arasında barış ve işbirliği ortamı yaratır: Ekip çalışması üyelerinin fi kir ayrılıklarıyla 
başa çıkma yeteneklerini arttırarak, çalışanlar arasında dostane bir ortam yaratır. Ekip çalışma-
sının oluşturduğu dayanışma ve işbirliği anlayışı, üyelerini eleştirici ve bağımsız düşünme yeri-
ne, karara katılma ve sonucu benimseme ve gerçekleştirmeye yönlendiriyor. Çalışanlar hizme-
tin üretilmesinde iyi bir işbirliği yaparak birbirini tamamlarlar. Üretimi arttırmak için kişilerin gö-
zetim ve denetimi gereksiz hale gelir. Çalışanlar arasında sosyal ilişki ve faaliyetler artar ve ge-
lişir. Üyelerde ekip ruhu oluşturur, birlik biz duygusu bir geliştirir. Üyelerde heyecan ve üzüntü 
ortaklığı sağlar. Ekip üyeleri başarılı bir görev dağılımı yapmayı ve bunun faydalarını öğrenirler. 
Ekip üyeleri ekip çalışması sırasında ekibin bir parçası olduğunu öğrenir, kendi olmadan eki-
bin, ekip olmadan da kendisinin olmayacağının bilincine varırlar. Böylece bireysellik ve birey-
sel başarı aramaları ortadan kalkar. 

 Çalışanların motivasyonunu yükseltir: Ekip çalışması üyelerinin güçlü yönleri takımın başarısı-
na yönlendirmek, zayıf yönleri geliştirmek için yardımlaşma ortamı sağlamak sureti ile çalışan-
ların motivasyonunu yükselterek hizmet katkılarının en üst düzeye çıkmasını sağlar. Onların iş 
yaşamını zenginleştirerek işlerinin efendisi ve iyi bir profesyonel olmalarına neden olur. Ayrıca 
ekip çalışması, çalışanların yeteneklerini geliştirilerek, kendi işine/işlerine ilişkin kararları kendi-
lerinin almalarını ve kendi sorumluluklarını kendilerinin belirlemesini esas alır.

 Çalışan memnuniyeti artar: Ekip çalışması çalışanların işlerinden memnuniyetini artırarak daha 
verimli çalışmalarını iş arkadaşları ve amirleri ile daha iyi iletişim kurmalarına neden olur.

 Hizmet sunumunu geliştirir: Ekip çalışması hem çalışanları hem de kurumları çok yönlü olarak 
geliştirerek hizmet sunumunu geliştirir ve daha kaliteli bir hizmet üretilmesine ortam hazırlanır. 

 Hizmetlerin etkililiği ve verimliliğini arttırır: Ekip çalışması sağlık hizmetlerinin etkililiğini arttıra-
rak hastanelerdeki yatış sürelerini kısaltır, hastane fetalite hızlarını azaltır.

 Hasta memnuniyeti arttırır: Ekip çalışması, hastanın kuruma olan güvenini ve hasta memnuni-
yetini artırır. Hasta ile olan iletişimde ekip üyelerinin hepsi de aynı hasta ile aynı dilden ve aynı 
mesajları vererek konuşurlar.
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 Buluş ve yenilikleri arttırır: Ekip çalışması hizmetlerde yenilk ve yeni keşifl erin sıklığını artırır.

 Maliyetleri düşürür: Ekip çalışması, hizmetlerde ikilemeleri (duplikasyon) önleme, zamanı doğ-
ru kullanmayı öğrenmeleri nedeniyle boş ve üretimsiz zamanları en aza indirme, iş ve eylemle-
rin etkililiğini arttırma gibi nedenlerle hizmetlerde maliyeti düşürür, verimliliği arttırır ve işin daha 
ekonomik hale gelmesini sağlar

 Problemlerin çözümünü kolaylaştırır: Ekip çalışması hem hizmetler sırasında ortaya daha az 
sorun çıkmasına ortam hazırlar hem de ortaya çıkan sorunların çözümünü kolaylaştırır. Çün-
kü ekip çalışması yoğun bilgi ve beceri gerektiren kararların alınmasında, tek bir bireyden çok 
daha etkili ve yeteneklidir. Kararların işbirliği halinde ve kolektif alınması bireyin üzerindeki so-
rumluluğu ve baskıyı ortadan kaldırır. Birey kendi başına almakta güçlük çekeceği bazı riskli 
kararları ekibi ile birlikte çok daha kolay alabilir. Ayrıca birlikte alınan kararlar değerlere ve kül-
türel normlara daha uyumlu olur. 

 Ekip çalışması herkesi kazandırır: Günümüzde hızla değişen çevresel faktörler, sağlık politika-
ları sağlık kurumları ve giderek karmaşıklaşan görev ve sorumluluklar çalışanların sorunlarına 
kendi başına çözümler bulmasını güçleştiriyor. Bu durumla baş edebilmenin tek yolu ekip ça-
lışmasıdır.

3.2. Sağlık Ekibinin Üyeleri

Ekip; birbirini tamamlayan meslek ve yeteneklere sahip, ortak amaç ve başarı hedefl eri doğrultu-
sunda çalışan ve bu bağlamda birbirlerine karşı sorumlu olan kişilerden oluşturduğu gruptur. Sağlık eki-
binin üyeleri iki grupta değerlendirilebilir. Bunlar biri çeşitli sağlık mesleklerinden oluşan gruptur ve bun-
lar hekim, eczacı, hemşire, ebe, laborant, röntgen teknisyeni, sağlık memuru gibi mesleklerden oluşur. 
Diğer grupta ise doğrudan sağlık mesleğine mensup olmayan ancak yürütülen hizmetin bir gereği ola-
rak bulunması gereken meslek mensuplarından oluşur. Bu yerine göre bir fi zikçi ya da kimyager yerine 
göre ise bir elektrik teknisyeni gibi mesleklerden oluşur.

Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ekipte bulunacak üyeleri işin yeri ve niteliği belirler. Örne-
ğin iş yeri bir ameliyathane ve yapılan iş ameliyat ise ekipte bulunan üyeler de ilgili dal cerrahlarından, 
anestezistlerden hemşirelerden ve teknisyenlerden oluşan  bir ekip söz konusudur.

Tıpkı ekipte kimlerin bulunduğunda olduğu gibi, ekipteki kişi sayısı ya da ekibin büyüklüğünü de 
işin yeri ve niteliği belirler. Üye sayısının azlığı ya da çokluğu doğrudan doğruya yürütülen işin niteliğine 
balıdır. Sağlık hizmetlerinde en çok rastlanılan ekip büyüklüğü 5 -12 kişilik ekiplerdir. Üye sayısı arttıkça 
yani ekip büyüdükçe ekipte iletişim zorlaşır ve ekibin etkililiği ve üretkenliği düşer. Ayrıca bazı üyelerin 
katkı düzeyi azalır hatta bazen bazı üyeler katkıda bulunma fırsatı bile bulamazlar. Bundan ötürü sağlık 
hizmetlerinde büyük ekipler çok arzu edilmez.

3.3.Ekip Çalışması İçin Gerekli Koşullar

Aslında ekip halinde çalışmak ve bir ekip oluşturmak her grubun amacıdır Ekip çalışması bir takım 
işidir. Eğer daha işin başında ekibi kurmak üzere iyi bir takım oluşturulmaz ve ekip bilinci yerleştirilmez 
ise başarılı olunamaz, en azından başarı düzeyi düşük olur. Ekibi oluşturan bireylerin her birinin kendi-
ne özgü amaçları vardır. Başarılı bir ekip çalışması yapabilmek için; üyeler hem kendi amaçlarının ne 
olduğunun hem de ekibin ortak amacının farkında olmalıdır. Ekibin amacı ile ve üyelerinin kendi özgün 
amaçları arasında ne kadar bir benzeşme ve örtüşme var ise ekibin etkililiği ve üyelerin bireysel doyu-
mu o oranda artar. Bu da ekibin çok olgun ve üretken bir düzeylere çıkarır. Bu nedenle ekip üyeleri se-
çilirken daha işin başında iyi bir ekip oluşturacak kişilerden seçilmelidir.
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Bir ekipte çalışan kişilerin başarılı olabilmesi için her şeyden önce kendini o ekibin bir parçası ola-
rak hissetmesi gerekir. Ancak ondan sonra üyesi olduğu ekipte kendine bir yer ve rol seçecek ve attığı 
her adımı özveriyle gerçekleştirecektir.

Ekibin başarılı olabilmesi için bütün üyelerin görevini bilip iyi yapması gerekir. Ayrıca üyeler kendi-
ni bir birey olarak değil bir bütünün ayrılmaz birer parçası olarak görmelidir, kendi yoksa ekibin olma-
yacağını aynı zamanda da ekip olmayınca da kendinin olmayacağının farkında olmalıdır. Üyeler “ben” 
değil “biz” diye düşünebilmeli beraber çalıştığı arkadaşlarını düşünerek hareket etmelidir. Çalışmaları-
nı aksatması takımın ortak çalışmasını da sekteye uğratacağını iyi bilmelidir. Herkes ekibi için varını yo-
ğunu ortaya koymalıdır.

Ekip çalışmalarında üyelerin bir bütünün parçası olarak davranması yanında bağımsızlığını ve ile-
tişimi geliştirip, güven ortamı sağlanması da önemlidir. Ekip üyeleri kendilerini mekanik bir düzeneğin 
parçası gibi algılamamalıdır. Ekibin çalışmaları sırasında ayrı bir kişilik üstelik de saygı duyulan ayrı bir 
kişilik olduğunu hissetmelidir

Bu bilgilerden çıkarılacağı üzere, ekip çalışması ekibin bütün üyelerinin paylaştığı ortak bir ruh ge-
rektirir. Bu da ekip üyelerinin ortak bir anlayış, yaşam felsefesi ve ortak değerlere sahip olması ile ola-
naklıdır. Ekip ruhunun oluşabilmesi için ise ekip üyeleri arasında herhangi bir ayrım yapılmaması gere-
kir. Ekip ruhu üyelerin karşılıklı olarak birbirlerine saygı duymaları ve kişiliklerine değer vermeleri ile ge-
lişir.

Ekibin her bir üyesi arkadaşları için bir moral faktörü olabilmelidir. Onları çalışmaya sevk etme-
li, devamlılıklarını sağlamalı, başarılarında takdir etmeli, başarısızlıklarında ise üzüntülerini paylaşmalı-
dır. Ekip üyelerinin birbirleri ile olan arkadaşlıkları yalnızca iş sırasında değil günlük yaşam sırasında da 
devam etmelidir. Bunu sağlamanın yolu ortak sosyal alanlar ve faaliyetlerdir. Kuruluşlar üyelerin birlikte 
sosyal faaliyetlerde bulunacağı olanak ve mekanlar yaratmalıdır. Ekip çalışmasının önemini ve bilincini 
kavramış kurumların başarıya ulaşma  şansları çok daha yüksektir. 

Ekipteki üyeler şöyle düşünmelidir. Eğer bir şey kötü gitti ise bunda benim de payım var; Eğer bir 
şey gerçekten güzel gitti ise sebebi ben ve arkadaşlarımdır. 

Bireylerin bir arada uyumlu ve eşgüdümlü bir biçimde çalışabilmesi çoğu zaman oldukça güç ol-
maktadır bunun için birliktelik bilinci ve takım olabilme ruhu yerleşmesi gerekir.

Takım çalışması kurum içindeki kişiler arasındaki iletişimin geliştirip, güven ortamına dayalı bir ça-
lışma sistemidir.

Ekibin başarılı olması ve üretkenliğin yükselmesinde de karşılıklı yardımlaşma bilinci esastır. Fertler 
takımın başarısının yerine kendi başarılarını düşünür ve bencil davranırsa, takım çalışması asla verimli 
olmaz. Takımda bazı kişilerin yaptıkları işlerde bir hata varsa bu hatanın birazı da takımın diğer eleman-
larına aittir. Çünkü uzun süre aynı takım çalışması içinde olan kişilerde beceriler kadar hatalarda ortak 
oluşabilir. Bunun telafi si takımın birbirlerine yardımcı olmasından geçer.

İyi bir ekip şu temel özelliklere sahip olmalıdır: 

 Birbiri ile işbirliğini özümsemişlerdir.

 Ortak değer, norm ve inançları vardır.

 Belirli ve ortak bir amacı benimsemişlerdir

 Amaca ve birbirine bağlılıkları hem bireysel hem de ortaklaşa bir nitelik kazanmıştır

 Amacın gerçekleşmesi konusunda üyeler birbirlerini zorlar.
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4. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLARI
4.1. Giriş ve Konunun Tarihi Gelişimi

Tıp ortamında, hep, hasta haklarından ya da sağlık çalışanlarının ödevleri ve sorumluluklarından 
söz edilir. Yer yer sağlık çalışanlarının haklarından da söz edilmiş olsa da,  hasta hakları her zaman ön 
planda olmuştur. Bu konu, Ünite III’de geniş bir biçimde işlenmişti. Oradan anımsanacağı üzere, özel-
likle İkinci Dünya Savaşı’ndan başlayarak, sağlık çalışanlarının,  hasta ya da diğer bireylerle olan ilişki-
lerinde, hasta haklarından söz edilmesi hem yoğunluk kazanmış hem de bu hakların kapsamı çok ge-
nişlemiştir. Bu  gelişme, günümüze kadar sürmüştür. 

Buna karşılık, sağlık çalışanlarının hakları ya da hastaların ödevleri ve sorumlulukları konusu üzerin-
de yeterince durulmamıştır. Bu durum, geleneksel tıp uygulamalarında, hekimin hasta karşısında ege-
men konumda olmasından kaynaklanmıştır. Oysa, sağlık çalışanlarının, hastalarla ve diğer bireylerle 
olan ilişkileri, karşılıklı hak, ödev ve sorumluluk ekseni içinde olması gerekir. 

Hasta hakları ne kadar gelişirse gelişsin, yardıma  gereksinimi olan ve güç durumdaki hasta ile ken-
dine yardım edebilecek bilgi ve beceriye sahip olan sağlık çalışanı ilişkisinde, mutlak bir güç dengesi 
oluşamaz ve hasta daima edilgen bir konumda kalır. İşte, hekim ve diğer sağlık çalışanlarının, bu göre-
celi üstünlüğünü kötüye kullanmalarını önlemek ereğiyle, hasta haklarının ön planda olma durumu, bir 
süre daha  devam edecek gibi görünmektedir. Ancak; özellikle 1960’lardan sonra, hastanın özerkliği, 
aydınlanmış onam, tıbbi kararlara hastanın katılımı, tedaviyi reddetme, gerçeği bilme gibi hasta hakları-
nın kapsam ve niteliğini değiştiren gelişmeler, hasta ile sağlık çalışanı ilişkisindeki, sağlık çalışanı ege-
menliğini önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Bu gelişmeler, bu hızla devam ederse, hasta ve sağlık çalışan-
ları ilişkilerindeki statü ve kavramlarda hızlı bir değişim yaşanacak ve hasta ile sağlık çalışanı ilişkisinde, 
sağlık çalışanının egemenliği daha da azalacak ve belki de statülerde bir alt üst oluş söz konusu olabi-
lecektir. 

Genelde kişinin, özelde de hastanın  özerkliği kavramı; belli bir serbesti içinde tutum ve davranışta 
bulunabilmeyi içerirken, aynı zamanda bu tutum ve davranışların sonuçlarını ve sorumluluğunu kabul-
lenme ve üstlenmeyi de içerir. Buradan hareketle, hastanın tedaviye katılma, tedaviyi reddetme, bağım-
sız davranabilme, bilgilenme gibi hakları aynı zamanda bu davranışlarının sonuçlarını ve sorumlulukları-
nı kabullenmeyi de beraberinde getirir. Bu nedenle de, hasta ve sağlık çalışanı ilişkilerinde tek tarafl ı bir 
ödev ve sorumluluk vurgusu yapan anlayışın daha fazla sürmemesi gerekir.

Sağlık çalışanlarının ilişkide bulunduğu kişilere karşı ödev ve sorumlulukları olduğu gibi, hakları da 
vardır. Başka bir anlatımla, hasta ya da diğer kişilerin, sağlık çalışanları karşısında hakları olduğu gibi 
bazı ödev ve sorumlulukları da vardır.  Bu ilişki, aşağıdaki şekilde açıkça görülmektedir (Aydın, 2001). 
Son zamanlarda, bu durumun ayırdına varılmış, hasta hakları ile birlikte, sağlık çalışanı hakları ya da 
hastaların ödev ve sorumlulukları da üzerinde ayrıca durulan ve yoğun olarak tartışılan etik  bir konu ha-
line gelmiştir.

 

 
 
 
 
                   Ödev                                       Ödev 

 
 

     SA LIK ÇALI ANI                                    HASTA 
 
 

                 Hak                                               Hak 
 

Şekil 2: Sağlık çalışanı ve hasta ilişkisinde ödev ve sorumluluklar dağılımı  
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4.2. Sağlık Çalışanlarının Hakları

4.2.1. Mesleki Haklar

Sağlık çalışanlarının mesleklerinin özelliğinden kaynaklanan bazı hakları vardır. Bu hakların gerek-
lerinin yerine getirilmesi, toplum ve onun örgütlü gücü olan devlet ile toplumu oluşturan bireylerin ödev 
ve sorumluluğudur. Sağlık çalışanlarının bu haklarının sınırlarını; etik değerler, tıp bilimi ve teknoloji ile 
yasal düzenlemeler belirler.

Eğitim alanındaki haklar: Bilgi ve becerilerinden dolayı, birçok ödev yükümlülükler altına giren, 
sağlık çalışanlarının bu ödev ve yükümlülüklerine karşı birtakım hakları da vardır. Bu bilgi ve becerilerin 
yeterli olması, nitel ve nicel yönden yeterli bir öğretim alt yapı ve kadrosuna sahip okullardan mezun ol-
mayı gerektirir. Dolayısı ile de, sağlık çalışanlarının, nitel ve nicel yönden yeterli öğretim alt yapı ve kad-
rosuna sahip olan okullardan mezun olma ya da bunu isteme hakkı vardır. 

Sağlık çalışanlarının, başarılı bir meslek yaşamına sahip olmaları ya da hastalara ve topluma karşı 
olan yükümlülüklerini başarılı bir biçimde yerine getirebilmeleri,  onların ülke koşullarına uygun bir eği-
tim almaları ile olanaklıdır. Bundan ötürü,  sağlık çalışanlarının, ülke koşullarına uygun bir eğitime sahip 
olma ya da bunu isteme hakları vardır. 

Sağlık bilimleri ve teknolojisi çok hızlı gelişmektedir. Bu nedenle de, sağlık çalışanlarının topluma 
ve bireylere yararlı olabilmeleri ya da onlara karşı olan yükümlülük ve sorumluluklarını başarıyla yürüte-
bilmeleri için, bilgi ve görgülerini sürekli tazelemeleri ve bu amaçla iyi bir sürekli eğitim alt yapısına sa-
hip olmaları gerekir. Bundan ötürü de, sağlık çalışanlarının sürekli eğitim olanaklarına sahip olma ya da 
bunu isteme hakları vardır. Sağlık çalışanlarının, bilgi ve görgülerini tazelemek ereğiyle her türlü toplan-
tı ve eğitimlere katılma hakkı vardır.

Dünya Tabipler Birliği’nin Tıbbi Toplantılara Katılma Özgürlüğü Konusunda Tutumu(1994) (Sağlık-
la İlgili Uluslar arası Belgeler 1998)

Hekimlerin hastalarına uygun sağlık hizmeti verebilmeleri için mesleki bağımsızlık ve özgürlük kaçı-
nılmaz önkoşuldur. Bu nedenle, hekimlerin iyi hasta hizmetinde kullanmak üzere mesleki bilgi, beceri ve 
teknik gelişmelerini sağlayacak etkinliklere katılmalarına felsefi , dini, etnik, politik, coğrafi k ya da başka 
herhangi bir engel konulmaması gerekir. Dünya Tabipler Birliği’nin de insanlık hizmeti için tıp eğitimi, tıp 
bilimi, tıp sanatı, tıbbi etik, tüm dünya halklarına sağlık hizmetinde en üst standartların sağlanması gibi bir 
amacı olduğundan, hekimlerin Dünya Tabipler Birliği toplantıla rı da dahil tüm tıbbi toplantılara katılmala-
rı için konulan hiçbir engeli kabul etmez, tüm engelleri reddeder.

Bilimsel ve teknolojik donanıma sahip olma hakkı: Sağlık hizmetlerinde başarı ya da sağlık çalışan-
larının, topluma ve bireylere karşı olan ödevlerini başarı ile yerine getirebilmesi, büyük oranda, bilimsel 
ve teknolojik olanaklarla donanmış olmaya bağlıdır. Bundan ötürü de, sağlık çalışanlarının günün ko-
şullarına uygun donanıma sahip olma ve un isteme hakkı vardır. Sağlı çalışanlarının her türlü bilimsel ve 
teknolojik olanaklardan yararlanama hakkı vardır.

Mesleki bağımsızlık  ve güvence hakları : Sağlık çalışanlarının topluma ve bireylere karşı olan ödev-
lerini, etik ilkeler ve bilimsel gerçekler doğrultusunda yürütebilmeleri, mesleklerini tam bir bağımsızlık 
içinde yürütebilmelerine bağlıdır. Bu nedenle de, sağlık çalışanlarının her türlü baskı ve etkiden arınmış 
bir ortamda çalışması gerekir.

Sağlık çalışanlarının, etik ilke ve kuralları gözetme ve bunlara uyma hakkı vardır. Hiçbir kurum, kişi 
ya da kuruluş, sağlık çalışanlarını etik ilke ve kural dışına  çıkma ya da yetkilerini kötüye kullanma  yö-
nünde zorlayamaz.  Bundan ötürü de bu tür zorlamalara karşı korunma ya da korunmayı isteme hak-
kı vardır.

Sağlık çalışanlarının, haksız suçlamalardan korunma hakkı vardır. Aynı şekilde, sağlık çalışanı her 
türlü baskı ve zordan arınmış bir meslek güvencesine sahip olma ya da bunu isteme hakkına sahiptir.
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Dünya Tabipler Birliği’nin hekimlerin korunmasına ilişkin bir Bildirgesi 1997 yılında yayınlanmış-
tır. Aynı şekilde, Dünya Tabipler Birliği’nin diğer bir açıklaması Ciddi Kriminal Saldırılar İçin Hekimlerin 
Davacıdan Korunması ile ilgilidir (Hamburg, Almanya, Kasım 1997 (Sağlıkla İlgili Uluslar arası Belgeler 
1998)

Önsöz: Hekimler hastalarının iyiliği için çalışmak üzere tıp ahlaki kuralları ile bağlıdırlar. Hekimlerin, 
şiddet suçları veya insana karşı işlenen suçlarla ilgilenmesi tıp ahlakı kurallarına insan haklarına ve ulus-
lararası yasaya aykırıdır. Bu tip suçlara yönelen bir hekim tıp uygulamasına uymaz.

Tanımlama :Herhangi bir ülkede çalışması gereken hekimler o ülkenin lisans düzenlemelerine tabi-
dir. Uygu lamaya uygunluk gösteren görev onay gerektiren kişi ile ilgilidir. Bazı ülkelerdeki lisans kurum-
ları ulusal tabip birliğinden ayrıdır.

Lisans Yetkilileri tarafından, suçlu bulunduktan sonra veya bir suç nedeni ile mahkum olmasını taki-
ben bir ülkedeki lisanslarını yitiren hekimler, ikinci bir ülkede uygulama için başvurursa genellik le başa-
rısız olacaktır. Bunun sebebi lisans otoritelerinin çoğunun yalnızca yeterlilik kanıtına değil aynı zamanda 
bir göçmen olan başvuru sahibinin kendi ülkesinde iyi bir mesleki konumu devam ettirmesi konusun-
da kanıtlara da gerek duymasıdır.

Uluslararası kurumlar tarafından şiddet, savaş suçları veya insanlığa karşı işlenen suçlarla suç-
lanmış olan hekimler bazen bu suçların işlendiği ülkeden kaçabilmiş ve bir başka ülkedeki lisans kuru-
mundan tıp uygulaması için izin alabilmiştir. Bu kesinlikle kamu yararına aykırıdır ve hekimlerin saygın-
lığına zarar verir.

Öneri: Ulusal Tabip Birlikleri, haklarında şiddet, savaş suçları veya insanlığa karşı işlenen suçlara 
katıl dığı yolunda ciddi suçlamalar bulunan hekimlerin bu suçlamaları tatmin edici şekilde cevaplayınca-
ya kadar lisans alamamasını sağlamak için kendi güçlerini kullanmalıdır. Lisans gücüne sahip olmayan 
ulusal tabip birlikleri şiddet, savaş suçları veya insanlığa karşı suçlar da yer alma ile ilgili ciddi suçlama-
lar bulunan hekimler konusunda almış olduğu bilgileri uygun lisans yetkililerine iletmeli ve lisans yetki-
lilerinin uygulama lisanslarını vermeden önce bu tip hekimlerin suçlamaları tatmin edici şekilde yanıt-
lamalarını sağlayan uygun eylemler gerçekleştirmesini teşvik etmelidir. Suiistimal ile ilgili kanıtların bu-
lunması halinde, ulusal üye birlikler veya lisans kurumları bu kanıtları uygun yetki lilerin dikkatine sun-
malıdır.

Ücret, diğer özlük ve sosyal haklar: Sağlık hizmetlerinin bazı özellikleri vardır. Sağlık çalışanlarının 
bu özelliklere uyabilmesi, topluma ve bireylere karşı olan sorumlukların yerine getirebilmeleri, onların 
ve ailelerinin yaşam koşullarının iyi olmasına bağlıdır. Bu nedenle de, en azından emek ve sorumluluk-
ları ile denk düşen bir oranda, toplumsal kaynaklardan pay alma hakları vardır. Tüm çalışanlar gibi, sağ-
lık çalışanların da özlük ve sosyal haklarını geliştirme hakkı vardır.

Sistem ve yönetime ilişkin haklar: Sağlık hizmetlerinin başarısı ya da sağlık hizmetleri alanında gö-
rülen eksiklik ve aksaklıklar, büyük oranda, var olan sisteme ve yönetime bağlıdır. Bu eksiklik ve aksak-
lıklardan dolayı,  sağlık çalışanlarının suçlanmaması gerekir. Bundan ötürü de, sağlık çalışanlarının sis-
temden sorumlu tutulmama hakkı ve suçlamalardan korunma hakkı vardır. Sağlık çalışanlarının, kaliteli 
yöneticiye sahip olma ve bunu isteme hakkı vardır. Sağlık hizmeti, özelliği gereği ve yönetimlerce, duy-
gusal sömürü konusu olabilmektedir. Böylece yönetimlerin ve yöneticilerin sağlık çalışanlarını suiistimal 
etmeleri olanaklıdır. Bu nedenle de,  sağlık çalışanlarının suiistimalden korunma hakkı vardır.

Sağlık çalışanlarının topluma önderlik etme gibi bir ödev ve sorumluluğu vardır. Bundan ötürü, sağ-
lık çalışanının, aydın kimliğini oluşturma ve sürdürebilme hakkı vardır. Tüm aydınlar ve vatandaşlar gibi, 
sağlık çalışanın da, özelde sağlık sistemi genelde de ülke yönetimi konusunda, söz ve düşünce bildir-
me hakkı vardır. 

Hastayı reddetme hakkı: Hekimler ve diğer sağlık çalışanları  için, acil durumun olmadığı haller-



TIBBİ ETİK ve MESLEK TARİHİ

232

de, hastayı reddetmeye hakkı vardır. Ancak, hastayı reddetmek çok sayıda sağlık çalışanının bulundu-
ğu yerde geçerli olabilir. Tıbbi girişimi yapacak başka bir hekim ya da sağlık çalışanının bulunmadığı 
durumlarda sağlık çalışanı görevini yapmak durumundadır. Kamu görevlisi olunması halinde kuşkusuz, 
böyle bir hak söz konusu değildir. Hekim ve diğer sağlık çalışanları başvuran her hastaya bakmak du-
rumundadır: 

4.2.2. Hukuki Haklar

Sağlık çalışanlarının, meslekten ve etik ilkelerden kaynaklanan temel haklarına ek olarak, devlet 
memuru olarak çalışmaları halinde, bu alanı düzenleyen yaslardan gelen birtakım hakları da vardır. 
Türkiye’de, devlet memurlarının görev, yetki, sorumluluk ve haklarını düzenleyen temel düzenlemeler, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve buna dayalı olarak hazırlanmış olan tüzük ve yönetmeliklerdir. Bu 
düzenlemelerle, devlet memurlarına birçok haklar verilmiştir. Bunlardan bazıları aşağıda özetlenmiştir.

Yazılı emir isteme hakkı: Devlet Memurları Kanunu’nun 11. Maddesi, amirin yasalara aykırı bir emir 
vermesi halinde, devlet memurlarına bu düşüncelerini amire bildirme ve emrin yazılı olarak verilmesini 
isteme hakkı vermiştir. Aynı madde, konusu suç teşkil eden emrin hiçbir zaman yerine getirilmeyeceği-
ni, bu tür emirlere uyan kişinin sorumluluktan kurtulamayacağını belirtmektedir.

Devlet Memurları Kanunu’nun 3. Bölümü “Genel Haklar” başlığı altında devlet memuru olarak çalı-
şanların genel hakları düzenlenmiştir. Bu bölümde yer alan 17. Madde ile devlet memurlarına yasalarla 
verilen hakların kendisine uygulanmasını isteme hakkı verilmiştir. Madde 18 ile devlet memurlarının ya-
salarla düzenlenen haller dışında hiçbir hakkından yoksun bırakılamayacağı belirtilmektedir. Madde 19 
memurların emeklilik hakkı olduğunu, Madde 20 ise memurların bu yasal düzenlemedeki esaslar çer-
çevesinde görevden çekilme (istifa hakkı) hakkı tanınmıştır. Devlet memurları savaş, olağanüstü hal du-
rumunda bu makamların izni olmadan istifa edemez. Aynı şekilde, devlet memurları üzerlerinde kıymet-
li evrak zimmeti bulunması halinde, bunları teslim etmeden istifa edemezler.

Müracaat (dilekçe verme) hakkı: Madde 21 ile, devlet memurlarına resmi ya da şahsi işlerinden do-
layı, dilek ve istekleri hakkında, dilekçe verme, şikayette bulunma ve dava açma hakkı verilmiştir.

Suçlamalara karşı korunma ve savunma hakkı: Madde 25 ile, devlet memurları herhangi bir 
suçlama ile karşılaştıklarında ve yasal işlemler sonucunda suçsuz oldukları anlaşıldığında, en 
yüksek amirlerine suçlamada bulunanların kovuşturulması için savcılığa müracaat etmesi göre-
vi verilmiştir.

İzin hakları: Devlet Memurları Kanunu’nun 5. Bölümünde çalışma saatleri ve izinlerle ilgili konular 
düzelenmiş olup; 102. Madde ile yıllık izin hakkı, 104. Madde ile de yasa ile verilmiş mazeret izinleri ( 
kadın memurlar için doğum öncesi üç hafta ve sonrası altı hafta ve altı ay süre ile günde bir buçuk saat 
süt izini, eşi doğum yapan erkek memura üç gün, evlenen memura beş gün, birinci derece yakınlarını 
kaybeden memura beş gün) düzenlenmektedir. Ayrıca  amirlerin uygun görmesi halinde yıllık toplam 
on güne kadar çeşitli mazeret izinleri hakkı verilmiştir. 105. Madde hastalanan memura verilecek hasta-
lık izni haklarını düzenlemektedir. 

Emeklilik, tedavi yardımı, giyim yardımı,  ölüm yardımı ve benzeri sosyal haklar: Devlet Memurla-
rı Kanunu’nun, “Sosyal Haklar ve Yardımlar” kısmı devlet memuruna emeklilik hakkını, hastalık ve ana-
lık sigortası hakkını, tedavi ve ölüm yardımı haklarını düzenlemektedir. Ayrıca bu bölümde giyecek, yi-
yecek ve yakacak yardımı gibi konular da düzenlenmektedir. Hastalık izni, yardımları konusu, “Devlet 
Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği”nde ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir.



EKİP ÇALIŞMASI • Ünite - V

233

5. HASTALARIN SORUMLULUKLARI
5.1. Hastanın Kendine Karşı Sorumluluğu

İnsanların sağlıklarına özen göstermesi ve bazı sakıncalı davranışlardan uzak durması onları bir-
çok hastalıktan koruyarak, tıbbi girişim  gereksinimini azaltır. Örneğin; uygun beslenme, fi zik egzersiz 
ve  fazla kilolu olmama, alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durma  bunlardan bazılarıdır. Bu 
yönüyle insanların kendi sağlıklarını koruması ve bilinen risklerden uzak durması hem bir toplumsal so-
rumluluk hem de sağlık çalışanlarına karşı bir sorumluluktur.

Topluma karşı bir sorumluluktur. Çünkü; sağlığına özen gösteren kişiler sağlık harcamalarının azal-
masına dolayısı ile de kaynakların daha muhtaç kişilere  ya da daha verimli sağlık alanlarına, hatta eko-
nomik yatırımlara kaymasına neden olur. Sağlık kurum ve kuruluşlarının, kendi sağlığına özen göster-
meyenler tarafından kalabalıklaşması onların verimliliğini azaltır. 

Bu konu son zamanlarda daha canlı bir şekilde tartışılır olmuş ve devletin ya da sigorta şirketlerinin 
sağlığına özen göstermeyen insanları sigorta etmemesi ya da sigortaların bu gibi kişilerden daha fazla 
pirim alması gibi önermeler tartışılır hale gelmiştir.

Sağlık çalışanlarına karşı bir sorumluluktur çünkü; sağlık çalışanları emek ve çabalarının önemli bir 
kısmını, sağlığına özen göstermemesi nedeniyle ağırlaşmış ve sonuç alınması güçleşmiş olan kişilere 
harcamak istemezler. Aynı şekilde, günlük iş yüklerinin sağlığına özen göstermeyen kişilerden dolayı 
artmasını istemezler.

Kişilerin, tıbbi tanı ve tedavileri sırasında, sağlık hizmetlerinin yararlı bir biçimde kullanılması ve sağ-
lık harcamalarına katılımda bazı sorumluluklar yüklenmeleri gerekir. 

Tanı ve tedavisine geç gelen dolayısı ile işi daha da güçleştiren ve pahalandıran kişilerin sorumlu-
luğu yok mudur? Primlerini ödememek suretiyle sağlık hizmetlerine katılmayan insanlar, bu primleri za-
manında ödeyen kişilerle aynı oranda,  sağlık hizmetlerinden yararlanmalı mıdır? 

Gebeliği sırasında sigara ya da alkol almak suretiyle doğacak çocuğunun sağlığını riske eden an-
nenin sorumluluğu yok mudur?

Tehlikeli spor ya da eylemlerde bulunanların, salt esmerleşmek için aşırı güneşe sunuk kalarak 
kendini yakanların, aşılarını zamanında yaptırmayarak hastalıklara yakanların, araçta gerekli güvenlik 
önlemlerini almayan, yollarda yarış gibi araba kullananların hiç mi sorumluluğu yoktur? Gibi sorular gü-
nümüzde yoğunlukla tartışılan konu ve sorulardır.

5.2. Hastanın Sağlık Çalışanlarına Karşı Sorumlulukları

Hastaların, sağlık çalışanları karşısında göreceli bir güçsüzlüklerinin olduğu bu nedenle de, hasta 
haklarına önem verilmesi gerektiğinden yukarıda söz edilmişti. Bu durum saklı kalmak koşuluyla, has-
ta ve yakınları ile sağlık çalışanları arasındaki ilişki hukuk, yönüyle bir akit niteliğindedir. Bu akitte sağ-
lık çalışanlarını görev ve sorumlulukları olduğu gibi hasta ve diğer kişilerinde ödev ve sorumlulukları da 
vardır.

Sağlığı, hastalığı ve sıkıntıları ile ilgili beklentilerinin gerçekleşmesini isteyen kişinin, sağlık çalışan-
larına yardımcı olması, onlarla iyi bir iletişim ve işbirliği içinde bulunması, onların bilgi beceri ve önerile-
rine saygı duyması ve değer vermesi gerekir. Sigarayı bırakmayı öneren bir hekimin, sigarayı bırakma-
yan bir hasta karşısındaki sorumluluğu tamamen yer değiştirmese bile, sorumluluk ortaklaşmalı ve so-
nuçlardan hasta da sorumlu olmalıdır.

Hastalar hastalıklarını duygusal bir sömürü konusu haline getirmemeli ve sağlık çalışanın iyi niyeti-
ni kötüye kullanmamalıdır. Suiistimal etmemelidir. Buradan hareketle, sağlık çalışanın duygusal sömü-
rüye ya da suiistimal edilmemeye hakkı vardır.
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Hasta sağlık çalışanlarına dürüst olmalı sorgulamalarında incelemelerinde ve benzeri bilgi alışve-
rişinde onları yanıltmamalıdır. Eksik bilgi vermemelidir. Buradan hareketle, sağlık çalışanın ayrıntılı bilgi 
alma ve bilgilendirilme hakkı vardır.

Hasta, sağlık çalışanın, tedavi ya da koruma için verdiği önerilere aynen uymalı, uymadığı durum-
larda da bunu açıkça belirtmelidir. Dolaysı ile sağlık çalışanın önerilerine uyulması ve saygı duyulması-
nı isteme, bu önerilere ne kadar uyulduğunu bilme hakkı vardır.

Sağlık çalışanının, kişinin şikayet ve sıkıntılarını tahmin etmek gibi bir ödev ve sorumluluğu yoktur. 
Tersi bir anlatımla, hastanın ya da bireylerin şikayet ve sıkıntılarının sağlık çalışanı tarafından tahmin edil-
mesini istemeye hakkı yoktur. Hastanın sorulan bütün sorulara bütün açıklığı ile yanıt verme yükümlülü-
ğü vardır. Sağlık çalışanın ise, çok ayrıntılı soru sorma ve bilgilenme hakkı vardır.

Hastalar ve diğer bireylerin, sağlık çalışanlarının etik ilkeler doğrultusunda davranmasını saygı ile 
karşılama ödev ve yükümlülükleri vardır. Dolayısı ile, sağlık çalışanlarını, bu ilkeler aykırı davranmaya 
zorlamak gibi bir hakları yoktur. Özellikle, amir konumunda olan bireylerin, sağlık çalışanlarının etik ilke-
ler doğrultusunda davranmalarına saygı duymaları gerekir. Başka bir ifade ile sağlık çalışanlarının zor-
lamalara karşı korunma hakkı vardır.

5.3. Hastanın Topluma Sorumlulukları

Hastaların ve bireylerin, sağlık çalışanları yanında, topluma ve diğer bireylere karşı da sorumluluk-
ları vardır. Kişilerin, kendi sağlıklarına özen gösterme yoluyla, sağlık harcamalarını düşürme ve sağlık 
hizmetlerini verimli kullanmak açısından, topluma karşı olan sorumluluklarından yukarıda söz edilmişti. 
Bu nedenle burada yinelenmeyecektir.

Kişinin, kendi sağlığına özen göstermesi, toplumsal bir sorumluluk olduğu igbi, diğer bireylere kar-
şı da bir sorumluluktur. Çünkü; alkol ve sigara gibi, kaçınabilir riskler nedeniyle, sağlık hizmetlerini daha 
çok kullanan  dolayısı ile kendisine daha fazla kaynak ayrılmasına neden olan kişiler, bir yandan sağlık 
harcamalarının miktarını artırarak, toplumsal sorunluluklarının gereklerini yerine getirmezken, öte yan-
dan da bu risklerden kaçınan dolayısı ile de sağlık hizmetlerinden daha az yararlanan kişiler aleyhine 
bir eşitsizlik yaratır. Sağlık kaynaklarına eşit oranda katılan bireylerden bir kısmı, kendi iradi davranışla-
rı nedeniyle, bu kaynakları, diğer bir kısmına göre, daha fazla tüketmiş olurlar.  

Alkol kullanımı; yani kendi iradi hareketinin bir sonucu olarak karaciğer nakline gereksinim olan bir 
kişi, kendi iradesi dışında karaciğer nakline gereksinimi olanlar ile, karaciğer bulunması ve naklin yapıl-
ması için aynı sıraya girer ve sıralar uzar. Karaciğer bulmak ise oldukça zor bir iştir. Kendi iradesi dışın-
da karaciğer nakline gereksinim duyan kişilerin karaciğer bulma şansı azalır ve belki de karaciğer bu-
lunamadan ölür.

Toplu fi nansman (kamu, sigorta ve benzeri durumlarda kendi iradeleri ile harcamalara neden olan-
lar bunun bedeline katlanmalıdır önermesi günümüzde ciddi olarak tartışılmaktadır. Buna karşılık bu 
kötü alışkanlıklarla hastalıklar arasındaki ilişkilerin mutlak olmadığı bu nedenle de bu konun hastaların 
bakımında ve kişilerin özgürlüklerinin kısıtlanmasında bir engel oluşturmaması gerektiğini savunan gö-
rüşler de vardır.  
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Çalışma Soruları

1. Örgüt ne demektir?
2. Ekip ne demektir?
3. İnsanla arası ilişkilerin, temel ilkeleri nelerdir?
4. Ekip üyesi olmanın, getirdiği yükümlükler nelerdir?
5. Ekip çalışmasının yararları nelerdir?
6. Ekip çalışmasının koşulları nelerdir?
7. Sağlık çalışanlarının, mesleki hakları nelerdir?
8. Hastayı reddetme hakkı ne demektir? Hangi koşullarda geçerlidir?
9. Sağlık çalışanlarının, devlet memurluğundan gelen hakları nelerdir?
10. Hastanın kendine karşı sorumlulukları nelerdir?
11. Hastanın sağlık çalışanlarına karşı sorumlulukları nelerdir?
12. Hastanın topluma karşı sorumlulukları nelerdir?
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SÖZLÜK
A-B

Abortus: Gebelikte bebeğin 20. haftadan önce anne rahminden atılması

Amputasyon: Bedenin bir parçasının ( kol, bacak vb) kesilerek ayrılması.

Ampirizm (Deneycilik): Bilginin duyumlar ve deneyimle sayesinde kazanılabileceğini kabul eden 
görüştür. Buna göre insan zihninde doğuştan bir bilgi yoktur. Boş bir levha gibidir. İnsan bilgisinin tek 
kaynağı deneyim ya da duyumdur. Her tür bilgi sonradan deneyimle, duyumlarla elde edilir.

Anamnez: Hastanın geçmişteki hastalık hikayesi

Anatomi: Canlı yapısını inceleyen bilim.

Aneorobik: Oksijensiz ortam

Aneorobik bakteri: Oksijensiz ortamda üreyebilen bakteri

Antenatalist: Nüfusu azaltmayı amaçlayan politika ve uygulamalar

Anüs: Sindirim sisteminin sonunda yer alan ve dışkının çıkarıldığı dış açıklıktır

Bilim: Bilimsel yöntemle üretilen, düzenli ve birbiri ile tutarlı bilgiler kümesi.

Bimaristan: Selçuklularda hastane ya da tıp fakültesine verilen ad.

D

Darülakakir: İlaç yapım evi

Darüşşifa: Şifa evi, hastane

Denence (hipotez): Kısaca doğruluğu bir araştırma ya da deney ile test edilmeye çalışılan öngörü-
lere, denence/ hipotez denir.

Determinism: Evrenin veya olayların ya da bir bilimsel disiplinin alanına giren tüm nesne ve olay-
ların önceden belirlenmiş olduğu, onların öyle olmalarını zorunlu kılan birtakım yasa veya güçlerin etki-
siyle meydana geldiklerini ileri süren öğreti.

Deontoloji: Yükümlülükler bilgisi, ödevler bilgisi

Doku: Vücutta aynı görevi yapan hücrelerden meydana gelmiş yapı öğesi

E-F

Ekip: Ortak bir amaç için ortak çalışma içinde olan en az iki kişiden oluşan gruptur.

Embriyo: Cenin, dölüt

Etik: İnsan tutum ve davranışlarının iyi(doğru) ya da kötü(yanlış) yönden değerlendirilmesİT TARİ-
Hİ

Etiyoloji (neden bilimi): Neden bilim, neden Terim Yunanca aitia=sebep ve logos=bilim sözcük-
lerinden türemiştir. Çeşitli olgu ve olayların nedenlerini açıklamak, incelemek anlamında kullanılır. Ge-
nel olarak, etiyoloji şeylerin niye olduğunun, olan şeylerin arkasındaki nedenlerin incelenmesidir. Ne-
deni/nedenselliği inceleyen bilim dalıdır. Tıpta ise etiyoloji, hastalık veya patolojilerin nedenlerini araş-
tırmaktır.
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Etiyolojik: Nedene yönelik

Etiyolojik tedavi anlayışı: Hastalıkların yalnızca etiyolojisini tedavi etmeyi yeterli gören anlayış.

Etiyolojik tedavi dönemi: Tıbba etiyolojik tedavi anlayışının egemen olduğu dönem.

Evrensel: Dünya ölçeğinde, tüm insanlıkça kabul gören, geçerli olan

Filozof: Bilge kişi, yaşamını bilime ve dünyayı açıklamaya adayan kişi

Fizyoloji: Canlılarda doku ve organların görevlerini ve bu görevlerin nasıl yerine geldiklerini ince-
leyen bilim dalı

G-H

Galenik İlaç: Elde yapma ilaç demektir. Ünlü hekim Galenos’un adından gelir.

Göz Merceği: Gözde iris ve gözbebeğinin arkasında yer alan, ışık ışınlarının ağtabaka üzerinde 
odaklanmasını sağlayan, saydam ve iki yüzü de dışbükey anatomik yapı

Hacamat: Vücudun herhangi bir yerini hafi fçe çizip üzerine boynuz, bardak veya şişe oturtarak 
kan alma işlemine hacamat denilir. “Bu yöntemle kan al mak yahut vücudun istenen yerine kan topla-
mak için, küçük bir fanus ters tutu larak içine süratle sokulup çıkarılan bir alev vasıtasıyla havası boşal-
tıldıktan son ra vücuda kapatılmakta, böylece kanın, üzerindeki hava basıncının azaldığı o ke sime hü-
cum etmesi sağlanmaktadır

Hasta Hakları: Sağlık alanında hastanın sahip olduğu haklar.

Hasta Özerkliği: Hastanın baskı altında kalmadan kendi başına karar verebilmesi.

Hijyen: Yunancada sağlık anlamındaki hygies kelimesinden gelir. Sağlık için gerekli koşulların sağ-
lanması ve sürdürülmesi için öngörülen koşul ve uygulamalar anlamına gelir. Sözlük anlamı ise; bireyin 
veya toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesine çalışan beslenme, sağlık ve çevre konularında-
ki bilgileri bir sentez halinde uygulayan bilim dalıdır.

Hijyenik: Hijyene uygun, sağlıklı

Historik dönem: Tarih dönemi, yazını bulunuşundan sonraki dönem

Hormonal: Hormonlarla ilgili, hormonlara bağlı

Hücre: Vücutta en küçük canlı birimi

KAYNAKÇA - SÖZLÜK

İ-K-L

İçgüdü: Öğrenilmeden yapılan, niçin yapıldığının bilincinde olunmayan, türün tüm

bireylerinde bulunan kalıtsal davranışlara içgüdü denir.

İlke: Temel düşünce, temel kabul.

Kanun: Yasa.

Kahin: Kahin kelimesi Arapça olup, falcılara, bakıcılara, gaibten haber veren kimselere verilen isim-
dir

Kehanet: Sezgi yoluyla geleceğin bilinmesidir
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Kural: Bir işlemin doğru sonuç vermesi için tutulacak belli yol; kaide.

Kürtaj: Rahim içini kazıyarak fetüsün alınması.

Lavman: Kalın bağırsağın son bölümüne anüs yolu ile sıvı ya da yarı sıvı madde verilmesi.

M-N

Metafi  zik(doğaüstü/ Fizik ötesi): Felsefenin bir dalıdır; “fi zik bilimlerinin ötesinde kalan” anlamı-
na gelir. Metafi zik yöntem ve düşünme tarzı; olguları değişmez kabul eder. Bunun yanında; gerçeğe bi-
limsel yöntemlerle değil, salt düşünerek ulaşılacağını, gerçeğin maddi değil düşünsel olduğunu kabul 
eder.

Mistisizm (Gizemcilik): Kelime olarak Yunanca (mystikos) teriminden kök alır. Dünyayı doğaüstü 
güçlerle açıklayan düşünce. Manevi gerçek veya Tanrı ile doğrudan deneyim, sezgi veya içe bakış yo-
luyla özdeşleşme veya yeni bir idrak düzeyine varmak demektir. İnsanların bu deneyimler yoluyla bil-
geliğe ulaşacağına inanılır.

Mistisizm İnsanın mantık ve akıl yürütme yoluyla erişemediği ilahi ve doğaüstü denilen “hakikatler” 
i derin bir sezgi ile arama yoludur.

Mitoloji: Bir din veya bir kültürde tanrılar, kahramanlar, evren ve insanın yaratılışına dair tüm sözlü 
ve yazılı efsane birikiminin ve bu efsanelerin doğuşlarını, anlamlarını yorumlayıp, inceleyen ve sınıfl an-
dıran çalışmalar bütünüdür.

Muska: Boyna asılan veya üstte taşınan üç köşeli şekilde katlanmış yazılı kağıt; kelimesinin aslı 
“nüsha”dır. Arapça nüsha’dan Türkçeye bu şekilde, değişerek geçmiştir. Genellikle olası bir hastalıktan 
korunmak veya tedavi amacıyla kullanılır. Türkiye’de “muska”, “nusha” veya “hamail” Çoğunlukla üç-
gen biçiminde meşin, teneke, gümüş ve altın kalplar içine konarak boyna asılır ya da kola takılır. Dört 
köşeli veya kalp biçiminde kaplara da konan hamail denir.

Müshil: Bağırsakta dışkıyı yumuşatan ve ishal yapan ilaç

Norm: Uyulmak üzere konulmuş kurallar, ilkeler.

TIBBİ ETİK ve MESLEK TARİHİ

O-Ö

Organ: Belirli fonksiyonunu yerine getirmek üzere değişikliğe uğramış vücut parçası; üye.

Organ transplantasyonu: Organ nakli.

Organizma: Canlı varlık.

Otopsi: Ölüm nedenini bulmak için cesedin anatomik boşluklarını açma işi.

Ovum: Kadında üreme hücresi; yumurta

P-R

Pastorizasyon: Gıdaları belli bir süre ve belli sıcaklığa kadar ısıtarak patojen mikroplardan arındır-
ma işlemi. Bu yöntemi bulan, ünlü hekim Pastör’ün adından gelir.

Patoloji: Hastalıklar bilimi.

Polifarmasi: Aynı anda aynı hastada birden çok ilaç kullanmak. Çoklu ilaç uygulaması
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Polifarmasi anlayışı: Hastalık ve ilaç ayırımı ve eşleştirmesinin yapılaması nedeni ile de; aynı mad-
denin çok farklı hastalıların tedavisi için kullanılması. Benzer şekilde aynı hastalığın tedavisi için çok far-
lı maddelerin kullanılması anlayışı

Polifarmasi dönemi: Tıbba polifarmasi anlayışının egemen olduğu dönem

Prehistorik dönem: Tarih öncesi, yazının bulunmasından önceki dönem

Prognoz; Yunanca kökenlidir. Önceden bilme, öngörü anlamına gelir tıpta bir hastalığın seyri hak-
kında tahmini anlamında kullanılan tıbbi bir terimdir.

Rasyonel: Akılcı, akla uygun

Reenkarnasyon (ruh göçü): Ruhun sürekli olarak tekrar/ yeniden bedenlendiğine inan spiritüalist-
lere göre ruhun bir bedenden başka birine geçmesine reenkarnasyon denir. Öldükten sonra ruhun baş-
ka bir canlıda tekrar dünyaya dönmesi, yeniden canlanma.

S-T

Semptom (araz, belirti): Fransızca symptome kelimesinden gelir. Hastalık belirtisi, alamet, arazı an-
lamına gelir.

Sihir: Arapça bir kelimedir ve de Türkçedeki karşılığı “büyü”dür. Bir takım dualar ve efsunlarla, ve 
kötü ruhların tesiriyle insanların istemedikleri şeyi yapar hale gelmeleri ve bu konuda zorlanmalarıdır.

Skolastik felsefe/düşünce: Latince kökenli scholasticus (okul) kelimesinden türetilmiştir; kelime 
anlamı olarak okul felsefesi demektir. Ortaçağ düşüncesinde doğru’nun zaten var olduğu okullarda 
okutulmasını yeterli olduğunu kabul eden felsefe/ düşüncedir. Temeli teolojiye/dine dayanır.

Tabiatçı-deist düşünce(Deizm): Bu inanca göre evren üstün, yüce bir varlık “tanrı” tarafından ya-
ratılmıştır. Tanrının evrenin işleyişine müdahale etmez. Bu nenle de dinler ve kılavuzluğa gerek yoktur.

Teori: Kuram

Tıbbi Etik: Tıpta sağlık çalışanlarının tutum ve davranışlarının iyi(doğru) ya da kötü(yanlış) yönden 
değerlendirilmesi

Trepanasyon: Kafatası kemiklerinin delinmesi

Tüzük: Herhangi bir kurumun ya da teşkilatın tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla 
gösteren resmi belge; nizamname.

V-Y

Varsayım ( farzetmek-assumption) : Var saymak, eğer bu doğru ise, eğer bu faktör ortam böyle de-
vam edecekse, sonuç şöyle olacaktır gibi.

Yasa: Devletin yasama gücü tarafından herkesçe uyulmak üzere konan kural; kanun.

Yönetmelik: Bir işin nasıl yapılacağını madde madde gösteren resmi belge; talimatname
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