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Giriş 

• Gezgin hekimler 
• Bilge hekimler 
• Hipokrat; düzenli bir tıbbi araç-gereç kutusunun önemini ilk anlayanlardan 

• Pratisyenler ve aile hekimlerinin genellikle bir çanta taşımaları 
gerekir. 
• Eve –yatağa- bağımlı hastalar için 

• 19.yy, tanı-tedavide kullanılan araç-gereçler konusunda önemli 
gelişmelerin olduğu bir çağ 
• Hasta bakımının önemli bir bölümü evde devam etmek zorunda; bu 

nedenle alet-edevatı taşımaları gerekir.  
• Siyah çanta, hekim sembolü haline gelir 





İlk tıbbi teçhizat kalıntıları 

•Organize halde bir tıbbi alet çantasının ilk 
kullanımı 
•Yunan ve Mısır Uygarlıkları 

•Yunan 
•Asklepion Kültü;  

• Homer’in şiirlerinde geçer 
• Tedavi için adak adamanız gerekir 



İlk tıbbi teçhizat kalıntıları 

• Yunan 
• Atina Asklepionu’ ndaki 

bir adak tabletinde, 
cerrahi aletler ve 
hacamat kupaları 
görülmekte 

• 320 BC 

• Organize bir tıbbi alet 
çantasının ilk bulguları 
(organized medical kit) 



İlk tıbbi teçhizat kalıntıları 

• Mısır 
• Kom Ombo Tapınağı’nın arka 

duvarındaki hiyeroglifler, 
tıbbın değişik alanlarındaki 
ilerlemeleri ve tıbbi aletleri 
göstermekte 
• Batlamyus Hanedanlığı’nda 

(180-30 BC) meşhur bir tıp 
merkezi 

• Gemi kalıntılarında eski 
Filistin’e ait tıbbi aletler de 
bulunmuş. 
• Ezra (450-350 BC) 

• King David (1040-970 BC) 



İlk tıbbi teçhizat kalıntıları 

• Gerekli aletlere ait rehberlerin 
de bulunduğu, ayrıntılı ilk tıp 
çantası (medical bag) tarifi, 
Hipokrat’ın yazılarında 
bulunmaktadır. 

• On Good Manners:  
• “Her şey yerli yerinde düzenlenmiş 

olmalıdır, alet edevat eksikliği utanç 
kaynağı olduğu gibi, (hastaya) zarar da 
verir. Basit, seyyar bir “kit” taşıyın. En 
uygunu, bir yönteme göre dizayn 
edilmiş olanıdır, çünkü her şeyi aklında 
aklında tutamayabilirsin.” 

 



İlk tıbbi teçhizat kalıntıları 

• Metal cerrahi aletler; gazlı bezler, kompresler, bandajlar ve 
ilaçlar ile (pudralar, sıvılar, merhemler, kremler) beraber bulunur. 

• Dioptras, hedrodiastoleus, mochliskos, ostagra, kauterion, 
motos moloubus, catheters, metrechytes, agkistra, 
tricholabis, embryoulkos, staphylagra, osteotomes, scalpels, 
psalis, spathomele, cyathiscomele... 

• Hepsi de, taşıma kolaylığı ve cerrahi işlemler sırasında hız 
sağlayacak şekilde düzenlenmişlerdir. 



İlk tıbbi teçhizat kalıntıları 



İlk tıbbi teçhizat kalıntıları 

• Arkeolojik bulgular, 9.yy’den beri, İslam Dünyası’nda cerrahi aletlerin 
oldukça çeşitli olduğunu göstermektedir. 

• Aletler, Yunan örneklerinden ayırt edilecek ve İslam Dünyası’nı temsil 
edecek biçimde dizayn edilmiştir. 

• Metal işçileri, aletleri hem güzel biçimli hem de tahta kutularına 
yerleşebilecek şekilde üretmişlerdir. 

• Tahta kutuları, metalik tasvirler ile süslemişlerdir. 

• Hipokrat’ın öğretisi (her şey sıralı ve kolay ulaşılabilir) doğrultusunda, 
Müslüman hekimlerin, tıbbi araç-gereçlerini koydukları (İranlı El-Razi, 
İspanyol El-Zehravi ve İranlı İbni Sina) Yunan tarzı imal edilmiş, çoğunlukla 
metal dekorasyonlu tahta kutuları vardı. 







Sonuç 

• Modern tıbbın babası, bugünkü (tıp) anlayışından çok uzak değildi. 
Bugünkü siyah çanta da (stetoskop, sfingomanometre, ışık kaynağı, 
termometre, metalik cerrahi aletler -kancalar, neşterler, dikiş iplikleri- ve gazlı bez ve 

bandajlar) temel aletleri içermesi bakımından o zamankilerden çok 
farklı değildir. 

• Hipokrat, ilaçlara fazla vurgu yapmazken, tıbbi alet çantasının yapısı 
ve kullanışlılığına odaklanmıştır. 

• İlk özel hekim çantasının günlük pratikte ne zaman 
kullanıldığı ve “standartlarını kimin tanımladığı” tarihsel 
bir tartışma olarak halen sürmektedir. 

 



Teşekkürler 


