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ruhbanlar› yetiﬂtiren manast›r ve katedral okullar›nda düﬂüncenin geliﬂmesi ve yürütülmesi ile ilgili çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r. Bununla birlikte istisnai çal›ﬂmalar da vard›. Isidor von Sevilla’n›n (570-636) “Etymologiae”
adl› eseri kapsaml› bir ansiklopedi olup eserin 13 bölümü t›bba ayr›lm›ﬂt›. Keza rahip Strabo’nun (807-849) Dioscorides ve Plinus’a dayanarak
yazd›¤› bitki bilgisi kitab›nda kendi denedikleri de yer al›yordu. Daha
sonralar› kutsal kabul edilen rahibe Hildegard von Bingen (1098-1179),
manast›r t›bb›na, folklorik t›bba ve kendi deneyimlerine dayanarak tedaviler geliﬂtirmiﬂ ve bunlar› bir kitapta toplam›ﬂt›.
‹nanç ile akl›n
ba¤daﬂabilece¤i
düﬂüncesi kabul
edilerek Skolastik
Düﬂünce’nin
temelleri
at›lm›ﬂt›r.

Katolik Kilisesi’nin resmi ö¤retisini kuran Aziz Thomas Aquinas (12251274), kutsal olan ve kutsal olmayan bilgilere ak›lc› bir temel aram›ﬂ ve
‹slam düﬂünürlerinden ‹bn Rüﬂd’ün düﬂüncelerinde oldu¤u gibi, bilginin iki kayna¤› bulundu¤undan söz etmiﬂtir; bunlardan birisi inanç, di¤eri ise ak›ld›r. ‹nanç, Kutsal Kitap’tan, ak›l ise düzenlenmiﬂ ve yorumlanm›ﬂ eldeki verilerden beslenir ve bunlardan üretilen bilginin dayana¤› Tanr›’d›r. Tanr› kendi kendisi ile çeliﬂmeyece¤ine göre, bu iki bilginin birbirleriyle ba¤daﬂ›r olmas› gerekmektedir. Yani Platon ve Aristoteles felsefelerini H›ristiyan dini ile uzlaﬂt›rmak olanakl› k›l›nm›ﬂ böylece Skolastik Düﬂünce’nin temelleri at›lm›ﬂ, inanç ile akl›n ba¤daﬂabilece¤i düﬂüncesi kesin bir biçimde kabul edilmiﬂtir.
Din d›ﬂ› t›p, tüm olumsuzluklara karﬂ›n yok olmam›ﬂ, gizli de olsa pek
çok hasta, din-d›ﬂ› hekimlere gitmiﬂlerdir. MS 200-400 aras› Roma ‹mparatorlu¤u’nun zay›flamas›na karﬂ›n Roma Kiliseleri’nin güçlenmesi
dönemidir. Bu dönemde kiliseler ﬂifa ve t›p merkezi, keﬂiﬂler ve rahipler
ise ﬂifal› ilaç listelerine sahip olan ve Galen ö¤retilerine s›k› s›k›ya ba¤l›
kiﬂilerdi. MS 400-800 aras› “karanl›k ça¤” olarak adland›r›l›r, bu dönemde de mistisizm t›bba tamamiyle hakimdir. T›pla u¤raﬂan ya da “ﬂifac›”
olarak adland›r›lan birçok kad›n “büyücü” olduklar› gerekçesiyle yak›larak öldürülmüﬂlerdir. Bu dönemlerde ak›l hastal›klar›n›n tedavisinde kör
inançlara dayanan iﬂlemlere baﬂvuruluyordu. Bu bilim d›ﬂ› uygulamalar
yüzy›llarca sürdü. Psikiyatrinin t›bb›n en geç geliﬂen dallar›ndan biri olmas›n›n temel nedenlerinden birisi belki de budur.

‹yileﬂtirme yollar›
mucizevi bilim
d›ﬂ› uygulamalara
dönmüﬂtür.

Ortaça¤ “Manast›r/Kilise Hekimli¤i”nin (monastic medicine) baﬂlad›¤›
ça¤d›r. Hristiyan Kilisesi güçlenince hastalar manast›rlarda ﬂifa aramaya
baﬂlam›ﬂlard›r. Manast›r bahçelerinde yetiﬂtirilen otlarla (kutsanm›ﬂ otlar) hastal›klar› iyileﬂtirme gayretleri baﬂlam›ﬂt›r. Hz. ‹sa’n›n iyileﬂtirici
misyonu fazlas›yla önemsenmiﬂtir. Bu nedenle iyileﬂtirme yollar› tamamen mucizevi bilim d›ﬂ› uygulamalar ile sa¤lanmaya yönelmiﬂ, özellikle
hastaya dokunma fazlas›yla önem taﬂ›m›ﬂt›r. Ayr›ca insan bedeninin çeﬂitli bölgeleri Hristiyanl›kta kutsal kabul edilen azizlere paylaﬂt›r›lm›ﬂ,
onlar›n iyileﬂtirici güçlerinden medet umulmuﬂtur. Örne¤in “Saint Laurence” s›rt bölgesi, “Saint Appollonia” diﬂler, “Saint Bernardine” akci¤er
hastal›klar›nda etkili ve yetkili sa¤l›k otoritesi ilan edilmiﬂtir. Ayn› ﬂekilde hastal›klar da azizler aras›nda paylaﬂt›r›lm›ﬂ; “Saint Roche” vebaya,”
Saint Dymphnia” ak›l hastal›klar›na söz geçiriyor kabul edilmiﬂlerdir. Bu
ça¤› anlatan en güzel resimlerden birisi Alberth Dürer’in 1506’da yapt›-
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¤› “Doktorlar Aras›ndaki ‹sa” tablosudur. Tabloda ‹sa’n›n iyileﬂtirici gücünün hekimlerinkinden üstün oldu¤u vurgulanmaktad›r. ‹sa’n›n sa¤
elinin iﬂaret parma¤› sol elinin baﬂ parma¤›na de¤mektedir, bu davran›ﬂ
o dönemin kibirlilik ve üstünlük iﬂaretidir. Resimde doktorlar ‹sa’ya güven bildirmek için yar›ﬂma halindedirler. Ressam Dürer hekimleri küçük
düﬂürmek için oldukça çirkin olarak çizmiﬂtir (ﬁekil 17.1).
Mucizelerle iyileﬂtirme konusunda tarihçi Dr. Mathias Mesenhöller ﬂu
görüﬂleri savunuyor: “Gözlem yapan kiﬂi, tanr›sal müdahale ile yaﬂanm›ﬂ
matematik aras›ndan bir seçim yapmak, anlamlaﬂt›ran bir “mit”e evet ya da
hay›r demek zorunda kalmaktad›r. Mutluluk duygusu ve insan›n hayatta kalma olgusunu baﬂkas›n›n ölümünden daha derin hissetme yatk›nl›¤› bir çeﬂit mit
yaratma lehine olan davran›ﬂ ve düﬂüncelerdir. ‹yileﬂtirme mucizelerinde durum biraz kar›ﬂ›kt›r. Modern t›p bu olgular› “yanl›ﬂ tanr›lar›n ürünü” olarak
reddediyor. Ancak t›p art›k “psikosomatik ve plasebo etkilerinin” yan› s›ra,
hastal›klardaki ani gerilemeleri de kabul ediyor. Y›lda 60 bin kanser hastas›ndan biri modern t›bb›n da aç›klayamad›¤› bir ﬂekilde iyileﬂiyor. Ani remisyon
(iyileﬂme) konusunda enfeksiyon teorisi yani vücudun savunma mekanizmalar›n›n t›pk› virüslere oldu¤u gibi tümöre de sald›rmas›, tümörü yok edecek ni-

ﬁekil 17.1. “‹sa Doktorlar Aras›nda” (Albrecht Dürer, 1506; Thyssen-Bornemisza Müzesi,
Madrid, ‹spanya).

