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Önsöz
“‹çine hapsolmam›z beklenen ﬂimdiki zaman, geçmiﬂten ayr›ld›¤›nda, anlam›n› büyük ölçüde yitirir; ﬂimdi, kendi baﬂ›na bir hiçtir. ﬁimdiki zaman›n sonsuz say›daki parças›, nerede baﬂlay›p, nerede bitti¤i anlaﬂ›lmayacak girift bir ﬂekilde birbirine kenetlenmiﬂtir. Bu
parçalar›n baﬂlang›ç ve bitiﬂleri, di¤erleriyle iliﬂkileri hakk›nda [ilk bak›ﬂta] ancak karmaﬂ›k ve mu¤lâk bir izlenim edinebiliriz. Onlar› ayr›ﬂt›rman›n, tek, tek ortaya koyman›n, sonra da bu karmaﬂay› bir parça ayd›nlatman›n tek yolu tarihte birbirlerine nas›l eklenerek bileﬂtiklerini ve düzen kazand›klar›n› araﬂt›rmakt›r.”
Emile Durkheim; 1905
«Sevk edilen» «hasta», «ko¤uﬂ»ta yatar, iyileﬂince «taburcu» olur: Türkiye’de
sa¤l›¤›n ça¤daﬂlaﬂmas›n› anlamak için herhâlde buradan yola ç›k›lmal›d›r.

Genç Hekim Ülkenin Sa¤l›k
Sorunlar› ile Karﬂ› Karﬂ›ya
T›p Fakültesi’ndeki ö¤rencilik günlerimden bu yana zihnimin bir çekmecesinde “halk›n sa¤l›¤›” konulu bir hamasî konuﬂmalar tomar› yatar. Bu konuﬂmalar kim taraf›ndan ne
zaman yap›lm›ﬂt›r? Hat›rlam›yorum; ama
benzerleri her zaman tekrarlanabilir.
Bu konuﬂmalarda, sorunlar›n bugünden
yar›na çözülmesi gereken bir aciliyet kazand›¤›, zaten hiçbir ﬂeyin sa¤l›ktan önemli olmad›¤›, sorumlu mevkideki baz› kiﬂilerin – durumun ciddiyeti anlat›larak – “ikna” edilmelerini ve bütçe olanaklar›n›n elvermesini takiben,
“sa¤l›kta yepyeni bir dönemin baﬂlayaca¤› –
kimi zaman da – “baﬂlad›¤›” söylenir. Nihayet, konunun can al›c› k›sm›na gelinmektedir:
– fazlaca zaman almas› beklenmeyen bu “geçiﬂ
sürecinde” – sa¤l›k personelinden son bir fe-

dakârl›k beklenmektedir: Zaten meslek ahlâk›n›n gere¤i de bu de¤il midir?
Seneler senelere eklenir, kuﬂaklar geçer;
aciliyetinden dem vurulan keﬂmekeﬂ sürer gider. Sa¤l›k, ancak günlük hayat› tehdit etti¤inde geçici bir önem kazan›r, sonra her ﬂey
eski hâline döner. “‹kna” edilmesi gereken
“sorumlular” Kafka’n›n ﬁato’sunun labirentinde Rufai’lere kar›ﬂm›ﬂlard›r, ulaﬂ›lamaz onlara. ‹simleri dahi bilinmez; aradan bu kadar
sene geçtikten sonra, tahmin edilir ki, yerlerini benzerlerine b›rakm›ﬂlard›r.
Ülkemizin sa¤l›k göstergeleri ekonomik
göstergelerinin gerisindedir. Baﬂka birçok
alanda oldu¤u gibi, sa¤l›kta da yaz›lan/söylenenle yap›lan›n birbirinden farkl› oldu¤una say›s›z kez tan›k oldum. Her ne kadar “Göç yolda dizilir” denmiﬂse de bizim sa¤l›k kafilemiz
bir türlü dizilemez: Çok iyi hekimlerimiz, çok
iyi hastanelerimiz olmakla birlikte, bir bütün
olarak sa¤l›k sistemimiz iﬂlememektedir.
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Görev Tan›m›/Mülkî
‹darenin Parças› olarak
Sa¤l›k Hizmetleri
Bir çok meslektaﬂ›m gibi, ilk görevim ocak
hekimli¤i idi. Bütün iﬂkollar›nda, bilmem
ocak hekiminden daha geniﬂ bir görev tan›m›
olan var m›d›r? Bu görev tan›m›n›n, 10 sayfada toplanan 252 maddeden oluﬂtu¤unu söylemem – konunun yabanc›s› olanlara – bir fikir
verecektir. Oysa hangi iﬂ kolunda hangi konumda olursan›z olun gerçekleﬂtirilebilir,
ak›lc› bir görev tan›m› 2-3 sayfay› geçmemelidir.
Yeni bir eve taﬂ›nd›¤›n›z› düﬂünün; koltuklar› oturma odas›na, yata¤› yatak odas›na,
mutfak eﬂyalar›n› mutfa¤a yerleﬂtirirsiniz, geriye hiçbir odaya koyamad›¤›n›z, atsan›z atamayaca¤›n›z, satsan›z satamayaca¤›n›z eﬂya
kal›r; onlar› da sand›k odas›na “y›¤ars›n›z”.
Yukar›daki görev tan›m› aﬂa¤› yukar› iﬂte böyle belirlenmiﬂti.
Bu söylediklerim ocak hekiminin görev tan›m›nda “lüzumsuz” kalemler oldu¤u anlam›na gelmiyor. ﬁimdi bu görevlerden hasta bak›m› ile ilgili olanlar aile sa¤l›¤› merkezine
(ASM), çevrenin sa¤l›¤a elveriﬂli k›l›nmas› ile
ilgili olanlar toplum sa¤l›¤› merkezine (TSM)
verildi. Toplum sa¤l›¤›n›n temelini hava, su,
besinler, at›klar, yerleﬂim ve iﬂyeri sa¤l›¤›
oluﬂturur: Günümüzde fevkalade ihmal edilen
çevrenin sa¤l›¤a elveriﬂli k›l›nmas› ile ilgili görevler gözden iyice uzak düﬂmüﬂtür; TSM günümüzün en çok ihmal edilen sa¤l›k kurumudur.
Meslek hayat›mda, mevzuat›n, ihtiyaçlardan ve yöneticilerin e¤ilimlerinden çok uzak
oldu¤unu, hatta –ço¤u zaman– mevzuat›n onu
uygulamakla yükümlü olanlar taraf›ndan bilinmedi¤ini gördüm. Mevzuat›n âmir hükmünü hükümsüz k›lacak k›vrakl›k idarî beceri say›l›yordu. “Halkla iliﬂkiler”in pek yayg›nlaﬂmad›¤› o eski zamanlarda da, t›pk› bugünkü
gibi, s›radan, gere¤ini kimsenin tart›ﬂmayaca¤› iﬂlemler dahi, “sempatik iliﬂkiler” denen
canbazl›¤› gerekli k›l›yordu. Büyük bir nehir
gibi kendi yolunda, çevresini ﬂekillendirerek
ak›p giden hayat, kanun ve tüzükleri selin sürükledi¤i toprak y›¤›nlar› gibi sürükleyip bir
kenara b›rakm›ﬂt›. Yetiﬂen her yeni hekim ku-

ﬂa¤› bu de¤irmende ö¤ütülüp un ufak oluyordu. Sa¤l›k hizmeti ise ihtiyaca cevap vermekten uzakt›.
Mevzuat kimi kez de bir Damokles k›l›c›
gibi sark›t›l›r, o her gün mutlaka aksine hareket edece¤iniz/etmek zorunda kalaca¤›n›z kadar dar ve kat›, ama sesinizi ç›karmazsan›z baﬂ›n›z› yakmayacak kadar da görünmezdir.
Ama bir gün kap›n›z› çalarsa mahkumiyetiniz
muhtemeldir.

Neden Böyle Oldu?
Olaylar›n ak›ﬂ›, mesle¤e at›ld›¤›mdan beri
zihnimi kurcalay›p durdu: Zaman zaman baz›
ipuçlar› buldum; ne var ki buldu¤um her ipucu beni daha derindeki baﬂka bir soruna yöneltti. Sorunlar sadece bugüne de¤il ayn› zamanda geçmiﬂe aitti.
Ben de geçmiﬂe yöneldim: Bugün anlad›¤›m›z anlam›yla t›p, endüstri devriminin ürünü idi, bizim bu t›bb›n çerçevesini kabul ediﬂimiz baﬂlang›çta askerî zorunlulu¤a dayan›yordu. Öyleyse, ülkemizde, 1827 öncesi ve
sonras›ndaki, özellikle de 1839 sonras›ndaki
geliﬂmeler incelenmeliydi.
Bir hastane kurmak, bir ilçede iﬂleyen bir
ilk baﬂvuru hekimli¤i düzeni kurmaktan ve
çevreyi korumaktan daha kolayd›r. Türkiye’de eksikli¤ini çekti¤imiz bu ikincisidir. Bu
“saha” çal›ﬂmas›, hastane hekimli¤inden farkl›
olarak toplumun kat›l›m›n› gerektirir. Öyleyse bu iﬂleyiﬂin neden kurulamad›¤›n› anlamak
isteyen kendini sa¤l›k iﬂkoluyla s›n›rl› tutamaz; art›k bütün bir toplumsal iﬂleyiﬂ ve zihniyet iklimi söz konusudur. Bildi¤im kadar›yla ülkemizin sa¤l›k sorunu, bu aç›dan ayr›nt›l›
bir ﬂekilde ele al›nmam›ﬂt›; bu kitap, bu konuda haz›rl›k notlar› sunmay› hedeflemektedir.

Onlar Nas›l Çözdü?
150 y›l› aﬂk›n süredir, yurt bütününde etkili bir sa¤l›k sistemi geliﬂtiremedik. Meslekî
dergilerimizde “model” tart›ﬂmalar›, çözüm
önerileri eksik olmaz. Bu çabalar›n iyi niyetinden kuﬂku duymamakla birlikte derde deva,
sadre ﬂifa olduklar›n› söylemek zordur. S›k s›k
endüstri ülkelerinden örnek vererek, birbirimize, “oradaki gibi yapmam›z” gerekti¤ini
söyler, yazar›z: Peki bu mümkün müdür? Baﬂ-
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ka bir ülkede saat gibi iﬂleyen bir sistemi al›p
kendi ülkemize uygulamak mümkün müdür?
Onlar›n sa¤l›k sistemleri kusursuz mudur? Bu
sa¤l›k sistemleri hangi zorunluluklar sonucu
geliﬂmiﬂtir?
Bu sorular› cevaplamak için, endüstrileﬂmesi ve sa¤l›k sistemiyle örnek gösterilen ‹ngiltere’yi, geç baﬂlayan endüstrileﬂmesini Bismarck reformuyla güvence alt›na almaya çal›ﬂ›rken ‹ngiltere’yi etkileyen ve Osmanl› ‹mparatorlu¤unun son y›llar›ndan beri yo¤un bir
iliﬂki içinde oldu¤umuz Almanya’y›, nihayet,
Türk ayd›n› ve mülkiyesinin – ço¤u kez – örnek ald›¤› Fransa’y› sa¤l›¤›n ça¤daﬂlaﬂmas›
aç›s›ndan ele ald›m.
‹kincil kaynaklar›n de¤erlendirilmesine
dayanan elinizdeki kitap bu soru ve düﬂüncelerin ürünüdür: Belki de, aran›lan cevaplar›n
bu kaynaklarda bulunmamas›n›n – bazen de
hiç sorulmamas›n›n – sonucudur. Olgular›n
sadakatle aktar›m› kuﬂkusuz yararl›d›r; ancak
farkl› dönemlerde, görünürdeki de¤iﬂime ra¤men sebat eden zihniyet kal›plar› sorgulanmad›kça olgular›n aktar›m› eksik kal›r.

‹skender’in K›l›c›:
Yeni Bak›ﬂ Aç›s›
Tarihte çok yinelenen bir örnek, dura¤anl›¤›n tutuculaﬂma ile sonuçlanmas›d›r: Yenilik
uçbeylerinin iﬂidir; bu sa¤l›k alan›nda da böyledir. Osmanl›’da ilk röntgen cihaz›, Alman fizikçi Roentgen’in buluﬂundan iki y›l sonra, iki
t›p ö¤rencisi taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ ve kullan›lm›ﬂt›. Y›llar sonra ilk göz anjiyografisini de
Amerikal› bir t›p ö¤rencisi geliﬂtirecekti.
T›p camias›n›n, tutuculukta, hükümetlerden geri kalmad›¤›n› teslim etmek hakkâniyet
icab›d›r. 1865’te Lister’in antiseptik cerrahiyi
baﬂlatmas›; kitaplarda s›k karﬂ›laﬂ›lan bir bilgidir, ancak bu, hiç te kolay olmam›ﬂt›: Lister,
yöntemini geliﬂtirirken kimyager Pasteur’ün
buluﬂlar›ndan etkilenmiﬂti. Asl›nda, “ellerin
y›kanmas› gerekti¤ini” 1843’te Holmes,
1795’te Gordon, 1751’de Burton – ve herhâlde ad› bugün an›msanmayan baﬂkalar› da –
söyleyegeliyorlard›. 1847’de el y›kaman›n yarar›n› deneysel olarak kan›tlayan Semmelweis’›n ödülü d›ﬂlanmak olmuﬂtu; meslektaﬂ›
Scanzoni onu ﬂöyle tehdit ediyordu:
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“Siz, e¤er yazmay›, ö¤rencilerinizi lohusal›k
hummas› konusundaki o saçma görüﬂleriniz
do¤rultusunda e¤itmeyi sürdürürseniz, sizin
bir katil oldu¤unuzu herkese, Tanr› ve kamuoyundan önce, ben duyuraca¤›m”.
Semmelweis çal›ﬂt›¤› hastaneden ve ﬂehirden
ayr›lmak zorunda kald›, hayat›n› yoksulluk
içinde bir ak›l hastanesinde tamamlad›.
Sa¤l›k, ﬂimdiye kadar kendinde baﬂlay›p
kendinde biten bir alan olarak, üstelik ülkemizde ço¤u zaman haﬂiyeci ve hamasî bir üslûpla ele al›nm›ﬂt›: Bu bak›ﬂ aç›s›, olgular› aktar›r, ancak sorunlar›n neden çözülemedi¤i,
iﬂlerin neden böyle sürüp gitti¤i söz konusu
oldu¤unda; “baz› yöneticilerin ilgisizli¤i/kötü
niyeti”, “tercihi”, “iletiﬂim yetersizli¤i” v.d.
gibi aç›klamalardan öteye gidemez.
Oysa bu aç›klamalar› yetersiz b›rakan, dönemleri aﬂan bir sorun vard›. Türkiye’de –
baﬂta birinci basamak olmak üzere – iﬂleyen
bir sa¤l›k sistemi kurulamam›ﬂt›. Sa¤l›¤› –
kendi kendine yeterli bir fenomen olarak de¤il – ülke siyasetinin bir türevi olarak, iktisat,
siyaset, sosyoloji ve tarihin verilerinden yararlanarak de¤erlendirmek ufuk aç›c› sonuçlar
verebilirdi.
Bu kitab›n amac›, sa¤l›k tarihimizi 10 – 20
– 40 y›ll›k k›sa dönemlerle de¤il, ça¤daﬂlaﬂma
çabam›z›n baﬂlang›c›ndan bu yana incelemek,
bu uzun dönemde – saptanabilen – sabit özellikleri ortaya koymakt›r.
Tar›m toplumunda bulaﬂ›c› hastal›klar, s›nai toplumunda ise dejeneratif hastal›klar a¤›r
basar; ülkemiz, salg›nlar›n yol açt›¤› a¤›r koﬂullar› geride b›rakal› çok oluyordu. Savaﬂlarda
salg›nlarla mücadele etmiﬂ hekimlerin tan›kl›klar› gözden düﬂmüﬂ, zor ulaﬂ›lan kütüphane
raflar›nda unutulmuﬂtu. T›p kitaplar›nda – en
az›ndan okuduklar›mda – bulaﬂ›c› hastal›klar›n
yak›n tarihimizdeki rolünün yeterince vurgulanmad›¤›n› gördüm. Öyleyse öncelikle ülkemizin yak›n tarihinin kronolojisi bulaﬂ›c› hastal›klar ekseninde ortaya koyulmal›yd›. Böylece
ülke tarihi ile sa¤l›k ve hastal›klar›n iliﬂkisi hakk›nda daha sa¤l›kl› bir görüﬂ elde edilebilirdi.
Bu kitap üzerinde yaklaﬂ›k 10 y›ld›r çal›ﬂ›yorum; son 5 y›lda tarihimizdeki bulaﬂ›c› hastal›klar› ele alan yay›nlar›n say›s›nda umut verici bir
ço¤almaya tan›k oldum. Çal›ﬂmamda bu yeni
kaynaklar› da elimden geldi¤ince kulland›m.
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T›p fakültesinde okurken, ülkemizde sa¤l›¤›n geliﬂimini ve yönetim kat›ndaki yerini anlamama yard›mc› olacak, sa¤l›k ve hastal›klar›n
yak›n geçmiﬂimizi nas›l ﬂekillendirdi¤ini anlatacak ve beni yeni okumalara yönlendirecek
bir kitab› çok aram›ﬂt›m. Beni yazmaya sevkeden, o gün bulamad›¤›m kitab›n – en az›ndan
bir tasla¤›n› – ortaya koymak arzusudur. O nedenle, kitab›m›, sa¤l›k e¤itimi almay› düﬂünen-
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lere, sa¤l›k ö¤rencilerine ve gelece¤in araﬂt›rmac›lar›na ad›yorum: Gelece¤in araﬂt›rmac›s›
mutlaka daha geniﬂ olanaklar ve araﬂt›rmalarla
eksiklikleri giderecek, ufuk aç›c› yeni bileﬂimlere yönelecektir. Bu kitap, sa¤l›k ö¤rencisinin
zihnindeki baz› sorular› cevaplayabilir, yeni
sorular uyand›rabilir ve Türkiye’de sa¤l›¤›n tarihinin anlaﬂ›lmas›na küçük bir katk›da bulunabilirse amac›na ulaﬂm›ﬂ say›l›r.
Halûk Ça¤layaner
‹stanbul, A¤ustos 2012

Teﬂekkür
Bu uzun çal›ﬂmama sab›rla gö¤üs geren
sevgili eﬂime, bu çal›ﬂmay› yaparken eserlerinden yararland›¤›m tüm hekim ve araﬂt›rmac›lar›m›za, geride b›rakt›¤› abidevî külliyat› ile
beni sa¤l›k tarihimize yönlendiren rahmetli
hocam Ekrem Kadri Unat’a, kitab›n pek çok
fotograf›n› çeken, di¤er görsel malzemenin
büyük bölümünü haz›rlayan foto¤raf sanatç›s›
Ferda Ça¤layan’a, “‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’de Üniversite Hastanelerinin Yerleﬂimi”
makalesinin “Binas›z Fakülteler: ‹zmir” bölümünü kaleme alan Dr. Ayﬂe Özdamar’a, “Sa¤l›k Bakanlar› 1923-1980” bölümünde iki dönemi [1923-1946] [1946-1980] istatistik aç›dan karﬂ›laﬂt›rmak üzere uzun günlerini veren
Dr. Atilla Uysal’a teﬂekkür ederim; bakan ve
baﬂbakanlar›n görev sürelerindeki çok büyük
farkl›l›klar nedeniyle bu çal›ﬂmam›z anlaml›
bir sonuca ulaﬂamam›ﬂt›r. Bu nedenle metinde ilgili görev sürelerinin tablo ve grafiklerle
verilmesiyle yetinilmiﬂtir. Keza haritalar›n haz›rlanmas›nda yard›mc› olan o¤lum Arda
Ça¤layaner’e, kitab›n tasla¤›n› okuyan Mümtaz Maz›c›o¤lu, Zerrin Baydar ve Nazmi Algan’a teﬂekkür ederim; yorum ve destekleri ile
kitab›n son ﬂeklini almas›na yard›mc› oldular.
Yine de kitapta bulunabilecek tüm eksik, yanl›ﬂ ve eleﬂtiriye aç›k noktalar›n sorumlulu¤u
benimdir.
Art›k aram›zda olmayan R›dvan ﬁahin’le
ilgili bir not düﬂmeliyim: Bir ziyaretimde, o
s›rada 10. y›l›n› geride b›rakm›ﬂ kitap haz›rl›¤›m› “oldu¤u gibi yay›nlamam›, yeni bilgileri
daha sonra de¤erlendirmemi” önerdi. Omurgas› ortaya ç›kan kitab›n yay›nlanmas› için bir

imkân do¤du. Böylece çal›ﬂmama h›z verdim.
Bugün onun iste¤i de yerine gelmektedir.
ABD’nin çok daha geniﬂ ele al›nmamas›,
reel sosyalist ülkelerde sa¤l›k hizmetlerinin
geliﬂiminin eksikli¤i eleﬂtirilecek noktalara bir
örnektir. Ancak bu alanlar›nda h›zla yaz›lacak
metinler düﬂ k›r›c› olabilirdi. Bunlar gelece¤in
görevlerini oluﬂturmaktad›r.
Keza, Türkiye’de, 1980 ertesinde sa¤l›k
alan›nda yaﬂanan geliﬂmelerin seyri de, ayr›ca
ele al›nmal›d›r. Burada sadece sa¤l›k alan›ndaki küresel geliﬂmenin yönüne iﬂaret etmekle
yetinilmiﬂtir.
2012’den bugüne kadar geçen süreyi hatalar› azaltmak, eksik bilgileri tamamlamak, ifadeleri mümkün oldu¤unca basitleﬂtirmek, tamamlay›c› ve aç›klay›c› notlar koymak için kulland›m. Kitab›n mevcut kapsam› dahi çok geniﬂtir; Sab›rl› Okura Notlar’da kitab›n bu yöndeki k›s›tl›l›klar›na de¤indim. ‹statistik verilerin güvenilirli¤i her bölge, her belge için farkl›
ve tart›ﬂmal› olsa da varl›klar› de¤erlidir. Birkaç
y›l ara ile yap›lm›ﬂ kimi istatistikler “hata pay›”
ile aç›klanamayacak farklar göstermektedir. Bu
istatistiklerin karﬂ›laﬂt›rmal› kritik de¤erlendirmesi bu kitab›n kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
Kitab›n haz›rlanmas›nda büyük bir titizlikle çal›ﬂan Deomed Yay›nc›l›k çal›ﬂanlar›na,
sayfa tasar›m›n› ve dizgisini yapan Nurgül
Bütgül Özcan’a, kapak tasar›m›n› haz›rlayan
Tolga Erbay’a, yay›n koordinatörü ‹lknur
Demirel’e, Ali Kemal Koz’a, Yay›nevi kurucusu ve genel dan›ﬂman› Dr. Salih Murat Akk›n’a teﬂekkür ederim.
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Önsözde anlatt›¤›m nedenlerle sa¤l›k tarihimizi inceliyor, yay›nlanan makalelerimi zaman zaman dostum Reﬂat Güntürkün’e gönderiyordum. Sevgili Reﬂat, bu konudaki çal›ﬂmalar›m›n bir iki makale ile s›n›rl› olmad›¤›n›,
bu makaleleri bütünleyen bir kitab›n varl›¤›n›
sezdi, bu çal›ﬂmam› Creativ’in yirminci y›l›
an›s›na kal›c› bir yay›na dönüﬂtürmeyi önerdi.
Böylece kendi mecras›nda kalsa y›llar y›l› gün
yüzü görmeyecek bu çal›ﬂma bugün elinize

Türkiye’de Sa¤l›¤›n Ça¤daﬂlaﬂmas›

ulaﬂt›. Kitab›n haz›rl›k aﬂamas›nda deste¤ini
esirgemeyen Dide Pençedemir’e, sezgisiyle
çal›ﬂmama h›z ve güç katan dostum Reﬂat
Güntürkün’e ve kitab›n yay›mlanmas› için
maddî destek sa¤layan Creativ’e teﬂekkür ederim.
Yukar›da and›¤›m kiﬂi ve kuruluﬂlar›n deste¤i olmasa idi, bu kitap hiç gün yüzü görmeyebilirdi onlara ﬂükran borçluyum. Ancak kitaptaki her türlü hata bana aittir.
Halûk Ça¤layaner
‹stanbul, A¤ustos 2013

Sab›rl› Okura Notlar
Farkl› dönemleri içine alan karﬂ›laﬂt›rmal›
bir sa¤l›k tarihi özet ve ana çizgiler ﬂeklinde
dahi olsa gerçekleﬂtirilmesi zorlu bir giriﬂimdir. Bu konuda son sözü söylemek, son noktay› koymak hakikatte imkans›zd›r. Ne var ki kiﬂinin gününü ve gelece¤ini gere¤ince de¤erlendirebilmesi dönemleri aﬂan böyle kuﬂbak›ﬂ› bir görünümü gerekli k›lar.
Yukar›da bu giriﬂimimin nedenlerini aktarm›ﬂt›m. Burada izleyen sayfalar› okumak
sabr›n› göstereceklerin dikkate almalar›n›n
yararl› olaca¤›n› düﬂündü¤üm bir iki nokta
üzerinde durmak istiyorum.
Olgular›, elimden geldi¤ince say›sal verilerle göstermeye çal›ﬂt›m. Say›sal verilerin bir
bölümü tart›ﬂmal›, bir bölümü ise kullan›lamaz durumda idi. Bu verileri özenle seçmeye
ve kullanmaya çal›ﬂt›m. Kullanabildi¤im kaynaklar ulaﬂabildiklerimle s›n›rl›d›r. Say›sal verilerin bir bölümünü h›zla de¤erlendirilebilmesi için tabloya dönüﬂtürdüm. Tablolar›n,
say›sal verilelerin kaynaklar›n› cümle sonunda, bana ait olmayan yorumlar›n kaynaklar›n›
cümle ya da paragraf sonunda belirttim.
Kulland›¤›m kaynaklar›n aktar›m ve yorumunda olabilecek hatalar bana aittir. Elimden
geldi¤ince güvenilir ve farkl› kaynaklardan yararlanmaya çal›ﬂt›m. Her bölümün sonunda
kaynaklar›n› s›ralad›m. Ana ak›ﬂ› tamamlayan
tan›kl›k, biyografi ve yorumlar› kutularda verdim: Her kutunun kaynak(lar)› bitimindedir.

Sayfalarca yaz›dan daha güçlü olan foto¤raf ve haritalardan bir ölçüde yararlanabildim.
Bu foto¤raf ve haritalar›n anlam kazanmas›
için – sabr›n›z› zorlamayaca¤›n› umdu¤um –
birer altyaz› ekledim. Foto¤raf, harita ve altyaz›lar›n kaynaklar› altyaz›lar›n sonunda yer
almaktad›r.
Kitab›n kaynaklar› aras›nda yer almayan,
al›nt› yapmad›¤›m baﬂka önemli yazar ve eserler de dönemin havas›n› ya da bir özel konuyu
ö¤renmemi sa¤layarak genel de¤erlendirmenin
oluﬂumuna eﬂsiz bir katk›da bulunmuﬂlard›r.
Yine de konunun bütünü ele al›nd›¤›nda ﬂu ya
da bu yönde eksiklikler bulunmas›ndan kaç›n›lamaz. Böyle bir genel de¤erlendirmenin yap›labilmesine temel oluﬂturan say›s›z monografinin yazarlar›na teﬂekkürü borç bilirim. Türkiye’de sa¤l›¤›n ça¤daﬂlaﬂmas›na katk›da bulunan
say›s›z kiﬂi aras›ndan bir bölümünün biyografisine, bir bölümünün katk›lar›na yer verdim. Bir
bölümünün ise hiç olmazsa metin içinde ya da
kaynaklarda adlar› an›ld›. Ama kiﬂinin bu konuda yeterince adil ve kapsay›c› davranmas›
mümkün müdür? Ben bu iddiada bulunam›yorum. Bu yolda eme¤i geçmiﬂ say›s›z insan ya
sessizce geçilmiﬂ ya da okurun umdu¤u ölçüde
yer bulamam›ﬂ olmal›d›r: Burada da kusur bana
aittir. Ülkemizde sa¤l›¤›n ça¤daﬂlaﬂmas›na
eme¤i geçen – az› bilinen, ço¤u bilinmeyen –
herkese teﬂekkür ederim.
‹stanbul, A¤ustos 2013

