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TIP EVR İM İNE GENEL B İR BAKIŞ  
 

HEKİMLİĞİN DOĞUŞU VE İLKEL TIP 
 

Giriş 

 “Bir şeyin nasıl başladığını belirlemek güçtür” sözü bütün dillerde söylenir. Bu gerçek tıbbın başlangıcı 
için de geçerlidir. Eski insanlar tedavi sanatını nasıl bulmuşlar ve nasıl geliştirmişlerdi. Bu soruların 
cevabı günümüzde ancak varsayımlarla verilebilmektedir. Çünkü tıbbın doğuşunu aydınlatacak yazılı 
belgeler henüz elimizde yoktur. En eski belgeler olan prehistorik resimler ise taş devri insanına aittir. 
Fakat elimizde ilkel tıbbın kaynağını aydınlatacak bazı bilgiler vardır ki, bunlar; 

1. Paleopatolojik buluntular, 
2. Prehistorik resimler ve aletler, 
3. Günümüz ilkel toplumlarından edinilen bilgilerdir.  

Paleopatoloji terimi ilk defa Sir Marc Ruffer tarafından (1859–1917) ortaya atılmıştır. “Eski canlı 
kalıntıları üzerindeki hastalıkları inceleyen bilim” anlamına gelir. Yapılan incelemeler, eski insan 
kalıntılarındaki bazı buluntuların gerçek olmayıp kimyasal etkenler, basınç, bakteri ve mantarların 
faaliyetleri sonucunda ortaya çıktığını göstermiştir. Bu psödopatolojik buluntular yanında birçok 
gerçek buluntu, eski insanların çevre şartlarına iyi uyum sağlamalarına rağmen hastalandıklarını ve 
ızdırap çektiklerini göstermektedir. Mesela; 

Dr. Dubois, 1891’de Cava’da ortaya çıkardığı Pithecantropus Erectus’un uyluk kemiğinde 
büyük bir tümör veya ekzostos bulmuştur. Bu yaratık günümüzden 400.000 yıl önce yaşamıştı. 

İntervertebral kalsinozis ve iyileşmiş kemik kırıkları mumya ve iskeletlerde oldukça sık 
rastlanan ve kolayca belirlenen bulgulardır. Mumyaların ve özellikle eski Mısır mumyalarının 
inceleme kolaylığı, antik çağda toplum sağlığı ile ilgili sonuçların ortaya konmasını da 
sağlamıştır.  

Böylelikle Paleopatoloji bize eski Mısır’da tripanosomiasis, trepanematoz, malarya gibi hastalıkların; 
Mezopotamya’da Bağdat çıbanı, pnömoni, menenjit, tifo, difteri, tüberküloz ve neoplazmlar ile Antik 
Çin’de avitaminozlar, akondroplazi, aplaziler vb hakkında toplum hekimliği açısından bilgiler vermiştir.  

Anadolu’da insan yerleşimi çok eskiye dayanır. Bu nedenle insan kalıntıları açısından çok zengindir. 
Dolayısıyla, paleopatolojik bulgulara da sıklıkla rastlanmaktadır.  

Prehistorik resimler ve aletlerin en eski örneği Pirene dağlarındaki “Üç Kardeşler” mağarasının 
duvarındaki resimdir. Bir “hekim”in veya daha doğrusu bir “Sihirbaz”ın bilinen en eski hekim resmi 
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olması muhtemeldir. Bir hayvan postuna bürünmüş, kolları, bacakları boyalı çizgilerle süslenmiş, 
başında iki boynuzla korku salan bu insan zamanımızdaki Afrikalı “Büyücü Hekim”e çok benzer. 
Sanatkârın modeli M.Ö. 10.000 civarında yaşamıştır. 500.000 yıl sürmüş olduğu söylenen Taş Devri 
için bu tarih nispeten yakın bir zamandır.  

Günümüzdeki ilkel toplumlardan edinilmiş bilgiler arkeolojik kazılarda keşfedilen ve tarif edilen 
prehistorik insan aletleri, silahları ve çakmak taşından yapılmış birçok avadanlıkları ile benzerlik 
göstermektedir. Bunlardan bazılarının (bugün tıpkı Avustralya yerlilerinin sünnet merasiminde 
kullandıkları çakmak taşından yapılmış bıçak biçimindeki cerrahi aletler gibi) kullanılmış olmaları 
ihtimali vardır.   

Bilginin Yazıyla Kaydedilmesi 

Yazının bulunuşuyla insanoğlunun yaptıkları, deneme-yanılma yoluyla öğrendikleri, nesilden nesile 
anlatılanlar, efsaneler, rivayetler ve gelenekler kayıt altına alınmaya başlandı. Bilgilerini, tecrübelerini 
semboller kullanarak kaydedenler bunları sonraki kuşaklara aynen aktarabildiler. Yazının icadıyla 
ilerleyen eski yüksek medeniyetlerde (Mezopotamya – Sümer, Akkad, Babil; Mısır; Çin; Hitit; Yunan; 
Roma ve İskenderiye) tıbba dair inançlar, görüşmeler ve uygulamalar da kaydedildi.  

Bilginin Edinilmesi ve Nesilden Nesile Aktarılması 

Kuşaktan kuşağa aktarılan bilgiler bugünkü gibi araştırma ve deney yani bilim yoluyla üretilmiyordu. 
Deneme-yanılma yoluyla edinilen tecrübeler önce sözle, sonra yazıyla kuşaktan kuşağa aktarılırken 
gelenekler oluştu. Eski yüksek medeniyetlerde yazmayı ve okumayı bilenler din adamlarıydı. Metinleri 
yazacak olan kâtipleri de din adamları yetiştirirdi. Din adamları ve iyi eğitim almış olan kâtipler 
edinilen tecrübelerin ve bilgilerin sahipleri olduğundan sözlü ve yazılı bilgi birikimi ve eğitimi önce 
mabedlerde ve saraylarda başladı. Böylece tapınaklar sadece ibadet yerleri olmayıp, bilginin 
üretildiği, eğitim ve öğretimin yapıldığı yerler olarak gelişti. Örneğin Babilli rahipler yazıyı tapınaklara 
bağlı tablet evlerinde kutsal ve gizli bir sanat olarak öğretir ve meslek bilgilerini sır olarak saklarlardı.  

Kendinden önceki yazarların verdiği bilgileri doğrulama arzusu eski uygarlıklarda çok güçlüydü. 
Nesilden nesile aktarılan bilgilerin yanlış olabileceği düşüncesi ancak bilim zihniyetinin doğuşuyla 
gerçekleşebilecekti. Bu sebepledir ki Ortaçağ boyunca eski uygarlıkların bilgileri tercüme ve derleme 
yoluyla, sorgulanmadan nesilden nesile aktarılmıştı. İnsan aklına ve mantığına sığmayacak bir takım 
efsaneler bile önde gelen şahsiyetlerce gerçek olarak kabul edilebiliyordu. Örneğin gördüğü ve 
duyduğu eski ve yeni tüm bilgileri hiç sorgulamadan derleyen ve kaydeden Roma’lı Plinius (M.S. 23–
79) olmayacak söylentileri aktarmasıyla ünlüdür. Her şeye merak salan Plinius’un Historia Naturalis 
adındaki ansiklopedisinde yer alan bilgiler arasında garip yaratıklar, tuhaf yapılı insan ve hayvanlar 
tasvir etmiştir. Bu eser sonraki nesillerce tekrar tekrar çoğaltılmış ve gerçeğe uymayan pek çok bilgi 
Ortaçağ boyunca kabul görmüştür. Bu kaynak günümüzde eski çağların düşünce ve geleneklerini 
anlamamıza yardımcı olmaktadır.  

Anatomi ve Fizyoloji Bilgileri – Bedenin Yapısı  ve Uzuvların İşleyişi 

Eski uygarlıkların bir kısmında bedenin anatomisinden ve organların gerçek yapısından önemli olan, 
onlara yüklenen nitelikler ve etkileriydi. Örneğin; soluğun kesilmesinin ölümle sonuçlandığını ve soluk 
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alıp vermenin canlılık demek olduğunu değerlendiren eski Mısır hekimleri solunumu hayatın temel 
unsuru olarak kabul etti. Buna göre; burundan ve kulaklardan giren hayat rüzgârı başta bulunan 
damarlar geçer, kalbi çalıştırarak canlılığını sağlar. Kalp, damar yollarının merkezidir. Kalbin, aklın ve 
duyuların da merkezi olduğu düşünülürdü. Heyecan sinir sistemini etkilediğinde en çok kalbin 
atışlarında hissedilir. Mısırlılara göre çeşitli vücut sıvılarının (gözyaşı, balgam, idrar vb) kaynağı da 
kalpti. İnsanın sevap ve günahları da kalpte yazılı olduğundan, ölümden sonra dirildiğinde bedenin 
bozulmadan korunması amacıyla mumyalanan ölü bedenlerin kalpleri ayrı bir kavanozda muhafaza 
edilirdi. Binlerce yıldan beri süregelen bu gelenek sayesinde, mumyaları inceleyenler İlk Çağ’da 
Mısır’da yaşayan insanların ne gibi hastalıklardan muzdarip olduklarını keşfedebilmektedir.  

İlk Çağ’dan itibaren gelişen Çin düşüncesine göre insan bedeni evrenin yansıması, hatta küçük bir 
benzeri olup beşli sınıflamaya tabidir. Çin tıbbına göre bedende beş temel uzuv (akciğer, kalp, 
karaciğer, dalak ve böbrek) ve beş yardımcı uzuv (mide, safra kesesi, ince barsak, kalın barsak ve 
mesane) bulunur. Bedenin beş yapı unsuru vardır (kemikler, adaleler, kan damarları, sinirler, tüyler). 
Bedeni oluşturan uzuvların birbirleriyle uyumlu ya da uyumsuz olduğu düşünülür. Çin tıbbında 
uzuvların yapısı değil, işlevi önemlidir. Tıp bilgisi yin-yang düşüncesi çerçevesinde akıl yürütmeye ve 
varsayımlara dayanır.  

Eski Yunan tıbbında ise ruh kavramı önemli bir yer tutardı. Örneğin Alkmaion’a göre (M.Ö. - 450) dış 
uyarılar beş duyu organı aracılığıyla beyinde bulunduğunu varsaydığı ruhlara ulaşır, düşünceyi ve 
duyguları yönetir. Sıcak, soğuk, nemli, kuru nitelikleri olduğu varsayılan vücut sıvılarının dengede 
olmasının sağlığa, birinin azalıp-çoğalmasının ise hastalığa işaret ettiği düşüncesi Hipokrat’ın tıp 
nazariyesini etkileyecekti. Hıltlar ya da unsurlar nazariyesi adı verilen bu görüşe göre; kan kalpte, sarı 
safra karaciğerde, kara safra dalakta, balgam beyinde bulunur. Bilgi edinme amacıyla yapılan anatomi 
çalışmaları ise hayvanlar üzerinde yürütülmüş ve 16. yüzyılda Vesalius durumun farkına varan dek 
insan anatomisi hayvan anatomisi bulguları ile tanımlanabilmişti.  

M.Ö. 3. yüzyılda İskenderiye tıp mektebinde çalışan hekimler ölü açarak gözlemledikleri insan 
anatomisine ve fizyolojisine ait yeni bilgiler edindiler. Burada, anatominin kurucusu kabul edilen 
Herophilos (M.Ö. 335–280) insan anatomisine ait birçok yeni tanım yaptı ve yeni tespitlerde bulundu.  

Fizyoloji deneyleri ile ünlü olan ve fizyolojinin kurucusu kabul edilen Erasistratos’un (M.Ö. 304–250) 
da insan ve hayvanlar üzerinde anatomi araştırmaları vardır. Erasistratos’un bedende dolaşan ruh 
(pneuma) varsayımı Roma döneminde Galen’in kan dolaşımı nazariyesine temel oluşturacak ve 
Harvey’n büyük kan dolaşımını bulduğu 17. yüzyıla kadar tıp dünyasınca benimsenecekti. Yüzyıllar 
sonra Efesli Celsus (M.Ö. 10-M.S. 50) canlı insan ve hayvanlar üzerinde anatomi ve fizyoloji çalışmaları 
yaptığı söylenen Erasistratos’u şöyle savunmuştu: ‘Canlı iken kesilmiş bu insanlar kralın emriyle 
hapishaneden getirilmiş suçlular olup henüz nefes alırken doğanın gizlediği organları gözlemek 
mümkün olmuştu. Bazı insanların suçluların ölüm cezalarının infazını zalimce nitelendirmelerine 
karşılık diyebiliriz ki bu kişiler sayesinde gelecekteki masum insanların dertlerine çare 
bulunabilecektir.’. 

Roma döneminin en ünlü hekimi Bergamalı Galen de (Calinos M.S. 129–200) anatomi ve fizyoloji 
çalışmaları sırasında önemli buluşlar yapmıştır. Hipokrat’ın unsurlar nazariyesi ile Erasistratos’un 
ruhlar (pneuma) nazariyesinden yararlanan Galen’in oluşturduğu tıbbi görüşler 1400 yıl boyunca hiç 
şüphe uyandırmadan kabul gördü. Avrupa ve İslam tıbbını yoğun olarak etkileyen Galen’in doğruları 
kadar yanlışları da kendinden sonraki hekimler tarafından tartışmasız benimsenecekti. Tıp tarihinde 
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Galen kadar çok ve uzun süre yetkili/otorite kabul edilen bir başka hekime rastlanmaz. Bunun nedeni 
Galen’in kiliseyi arkasına alması ve bu nedenle fikirlerinin/öğretilerinin tartışmaya açılamamasıdır.   

İNSAN NEDEN HASTALANIR 
İlk insanlar gözle görülen yaralanma ve sakatlanmaların neden meydana geldiğini, yani gerçek 
sebebini kavrayabiliyorlardı. Ama bazen de insan birden düşüp bayılıyor, aniden başı ağrımaya 
başlıyor ve bir gün birdenbire ölüveriyordu…  Ya da bir insan garip davranışlar sergilemeye, tuhaf 
sözler etmeye başlıyor veya ağzından köpükler geliyordu. Tarih öncesinde yaşayan insan bu 
açıklanamayan hadiselere anlam vermeye çalıştı. İnsan kendi kendine böyle eziyet edemezdi. 
Bunların sebebi insanın göremediği tabiatüstü güçler olmalıydı. Durup dururken insanın hastalanması 
için ya yabancı bir ruh dışarıdan bedenine giriyor ya da kendi ruhu bedenini terk edip gidiyordu. İlkel 
insanlar hareket eden her şeyde hayat olduğunu ve canlı bulunduğu sürece her şeyin bir ruha sahip 
olduğunu düşündüler. Bunun içindir ki ağaçların, derelerin, bulutların, ay ve güneşin de ruhları 
olduğuna inandılar. Günümüzde ‘animist’ olarak tanımladığımız bu inanca göre iyi ya da kötü olan çok 
sayıda ruh vardı ve kötü ruhlardan sakınmak gerekirdi. Böylece insanlar çevrelerindeki bir takım 
hayvanları, su kaynaklarını ve ağaçları gittikçe tabulaştırdılar. Kabile halkı, hastalanacağı hatta öleceği 
korkusuyla, atası olduğuna inandığı totemi olan hayvanı avlayamaz ve yiyemezdi. Kabile bireylerinin 
kesinlikle çiğnememesi gereken bir takım yasaklar getirilmişti. Bir tabuya karşı gelinmesi o topluma 
karşı suç işleme anlamına gelirdi. Böylece ilk yasaklar getirilmeye başlanmıştı. Örneğin; yakın akraba 
ile cinsel ilişkide bulunmak tabuydu. Suçlu insanlar ruhlar ya da büyücüler aracılığı ile hastalık gibi 
felaketlerle cezalandırılırdı.  

İlk insanlar doğ olayları karşısında tamamen acizdi. Başlarına gelen kötülükleri ve hastalıkları göklerin 
gürüldeyip, şimşeklerin çakması, güneşin ya da ayın aniden tutulmasıyla günün ve gecenin kararması 
gibi doğa olaylarına da bağladılar. Olayların sebepleri yanlış yerlerde aranmaya başlanmıştı.  

HASTALIKLAR 
İnsan dünyada var olmadan önce hastalıklara sebep olan bakterilerin var olduğunu fosillerden 
anlıyoruz. Beş yüz milyon yıl boyunca tuz tabakaları içine gömülü kalan bakteriler uygun bir ortamda 
canlanıp çoğalabilmektedir. Bazı günümüz hastalıklarının izlerini de milyonlarca yıl öncesine ait 
fosillerde görebilmekteyiz. Bakterilerin hastalıklara sebep olduğunu gösteren milyonlarca yıl öncesine 
ait fosillerde görebilmekteyiz. Bakterilerin hastalıklara sebep olduğunu gösteren milyonlarca yıl 
öncesine ait buluntular vardır. Çalışmalar göstermiştir ki omurga veremi, kemik urları, osteomiyelitis, 
raşitizm, ankilozlar, böbrek ve safra taşları, doğuştan sakatlıklar vb hastalıklar milyonlarca yıldan bu 
yana insanlara ıstırap çektirmektedir.  

Yerleşik hayata geçen ve hayvanları ehlileştiren insanların mezarlarındaki iskeletler ve diğer 
buluntular dönemlerinin hastalıklarının yanı sıra, sağlık koşulları ve tedavileri hakkında da bilgi verir. 
Örneğin; insanların hayvanlar ile yakın teması ve eti çiğ yemesi parazitlerin, tüberküloz ve bruselloz 
gibi hastalıkların; topluluklar halinde yaşamaları salgın hastalıkların; tarım üretiminin artması için 
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açılan su yolları sineklerin ve sıtmanın artarak yaygınlaşmasına neden olmuştu. Tarih öncesinde 
yaşayan insanın ortalama ömrü 30 yıl civarındaydı.  

Tarih öncesi insanları, bugün patojen mikrop adını verdiğimiz küçük canlıları göremezdi. Ama yabancı 
bir şeyin sağlıklı insanı etkisi altına alarak hastalandırdığının farkına varmış ve ona kötü ruh demişti.  

TEDAVİ EDENLER 
Hekimlik dünyanın en eski mesleklerindendir ama ıstırap çeken hasta ya da yaralıya yardım elini ilk 
uzatanın kim olduğunu bilemeyiz. Hekimlik yapan bu ilk insandan itibaren tecrübeler birikmeye ve 
aktarılmaya başlandı. Çünkü insan insandan öğrenebilmekte ve ustasına çıraklık edebilmektedir. Çırak 
ustayı her geçtiğinde ilerleme olacaktır. Ruhların hastalık sebebi olduğu inancı tedavi sanatıyla 
uğraşanların ruhlar dünyasıyla ilişkiye girebilecek, doğanın gizli güçlerine hükmedebilecek güçte 
olmasını gerekli kılıyordu. Tarih öncesinde hekim aynı zamanda kabilenin büyücüsüydü. Büyücü 
hekime ait bilgilerimizi mağara resimlerinden ve ilkel yaşam biçimini sürdüren Afrikalı, Avustralyalı ve 
diğer yerliler hakkında son yüzyıllarda yapılmış olan alan çalışmalarından öğreniyoruz. Çağımız 
gelişmiş toplumlarındaki bir takım halk hekimliği uygulamaları ve batıl inançlar da tarih öncesi töre ve 
inançların izlerini taşır.  

Saygı duyulan büyücü hekim aynı zamanda kabilenin tarihçisi ve sanatçısıydı. Hasta tedavi etmenin 
dışında kıtlık, susuzluk gibi kötü durumların çözümü de büyücü hekimin görevleri arasındaydı. O, 
diğer insanlara benzemez; elbiseleri, yiyecekleri, alışkanlıkları, sözleri farklı olurdu. Herkes büyücü 
hekim olamazdı. Bazı kabilelerde veraset yolu ile babadan oğula geçerken, bazı kabilelerde ise 
olağandışı bir özelliği olanlar seçilirdi. Örneğin; çok güçlü ya da zeki olanlar veya şekil bozukluğu 
bulunanlar, şaşılar, körler, sara nöbeti geçirenler, karnından konuşanlar farklı olduklarından büyücü 
hekimliğe aday olabilirdi. Yeteneği olanlara bu sanat usta çırak yoluyla öğretilirdi. Öğrenim 
tamamlandığında kabile halkının önünde imtihan edilerek ruhları idare etmede kazanmış olduğu 
ustalığını gösterirdi. Büyücü hekimin başarısızlıkları affedilmez, çok sık başarısızlığa uğrarsa bunu 
hayatıyla ödeyebilirdi.   
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TIP GELİŞİMİNİN ARA DÖNEMLERİ 
 

İçgüdüsel Tıp 

Sağlığın korunması bütün canlıların dinamiğinde gizli olan bir yaşam etkinliğidir. Canlı organizma 
hayat dengesini bozan iç ve dış etkenlere karşı düzeltici tepkiler gösterir. ‘Homeostasis’ olayı bir 
anlamda tabiatın iyileştirici gücü ‘Vis Medicatrix Naturae’ denilen gücü temsil etmektedir. Canlılar, 
hayat dengesini sadece organizmalarının içindeki otomatik regülasyon mekanizması ile sürdürmezler. 
Aynı zamanda çevreye yönelik bireysel davranışları ile de bu dengelerini sürdürürler. Bunun en basit 
örneği, acıktıkça besin almak şeklindedir. Birçok hayvanlar, biyolojik ihtiyaçlarına göre yemek 
listelerini değişikliğe uğratırlar. Mesela tavuklar zaman zaman kireç gagalar veya başka hayvanlar bir 
tür tıbbi etkinlik diyebileceğimiz önlemlere başvururlar. Ot yiyen memelilerin doğurduktan sonra 
çıkardıkları plasentayı iştahla yemeleri, aslında süt salgılamayı artıran mükemmel bir hormon tedavisi 
yerine geçmektedir. Bir başka örnekte leyleklerin gagaları ile kloakalarını boşaltmalarıdır. Bu dışkı 
reflekslerini uyarmaları için lavman yerine geçer. Karnı ağrıyan köpek ve kedilerin ot yemeleri; su 
aygırlarının varisli toplardamarlarını kanatarak ‘hacamat’ yapmaları; kataraktlı keçinin gözünü çalıya 
takarak kataraktını tedavi etmesi; doğum yapan kedinin yavrusunun göbeğini ustalıkla kesmesi 
örneklerinde olduğu gibi… 

Bütün bu etkinlikler, içgüdüsel nitelikte olup, öğretilmiş bir bilgiye dayanmaz. İnsan türünde de bu tür 
davranışlar içgüdüsel olarak vardır. Kanayan bölgenin parmakla sıkıca kompresyonu; yılan 
sokmasında yaranın emilmesi, yalanması; kırıklarda en az ağrı duyulan pozisyonun alınması bu 
konuya örnek davranışlar arasındadır. Bütün bu örnekler, tabiattaki canlı yaratıklarda olduğu gibi 
insan türünde de içgüdüsel bir sağlık koruma var olduğunu ortaya koymaktadır ki, buna biz ‘İçgüdüsel 
Tıp’ veya ‘Naturel Tıp’ adını veriyoruz.  

Ampirik Tıp 

İnsan türünde, içgüdüsel davranışların yanı sıra büyük bir öğrenme ve belleme yeteneği vardır. Ayrıca 
taklit yeteneği ve iletişim kapasitesinin son derece artmış olması nedeniyle insanlar elde ettikleri 
yararlı davranışları hem kendi kuşaklarına, hem de sonraki nesillere aktarırlar. Sınama-yanılma yolu, 
insanın bilgi birikiminin artmasında önemli rol oynar. Bir süre sonra edinilen bilgiler, yararlı oldukları 
kanıtlandığı ölçüde toplumun malı olurlar. Böylece uygulanan tıbbi davranışlardan bir bilgi ve 
beceriler bütünü oluşur. 

Oluşan bu bilgi hazinesi deneyim ürünü olduğu için bu tıp uygulamasına da ‘Deneyici Tıp’ veya 
‘Ampirik Tıp’ adı verilir. Ampirik tıp sayesinde çağlar boyunca bitkilerle diğer maddelerin tedavi edici 
etkileri öğrenilmiş ve birçok cerrahi teknikler geliştirilerek başarı ile uygulanmıştır.  

İnsanoğlu bilgilerini sistemleştirme ve onları kendi dünya görüşlerinin yadırganmayan bir parçası 
haline getirme eğilimindedir. Öte yandan insan, psikolojik bir mekanizma olarak düşüncelerini 
yansıtma eğilimindedir.  
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Bu özellikleri nedeniyle insan, hastalık ve iyileştirme konularında sayısız varsayımlar önerir ve bu 
önerilerini, evren ve varlık hakkındaki varsayımları ile birleştirir. İşte bu nedenle ampirik tıp bir 
yandan gelişirken bir yandan da hastalık kuramları ve tedavi kuramları ile dinin, felsefesinin ve bilimin 
etkisi altında kalarak değişimler gösterir. Bu değişimler tıbbın tarih boyunca izleyeceği ana çizgileri 
ortaya çıkarmıştır. Bu çizgiler zaman zaman birbirinden ayrılarak zaman zaman da birleşerek 
etkinliğini günümüze kadar sürdürmüştür.  

İçgüdüsel tıptan ampirik tıbba geçilirken en önemli rolü kadınlar üstlenmiştir. Memelilerde seksüel 
diferansiyasyon, cüsse ve güç erkeğin lehinedir. Erkeğin, avcılık ve toplayıcılık döneminde dışarıda 
gezmek zorunda kalması, kadının çocuk büyütme ve emzirme zorunluluğu nedeniyle meskene bağlı 
kalması ve besin hazırlaması görevini üstlenmesi, onu bir doğum yardımcısı, bir çocuk bakıcısı ve diyet 
haline getirmiştir. Bu bakımdan denilebilir ki, tıbbın etkinliğinin profesyonel biçimde yürütülmesinde 
ilk iş bölümü cinsiyet farkından doğmuştur. İlk hekimler anneler ve kıdemli anneler (kocakarılar) 
olmuştur. ‘Kocakarı ilaçları’, kocakarı yöntemleri, tıbbi ebelikle birlikte halk hekimliği içinde ampirik 
tıbbın uzantısı olarak günümüze kadar gelmiştir. Bu prehistorik geçmişe dayanarak, kadının en eski 
etkiliğinin hekimlik mesleği olduğunu çekinmeden söyleyebiliriz. Ayrıca ömrünü dışarıda geçiren 
erkekler arasında eli yatkın olanlar ‘tımarcı’ olarak sivrilmişlerdir. Tıp ve Cerrahi alanındaki bu 
gelişmeler, kâh birleşerek, kâh ayrılarak günümüze kadar gelmiştir.   

Kutsal Görünümlü Tıp (Büyüsel Tıp) 

Büyücülerin, toplum gelişmesinde en eski meslek sınıfını oluşturduğuna değinmiştik. Büyücü, 
kabilenin arzularını, özlemlerini doğa güçlerini etkilemek suretiyle gerçekleştirmeye çalışan bir meslek 
adamıdır. Pirene dağlarındaki ‘Üç Kardeşler’ mağarasının duvarında hayvan postuna bürünmüş, 
kolları-bacakları boyalı çizgilerle süslenmiş, başında iki boynuzlu korku salan bir insan, zamanımızın 
Afrikalı büyücüsüne çok benzer. Büyücü bir takım anlamlı davranışlarla, söz ve ezgilerle, danslarla 
doğa güçlerine sunduğu armağanlarla toplumun arzu ve özlemlerini gerçekleştirmeye çalışır. Büyü 
kendi kendine bir varlık felsefesi ve mantığa sahiptir. Tüm topluluğun inancını temsil ettiğinden 
toplum üzerinde son derece etkilidir. Hatta insan toplumlarının ilkel döneminde büyücü, askeri-dini 
şef ve aynı zamanda kabile başkanıydı. Büyücü gaipten aldığı haberlerde, kabileyi ilgilendiren politik 
kararların tek sözcüsü durumundaydı. Büyücü aynı zamanda doğa hakkında mistik bilgilere sahipti ve 
doğayı etkileme tekniğini bilirdi. Fakat bütün bu önemli bilgileri kendine saklardı.  

Büyücünün aynı zamanda ‘bilgin’ yanı da vardır. Başka deyişle sahip olduğu bilgiler yalnız mistik 
bilgiler değildir. Zaman içinde edindiği ampirik gözlem ve deneylerin ürünü olan bilgiler kurumun 
yapısına karışarak onun gücünü ve yararını artırmıştır. Tıbbi aktivite bu yararların başında gelir. Bazı 
ampirik tıp bilgileri, ilaçlar ve müdahaleler mistik ritüeller içinde toplumun hizmetine sunularak 
değerlendirilmiş ve bu bilgiler kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Hasta insan topluluklarının doğa dinleri 
ve totenizm aşamasından sonra bile bu tıbbi bilgiler büyücülüğün bir kolu olan resmi dinlerden 
koparak folklor içinde yaşamıştır. Bugün de hala ‘Halk hekimliği’ veya ‘Folk Medicine’ içinde 
yaşamaktadır. 

Aslında ilkel toplumlarda dinin kaynağında büyü+cin fikri yatmaktadır. Bugün bile bu kavram halk 
inançları arasında yaşamaktadır.  
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İlkel insan cinlerden o kadar korkardı ki, onlara göre cin her yerde vardı. Hatta karanlıkta ayağımıza 
takılan taşta bile cin vardı. Cin+büyü kavramının bazı kalıntıları toplumda yaşamaktadır. Mesela yeni 
doğurmuş kadınların, hatta ölülerin yanında kandil yakılması cinleri kaçırmak içindir. İlkel insan, ani 
kasılmaların (konvülsyonlar) sara nöbetleri, inme, romatizma, sinir ağrıları, akıl hastalıklarındaki 
nöbetler, hatta kolera-çiçek gibi hastalıkların nedenini insan bedenine giren cinlere bağlamışlardı. 

TREPANASYON 

Herhangi bir korku ve dehşet neticesi çıldıran insanın kafasında cin, şeytan, fena ruh gibi hastalık 
amilleri saklandığına inanan ilkel insan bu etkenleri çıkartabilmek için trepanasyon denilen bir işleme 
başvurmuştur. Çoğu kez büyücü cerrahlar tarafından yapılan kafatası delgi işlemleri, ilkçağın basit 
yaşam koşulları dikkate alındığında gerçekten hayranlık duyulan bir beceri ile yapılmıştır. 
‘Trepanasyon’ işlemi ilk defa 1876’da Paris’te Prof. Dr. P. Broca (1824–1880) tarafından keşfedilmiştir. 
Daha sonra dünyanın bir çok yöresinde trepane edilmiş kafatasları bulunmuş ve bilim dünyasına 
tanıtılmıştır.  

Trepanasyon ilkel tıbbın ilginç işlemlerinden birisi olduğu için antropologlar, arkeologlar ve tıp 
tarihçileri tarafından bu alanda pek çok araştırma yapılmıştır. Mesela; Perulu Dr. Muniz incelediği her 
1000 kafatasından 19’unun trepane edildiğini görmüştür. 

Trepanasyon genellikle sol parietal kemiğe uygulanırdı ve beyin zarlarına dokunmayacak şekilde 
yapılırdı. Trepanasyonda genellikle hastanın başı traş edilir, yıkanır, sonra bir yere oturtulur veya 
yapraklardan yapılmış bir yatağa yatırılır. Bir kütük parçası yastık olarak başının altına konur. Dura 
Mater’e zarar vermemesi için ucu bükülmüş bir bıçak ile kafatasında delik açılacak yer kazınır. Kazıma 
için lamina interna delininceye kadar devam eder. Daha sonra Deploe’ya gelinir ve Dura Mater büyük 
bir dikkatle ortaya çıkarılır. Çıkarılan kemik bazen uğur amacı ile kullanılırdı. Açılan kısım bazı ilaçlarla 
tedavi edilir ve kafatası derisi yerine getirilir ve dikilirdi.  

SİRKÜMSİZYON (SÜNNET) 

İlkel toplumlarda sirkümsizyon hijyen, kişinin toplum içinde sosyal prestij kazanma, cinsel hayata 
hazırlanma, üreme ve bereket tanrılarına kurban gibi sebeplerle yapılırsa da, ilkel topluluklarda acıya 
dayanma denemesiyle topluma kabul törenlerinden biridir. Bir başka bakış açısına göre de cinselliği 
baskılayıp, üretimi artırmak (seks yapıp yorulma, tarlada daha fazla çalış) amacını taşımaktaydı.       

Mistik tababet çağında kullanılan öyle ilaçlar vardır ki bunların bazıları bugün dahi kullanılmaktadır. 
Mesela, Amerika Kızılderilileri romatizmada söğüt ağacının kabuklarını veya köklerini kaynatarak 
içerler. Çünkü söğüt gibi esnek bir ağacın özü romatizma gibi et ve eklem katılaşmasına neden olan 
bir hastalığa iyi gelir (bilindiği gibi söğüt ağacı ‘Safix Alba’ salisilik asit içerir). Ayrıca tütün yaprağı 
zekayı uyandırır, ısırgan otu adale gücünü artırır, nilüfer yaprağı seks gücünü artırır. Bazı tedavi 
şekilleri de hasta uzva giren kötü ruhu kovmak içindir, mesela masaj gibi… 

Ancak ilkel tıpta her zaman böyle bilimsel geçerliliği olan tedavi yöntemleri yoktur. Mesela, bazı 
kıymetli taşların bir takım hastalıklara iyi geldiği sanılırdı. Buna göre, yakut üç türlüdür. Gök yakut, sarı 
yakut ve kızıl yakut ki ‘Rummani’ adı verilir. Yakut-u Rummani’yi ezilerek karanfille karıştırıp ilaç 
olarak alınsa kalbe ferahlık verir. Lal yakut ise afrodizyaktır. Kadınlar bu taşı kırmızı atlas kumaşın 
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içinde saklayarak eşlerinin ilgilerini çekerlerdi. Akik kalbe kuvvet verir, kanı keser, diş çürümelerini 
önler.  

Tapınak Tıbbı 

Çok tanrılı dinler aşamasında toplum ilerledikçe, büyünün etkisinden kurtularak bir varlık felsefesine 
(kozmogoni) sahip bir ahlak sistemi de kurmuştur. Bu dönemde bir rahip sınıfı ortaya çıkmış ve bu 
sınıf tapınaklarda bütün kutsal bilgilerle birlikte tıbbi bilgileri de korumayı üstlenmişlerdir. Çok tanrılı 
dönemde tapınaklarda bazı tanrılar hastalık iyileştirici olarak tanınmışlardır. Eski Mısır’da İmhotep, 
Mezopotamya’da Ba ve Asu, eski Yunan’da Eskülap bunun örnekleridir.  

ESKİ YUNAN’DA SAĞLIK MİTOLOJİSİ 

Eski Yunan’da mitolojik dönemde Asklepius (Eskülap, Aesculape) sağlık tanrısı olarak karşımıza çıkar. 
Asklepius adına yapılan tapınaklarda M.Ö. 14. yüzyıldan M.S. 4. yüzyıla kadar, yani Hıristiyanlığın 
pagan tapınakları yıkmasına kadar geçen 2000 yılda insanlığa şifa ve ümit sunulmuştur.  

Felsefi Tıp 

Filozofların dünyaya bakış açıları ve onu açıklama yöntemleri kimi zaman tıpta da yer bulmuştur. 
Ancak tarihte tıbbın felsefi biçimde açıklanmasının genel kabul gördüğü bir dönem vardır ki, bu 
dönemin başlaması felsefenin doğduğu Yunan felsefesinin başlangıcına yani MÖ 6. ve 5. yüzyıllara 
denk düşer. Daha önceleri doğaya, yaşama ve insana olan bakış geleneklerin, pagan dinlerin, 
mitolojinin getirdiği açıklamalara dayalı idi. Bu durum insanların yaşam, bilgi ve inançları için yeterli 
oluyordu. Kendilerine aktarılmış bilgiler, bireysel ve toplumsal düzeyde herhangi bir eleştiri ve 
sorgulamaya tutulmaksızın oldukları gibi kabul ediliyorlardı. Ancak evren, dünya ve insan hakkındaki 
hazır bilgiler yetmez hale geldiğinde insanlar bu bilgi ve kavramların doğruluğunu şüphe ile 
karşılamaya başladılar. Ortaya çıkan karmaşık ve güvenilmez durumda kendi akıllarını kullanmak 
gereğini hissettiler. Bundan böyle insanın kendi düşünme olanakları kullanılarak sorunların yanıtları 
bulunacak ve gerçek bilgiye ulaşılacaktı. Böylece ortaya çıkan felsefe, bir süre sonra, diğer tüm 
alanlarla birlikte, tıbbı da etkilemeye başladı.  

Bilimsel Tıp 

Tarih boyunca insanlar acılarını dindirmek, hastalıklardan kurtulmak, sakatlıklarını gidermek ya da 
yaşam sürelerini uzatmak için çeşitli yollar aracılığı ile tıbbi bir arayış içinde olmuşlardır. Keşfedilen ya 
da icat edilen tıbbi bilgiler yüzyıllarca biriktirilerek geniş bir tıp hazinesi oluşturmuştur. Çağımızda 
kendisinden yararlandığımız tıp, yüzlerce yıllık tıp etkinliğinden sonra bilimsel metodoloji ile elde 
edilmiş bilgi ve teknikler bütünüdür.  

TEORİLER 

İnsanların tıbbi arayışları içerisinde tarih boyunca çok çeşitli örneklerden söz etmek mümkündür. 
Bugün için anlamsız karşılanabilecek bazı uygulamalar, zamanında önemli bir tıbbi araç olarak 
görülmüştür: 
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SİNYATÜR TEORİSİ 

İnsanlarla bitki ve madenler arasında bir ilişki bulunduğuna (analoji) dayanan bu teoriye göre, renk, 
biçim, koku, sıcaklık, nem gibi özelliklerinden yola çıkılarak doğadaki her tıbbi bitki ve maden sahip 
olduğu iyileştirici özellikleri sembolize eden bir işaret taşır: 

 Ceviz: Beyine benzer; akıl hastalıklarında 
 İncir: Beyaz süt içerir; süt salgılanmasını artırıcı 
 Sarı sütlü bitkiler; sarılıkta 
 Bambu: Boğumludur; omurga hastalıklarında… 

Ancak bu teorinin tesadüfen de olsa tutan yönleri vardır: 

 Çiğdem soğanı; gutlu hastanın şiş-kızarık başparmağına benzer; içinde kolişin var 
 Aksöğüt kabuğu; nemli su kenarında yetişir ve soğuğa dayanıklı; soğuk algınlığı ve 

romatizmada; içinde salisilât var   

ANİMİZM 

Her şeyde ruh ve canlılık arayan bir anlayıştır. İlkel insanda görülür. İlkel insan, insan ruhuna benzer 
biçimde bir ruhun diğer nesnelerde de bulunduğunu tasarlamıştır. Bunun sonucu olarak ruhları 
çağırmak ya da kovalamak için yöntemler geliştirmiş, dualar, adaklar kullanarak bu işi 
gerçekleştirmeye çalışmıştır. Büyünün kaynağı da insanın ruhlarla olan bu alışverişinden gelmektedir. 
İlkel dinlerin özünü belki de bir yerde animizm oluşturmaktadır.  

FETİŞİZM 

Fetişizm kavramı 18. yüzyılda Portekizli tüccarların Batı Afrika’da yerlilerin, yapılmış bazı nesneleri 
kutsal saydıklarını bildirmeleri üzerine 1760’da karşılaştırmalı din çalışmalarına konu olmuştur. 
Bunlara Portekizce ‘feitiçio’ (Latince ‘üretilmiş’ anlamına gelen ‘factitius’ sözcüğünden türetilerek) 
denildi. Bu sözcük kesilmiş küçük taş parçaları, kabuklar ve tılsım amacıyla kullanılan diğer nesneler 
için kullanıldı. Ancak yalnızca ‘üretilen’ değil, üretilmeyen nesneler için de aynı kelime kullanıldı, 
böylece anlam kapsamı genişletildi. Daha sonraları ruh bilimleri alanında bu kelime herhangi bir 
giyeceğin yarattığı cinsel heyecana istinaden bir tür sapıklık anlamında kullanılmaya başlandı. Oysa 
yaratıcısının kelimeden amaçladığı ‘büyü yapmak’ olgusuydu. 

Fetişizmin geçerli olduğu yerde insanlar hem toplumca kabul gören hem de kendine ait bir nesneye 
yani bir fetişe karşı saygı duyguları ile yüklüdür. Fetiş bir büyücü hekim tarafından alınır ya da verilir. 
Fetiş, kişiyi her bakımdan korumaktadır. Ancak nesne, bu işi, ona aktarılmış olan ruhsal bir güçle 
yapmaktadır. Fetiş nesneleri ilaç olarak kabul edilirler. Bu kelime yalnızca hastalığın değil her türlü 
kötülüğün tedavisi anlamına gelir.     
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