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CERRAHİNİN TARİHÇESİ  

 

GİRİŞ 

 

Tıp: “sağlığın devamı ve hastalıkların önlenmesi, hafifletilmesi veya 

tedavisi ile ilgilenen bilim ve sanat”;  

“the science and art dealing with the maintenance of health and the 

prevention, alleviation, or cure of disease”.  

Cerrahi: “tıbbın operatif veya elle yapılan işlemler gerektiren durum ve 

hastalıklar ile ilgilenen dalı”;  

“a branch of medicine concerned with diseases and conditions requiring 

or amenable to operative or manual procedures”. 

Tıbbın tanımında bilim, sanat ve pratik yönlerinden bahsedilmesi ilgi 

çekicidir. Cerrahide tıp, bilim, sanat ve uygulama olması, el aletlerinin 

kullanımı ile defektlerin ve deformitelerin düzeltilmesi, yaraların 

iyileştirilmesi, hataların tanımı ve tedavisi, ağrının giderilmesi ve yaşamın 

uzatılması amaçlanır. Yirminci yüzyılın cerrahi dehalarından birisi olan 

Francis D. Moore cerrahiyi “steril anestetize dokuların diseksiyonu” 

olarak tanımlamıştır. 

PRİMİTİF CERRAHİNİN ORTAYA ÇIKMASI  

Cerrahi muhtemelen insanlığın ilk günleri ile birlikte doğmuştur. Tarihsel süreçte insan vücuduna 

müdahale yapma gerekçesi yapılan kişinin iyiliği ve sağlığına kavuşması içindi. Bu işlemler vücutta 

gözlenen bir düzensizliği ortadan kaldırmak, yabancı cisimleri çıkartmak ve baş ağrısını gidermek 

(trepenasyon) gibi nedenlerle yapılan operasyonların yanı sıra; ölüm sonrası yaşamda daha iyi 

şartlarda yaşamak için; sünnet ve subinsizyon gibi ritüel amaçları için; kölelerin işaretlenmesi veya 

suçluların cezalandırılması gibi işlemler için de kullanılabiliyordu. 

Bunların yanında estetik amaçlı olarak da dövme, skarifikasyon, küpe için kulak delme işlemleri gibi 

minör cerrahi işlemlerde yapılmaktaydı. Bu uygulama alanları için insanların tam olarak ne zaman 

cerrahi operasyon yapmaya başladığını belirlemek zordur. Ancak tarih çağlarının başlangıcından 

itibaren yaptıklarını söyleyebiliriz. 

Bilim öncesi cerrahinin gelişiminde en eski kaynağımız prehistorik döneme aittir. Elimizde arkeolojik 

kazılardan gelen kemikler ve kafatasları bulunmaktadır ve uygulanan cerrahi işlemler kemiklerin 

üzerinde gözlenebilmektedir. İkinci kaynağımız ise eski Yunan, Roma ve İslam kültürlerinin 

CERRAHİ  

İngilizcede cerrahi 
anlamına gelen 
“surgery” kelimesi 
Grekçe “el” olarak 
Türkçeye 
çevirebileceğimiz 
“χέρι”(kheri-) ve 
“çalışma” olarak 
Türkçeye 
çevirebileceğimiz 
“έrgon”(ergon) 

kelimelerinden ve 
Latince Chirurgia 
kelimesinden 
türetilmiştir. 
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uyguladıkları cerrahi tekniklerin yazılı kayıtları ve ayrıntılı resimler ile o 

dönemlerde kullanılan aletlerden günümüze kadar ulaşanlarıdır.  

Gerçek anlamda modern cerrahiden bahsedebilmek için XIX. yüzyılın son 

dekadlarına kadar beklenmek zorunda kalınmış ve ancak XX. yüzyılın ilk 

dekadlarında gerçek bir profesyonel dal olarak kabul görmeye 

başlamıştır. Bu dönemden önce cerrahinin kapsam alanı oldukça kısıtlı 

kalmıştır.  

İster üniversite eğitimi almış olsun, isterse usta-çırak eğitimi ile yetişmiş 

olsun “cerrah” unvanını alan tıp adamları en iyi şartlarda basit kırıkları, 

çıkıkları ve apseleri tedavi ederler, nadiren de daha becerikli olanları 

ampütasyon yaparlardı. Ancak tüm bu uygulamalar çok yüksek mortalite 

oranları ile gerçekleştirildi. Bazıları yaygın ve ulaşılabilir anevrizmaların 

tedavisi için damar bağlar, bazıları ise bazı eksternal tümörleri eksize 

ederlerdi ki, bu oldukça kahramanlık isteyen bir girişimdi.  

Bu dönemde cerrahi sadece dışarıdan görülen objektif anatomik tanılara 

(apse, kemik kırıkları vb.) yönelik olarak yapılan bir işlemdi. Artrit, astım, 

kalp yetmezliği gibi görülemeyen ve anlaşılamayan sübjektif tanılara 

yönelik girişimler daha güç görevlerdi. Ancak XVIII. yüzyılın sonları ve XIX. 

yüzyılın başlarında anatomik patoloji ve deneysel fizyolojide ortaya çıkan 

gelişmeler tıp bilimine nefes aldırmış ve böylece cerrahların tedaviye 

yönelik bakış açıları genişlemiştir. Böylece sadece semptomların 

giderilmesi değil, patolojik problemin de ortaya konabilmesi mümkün 

olmuştur. Bu dönemde dâhili tıbbın hastalıkların sınıflandırma, tanı ve 

tedavisinde kat ettikleri hızlı ve dramatik mesafe, oldukça yavaş ancak 

düzenli olarak gelişen cerrahinin önüne geçmiştir.  

 

 

TARİH ÇAĞLARINDA UYGULANAN CERRAHİ GİRİŞİMLER 

TİP ÖRNEK KULLANILAN ALET KULLANILAN BİLGİ-BECERİ 

Manüplatif 
Cerrahi 

Kırık-çıkık redüksiyonu 
El, luksasyon için çatallar, 
uygun alet ne varsa 

Eklem anatomisiyle ilgili 
basit bilgi, el becerisi ve 
kuvveti 

Minör 
Cerrahi 

Çıban ve püstüllerin 
yarılması, yabancı cisim 
çıkarılması, yara kenarı 
bakımı, delme, deriyi 
kozmetik, ritüelik veya 
yasal amaçlarla kesme 

Taş, bronz, demir 
bıçaklar, taş dişli dönücü 
veya delici aletleri; 
sürtme taşları 

İlgili bölge ile yüzeysel 
anatomi bilgisi 

Majör 
Cerrahi 

El, kol, bacak 
ampütasyonu,  
trepanasyon, litotomi, 
sezaryen operasyonu, 
katrakt için lendektomi 

Çeşitli bıçaklar, testereler, 
keskiler, hemostatlar, 
sondalar, koterler, 
elevatorler, tenakulum, 
iğne ve diş kerpeteni. 
(Bunların bazıları metal 
çağından önce de vardı.) 

İlgili bölgenin kaba 
anatomisi, çok iyi el ve 
parmak becerisi 
 
Üç boyutta ilgili elemanlar 
arasında ilişki tespitinde 
önsezi. 

S İRKÜ MS İZ YON  

Sirkümsizyon cerrahi 
tarihinin en eski 
gizemlerindendir. Binyıllar 
önce penisin sünnet derisinin 
kesilmesi sembolik bir yara 
olarak ortaya çıkmış, böylece 
sünnet olağanüstü bir gücün 
ritüeli durumuna gelmiştir. 

Sünnetin yapılış sebebi olarak 
ortaya atılan teoriler 
arasında hijyenik, kişinin 
toplum içinde sosyal prestij 
kazanma, cinsel hayata 
hazırlanma, üreme ve bereket 
tanrılarına kurban gibi 
görüşler ileri sürülmüşse de, 
ilkel topluluklarda sünnet 
acıya dayanma denemesiyle 
topluma kabul törenlerinden 
biri olmuştur.   

TREPANAS YON 
( CRANIOTOMY) 

Neolitik dönem insanlarında 
cerrahi açısından anlamlı 
bulgular kafatasındaki 
deliklerdir. Trepanasyon adını 
verdiğimiz bu delikler 
muhtemelen kenarları keskin 
ve sivri taşlarla kaba işçilik 
gösterilerek açılmışlardır. Bu 
deliklerin etrafında gelişmiş 
olan yeni kemik dokuları bu 
işlemin canlı beden üzerinde 
gerçekleştirildiklerini ve 
deliğin açılmasından sonra 
şahsın uzun süre yaşamış 
olduğunu göstermektedir.  

Trepanasyon işleminin 
kafatasına yerleşmiş kötü 
ruhların çıkmasını sağlamak 
gibi bir anlamı olduğu 
düşünülmektedir. İlkel 
topluluklardaki inanışa göre, 
ruh ve kişiye özgü fikir ve 
zihni yetenekler kafatası 
içinde toplandığından, kafaya 
giren kötü ruhun delik 
açılarak dışarı çıkartılması 
sağlanmaktaydı. 

Trepanasyon işleminde beyin 
zarına zarar vermeden 
kafatasının bir bölgesinden 
bir kemik parçası kesip 
çıkartmak gerekir. 
Hippokrates’in yazılarından, 
eski Yunan’da trepanasyon 
uygulandığı bilinmekte, 
Anadolu’da da geçmiş 
yüzyıllarda uygulandığına 
dair kanıtlar bulunmaktadır.         
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ANTİK UYGARLIKLARDA CERRAHİ  

MEZOPOTAMYA CERRAHİSİ  

Dicle ve Fırat nehirlerinin Basra Körfezine dökülünceye kadar birbirine 

yaklaşırken taşıdıkları verimli topraklarla oluşun Mezopotamya 

uygarlığında gelişen cerrahi özellikle etik yönden değerlidir. 

BABİL’DE CERRAHİ ETİK. Babil’in ilk krallarından biri Hammurabi’dir. 

Taş bir sütun üstüne kazdırıp Babil Mabedine koydurduğu ünlü 

kanunnamesi dünyadaki yazılı kanunların en eskisidir. Fransızlar 

tarafından 1901 yılı Sus'ta bulunmuştur. Bütün medeni âlemin dikkat 

gözünü üstüne toplayan bu yazıt karşılaştırmalı hukuk, tıp, ceza, aile, 

ziraat, ticaret gibi her türlü insan ilişkileri üstüne ışık tutar. 

Bu gibi hareketler Babil'in gözlerini para bürümüş hekim ve cerrahlarını 

herhalde epeyce ürkütmüştür. Fakat açıkça söylemelidir ki bu 4.000 yıllık 

yasa, herkesin bilhassa tıp alanındakilerin nasıl çalışacaklarını, ameliyat 

yaparken ne derece dikkat, titizlik göstermeleri gerektiğini anlatmıştır. 

Daha o tarihlerde bile iyi düzene konmuş bir tıp mesleği olduğunu 

öğretmesi her zaman için ilgimizi çekecektir. Tabletlerden deşifre edilmiş 

olan ilaçlar arasına bol bol büyü, afsun karıştırılmıştır. 

ESKİ MISIR’DA CERRAHİ  

Gerçekte Mısır cerrahisinin Edwin Smith papirüsünün keşfinden önce, 

genel kültüre oranla oldukça aşağı seviyede olduğu düşünülüyordu. 

Edwin Smith tarafından bulunan bu papirüs Ebers tıbbi Papirüsü gibi aynı 

zamanda ve aynı yerde Smith tarafından bulunmuştur. Papirüs baştan 

başlayarak aşağıya doğru inmek üzere yara ve bereleri tedavisi hakkında 

bir risale şeklindedir. Ne yazık ki kitap eksik olduğundan tarifler göğüste 

son bulmaktadır. Cerrahi aletlerin kullanıldığını, kırıkların atellerle tedavi 

edildiğini gösteren deliller vardır. Yaralara ilk günü sargılarla taze et 

yapıştırılmakta idi.  

Bir çene çıkığı vakasının papirüsten alınan aşağıdaki tarifi hayret verici 

derecede çağdaş tekniğe uymaktadır: “Çenesi çıkmış bir adamı muayene 

ettiğimiz zaman ağzı açık ve ağzını kapatamıyorsa iki başparmağınızı 

ağzının içinden altçene kemiğini kolları nihayetine ve parmaklarınızı 

çenenin altına koymalı; bunları yerlerine oturtmak üzere arkaya doğru 

itmelisiniz”.  

ESKİ HİNT CERRAHİSİ  

Eski Hint cerrahisi hakkındaki bilgimiz, Doğu yazılarında olguları 

hikâyelerden ayırmaktaki güçlük dolayısıyla eksik başlıca ve yanlıştır. En 

eski Sanskrit vesikası olan Rig-Veda M.Ö. 1500’lerde hastalık tedavisinin 

sihir ve büyülerden ibaret olduğunu gösteriyordu. İsa'dan 700 yıl önceki 

HAMMU RAB İ 
KANU NLARI 

Babil Kralı Hammurabi 
tarafından hazırlanan yasal 
kurallar çerçevesinde sosyal, 
siyasal ve dinsel hayata belli 
bir düzen getirilmiştir. 
Kanunlar kapsamında tıpla 
ilgili olarak cerrahlara 
yönelik hükümler vardır. 
Hekimliğin kutsal bir anlayış 
içermesi nedeniyle o dönemin 
hekimleri ile ilgili bir yaptırım 
bulunmamaktadır.  

Madde 215-217: Bir cerrah 
asil sınıftan ağır yaralı bir 
kimseyi bronz neşteri ile 
ameliyat edip hayatını 
kurtarırsa veya hastanın 
alnını ya da şakağını bronz 
neşteri ile açıp iyileştirirse 10 
Şekel gümüş alacaktır. … 

Madde 218-220: Bir cerrah 
asil sınıftan birini tedavi 
ederken ölümüne sebep 
olursa veya göz bölgesini 
neşteriyle açıp tedavi ederken 
gözünü kör ederse, cerrahın 
elleri bilekten kesilecektir. 
Aynı ameliyat bir köleye 
yapılırken köle ölürse cerrah 
köle sahibine yeni bir köle 
verecek, kölenin gözü kör 
olmuşsa kölenin yarı değeri 
kadar gümüşü sahibine 
ödeyecektir. 

HORU S ’UN G ÖZÜ  

Horus’un Gözü sembolü eski 
Mısır Mısır’da korunması 
istenen gemi, araba, mumya, 
insan vb. gibi tehlikeye 
uğrayabilecek şeyler üzerine 
konur ya da çizilirdi. Bu 
sembolün Batı tıbbına girişi 
Bergamalı hekim Galen ile 
olmuştur. Avrupa’da Horus’un 
Gözü sembolü zamanla sade 
bir şekilde resmedilmeye 
başlanmıştır. Zaten bir “R” 
şekline benzeyen sembol çizgi 
değişiklikleriyle neredeyse 
tam bir “R” harfine 
dönüşmüştür. Ortaçağ’da 
eczacılığın gelişmesiyle bu “R” 
harfine yeni bir anlam 
bulunarak hekim 
reçetesindeki Latince “alınız” 
anlamına gelen “reci” 
kelimesinin ilk harfi olduğu 
ileri sürülmüştür. 
Fransızcanın yaygın bir dil 
haline gelmesiyle yine aynı 
anlama gelen “recipez”in iki 
harfi, yani Rp reçetelerde 
kullanılmaya başlanmıştır.       
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Ayur -Veda denilen daha sonraki yazı veya yazılar serisi birçok tıbbi bilgi 

içerir. Yazılardan bazıları Charaka ve Susruta'ye atfediliyorsa da orijinal 

Ayur -Veda bu büyük Hint hekimlerinden daha çok eskidir. 

Bu kitaplarda genel bilgilerden bazıları enteresandır. Yorumlardan biri 

şöyle idi: “Sanatın yalnız bir şubesini bilen bir kimse tek kanatlı kuş 

gibidir”. Bu söz, modern uzmanı düşündürebilir. 

Eski Hintliler öncelikle cerrahlıkta üstündürler. Susruta 100’den fazla 

cerrahi alet tarif etmiştir. Bu, onların tedavi sanatına en büyük hizmetleri 

olarak değerlendirilir. İspatı güç olmakla beraber bunlardan bazılarının 

Yunan aslından gelmiş olması düşünülmektedir. Bazıları da Yunanlıların 

kendi bilgilerinden birçoğunu Hintlilerden aldıklarını söylüyorlar. 

Ameliyatlar ağaç köklerinden, yapraklardan, kabuklardan yapılmış 

modeller üzerinde öğretilirdi.  

Zina edenlerin burunları ceza olarak kesildiğinden bu ameliyata çok 

ihtiyaç hasıl olurdu. Arzu edilen şekil ve büyüklükte kesilen bir ağacın 

yaprağı model olarak kullanılır, çeneden veya alından alınan bir deri 

parçası yeni burun olarak dikilirdi. Bu suretle Hintliler modern plastik 

cerrahlığın öncüleri oldular. 

ESKİ ÇİN CERRAHİSİ  

Çin’deki tıp zamanla sihirbazlığın baskısından kurtulmuş, bundan sonraki 

bütün uygulamalarla esas işi gören bir teori gelişmiştir. Yang ve Ying 

olmak üzere iki mühim prensip gelişmiştir. Bu iki zıt kuvvetin her şeye 

hâkim olduklarına inanılıyordu. Bunlar med ile cezir, erkek ile dişi, hayat 

ile ölüm, güneş ile ay, soğuk ile sıcak, kuvvet ile zaaf vb. idi. Bu prensip 

sıtmaya da tatbik edilmişti. Başka bir teori de insan vücudunun Toprak, 

Ateş, Su, Ağaç ve Maden olmak üzere 5 unsurdan oluştuğudur. Sihirli 5 

rakamı organlara (kalp, karaciğer, dalak, öygen=akciğer, böbrek), 

renklere, iklime, gökteki yıldızlara tatbik ediliyordu. Sıhhatin muhtelif 

elementleri arasında düzenli bir muvazeneden ibaret olduğuna 

inanılıyordu. Yunanlılarda hastalıkları dengeden bozuk Humor'lara 

atfettikleri zaman Çinlilerde müstakil olarak aynı tarzda bu teoriyi 

geliştirmişlerdi. 

Pek eski zamanlardan beri Çin'de kullanılmış olan tedavi usulleri masaj ve 

akupunkturdur.  

Hua Tu (M.S. 115-205) eski Çin'in en şöhretli cerrahı idi. Ameliyattan önce 

hastalarına cannabis indica (Hint keneviri) olduğu sanılan narkotik bir ilaç 

verdiği için kendisini anestezinin kâşifi diye anmak yerinde olur. Onun 

yaptığı ameliyeler arasında laparotomi, splenektomi vardı.  

 

 

CHARAKA S AMHITA  
VE S U S RATA SAMHITA 

Sekiz kitapta toplanan 
Charaka Samhita 
öğretmen ve öğrenci 
arasındaki diyalogları 
şeklinde oluşturulmuştur. 
Bu eser tıp tarihi açısından 
büyük bir öneme sahiptir. 
Sustrata Samhita ise insan 
anatomisi hakkında 
bilgiler vermektedir. 

 

YIN - YANG 

Eski Çin kozmolojisinde 
evren tanrısal bir güç 
tarafından yaratılmamış, 
doğanın temel “ikilik” 
rolüyle kendi kendine 
meydana gelmiştir. Bu 
ikilik şöyledir: “Yang” 
olarak bilinen aktiflik, ışık, 
kuruluk, sıcak, pozitiflik, 
erkeklik ile “Yin” olarak 
bilinen pasiflik, karanlık, 
nem, negatiflik, dişilik. 
Bütün bunlar, canlı ve 
cansızdırlar, tüm olaylar 
bu temellerin 
birleşmesinden meydana 
gelmektedir. Evrenin nihai 
ilkesi “Tao”dur. O Yin ve 
Yang’ın miktarını 
belirtiyordu. Yin ve Yang’ın 
doğal ilişkilerini değiştiren 
şeyler kötü olarak kabul 
ediliyordu. 

 

HİTİT KRALI II .  
MU RS İLİ VE YAKARIŞ I  

“Babamın suçunu itiraf 
ettiğimden, efendim 
Fırtına Tanrısının ve 
efendilerim tanrıların içi 
tekrar yumuşasın! Bana 
tekrar acıyın! Salgını Hatti 
ülkesinden tekrar kovun. 
Az kalan kurban ekmeği ve 
kurban içkisi sunucuları 
(artık) benim için 
ölmesinler!”    
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ESKİ YUNAN’DA CERRAHİ  

İLİADA VE CERRAHİ. Homeros'u okuyan bir kimse tarihi vakalar ile 

şairane temsilleri birbirinden ayırmakta güçlük çeker. Alman arkeoloğu 

Dr. Schielmann 1876’da Troya ve Girit’te yapmış olduğu kazılarla gerçek 

İliada ile Odyssea'nın destansı hikâyelerini ortaya çıkarmayı başardı.  

İlyada’da yaralar hakkında birçok tarifler vardır. Aşağıdaki tarife müellifin 

hangi tendondan bahsettiği aşikâr olmamakla beraber asetabulumu 

bildiği zannını veriyor. “O zaman Tydeides eline bir taş aldı, bununla 

Aineias'in uyluğunun leğen (pelvis) havsalası üzerine büküldüğü, herkesin 

fincan kemiği dediği yere indirdi. O bu suretle fincan kemiğini param 

parça etti. Aynı zamanda kirişleri de harap etti. Keskin taş deriyi yardı bu-

nun üzerine kahraman dizleri üstüne yıkıldı, gecenin karanlığı gözlerinde 

perdelendi (V. 924)”. Başka öldürücü yaralar da tarif edilmiştir. Mesela 

“Aschilles kılıcı ile Deukalion'nin miğferiyle birlikte boynunu uçurdu, bel 

kemiğinden mundar iliği dışarı fırladı, cesedi, toz toprak içinde uzanıp 

kaldı (XX. 479)”. Başka bir yerde “Idomeneus onu mızrağıyla çenesinin 

altından boğazını vurdu. Kargının ucu boydan boya boğaza saplandı, 

böylece, meşe ağacı gibi yere devrildi, elleri He kanlı toprakları 

yakalayarak yerde serili kaldı” demektedir. 

HELENİZM ÇAĞINDA CERRAHİ. İskenderiye M.Ö. 332’de, İskender'in 

ölümünden bir yıl sonra kurulmuş olup, burada bir tıp okulu ile 700.000 

cilt-kitap ihtiva eden kütüphanesi vardı 

Herophilus, M.Ö. 300’de İstanbul Kadıköy’de doğdu. Praxagoras'ın 

öğrencisi idi. İnsan kadavrası üstünde tam anatomik sistem halinde 

çalışan odur; insan vücudunda da birçok yeni şeyler bulmuştur.  

Bazıları tarafından fizyolojinin kurucusu olarak kabul edilen Erasistratus 

sinirlere içi bir sıvı ile dolu boş borucuklar gözü ile bakıyordu. Deneyleri 

Yunan tıbbında yeni bir gelişme kaydetmiş, hastalığı dört humorun fena 

ilişkisinden ileri geldiği hakkında kabul edilmiş düşünceyi reddetmeye 

sevk etmişti.  

 ROMA CERRAHİSİ  

CELCUS VE “DE MEDICINA”. Romalılar her ne kadar tıp icra ederek 

ellerini kirletmeğe tenezzül etmemişler, onu ancak esirlere, yabancılara 

layık görmüşler ise de bu konu ile ilgilenmişler, gerçekte tedavi sanatı 

hakkında bir dereceye kadar bilgi sahibi olmak gereğini iyi tahsil, terbiye 

görmüş kibar sınıftan olanların bilgileri arasında bulunmasını yararlı 

bulmuşlarıdır. Asil Cornelius ailesinden olan Celsus felsefe, askeri sevki 

idare, kanun, tıp ve belki başka konuları da kucaklayan büyük bir 

ansiklopedinin yazarı idi. Bu eser milattan 30 sene sonra da yazılmış ise 

de şimdi elde mevcut olan De Medicina'dan ancak sekiz kitap kalmıştır.  

AS KLEPIOS 

Thessalia kralı Phlegyas’ın 
Koronis adlı bir kızı vardır. 
Koronis Apollon’la sevişir ve 
ondan gebe kalır. Ne var ki 
tanrının dölünü karnında 
taşırken Arkadya’dan gelme 
bir yabancıyı da yatağına alır 
Koronis. Bu olayı tanrıya 
kutsal kuşu kuzgun haber 
verir, tanrı da öfkesinden 
bembeyaz olan bu kuşun 
tüylerini karaya boyar.  

Koronis korkunç bir cezaya 
çarptırılır: Bir odun yığının 
üstünde diri diri yanacaktır. 
Alevler Koronis’i yalamaya 
başlar, kadın can vermek 
üzeredir ki, Apollon kendi 
kanından olan çocuğun yok 
olmasına katlanamaz, ölünün 
karnından dölünü çıkarır ve 
büyümesi için at adam 
Kheiron’a teslim eder.  

Bu olay hekim tanrının son 
anda kurtarıcı olarak 
yetişmesinin simgesidir.  

Asklepios’a hekimlik sanatını 
öğreten Kheiron doğanın 
içinde yaşayan, şifalı sulardan 
ve otlardan faydalanma 
yollarını bilen, doğanın 
sırlarına ermiş bir varlıktır.  

Asklepios böylece usta bir 
hekim olarak yetişir. 
Hekimliğin ve cerrahlığın 
bütün bilgilerini edinir ama 
bununla da kalmaz ve ölüleri 
diriltmek yoluna bile sapar. 

 Zeus da bu haddini bilmezliği 
cezasız bırakmaz ve 
Asklepios’un üstüne bir 
yıldırım salarak yok eder onu.  

HİPPOKRATES  VE 
KOS ’TAKİ ÇINAR  

Kos ve Knidos’da tıpla 
uğraşan iki Asklepiades ailesi 
bulunmaktadır ve bunların 
her ikisinin de kendine özgü 
tıp anlayışları söz konusudur.  

Kos ekolü Kos adasında 
bulunan Asklepieion’da 
yeşermiş bir tıp anlayışıdır. 
Bu okulun tıptaki yaklaşımı 
Hippokratik kitaplarla 
günümüze kadar gelmiştir. 
Kos okulunun tıptaki temel 
anlayışının hastanın 
prognozunun bir başka ifade 
ile hastalığın seyrinin takip 
edilmesidir. İkinci önemli 
özellik ise humoral teori 
kapsamında patoloji 
kuramının oluşturulmasıdır. 
Tıbbi dinsel-büyüsel 
etkilerden kurtarıp laik 
çerçeveye yerleştiren 
Hippokrates’in altında ders 
verdiği çınardan gelen 
sürgünler bugün hala Kos 
adasında varlığını 
sürdürmektedir. 
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Son iki kitap ise cerrahlıktan bahseder: Yedinci kitap ok uçları, guatr, fıtık 

ameliyatlarıyla taş çıkarıcılık (litotomi), lensi aşağı doğru düşürmek 

suretiyle katarakt ve diğer göz ameliyelerinden bahseder. Katarakt 

ameliyesi gözün iki tabakası arasından bir iğne sokularak mukavemetle 

karşılaşıldığı zaman lensi aşağı düşürmek suretiyle yapılırdı. Celsus'un 

tarif ettiği tonsillektomi modern enükleasyon yöntemidir. Yazar “bir 

iltihaptan sonra sertleşmiş olan bademcikler, ince bir zar içinde 

bulunduklarından parmakla etrafından ayırt edilerek çıkarılmalıdır” der. 

Bu kitapta cerrahın nitelikleri şöyle açıklanmaktadır: “Elleri kuvvetli, 

metanetli, sağ eliyle olduğu kadar sol eliyle de mahir olan, gözleri keskin, 

iyi ahlakta, genç veya orta yaşta birisi olmalıdır. Merhametten o kadar 

mahrum olmalıdır ki, arzusu ancak hastasını iyi etmek olduğu halde, onun 

feryatlarından müteessir olarak lüzumundan fazla acelecilik göstermesin 

yahut lüzumundan az kesmesin.” 

GALEN: İLK DENEYSEL FİZYOLOJİ HEKİMİ. Galen’in ebedi şöhreti 

klinik çalışmalarına değil, deneysel fizyolojinin temelini atan 

araştırmalarına dayanmaktadır. O anatomi bilgisi olmayan bir hekimin 

tıpkı planı olmayan bir mimara benzeyeceğini bildirmek suretiyle tıpta 

anatominin kıymetini tanıtmıştır. Böyle olmakla beraber onun anatomisi 

maymun ile domuzlar üzerinde araştırmalara dayanıyordu. Tereddüt 

etmeden keşiflerini insan anatomisine nakletmek, bu suretle yanlışlığın 

Rönesans'a kadar devam etmesine sebep olmuştu. 

CERRAHLIĞIN ISLAHI  

Ortaçağ ikinci yarısının en büyük cerrahı, Mundinus’un öğrencisi bir 

Fransız köylüsünün oğlu olan Guy de Chauliac (1300–1367) 

Montpellier'de tıp ve teoloji eğitimi yapmış ve en sonunda Avignon'da 

papa VI. Clement’in ve kendinden sonra gelen diğer iki Papanın hekimi ve 

papazı olmuştu. Hayatının büyük bir kısmı 1348’deki müthiş veba 

salgınına karşı mücadele ettiği Avignon'da geçmişti. Guy da hastalığa 

yakalanmış ise de iyi olmuştu. Adını ebedileştiren kitabı hayatının son 

günlerinde yazmıştı. Chirurgia Magna'yı yazmak hususunda Guy 

gerçekten yetki sahibi idi. Sadece bir kopyacı olmayıp, yüksek bir bilgin ve 

mükemmel bir cerrah olduğu kadar mükemmel bir hekim idi. Çünkü 

eserini kendi gözlem ve deneylerine dayandırıyordu. Malgaigne bu 

eserden bahsederken Hippokrates’ten beri bu kadar az kelime ile bu 

kadar açık bir cerrahi kitabı yazılmamış olduğunu kaydediyordu. Orijinal 

eser Latince idi. Evvela 1748’de Fransızca çevrilmiştir. On altıncı yüzyıla 

kadar her tarafta ders kitabı olarak kullanılmıştı. 

Guy, bu eserinde Celsus'dan beri ilk defa tıp tarihi hakkında bilgi verir. 

Kendisi de Eb’ul Kasım'ın eserini yakından takip etmiş olmakla beraber, 

kendinden önce gelenleri birbirlerini taklit eden papağan kuşları olmakla 

B ERGAMALI GALEN  VE 
REKÜ RREN S İNİR  

Bergama’da MS. 129’da 
doğan Galen İzmir’de 
anatomi öğrendi. Korinth ve 
İskenderiye’de 12 yıllık tıp 
eğitiminin ardından 
Bergama’da gladyatör 
hekimliği yaptı. 
169’daMarcus Aurelius’un 
saray hekimi olarak Roma’ya 
gitti. 

Tahminen hayatını sonuna 
kadar yaşadığı Roma’da 
eserlerinin en önemlilerini 
yazdı. Tıbba en önemli 
katkıları anatomi ve fizyoloji 
dallarında olmuştur. Belki de 
en önemli keşiflerinden birisi 
N. Laryngeus Recurrence’i 
bulmasıdır. Bu siniri larinkse 
kadar izleyerek larinks 
kaslarını inerve ettiğini tespit 
etmiş, o güne kadar sesin 
kalpten/göğüsten geldiği 
inancını yıkarak konuşmayı 
yönlendiren organın beyin 
olduğunu göstermiştir. 

 

ORTAÇAĞ  VE 
MANAS TIRTIB B I 

Ortaçağdaki ardı arkası 
kesilmeyen savaşlar, kıtlık ve 
salgın hastalıklar arasında 
manastırlar hastalar için tek 
umut kaynağı haline 
gelmiştir. Dinsel tarikatların 
elindeki manastırlar hasta, 
yaralı ve güçsüzler için 
sığınılacak bir yuva idi.  

Aziz Benedict tarikatı hizmet 
için bir dizi manastır-hastane 
yaptırdı. Bu tür hastaneler 
tamamen kendi başlarına 
özerk çalışırlar ve manastır 
bahçesinde yetiştirdikleri 
bitkilerden ilaçlar üretirlerdi. 
Kuşkusuz buradaki tıbbi 
bakım, tıbbi nitelikte 
olmaktan çok hastaların 
beslenmesi, giydirilmesi gibi 
yardımlardı. Yapılan tedaviler 
dualar ve efsunlardan fazla 
bir şey değildi.  



Prof. Dr. Tamer Akça 

 

Cerrahinin Tarihçesi 

 
7 

 

kınamıştı. Mesela basit pansuman yerine merhem, alçı ve dağlama gibi ıslah edilmesi gereken bazı 

cerrahi yöntemleri dogmatik ve şiddetli ifadeleriyle devam ettirmiştir. Böyle olmakla beraber başka 

noktalarda o bir ıslahatçı idi ve cerrahlığın kurucusu unvanına hak kazanmıştı. “İyi bir cerrah nazik, 

kanaatkâr, dindar ve merhametli olmalı, paraya tamah etmemeli, şeref ve haysiyet sahibi olmalıdır” 

sözü ile sanatı hakkındaki güzel düşüncesini göstermiştir. Her vakada ameliyatı tavsiye etmekle 

beraber, mümkün olduğu zaman, aletlerini kullanarak herninin radikal tedavisini tercih ediyordu. 

Ameliyat yaptığı zaman hastaya şimdi Trendelenburg dediğimiz vaziyeti veriyor ve kanalı kapamak 

üzere o zaman adet olan testisi kanatmak usulünü eleştiriyordu. Kırıkların tedavisinde uzatmayı tatbik 

eden ilk cerrah o olsa gerektir. O uyluk kemiğinin kırığından bahsederken; “atel koyduktan sonra bir 

ağırlık olmak üzere ayağa bir kurşun kitle bağlarım ve bunu yaparken ağırlığın ayağa yatay olarak tesir 

etmesi için ağırlığı çeken ipi bir makaradan geçiririm” demektedir. Hastanın konumunu değiştirmesini 

kolaylaştırmak üzere yatağın üstüne bir ip geriyordu ki, bu yöntem o zamandan beri binlerce hastanın 

minnettarlığını çeken bir buluştu. Guy “cerrahlıkta onsuz bir şey yapılamaz” sözü ile anatominin 

önemi üzerinde duruyordu. Fıtık, taş, katarakt ameliyatlarının hala gezginci şarlatanlar elinde 

kaldığına esef ediyordu. Bundan başka çürümeyi önlemek üzere dişlerin temizlenmesi hakkında 

kurallar koymak harap olan dişin yerine başka bir insan dişi veya kemikten yapılmış yapay bir diş 

kullanılması tavsiyesiyle diş hekimliğine dikkate değer hizmetlerde bulunmuştur. 

ORTAÇAĞ İSLAM CERRAHİSİ  

EB’UL KASIM EL ZEHRAVİ  (936–1013)   

Ortaçağ ve tüm çağların ünlü cerrahı Zehravi Endülüs’te Kurtuba’nın yakınlarındaki Zehra sahil 

kentinde doğdu. Eğitimi hakkında fazla bilgimiz yoktur. Ona cerrahi alanında şöhret kazandıran eseri 

tıbba ve farmakolojiye dair et-Tasrif’in son makalesidir. İlk çağ Bizans cerrahı Paulus Aigeneta’nın 

cerrahi kitabının 6. cildinden büyük ölçüde yararlanarak hazırlanan bu makale tüm ortaçağ ve 

Rönesans Avrupası’nda kaynak kitabı olarak kullanılmıştır. Fatih devrinin ünlü hekim ve cerrahı 

Sabuncuoğlu da büyük ölçüde bu eserden yararlanmıştır. 
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ŞEREFEDDİN SABUNCUOĞLU (1385–1468)  

On dördüncü yüzyıl sonu ve 15. yüzyılda Amasya’da yaşayan Türk cerrahı 

Şerefeddin Sabuncuoğlu cerrahi tarihinde büyük önem taşır. Şerefeddin 

Sabuncuoğlu 1385’de Amasya’da doğmuştur. Kendisi hekimler ve 

bilginler yetiştiren bir aileye mensuptu. Düzenli bir eğitim görüp 

görmediği hakkında kesin bilgi yoktur. Belki de devrinin ilk veya 

ortaokulunu bitirmiş, 17 yaşından itibaren zamanının geleneklerine göre 

usta-çırak usulüyle tabipliğe başlamıştır.  

Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun hayatıyla ilgili diğer bilgileri kitaplarından 

öğreniyoruz: Amasya Darüşşifasında on dört yıl hekimlik yapmış ve 

öğrenci yetiştirmiştir Hastane hekimliğinden ve öğrenci yetiştirmiş 

olmaktan eserlerinde övünçle söz eder. Cerrahi eseri Cerrahiyyetü’l-

Haniyye’yi sunmak için büyük ihtimalle İstanbul’a gitmiştir. Son eseri olan 

Mücerre-Name’yi 85 yaşında iken yazdığına göre 1468’den sonra 

ölmüştür.  Mezarı kayıptır. 

Görüldüğü gibi Şerefeddin’in o dönemde moda olan tüm bilimlerle ve 

sanatla uğraşmak yerine tamamen hekimlik sınırları içinde kalan, hasta 

tedavisi, öğrenci yetiştirme ve yayın yapmaktan ibaret olan sade bir 

yaşantısı olmuştur. Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun üç eseri bilinmektedir; 

a) Akrabadin çevirisi, b) Cerrahiyyatu’l-Haniyye ve c) Mücerreb-Name’dir 

(1468). 

Sabuncuoğlu’nun en tanınmış eseri Cerrahiyyetü’l-Haniyye’dir. On birinci 

yüzyılda yaşamış ünlü İslam hekimi Endülüslü Abulkasım Zehravi’nin 

(Ölm.1013) at-Tasrif adındaki Arapça ansiklopedik eserinin cerrahiye 

ayrılan son bölümü esas alınarak hazırlanmıştır. İçinde cerrahi girişim 

resmi bulunmayan bu yapıtı Sabuncuoğlu, resimli bir cerrahi eser haline 

koymuş, kişisel gözlemlerini katarak zenginleştirmiş ve adeta orijinal bir 

yapıt haline getirmiştir. Bu yönüyle Cerrahiyyettü’l-Haniyye, İslam 

âleminin öğretim amaçlı resim (medikal illüstrasyon) içeren tek tıp 

eseridir. Bilinen üç kopyasının özellikleri ve içindekiler ayrıntılı olarak 

aşağıda verilmiştir. 

Cerrahiyetü’l-Haniye üç kitaptan oluşur. Bu kitaplar içinde yer alan 

bölümler şunlardır:  

Birinci Kitap: 57 bölümdür. Koterizasyon (dağlama) yöntemleri anlatılır. 

İkinci Kitap: Doksan sekiz bölümdür. Bu kitapta cerahati yarma, deşme ve 

yara bakım yöntemleri açıklanır:  

Üçüncü Kitap: Otuz beş bölümdür. Bu bölümlerde kırık, çıkıklar anlatılır:  

Şerefeddin’in biyografisinin büyük ölçüde bilimsel kişiliği ile sınırlandığını 

belirtmiştik. O, eserlerini, sağlam bir gerekçe ile Türkçe olarak yazmış ve 

şimdiye kadar ele geçen belgelere göre devrinin geleneklerine 

Ş EREFEDDİN 
S ABU NCU OĞLU  VE 

CERRAHİYET - ÜL 
HANİYE  

Göz Kapağı Düşüklüğü 

 “Gözün kapakları genişlerse, 
yani kapaklar uzarsa nem 
sebebiyle kapak üzerine 
dağlama yapılır. Dağlama, 
dağlama aleti ile 
gerçekleştirilir. Aşağıdaki 
resimdeki tabip dağlama 
aletini elinde tutmaktadır. 
İstenirse, her kaşın üzerine 
ikişer dağlama yapılabilir. 
Dağlama, şakaklardan uzak 
tutulup kaşın uzunluğuna 
doğru yapılmalıdır. Dağlama 
aleti elle tutulurken o kadar 
düşünülmeli ki, derinin üç 
kısımda biri ayrı tutulup 
yapılmalıdır.” 

 

Gözde “Sebel”in (Damarlı Et 
Parçası, Perde) (Korneal 

Vaskularizasyon, Pannus) 
Kesilme Yöntemi 

 “Sebel öyle bir hastalıktır ki, 
gözün üzerinde olur, örümcek 
ağı gibi kızıl damarlardır. 
Gözü görmez hale getirir ve 
de görmeyi zayıflatır. Bir 
müddet sonra göze bakılır, 
göz kuvvetli ise ve de sebelden 
başka hastalık yok ise sebel 
kesilir.  

Sebelin kesilme yöntemi: 

Hastanın başı ameliyatı 
yapacak olan hekimin önüne 
alınır. Yetişkin ve maharetli 
kişi tarafından hastanın gözü 
açılır, sinnare ile tabip 
damarları yukarı 
kaldırmalıdır. Sinnare 
resimdeki gibi gayet latif 
olmalıdır. Ya da çift sinnare 
ile yapılır. Sonra sebel ince bir 
makasla kesilmelidir. Yavaş 
yavaş kan silinir. Sebelden 
arınıp kanama bitinceye 
kadar silme işlemine devam 
edilir.” 
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uymayarak, tıptan başka alanda bir eser de vermemiştir. Yaşadığı devirde 

önemi yeteri kadar anlaşılamamıştı. Fakat onun davranışı günümüzdeki 

değer yargılarına paraleldir ve Sabuncuoğlu, çeşitli yönleriyle Türk Tıp 

Tarihinin yetiştirdiği ender kişilerden biridir. Meraklı, bilgili ve alçak 

gönüllü bir kişiliğe sahiptir.  

RÖNESANS VE SONRASI  

Cerrahinin bir sanat ve maharet olarak gelişmesi; 1846’da anestezinin 

keşfi ve 1870’lerde ve 1880’lerde cerrahi antisepsi ve asepsinin 

anlaşılması ve gerekliliğinin kabulüne kadar mümkün olamamıştır. Bu 

dönemden sonra ise birçok yeni teknik gelişmeler ortaya çıkmış ve 

cerrahi ulaşması gereken noktaya gelebilmiştir. Bu dönemdeki 

gelişmelerin temelini şu dört aşama oluşturmuştur: (a) insan anatomisi 

bilgisi, (b) kanama kontrolü yöntemleri ve intraoperatif homeostazisi 

sağlayabilme, (c) ağrısız işlem yapabilme imkânı sağlayan anestezi ve (d) 

enfeksiyonun kaynağının açıklanması, antiseptik ve aseptik bir 

ameliyathane ortamına sahip olabilmek için gerekli yöntemlerin 

olgunlaşması. İlk iki aşama XVI. yüzyılda kaydedilebilmişken, son ikisi için 

XX. yüzyıla kadar beklenilmesi gerekmiştir.  

İNSAN ANATOMİSİNİN ÖĞRENİLMESİ   

Andreas Vesalius (1514–1564, Brüksel) cerrahinin tarihini etkileyen güçlü 

bilim adamlarından birisi olarak tarihteki yerini almıştır. 1543’de yazdığı 

De Humani Corporis Fabrica Libri Septem adlı eseri ile insan anatomisinin 

geniş ve çok ayrıntılı tanımlamasını yapmıştır. Böylece XIII. yüzyılda 

Yunan ve Roma otörlerinin hayvan diseksiyonlarına bağlı bulgularındaki 

geleneksel hataları düzeltmiş ve Latinceyi kullanarak bilgilerin uzun süreç 

boyunca devamlılığını sağlamıştır.     

KANAMA KONTROLÜ YÖNTEMLERİ  

Anestezi ve antisepsinin gelişmesiyle birlikte cerrahinin de boyutları 

genişlemiştir. Cerrahi apse drenajı, yara bakımı, yabancı cisim çıkarılması 

ve ampütasyon uygulamasından sıyrılmıştır. Çeşitli iç organların cerrahi 

tedavileri ve derin boşluklarda çalışırken kanamanın durdurulması 

problemi ortaya çıkmıştır.  

İlk penset örneklerine MÖ 3000 yıllarında Sümer şehri Ur kalıntılarında 

rastlanmıştır. Kanamanın pensle durdurulması ilk El Zehravi tarafından 

yazılmıştır. Fransız cerrah Ambroise Pare arter kanamalarını durdurmak 

için, iki kolu arasında kuvvetli bir yay mekanizması olan kerpeten benzeri 

bir alet kullanmıştır.  

Bugün kullandığımız pens ya da klemplerin ilk şekillerini Alsace’lı Eugéne 

Koeberlé (1828–1915) kullanmıştır. Pens kullanımının yaygınlaşmasını 

PARACELS US   

( 14 93 -1 541 ) 

Adı “Aureolus Philippus 
Theophrastus Bombastus von 
Hohenhim” olarak vaftiz 
edilen Paracelsus, Bizanslı 
hekim Celsus’u aşağılamak 
için kendisine Paracelsus 
adını takmıştır. Yaklaşık bin 
yıl öncesinin bir hekimine 
karşı Paracelsus’un bu tavrı o 
zamanki geleneksel tıbbın 
eskidiği ve artık yenilenmesi 
gerektiği şeklindeki tepkisinin 
bir göstergesidir. Akademik 
olan her şeye meydan 
okumuş, zamanında uygulana 
tıp uygulamasına hayatı 
boyunca karşı çıkmış ve 
mücadele vermiştir.  … Ama 
aynı zamanda deha 
niteliğinde bir beyin vardır. 
Onun geçmişle olan savaşının 
en somut şekli öğrencilerin 
yaktığı geleneksel ateşte 
herkesin gözü önünde İbn 
Sina ve Galen’in kitaplarını 
yakmasıdır. Böylece 
Ortaçağ’da dogmatik hale 
gelen Galen, İbn Sina gibi yeni 
gelişmelerin önündeki 
engeller olarak gördüğü 
hekimlerin kimliklerinde eski 
tıbba son verdiğini sembolize 
ediyordu. … Paracelsus’un 
aynı zamanda simyanın 
modern kimyaya 
dönüşümünde dayanak 
noktasını meydana getirdiği 
söylenir.  

ANDEAS  VES ALIU S   

( 15 14 -1 564 ) 

Hayvanlar üzerindeki 
çalışmalardan elde ettiği 
bilgileri insanlara 
uygulamasından 
kaynaklanan Galen’in 
yanlışlarını büyük ölçüde 
düzelterek modern 
anatominin kurucusu oldu.  

Vesalius henüz 28 yaşında 
iken “De Humani Corporis” 
isimli kitabında insan 
anatomisinin ayrıntılarını 
gösterdi. Vesalius kendinden 
öncekilerin hangi noktalarda 
yanıldıklarını göstermesine 
rağmen var olan anlayışı 
aşması kolay olmamıştır.  
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sağlayan ise Fransız cerrahı Jules Péan’dır. Péan pensetin her iki kolu 

arasında 1855’den beri saat tamircilerinin aletlerinde kullanılan dişli kilidi 

kullanarak ilk klempini yaptırmıştır. 

Dokuları hırpalamadan zarafetle ameliyat yapma tekniğini geliştiren ve 

Mosquito klemplerini icat eden diğer cerrah, Halsted’in asistanı Harvey 

Cushing’dir.  

Cerrahi dikiş materyali olarak katgütü ilk kullanan El Zehravi’dir. Lister 

katgütün dayanıklılığını artırmak ve rezorbsiyonunu zorlaştırmak için krom 

tuzlarını kullanarak kromik katgütü icat etmiştir. Cerrahide ipek kullanımını 

ise Halsted yaygınlaştırmıştır.  

Ambroise Paré (1510–1590) de cerrahi tarihinde yerini alan 

unutulmazlardandır. Rönesans döneminde cerrahiyi güncelleyerek 

canlandırmış, antik döneme ait cerrahi anlayış ve teknikleri geri plana 

atarak cerrahinin modern çağının başlamasında büyük rol oynamıştır. Az 

iritan olan yumurta sarısı, gül yağı ve neft yağı (terebentin) kullanarak 

ününü pekiştirmiştir. Düşüncelerini ifade etme yeteneği ve anadilini 

kullanmadaki başarısı, kendisinden daha eğitimli birçok elitin ürettiğinden 

daha zengin bilimsel kaynaklar üretmesini sağlamıştır. 1564’de yayınladığı 

yazıda kan damarlarının kesilmiş veya serbest uçlarını iki taraftan da 

bağlayarak kanamayı durdurduğunu bildirmiştir. Başarısını “Je le pansay. 

Dieu le guérit” “Ben sardım, sarmaladım. Tanrı iyileştirdi” sözü ile tanrıya 

dayandırmıştır. 

CERRAHİ HASTALIKLARIN PATOFİZYOLOJİK TEMELLERİ. Bu iki 

önemli aşamanın ardından üçüncü aşama olan anestezinin 

uygulanabilmesi için üç yüzyıl geçmesi beklenmiştir. Ancak bu dönemde de 

XVIII. yüzyılın önemli İngiliz cerrahi bilim adamlarından John Hunter (1728–

1793) ön plana çıkmıştır. Özellikle hayvanlar üzerinde yaptığı deneysel 

çalışmalar ile cerrahi hastalıkların patofizyolojik temellerini anlamaya 

yönelik önemli bulgular elde etmiştir. 1794’de temel patolojik 

çalışmalarının yayınlandığı “A Treatise on the Blood, Inflammation and 

Gun-shot Wounds” adlı eseri ile ünü pekişmiştir. Sonuç olarak verimli 

araştırmaları ve klinik çalışmaları 13.000’den fazla örnek uygulamaya 

kaynaklık etmiş ve cerrahi dünyasına bırakılan en önemli miraslar arasında 

yer almıştır. En basit hayvan ya da bitkiden insana kadar birçok farklı organ 

sistemini karşılaştırarak incelemiş, yapılar ve fonksiyonlar arasındaki ilişkiyi 

göstermiştir.  

ANESTEZİ  

Cerrahların ağrısız ameliyat yapamamaları, çok eski zamanlardan beri tıbbi 

sorunların en korkuncu olagelmiştir. Anestezinin bilinmediği çağlarda 

cerrahları asıl ilgilendiren yaptıkları işlerin etkinliği değil, bu işlemi ne kadar 

hızlı bitirdikleriydi. Aynı nedenle, insanlar da cerrahi işlemleri cerrahın 

B ERB ER-CERRAHLAR 

XVI. yüzyılda cerrahi 
müdahalelerle ilgilenen 
berber-cerrahlar tıp 
hiyerarşisinin en altında yer 
alıyorlardı. Cerrahlar St. 
Cosmas Kardeşlik Cemiyeti’ni 
kurmuşlardı. Cemiyetin 
üyeleri kendilerini yaraların 
tedavisi, dağlama, apselerin 
açılması, merhem ve yakıların 
uygulanması gibi işlerden 
sorumlu tutmuşlardı. Bu 
cerrahlar temel ameliyatları 
yapıyorlar, müşterileri tıraş 
etmenin yanı sıra sülük ve şişe 
çekerek kan akıtma 
tekniklerini uyguluyorlardı.    

AMB ROIS E PAR É:  
CERRAHİNİN YENİDEN 

KU RU LUŞ U   

( 15 10 -1 590 ) 

Fransız Ambroise Paré’nin 
baba ve amcası da berber-
cerrahlardandır. Eğitimi az 
olan Paré Latince ve Yunanca 
bilmediğinden üniversiteye 
gidememiş ve berber-cerrah 
olmaya karar vermişti. 
Paris’te bir berber-cerrahın 
yanında çalışmış ve sonra 
Hôtel-Dieu hastanesinde revir 
cerrahlığı yapmıştı. Ordudaki 
çalışmaları sırasında 
cerrahlığını bir hayli 
ilerletmiştir. 

Paré Fransız ordusunda 
yaşadığı bir olayı şöyle 
anlatmaktadır: 

“Savaş esnasında pansuman 
için kızdırarak yaraları 
dağladığım yağ tükendi ve 
yumurta sarısı, gül yağı ve 
neft yağından oluşan bir 
karışımı uygulamak zorunda 
kaldım. O gece, kaynayan yağ 
ile dağlamadığım için ertesi 
sabah ölmüş halde bulacağım 
hastalarımı düşünmekten 
uyuyamadım. Ertesi sabah 
karşılaştığım tablo en çılgın 
hayallerimden bile iyiydi. 
Çünkü karışımı uyguladığım 
hastaların ağrıları azalmış ve 
yaraları iltihaplanmamıştı. 
Öte yandan kaynamış yağ 
uygulamış olduklarımın 
korkunç acılar içinde 
olduklarını ve yaralarının 
iltihaplanmış olduğunu fark 
ettim. Bu noktada çakmaklı 
tüfeklerle yaralanmış bu 
zavallı adamları bir daha asla 
zalimce yakmamaya karar 
verdim”.  
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bıçağına duydukları korku nedeniyle mümkün olabildiğince ertelerler veya işlemi reddederlerdi. 

Haşhaş, opium gibi analjezik, narkotik ve uyku getirici ilaçlar binlerce yıldan beri kullanılmakla birlikte 

bugünkü anlamda cerrahiye müsaade edecek bir ortam oluşturmaları mümkün değildi.  

Anatomi bilgilerinin artması ve cerrahi tekniklerin gelişmesi ağrıya müdahaleyi daha da fazla 

gerektirmeye başladı. 1830’ların başında kloroform, eter ve nitröz oksit keşfedildi. Ancak bunların 

anestetik olarak kullanılmaya başlaması için 1846’ya kadar beklenilmesi gerekti. 16 Ekim 1846’da 

William GT Morton adlı bir diş hekimi, Massachusetts Hastanesi’nde genel cerrahi profesörü olan 

John Collins Warren’i seyircilerin karşısında sülfürik eter kullanarak bir hastanın küçük, konjenital 

tümörünü eksize etmeye ikna etmesi, anestezi tarihinde yeni bir sayfa açtı. 

 

O günün tarihini hatırlamıyorum. Çünkü sonu kötü ve olumsuz bir sonuçla biten bir günün tarihini 

tutmak ve kesin notlar almak kimsenin aklına gelmez. 

… 

1846 Ocak’ının ikinci yarısında bir gündü ve Warren, Massachusetts General Hospital’in eski ameliyat 

salonunda kafatası trepanasyonu konusunda konuşmakta idi.  

… 

Saat 11’e doğru Warren dersini bitirdiğinde her zaman yaptığının tersine çıkıp gitmedi. Eliyle 

tribünlerin en alt sırasında oturan genç bir adama belli belirsiz bir işaret yaptı. 

… 

Warren o kendinden emin ve mağrur edasıyla ve merasimli jestiyle “Burada bir bay var. Ameliyatlarda 

ağrıyı gideren bir şey bulduğunu iddia ediyor ve sizlere anlatmak istiyor.”. 

… 

“Mr. Wells Hartford’dan bir diş hekimidir.” Wells, halk dilinde ‘güldürücü gaz’ diye adlandırılan ve 

çoktandır bilinen nitröz oksidin insanları tamamen ağrıya karşı duyarsız hale getirdiğini bir rastlantı 

sonucu bulduğunu söyledi. Wells yavaş yavaş kendine güvenini toplamıştı. “Eğer içinizde dişinden 

rahatsız olan biri varsa çekinmeden gelsin”.  

… 

Nihayet biri ayağa kalktı. Yavaş yavaş ‘arenaya’ inerken soluk alması duyuluyordu. Wells’e yaklaşıp 

‘haydi sanatınızı gösterin’ dedi.  

Wells çantasından birkaç dişçi aleti çıkarıp ameliyat sandalyesinin yanına koydu. Sonra yabancıyı 

oturtup lastik balonu ağzına dayadı ve bu balona bağlı odundan yapılmış bir musluğu döndürdü. 

“Lütfen soluyun, nefes, derin nefes”. Ameliyat masasındaki yabancıyı dikkatle izliyordum. Birdenbire, 

beni alaycılığımdan vazgeçiren bir şey oldu. Yabancını kafası arkaya düştü, dudakları –görülebildiği 

kadar- mavimtırak bir renk aldı. Cam gibi gözlerle bir şeyler mırıldandı. Sonra tamamen sustu ve 

hareketsiz kaldı.  

Wells lastik balonu bıraktı. Kerpeteni aldı, uyuyan ve uyuşturulmuş olan hastanın ağzını açtı ve 

kerpeteni dişine taktı. 

… 
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Kerpeten dişi kavrarken yabancı kıpırdamadı bile. Wells’in kolu kerpetene asılırken kırmızı saçları 

terden sırılsıklam olan alnına dökülmüştü. Salonda çıt çıkmıyordu. Fakat tam bu esnada, Wells 

kerpeteni ikinci kez takışında hastanın hançeresinden derin bir çığlık çıktı ve bunu müteakip çığlıklar 

takip etti.  

Warren ‘arena’ya çıkıp elini havaya kaldırmasa bu tiyatronun daha ne kadar devam edeceğini 

bilmiyorum. Warren’in yüzü ifadesizdi. 

… 

Wells’e artık konuşulacak bir şey olmadığını ifade ediyordu… 

O Ocak ayı günü akşamı bana deselerdi ki ‘dünya tarihine geçecek bir buluşun şahidi oldun ve Wells 

aldığı bu kötü sonuca karşın tarihe –gaz anestezisinin mucidi- olarak geçecektir’, gençliğimin bütün 

heyecanıyla gülerdim ve yine deselerdi ki ‘Wells tamamen haklıdır ve çok geçmeden de bizim 

önümüzde neden başarılı olamadığı belirlenecektir’ böyle bir açıklamaya da gülüp geçerdim… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 Ekim 1846 gününü hiç unutmayacağım. O gün yapılacak bir yara ameliyatında ağrısız operasyonu 

mümkün kılacak bir maddeyi denemesi için bir dişçiye izin verilmişti. Doğal olarak hemen içimde tanığı 

olduğumuz Horace Wells’in hüsrana uğrayan denemesinin anısı belirdi. Diş hekiminin Wells olup 

olmadığını sordum. Cotting yeni ağrı giderici hekimin adını hatırlayamadı ama Wells olmadığını 

söyledi. 

… 

Warren her zamanki gibi dakik, soğukkanlı ve hasta için hiçbir üzüntü eseri göstermeden planlanan 

ameliyatta, yanaktaki tümörün nasıl çıkarılacağına ilişkin bilgiler verdi. Daha sonra iki yıl önce ne 

gerçekleştiyse aynı olaylar oldu. Saat tamı tamına ondu. “Bu ameliyatta Bay Morton’un bulduğu bir 

ilacı deneyeceğiz. Bay Morton, bu ilacı nefesle içine çeken insanı, ağrıya karşı duyarsız yapmak 

iddiasında.” dedi. 

… 

Morton geldi. Sol elinde çocuk başı büyüklüğünde bir cam küre tutuyordu. Bu küreye iki cam boru 

eklenmişti. 

… 

Korkulu gözlerle kendisine bakmakta olan Abbot’a (hasta) yaklaştı. Onun güvenini kazanmak 

istiyordu. Kendine eşlik eden kişiye dönerek: “Bu adam benim yaptığım solüsyonu soludu. Onun 

başarılı sonucunu size anlatabilir”, dedi. Morton tekrar Abbot’a dönerek “Korkuyor musunuz” diye 

sordu. Abbot, kendini zorlayarak “Hayır” diye cevap verdi. Morton’a güvendiğini ve O’nun dediklerini 

yapacağını söyledi. Morton “Lütfen aletin şu borusunu ağzınıza alın” diyerek cam balonu Abbot’un 

yüzü seviyesine kaldırdı. “solumaya başlayın. Evet, şimdi öksürüyorsunuz ama birazdan geçecek. Derin 

derin nefes alın” dedi.  

Her sözcük bana kırmızı saçlı Wells’i hatırlatıyordu. Morton’un hastaya eter buharını Wells’in 

yaptığından çok daha uzun bir süre verdiği hiç dikkatimi çekmedi. Abbot, acayip künt bir ses çıkardı. 

Anlamsız bir iki şey söylerken aletin borusu da ağzından çıktı. Alt dudağı aşağı sarkmıştı. Başı, 

yatırılmış olan ameliyat sandalyesinde yana düştü. Gözleri kapandı. Fakat bu işin olacağına; 
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“imkânsızın mümkün olabileceğine”, bu gösterinin başarıyla sonuçlanabileceğine ilişkin içimde hiçbir 

düşünce canlanmamıştı. Alay etmeye hazır halde bekliyordum. Morton cam küreyi aldı, doğruldu. 

Başlangıçta Warren’in O’na söylediği sözcükleri tekrarlayarak “hastanız hazır, Bay Warren” dedi. 

Warren ses çıkarmadan Abbot’un üzerine eğildi, gömleğinin manşetlerini geriye kıvırdı. Bıçağı aldı, 

Hemen şimşek gibi bir hızla ilk kesiyi yaptı. Salonda tam bir ölüm sessizliği vardı. Ağrının en küçük bir 

reaksiyonu, hafif bir inleme, iç çekme bile duyulabilirdi. Fakat hasta hiçbir tepki vermiyordu, direnç 

göstermiyordu. Warren, ilk kez yüzünde bir hayret ifadesi ile eğilip ona yaklaştı. Sonra ikinci ve üçüncü 

defa derin kesilerini yaptı. Fakat Abbot’un gevşek ve sallanmış dudaklarından hiçbir ses çıkmadı. 

Warren tümörü enüklee ederek çıkardı. Hala hiçbir ses seda yoktu: Hiç! Warren son doku 

bağlantılarını da ayırdı. Bir dikiş koydu ve kanı dindirmek için diğer tamponları yaraya bastırdı. Yine 

bir şey yoktu. Sadece sessizlik, her yerde sessizlik hâkimdi.  

Warren bıçağı hala elinde, doğruldu. Yüzü her zamankinden daha solgundu. Dudaklarındaki alaycı 

gülümseme kaybolmuştu. Gözleri inanılmaz bir mucizenin parıltısı ile dolmuş gibi görünüyordu. 

Nihayet konuşabildi: “Bu bir şarlatanlık değil”. Ve birdenbire kırışık, kurumuş gibi görünen yanaklarına 

nemli bir parlaklık geldi. Warren; sert, itici, her türlü duygunun gösterilmesine düşman olan Warren. 

Şimdi gözlerinde yaşlar belirmişti… 

“Cerrahların Yüzyılı / Dünyası, Jürgen Thornwald”  

ANTİSEPSİ, ASEPSİ VE ENFEKSİYONLARIN KAYNAĞININ ANLAŞILMASI  

Antisepsi ve asepsinin tanımlanması cerrahi tarihin değerlendirilmesinde birçok bakımdan inhalasyon 

anestezisinin kullanılmaya başlanmasından daha önemlidir. Ancak bugün anestezi olmasaydı bile, çok 

güç olsa bile ameliyatlar yapılabilirdi. Majör ameliyatlar ağrı nedeniyle değil ama antisepsi ve asepsi 

yokluğunda büyük oranda ölümle sonuçlanabilirler. Aslında açık olan tek şey cerrahinin hem 

anesteziye ve hem de antisepsiye ihtiyacı olduğudur. Ancak ikisi arasında seçim yapmak gerektiğinde 

antisepsi çok daha ağır basmaktadır.  

Bugün Ignaz Philipp Semmelweis’in hayat öyküsü bazı hekim ve bilim adamlarının yüz karası olarak, 

yeni buluş ve gelişmeler karşı gösterdikleri aşağılamanın ve takındıkları alaycılığın bir göstergesidir. 

… 

09 Ağustos 1848’de bir mektup aldım. İçinde şunlar yazıyordu: “Viyana’da bir doğumevinde çalışan 

Semmelweis adında bir doktor, günümüzün bütün tıbbi kurallarının aksine loğusa ateşinin ölülerde 

diseksiyon yapan ve ellerini temizlemeden hastaları muayene eden hekimlerin ve tıp öğrencilerinin 

ellerinden geçen bulaşıcı maddelerden meydana geldiğini iddia etmektedir. Semmelweis zamanımızın 

bütün tıp anlayışını reddediyor ve hastanelerden loğusa ateşini kovmak için ellerin sıkı sıkıya klorlu 

suyla temizlenmesini şart görüyor.” Mektubu bir kenara attım. Kaderin bana uzattığı eli 

yakalayamamıştım. Ben, narkozun bulunmasına tanık olan, böylece ilerlemeye açık olan genç doktor, 

Semmelweis’ce bulunan ‘kontakt enfeksiyon’ haberinin değerini kavrayamamıştım. Oysa o zaman 

ağrıdan sonra, cerrahi servislerinin ikinci büyük belası olan infeksiyöz yara hastalıklarının bütün 

öldürücü kökleri kazınabilir ve bütün dünyada bu mücadeleye girilebilirdi.  

Bu işi benim gibi, büyük ve ünlü kürsü sahipleri de kavrayamamış, genç Ignaz Philipp Semmelweis’i 

Avrupa’da aforoz etmiş, alaya almış ve buluşuna ait bildirileri bir kenara koymuşlardı.  
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Elbette bugün bu, insana akıl almaz gibi görünüyor. Ama bu olay bazı istisnalar dışında hepimizin nasıl 

belli inanışların esiri olduğumuzu ve yeni bir şeyi kabul etmemizin ne kadar zor olduğunu, hele hele 

çok karmaşık sorunların çözümünde bu yeniliğin ne kadar basit olduğunu anlayınca bunu nasıl olup da 

benimsemeyişimizi oldukça iyi gösteriyor…     

 “Cerrahların Yüzyılı / Dünyası, Jürgen Thornwald” 

 

Ignaz Philipp Semmelweis 1844’de Viyana’da Birinci Doğum Kliniği’nde asistanlığa alınır. Burada 

önemli bir şey dikkatini çeker. Tıp öğrencileri ve kendisinin de çalıştığı Birinci Doğum Kliniği’ndeki 

lohusalık hummasından ölüm oranı %10’u aşmasına karşılık, ebe öğrencilerin devam ettiği aynı 

hastanedeki İkinci Doğum Kliniği’nde ölüm oran %1 dolaylarındadır.  

Bu durumu kliniğin yöneticisi Prof. Johann Klein’e iletir. Mantıklı ve soruna açıklık getirici bir cevap 

alamaz. Semmelweis gece, gündüz sürekli bu durum üzerine düşünmeye, konuyla ilgili her şeyi 

okuyup taramaya başlar. Konuyu arkadaşlarıyla, adli tıp hocası, çoğu zaman yan yana birlikte otopsi 

yaptıkları Kolletschka ile de tartışır. Dinlenmek üzere gittiği Venedik’ten dönüşünde Kolletschka’nın 

otopsi yaparken parmağından aldığı bir yaradan öldüğünü öğrenip şoke olur. Kolletschka’ya yapılan 

otopsinin raporlarını incelediğinde, daha önce kendisinin lohusalık hummasından ölen annelere 

yaptığı otopsilerin raporlarındaki bulguların benzeri olduğunu hayretle görür.  

Lohusalık hummasının, otopsi odasından doğum servislerine taşındığını ve ölümlere sebep olduğunu 

anlar. 15 Mayıs 1847’de doğum kliniğinin kapısına “hiç kimse ellerini klorlu suyla iyice yıkamadan içeri 

giremez” levhasını asar. Mayıs 1847’de doğum kliniğinde %12.34 olan ölüm oranı birkaç ay sonra 

%3.04’e düşer. Düşer ama şikâyetler ve hasetlikler de başlar. Bu el yıkama da ne oluyordur? Hemşire 

ve öğrenciler Prof. Klein’e sürekli şikâyetler yağdırırlar. Semmelweis’in bu başarısından oldukça 

tedirgin olan Prof. Klein da, bu sürekli rahatsızlık veren adamdan ilk fırsatta kurtulmaya karar verir. 

1848’de aynı hastanenin göz doktoru Anton Rosas ile birlik olan Klein, Semmelweis’i bir Macar 

ihtilalcisi, vatan haini diye hükümete ihbar eder ve Viyana’dan kovulmasını sağlayıp kurtulur. 

Viyana’dan apar topa ayrılan Semmelweis Budapeşte’ye yerleşir. Burada 1860’da “Die Aetiologie, der 

Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers” adlı kitabını yazıp yayınlamıştır. Kaderin acı bir cilvesi, 

Semmelweis de 1865’de doğum ya da otopsi sırasında parmağından aldığı bir yara sonucu gelişen 

septisemiden ölmüştür. 

Joseph Lister (1827–1912) yaraların tedavisinde ve ameliyatların gerçekleştirilmesinde antisepsiyi 

bilimsel temellere oturtma konusunda yaptığı sistematik çalışmalarla bu konuda en önde gelen 

cerrah olmuştur. Lister tıp dünyasında fermantasyon ve mikroorganizma konusunda yapılan 

araştırmaları cerrahiye adapte ederek cerrahi enfeksiyonu önleme yolunda önemli çalışmalar 

yapmıştır.  

Lister, bakterileri yok etmede kullanılan yüksek ısının hastalara uygulanması mümkün olmadığından 

kimyasal antiseptikleri kullanmayı denemiş ve birçok araştırmalar sonucunda karbolik asitte karar 

kılmıştır. 1865’den itibaren yaralara ve pansumanlara saf karbolik asit eklemeye başlamıştır. 

Pansumanların konulması ve değiştirilmesi konusunda birçok değişiklikler yapmış ve değişik 

konsantrasyonlarda antiseptik solüsyonlar denemiştir. Lister’in uygulamaya soktuğu ikinci önemli 

devrim ise steril absorbabl sütürlerdir. Lister’e göre yaraların derinlerinde oluşan süpürasyonların en 

önemli nedeni daha önce kullanılmış olan kontamine ipek sütürlerdi.  
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Lister’in antisepsi prensipleri şunlardır: 

a. Cerrahi sırasında ve sonrasında bakterilerin yaraya girmesi önlenmelidir. 

b. Yaradaki bakteriler yayılmamalıdır. 

c. Yaranın dışındaki ve çevresindeki bakteriler tahrip edilmelidir. 

d. Cerrahi aletler, sargılar ve cerrahın elleri karbolik asitle dikkatlice yıkanmalıdır. 

Ancak Lister’in uygulamaya soktuğu prensipler özellikle de germ teorisini ayrıntıları ile anlamayı 

gerektirdiği için pratik kafalı cerrahlar tarafından kabul görmesi uzun zaman almıştır.  

Lister’in antisepsi konusunda verdiği mesajlar zamanla işlenmiş ve ısı ile sterilizasyonun sayesinde 

steril önlük, örtü, alet ve sütürlerin kullanımı mümkün olmuştur. Benzer şekilde yüz maskeleri, 

eldivenler, şapkalar ve ameliyat önlükleri kullanıma girmiştir.  

20. YÜZYILIN BAŞI 

1890’ların sonlarından itibaren politik, bilimsel, sosyoekonomik ve teknik faktörler arasındaki 

etkileşim cerrahiye yeni bir prestij ve görülmemiş bir vitrin kazandırdı. Cerrahlar sonunda antiseptik 

görünümlü beyaz kıyafetler giymeye başladılar. Hastalar ve masalar beyaz örtülerle örtülmeye 

başlandı ve aletlerin içlerinde biklorid solüsyonu ile yıkandıkları leğenler kullanılmaya başlandı. 

Aniden her şey temiz ve düzenli olmuş ve böylece cerrahi gelişigüzel bir iş olmaktan çıkıp bir düzene 

girmiştir. Bu yenilenme sadece cerrahların başarısı değil, aynı zamanda tıptaki ve tıpla ilgili 

bilimlerdeki temel değişikliklerin sonucu meydana gelmiştir.  

Bu gelişimde sözü edilmesi gerekenler arasında, İngiliz cerrahlar Robert Tait (1845–1899), William 

Macewen (1848–1924) ve Frederick Treves (1853–1923); Almanca konuşan cerrahlar Theodor 

Billroth (1829–1894), Theodor Kocher (1841–1917), Friedrich Trendelenburg (1844–1924) ve Johann 

von Mikulicz-Radecki (185–1905); Fransız cerrahlar Jules Pean (1830–1898), Just Lucas-Championiere 

(1843–1913) ve Marin Theodore Tuffier (1857–1929); İtalyanlar Eduardo Bassini (1844–1924) ve 

Antonio Ceci (1852–1920); çeşitli Amerikalı cerrahlar William Williams Keen (1837–1932), Nicholas 

Senn (1844–1908) ve John Benjamin Murphy (1857–1916) sayılabilir.  

Bu dönemde araştırma modelleri, teorik kavramlar ve geçerli klinik uygulamalar hayata geçirilmeye 

başlanarak cerrahinin bilimsel temelleri sergilenmiştir. En önemlisi de ulusal ve uluslararası kabul 

gören kurallarla toplanarak analiz edilmiş bilgiler otoritelere ait kişisel yaklaşımlardan uzaklaşılmasını 

sağlamıştır. 

20. yüzyılın ilk dönemlerinde cerrahların elde ettikleri en önemli ilerleme cerrahinin yasal temellere 

oturmuş bilimsel bir çaba olduğunun ve cerrahi girişimlerin tedavi edici gerekliliğinin sosyal ortamda 

kabul görmesidir. 

BİLİMSEL CERRAHİNİN YÜKSELİŞİ  

William Stewart Halsted (1852–1922) cerrahi tarihinin bu en önemli döneminde diğer cerrahlara göre 

çok daha bilimsel bir renge sahiptir. Cerrahiyi 19. yüzyılın melodramatik “ameliyat sahnesi”nden 

çıkarıp, süssüz ve steril modern “ameliyat odası”na ulaştırmıştır. Halsted anatomik, patolojik ve 

fizyolojik araştırma temellerine dayanan yeni bir cerrahi tanımlamıştır. Bu tanımın içerisinde daha 
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karmaşık ameliyatların gerçekleştirilmesine temel olacak hayvan 

deneyleri ve bunların diğer uygulamalara göre çok daha başarılı bir 

şekilde kliniğe adapte edilmesi de vardı.  

20. YÜZYILIN GETİRDİKLERİ  

1900’de Alman cerrah Hermann Pfannenstiel (1862–1909) suprapubik 

cerrahi insizyonu tanımladı. Aynı yıl William Mayo (1861–1939) parsiyel 

gastrektomi sonuçlarını yayınladı. Glasgow’lu cerrah George Beatson 

(1848–1933) ooferektominin gerekliliğini öne sürerek meme kanseri 

tedavisinde köklü bir değişiklik yarattı. Beatson aynı zamanda uygun kür 

sağlayabilmek için tiroid ekstrelerinin de kullanılmasını önerdi. John 

Finney yeni bir gastroduodenostomi veya genişletilmiş piloroplasti 

tanımladı. William Handley (1872–1962) yayınladığı Cancer of the Breast 

and It’s Treatment adlı kitabında meme kanseri yayılımının kanla değil, 

lenfatik sistemle olduğu teorisini ortaya attı. William Miles (1869–1947) 

abdominoperineal rezeksiyonu tanımlarken, aynı dönemde Friedrich 

Trendelenburg (1844–1924) pulmoner embolektomiyi denemiştir. Alman 

cerrah Wilhelm Ramsted (1867–1963), Pierre Fredet (1870–1946) ile aynı 

tarihlerde piloromiyotomiyi tanımlamıştır. Hans Fisterer (1877–1955), 

daha sonra Franz von Hofmeister (1867–1926) tarafından daha da 

geliştirilen küçük kurvatür tarafının kapatıldığı parsiyel gastrektomi ve 

retrokolik jejunogastrostomiyi bildirmiştir. Londra’dan Thomas Dunhill 

(1876–1957) özellikle yaptığı ekzoftalmik guatr ameliyatları ile tiroid 

cerrahisinin öncüsü olmuştur. Cecil Joll (1885–1945) tirotoksikozis için 

subtotal tiroidektomiyi tam olarak tanımlamıştır.  

Ernst Sauerbruch (1875–1951) kardiyak anevrizmaya ilk başarılı cerrahi 

girişimi uygulamıştır. İrlandalı cerrah Arnold Henry (1886–1962) femoral 

herniye cerrahi yaklaşımı sağlamıştır. Earl Shouldice (1891–1965) devamlı 

tel sütür kullanarak inguinal herni tedavisini denemiştir. Kanserde 

endokrin tedavinin öncüsü Charles Huggins (1901–1997) orşiektomi 

yerine antiandrojenik tedaviyi kullanırken, ileri prostat kanseri 

olgularında uzun süreli regresyon için österojeni kullanmıştır.  Robert 

Zollinger (1903–1994) ve Edwin Ellison (1918–1970) ilk kez birbiri ile 

ilişkili poliendokrin adenomatozisi tanımlamışlardır. John Merill (1917–

1986) ilk kez ikizler arasında insan böbreğini başarılı bir şekilde 

homotransplantasyon yaptı. Francis D. Moore (1913–2001) cerrahi 

hastaların metabolizmasına ait değişiklikleri Metabolic Care of the 

Surgical Patient adlı kitabında ayrıntıları ile bildirdi. James D. Hardy 

(1918–2003) insanda ilk akciğer ve kalp transplantasyonunu 

gerçekleştirdi.  

  

B İLİMS EL 
CERRAHİNİN B AB AS I:  

W ILLIAM S TEW ART 
HALS TED ( 18 52 –

1 922 ) 

Cerrahinin kendine olan 
saygısı adına, Halsted, tıp 
eğitiminde bir devrimi 
gerçekleştirerek, cerrahi 
klinikleri bir fakülte 
altında topladı ve cerrahiyi 
anatomi, bakteriyoloji, 
biyokimya, iç hastalıkları, 
patoloji ve fizyoloji gibi 
akademik veya 
araştırmaya yönelik 
kliniklerle eş değer öneme 
ve prestije ulaşmasını 
sağladı.  

Tek bir birey olarak 
Halsted cerrahi okulu 
olarak tanımlanabilecek 
değişik bir cerrahi sistemi 
geliştirdi ve yaygınlaştırdı.  
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NOBELLİ CERRAHLAR 
Cerrah Ülke Ödül Alanı 

Theodor Kocher (1841–1917)   İsviçre Tiroid Hastalıkları (1909) 

Allvar Gullstrand (1862–1930) İsveç Öküler Dioptri (1911) 

Alexis Carrel (1873–1944) Fransa ve ABD Damar Cerrahisi (1912) 

Robert Barany (1876–1936) Avusturya Vestibular Hastalıklar (1914) 

Frederick Banting (1891–1941) Kanada İnsülin (1922) 
Walter Hess (1881–1973) İsviçre Orta Beyin Fizyolojisi (1949) 

Werner Forsmann (1904–1979) Almanya Kalp Kateterizasyonu (1956) 

Charles Huggins (1901–1997) ABD Onkoloji (1966) 

Joseph Murray (1919-2012) ABD Organ Transplantasyonu (1990) 

 

KADINLARIN HEKİM OLMA 

MÜCADELESİ 

Yıllarca Sümer, Babil, Mısır, Yunanistan ve Roma gibi antik uygarlıklarda 

ve Kolomb öncesi Amerika’da; ebelik, hastabakıcılık yapan hatta hasta 

tedavi eden kadınlar, sağlıkçı olarak hep saygı gördükleri halde, hekimlik 

mesleğine uzun ve zorlu mücadeleler sonucunda 19. yüzyıl sonu ile 20. 

yüzyıl başlarında girebildiler.  

Ebelik ve hemşirelik, tarih boyunca kadınların kabul gördüğü ve hatta 

tercih ettikleri mesleklerdi… Kadınların hekimlik yapmaları çoğunlukla 

onaylanmıyordu. Sadece İtalya’daki tıp okulları kadınlara açıktı. Bolonya 

Üniversitesi mezunu Maria Dalle Donne (1778–1842) ise tıp doktorası 

yapan ilk kadın hekim olarak tarihe geçti. İtalya dışındaki ülkeler kadınları 

tıp pratiğine kabul etmiyorlardı. Bu yüzden İngiltere ordusunda yetenekli 

bir cerrah olarak 50 yıl çalışan James Barry (1797–1865) bir kadın olduğu 

halde bu görevini erkek kimliği ile sürdürmüştü.  

Kadınların hekimlik mesleğine girmesinde en önemli adımı, Amerika’da 

Elizabeth Blackwell (1821–1910) attı. Başvurduğu 17 tıp okulundan ret 

cevabı aldığı halde yılmayan Blackwell, sonunda New York’da küçük bir 

okul olan The Geneva College of Medicine’a kabul edildi. O yıllarda tıp 

eğitimi iki seneydi. Anatomi dersleri başladığında Blackwell’den erkek 

üreme organlarının anlatıldığı derse girmemesi istendi. Bu isteği 

reddeden Blackwell, 23 Ocak 1849’da “tıp doktoru” diplomasını aldığında 

dünyanın ilk kadın hekimiydi… 

Daha sonraki dönemde ABD’de kadınlar için açılan tıp okulları dışındaki 

tıp okulları kız öğrenci kabul etmeye yanaşmıyordu. Öncü kadınların 

ısrarcı tutumları ve başarıları zamanla Amerika’daki tıp okullarının 

kadınlara açılmasını sağladı. 19. yüzyılın son on yılında yaklaşık 35 tıp 

okulu kız öğrenci kabul etmeye başlamıştı. 20. yüzyıla girildiğinde 

kadınlar için ayrı tıp okulları gereksiz hale gelmişti. Buna rağmen eyalet 

İLK KADIN HEKİM :   

DR.  ELIZ AB ETH 
B LACKWELL   

Yazar: RACHEL BAKER  

Çeviren: S. HURİ  

Yayın Yılı: 1947  

Yayınevi: AMERİKAN BORD 
NEŞRİYAT DAİRESİ  

Yayın Yeri: İSTANBUL  

 



Prof. Dr. Tamer Akça 

 

Cerrahinin Tarihçesi 

 
18 

 

ve taşra tıp okulları kadınlara karşı çıkmaya devam etti. Kadınların 

hekimlik yapmasını istemeyenler; kadınların duygusallığını ve fiziksel 

güçlerinin az oluşunu doğal bir yetersizlik olarak görüyorlardı. Hukuki 

olarak kocalarına ya da babalarına bağımlı olduklarını, sosyal 

sorumluluklarının azlığını ileri sürüp bir iş kontratı yapmak için 

yeterlilikleri olmadığını iddia ediyorlardı. Üstelik bir doktorun tam 

zamanlı yükümlülüklerinin annelik ve ailevi sorumlulukları olan bir kadına 

uygun olmadığı kanısındaydılar.  

Avrupa’da İsviçre, İsveç, Danimarka, Norveç, Finlandiya, Rusya, Belçika; 

Avustralya; Amerika kıtasında Meksika, Şili ve Brezilya ve diğer ülkelerde 

de kadınların tıp eğitimi almaları, 19. yüzyılın sonunda kabul edildi. 

Hollanda ve İtalya hiçbir zaman kadınların üniversiteye girmesini ve tıbbi 

uygulamalarda bulunmasını engellememişti. Almanya ve Avusturya ise 

kısıtlamaları kaldıran son ülkeler oldular. Bundan sonra o kadar çok kadın 

hekimlik mesleğine girdi ve önemli katkılarda bulundu ki, cinsiyet 

ayırımının önemi kalmadı. 1947’den sonra altı kadın doktor Nobel Tıp 

Ödülü aldı.   

SAĞLIK ALANINDA OSMANLI 

KADINLARI 

Diğer ülkelerde olduğu gibi Osmanlı’da ebelik kadınların geleneksel 

mesleğiydi. Osmanlı kadınlarının hekimlik yaptığına dair en eski kaynak 

XV. yüzyılın ünlü hekim cerrahı Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun 

Cerrahiyyetü’l-Haniyye adlı eseridir. Burada “kabile/ebe” yanında 

“tabibe/kadın hekim” ifadelerini de görmekteyiz. Cerrahi müdahalelerin 

minyatürlerle gösterildiği bu tıp kitabında, cerrahi müdahale yaparken 

resmedilmiş kadınlar vardır.  

İSTANBUL’DA İCRA -I  TABABET EDEN GAYRİMÜSLİM KADINLAR  

On dokuzuncu yüzyıl ortalarında İstanbul adeta yabancı kadın 

doktorların, ebelerin ve diş hekimlerinin istilasına uğramıştı. Önceleri bu 

yabancı kadınlardan bir belge istenmezken, 1857’den sonra 

muayenehane açmak isteyenlere diplomalı olma şartı getirilmişti. 

1893’de çıkan bir iradeyle yabancı ülkelerde tıp tahsil edip Osmanlı 

Devleti’nde çalışmak isteyen kadınların Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de 

imtihan verdikten sonra ellerine ruhsat verilmesi emredilmişti. Ayrıca 

imparatorluğun pek çok yöresinde diploması olmadığı halde halkın “kız 

hekim” diye anıp itibar ettiği Fransız rahibeler vardı. Kısacası kadınların 

doktorluğu hoş görülmemekle birlikte pek çok yabancı kadın İstanbul’da 

resmen hekimlik yapıyordu.  

SAFİYE ALİ   

(1891 -  1952)  

İlk Türk kadın doktordur. 
Balkan Savaşı günlerinde 
doktor olmaya karar 
vermiştir. Ancak o yıllarda 
Türkiye’de bir kadının tıp 
öğrenimini görmesinin 
olanaksızlığı nedeniyle 
Almanya’ya gitmiştir. Bu 
ülkede kadın ve çocuk 
hastalıkları ihtisası yapan 
Safiye Ali, 1920’lerde 
yurda dönmüş ve serbest 
çalışmıştır.  

Aynı zamanda dönemin 
ünlü doktorlarından Besim 
Ömer Paşa, Akil Muhtar ve 
Operatör Emin Bey’den 
destek görmüştür. 
Yurtdışındaki bazı 
kongrelerde Türkiye’yi 
temsil etmiştir. 



Prof. Dr. Tamer Akça 

 

Cerrahinin Tarihçesi 

 
19 

 

YURTDIŞINDA EĞİTİM GÖREN İLK TÜRK KADIN 

HEKİMLER 

1908’de II. Meşrutiyet’in ilanıyla gelişmeye başlayan özgürlük ortamında kadın haklarının tartışılması 

ve savunulması da gündeme gelmişti. 1915’de İstanbul Üniversitesi kız öğrenci kaydetmeye 

başladıysa da Tıp Fakültesi kız öğrenci almıyordu. Bu nedenle hekim olmak isteyen genç kızlarımız 

başka ülkelerde tıp eğitimi yapmaya başladılar. Bunlardan Trablusgarplı Ali Fuat Paşa’nın kızı Hatice 

Safiye Ali de Maarif Nezareti hesabına Würzburg Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okumak üzere Nisan 

1916’da Almanya’ya gönderildi. Mezun olup Berlin’de devlet sınavını verdikten sonra İstanbul’a 

döndüğünde (1922) ilk Türk kadın hekimiydi.  

 

TÜRKİYE’DE KIZ ÖĞRENCİLERİN TIP FAKÜLTESİ’NE KABULÜ  

9 Eylül 1922’de İzmir’in ardından da Bursa’nın Yunanlılardan geri alınması ile Kurtuluş Savaşı’nın 

askeri süreci tamamlanmıştı. Bu coşkulu ortamda bazı gazetecilerin ve aydınların kadınların hekim 

olabileceği yönündeki yayınları olumlu bir kamuoyu oluşturmuştu. Darülfünun emini Besim Ömer 

Paşa’nın da desteğiyle 1922–1923 ders yılında, Tıp Fakültesi’ne 5 kız öğrenci kaydoldu. Bir yıl önce 

kayıt yaptıran ama devam edemeyenlerle birlikte 13 kız birinci sınıfa devam etmeye başladı. 

Amerikan Kız Koleji Tıp Bölümü’nün kapanması üzerine naklen ikinci sınıfa gelen Hamdiye ile sayıları 

14’e yükseldi.  

Aynı yıllarda Avrupa ve Kuzey Amerika’daki bazı üniversitelerin tıp fakültelerine kız öğrenci kabul 

etmediği, ders ve seminerleri izleyenlerin de diploma sınavına kabul edilmediği göz önünde tutulursa, 

kız öğrencilerin Tıp Fakültesi’nde öğretime başlamalarının önemi daha iyi anlaşılır.    

1949 TÜRKİYE’SİNDE BİR TARTIŞMA VE SONUCU: KADIN HEKİM OLMAMALI  

1949’da Ankara Üniversitesi’ndeki tartışma, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kız öğrencileri ile 

Ankara Üniversitesi’nin erkek öğrencilerinden oluşan iki taraf arasında yapılır. Kızlar, “kadınlar doktor 

olmalıdır”; erkekler ise “kadınlar doktor olmamalıdır” tezini savunurlar.  

Jüri de; Kars milletvekili ve eğitimci Tezer Taşkıran, gazeteci ve yazar Mükerrem Kamil Su, Türkiye’nin 

ilk kadın patoloji uzmanı ve ilk kadın profesörü Kamile Mutlu, Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan, Prof. 

Dr. Rasim Adasal, Prof. Dr. Muhittin Dilemre, Doç. Dr. Kazım Aras ve Dr. Ali Süha Delilbaşı’ndan 

oluşmuştu.  

KIZ ÖĞRENCİLERİN SAVUNMASI. “Kadınlarla erkekler eşittir. Eşit haklara sahiptir. Akılca, beyin 

ağırlığı bakımından erkeklerden geri kalmazlar. Hatta beyinlerinin ağırlığı erkeklerden üstün olan 

kadınlar da vardır. Doktor kadın, hastalara erkeklerden daha itinalı ve şefkatli bakar. Muameleleri 

müşfiktir. Kadınlar mesleklerinde hürdürler. Bir kız, mademki arzu ediyor, pekâlâ tıp mesleğini 

seçebilir. Kadının doktor olması aynı zamanda anne olmasına engel değildir. Kadınlar zayıf değildir. 

Onlara zayıflık izafe eden erkeklerdir. Erkekler mağrurdur. Eskiden pederşahi evlilik aile sistemi 

zamanında, erkek hâkim durum kazanmış, kadını esarete almıştır. Hâlbuki son çağlarda cemiyette iş 

bölümü vukua gelmiş, kadın hürriyeti ele alarak cemiyet içinde arzu ettiği mesleği seçmiştir. Doktorluk 

da bu mesleklerden birisidir. Kadın tıp fakültesine girer, altı sene çalışır ve doktor olur. Doktorluğu da 
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pekâlâ başarabilir. Bilhassa, kadın doktor gayet nazik çocuk doktoru olur. Hiçbir erkek doktor, bir 

çocuğa kadın doktor kadar şefkatle ve ihtimamla bakamaz. Zira kadın doktorda annelik vardır. 

Dünyada anne kadar kim şefkat göstermeye muktedir ki? Kadın okuyup doktor oluyorsa hevesinden 

değildir. Cemiyette bir iş bölümü yapmak arzusundandır. Doktorluk mesleğinde erkek kadar muvaffak 

olabilir. Kadını zayıf gösteren atasözlerini hep erkekler uydurmuşlardır. Hâlbuki tarihte nice dahi 

kadınların adları vardır. Hem ‘kocakarı ilacı’ tabiri kadınların tıpla nasıl meşgul olduklarını ispat eder. 

Kadın ailenin bütün yükünü ve mesuliyetini omuzlarında taşır.  

Eski Avrupa kanunlarında kadınların kırbaçlanmasını emreden cezai müeyyidelere rastlanması 

erkeklerin kadınlara karşı merhametsiz olduklarını gösterir. Türkiye, medeni dünya milletlerinden geri 

kalamaz. Bu münazaranın yapıldığı şu anlarda kim bilir nice doktor kadınlar hasta tedavi etmekte, can 

kurtarmaktadırlar. Anne olarak dünyaya can getiren bir kadın canla meşgul olan tıp gibi bir ilimle 

neden uğraşmasın? Kadınlar süsleniyorlarmış, sanki erkekler süslenmiyorlar mı? Kravat takıyorlar… 

Erkekler, arkalarına yaslanıyorlar, gözlerini kapıyor ve hayale dalıp eski sarayların harem 

dairelerindeki bayanları hayalhanelerinde yaşatıyorlar ve şimdiki kadınları hala öyle hayal amber 

kokuları arasında hayal ediyorlar. Hâlbuki realite şudur ki, bugünün kadını o kadın değildir. Anneler 

erkek evlatlarının bir gün gelip de kadını zayıf göreceğini bilselerdi…” 

ERKEKLERİN SAVUNMASI ŞÖYLE. “Kadın şefkatlidir. Hastalara şefkat gösterir, o kadar müşfiktir 

ki hastabakıcılıkta daha çok muvaffak olurlar. Doktorluk zordur. Altı sene tahsili vardır. Derste, 

teneffüste, istirahat zamanlarına, yazın, kışın, her zaman her zaman o kadar ağır anatomi, patoloji 

kitaplarına kapanıp durmadan dinlenmeden çalışırlar. İlmi kitapları ezberleyerek her şeyi öğrenirler, 

tam bir nazari bilgi ile teçhiz edilirler. Fakat tatbikata gelince, hafif bir isilikten ibaret kızartıya kızamık 

der çıkarlar. Çünkü pratiği başaramazlar. Zira zordur. O narin vücutları bu kadar ağırlığı kaldıramaz. 

Kadın, aynanın karşısına geçer. Saatlerce süslenir. Kadın anne olur. Kadın şiir gibidir; bir çiçektir. Çok 

eski zamanlardan beri nadide çiçek muamelesi görmüştür. Kadın çiçek, erkek böcekti. Böcek, bir süslü 

çiçekten bal almaya gelirdi. Fakat bir zaman oldu, çiçek böcek oldu. Kendi kendini yemeye başladı. 

Bundan dolayı, kadının en büyük düşmanı gene kendisidir. Kadın belki her şey olabilir, yalnız doktor 

olamaz. Erkek doktor cemiyetle kaynaşır, ona intibak eder, cemiyette kolektif yaşar. Fakat kadın 

doktor, hisleriyle ve kendine mahsus hayatıyla mücerret kalır. Cemiyete intibak ettiği anda erkek olur. 

Böyle kadınlara erkek gibi kadın denir. Kasınlar arasında dahi yetişmemiş değildir. Büyük âlimler, 

edipler, kâşifler vardır fakat büyük doktorlar yoktur. Kadın, yalnız anne olmalıdır. O doktorluğa intisap 

edecek yerde ressam, heykeltıraş, müzisyen, şair gibi büyük sanatkârlara ilham mevzu olsa daha 

uygun hareket etmiş olur. Kadın doktor olamaz, onu başaramaz, heves ettiği için tıp fakültesine 

girmiştir. Heves ettiği için doktor olmuştur. Karısı doktor olan bir adam bir Anadolu köyünde oturuyor; 

gece yarısı kapı çalınıyor. Bu adamın karısına yarım saat uzakta bir hasta bulunduğunu haber 

veriyorlar ve kendisini davet ediyorlar; kocası bu kadını yalnız bırakır mı? Bu kadın, kocasını evdeki 

çocuğunu bırakır da o hastaya gidebilir mi? Kadın doktor olamaz; olmamalıdır da. Bu meslek onun 

nazik bünyesini, bedenini yorar. Alnında erken kırışıklıklar peyda eder.  

Her zaman bir sanatkârın hayalinde canlandırdığı ve ondan ilham aldığı kadın, o sanatkârın gözünde, 

eli bıçaklı, kadavra başında bir kasap gibi nasıl tecessüm edebilir?” 

Sonuçta jüri üyelerinin oylarına göre, bire karşı altı oyla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ekibi 

tartışmayı kazanır: “Kadınlar tıp eğitimi almamalı ve hekim olmamalıdır”.               
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TÜRKİYE’DE CERRAHİNİN GELİŞİMİ  

 

İÇİNDEN BİR ŞEYLER GEÇEN ODA  

Beyaz gömlekli, güçlü kuvvetli adam parmağıyla beni de işaret etti, yüksek sesle çağırdı.  

Karanlık koridordan beyazlıklarla dolu ve aydınlık muayene odasına girdim. Beyazlıklar ve madeni 

parıltılar. Yedi yıldır bu işin teferruatını iyi öğrenmiş olduğum için vakit kaybettirmemeye mecbur 

olduğumu biliyordum. Derhal sandalyeye oturdum, soyundum ve sol dizimi çözmeye hazırlanan 

hastabakıcı kıza uzattım. Dikkatim her vakitki gibi ikiye ayrıldı: bir taraftan, dizimdeki sargının 

açılmasına, öte taraftan ellerini yıkayan operatöre bakıyordum. Yüzünde bıkkınlıkla sebatın kavgası 

vardı.  

Hepsi konuşmadan, süratle işlerini yapıyor: Asistanlar deftere bir şeyler yazıyorlar, camlı dolapları 

karıştırıyorlar, hasta bakıcılar benimle meşgul ve tımarcı yerdeki kanları, pamukları süpürüyor.  

Tıs yok. Arada bir madeni aletlerin tepsilerde çıkardıkları ince ve kırık sesler. Ve bir şırıltı, diğer 

kokuları yenen bir iyodoform kokusu ve beyazlıklar: Beyaz duvarlar, beyaz demir masa, beyaz 

dolaplar, beyaz örtüler, beyaz sargılar, beyaz pamuklar, beyaz gömlekler… 

Dizimdeki sargıyı çözüyorlar, her kat açıldıkça bacağım o kadar hafifliyor ki sargı tamamıyla 

çözüldükten sonra dizim uçuverecek, yerinde bulunmayacak sanıyordum.  

Sargı çıktı. Sonra pamuk ve sonra gazlı bez çıkacak. Bu korku anı müthiştir. Dikildim. Hastabakıcının 

elini tutmak istiyordum. Yüzüme azarlarcasına bakarak beni gözleri ile oyaladığı anda, birdenbire 

pamuğu çekti ve çıkardı. Fakat asıl mesele gazlı bezin çıkarılmasındadır: Yaralı et, iki obur dudak gibi 

gazlı bezi emer, bırakmaz ve bu dudaklar kurumuş ifrazatın tutkalı ile birbirine yapışmıştır, 

kilitlenmiştir.  

Vücudum büyük bir korku ile öne doğru eğildi ve dizimin üstüne kapandı. Bana doğru gelen operatörü 

görerek saygı ve utançla biraz doğruldum.  

Yaklaştı:  

— O! Sen misin? Ne var gene? Bacağın azdı mı?  

Ellerini kalçasına koyarak yaranın açılmasını beklerken sordu:  

— Fistül var mı?  

— Üç tane. 

— Süpürasyon? Akıntı?  

— Çok var. Her gün… 

Bir çığlık kopardım. Yara açıldı. Operatör eğildi ve benim pekiyi anladığım vahim bir teşhis yerine 

geçen manalı bir sesle mırıldandı: “Hımm…” 

Hava dokundukça yaralı çıplak et derisiz gibi ürperiyor ve benden fazla korkuyordu.  
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Daha büyük acılara hazırlanıyordum. Her yaradan içeriye birer sonda girecektir ve kemikteki çürüğe 

kadar dayanacaktır.  

Asistanlar ellerinde parlayan madenlerle yaklaştılar. Dişlerimi sıktım ve gözlerimi kapadım. 

Çırpınmamam için tımarcı kollarımı, hastabakıcı kız başımı tuttu. Gene kıvranıyordum.  

— Ben sana ne vakit ameliyat yaptım? 

— İki yıl oluyor. 

— Bir daha lazım. 

Bir taraftan yaranın etrafındaki etlere parmağıyla basarak, öte taraftan bende korkunun uyandırdığı 

yeni ruhsal cereyanı takip ederek, soramadığım suallere cevap veriyordu:  

— Çare yok… Bu fistüllerden ikisi yenidir. Kürtaj lazım… Hatta sonra alçı bile lazım… Artık eklemi de 

feda edeceğiz… “Ankylose” olmadıkça bu dizi kurtaramayız… İltihap şiddetli… İhmal etmemelisin… 

Çare yok. Bu bacak kısalacak ve yere basamayacak. Ne yaparsın? Böyle çekmek iyi mi?        

Yüzüme baktı, başımı önüme eğerek gözlerimi sakladım. Bu, kederimin son derecesini ancak benim 

bileceğim bir sır halinde bırakmak için, galiba nafile bir hareket oldu. Operatör, ihmalin davet edeceği 

fena neticelere dair telkininde devam ediyordu. Gene sordu: 

—İyi mi böyle çekmek? 

Cevap vermedim. O kadar fena olmuştum ki, dizimin sarılması bittiği halde kımıldayamıyordum. 

Giyinmeme yardım ettiler ve kollarımdan tutarak beni ayağa kaldırdılar. 

“Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Peyami Safa” 

  

Arapçada "cerh" sözcüğü yaralanma, çürütme, kabul etmeme anlamındadır. Bu sözcükten türetilen 

"cerrah" sözcüğü ameliyat yapan hekim anlamında kullanılmaktadır. "Cerrahi" tıp bilimi sanatının el 

ve aletle uygulanarak hastaların tedavisi, defekt ve deformitelerin düzeltilmesi, yaraların 

iyileştirilmesi, ağrının giderilmesi ve yaşamın uzatılmasını sağlayan bilim dalıdır.      

CEMİL TOPUZLU PAŞA  

Ülkemizde cerrahlığın gelişmesini Op. Dr. Cemil Topuzlu Paşa’dan dinleyelim: 

“Bir asır evvele gelinceye kadar, memleketimizde diplomalı bir doktorun cerrahlık yaptığını bilenler 

yoktur. Eski zamanlarda cerrahlık bir takım ampiriklerin, ezcümle kırık ve çıkıklar babadan oğla irsen 

geçen ve halk arasında ‘kırıkçı’ adı ile tanıtan bir sürü şarlatanların, yaralılar da berberlikten yetişmiş 

ve ‘cerrah’ ismini taşıyan tımarcıların, sünnet ameliyesi de sünnetçilerin elinde bulunuyordu. 

Memleketimizde yüz yıldan beri doktor diploması almış cerrahların çalıştıklarını ve cerrahlığın yavaş 

yavaş ileri gittiğini görüyoruz. Bundan dolayı bizdeki cerrahlığı 3 devreye ayırmak istiyorum.  

Birinci Devre. Bir asır önce (14 Mart 1827) Sultan İkinci Mahmut İstanbul’da ‘Mekteb-i Tıbbiye-i 

Askeriye’yi açmış, Avrupa’dan birçok muallimi getirmiş idi. Her nasılsa pek çok zaman bu mekteplerde 

diploma alanlardan Türk cerrahı yetişmedi.  
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İkinci Devre. Bu devre cerrahlık tahsili için, ilk defa olarak Avrupa 

üniversitelerine gönderilen Türk doktorlarının memleketimize dönüp 

çalışmalarıyla başlar… Bunun üzerine her üçü de Mekteb-i Tıbbiye-i 

Askeriye’de açık bulunan muallim muavinliklerine yerleştirildiler… İlk defa 

memleketimizde cerrahlık yapan Türklerden Naim Bey, Nuri beyin 

vefatından sonra Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye Emrazı Hariciye 

muallimliğine tayin kılındı. Sekizinci sınıfta bulunduğumuz sıralarda 

Hocam Naim beyin nazari olarak verdiği derslerden pek çok istifade 

ederdik. Kliniklerde ve diğer hastanelerde servis olmadığı için, ameliyat 

yaptığını görmedim. Bununla beraber çok değerli bir cerrah olduğunu 

işitirdim… 

Üçüncü Devre. Bu devre yaklaşık 53 sene önce, Avrupa üniversitelerinde 

cerrahlık tahsil ederek İstanbul’a dönen Türk cerrahlarının Mekteb-i 

Tıbbiye-i Askeriye ve Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye ve İstanbul 

hastanelerinde antisepsi ve asepsiye riayet ederek ameliyat 

yapmalarından, daha doğrusu memleketimizde modern cerrahlığı tamim 

etmelerinden sonra başlar. O sıralarda ben bu genç Türk cerrahlarının 

arasında bulunuyordum…  

Bu devirde, yalnız silindir şapka taşıyan doktor ve cerrahlara itimat eden 

halkımız yavaş yavaş yeni Türk cerrahlarına rağbet etmeye başladılar. Bu 

sayede yurdumuzda hekimler arasında cerrahlığa heves artınca birçok 

değerli Türk cerrahları yetişti… 

Memleketimizde cerrahlığın ileri gitmesinde Gülhane Askeri Tatbikat 

Mektebi’nin dahi pek büyük hizmetleri vardır. Bu müessesenin başında 

bulunan Op. Dayke ve Viting paşalar bugün vücutlarıyla iftihar ettiğimiz 

pek çok cerrah yetiştirdiler… 

Pekiyi hatırlıyorum: Altmış sene evvel henüz Mekteb-i Tıbbiye-i 

Askeriye’nin son sınıfında bulunuyordum. Peritona, mafsallara, dimağa el 

sürmek şöyle dursun, en adi bir apseyi açmak bile çok tehlikeliydi. 

Herhangi bir ameliyattan sonra yaralar bitişmez, dikişler tutmaz ve birçok 

hastalar yılancık, tetanos ve septisemiden ölürlerdi… 

1885 senesindeki Gülhane’deki Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye’nin son sınıf 

ve seririyat talebesi iken hastaların yaralarına şu vecih ile bakılıyordu: 

Antisepsi henüz hastanemize ayak basmamıştı. Her sabah saat dokuzda 

hastaların yaralarına bakılırdı. Bu esnada bir hademe üzerinde iyodoform 

tozu, iyodoform merhemi tiftik, sünger, zamklı pamuk ve tahta saplı 

birkaç alet bulunan pis bir tepsiyi, diğer bir hademe de leğen ibriği 

hocamızın ardı sıra taşırdı. Hocamız elini yıkamaksızın herhangi bir 

hastanın sargısını çözer, yarasını açar. Yarayı idrofil pamuk 

bilinmediğinden, süngerle sildikten sonra üzerine iyodoformlu melhem ve 

biraz da tiftik ve zamklı pamuk koyar ve kullanılmış pis bir sargı ile 

CEMİL TOPUZLU   

(1866-1958)  

Oldukça yaşlı ve hasta bir 
adam olan dönemin Nafıa 
Nazırı Mahmud Celaleddin 
Paşa iyiden iyiye yatağa 
düşünce, Sultan II. 
Abdülhamid Cemil 
Paşa’nın hastayı muayene 
etmesini ister.  

Cemil Paşa, dönemin ünlü 
hekimlerinden Doktor 
Horasancıyan ve Doktor 
Kanburoğlu birlikte 
Mahmud Celaleddin 
Paşa’yı muayeneye 
giderler. Ancak hastanın 
durumunun ümitsiz 
olduğunu görürler ve zayıf 
bir ihtimalle de olsa 
ameliyatla kurtarmaya 
karar verirler. Nazır paşa 
ameliyattan sonra 
hayatını kaybedince, 
doktorlar can korkusu ile 
evi terk ederler. Bu kaçış 
öylesine ani olur ki 
yardımcı askeri doktorlar 
kılıçlarını, Cemil Paşa ise 
ameliyat aletlerini 
konakta bırakmak 
zorunda kalırlar.  

Durum Sultan II. 
Abdülhamit’e de bildirilir, 
ancak sorun burada 
bitmez. Birkaç gün sonra 
Avrupa’daki gazetelerde, 
padişahın zaten pek 
sevmediği Mahmud 
Celaleddin Paşa’nın 
hastalığını fırsat bilerek, 
onu özel doktoru Cemil 
Paşa’ya öldürttüğü haberi 
çıkar. Habere çok kızan 
Sultan II. Abdülhamit, 
Cemil Paşa’nın Berlin ve 
Paris’e giderek bu 
gazeteler hakkında dava 
açmasını emreder. Cemil 
Paşa bu girişimin sonuç 
vermeyeceğini ileri sürerek 
padişahı ikna eder.  

Padişah ikna olur olmasına 
ama Cemil Paşa’yı 6 ay 
boyunca huzura kabul etmez. 
Sonrasında dönemin 
başhekimi İsmet Paşa 
aracılığı ile padişahtan af 
koparan Cemil Paşa gözde 
konumunu yeniden kazanır. 
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sarardı. En sonra koğuşta akarsulu musluk bulunmadığından, hademenin elinde taşıdığı leğen ibrikle 

elini yıkardı… 

Seririyat’ımızda ameliyathane yoktu. Ampütasyon, kemik rezeksiyonu ve perineden taş çıkarmak gibi 

ameliyatı hocam Aristidi Paşa, mektebin içerisindeki hamamın göbek taşında yapardı. Bila mübalağa 

hastaların yüzde sekseni infeksiyon ve pnömonilerden ölürlerdi. Bu sebepten dolayı bir sene içerisinde 

sekiz, ondan fazla ameliyat görmek nasip olmazdı.  

Biz Paris’te Pastör’ün o seneler içinde mikrobu keşfetmesinden ve İngiltere’de Lister’in cerrahlıkta 

yapmakta oldukları antisepsi usulünden dolayı ameliyatın daha tehlikesiz ve yaraların 

cerahatlenmeksizin kapanmakta olduğunu Fransa’dan gelen tıp gazete ve mecmualarında 

okuyorduk… 

1905 senesinde Berlin’e gitmiştim. Orada cerrahların ameliyat esnasında lastik eldiven yüzlerinde 

bezden yapılmış maske kullandıklarını görünce arkadaşlarımın alaylarına rağmen avdette derhal aynı 

tertibatı aldım…” 

 

Yurdumuzda modern cerrahinin kurulmasına büyük emeği geçenlerden birisi de merhum Ord. Prof. 

Dr. Burhanettin Toker’dir. Yurdumuzda ilk mide rezeksiyonunu, ilk kez usulüne uygun kan 

transfüzyonunu yapan, modern kırık ve çıkık tedavisini uygulayan Ord. Prof. Dr. Burhanettin 

Toker’dir.  

Cumhuriyet idaresi döneminde yapılan üniversite reformu ile yeni kurulan kadroda Almanya’dan 

gelen Rudolf Nissen de vardır. Rudolf Nissen soyunda Yahudi kanı olduğu için Nazi Almanya’sında 

takibe uğramıştır. 1932’de ilk kez pnömonektomiyi yapmış olan Nissen, 1933’de Berlin’deki Charite 

kliniğinden ayrılarak İstanbul’a gelmiştir. Nissen, Billroth okulunun yetiştirdiği en iyi cerrahların 

sonuncusudur. Nissen hakkında Prof. Dr. Aykut Kazancıgil’in değerlendirmesi şöyledir: “Arkasından 

büyük bir iz bırakarak İstanbul’dan gelip geçen Nissen, yalnız parlak ve üstün yetenekli bir cerrah 

olarak yetiştirdiği güçlü kadro ile değil, Türk cerrahisinin yeni bir aşama dönemine girmesi için yaptığı 

katkı dolayısıyla saygı ile anılacaktır. Kısa sürede yarattığı bilimsel çevre bu alanda çağdaşlaşmamıza 

yardımcı olmuştur… ” 

Ankara Numune Hastanesi Cerrahi Kliniği şefliği için 1936’da Almanya’dan Prof. Dr. Eduard Melchior 

(1883–1974) davet ve tayin edilmiştir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşundan sonra 

1945’de II. Cerrahi kliniği direktörlüğüne getirilmiş, bu görevde kendi isteği ile ayrılana kadar (1954) 

kalmıştır. Melchior hakkında merhum Prof. Dr. Muhittin Ülker şöyle yazmaktadır: “Mükemmel bir 

varlık, kıymetli bir otorite, esaslı bir önder olarak Türkiye’den ayrılışı büyük bir kayıp olmuştu. Fakat 

çeşitli menfaatlerin çarpıştığı bir ortamda büyük insanların yapabileceği tek şey, başını öteye 

çevirmekten başka ne olabilirdi? Onun için ‘ne haliniz varsa görün’ demekten başka bir yol yoktu. 

Kendisine minnet dolu bir kitleyi yüzüstü bırakarak geçip gitmişti. Ona bir şey olmamıştı ama o kitleye 

çok şeyler olmuştu…”  
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V A R O L M A NI N 
D A Y A NI L M A Z  H A F İ F L İ Ğ İ  

İnsanları kategorilere 
ayırmanın mümkün olduğu 
ölçüde, en şaşmaz kıstas 
onları hayat boyu sürüp giden 
şu ya da bu etkinliğe yönelten 
çok derinlere kök salmış 
arzularıdır. Her bir Fransız 
farklıdır. Ama dünya 
üzerindeki bütün aktörler 
birbirlerine benzerler – ister 
Paris’te, ister uzak bir taşra 
tiyatrosunda. Bir aktör, daha 
ilk çocukluk yıllarından 
başlayarak anonim bir seyirci 
grubuna kendini 
seyrettirmeyi kabul etmiş 
biridir. Yetenekle ilgisi 
olmayan, yetenekten daha 
derinlere uzanan bu ön koşul 
olmaksızın hiç kimse aktör 
olamaz. Benzer biçimde, bir 
hekim de hayatını bütün 
sonuçlarıyla uğraşarak 
geçirmeyi kabullenmiş biridir. 
Bu temel kabul (yetenek ya da 
beceri değil) onun daha tıp 
öğreniminin ilk yılında 
cesetlerin kesilip biçildiği 
odaya girmesini ve daha şu 
kadar aynı şeyde direnmesini 
sağlar.  

Cerrahlar tıp mesleğinin 
temel buyruklarını en uç 
sınıra kadar götürür ve 
orada, insani olan tanrısal 
olanla çakışır. Kafasına 
sopayla şiddetli biçimde 
vurulan biri yere yığılır, soluk 
alıp verişi durur. Günün 
birinde soluk alıp verişi 
hepten duracaktır zaten. 
Cinayet, Tanrı’nın sonuçta 
kendi eliyle yapacağı şeyi 
sadece biraz hızlandırır, o 
kadar. Tanrı, cinayeti hesaba 
katmıştır diye düşünebiliriz; 
ama cerrahlığı hesaba 
katmamıştır. Kendisinin 
yaratıp insan gözünün 
göremeyeceği biçimde sarıp 
sarmalayarak deriden kılıfına 
yerleştirdiği mekanizmaya 
kimsenin elini 
sokamayacağını sanmıştır. 
Tomas neşterini anesteziyle 
bayıltılmış bir adamın derisi 
üzerinde ilk kez tuttuğunda, 
sonra deriyi kararlı bir 
hareketle çizip kestiğinde ve 
sonunda tam yerinden ustaca 
bir neşter vuruşuyla kesip 
açtığında kısa ama yoğun bir 
Tanrı’ya karşı gelme duygusu 
yaşamıştı. Ama bir yandan 
işinin çekici bulduğu yanı da 
buydu işte! İçine, çok 
derinlere kök salmış onun “Es 
muss sein”ıydı  (şart, zorunlu) 
bu ve oraya kök salması da 
rastlantı sonucu, şefin siyaseti 
sonucu, dışsal bir şey sonucu 
olmamıştı… 

Milan Kundera, 2008. 
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