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B

ugün ilk yay›nland›¤›nda dikkatimden kaçan bir kitaba yer verece¤im: “Ça¤lar Boyunca Toplum Sa¤l›k ve
‹nsan” bu köﬂede tan›t›lan ilk t›p tarihi kitab›. Yazara
göre, “s›k›lmadan, rahat okumay› sa¤lama” d›ﬂ›nda hiçbir
amaç gütmeyen bir “al›nt›lar kitab›” söz konusu. Bana sorarsan›z, ilk ve ortaö¤retim tarih müfredat›n›n olumsuz etkisinden kurtulamayan, bu yüzden de t›p tarihini gereksiz ve s›k›c› bulanlar için birebir. Kitab› baﬂtan sona okumak ﬂart de¤il,
içindekiler bölümüne bakarsan›z ilginizi çekecek, bugüne
kadar teknik yönlerini ö¤renip kulland›¤›n›z nice buluﬂun
merakl› öyküsü sizi mutlaka sürükleyecek. Meslek yaﬂam›m›zda kulland›¤›m›z araç-gereç ve yöntemlerin hangi aﬂamalardan geçerek günümüze ulaﬂt›¤›n› ö¤renmek meslek
prati¤imizi de yeni bir ›ﬂ›k alt›nda görmemizi sa¤layabilir.
Kitap 1) ‹lkça¤; 2) Helenistik uygarl›k; 3) Ortaça¤; 4)Yeniden do¤uﬂ; 5) XVII. Yüzy›l; 6) Sanayi Devrimi; 7) XX.
yüzy›l; 8) Öyküler kitab›; Kaynaklar ve Dizinden oluﬂuyor.
Kitapla ilgili olarak dile getirilebilecek bir olumsuz nokta -tan›t›m eksikli¤i d›ﬂ›nda; bask› ve dizgi kalitesinin okumay› zorlaﬂt›ran yetersizli¤i. Umal›m ki yeni bask›larda bueksiklikler de giderilsin, hatta -neden olmas›n?- bunu fazlas›yla hakeden kitap görsel materyelle zenginleﬂtirilsin*
*Aral›k 1999’da kaleme al›nm›ﬂt›r..
(Doctors and Diseases in Roman Empire, British Museum
Press 1995). 4. bask›
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E

n okumuﬂlar›m›z aras›nda dahi bilim-öncesi inan›ﬂ ve
anlay›ﬂlar›n yayg›nl›¤› yaﬂad›¤›m›z deprem felaketleri sonras›nda dikkatimi çekti; nereden ç›kt›¤› belli olmayan, “ay›n onbeﬂiyle-onyedisi aras›nda” daha ötesi “bu-
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gün saat onyedi ile ondokuz aras›nda(!) deprem olacak” türü söylentiler arkalar›nda yayg›n bir “inançl›” kitlesi buldu.
Klinisyen hekimler tan›m gere¤i -ço¤unlukla- bilimselbilgi üreten de¤il, bilimin bulgular›n› günlük yaﬂama uygulayan insanlar. Günlük prati¤imizde hemen hergün bilim-d›ﬂ› pek çok düﬂünce ile karﬂ› karﬂ›ya geliyoruz; so¤ukalg›nl›¤›na yakalanmadan önce “anti-gripal” ilaçlar›n –hatta antibiyotiklerin- “profilaktik” olarak kullan›lmas›, yakaland›ktan sonra yüksek dozda C vitamini içeren besinlerin al›nmas›, “al›ﬂkanl›k” hatta “tolerans” yarataca¤›, ya da “do¤al olmad›¤›” için hipertansiyon ilac› kullanmaktan kaç›nmak
v.d. ilk akl›ma gelenler. baz›lar› zarars›z olan bu inan›ﬂlar›n
bir bölümü bilimsel t›bb›n önerileri ile taban tabana z›t. Bu
konuda araﬂt›rma yapan t›bbi etnologlar, hastan›n hastal›¤›
ile ilgili inanç sistemine sayg› gösterilmesini ve -t›bbi tedaviyi engellemedikçe- halk t›bb›n›n uygulamalar›n›n bilimsel
t›bb›n uygulamalar›na paralel olarak sürdürülmesini öneriyorlar.
‹ﬂin bir de hekimleri ilgilendiren yönü var; insan› konualan t›p, ön yarg›lar nedeniyle di¤er bilim dallar›ndan dahageç geliﬂti; bu gecikmesini katlanarak artan bir ivmeyle
yakalamaya çal›ﬂ›yor. Fakültedeki bir hocam›z “T›p kitaplar›nda yaz›lanlar›n yar›s›n›n yanl›ﬂ oldu¤unu, bunun hangiyar› oldu¤unu bilmenin ise ancak on y›l sonra mümkün olaca¤›n›” söylemiﬂti. Elimizdeki kitap hem halk inançlar›n›,
hem de hekimlerin zaman›nda ne gibi hatalar yapt›klar›n›
gözden geçirerek, günümüz t›p uygulamas› karﬂ›s›nda daha
nesnel bir bak›ﬂ elde etmek için mükemmel bir f›rsat sunuyor.
Eskiden hasta-hekim iliﬂkileri nas›ld›? Sa¤l›k ve hastal›k konusunda inanç ve uygulamalar neydi? Bu konudakibilgiler kuﬂaklar›n birbirine eklenmesiyle nas›l geliﬂti?
Bundan yirmi-otuz y›l önce, eskiça¤larda gündelik yaﬂam
alan›na giren bu konularda kaynak bulmak pek mümkün
de¤ildi. Arkeolojinin ilk bulgular› kal›nt›, yaz›, sikkeler ve
keramik parçalar›nda dayan›yordu. Polen analizi, C14 radyoizotopuyla tarihlendirme, paleo-demografi ve paleo-patoloji gibi disiplinler aras› yaklaﬂ›mlar›n geliﬂimi ile tarih
neredeyse yeniden yaz›lmaya baﬂland›.
Bu alandaki güncel geliﬂmeleri aktaran kitap 1) Kökenler, 2) Zindelik, Besinler ve Hijyen, 3) Hekimler ve T›p, 4)
Kad›n Hastal›klar›, Do¤um ve Do¤um Kontrolü, 5) Cerrah
ve Ordu, 6) Tanr›lar ve Büyüleri, 7) Ölmek ve Ölüm, K›saltma ve Notlar, Kaynakça bölümlerini içeriyor. Eklenen
zengin Dizin bölümü özel konular› arayanlara yol gösteriyor. Nihayet son nokta: bu mükemmel kitab› dilimize kazand›ran bir aile hekimi.

