Aile Hek Derg 1997; 1(1): 59-61

TÜRK‹YE’DE A‹LE HEK‹ML‹⁄‹N‹N TAR‹H‹
KONUSUNDA B‹R NOT
A NOTE ABOUT THE HISTORY OF FAMILY PRACTICE IN TURKEY

Haluk Ça€layaner
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Özet

Summary

Aile Hekimli¤i, 1984 y›l›nda tababet uzmanl›k tüzü¤ünde yer alm›ﬂt›r. Ne var ki, aile hekimli¤i ülkemiz içinde yeni bir kavram de¤ildir.Yaz› 1984 öncesine ait Türkçe literatürde aile hekimli¤ini ele
alan bir ön çal›ﬂmad›r.

Family practice has been a part of the medical specialization regulation since 1984. However, family practice is not a new concept for
Türkiye. The article is a preliminary review of family practice in
Turkish medical literature before 1984.
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Aile Tabibi” ad›n› taﬂ›yan saptayabildi¤imiz ilk
Türkçe kitap 1891 tarihlidir; A.S. Desnonsan’dan ‹.
Edhem Murad taraf›ndan dilimize aktar›lan bu resimli kitap Artin Asaduryan ﬁirket-i Mürettebiye Matbaas› taraf›ndan ‹stanbul’da yay›nlanm›ﬂt›r.1 Eski harflerle
bas›lan kitap, aile bireylerinin sa¤l›klar›n› korumalar›
için yapmalar› gerekenleri anlatan bir popüler sa¤l›k kitab›d›r. Besim Ömer Akal›n’›n günümüz Türkçe’sinde
“Ailenin Sa¤l›k Rehberi” olarak ifade edebilece¤imiz
“S›hhatnümay› Aile yahut Baba-Ana-Çocuk”u ayn›
amaçla yaz›lm›ﬂ olup, 1888 tarihlidir.2 Döneminde halk›n sa¤l›k e¤itimine önemli bir katk› sa¤lad›¤› anlaﬂ›lan
bu kitap “S›hhatnümay› ‹zdivaç” (Evlilik Sa¤l›k Rehberi), “S›hhatnümay› Tenasül” (Cinsel Sa¤l›k Rehberi),
“S›hhatnümay› Nevzad” (Yenido¤an›n Sa¤l›k Rehberi),
“S›hhatnümay› Etfal”i (Çocuk Sa¤l›k Rehberi) kapsayan
bir dizinin parças›d›r.3
“Aile hekimli¤i müessesesi”4 t›bbi bak›m›n evlerde
verildi¤i (ameliyatlar›n dahi evlerde yap›ld›¤›) 19. yüzy›ldan5 günümüze kadar toplum bireylerinin sivil ihtiyaçlar›na cevap verebildi¤i oranda varl›¤›n› sürdürmüﬂtür. Gecikmiﬂ bir at›l›mla yakalamaya çal›ﬂt›¤›m›z “muas›r medeniyet seviyesi”ne ulaﬂmak için geçici ve zorunlu bir araç olan “hükümet tabipli¤i ise hiçbir zaman sevilen bir görev olmam›ﬂt›r”.6

“

1)

5 Ocak 1961’de (Milli Birlik Kurulunun son görev
günü) kabul edilen 224 say›l› sosyalleﬂtirme yasas› dönemin Maliye Bakanl›¤›n›n muhalefeti üzerine malî hükümlerden yoksun olarak kanunlaﬂm›ﬂt›r (Oysa taslak bir
çeﬂit zorunlu genel sa¤l›k sigortas› öngörmekteydi).7 Kanun bir görev tan›m› da içermemektedir, bu nedenle hükümet tabipliklerinin 17 sayfal›k (104 maddede toplanm›ﬂ 252 kalem) görev tan›m› devral›nm›ﬂt›r.8
Kanunu haz›rlayan ve dönemin Sa¤l›k Bakanl›¤› müsteﬂar› olan say›n Nusret Fiﬂek 1985 y›l›nda yapt›¤› de¤erlendirmede “1963-1965 y›llar› aras›nda baﬂar› ile uygulanan sosyalleﬂtirme, 1966 y›l›ndan baﬂlayarak baﬂar›s›z
bir uygulama ﬂekline dönüﬂmüﬂtür”9 der. Üzerinden 35
y›l geçtikten sonra so¤ukkanl› bir yaklaﬂ›mla ele al›nd›¤›nda kanunun malî hükümlerden yoksun olmas›n›n ve
hükümet tabibli¤inden devral›nan görev tan›m›n›n geniﬂli¤inin baﬂar›s›zl›¤›n temel nedenleri oldu¤u söylenebilir.
Altm›ﬂl› y›llarla baﬂlayan dönemde bir yandan sa¤l›k
ocaklar› uygulamas›, öte yandan ülkemize gecikmeli olarak ulaﬂan uzmanlaﬂma, üst-uzmanlaﬂma sarmal› yaﬂanm›ﬂt›r. Birinci basamak sa¤l›k hizmetlerindeki baﬂar›s›zl›k hekimi uzmanlaﬂmaya yöneltmiﬂ, bu k›s›r döngü sa¤l›k hizmetlerindek yabanc›laﬂmay› körüklemiﬂtir. Halen
ülkemizdeki hasta-hekim iliﬂkisi büyük ölçüde anonim
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nitelik taﬂ›maktad›r. Z›t kutuplarda yer alan, ama anonimlikte birleﬂen bu iki olgunun eﬂzamanl› olmalar› herhalde, ileride dönemi inceleyecek olan sosyal tarihçilerin
ilgisini çekecektir.
Yap›lacak bu kapsaml› incelemeleri beklerken, gelin
bize 1973 y›l›ndan seslenen ve sanki dün yaz›lm›ﬂcas›na
geçerlili¤ini koruyan ﬂu sa¤duyulu sese kulak verelim:
A‹LE HEK‹M‹’N‹N ÇEVRE VE A‹LE SA⁄LI⁄I ALANINDAK‹
FONKS‹YONLARI
Prof. Dr. S›tk› VEL‹CANG‹L
Kemal ÇAKMAKLI5

‹stanbul Halk Sa¤l›¤› E¤itimi komitesi taraf›ndan
1973 y›l› Sa¤l›k Haftas› vesilesiyle düzenlenen çal›ﬂma
program› içinde beﬂinci ve “çevre sa¤l›¤› konulu panelde
bize “Aile Hekimi - Çevre ve Aile Sa¤l›¤›” konusu ayr›lm›ﬂ bulunuyor. Bu çok geniﬂ ve çok yönlü olan konuyu,
ayr›lan zaman›n müsaadesi nisbetinde özetleme¤e çal›ﬂaca¤›z.
Kan›m›za göre, konuya girmeden önce, ilgili baz› terimlerin aç›klanmas› gerekmektedir:

“Çevre Sa¤l›¤›”
Çevreyi insan sa¤l›¤›na gelebilecek zararlar bak›m›ndan temizleme, yani çevreyi zarars›z bir hale getirme çal›ﬂmalar›n›n tümünü ifade eder.
“Çevre” bilindi¤i gibi, bir organizman›n hayat›na ve
geliﬂmesine, insan davran›ﬂlar›na ve topluma tesir eden
çok çeﬂitli etkenleri kapsayan bir ortamd›r ve bu faktörlere göre teorik olarak üç k›sma ayr›labilir: 1) Fiziksel
çevre (fiziksel ve kimyasal etkenleri kapsar; atmosfer,
su, toprak, ›ﬂ›nlar, gürültü ve sars›nt›lar v.s.), 2) Biyolojik çevre (biyolojik etkenleri kapsar; mikroorganizmalar,
makroorganizmalar, vektörler v.s.), 3) Sosyal çevre; insan›n sosyal çevresi, içinde yaﬂad›¤› toplumun sosyal yap›s›na ve kültürüne -bu kültürün oluﬂumu ve de¤iﬂmesine- tesir eden çok çeﬂitli etkenleri kapsar. T›bbi bak›mdan sosyal çevre, insan sa¤l›¤›n› direkt veya indirekt ﬂekilde etkileyen çeﬂitli sosyal çevre faktörlerini içine alan
bir ortam olarak kabul edilebilir. T›bbi Sosyoloji (T›bbi
Antropoloji) özellikle bu sonuncu faktörlerle u¤raﬂ›r.

“Omnipratisyen”
Sanat›n› icra ederken t›bb›n belirli bir alan›nda kalmayan, yetiﬂebildi¤i nisbette di¤er t›p alanlar›na da girebilen bir hekim tipidir.

“Aile Hekimi”
Ailenin (bütün bireylerinin) her türlü sa¤l›k meseleleriyle birinci planda u¤raﬂma sorumlulu¤unu üzerine alan
hekimdir. Ço¤unlukla bir omnipratisyen olmakla beraber, bazan da bir iç hastal›klar› uzman› ya da bir çocuk
sa¤l›¤› ve hastal›klar› uzman› -hatta bir cerrah- da “aile
hekimi” fonksiyonunu kabul edebilir.
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Büyük bir üzüntü ile ifade etmek isteriz ki: 20-30 sene evveline kadar devam etmekte olan “aile hekimli¤i”
müessesesi ve onun temsilcileri gittikçe azalmaktad›r.
Bunun baﬂl›ca nedeni ﬂudur:
T›p bilim ve sanat›n›n ihtisaslaﬂmas› gittikçe kuvvetlenmektedir. Eskiden tek bir uzmanl›k kabul edilen “iç
hastal›klar›”n›n ﬂimdi kardiyoloji, nefroloji, hepatoloji,
gastro-enteroloji, pnömoftizyoloji, römatoloji v.s. gibi
ileri ihtisas dallar›yla çok çok büyük bir alan haline geçti¤ini düﬂünmemiz, t›pta ihtisaslaﬂman›n yayg›nl›k derecesini aç›klama¤a kafi gelir. Böyle bir geliﬂme de, tabii
olarak halk› ileri ihtisas ﬂubeleri mensuplar›na müracaat
etmeye itmektedir. Hekim oldu¤umuzu söyledi¤imiz zaman, ilk karﬂ›laﬂt›¤›m›z soru ﬂudur: ‹htisas›n›z nedir? Bu
zihniyet de¤iﬂmesi omnipratisyenin toplumdaki de¤erini
ve kazanc›n› düﬂürmektedir. Bu geliﬂmelerin sonucu olarak da diplomas›n› alan genç hekim, t›bb›n parlak bir dal›nda uzman olma¤› ideal olarak almakta ve kliniklerde
bazan senelerce beklenen asistanl›k s›ras› kuyruklar›na
girmektedir. Biraz evvel aile hekimli¤inin gittikçe kaybolmakta oldu¤unu büyük bir üzüntü ile ifade etmiﬂtik.
Bu üzüntümüz çok yerindedir ve ﬂu sebeplerden ileri gelmektedir:
1. Aile hekimi, koruyucu ve sosyal t›bb›n baﬂl›ca temsilcisidir. Toplumun yap› taﬂlar› olan bireyin ve ailenin
bütün sa¤l›k hizmetleri sorumlulu¤unu üzerine alm›ﬂt›r.
De¤iﬂik t›p hizmetlerinde aileye onun kadar faydal› olabilecek hiçbir hekim düﬂünülemez. Çünkü, ailenin bütün
çevre ve yaﬂama ﬂartlar›n› çok iyi tan›yan ve onun her
müracaat›n› müﬂfik bir baba gibi karﬂ›layarak bütün
problemlerini çözümleme¤e çal›ﬂan odur. Erken teﬂhis
ve tedavide birinci planda yine o gelir.
2. Aile hekimi, ailenin evvelki kuﬂa¤›n› ve yan dallar›n›, bunlarda bulunan kal›tsal hastal›klar› tan›r, hangilerinin yeni kuﬂaklara geçebilece¤ini ve bunlara karﬂ› koruma çarelerini o ö¤retir. Özellikle baz› metabolizma ve
kalp-damar hastal›klar›yla ruh bozukluklar›nda bu nokta
çok önemlidir.
3. Çok karmaﬂ›k olmayan bir çok hastal›klarda ve hallerde (kulak y›kanmas›, göze kaçan bir ecnebi cismin ç›kar›lmas› v.s.) meseleyi süratle halleden, bireyi ve aileyi
maddi ve manevi külfetlerden (uzmanlardan randevu almak, günlerce beklemek, nisbeten fazla ücret ödemek
v.s.) kurtaran yine odur.
4. Ailenin babas› ve onun baﬂta gelen s›r dostudur; bir
çok meseleler (çocuktaki anormal davran›ﬂlar, intibaks›zl›klar, zührevi olmas› muhtemel hastal›klar v.s.) aile
hekimine kolayl›kla anlat›labilir ve bu suretle erkenden
gerekli ve etkili tedbirlerin al›nmas› mümkün olur.
5. Ailenin çevre ve yaﬂama ﬂartlar›n› daima görme f›rsat›n› buldu¤u için onlar› düzenler, bu alanda sa¤l›k e¤itimi yapar ve onun e¤itimi çok etkili olur.
6. Aile içinde ç›kan bir bulaﬂ›c› hastal›kta gerekli tedbirleri (aﬂ›, serum ve gama-globulin uygulamalar›, sürekÇa€layaner H. Türkiye’de Aile Hekimli¤inin Tarihi Konusunda Bir Not

li ve terminal dezenfeksiyon v.s.) alarak etraf› en iyi bir
ﬂekilde koruyacak da odur.
7. Karmaﬂ›k natürde olan hastal›klar›n en iyi bir ﬂekilde tedavisi ancak onun eliyle yap›labilir: Bu türde bir
hastal›k için en bilgili ve tecrübeli hekimi ve hastaneyi o
bulur. Sosyal ve gönüllü teﬂekküllerden faydalanma imkanlar›n› o sa¤lar.
8. Hastal›k ve kazalardan sonra gereken ve bazan aylar hatta seneler süren rehabilitasyon (readaptasyon) çal›ﬂmalar›n›n seyri esnas›nda ailenin baﬂ›nda bulunan yine
odur ve bu iﬂlerin en uygun bir ﬂekilde izlemesini sa¤layabilir.
Belirtti¤imiz bu nitelikleri taﬂ›yan iyi bir aile hekiminin yetiﬂtirilmesi baz› koﬂullar› gerektirir:
1. Herﬂeyden önce, “Aile Hekimli¤i” müessesesinin
itibar› (de¤eri) yükseltilmeli ve kazanc›n›n normal bir
yaﬂama seviyesine ç›kar›lmas›na çal›ﬂ›lmal›d›r. ‹ngiltere’de son senelerde “Aile Hekimli¤i” t›p fakültelerinde
ayr› bir ders olarak okutulma¤a baﬂlanm›ﬂ ve müstakil
bir uzmanl›k olarak kabul edilmiﬂtir.
2. Bu uzmanl›k dal›na girecek olanlar›n do¤uﬂtan baz› nitelikleri taﬂ›malar› gerekir: insanlar› sevme, moral
de¤erlere önem verme, iyi beﬂeri münasebetler kurabilme v.s.
3. “Aile Hekimi”nin yetiﬂtirilmesinde, t›bbi psikoloji
ve t›bbi sosyoloji gibi beﬂeri bilimlere çok önem verilmelidir. Aile hekiminin herﬂeyden önce halk ile kendisi
aras›ndaki mesafeyi daraltma¤a ve dil fark›n› kald›rma¤a
çal›ﬂmas› gerekir. Hekimlerin hayat ve ölümlerle u¤raﬂmalar›, onlara de¤iﬂik yönde bir de¤er kazand›r›r. Halk,
hekimde yar› sihirli bir kuvvetin bulundu¤unu düﬂünür.
Bu nedenle, bazan ona, din adamlar›ndan çok daha fazla
bir de¤er verir. Fakat hekim, uzun bir ö¤renim ve yetiﬂme devresi geçirmesi nedeniyle, toplumun alt s›n›flar›na

mensup olanlardan tamamen farkl› bir düﬂünüﬂ biçimine
ve de¤er ölçülerine sahiptir; hastalar›na (müﬂterilerine)
karﬂ› davran›ﬂlar› da di¤er bir çok mesleklere nazaran daha s›k› kurallarla düzenlenmiﬂtir. Bu durum hekime ayr›ca bir kuvvet ve otorite verirse de onun -k›smen de olsahalktan ayr› kalmas›na sebep olur. Hekim, sa¤l›k hizmetlerinde baﬂar›ya ulaﬂabilmesi için, bu sosyal mesafeyi
daraltma¤a mecburdur. Baz› hekimler kiﬂisel bir sezi ile
bu mesafeyi baﬂar› ile kapatabilirler. Di¤er bir k›sm›, ancak uzun bir tecrübe devresinden sonra bunu ö¤renebilirler. Buna karﬂ›l›k, üçüncü bir grup ise, ne bu mesafenin
geniﬂli¤ini, ne de bunun kendi gayretleri ile kapat›labilece¤ini anlam›ﬂ de¤illerdir. Bu mesafenin kapat›lmamas›,
halk›n -özellikle alt sosyal tabakalarda bulunan gruplar›n- mutatabbibe (diplomas›z hekim geçinenlere) koﬂmas›n›n baﬂl›ca sebebini teﬂkil etmektedir.”
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