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rof. fien ve Prof. Yayla, bir gün, üzerinde:
“Medici cura te ipsum*!” aforizmas› yaz›l› bu-

lunan Latince bir metni elime tutuflturdular. Sonra-
s›nda da hekimlikle ilgili bir yaz› istediler!

Hangi meslek grubuyla ilgili olursa olsun, “k›sa
ve derli toplu sözler” her zaman ilgimi çekmekte-
dir. Ata sözlerimizden, Latince deyimlere; k›sa di-
yaloglardan, anekdotlara kadar.

Konu esas itibariyle T›p Tarihiyle u¤raflanlar› il-
gilendirmeliydi. Bizim gibi neredeyse kendi “tarih”
olacaklar› de¤il!.. Ancak, hafiflemeye yüz tutan ko-
nuflma dürtülerim yerini yazmaya b›rakt›¤›ndan,
minik katk›larda bulunabilirim düflüncesiyle, ken-
dilerine çarçabuk “evet” dedim.

* * *

Y›llardan beri may›s ve a¤ustos aylar›n› Kos (‹s-
tanköy) adas›n›n tam karfl›s›nda bulunan ve “Akça-
bük” mevkii denen nefis manzaral› bir yar›m ada-
daki, mütevaz› s›n›r›n›n da alt›nda kalan devre
mülkümde geçiririm. Ve adaya bakt›¤›mda, “pirle-
rimizden” Hipokrat’›m›z› düflünürüm. Hele onun
ad›n› tafl›yan ve yaflam savafl›n› günümüzde de de-
vam ettirerek ayakta kalmay› baflaran, an›t ç›nar›n
gölgesinde verdi¤i dersleri; “hakîmli¤in”, hekimlik-
le (bilgeli¤in ve hikmet sevgisinin t›pla) iç içe ol-
du¤u dönemleri; hayal eder ve duygulan›r›m (Re-
sim 1).

* * *

Nasreddin Hoca’n›n “bilenler bilmeyenlere an-
lats›n” f›kras›ndan hareket etmeyerek “hekim” keli-
mesinin etimolojisine de¤inmek istiyorum. Hakîm,
Arapça “hikmet” kökünden gelmektedir. Bilge,
hikmet sahibi, filozof anlamlar›nda kullan›lmakta-
d›r. Bilim dilinin Lâtince olarak benimsenmifl oldu-

¤u dönemlerden bafllayarak bat›da: “Medici’ nae
Doc’tor” deyimi yerleflmifl ve simgesel olarak da
“M.D.” bu durumu ifade eder olmufltur. Biz, kendi-
mize, hheekkiimmllii¤¤ii  yak›flt›r›r ve tt››pp doktoru oldu¤umu-
zu belirtiriz. ‹nflallah öyleyizdir...

Otac›l›k, bafllang›çta, de¤il mesle¤inin, belki de
kendi ad›n› dahi bilmeyen ilk ondurucudan bu ya-
na, süregelmektedir. Ve ad› konmam›fl olsa da, ola-
s›l›kla insanl›¤›n en eski, hatta ola ki ilk u¤rafl›d›r
da. Çünkü yaflam, insan› düflünmeye zorlarken,
sorgulama dürtüsünü de beraberinde sürüklemifl-
tir. Örne¤in gebeli¤in takibi ve do¤um yard›m› mil-
yonlarca y›l sonras›n›n pozitif hekimli¤inin ilk
ad›mlar›n› bafllatm›fl olmal›d›r.

M›s›r mitolojisinde her ne kadar bir çok Tanr›-
n›n, sa¤l›¤› koruyucu ve iyilefltirici özelliklerinden
bahsedilmifl olsa da, ‹MHOTEP’in profesyonel ilk
hekim oldu¤u kabul edilir. O, ‹sa öncesi 28. yy.da
M›s›r’da üçüncü hanedan Kral Coser döneminde
yaflam›flt›r. Kendisi hem mimar hem de astrolog
olup, kral›n baflbakanl›¤›n› da yapm›flt›r. ‹mhotep,
“Asklepios” ile de özdefllefltirilmektedir (1).

Asklepios’un kiflili¤i ya da AAeesscc--hheeyyll--hhooppaa!!  de-
yimi nereden gelmektedir?

Günümüzden 4800 y›l önce, rahip RAMA/RAM,
bir meditasyon süresi içinde yar› uyur haldeyken,
kendisine ismiyle seslenen birini iflitir. Bu kifli y›lan
ifllemeli bir sopay› elinde tutmakta, üzerinde de
beyaz “druida”a giysisi bulunmaktad›r. “Sopal›
adam”, Ram’›n flaflk›nl›¤› geçmeden, alt›nda medi-
tasyona dald›¤› a¤ac›n dal›ndaki ökseotunu ona
gösterir ve “arad›¤›n ilaç budur” der. Nas›l kullan›-
laca¤›n› tarif eder ve gözden kaybolur. Ezoterik
“Bat›ni” ananelere göre bu varl›k, Avrupal›larca
“Aesc-heyl-hopa” (Selâmet umudu odundad›r) be-
timlemesiyle adland›r›l›r olmufltur (2). Grekler,
“Kadüseb” görünümlü, sihirli çubu¤u elinde tutan
kifliyi t›p ilâh› olarak kabullenir ve ona Aesculapi-
us (Eskülap) ad›n› verirler (3).
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* Hekim kendini tedavi eder. (Farkl› yorumlarla: Hekim,
kendi sa¤alt›m›n› da becerir. Ya da medici’den sonraki bir
nida iflareti ve biraz da alayc› bir vurgulamayla: Doktor, sen
önce kendini tedavi et!)

a L. Druida. Galya kökenli sözcük. Kelt kültüründe ruhani
s›n›f üyesi.

b L. Caduceus; Gr. Kerykeion. Tepesinde iki kanad›n ve
çevresinde birbirine dolanm›fl iki y›lan›n yer ald›¤›, zeytin
veya defne dal›ndan yap›lm›fl de¤nek (âsa). (Dict Robert)
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Gebeli¤i ve do¤umu “zabt’ü rapt” (düzen, disip-
lin, kontrol) alt›na almak insanl›¤›n vazgeçilmez
ö¤elerinden biri olmufltur. Zira ‹sa öncesi 630’lar-
da, Kyrene’de (Libya, Bingazi), o dönemin parala-
r› üzerine resmedilmifl de olan “Silphionc”un bitki-
sel özelli¤inin do¤um kontrolü amac›yla kullan›ld›-
¤› da varsay›lmaktad›r (4).

‹mhotep’den 22 yy. sonras›nda, özellikle he-
kimli¤in unutulmayanlar› sahnesine ç›kan Kos’lu
Hippocrates (460-377) ad›n› alt›n harflerle, imgesel
ve simgesel olarak, tüm dünyan›n hat›rlayaca¤› bir
flekilde t›p tarihine yazd›rm›flt›r.

Birey oluflumuzdan bu yana, milyonlarca y›l
boyunca nice ads›z ondurucular, Afrikal› sihirbaz-
lar da dahil, sa¤alt›m sahnesinde yer alm›fllard›r.
Ancak ggeerrççeekk  hheekkiimmlliikk Hipokrat’ta bafllam›flt›r. Hi-
pokrat’›n hekimlik sanat›n› uygulayan bir aileden
geldi¤i belirtilmektedir. Ve asl›nda Datça yar›m
adas›n›n burnundaki Knidos’ta da o dönemde bir
t›p okulu bulunuyormufl.

Hipokrat T›p okulu ‹.Ö. 5. yy. sonlar›nda kurul-
mufltur. T›p sanat›, t›bbi teknikler, bilimsel t›bba gi-
den yol bu Yunan okulu sayesinde aç›lm›flt›r. Hi-
pokrat Koleksiyonu (külliyesi!?) ad› alt›nda toplan-
m›fl olan yaz›lar ondan evvel, onun zaman›nda ve
ondan sonra yaz›lm›fl olanlar› kapsamaktad›r.

Hipokrat Marmara k›y›lar›, Trakya, Tafloz adas›
ve Atina’ya kadar giderek ilmini yaymaya çal›flm›fl-
t›r. Hatta Trakya’da Ege k›y›s›nda, “atomcular›n”
merkezi olan Abdera’da bulundu¤u bir dönemde,
Demokritos’u tan›yanlar onun bir ak›l hastas› oldu-

¤unu düflündüklerinden, Hipokrat’tan onu muaye-
ne etmesini istemifllerdir! Atomcular›n a¤a babas›-
n›n bilgeli¤i böylece “doktor raporuyla” kan›tlan-
m›fl olmaktad›r.

Hipokrat, M›s›r’da da 3 y›l kalm›flt›r. Ve ““hheekkiimm--
lliikk  aanndd››nn››””  ‹mhotep’den ve M›s›r inanç ve ö¤retile-
rinden yararlanarak kaleme alm›flt›r.

Gerçi günümüzde de öneminin s›f›rland›¤› söy-
lenemez ama o dönemlerde y›ld›zlar›n hareketleri-
nin tekrar›, mevsimlerin oluflmas› ve bunlar›n so-
nucunda insanlar›n yaflam ve talihlerinin etkilendi-
¤i düflünüldü¤ünden, y›ld›zlara “Tanr›l›k” da yak›fl-
t›r›l›yordu. Ancak hastal›klar›n sa¤alt›m›n› yine de
Tanr›lara inanm›fl kifliler yap›yordu. Bu ““mmaahhiirr  vvee
bbiillggee”” insanlara da “Vir probus et sapiens” deniyor-
du (5). Uygulamalar, bilgi, araflt›rma ve gözlemlere
dayan›nca baflar›l› oluyordu. ‹flte Hipokrat Hekim-
li¤i, Tanr›lar›n etkisi alt›nda kalmayarak bilimsel bir
yol tutmufltur. Gerek Hipokrat ve gerekse Hipokrat
Okulu mensuplar›n›n neden-sonuç iliflkilerini irde-
lemeleri, gözlem ve denemelere itibar etmeleri o
dönemin dini anlay›fl› içinde sivrilmifltir.

Hipokrat’›n, oo¤¤uullllaarr››nn›› ve ddaammaattllaarr››nn›› da hekim
olarak yetifltirdi¤i bilinmektedir. KK››zzllaarr››nn›› ve ggeelliinn--
lleerriinnii hekim yapmad›¤›na göre her halde bir bildi-
¤i vard›!..

Hipokrat ö¤rendiklerinin ve bildiklerinin so-
nuçlar›n› ilgilenenlere ö¤retmeye çal›flm›fl olan bir
bilgindir. Kiflilikli, a¤›r bafll›, ihtirastan uzak, vicdan
sahibi ve örnek ahlâkî de¤erleri olan bir düflünür
ve bilge kiflidir. ‹mhotep’in: “Yoksullara karfl›l›ks›z
bakaca¤›m ve hiçbir zaman verdi¤im hizmetin üs-
tünde bir ödeme iste¤inde bulunmayaca¤›m” söz-
lerini içeren and›na ilâveler yaparak günümüzde
benimsedi¤imiz - ancak konuyla ilgili tart›flmalar›n
da sürdü¤ü - Hipokrat And›n› gelifltirmifltir (6,7).

* * *

Jinekoloji, ortopedi ve cerrahi alanlarda yazd›¤›
kitaplarla isim yapm›fl olan Efes’li Saranos (‹.S.2.yy)
dahi kilometre tafllar›ndan biri olmakla beraber,
Hipokrat’tan sonraki en büyük t›p bilgini, Yunanl›
hekim ve filozof, Bergamal› Galenos’tur (Klaudius:
131-201).

Galenos, önce felsefi konularla ilgilenmifl, “ruh-
çu bir felsefi teoriye” itibar etmifltir. Ö¤retilerde bu-
lunduktan sonra, Bergama, ‹zmir, Korintos ve özel-
likle ‹skenderiye’de t›p ö¤renimi alm›flt›r. Sonras›n-
da Bergama’da ve daha sonra da Roma’da hekim-
lik yapm›flt›r (8). Onun: “Pneuma psykhikon” sözü
“Hayvani ruh” deyimiyle Latince’ye aktar›lm›flt›r
(9).

Galenos, insan kadavralar› üzerinde çal›flama-
m›fl ancak hayvanlarda gerçeklefltirdi¤i nekropsi-
ler, anatomi alan›nda elde etti¤i bulgular ve yapm›fl
oldu¤u gözlemlerle bilgisini artt›rm›flt›r. O kadar ki

c L.Silphium. dev dereotu. Yapraklar›, kuzey-güney do¤rultu-
sunda ayn› düzlemde yer al›r. Pusula bitki.
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kan dolafl›m›yla ilgili araflt›rmalar› 16.yy.a kadar
güncelli¤ini korumufl ve Harvey’e (Williams: 1578-
1657) “De motu cordis”d adl› eserinde (1628): “Ne-
redeyse kan dolafl›m›n› keflfediyormufl” dedirtmifl-
tir (10).

Her ne kadar Frans›zlar “Hipokrat’›n evet dedi-
¤ine Galenos hay›r der”e türünde bir flaka yapm›fl-
larsa da bu söz, t›bbi kanaatler aras›ndaki karfl›tl›k-
lar› dile getirmek için söylenmifltir. Kald› ki Gale-
nos, Hipokrat’›n eserlerinin yorumlar›n› da yapm›fl-
t›r.

‹slâm dünyas›nda da Râzi (Zekeriya: 874-932),
Biruni (Ebu Reyhan: 973-1051), ‹bni Sina (980-
1037) vd. yapt›klar› araflt›rmalarla dünya t›bb›na
katk›larda bulunmufllard›r (11).

* * *

Floransa yak›n›ndaki Vinci’de, ‹stanbul’un fet-
hinden bir y›l iki hafta önce do¤an Leonardo, t›p
da dahil, belki pek çok fleyin e¤itimini alamam›flt›r
ama hekimli¤e enjekte etti¤i olgular göz kamaflt›r›-
c› nitelikte olmufltur. Ça¤dafllar›n›n ona yak›flt›rd›k-
lar› “uomo senza littere” (kültürden yoksun, oku-
mam›fl adam) sözünü Koyré de benimsemektedir.
Zira Leonardo Yunanca ve Latince bilmez; üniver-
site e¤itimi görmemifl ve yaz›n kültüründen de
yoksun bir köylüdür. Ama ne gam! Vasari (Giorgio,
1511-1574), onun için: “Tanr›, zaman zaman, yal-
n›zca insan olmayan, ayn› zamanda usu ve zekâs›-
n›n üstünlü¤üyle bizi kendisine ulaflt›ran Tanr›sal
birini gönderir” demektedir (12).

Leonardo’nun anatomik-disseksiyon tekni¤iyle
ilgili-resimleri ve notlar›, neredeyse Sobotta atlas›y-
la afl›k atacak düzeydedir. Harvey’den önce, sade-
ce kan dolafl›m›n›n özellikleriyle de¤il, “ateroskle-
roz” patolojisiyle de u¤raflm›fl, sormufl, sorular›na
yan›t aram›fl; irdelemifl gerçek bir bilim felsefecisi-
dir (13).

* * * 

Hipokrat: “‹lim ve sanat uzun, ömür k›sad›r de-
mifltir (14). Gerçekten de evrensel yaflam boyutu
içindeki ömrümüz, bir baflka anlat›mla soyut, so-
mut birlikteli¤imiz, saliselerle ifade edilecek düzey-
de kalmaktad›r. Halbuki düalistik felsefi bir yakla-
fl›mda bulunacak olursak, soyut ve somut bölümle-
rimizin yaflamlar›, ayr› ayr›, sonsuz mertebesinde-
dir. Soyut ya da ruhsal dedi¤imiz “öz kendi olufl”
durumu, olas›l›kla sonsuz yaflaml› bir Yarat›c›dan;
somut bölümümüz de flimdilik 1030-1072 y›l ömür
biçilen bir baflka “öz kendi olufl” olan protonlardan
meydana gelmifltir. Somut bölüm de, yine ayn›
“Singular” Yarat›c›dan/Var ediciden kökenini alm›fl
olsa gerekir. Her ne kadar bat›da Latincenin geçer-
li oldu¤u dönemde “Ubi sunt tres medici, ibi sunt
duo athei”f denmifl olsa da, spermatogoniumlar ve
di¤er kamç›l› bakterilerin kuyruklar›n›n incelenme-
si sonras›nda, böyle bir yap›y›, bir ““iinntteelllliiggeenntt  ddee--
ssiiggnneerr”” olmaks›z›n gerçeklefltirebilmenin olanak-
s›zl›¤› bilim adamlar›nca benimsenmifltir (10). San›-
r›m günümüz hekimleri “Ateist” nitelemesini üzer-
lerinden atm›fllard›r. Gerçek ömür, asl›nda, k›sa de-
¤il, sonsuzdur. Hatta somut evrensel yaflam›m›z
içinde dahi, özellikle bir hekimin yaflam› sonlan-
maz, sonras›na da “nokta” koymaz. Zira hekim ve
hekimlik ö¤retileri, kendisinden sonra da hep de-
vam eder.
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d Kalbin çal›flmas›na dair.
e “Hippocrate dit oui, mais Galien dit non” (Larousse

ansiklopedik bölüm)
f Üç hekimin bulundu¤u yerde Tanr› tan›maz iki kifli vard›r!

(Ad›var A: A.G.E.S:150)


