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oplumun her kesiminde de¤erlerin h›zla kayboldu¤u
ve hekimli¤in de bu durumdan çok etkilendi¤i bir
ça¤da, t›p alan›ndaki büyük bilgi ve tecrübe birikimine dikkat çekmek ve ondan “insan odakl›l›k zemininde” yararlanmak amac›yla yaz›lan “Hekimli¤in Seyir Defteri” Prof. Dr.
Faik Çelik taraf›ndan kaleme al›nm›ﬂt›r.
“‹yi hekimlik için, hekimlik sanat›n›n iyi uygulanmas› kadar,
hasta ve hasta yak›nlar›n›n duygular›n›n anlaﬂ›lmas›, hissedilmesi,
empati yap›lmas›n›n” önemine vurgu yap›l›p; iyi hekimli¤in, bilim-felsefe-sanat birlikteli¤iyle sa¤lanabilece¤ine iﬂaret edilmiﬂtir.
E¤itimci ve uygulamac› hekimlikte 35 y›l› aﬂan süreçte kazan›lan tecrübe, meslek örgütünde uzun süreli görevlerin kazand›rd›klar›, t›p hukuku ve t›p-sanat konusundaki çal›ﬂma ve yaz› faaliyetlerinin oluﬂturdu¤u sinerjinin yans›mas› kitaba büyük bir zenginlik katm›ﬂt›r. T›p sanat›n›n zengin tarihi bilgi birikimi ve tecrübesini ustaca analiz eden Çelik, “iyi hekimlik, “insanc›l t›p” için
söyleyecek sözü olanlara rehber olacak bir kitap haz›rlam›ﬂt›r.
Kitap, giriﬂ dahil 38 bölümden oluﬂmaktad›r. Giriﬂin ard›ndan, iki bölüm halinde t›p, sanat bilim , felsefe, t›p felsefe iliﬂkisi irdelenmiﬂ, yirmiden fazla bölümde t›p ve hekimlik tarihi
sürecinin seyri, Mezopotamya t›bb›ndan baﬂlanarak, eski M›s›r,
‹brani, Hitit, eski Hint, eski Çin, eski Yunan, eski Roma, orta
ça¤, yak›n ça¤lar›n t›bb›na kadar çok geniﬂ bir çerçevede güzel
örneklerle ele al›nm›ﬂt›r. Ayr›nt›l› tarihi seyir ile birlikte, t›p ve
mitoloji, Hipokrat ve hekim yemini, hekimlik tarihindeki ilginç
olaylar, salg›n hastal›klar, Salerno okulu, ‹slam t›bbi, Rönesans
sonras› t›p, felsefeden kopuﬂ, kad›n hekimler, t›bba farkl› bak›ﬂlar, alternatif/destekleyici/tamamlay›c› t›p, hekimli¤in sanat
yönü, hekim sanatç›lar, edebiyatta hekim karakteri, modern
t›bbin eleﬂtirisi, t›p ve resim sanat›, doktor/tabip/hekim kavramlar› ayr› bölümler halinde kaleme al›nm›ﬂt›r.
Bölümler içinde ilginç 12 pencere aç›larak baz› özel konular (t›bbin sembolü y›lan; ben felsefeyim, Anadolu’yum; t›p ve
feminizm…) k›saca anlat›lm›ﬂt›r.

Kitab›n hemen her bölümü kendine özgü 120 ﬂekille süslenerek zenginleﬂtirilmiﬂ, adeta bir “görsel koleksiyon” oluﬂturulmuﬂtur. Kitap bu aç›dan okuma ve düﬂünme zevki yan›nda büyük bir görsel haz kazand›racak içeri¤e sahiptir
Yazar, kitapta 83 kaynaktan yararlanm›ﬂt›r.
Kitap, düﬂünülerek okunmaya zemin haz›rlamak amac›yla
“alt› çizilerek okunma” önerisine destek sa¤layacak ﬂekilde, sayfa kenarlar›nda not almaya uygun boﬂluk b›rakan bir dizgi ile
haz›rlanm›ﬂt›r.
Kitap, hemen hepsi özdeyiﬂ içeri¤inde bir k›sm› aﬂa¤›da
al›nt›lanan önemli sözlerle zenginleﬂtirilmiﬂtir.
“Hekimin insanc›l özünde aﬂ›nma var.”
“T›p felsefesi yoktur, t›pta felsefe vard›r.”
“Do¤a bir eczanedir.”
“Hekim için her hasta yeni bir s›navd›r.”
“T›bbin yeniden insana dönmesi için felsefenin ›ﬂ›¤›ndan
daha çok yararlanmak gerek.”
“Hastas›yla iyi iletiﬂim kuran hekimin baﬂ› a¤r›maz.”
“Hekim gerek hem çok kitap okuya, hem de hastanede çok
düﬂüne”
Yazar, kitab›n önsözünde de de¤indi¤i gibi “gerçek e¤itimin bilgi aktarmaktan çok, onlara bir düﬂünme disiplini kazand›rmaya yönelik e¤itim” oldu¤u gerçe¤ini vurgulamaya kitab›n
her bölümünde büyük özen göstermiﬂtir.
Kitap, “bütünüyle t›plaﬂma” veya “mekanikleﬂme” sorunlar›na “insan odakl› t›p bilimi, insanl›¤a adanm›ﬂ hekimlik sanat›yla” çözüm sunmaktad›r.
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