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ÖZET
Son y›llarda tamamlay›c› t›bba ait konularda çok say›da bilimsel makale yay›nlanmakta ve daha önce do¤uya özgü kabul edilen bu

yöntemler bat› ülkelerinde de daha çok kifli taraf›ndan kullan›lmaktad›r. Sorgulamadan uygulayanlar›n yan› s›ra, bu ifllemleri
akademik bir ortama tafl›yan ve araflt›ran hekimler sayesinde ‘do¤u t›bb›’ olarak kabul edilen pek çok yöntem ‘bat› t›bb›na’alternatif
olmaktan çok, onu ‘tamamlay›c›’ bir konuma ulaflm›flt›r. Birçok alt bafll›¤› olan tamamlay›c› t›p konular›nda ülkemizde ençok
kullan›lan ‘akupunktur’ dur ve daha çok obezite, sigara ba¤›ml›l›¤›, migren gibi belli konularda uygulanmaktad›r.

ANAHTAR KEL‹MELER: Alternatif t›p; Tamamlay›c› t›p; Akupunktur; Bitkilerle tedavi.

SUMMARY
FROM ALTERNATIVE MEDICINE TO COMPLEMENTARY MEDICINE

Complementary medical techniques, which have been used in the eastern countries as their oriental medicine for centuries,
have been adopted and used by many western physicians. There is a huge body of scientific evidence growing on complementary
medicine fields. Some physicians adopt and use these techniques without further investigation however there are some that prefer to
carry these techniques in to academic area. We owe it to those that have supported the use of these techniques not as an alternative
to contemporary medicine, but as a complementary medical approach. There are many techniques, application fields contained
within the complementary medicine, however the most commonly applied form in our country is acupuncture, and it is widely used
for the treatment of obesity, nicotine abuse and migraine.
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Bat› ve do¤u aras›ndaki ekonomik ve kültürel al›flve-
riflin artmas›, do¤u ve bat›n›n kendilerine ait tedavi yön-
temlerinin karfl›l›kl› kullan›m›n› gündeme getirmifltir.
‘bat› t›bb›’ do¤u kültürüne sunuldu¤unda fazla sorgulan-
madan üstünlü¤ü kabul edilip uygulanmaya baflland›¤›
halde ‘do¤u t›bb›’ bat› kültüründe dirençle karfl›laflm›fl
ve do¤uda ‘bat› t›bb›’ tabiri kullan›l›rken bat›da bu uy-
gulamaya ‘ALTERNAT‹F TIP’ ismi verilmifltir (1-3).
Son y›llarda do¤u t›bb›na ait tedavi yöntemlerini ilgilen-
diren çok say›da araflt›rma yap›l›p bilimsel makale ya-
z›lmaktad›r ve bu yöntemler bat› ülkelerinde de daha
çok kifli taraf›ndan kullan›lmaya bafllanm›flt›r ( 4-9).
Böylece do¤u t›bb›ndan kaynaklanan tedavi yöntemleri
akademik bir ortama tafl›nm›fl ve pekçok merkezde bat›
t›bb›na rakip yada Alternatif olmaktan çok onu ‘TA-
MAMLAYICI’ bir konuma ulaflm›flt›r. Yani bu iki sis-
tem birbirine rakip ya da alternatif de¤il birbirini ta-
mamlay›c› özelliktedir. Bu konuda araflt›rma yapanlar›n
say›s› arrt›kça, uygulamalar çocuklarda bile kullan›l›p,
do¤u ile bat› t›bb›n›n bütünleflmesini ifade eden  ‘Integ-
rative medicine, ENTEGRE TIP’ tabirinin kullan›lmas›
yayg›nlaflm›flt›r   (1,2,10).

T›bb›n do¤udaki geliflimi birçok araflt›mac›ya göre t›b-
bi tedavilerin do¤uflu anlam›na gelir, oysa do¤udaki bu te-
davi yöntemleri bilimsel de¤erlerden uzak ve gizemlidir.
Rönesanstan sonraki bat› t›bb› ise daha çok bilimsel yön-
temlerle araflt›rma ve deneyler yaparak sa¤lam bir yol
katetmifltir. Son y›llarda do¤u t›bb›n›n da bir çok dal› bi-
limsel temele dayal› araflt›rmalara konu olmufl ve geliflim
günümüzde bu dallar›n daha fazla kullan›lmas›n› sa¤la-
m›flt›r, ancak do¤u ve bat› t›bb› aras›nda teorik ve klinik
uygulamalarda kendilerine özgü özellikler vard›r.

Do¤u t›bb› 5000 y›ll›k bir sistemdir ve bat› t›bb› bu
t›bb›n içinden do¤mufltur (1,2). Do¤uda da, bat›da da
t›bb›n ana hedefi hastalar› iyilefltirmek, sa¤l›kl› kalmay›
sa¤lamakt›r. Do¤u t›bb›n›n prensiplerine göre hastal›k
yoktur, hasta vard›r, yani beden ve ruh bir bütündür. Ev-
ren, çevre, yaflam ve ölüm kavramlar› felsefidir, bu ne-
denle do¤u t›bb›n›n ana hedefi sa¤l›kl› kalmak, iyi sa¤-
l›k, bozuk sa¤l›k gibi kavramlar üzerine odaklan›r ve
bilgi sisteminde felsefe ve metafizik temel olarak ele
al›n›r. Örne¤in herhangi bir enfeksiyonda bu olaya
mikroorganizmalar›n yol açt›¤›n› kabul etmek yerine öz
koruman›n zay›flam›fl oldu¤u düflünülür. Genel olarak
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do¤u t›bb›nda sa¤l›kl› yaflam prensiplerinin ö¤retilmesi
ve tüm hastal›klar›n tedavisini amaçlayan genifl bir yelpa-
ze mevcuttur (1,2). Bat› t›bb›nda hasta ve hastal›¤a yakla-
fl›ma bakt›¤›m›zda do¤u t›bb›ndan baz› farkl›l›klar›n oldu-
¤unu görürüz. Yaflam, ölüm, fizyoloji, patoloji, teflhis ve
tedavide temel unsur anatomidir. Yap›lan tedavi hastal›¤›
geçirir ancak ona sebeb olan beden, zihin, ruhsal bütün-
lükteki problemlerle ilgilenmez. Son y›llarda do¤u ve bat›
aras›ndaki iletiflimin artmas› ile her iki t›p bilimi birlikte
kullan›lmaya bafllam›flt›r. Nitekim daha önceleri do¤u t›b-
b›na verilen alternatif t›p ismi de¤iflerek tamamlay›c› t›p
ismini alm›flt›r ve hastal›k tedavisinde uygulad›¤›m›z kla-
sik ilaç ya da cerrahi iflleme ilaveten hastan›n durumunu
daha iyi yapmak amac›yla do¤uya özgü baz› ilave ifllem-
ler daha çok kifli taraf›ndan kullan›lmaya bafllam›flt›r. Do-
¤u t›bb› uygulad›¤›m›z klasik tedavinin yerini tutmaz, ba-
t› t›bb›yla birlikte onun etkisini azaltmadan hastan›n duru-
munu düzeltmek için kullan›l›r. Tamamlay›c› t›p uzman›
bat› t›bb› uzman›n›n tan›s›n› mutlaka ister ve bat› t›bb› te-
davisine tamamlay›c› tedavi haz›rlar. Örne¤in radyoterapi
veya kemoterapi uygulanan kanserli hastalarda ba¤›fl›kl›k
sisteminin etkilenmesiyle bitkinlik, yorgunluk, bulant›,
daha fazla enfeksiyon olas›l›¤› gibi belirtiler ortaya ç›kar.
Akupunktur, Reiki ve Bioenerji gibi yöntemlerle uygula-
nan tamamlay›c› tedavi ba¤›fl›kl›k sistemini güçlendirip
hastan›n kendisini daha iyi hissetmesini sa¤lar. Do¤u t›b-
b›nda bitki bilimi, sa¤l›kl› yaflam egzersizleri, akupunk-
tur, moksibus gibi stimülasyon tedavileri kullan›l›rken,
bat›da do¤unun tedavi yöntemlerinden en çok akupunktur
ve bitki tedavisi tercih edilir. Günümüzde Amerika Birle-
flik Devletleri’nde eriflkinlerin %36’s› tamamlay›c› t›p
dallar›n›n herhangi birinden yararlanmaktad›r. Bu oran
mega vitamin kullananlar› da dahil etti¤imizde %62’ye
ç›kmaktad›r (11,15).

Bat›da do¤unun yöntemlerini baz› hekimler tama-
men inkâr ederken, baz›lar› uygulad›klar› ifllemler için
neden ve nas›l sorusunu sorup araflt›rmalar yapmaya
bafllad›lar. Baz› hekimler ise hiç sorgulamadan klasik te-
davilerine do¤unun yöntemlerinide dâhil ettiler. Bu tür
tedavi uygulamalar›n›n yayg›nl›k kazanmas› üzerine,
Amerikan Ulusal Sa¤l›k Merkezi 1998 y›l›nda de¤iflik
uygulamalar› befl grup alt›nda toplad› (13,16):

1-Alternatif T›p Sistemleri: Bunlar eski do¤u ya da ba-
t› t›bb›ndan kaynaklanan tedavi sistemlerinin günümüzde-
ki uzant›lar›d›r. Dünya Sa¤l›k Teflkilat› taraf›ndan gelenek-
sel t›p olarak adland›r›lmaktad›r. Bat› t›bb›ndan kaynakla-
nan homeopati, naturapati, do¤u t›bb›ndan kaynaklanan
geleneksel Çin t›bb› ve ayurveda bu grup içindedir.

2-Zihin Beden Tedavileri: Bu tedavi yönteminde yer
alan ifllemler zihin gücünü kullanarak bedensel sorunlar›n
giderilmesine yard›mc› olmaya çal›fl›r. Grup tedavileri,

davran›fl tedavileri günümüzde modern psikiyatrinin bir
parças› olmufltur. meditasyon, dua, maneviyatc›l›k ya da
dans ve müzik tedavileri, sanatsal ifllevler bu grupta yer
al›r.

3-Biyolojik Temelli Tedaviler: Do¤al vitamin, mineral
ve g›dalar›n tedavide kullan›lmas›d›r. Bu grupta vitamin
preparatlar›, do¤al bitkisel (herbal) ürünler ve bilimsel
kan›t› olmayan baz› ürünler yer al›r. Örne¤in kanser te-
davisinde köpek bal›¤› iskeletinin kullan›lmas› gibi.

4-Beceri ve Bedensel Temelli Tedaviler: K›smi ya da
tüm vücüdun hareket ettirilmesi yoluyla uygulanan teda-
vidir. Masaj, fliropraksi, osteopati bu gruba girmektedir.

5- Enerji Temelli Tedaviler: Enerji alan›n› kullanan
tedavilerdir, iki tipi vard›r. B‹YOENERJ‹; insan vücü-
dunu saran, bilimsel olarak nas›l etki yapt›¤› ispatlanma-
m›fl bir çeflit enerji kullanarak tedavide faydal› olur. Re-
iki, nefes çal›flmas›, Gi-gong bu gruptad›r. B‹OMAG-
NET‹ZMA ise elektromagnetik etki alanlar›n›n kullan›l-
mas› ifllemine dayan›r.   

Günümüzde tamamlay›c› tedavi yöntemlerinin en
yayg›n olarak bilinen ve kullan›lanlar›n› gözden geçirir-
sek ilk s›rada Akupunkturun oldu¤unu görürüz. Daha
sonra Aromaterapi, Ayurveda, Bitkilerle tedavi, Home-
opati, Osteopati, Reiki gibi yöntemleri s›ralayabiliriz.

AKUPUNKTUR (AK-yoo-PUNK-cher)

M.Ö. 3000 y›llar›nda Çin’in kuzey bölgelerinde ya-
flayan bilge kifliler taraf›ndan keflfedilen deri üzerinde
belirli noktalara alt›n, gümüfl ya da çelik i¤ne ile uygula-
nan bir tedavi fleklidir. 1955 y›l›nda Shyuken taraf›ndan
bat› t›bb›yla tan›flt›r›ld›. Bu tarihten itibaren bat› t›bb› ile
geleneksel Çin t›bb› olarak kabul edilen akupunktur bir-
likte kullan›lmaya baflland›. Eski Çin t›bb›nda Ying ve
Yang ismi verilen iki güçten bahsediliyor, birbirine z›t
bu iki gücün dengede olmas› sa¤l›¤›n muafazas› için ge-
reklidir. Son y›llarda yap›lan metafizik araflt›rmalarla
akupunktur pekçok bat› ülkesinde kullan›m alan› bul-
mufltur. 1970’li y›llarda Dünya Sa¤l›k Örgütü akupunk-
turu tedavi yöntemi olarak kabul etmifltir. Bu konuyla il-
gilenen Çin, Japonya ve Kore’deki hekimlerin girifli-
miyle 1982’de Seul’de yap›lan 3. Dünya Akupuktur
Kongresi’nden sonra bütünlü¤ü sa¤lamak için çaba har-
canmaya bafllanm›fl, kurulan ‘oriental countries working
group’ ilk olarak tedavide kullan›lan noktalar›n belirlen-
mesi için 14 meridyenin ‹ngilizce isimlerini ve alfabetik
kodlar›n›, 1984’te Manilla’da yapt›klar› toplant›da belir-
lemifllerdir. Bütün bu olumlu geliflmelere ra¤men bu ko-
nuda ‹ngilizce yay›n bulmak oldukca zordur (16,17).
Akupunktur uygulamas›nda ilaçlarla görülen yan etkiler
yoktur, basit, emniyetli ve ekonomik bir tedavi yöntemi-
dir. Bugün akupunktur özellikle Avrupa ülkelerinde tüm
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Akupunkturun en s›k kullan›ld›¤› hastal›klar›n bafl›n-
da fliflmanl›k gelmektedir ve zay›flatmak amac›yla uygu-
lanmaktad›r. Daha sonra en çok uygulama alan› migren,
trigeminal nevralji, fibromiyozit, kanser ve herpes zos-
terin neden oldu¤u a¤r› gibi de¤iflik a¤r› tedavileridir
(18-20). Ba¤›ml›l›k tedavileri (sigara, alkol, ilaç vs.) aji-
tasyon, depresyon, mide ülseri, gastrit, hemoroid, anal
fissür, bel, boyun f›t›klar›, uykusuzluk, menapoz, cinsel
problemler, allerji, ast›m, kab›zl›k, akne, tinnutus, blu-
mia, anoreksiya nervoza, sinüzit, fasial paralizi, enüresiz
noktürna gibi bariz organik bozuklu¤u olmayan hasta-
l›klar›n tedavilerinde kullan›lmakta ve tedavilerle k›sa
sürede baflar›l› sonuçlar al›nmaktad›r (17,21-23). 1995
y›l›nda Dünya Akupunktur Sempozyumu Türkiye’de
bulunan derneklerin gayretiyle ‹stanbul’da yap›lm›fl,
yerli ve yabanc› çok say›da kat›l›m olmufltur. Birçok ba-
t› ülkesinde tamamlay›c› t›p, bilimsel kurumsallaflmas›n›
tamamlam›flt›r ve sa¤l›k sigorta sistemleri kiflilerin bu
dallara ait giderlerinin tamam›n› karfl›lamaktad›r. Türki-
ye’de yayg›n kullan›ma girmemesindeki ana neden ta-
mamlay›c› t›p alan›ndaki sa¤l›k masraflar›n›n resmi si-
gortalar taraf›ndan karfl›lanmamas›d›r. Bunun yan›nda
tamamlay›c› t›p alanlar›n›n bilimsel araflt›rmalar›n›n ta-
mamlanmamas› da önemli bir etmendir.

AROMATERAP‹ (Ah-roam-uh-THER-ah-py)

Bitkisel öz ya¤lar›n kimyasal yap›s› ve enerjilerin-
den faydalanan masaj, tenefüs (bu¤u), kompres, banyo
ve di¤er yollarla uygulanmas›n› içeren sa¤l›k ve güzelli-
¤i destekleyen do¤al bir tedavi yöntemidir. Bitkisel öz
ya¤lar aromatik bitkilerden dam›tma yoluyla elde edilen
konsantre ya¤lard›r. Bunlar cilt taraf›ndan kolay emilen,
çok güçlü etkileri olan ve dikkatli kullan›lmalar› gere-
ken ya¤lard›r. Kokunun iyilefltirici gücünden yararlan›-
larak uygulanan aromaterapi bat› t›bb›na alternatif de¤il
tamamlay›c›d›r. Kas, kemik, eklemler, bel ve s›rt a¤r›la-
r›, spor yaralanmalar›, deri flikâyetleri, sellülit tedavisin-
de kullan›l›r. Tarihte ilk su buhar› ile dam›tma ifllemi ya-
p›l›p saf eter ya¤› bu konuda daha önce yap›lm›fl olan
çal›flmalar›n da yard›m›yla bir Türk alimi olan ‹bni-Sina
taraf›ndan M.S. 1000 y›l›nda elde edilmifltir. Aromatera-
pi 1936’da Frans›z kimyac› Rene Maurice Gattefosse’un
yazm›fl oldu¤u kitapla iyice tan›nm›fl ve bilim dal› ola-
rak kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Kurutulmufl çiçek, kabuk,
meyve veya reçine hastal›k tedavisi ya da temizlik ama-
c›yla kullan›l›r. Portakal, bergamut, sedir, lavanta, li-
mon, okaliptus ya¤› yan›s›ra adaçay›, ›hlamur, yasemin,
papatya, zencefil, ›t›r çiçe¤i, damla sak›z› (günlük) aro-
materapi için kullan›l›r. En etkin yol belirli miktarla ya-
p›lan masajd›r. Il›k ya da s›cak su içine damlat›lan ya¤-
larla kompres yapmak, nemlendirici cihazlarla solumak,

hastal›klarda bat› t›bb›yla birlikte birbirini tamamlay›c›
amaçla kullan›lmaktad›r. Baflta Fransa olmak üzere
Avusturya, ‹ngiltere ve Almanya gibi bat› ülkelerinde
akupunktur t›p e¤itimi içinde okutulmaktad›r.

Ülkemizde, Sa¤l›k Bakanl›¤› 1991’de ç›kard›¤› bir
kararname ile akupunktur tedavi yönetmenli¤i haz›rlad›
ve yasal tedavi yöntemi olarak uygulanmaya baflland›. Bu
tedavi yönteminin kimler taraf›ndan uygulanaca¤›, e¤iti-
minin nas›l olaca¤›, hangi hastal›klarda uygulanabilece¤i
gibi konulardaki anlaflmazl›klara aç›kl›k getirmek ve Tür-
kiye’de bu konu ile u¤raflan hekimlerin belirli bir disiplin
alt›nda olmalar›n› sa¤lamak amac›yla bir komisyon kurul-
mufltur. Bu komisyon; Sa¤l›k Bakanl›¤› temsilcisi, YÖK
ve üniversite temsilcisi, bu konuyla u¤raflan dernek bafl-
kanlar› ve d›fl ülkelerden ald›klar› sertifika ile bu yöntemi
uygulayan baz› seçilmifl hekimlerden oluflmufltur. Komis-
yon; Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü Baflkanl›¤›’nda
yapm›fl oldu¤u düzenli toplant›larla baz› kararlar alm›flt›r.
Öncelikle bu iflle u¤raflanlar›n hekim olmalar› flartt›r. De-
¤iflik ülkelerde uygulanan e¤itim örnekleri incelenip en
uygun e¤itim süresi ve bilinmesi gereken temel konular
belirlenmifl, de¤iflik kurumlardan al›nan sertifikalar bu
anlamda incelenmifl ve yetersiz olanlar için kurslar dü-
zenlenerek s›navlar yap›lm›flt›r. Bu ifllemlerin uyguland›¤›
muayenehaneler için yönergeler yay›nlanarak mutlak bu-
lundurulmas› gereken t›bbi malzemeler belirlenmifl ve
hangi hastal›klarda uygulanabilece¤i bildirilmifltir. Ayn›
zamanda bu yöntemle tedavi uygulayan hekimler Sa¤l›k
Bakanl›¤›’nca belirli aral›klarla denetlenmifl, uygunsuz ifl-
lem yapanlar için gerekli yasal yapt›r›mlar uygulanm›flt›r.
Bu flekilde tedavi edici niteli¤i olan akupunkturun flarla-
tanlar›n elinden al›narak bilimsel bir ortamda uygulama
alan› bulmas›na çal›fl›lm›flt›r. Yap›lan toplant›larda ülke-
mizde de bu yöntemin t›p e¤itimi içinde okutulmas› ko-
nusu genifl tart›flmalara yol açm›fl ve e¤itim içinde yer al-
mak isteyen üniversitelerin belirlenmesi için çal›flmalar
yap›lm›flt›r. Ö¤rencilere nas›l uygulama yap›laca¤› de¤il-
de akupunkturun ne oldu¤u hakk›nda genel bilginin veri-
lebilece¤i kabul görmüfltür. Genel kan› uzmanl›k e¤itimi
yapan hekimlere haks›z rekabet oluflturaca¤› için, mezu-
niyet sonras›, mutlak belirli süre teorik ve pratik e¤itim
alan ve sertifikas› olan hekimlerin bu yöntemi uygulaya-
bilecekleri fleklindedir. Sa¤l›k Bakanl›¤› E¤itim Genel
Müdürlü¤ü bildirgesiyle 2008 Nisan ay›nda ç›kar›lan
karrname ile öncelikle kurs düzenleme görevi üniversite-
lere verildi ve bu yöntemi tedavi amaçl› uygulayan der-
neklerden yard›m al›nd›. Belirli disiplin ve yöntem sa¤-
land›ktan sonra düzenlenecek kurs say›s› ve yeri, yap›la-
cak s›nav ve sertifikalar›n verilmesi Sa¤l›k Bakanl›¤› so-
rumlulu¤unda ve onlar›n uygun bulduklar› görevliler tara-
f›ndan uygulanacakt›r.
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banyo yapmak, ya da bu tür maddelerle gargara yap-
mak, a¤z› çalkalamak tavsiye edilir (13,14,16).

CHIROPRACTIC (kie-roh-PRAC-tic)

Özellikle omurga yap›s›n› kullanarak vucut sa¤l›¤›-
n›n nas›l sa¤lanabilece¤ini araflt›r›r. 1890 y›l›nda D.D.
Palmer tan›mlad›. Vertebra yap›s›n›n hastal›k nedeni ol-
du¤u ve özellikle masaj ve egzersiz ile tedavi edilebile-
ce¤i ifade edildi. ABD, Kanada ve Avustralya’da çok
kullan›lan bir yöntemdir. Bafl a¤r›s›nda, boyun ve s›rt
a¤r›lar›nda kullan›lan›l›r. Kelimenin asl› Yunanca’d›r,
(Cheir-El, praxis-Hareket ) el ile yap›lan tedavi anlam›-
na gelir. Yap›lan bu tedavi ile yap› ve fonksiyon aras›n-
daki iliflki düzelir. Amerika Birleflik Devletleri’nde uy-
gulamay› rastgele kifliler de¤ilde en az 4 y›ll›k halk sa¤-
l›¤› üzerine e¤itim alanlar uygulayabilirler (24,25).

B‹TK‹LERLE TEDAV‹ 

Hastal›klar›n tedavisinde ya da sa¤l›kl› yaflam kalite-
sini art›rmak amac›yla bitkilerin kullan›lmas›d›r. Çok
eskiden beri bilinir ve kullan›l›r, bu nedenle bitkilerle te-
daviyi geleneksel tedavi grubuna almak mümkündür. Bu
konuda e¤itim alm›fl hekimler taraf›ndan uygulanmak
kofluluyla yan etkisiz, ekonomik ve emniyetli bir sistem-
dir. Tedavide uygulanan yöntemler bitkilerin a¤›zdan
al›m›ndan sürülerek kullan›m›na kadar de¤iflen genifl bir
yelpazedir. Bitkilerin kökü, çiçe¤i, yapra¤›, kabu¤u, her
türlü parças› taze ya da kurutulmufl olarak ya da demle-
nerek, alkol, sirke içinde saklanarak, toz haline getirile-
rek, gliserin ya da bal içine kat›larak kullan›labilir. Bun-
lar kapsül, tablet, pastil flekline getirilir ancak normal i-
laç boyutundan 4-6 kez daha büyüktürler. Kullan›c›lar
bunlar›n zarars›z bitki oldu¤unu ve ilaç olmad›¤›n› dü-
flünürler, ancak geçmiflte oldu¤u gibi bugünde pekçok i-
laç halen bu bitklerden yap›lmaktad›r, yan etki ya da di-
¤er uygulamalarla etkileflim olabilir (8,26,27).

M›s›rdaki hiyelografilerde 1.-2. yüzy›llarda hekimle-
rin bitkilerden ilaç yapt›klar› yaz›l›d›r. Daha sonra
Çin’de imparator Shen Nung ‘materna medika’ ç›kar-
m›flt›r. Hamurabi kay›tlar›nda da tedavide bitkilerin kul-
lan›ld›¤› yazmaktad›r. 7. yüzy›lda yunan Materna Medi-
kas› ç›km›flt›r. ‹ngiliz Francis Adams 1846’da bu yaz›-
lanlar› 3 ciltlik bir kitapta toplam›flt›r. Kitapta 958 tedavi
amaçl› üründen bahsedilmektedir. Onyedinci yüzy›lda
bitkilerin Avrupa’da da yayg›n kullan›ld›¤›n› bilmekte-
yiz. Hollanda, Almanya ve ‹ngiltere’de sosyal kültürün
bir parças› olarak bitkiler kullan›lmaktad›r. Avustralya
ve Amerika’da bu tür ürünleri kullananlar›n say›s› gün
geçtikçe artmaktad›r. Bu art›flta de¤iflik etkenler rol
oynamaktad›r. Öncelikle seyahat imkânlar›n›n artmas›
de¤iflik kültürlerle iç içe yaflam› zorunlu k›lm›fl, yaflam

süresinin uzamas› t›bbi ilaçlar›n daha fazla kullan›lmas›-
na yol açm›flt›r. Bunlar pahal› oldu¤u kadar, beraberinde
daha az ya¤l› ve tuzlu g›da al›m›n› zorunlu k›lan diyeti
gündeme getirmifltir. Bitkilerden elde edilen pekçok
ürün tuz yerini tuttu¤u gibi sebze yemeklerinede lezzet
katmaktad›r. Vitamin aç›s›ndan ve antioksidan olarak
zengin, lif oranlar› yüksek ürünler mevcuttur. Kolay ve
ucuz olarak bulunabilmektedirler. Amerika’da James A.
Doke ve ark. taraf›ndan 1985’te "Handbook of Medici-
nal Herbs" bas›ld› ve bugüne kadar bas›m pekçok kez
tekrarland›. Amerika’da 20.000’den fazla bitkisel ürün
bulunmaktad›r ve FDA (Food and Drug Administration)
bu tür ürünlerin kullan›m›na standart getirmek istemifl-
tir, ancak bugün için bile kullan›lan ürünlerin çogunun
patenti yoktur ancak gelecekte muhtemelen patent ge-
rekli olacakt›r. FDA güvensiz buldu¤u ürünü marketler-
den geri çekebilir fakat sat›lan tüm ürünlerin denemesi
de yap›lmamaktad›r. 1994’te bu tür ürünlerin özel yer-
lerde sat›lmas› gündeme gelmifltir. 1994’te FDA kulla-
n›m tarifinin ürünle birlikte bulunmas›n›, 1998’de de
ürün hakk›nda ilave etki, yan etki gibi bilgilerin yaz›l-
mas› zorunlulu¤unu getirmifltir (8). Kullan›lan ürün çe-
flitlili¤i artt›kça yan etkiler ve di¤er ürünlerle etkileflim
de araflt›r›lmaya bafllanm›flt›r. Özellikle anestezide kul-
land›¤›m›z ajanlarla bu tür ürünlerin etkileflimi söz ko-
nusudur ve yay›nlanm›fl pek çok vaka vard›r (8,26,27).
Anestezist ve cerrah›n anamnezde hastaya bu tür tedavi
al›p almad›¤›n› mutlaka sormas› gerekir. Örne¤in, k›fl
aylar›nda hepimizin yayg›n tüketti¤i greyfurt suyu bitki-
sel bir üründür. Aterosklerotik plak yap›m›n› azalt›p
kanser proliferasyonunu azalt›c› etkisi vard›r. Çocukla-
r›n ast›m tedavisinde ve barsak gazlar›nda kullan›lmak-
tad›r. Ancak Sitokrom P450 enzim sistemini inhibe edici
özelli¤i vard›r. Ameliyat öncesi fazla miktarda içilirse
kanama p›ht›laflma sisteminde bozukluklara yol açabilir.
Yine hepimizin bildi¤i sar›msak enfeksiyonu engeller,
kan bas›nc›n› vazodilatasyon yaparak düflürür ancak bu
düflüfl 2 saatten fazla sürmez. Kan flekerini düzenler, li-
pidemi ve ateroskleroz için binlerce y›ld›r kullan›lmak-
tad›r ve tümör geliflimini engelledi¤i ileri sürülmektedir.
Hatta yo¤un kokusu nedeniyle sar›msak tabletleri yap›l-
m›flt›r. Ameliyat olacak hastalar uzun zamand›r bu ürünü
kullan›yorlarsa; hipotansiyon bulant› ve allerji gibi yan
etkilerinin yan›s›ra, trombositlere olan etkisiyle kanama
e¤ilimini de art›r›r. Uzun süredir sarm›sak kullanan yafll›
bir hastada spontan spinal hematom tespit edilmifltir.
Ancak bildirilen bu araflt›rmay› reddeden çal›flmalar da
mevcuttur (28). Amerikan Anestezi Cemiyeti herbal ilaç
kullananlarda en az 2 hafta öncesinden bu tür ürünlerin
kullan›m›na ara verilmesini tavsiye etmektedir. Crowe
ve Lyons’›n (27)  makalesinde bitkisel ürün kullanan
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çocuklarda 26 vakada ciddi yan etki tesbit edilmifltir.
Dünya Sa¤l›k Örgütü 1968-1997 tarihleri aras›nda 8985
vakada yan etki tespit etmifl ve bunlar›n afla¤› yukar›
100 tanesininde 10 yafl alt› çocuk oldu¤u bildirilmifltir.
Yan etki oluflmas›ndaki en önemli neden birçok kiflinin
bu ürünleri t›bbi ürün olmayan bitki olarak kabul etmesi
ve hekime kulland›klar› üründen bahsetmemeleridir. Ka-
ye ve ark. preoperatif vizit esnas›nda, hastalar›n %
70’inin bitkisel ilaç ald›klar›n› ve bunu belirtmediklerini
göstermifltir.

HOMEOPAT‹ (home-ee-oh-PATH-ic)

Homeopati benzerin benzeri iyilefltirmesi prensibine
dayan›r. A¤r› yapan ajanla a¤r›y› tedavi etmektir. Avrupa
orijinli tek tamamlay›c› t›p dal› olan homeopatinin eski
yunan uygarl›¤›nda kullan›ld›¤› bilinmektedir. Ondoku-
zuncu yüzy›lda Almanya’da Dr. Samuel Hahneman bu
yöntemi tekrar gözden geçirmifl ve baz› prensipler sun-
mufltur. Hastal›kta beden ve zihin etkileflimi bozulur, or-
ganlar hastal›k nedeni de¤il, yaflam gücünün kayb› has-
tal›k nedenidir. Hastal›kta bireysel özellikler hastal›k ka-
dar önem tafl›r. Homeopatide tedavi için genellikle bitki-
lerden yararlan›l›r ve haz›rlanan seri dilüsyonlar hastal›-
¤›n fliddetine göre seçilerek uygulan›r. Tedavide do¤al
kurallar›n uyguland›¤› yan etkisi olmayan bir tedavi
yöntemidir  (13,14,16).

RE‹K‹ (RAY-Kee)

Binlerce y›ld›r kullan›lan ve enerji aktar›m› ile flifa
sa¤lanan bir yöntemdir. Kaynag› Tibet olmas›na karfl›n
Japon budist Dr. Mikaousui 1922’de bu yöntemi yeni-
den gündeme getirmifltir. ‹nsan vücudundaki enerji ka-
nallar›ndaki t›kan›kl›¤›n aç›lmas›n› sa¤layarak ac›lar›n
hafiflemesi ve flifa sürecinin h›zlanmas›n› sa¤lar. Uygu-
lay›c› elini bedenin rahats›z bölgesine koyarak flifa ener-
jisi aktarmay› düflünür, bir seans en az 60-90 dakkika
sürer, bu flekilde hasta bölgeye oldu¤u gibi tüm bedene-
de enerji verilir (14-16 ).

AYURVEDA (ah-yur-VAY-dah)

5000 y›l önce tüm insanlar›n birbirleriyle ve dünya
ile uyum içinde yaflad›klar› bir mutluluk ve sa¤l›k k›ral-
l›¤› vard›. fiifa için kulland›klar› sistem Ayurveda idi.
Ayur-Yaflam, Veda-Bilgi demektir. Ayurveda ise ‘Yaflam
Bilgisi’ anlam›na gelir. Fiziksel dengenin, ruhsal rahat-
l›k ve sa¤l›¤›n, çevresel faktörlerin sa¤l›k üzerine etki
yapt›¤› bilinir. Kiflileri hastal›ktan korumak, hastal›k
varl›¤›nda ise tedavi etmeyi amaçlayan sistemdir. Ayur-
veda’n›n Hindistan kökenli oldu¤u bilinmektedir.
1990’dan beri Amerikal›lar bu yöntemi modernize ede-
rek kullanmaya bafllad› ve legal olarak tavsiye edilen t›p

dal› oldu. ‹nsan beden ve zihin olarak bir bütün kabul
edilir ve kiflilerin kendilerine özgü beden dilleri vard›r.
Beden dili çok önemlidir ve 3 ana beden dili vard›r. Vata
- hava, boflluk, Pitta - atefl, Kapha - su, topra¤› ifade eder.
Bunlar›n de¤iflik kombinasyonu ile farkl› 7 beden dili
ortaya ç›kar. Kiflilere yaklafl›mda beden dili kullan›l›r.
Cilt, göz, difl ve dilin fiziksel görünümü, nab›z ve kan
bas›nc› ile yap›lan fizik muayene tedaviye yön verir. Te-
davide sa¤l›kl› beslenme, diet ve bitkisel ürünler kulla-
n›l›r. Kendi tipimize (beden dilimize) uygun beslenme
ve davran›flta bulunarak hastal›ktan korunma hastal›¤›
tedavi etmekten çok daha kolayd›r. Ayurveda’ya aç›kl›k
getirmek için bir bardak sütün etkilerinden bahsedebilir.
Bir bardak sütte 120 kalori vard›r, vücut dilimize uygun
olarak, baz›lar› bir bardak süt içince bu kalori ile ya¤
depolarken baz›lar›n›n kemiklerinde kalsiyum olarak,
baz›lar›n›n böbreklerinde ve idrar yollar›nda tafl, baz›la-
r›nda da enerji olarak etkisi ortaya ç›kar. Kiflilerin kendi
beden dillerine uygun yaflam tarz›n› benimsemeleri ve
beslenmeleri onlar› hastal›klardan korur (8, 11).

Sonuç olarak günümüzde tamamlay›c› t›p, do¤uda
oldu¤u gibi bat›da da bilimselli¤ini ve baflar›s›n› kan›tla-
m›flt›r. Biz Türk hekimlerinin de bir an önce tamamlay›-
c› t›p ile tan›fl›p bu dalda bilimsel araflt›rmalar yaparak
kurumsallaflman›n h›zlanmas›na yard›m etmemiz gere-
kir. Böylece konunun flarlatanlar›n elinden al›narak bi-
limsel bir ortamda uygulanmas› mümkün olacakt›r.
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