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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Atatürk döneminde Türk Jinekoloji Cemi-

yeti tarafından 1934-1939 yılları arasında çıkarılmış olan Türk Jineko-

loji Arşivi adlı mecmuayı ve mecmuada yer alan haberleri gözler 

önüne sererek mecmuayı dönemin sağlık politikaları açısından değer-

lendirmektir. Türk Jinekoloji Arşivi, Cumhuriyet’in ilk yıllarından iti-

baren kadın sağlığına verilen önem dolayısıyla özellikle Türk kadınını 

bilinçlendirmek ve Türk sağlığına kadın doğum ve hastalıkları konu-

sunda yeni geliştirilen tedavi yöntemlerini halka duyurmak açısından 

son derece önem arz etmekteydi. Böylece hem yeni Türkiye Cumhu-

riyeti devletinde sağlıklı kadınlar, sağlıklı genler doğuracak ve yetişti-

recek hem de Türk kadını siyasal ve sosyal alanda olduğu gibi sağlık 

alanında da layık olduğu yere gelecekti. Bu açıdan bakıldığında Türk 

Jinekoloji Arşivi, önemli bir görevi de üstlenmiş bulunmaktaydı. Bu 

sayede bu çalışma, Türk Jinekoloji Arşivi’nin Türkiye Cumhuriyeti ta-

rihi açısından önemini de ortaya koyacaktır. Çalışma meydana getiri-

lirken konuyla ilgili kaynak ve literatür eserler, tarih ilminin öngör-

düğü şekilde tarafsız ve dönemin şartları içerisinde incelenecektir. Ça-

lışma giriş, iki ana bölüm ve sonuç kısımlarından oluşacaktır. Giriş bö-

lümünde Türkiye’de kadın sağlığının kısa bir tarihçesi verilecek cum-

huriyetten önceki dönemlerde kadın sağlığı konusunda neler yapıldı-
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ğına dikkat çekilecektir. Birinci bölümde mecmuayı çıkaran Türk Ji-

nekoloji Cemiyeti hakkında açıklayıcı mahiyette bilgiler verilecektir. 

Cemiyetin amacı, neden kurulduğu ve faaliyetleri bu bölümde verile-

cektir. İkinci bölüm ise Türk Jinekoloji Arşivi mecmuasını ele almak-

tadır. Bu bölümde mecmuanın niçin ve kimler tarafından çıkarıldı-

ğına dair sorulara cevap aranmaya çalışılacaktır. Mecmuanın kaç sayı 

çıktığı ve ne tür haberlere yer verdiği yine bu bölümde tartışılacaktır. 

Mecmua hakkında değerlendirmeler yapılarak Atatürk dönemi kadın 

sağlığı politikaları üzerinden mecmuaya dair bazı çıkarımlarda bulu-

nulacaktır. Sonuç kısmında ise Türk Jinekoloji Arşivi’nin Türk kadın 

sağlığı açısından yeri ve önemi üzerinden değerlendirmeler yapılacak-

tır. Türk Jinekoloji Arşivi, 1934-1939 yılları arasında Türk Jinekoloji 

Cemiyeti tarafından çıkarılmıştır. Mecmuanın mevcut 15 sayısına ula-

şılmıştır. Mecmuanın her bir sayısı ortalama 90 sayfadır. Mecmua ilk 

olarak Ağustos 1934’te neşredilmiş ve üç ayda bir olmak üzere yayın-

lanmıştır. Mecmuanın sahip ve mesul müdürü M.A. Hadi isimli bir 

doktordur. Neşir Heyeti ise Kenan Tevfik, Ahmet Asım ve Ali Esat 

beylerden oluşmaktadır. Mecmua, Türk Jinekoloji Cemiyeti doktorla-

rının kadın hastalıkları ve doğumuyla ilgili ilmi tedkiklerini yayınla-

mıştır. Bundan başka Türk Jinekoloji Cemiyeti’nin aylık toplantılarına 

yer vermiştir. Mecmuanın son sayfalarında ise kadın sağlığına yönelik 

ilaç reklamları yer almaktadır. Mecmua, kadında frengi, bel soğuk-

luğu, gebelik vs. çeşitli hastalıklara çözümler üretmektedir. Kadın has-

talıları ile ilgili konular, alanında doktorlar tarafından ele alınarak 

özellikle kadınlar bu konuda bilinçlendirilmeye çalışılmış, kadın sağlı-

ğına yeni tedavi yöntemleri geliştirilmiş ve bunlar Türk sağlığına ka-

zandırılmıştır. Böylece Türkiye Cumhuriyeti devletinin, sağlıklı nesil-

ler yetiştirme politikası daha iyi bir ivme yakalamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Türk Jinekoloji Cemiyeti, Türk Ji-

nekoloji Arşivi, Kadın Sağlığı. 
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THE JOURNAL OF GYNECOLOGY AND DISEASES IN THE 

PERIOD OF ATATURK: TURKISH GYNECOLOGY ARCHIVE 

(1934-1939) 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the journal of the Turkish 

Gynecology Archive and the news published in the period between 

1934-1939 by the Turkish Society of Gynecology in the period of Ata-

türk and to evaluate the journal in terms of health policies of the pe-

riod. Since the early years of the Republic, the Turkish Archives of 

Gynecology was of utmost importance in terms of raising awareness of 

women’s health and introducing the newly developed treatment met-

hods for obstetrics and gynecology to Turkish health. Thus, both the 

new Republic of Turkey in healthy women will have healthy genes and 

to educate both Turkish woman would come to where it is also worthy 

in the health field as in the political and social fields. In this respect, 

the Turkish Archives of Gynecology also had an important task. Thus, 

this study will reveal the importance in the history of the Turkish Re-

public of Turkey Gynecology Archive. While creating the study, the 

related literature and literature works will be examined in a manner 

that the science of history foresees. The study will consist of introduc-

tion, two main sections and conclusion parts. In the introduction will 

be noted that in the period before a brief history of the republic will 

be given to women's health women’s health in Turkey. In the first sec-

tion, explanatory information about the Turkish Society of Gyneco-

logy is given. The purpose of the Society, why it was founded and its 

activities will be given in this section. The second part deals with the 

Turkish Archives of Gynecology. In this section, it will be sought to 

answer the questions about why the journal was issued and by whom. 

The number of issues and the type of news published in this section 

will also be discussed in this section. Evaluations will be made about 

the journal and some inferences will be made on women's health po-

licies of Atatürk period. In the conclusion part, evaluations will be 

made on the place and importance of Turkish Gynecology Archive for 
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Turkish women’s health. Turkish Archives of Gynecology was publis-

hed between 1934-1939 by the Turkish Society of Gynecology. The 

current number of journals has been reached. The average number 

of sheets is 90 pages. The journal was first published in August 1934 

and published quarterly. M.A. Hadi, the owner and responsible ma-

nager of the journal, is a doctor. The publication committee consists 

of Kenan Tevfik, Ahmet Asım and Ali Esat. The journal published the 

scientific treatment of gynecology and obstetrics of Turkish Gyneco-

logy Society doctors. In addition, it has held monthly meetings of the 

Turkish Society of Gynecology. On the last pages of the journal, there 

are drug advertisements for women's health. This journal, syphilis, 

chlamydia, pregnancy, etc. produces solutions for various diseases. 

The issues related to women's diseases were addressed by doctors in 

the field and especially women were tried to be made aware of this 

issue, new treatment methods were developed for women’s health and 

these were introduced to Turkish health. Thus, the Republic of Tur-

key, raising a healthy generation has achieved a better acceleration 

policy. 

Keywords: Atatürk, Turkish Gynecology Society, Turkish Gyne-

cology Archive, Women’s Health. 
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GİRİŞ 

Türkiye’de kadın sağlığı konusunda yaşanan gelişmeler ve yapı-

lan çalışmalar modern anlamda Tanzimat’la birlikte başlamaktadır. 

Bununla birlikte kadın doğum ve hastalıkları ile ilgili Tanzimat’tan 

önce de bazı gelişmeler yaşanmıştır. Tanzimat’tan önceki dönemlerde 

doğum güçlüğü ve ölü doğum, jinekolojik kanserler, cinsiyet bilgileri, 

kadınla erkek arasındaki farklar, lohusalık ve bununla ilgili hastalıklar 

konusunda bilgiler mevcuttur. Evliya Çelebi, eserinde güç bir doğum 

sahnesinden bahsetmekte ve Harem’de bir kadın hastanesinin olduğu 

bilinmektedir. Tanzimat öncesi kadın doğum ve hastalıklarıyla ilgili 

bilgiler bunlarla sınırlıdır
1
.  

1839 yılıyla başlayan Tanzimat dönemi, Osmanlı Devleti’nin bü-

rokrasi, eğitim, hukuk, sağlık gibi alanlarda gerçek manada modern-

leşmeye başladığı bir dönemdi. Tanzimat dönemi, her konuda olduğu 

gibi kadınlarla ilgili konularda da birçok yenilik ve modernleşmenin 

yaşandığı bir dönem oldu. Kadınlar bu dönemde okullara girdi ve ül-

kenin çeşitli yerlerinde ilk ve orta dereceli inas (kız) mektepleri açıldı. 

Kadınlar, giyim-kuşamlarını Tanzimat’ın getirdiği haklar neticesinde 

batılı tarzda değiştirmeye başladılar. Keza cariyelik de bu dönemde 

kaldırıldı
2
. Tanzimat kadınlara sadece eğitim, kültür ve hukuk ala-

nında haklar tanımadı. Üstelik sağlık konusunda da kadınlara layık 

olduğu önem verildi. Bu sebeple kadın hastalıkları konusunda çeşitli 

adımlar atıldı. 1826 yılında Tıbbiye Mektebi kurulmuş ve bu mektebe 

bağlı olarak Ebelik Mektebi açılmıştı. Viyana Mekteb-i Tıbbiyesi hoca-

larından Dr. Bernard getirtilerek İstanbul’daki Tıbbiye Mektebi’nde 

Fransızca tıp eğitimi verildi. Bernard’ın verdiği dersler arasında “fenn-

i vilâde” (doğum) dersi de bulunmaktaydı. 1852 yılında “fenn-i kıbâle” 

(ebelik) dersini Fenerli Pavlaki Efendi verdi. Tıbbiye Mektebi’nde 

dersler Türkçe olarak verilmeye başladığında ebelik derslerini Dr. 

 

1
 Aykut Kazancıgil, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Bibliyografyası, İstanbul 1973, s. 

XII. 

2
 Şefika Kurnaz, Yenileşme Sürecinde Türk Kadını (1839-1923), Ötüken Neşriyat, 

İstanbul 2011, s. 24-96. 
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Mehmet Vahit Bey ve Vuçino Bey okutmuştur
3
. 1881 yılından itibaren 

kadın doğum ile ilgili yabancı kitapların Türkçe’ye tercüme edildiği 

de görülmektedir. Nitekim bu anlamdaki ilk tercümeyi Tıbbiye Mek-

tebi’nde Emraz-ı Hariciye doktoru ve Cemiyet-i İlmiye-i Osma-

niye’nin kurucularından Birgivi Kâtibzâde Mehmet Nuri’nin Fransız 

Dr. Lucien Pénard’dın kitabını “Rehnümâ-yı Kavâbil” adıyla yaptığı an-

laşılmaktadır
4
. Aynı tarihte Tıbbiye Mektebi hocalarından İbrahim 

Lütfi, Hüseyin Remzi, Nafiz Süreyya, Hüseyin Sabri, Ahmet Hilmi gibi 

kişilerden oluşan bir komisyon Alman jinekolog Scanzoni’nin kadım 

doğumla ilgili bir kitabını “Fenn-i Vilâde” adıyla tercüme etmiştir
5
. Ka-

dın doğum ve hastalıkları ile ilgili yayın faaliyetleri bu tarihten sonra 

da devam etmiştir. 1895 yılında Uşşâkizâde Halid Ziyâ, bütün annele-

rin faydalanması için “Kanun ve Fenn-i Vilâde” adı bir kitap yayınlamış-

tır
6
. 1904’te ise Besim Ömer, kadın hastalıklarının neden ve nasıl art-

tığını sorguladığı “Emrâz-ı Nisânın Sebeb-i Kesreti” adında bir eser ka-

leme almıştır
7
. 

Kadın doğum ve hastalıkları ile ilgili yabancı eserlerin tercüme 

edilip ilmi kitapların kaleme alındığı dönemde Avrupa’da kadın do-

ğum ve hastalıkları üzerine tahsil görmüş ve daha sonra Türkiye’ye 

gelerek alanında uzmanlaşmış doktorlar bulunmaktaydı. 1880 yılın-

dan itibaren Avrupa’ya giden doktorlar arasında Besim Ömer, Asaf 

Derviş ve İsmail Derviş gibi önemli kişiler vardı. Besim Ömer, Pa-

ris’ten döndükten sonra Tıbbiye Mektebi’nde Fenn-i Vilâde Muallimi 

 

3
 Besim Ömer, Doğum Tarihi, Ahmet İhsan Matbaası, İstanbul 1932, s. 47-50. 

4
 Kadın doğum v doğurtma yöntemleriyle ilgili fenni ve cerrahi bilgileri içeren eser, 

500 sayfadan oluşmaktadır. Bkz. Lucien Pénard, Rehnümâ-yı Kavâbil, (Müt.: Birgivi 

Kâtibzâde Mehmet Nuri), Matbaa-ı Ceride-i Askeriye, İstanbul 1297. 

5
 Eser, toplamda 481 sayfadır. Bkz. Scanzoni, Fenn-i Vilâde, (Mütercimler: İbrahim 

Lütfi, Hüseyin Remzi, Nafiz Süreyya, Hüseyin Sabri, Ahmet Hilmi), Matbaa-ı Tıbbiye-

i Şahane, 1297. 

6
 Eser, toplamda 109 sayfadır. Ayrıca Halid Ziyâ Bey, eserinin mukaddime kısmında 

eseri fenni olarak yazmadığını ve özellikle validelere hitaben kaleme aldığını belirt-

miştir. Bkz. Uşşâkizâde Halid Ziyâ, Kanun ve Fenn-i Vilâde, Nişan Berberyan Mat-

baası, İstanbul 1311. 

7
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1320. 
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olarak atanmış
8
, Asaf Derviş Berlin’den döndükten sonra Gülhane 

Hastanesi’nde kadım doğum derslerine girmiş ve Mekteb-i Tıbbiye-i 

Mülkiye’de Nisaiye muallimliğine tayin olunmuş
9
, İsmail Derviş ise 

Lyon’da eğitimini tamamladıktan sonra Tıbbiye Mektebi’nde Fenn-i 

Kıbâle Muallimliği Yardımcılığı görevine getirilmiştir
10

. Avrupa’da ka-

dın doğum ve rahatsızlıkları üzerine modern tekniklerle eğitim gören 

bu doktorlar yurda döndükten sonra alanlarında kitaplar yazmışlar, 

kliniklerinde kadın hastalarını tedavi etmeye başlamışlardır. 1908’de 

II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte kadın hastalıkları konusunda da iler-

lemeler kaydedilmiştir. 1909’da Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye ile Ka-

dırga’daki Tıp Fakültesi birleştirilmiş ve vilâdiye ve nisaiye olarak iki 

ayrı şube kurulmuş ve müderrisliklerine de Besim Ömer ile Asaf Der-

viş beyler getirilmiştir
11

.  

II. Meşrutiyet’in ilanıyla beraber Avrupa’da kadın doğum ve has-

talıklarıyla ilgili dönemin en seçkin kurumlarında eğitim gören dok-

torlar memlekete döndükten sonra alanlarında çeşitli eserler vermeye 

devam etmişlerdir. 1909 yılında Refik Münir, Almanca’dan “Fenn-i 

Vilâde” ismiyle bir tercüme kitap neşretmiştir
12

. 1911’de de Kenan 

Tevfik Bey, Almanca bir kadın doğum ve hastalıkları eserini çevirerek 

“Telhis-i Emrâz-ı Nisâiye” adıyla yayınlamıştır
13

. Kadın doğum ve hasta-

lıkları konusunda yaşanan bu gelişmeler mütareke dönemi ve Cum-

huriyet’in ilanıyla da devam etmiştir. Bilhassa Cumhuriyet’in ilk yılla-

 

8
 Besim Ömer, kadın doğum uzmanı olduktan sonra Mustafa Nizameddin Bey’le 

Fransız jinekolog Auguste Lutaud’un kadın doğum ve hastalıkları ile ilgili eserini 

Fransızcadan Türkçeye tercüme etmiştir. Eser, 527 sayfadan oluşmaktadır. Bkz. A. 

Lutaud, Emrâz-ı Nisâ, (Müt.: Besim Ömer-Mustafa Nizameddin), Mekteb-i Tıbbiye-i 

Şahane Matbaası, İstanbul 1314. 

9
 Asaf Derviş Bey, 1902 yılında Türkiye’de Nisâiye ve Vilâdiye uzmanı olarak tanındı. 

Refik Münir Keskin, Saim Sağlık, “Türkiye’de Vilâddiye Tarihinden Bir Hülâsa”, 

Türk Tıb Tarihi Arşivi, S 11, İstanbul, Mart 1939, s. 105. 

10
 Besim Ömer, Doğum Tarihi, s. 50-53. 

11
 Besim Ömer, Doğum Tarihi, s. 53. 

12
 Eser 294 sayfadır. Bkz. Refik Münir, Fenn-i Vilâde, Matbaa-ı Kütübhane-i Cihan, 

Dersaadet 1325. 

13
 Kitap toplam 312 sayfadır. Bkz. Kenan Tevfik, Telhis-i Emrâz-ı Nisâiye, Hikmet 

Matbaa-ı İslâmiyesi, Dersaadet 1327. 
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rında kadın doğum konusunda yine çeşitli eserler verilmiştir. Müta-

reke döneminde Avanzâde M. Süleyman “Kadın Hastalıklarından Seye-

lan-ı Ebyaz” adında bir eser kaleme almıştır
14

. Dr. Asaf Bey, 1924 yı-

lında “Mufassal Kadın Hastalıkları” adlı kitabı öğrenciler ve hekimler 

için çıkarmıştır
15

. Cumhuriyet’in ilk yıllarında kadın doğum ve rahat-

sızlıkları hakkında kitap kaleme alan diğer jinekologlar arasında Ah-

met Asım
16

, Cemal Zeki
17

, Tevfik Remzi
18

, Besim Ömer
19

 ve Doktor 

Behzat
20

 gibi kişiler bulunuyordu. 

Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte Türk jinekolojisi açısından önemli 

sayılabilecek gelişmeler olmuştur. 1925 tarihindeki Birinci Milli Türk 

Tıp Kongresi’nde ülkenin sağlık meseleleri masaya yatırılmış, kadın 

sağlığı, sağlıklı doğum ve çocuk ölümlerinin önüne geçilmesi için 

önemli kararlar alınmış
21

, Besim Ömer ve Refik Münir tarafından ra-

porlar sunulmuştur
22

. 1928 yılında da İstanbul Kadırga’daki Kadın 

Doğum Kliniği, Haydarpaşa’daki Tıp Fakültesi’ne nakledilmiş ve bu-

radaki Kadın Doğum Kliniği ile birleştirilmiştir
23

. 1933 yılında yapılan 

üniversite reformu neticesinde İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum 

 

14
 Bkz. Avanzâde M. Süleyman, Kadın Hastalıklarından Seyelan-ı Ebyaz, Kader Mat-

baası, Dersaadet 1335. 

15
 Eser toplamda 540 sayfadır. Bkz. Doktor Asaf, Mufassal Kadın Hastalıkları, I, Ka-

der Matbaası, İstanbul 1340. 

16
 Ahmet Asım, İlm-i Emrâz-ı Nisâiye, Kader Matbaası, İstanbul 1928; Ahmet Asım, 

Viladî ve Nisaî Ameliyatlarda İbtal-i Hiss-i Katani, Kader Matbaası, İstanbul 1927. 

17
 Cemal Zeki, Gebelik, Doğum Lohusalık Hıfzıssıhhası, Kader Matbaası, İstanbul 

1928; Cemal Zeki, Kadın Rahatsızlıkları, Kader Matbaası, İstanbul 1928. 

18
 Tevfik Remzi, Nisâiye ve Vilâdiye’de Muayene ve Teşhis Usulleri, Kader Matba-

ası, İstanbul 1928. 

19
 Besim Ömer, Fenn-i Vilâde-4, Ameliyat-ı Vilâdiye, Ahmed İhsan Matbaası, İstan-

bul 1927. 

20
 Doktor Behzat, Tıbbi-Cerrahi Kadın Hastalıkları, Bağdat, 1933. 

21
 1925 yılından itibaren Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti, Ankara, Konya, Ço-

rum, Adana, Malatya, Kars, Erzurum, Balıkesir, Eskişehir ve İzmir gibi yerlerde do-

ğum ve çocuk yurtları ile kadın ve çocuk dispanserleri kurmuştur. Besim Ömer, Do-

ğum Tarihi, s. 54. 

22
 Besim Ömer, Refik Münir, “Doğumdan Evvel ve Doğum Esnasında Çocuk Zayiatı”, 

Birinci Milli Türk Tıp Kongresi Müzakeratı (1-3 Eylül 1925), Kader Matbaası, İs-

tanbul 1926, s. 14-31. 

23
 Besim Ömer, Doğum Tarihi, s. 55. 
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Kürsü reisliğine Alman doktor Prof. Liepmann davet edilmiştir. Liep-

mann’ın vefatından sonra reisliğe 1934’te Tevfik Remzi Kazancıgil ge-

tirilmiştir
24

. Cumhuriyet’in ilk yıllarında sadece klinikler genişletilme-

miş üstelik kadın doğum doktorları tarafından cemiyet kurma yoluna 

da gidilmiş, cemiyet çıkardığı yayın organı sayesinde jinekoloji alanın-

daki son gelişmeleri ve tedavi yöntemlerini ülke kadınlarına ulaştır-

mayı hedeflemiştir. 

I. Türk Jinekoloji Cemiyeti 

Türkiye’de tıbbi uzmanlık alanlarına dair cemiyetler 1925 yılın-

dan sonra Türk Tıp Cemiyeti çatısı altında kurulmaya başlamıştır
25

. 

Aykut Kazancıgil’in kitabında verdiği bilgiye göre, 5 Mayıs 1925 tari-

hinde Türk Vilâdiye ve Emrâz-ı Nisâiye Cemiyeti kurulmuştur. Cemiyetin 

kurucuları arasında Kenan Tevfik, Refik Münir ve Tevfik Remzi (Ka-

zancıgil) beyler bulunmaktadır. Cemiyet’in reisliğini Kenan Tevfik, 

ikinci reisliğini Refik Münir, katib-i umumiliğini ise Tevfik Remzi Bey 

yapmıştır. Aykut Kazancıgil’in kitabında verdiği cemiyetin kuruluş 

belgesine göre cemiyetin amacı, mütehassısların mesaisini müşterek 

bir sahada birleştirmek ve kendi aralarında ilmi tetkiklerde bulun-

maktır. Cemiyetin idare merkezi ise Beyoğlu Saka çıkmazında Türk 

Tıp Cemiyeti binasıydı. Cemiyetin İstanbul’dan başka şubesi bulun-

mamaktaydı
26

. 1925-1933 yılları arasında Türk Vilâdiye ve Emrâz-ı 

Nisâiye Cemiyeti adını kullanan cemiyet, 1933 tarihinden itibaren Türk 

 

24
 Kazancıgil, Türk Jinekoloji ve Obstetrik…, s. XXXV-IXL. 

25
 Kazancıgil, Türk Jinekoloji ve Obstetrik…, s. XLVI. 

26
 Kazancıgil, Türk Jinekoloji ve Obstetrik…, s. XLIX-LIII. 
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Jinekoloji Cemiyeti adını almıştır
27

. 1935 yılında ise ismi Türk Ginekologi 

Kurumu olarak yeniden değiştirilmiştir
28

.  

Türk Jinekoloji Cemiyeti, kurulduğu tarihten itibaren aylık top-

lantılar yaparak kadın doğum ve hastalıkları hakkında uzman doktor-

ların son araştırma ve tedavi yöntemlerini değerlendirmiştir. Cemiyet 

1925 yılında kurulduktan sonra aylık içtimalar yapmasına rağmen 

1933 yılından sonraki aylık toplantılar hakkında bilgi mevcuttur. Ce-

miyet, 1933 yılının Şubat ayı toplantısında senelik seçimini yapmış ve 

seçim neticesinde reisliklere Tıp Fakültesi Kliniği Nisaiye Müderrisi 

Prof. Kenan Tevfik ve Gülhane Nisaiye Muallimi Ali Esat Beyler ve 

katib-i umumiliğe Tıp Fakültesi Kliniği Nisaiye Doktoru Prof. Tevfik 

Remzi Beyler seçilmişlerdir. Cemiyet, Esat Bey’in riyaseti altında Saka 

Salim çıkmazındaki 28 Ocak 1933 tarihli aylık toplantısında, fibromlar 

hakkındaki veriler gösterildikten sonra Dr. Naşit Bey tarafından 

myome ve gebelik mevcut bir hasta gösterilmiştir. Toplantıya Kenan 

Tevfik, Ali Esat, Hadi İhsan, Orhan Tahsin ve Aziz Fikret Beyler ka-

tılmışlardır. Gülhane Nisaiye Başasistanı Dr. Şükrü Şakir Bey tarafın-

dan Gülhane’de Muallim Esat Bey’in tatbik etmekte olduğu Schauta 

yöntemi ile rahim yolu ameliyesi neticesi görülen rahim kanseri hak-

kında bir konuşma yapmış ve bu konuşmaya Orhan Tahsin ve Kenan 

Tevfik Bey katılmışlardır. Dr. Saim Bey ise gebe serumunu tavşana 

vermek suretiyle gebenin hızlı bir şekilde hormonal teşhisi konusunda 

ilk kez Gülhane’de uygulamasına başlanan yönteme dair veriler gös-

termiştir
29

.  

 

27
 Tedavi Notları dergisinin Mart 1933 tarihli sayısında çıkan bir haberde Türk Vilâdiye 

ve Emrâz-ı Nisâiye Cemiyeti aylık toplantısından bahsetmekteydi, Tedavi Notları, Nu-

mara: 7, Mart 1933, s. 183; Cumhuriyet gazetesinin 15 Teşrin-i sani/15 Kasım 1933 

tarihli sayısında da Türk Jinekoloji Cemiyeti’nin aylık toplantısından bahsedilmekteydi, 

“Türk Jinekoloji Cemiyeti”, Cumhuriyet, 15 Teşrin-i sani/15 Kasım 1933. Bu bilgiler-

den de anlaşılacağı üzere cemiyetin Türk Vilâdiye ve Emrâz-ı Nisâiye Cemiyeti şeklindeki 

adı son olarak Mart 1933’te kullanılmıştır. Kasım 1933 tarihinden itibaren ise cemi-

yetin adı Türk Jinekoloji Cemiyeti olarak değişmiştir.  

28
 Türk Ginekologi Arşivi, No: 5, Ağustos 1935. 

29
 “Türk Vilâdiye ve Emrâz-ı Nisâiye Cemiyeti”, Tedavi Notları, Numara: 7, Mart 

1933, s. 183 
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Cemiyet, 8 Kasım 1933 tarihinde aylık toplantısını yapmıştır. Ke-

nan Tevfik Bey’in riyasetinde toplanan içtimada azadan Muallim Fuat 

Fehim Bey, dış rahim bir gebelik vakası takdim etmiş, Dr. Ahmet Asım 

Bey, saralı kadınlarda gebelik ve doğum hakkında tebliğde bulunmuş, 

Dr. Bahar Bey dış gebelik örneği arz etmiş, Kenan Tevfik Bey ameli-

yatla çıkardığı üç tahtelmuhati fibrom piyesi göstermiştir. Bu vakalar 

hakkında yapılan fenni tartışmalara Kenan Tevfik, Fuat Fehim, Ah-

met Asım, Nuri Süleyman, Şükrü, Şerif, Bahar ve Leontiyadis Beyler 

iştirak etmişlerdir
30

. Cemiyet, Aralık ayı toplantısını yine Kenan Tevfik 

Bey’in riyaseti altında gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda, Dr. Ahmet 

Asım Bey, iki taraflı bir hydrosalpinx vakasını sunmuş, Muallim Ali 

Esat, Dr. Orhan Tahsin, Kenan Tevfik Beyler de tıbbi konuşmalar 

yapmışlardır
31

. Türk Jinekoloji Cemiyeti, 1934 yılının haberlerde 

mevcut ilk toplantısını 14 Mart’ta akdetmiştir. Bu toplantıda, Dr. Hadi 

İhsan Bey, ferç hakkesinin röntgenle tedavisine dair tebliğde bulun-

muştur. Muallim Dr. Ali Fuat Bey, iki granulosazelltumor vakası tak-

dim etmiş ve projeksiyonla çok nadir görülen bu vakaları açıklamıştır. 

Dr. Şükrü Bey, sağ tarafında yumurtalık kisti, halip taşı ve apandisit 

bulunan bir hastanın müşahedesini arz etmiş ve ameliyatla elde edilen 

örnekleri göstermiştir. Konular hakkında yapılan tartışmalara Refik 

Münir, Kenan Tevfik, Ali Esat, Ahmet Asım, Hadi İhsan, Orhan Tah-

sin, Aziz Fikret, Nuri Süleyman ve Şükrü Beyler katılmışlardır
32

.  

Basında çıkan haberlerden Türk Jinekoloji Cemiyeti’nin Türk il-

minin gelişimi açısından gerekli önemi gördüğü anlaşılmaktadır. Ni-

tekim Cumhuriyet gazetesinin 13 Nisan 1934 tarihli bir nüshasında 

“Kadın hekimleri tarafından tesis edilen ve memleketimizin ilmi varlık ve ha-

reketlerinde büyük hizmetleri olan Türk Jinekoloji Cemiyeti her ay toplantıla-

rına muntazaman devam etmekte ve birçok ilmi mevzuları tetkik ve münakaşa 

etmektedir.” denmekteydi
33

. Gazete cemiyetin 1934 yılının Nisan ayı 

toplantısına yer vermiştir. Reisliğini Prof. Fuat Fehim ve Kenan Tevfik 

 

30
 “Türk Jinekoloji Cemiyeti”, Cumhuriyet, 15 Teşrin-i sani/15 Kasım 1933. 

31
 “Türk Jinekoloji Cemiyeti”, Cumhuriyet, 21 Aralık 1933. 

32
 “Jinekologların Toplantısı”, Cumhuriyet, 22 Mart 1934. 

33
 “Kadın Hekimlerinin İçtimaı”, Cumhuriyet, 13 Nisan 1934. 
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Beylerin yaptığı bu toplantıda, Muallim Ali Esat Bey, eksik doğan ço-

cuklarda harman tedavisine dair bir tebliğ sunmuştur. Fuat Fehim 

Bey de rahim ve rahim yolu iltihaplarının tedavisi hakkında konuş-

muştur. Bu mevzular hakkında yapılan görüşmelere Kenan Tevfik, 

Ahmet Asım, Nuri Süleyman, Hadi İhsan, Hüseyin Naşit, Aziz Fikret 

Beyler katkıda bulunmuşlardır
34

. Cemiyet, Mayıs ayı toplantısını 9 

Mayıs 1934 Çarşamba günü Etıbba Odası’nın toplantı salonunda Ke-

nan Tevfik Bey’in riyaseti altında gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda, 

Kenan Tevfik Bey, kadında belsoğukluğu hakkında detaylı bir tebli-

gatta bulunmuştur. Dr. Ahmet Asım Bey, rahim delinme ve yırtılma-

larından bahsetmiş ve buna ait ameliyatla çıkardığı üç örneği açıkla-

mıştır. Ali Esat Bey, idrar yolu tamamen tahrip olmuş bir kadında yeni 

bir usulle yaptığı plastik ameliyatı anlatmış ve hastayı takdim etmiştir. 

Dr. Şerif Bey, adenomiyosis hakkında tebliğde bulunmuştur. Kenan 

Tevfik Bey, bir dış gebelik vakasından bahsetmiş ve bununla ilgili bir 

vakayı göstermiştir. Bütün bu konular üzerinde, Hadi İhsan, Şükrü 

ve Muzaffer Beyler de görüş bildirmişlerdir
35

. 

Aykut Kazancıgil, 1934 yılında cemiyetin 1925 yılındaki kurulu-

şunda rol almış jinekolog doktorları arasında bir anlaşmazlık çıktığını 

ve bu anlaşmazlık yüzünden cemiyetin ikiye bölündüğünü belirtmek-

tedir. Bu bölünmede Tevfik Remzi, Prof. Liepmann ve A.E. Birol gibi 

jinekologlar, Türk Kadın Hekimleri Birliği’ni kurmuşlardır
36

. Nitekim 

Kazancıgil’in verdiği bu bilgiyi Cumhuriyet gazetesinin 28 Mayıs 1934 

tarihli nüshasında verilen bir bilgi de doğrulamaktadır. Bu haberde, 

Türk Jinekoloji Cemiyeti Riyaseti’nden neşredilen bir yazıya yer veri-

liyor ve Türk Jinekoloji Cemiyeti’nden yapılan açıklamada 22 Mayıs 

1934’te kurulan Türk Doğum ve Kadın Hekimleri Birliği’nin Türk 

Jinekoloji Cemiyeti ile bir alakasının bulunmadığı ifade ediliyordu
37

. 

Türk Jinekoloji Cemiyeti, senenin son ilmi toplantısını 1934 yılının 

Haziran ayında yapmıştır. Kenan Tevfik Bey’in reisliğinde toplanan 

 

34
 “Kadın Hekimleri”, Cumhuriyet, 15 Nisan 1934. 

35
 “Kadın Hekimlerinin Toplantısı”, Cumhuriyet, 21 Mayıs 1934. 

36
 Kazancıgil, Türk Jinekoloji ve Obstetrik…, s. LV-LVI. 

37
 “Bir Tavzih”, Cumhuriyet, 28 Mayıs 1934. 
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bu içtimada, Dr. Ahmet Asım Bey, çok nadir bir hunsa vakası sunmuş 

ve hastadan ameliyatla çıkardığı örneği göstermiştir. Muallim Ali Esat 

Bey, muhafazakâr miyom ameliyatında röntgenin önemi konusunda 

bir tebliğde bulunmuş ve örneklerini paylaşmıştır. Dr. Hadi İhsan 

Bey, huveysalı giraf nezfine ait bir örnek vermiş ve açıklamalar yap-

mıştır. Muallim Ali Esat Bey, bir gebelik ve lösemi miyeloit vakasından 

bahsetmiştir. Dr. Ahmet Asım Bey, kadınları kısırlaştırma yöntemleri 

ve bunların akıl ve ruh hastalıklarındaki tatbik mahallerine dair bir 

konuşma gerçekleştirmiştir. Dr. Hadi İhsan Bey, uzun süreli bir rahim 

iltihabı vakası hakkında bilgi vermiştir
38

. 8-9 Ekim 1935 tarihinde ise 

Birinci Ulusal Türk Jinekoloji Kurultayı, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve-

kili Refik Saydam’ın başkanlığında toplanmış ve Türk jinekologlar bil-

hassa Türk Jinekoloji Cemiyeti azaları kadın doğum ve hastalıkları ko-

nusunda çeşitli raporlar sunmuşlardır
39

. 

Türk Jinekoloji Cemiyeti, bütün bu ilmi toplantılarında tartıştığı 

konuları ve kadın doğum ve hastalıklarıyla ilgili uyguladıkları tedavi 

yöntemlerini yayınlayarak halka duyurma ihtiyacı hissetmiş ve bir 

müddet sonra Türk Jinekoloji Arşivi adlı bir mecmua çıkarmaya baş-

lamıştır. 

II. Türk Jinekoloji Cemiyeti’nin Yayın Organı: Türk Jinekoloji 

Arşivi  

a) Mecmuanın Neşir Heyeti, Muhtevası ve Özellikleri 

Türk Jinekoloji Arşivi, 1934 yılının Ağustos ayından itibaren Türk 

Jinekoloji Cemiyeti’nin yayın organı olarak yayın hayatına başlamış bir 

mecmuadır. Türk Jinekoloji Arşivi’nin sahibi ve mesul müdürü M.A. 

Hadi Bey’dir. Mecmuanın neşir heyeti ise Kenan Tevfik, Ahmet Asım 

ve Ali Esat Beylerden oluşmaktadır
40

. Mecmuanın çıkarılmaya başlan-

masından dönemin basınının da haberdar olduğu ve okuyucularına 

duyurduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Cumhuriyet, 4 Eylül 1934 tarihli 

 

38
 “Kadın Doktorları Son İlmî Toplantılarını Yaptılar”, Cumhuriyet, 24 Haziran 1934. 

39
 “Türk Ginekologi Kurumu’nun 1934-1935 Senesi Faaliyet Raporu”, Türk Gineko-

logi Arşivi, No: 7, Şubat 1936. 

40
 Türk Jinekoloji Arşivi, No:1, Ağustos 1934. 
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sayısında mecmuanın çıkmasıyla ilgili şöyle bir haber yapmıştır: “Türk 

Jinekoloji Cemiyeti tarafından Türk Jinekoloji Arşivi adlı bir mecmua neşre-

dilmeye başlanmıştır. Üç ayda bir neşredilecek olan mecmua çeşitli konularla 

ile ilgili yazıları ihtiva eden ilk sayısını çıkarmıştır. Kadın hastalıklarının bü-

tün safhaları ve mevkileri üzerinde etütler ihtiva eder. Okuyucularımıza tavsiye 

ederiz.”41
 

Mecmuanın ilk sayısında dağıtım yeri olarak Beyoğlu’ndaki İstik-

lal Caddesi üzerindeki Tünel Kütüphanesi belirtilmiştir. Yine aynı sa-

yıda mecmuanın üç ayda bir olmak üzere Ağustos, İkinci Teşrin (Ka-

sım), Şubat ve Mayıs aylarında çıkarılacağı ve yazıların İstanbul Alman 

Hastanesi’nde Dr. M.A. Hadi Bey’e gönderilmesi gerektiği de ifade 

edilmiştir
42

. Mecmuanın ikinci sayısından itibaren sahibi ve mesul mü-

dürü ibaresi kalkmış, M.A. Hadi Bey de, neşir heyetine dâhil olmuş-

tur. Yazı İşleri Müdür Hadi Bey’in yeri de Beyoğlu İstiklal Cad-

desi’nden Sıraselviler Caddesi 18 numaraya taşınmıştır.
43

 Mecmua, ilk 

sayısından itibaren Türkçe ve Almanca olarak çıkarılmıştır. Mecmu-

ada kapak sayfasından hemen sonra bir içindekiler kısmı bulunmak-

tadır. İçindekiler kısmında, o sayıda jinekolog doktorlar tarafından 

kadın doğum ve hastalıkları ve tedavi yöntemleriyle ilgili yazılar yer 

almaktadır. Doktorların ilmi yazılarından sonra tercüme kısmında ya-

bancı doktorların jinekoloji sahasındaki bir makalesi Türkçeye çevril-

mektedir. Bu bölümden sonra ise cemiyetler başlığında Türk Jineko-

loji Cemiyeti’nin aylık ilmi toplantılarına yer verilmektedir. Hülasalar 

bölümünde ise mecmuanın neşir heyetinden bir doktor, yabancı dok-

torların jinekoloji sahasındaki yeni tedavi yöntemleri hakkında kısa 

bilgiler vermektedir. Yabancı diller kısmında da, mecmuanın Alman-

caya çevrilmiş hali verilmekte ve mecmuanın Almanca bir özeti yapıl-

maktadır. Ayrıca mecmuanın her sayısında belirli sayfalarda ilaç ve 

korse ilan ve reklamları bulunmaktadır
44

.  

 

41
 Cumhuriyet, 4 Eylül 1934. 

42
 Türk Jinekoloji Arşivi, No:1, Ağustos 1934. 

43
 Türk Ginekologi Arşivi, No: 2, İkinci teşrin 1934. 

44
 Türk Jinekoloji Arşivi, No:1, Ağustos 1934; Türk Ginekologi Arşivi, No: 2, İkinci 

teşrin 1934. 
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1934-1939 tarihleri arasında çıkan ve ortalama 90 sayfa çıkan mec-

muanın ulaşılabilen toplamda 15 sayısı mevcuttur
45

. Mecmuanın üç 

ayda bir çıktığı göz önünde bulundurulursa beş senelik yayın dönemi 

içerisinde toplamda 20 sayı çıkarması gereklidir. Bu da mevcut nüs-

halardan beş tanesinin eksik olduğunu göstermektedir.  

b) Mecmuada Kadın Doğum ve Hastalıkları Konusundaki İlmî 

Yazılar 

Türk Jinekoloji Cemiyeti azaları, aylık toplantılarında kadın has-

talıklarıyla ilgili konularda uyguladıkları tedavi yöntemlerini kendi 

aralarında münakaşa edip tartışıyorlardı. Ancak bu yöntemlerden sa-

dece kendileri haberdar oluyorlardı. Geliştirdikleri tedavi yöntemle-

rini halkla ve yerli ve yabancı jinekologlarla paylaşmak isteyen Türk 

Jinekoloji Cemiyeti, işte bu sebeple Türk Jinekoloji Arşivi mecmuasını 

çıkarmaya başladı. Cemiyet’in 1934-1935 yılları arasında gerçekleştir-

diği faaliyetler hakkında mecmuada bir yazı neşreden Tük Jinekoloji 

Cemiyeti’nin Kâtib-i Umumisi Dr. Ahmet Asım, bu mecmuayı aslında 

üç sene evvel çıkarmak istediklerini fakat bir türlü çıkarılamadığını 

belirttikten sonra mecmuanın yurt içinde ve yurt dışında gerekli ilgiyi 

gördüğünü şu sözlerle belirtiyordu: “Mecmuamızı, memleket dâhilindeki 

arkadaşlarımız beğendiği ve çok lüzumlu bulduğu derecede memleket haricin-

deki meslektaşlarımız ve bilhassa Almanya, Avusturya, Macaristan ve Çekoslo-

vakya’daki profesörlerle diğer tanıdığımız doktorlar da arşivimizi seve seve ve 

büyük bir alaka ile okuduklarını bize gönderdikleri mektuplarda yazmaktadır-

 

45
 Mecmuanın mevcut sayıları şunlardır: Türk Jinekoloji Arşivi, No:1, Ağustos 1934; 

Türk Ginekologi Arşivi, No: 2, İkinci teşrin 1934; Türk Ginekologi Arşivi, No: 5, 

Ağustos 1935; Türk Ginekologi Arşivi, No: 6, İkinci teşrin 1935; Türk Ginekologi 

Arşivi, No: 7, Şubat 1936; Türk Ginekologi Arşivi, No: 8, Mayıs 1936; Türk Gineko-

logi Arşivi, No: 9, Ağustos 1936; Türk Ginekologi Arşivi, No: 10, İkinci teşrin 1936; 

Türk Ginekologi Arşivi, No: 14, İkinci teşrin 1937; Türk Ginekologi Arşivi, No: 17-

18, Ağustos-İkinci teşrin 1938; Türk Ginekologi Arşivi, No: 19, Şubat 1939; Türk 

Ginekologi Arşivi, No: 20, Mayıs 1939; Türk Ginekologi Arşivi, No: 21, Ağustos 

1939; Türk Ginekologi Arşivi, No: 22, Sonteşrin 1939. 
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lar. Gazetemizin yabancı diyarda kazandığı mühim kıymet ve büyük ehemmi-

yeti, Viyana’dan Prof. Latzko’nun gönderip 5 inci nüshamızda neşrettiğimiz 

(Anesthesie und Operationsresultat) travmayı da isbat etmektedir.”46
 

Mecmuanın ilk sayısından itibaren jinekoloji doktorları, kadın do-

ğum ve hastalıkları üzerine uyguladıkları tedavi ve yöntemleri makale 

olarak yayınlamışlardır. Mecmuanın ilk sayısında Kenan Tevfik “Ka-

dında Gonore”, adlı yazısında kadınlarda da belsoğukluğu rahatsızlı-

ğının görüldüğü ve bunların nasıl tedavi edilebileceği üzerinde dur-

muş, Ali Esat “Granulosa Hücreli Tümör”, Ahmet Asım “Unku Rahim 

Kanseri Tedavisine Dair”, Şerif Hayri “Adenomyosis”, M.A. Hadi Bey 

“Gebelik ve Şeker Hastalığı” başlıklı makaleler kaleme almışlar, jine-

koloji ilmi camiasına sunmuşlardır
47

. İkinci sayıda, Ali Esat, “Bir Suni 

Mehbil Vakası” başlıklı yazısında rahmi olamayan ve hiç adet görme-

yen genç bir kızı nasıl tedavi ettiğini anlatmaktadır. Ahmet Asım da 

“Kadınları Kısırlaştırma Usulleri ve Bunların Akıl ve Ruh Hastalıkla-

rındaki Tatbiki Mahalleri” adlı yazısında akıl ve ruh sağlığı yerinde 

olmayan kadınların nasıl ve hangi tedavi yöntemleriyle kısırlaştırılabi-

leceğini detaylı bir şekilde incelemiştir. Dr. Leontiadis de “Cycle Oest-

rien ve Azai Tenasüliyede Husule Gelen Vazifevi Tahavvüller” başlıklı 

makalesinde kadının gebelik döneminde tenasül organında ne gibi 

değişimler meydana geldiğini ortaya koymaktadır
48

. 

Mecmuanın ikinci sene beşinci sayısında da önemli makaleler ya-

yınlamıştır. Viyanalı Doktor W. Latzko “Anasthesie und Operatonsre-

sultant” adlı yazısında ameliyatlarda ve doğumlarda anestezinin uygu-

lanışını anlatmıştır. Kenan Tevfik, “Amenorede Progynon ve Proluton 

Tedavisi” adlı makalesinde amenore (adet görememe) rahatsızlığında 

Progynon ve Proluton ilaçlarının nasıl kullanılacağına değinmiştir. Dr. 

Şükrü Şakir, “Fluor Tedavisine Dair”, Şerif Çanğa “Miaddaki Gebede 

Binefsihi Taklip”, M.A. Hadi ise “Klimakton Hakkında” başlıklı yazılar 

 

46
 “Türk Ginekologi Kurumu’nun 1934-1935 Senesi Faaliyet Raporu”, Türk Gineko-

logi Arşivi, No: 7, Şubat 1936. 

47
 Türk Jinekoloji Arşivi, No:1, Ağustos 1934. 

48
 Türk Ginekologi Arşivi, No: 2, İkinci teşrin 1934. 
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yazmışlardır
49

. Mecmuanın altıncı sayısı Birinci Ulusal Türk Jinekoloji 

Kurultayı’nda sunulan bildirilere ayrılmıştır. Kenan Tevfik, kurul-

tayda sunduğu “Losalık İntanları” başlıklı tebliğinde kadınların doğu-

mundan sonraki lohusalık döneminde meydana gelen iltihapları ve bu 

iltihaplara karşı nasıl tedbir alınacağını açıklamıştır. Dr. Ahmet Asım 

Onur, “Mülhakat İntanlarının Tedavisi” başlıklı bildirisinde, rahim ve 

rahim yolu iltihapları durumunda hangi tedavilerin uygulanacağını 

incelemiştir. Dr. Ali Esat Birol da, “Kadında Kısırlık” başlıklı rapo-

runda, kısırlığın tanımını yapmış ve kadınların kısırlaşmasının neden-

leri üzerinde durarak kadın kısırlığına karşı tedavi yöntemlerini an-

latmıştır
50

. Yedinci sayıda da, Dr. Mim Kemal, “Over Kanamaları” adlı 

yazısında kadın yumurtalıklarında meydana gelen uzun süreli kana-

maların sebeplerini inceleyerek örnek vakalar sunmuş ve hangi teda-

vileri uyguladığını ifade etmiştir. Şükrü Şakir ise “Kanser Mücadelesi-

nin Ana Hatlarına Bir Bakış” başlıklı makalesinde anlaşılacağı üzere 

kanserin tanımını yapmış ve kanserle nasıl mücadele edilmesi gerek-

tiği üzerinde durarak çeşitli ülkelerin kanserle mücadelede neler yap-

tığına değinmiştir
51

. 

Türk Jinekoloji Arşivi’nin sekizinci sayısında da oldukça önemli 

makaleler yayınlanmıştır. Ali Esat Bey “Rahim İçindeki Çocuğun Ölü-

münün Radyolojik Teşhisi”, Liepmann “Dış Gebeliğinin Nadir Neti-

celeri”, Ahmet Asım ‘‘Bir Uterus Dubleks ve Molidatiform”, Leontiya-

dis ise “Bir Fibrome ve Gebelik Vakası” adında ilmi yazılar kaleme al-

mışlardır
52

. Dokuzuncu sayıda, Ahmet Asım Onur “Apandisit Taklit 

Eden Halip Taşı” adlı yazısında kadınlarda apandisitte meydana gelen 

taşların şiddetli ağrılara sebep olduğunu açıklamış ve bir hastadan ör-

nek vererek nasıl bir tedavi yöntemi izlediğini açıklamıştır. Şükrü An-

say “Kadında Seksüel Hormanlar Bahsına Dair” isimli makalesinde 

kadınlardaki hormonal değişimleri gözden geçirmiş ve kadınlarda 

hormonal değişmelerde yumurtalıkların fonksiyonlarının son derece 

 

49
 Türk Ginekologi Arşivi, No: 5, Ağustos 1935. 

50
 Türk Ginekologi Arşivi, No: 6, İkinci teşrin 1935. 

51
 Türk Ginekologi Arşivi, No: 7, Şubat 1936. 

52
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önemli olduğunu söylemiştir. Kemal Hüseyin Bey de “İntroitus Va-

gina de İptidai Tuberkulose Vakası” başlıklı yazısında kadın tenasül 

organında meydana gelen tüberküloz vakalarına yer vermiştir
53

. Mec-

muanın onuncu sayısında Şükrü Ansay “Hakiki Menstruation ve Pse-

udomenstruationa Dair” adlı makalesinde kadınlarda hamile kalmak 

için gerekli olan adet kanamalarına, adet düzeni ve düzensizliklerine 

ve buna karşı tedavi yöntemlerine açıklık getirmiştir. Mükerrem Nuri 

Sarol ise “Gebelik Kusmalarının Tekevvün ve Tedavisi” başlıklı yazı-

sında hamilelik döneminde kadınlarda yaşanan kusmanın nedenleri 

ve tedavisi üzerinde durmuştur
54

. 

Mecmuanın on dördüncü sayısında, Dr. H. Wintz “Meme Kanse-

rinin Röntgen Işığile Tedavisi” isimli yazısında kadınlarda görülen 

meme kanserine karşı kendi adıyla bir tedavi yöntem geliştirmiştir. V. 

Schubert “Kadın Tenasül Azası Kanserinin Yeni Işıklama Tedavisi 

Usulleri” adlı makalesinde kadın tenasül organlarında görülen iltihap 

ve kanserlere karşı ışıkla tedavi yöntemini açıklamıştır. Dr. M.A. Hadi 

Gediz “Meme Kanserinin Röntgen Işığile Tedavisi” başlıklı yazıda yu-

karıda değinilen Dr. Wintz’in tedavi yöntemini tanıtmıştır. Ahmet 

Asım Onur da, “Eunarcon Anaesthesisi Hakkında” adlı yazıda kadın 

hastalıklarında uygulanan ameliyatlardaki anestezi yönteminden bah-

setmiştir
55

. Mecmuanın on yedi ve on sekizinci sayıları bir sayı olarak 

çıkmış ve İkinci Milli Türk Jinekoloji Kongresi’nde sunulan raporlara 

ayrılmıştır. Kenan Tevfik Sezenel kongrede “Ağrısız Doğum” adlı teb-

liğinde doğum ameliyatlarında kullanılan anestezi şekillerinden bah-

setmiştir. Ahmet Asım Onur “Gebelik Kusmalarının Yeni Tedavisi” 

adlı raporunda kadınların hamilelik dönemindeki kusmalarının ne-

denleri üzerinde durmuş ve yeni yöntemlerden bahsetmiştir. Hasan 

Yusuf Başkam “Septik Düşüklerin Tedavisi” adlı raporunda gebelik 

döneminde meydana gelen düşüklerin sebeplerini ve tedavilerini an-

latmıştır. Suad Atay “Normal Bir Doğum Mümkün Mertebe Az Sancı 

 

53
 Türk Ginekologi Arşivi, No: 9, Ağustos 1936. 

54
 Türk Ginekologi Arşivi, No: 10, İkinci teşrin 1936. 

55
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ile ve Tıbbın Tespit Ettiği Muayyen, Mukannen Bir Zaman Zarfında 

İntacı Neye Mütevakkıftır ?” adlı bir tebliğ sunmuştur. Ziya Üstün 

“Cismi Rahmin Zuckerguss’a Benzer Kanseri ve Nefirde Metastas” 

adlı tebliğinde rahim kanserinin bir türü üzerinde durmuş ve tedavi-

sini açıklamıştır. Nuri Kamil Üreyen “Miyomlu Bir Rahimden Do-

ğum” ve “Post Partum Bir Eklampsı Vakası” isimli raporlarını sun-

muştur. İhsan Rıfat Sabar “Tüberküloz ve Evlenme” adlı raporunda 

veremlilerin evlenip evlenemeyeceği konusunu tartışmıştır. M.A. 

Hadi Gediz “Ölümle Neticelenen Bir Lohusalık Dimağ Thrombose’u 

Vakası” ve “Radiumla Tedavi Edilmiş İki Ağır Rahim Kanaması Va-

kası” başlıklı tebliğlerini anlatmıştır
56

. 

Mecmuanın on dokuzuncu sayısında Orhan Tahsin “Over Hor-

monlarının Menopoz Yakınında Ademi Müvazenesinden Mütevellit 

Kesreti Tamıs ve Nezifler”, Ahmet Asım Onur “Insuffiation Tubaire 

ve Hystérosalpıngographie ile Nefirlerin Perméabilitesinin Tayinine 

ve Bu Usullerin Thérapeutique Tesirine Dair”, Saim Sağlık “Vajinal 

Operationlarda Lokal Anestezi” ve “Gilfilien-Gregg Cilt Reaction’u ile 

Gebeliğin Erken Teşhisi”, Zeki Tektaş “Bir Molluscum Pendulum Va-

kası”, Hadi Gediz “Gebelik Böbreği, Eklampsism ve Eklampsiye Dair 

Müşahedeler” başlıklı makaleler kaleme almışlardır
57

. Mecmuanın yir-

minci sayısında Ahmet Asım Onur “Yumurtalık Adenomyosis’leri 

Hakkında” başlıklı makalesinde yumurtalıktaki dokuların rahimdeki 

iç kaslara yerleşerek çeşitli sorunlara yol açtığını ve buna karşı yapıl-

ması gereken tedavi yöntemlerini açıklamıştır. Ali Rıza Ünlen ise “İleri 

Derecelerde Görülen Agglutination du col Vakaları Münasebetiyle” 

adlı bir yazı yayınlamıştır
58

. Yirmi birinci sayıda Kenan Tevfik “ Diabet 

ve Gebelik” adlı makalesinde gebelikle diabet arasındaki ilişkiyi ince-

lemiş ve gebeliğin kadında hormonal dengeyi bozarak diabete yol aç-

tığı diabetin de gebeliği etkilediği ve buna karşı ne tür tedaviler uygu-

lanabileceğini açıklamıştır. İhsan Rıfat da “Evlilerde Tüberküloz veya 

 

56
 Türk Ginekologi Arşivi, No: 17-18, Ağustos-İkinci teşrin 1938. 

57
 Türk Ginekologi Arşivi, No: 19, Şubat 1939. 

58
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Evlilik Tüberkülozu” adlı yazısında evlilikte eşlerden birinde verem 

görülebileceğini ancak veremin bir eşten diğer eşe sirayetinin söz ko-

nusu olmadığını belirterek veremin evlilik döneminde de ortaya çıka-

bildiğini ancak veremin eşlerden birinde evlenmeden önce bulunabi-

leceğine işaret etmektedir
59

. Mecmuanın yirmi ikinci ve ulaşılabilen 

son sayısında Nurettin Adıson “Şayanı Dikkat Bir Kanser Komplikas-

yonu” adlı makalesinde 17 yaşında evlenmiş ve bir sene sonra normal 

bir çocuğu olmuş, sonra altı sene çocuğu olmamış, adetleri düzenli ve 

sonra tekrar bir çocuğu olan genç bir kadının şikâyetinden bahsetmiş-

tir. Genç kadının doğumdan sonra rahminde ağrı hissettiğini ve git-

gide şiddetlendiğini ifade etmesiyle kendisinin hemen tedavisine baş-

ladığını ve bir kanser tespit ettiğini belirtmiş ve tedavisinin nasıl ola-

cağı üzerinde durmuştur. Burhan Öncel ise “Habis Tabiatta Gebelik 

Anemilerinin Klinik ve Tedavileri” başlıklı yazısında hamilelik esna-

sında kadınlarda görülen kansızlığın sebepleri ve tedavisi konusunu 

ortaya koymuştur
60

. 

c) Mecmuadaki Korse ve İlaç Reklamları 

Türk Jinekoloji Cemiyeti, yayın organı Türk Jinekoloji Arşivi’nin 

masraflarının bir kısmını karşılamak üzere her sayısında korse ve ilaç 

ilan ve reklamlarına yer vermiştir. Mecmuadaki ilan gelirleri hakkında 

Türk Jinekoloji Cemiyeti Genel Sekreteri Dr. Ahmet Asım Onur şöyle 

demiştir: “Mecmuanın ilan varidatı, masrafını koruyacak kadar olmamakla 

beraber ilerde geliri ile masrafı arasında bir tevazün husule geleceğini ve bu 

suretle daha emniyetle neşrine devam edebileceğimizi ümid ediyoruz.”61
 Hiç 

şüphesiz ilaç ve korse reklamları, o dönemin sık görülen hastalıklarını 

ve bu hastalıkların tedavisinde hangi ilaçların ne şekilde kullanıldığını 

göstermesi açısından son derece önemlidir. Mecmuada reklamı ve 

ilanı yapılan ilaç ve korseler şunlardır: 
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Vinokinyüm: “Zayıf anneler için en mükemmel iştah ve kuvvet ila-

cıdır” denmektedir
62

. 

Gynergéne Sandoz: “Çavdar mahmuzunun baş alkaloididir. Koku-

suz, renksiz, vecasız zerk. Nisaiye ve Vilâdiyede; Vaz-ı hamilden son-

raki atoni, halastan sonraki nezifler. Rahmin natamam rücati. Lokiyo-

metrimeşimenin çıkması için tazyik. Cesariennes. Sıkıt suretile hamlin 

inkıtaı. Nisai nezifler, Akdometrit. Menoraji, inkıtaı tamıs (neşifler). 

Rahmin urları.” denmektedir
63

. 

Quina-Forcine: “İstimali ile iştiha artar, iddiharat fazlalaşır. Sıkleti 

beden çoğalır, kansızlık kaybolur ve az zamanda sıhhat teessüs eder. 

Sureti İstimali: Yemeklerden evvel birer kinaforsin kadehi.” diye yaz-

maktadır
64

. 

Prolan: “Aybaşı yokluğu, aybaşı fazlalığı, tıfliyet, kısırlık, tams zor-

luğu vs. gibi hastalıklarda mibyaz faaliyetini tenbih eder” denilmekte-

dir
65

. 

Orasthin: “Aynen standardize rahim üzerinde müessir guddei nu-

hamiye arkafussu hormonu. Rahim üzerine tesiri intihabi olduğundan 

gebelikten ileri gelen böbrek iltihabı ve havalede dahi kullanılır.”, Hy-

pophysine: “Guddei nuhamiye arkafussunun umumi hormonu. Fizyo-

loji tesirli doğum ağrı ilacı. Eviye ve adalatı melsa mukavvisi. Tam 

doze edilebilir.”, Tonephin: “İstidari barsak hareketlerini tenbih eden, 

diyürezi durduran hormon. Guddei nuhamiye arkafussu, istidari ha-

reketleri kuvvetlendirir, şekersiz diyabetle klorsodyum ve su ıtrahını 

temin eder. Aynen standardizedir.” denmektedir
66

. 
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Viyanalı Korse Mütehassısı Mme. Julie Siewert: “Her nevi ölçü üzerine 

korseler ve bilhassa gebe korseleri karın ve göğüs bağları” yazmakta-

dır
67

.  

Şark Malt Hülâsası: “Gebelerde, Löğusalarda ve Nakahet zaman-

ları en müessir mukavvidir. Bütün eczanelerde bulunur” denmekte-

dir
68

.  

Aghalithine Effervescent Granule: “Mide, Barsak, böbrek, Taş, Kum, 

Ekzema, Tasallübü şerayin, Romatizma. Sureti istimali: Günde 3-4 

kahve kaşığı” şeklinde yazmaktadır
69

.  

Storm: ‘‘Lastiksiz gebelik ve tıbbi karın korseleri, dereceli lastikli 

gebelik korseleri, lastikli ve lastiksiz varis çorapları, umumi ortopedi 

cihazları” denmektedir
70

.  

Klimakton Knoll: “Adet kesimi teşevvüşlerinde aynı zamanda sebep 

ve araz üzerinde müessirdir. Yüze sıcaklık vurması, fartıtenepbühiyet 

halleri, bol terleme, baş ağrıları, uykusuzluk vs.” yazmaktadır
71

. 

Cardiazol-éphéderine: “Astmayı izale eder, deveran zaaflarının kâf-

fesini tedavi eder” denilmektedir
72

.  

Hepamoxyl: “İki şekilde; 1- 5 c.c.’lük 10 ampullu kutu. 2- 300 gram-

lık şişelerde şurup. Bütün kansızlıkların tekmil uzvi arızaların hususi 

devasını teşkil eder.” ifadesi bulunmaktadır
73

. 

İstizine: “Emin ve hafif tesirli müshil. Barsak tenbelliği ve inkıbazın 

bütün şekillerinde barsak boşalmasını sistemaitik surette tanzim eder. 

Yataktaki hastalarla gebeler ve lohusalar için mükemmel elverişlidir”, 
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Acidol-Pepsine: ‘‘İştahsızlık, mide iltihabı ve hazım bozukluları tedavi-

sine yarar. Hamızı klorma tecezzisi uzatılmış olduğundan müsait tesir 

eder ve muhati gışaları tahriş etmez.” açıklaması bulunmaktadır
74

. 

Cardiazol: “Ağızdan alınmak suretile birçok vakalarda, zerk sure-

tile olduğu kadar seri, devamlı bir tesir devresi temin eder ve bilhassa 

deveran kifayetsizliği, kalp teşevvüşleri vakalarında uzun müddet kul-

lanılabilir deva olarak cerrahi bir müdahaleden bir sport idmanından 

evvel profilaktik tedbir olarak mesela alkol ve tütünün suiistimali gibi 

esbaptan mütevellit selim tegayyürlere mani olmak için istitbabı var-

dır” denmektedir
75

.  

Gynoestryl: “Dr. Roussel’in Billuri Follikülin’i kimyaca saf yumur-

talık hormonu. Aybaşı hastalıkları, bülug ve adetten kesilme, erken 

doğanların ve süt çocuklarının beslenmemesi” ibaresi vardır
76

. 

Iode-Calcium-Diurétine: “Hypertonie, hunnakı sadır, astmada. Ko-

enigsberg’te Prof. S. Askanazy’ye göre: 3 mürekkibin tesiri birbirini 

takviye etmiştir: Iode, Calcium ve Diuréetine.” şeklinde denmekte-

dir
77

.  

Dévégan: “Fluor ve bilhassa trichomonas fluoru ile mihbil cidarla-

rının faaliyet zayıflığında. Normal mihbil florasının biyolojik esaslar 

dairesinde yeniden tanzimi. Muvaffakiyeti emin, tedavi tarzı hoş ve 

temizdir.” diye bir açıklama yapılmaktadır
78

. 

Neo Passiflorine: “Nevropatik hallerin tedavisi; korku, sıkıntı, asabî 

uykusuzluklar, kalbin vazifevi teşevvüşleri kadınların adet görme te-

şevvüşleri” rahatsızlıklarda kullanılmaktadır
79

. 

Hormoflaveine Byla (Corps Jaune): “Yumurtalığın vazifesini layıkile 

yapamaması (Hyperplasie). Çocuk düşürme istidadı, tabii ve cerrahi 
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aybaşı kesilmesi” hallerinde kullanılmaktadır, Hormovarine Byla: “Fiz-

yolojik olarak titre edilmiş Graff Follicule’leri hülasasıdır. Kabili zerk 

ampul halindedir. Ademi tams, aybaşı güçlüğü, adetten kesilme teşev-

vüşleri, kısırlık ve ila…ile yumurtalığın bütün vazifevi bozuklukla-

rında kullanılır” denmektedir, Antelobine Byla: “Kadınlarda tenasüli 

vazife bozuklukları, buluğda gecikme, muannit adet görmemede, 

adetten kesilme teşevvüşleri, erkeklerde ademi iktidar, her iki cinsde 

saç dökümlerinde” etkili bir ilaçtır, Pituilobine Byla: “Guddei nuhamiye 

fussu halfisinin saf ve fizyolojik olarak titre edilmiş hülasasıdır. Rahim 

ataletinde, doğumlarda, burun kanaması ile bütün kanamarda, atonik 

kabızlarda, midil isnaaşeri karhaka ve ile…kabili zerk 50 ünitelik am-

puller” ibaresi bulunmaktadır
80

. 

Progynon: “Yumurtalık kifayetsizliğinin Progynon ile tedavisi kati 

ve devamlıdır” denmektedir
81

. 

Feminol: “Vinegri döbua solidifiye esasına müstenid suda münhal 

ve güzel kokuludur. 2-4 tablet yarım bardak sıcak suda eritilir, iriga-

töre doldurulmuş bir kilo suya katılarak kanülle iyice karıştırılır. Böy-

lece hazırlanan mahlul, harici tuvalet veyahut hekimin tarif edeceği 

lavajlar için kullanılır. Feminolun içindeki odun sirkesi Astringent ol-

duğundan Seylan ebyazın tedavisinde, zaten sayılı ilaçlar içinde en iyi-

sidir. Şu halde vajenin gayritabii transudasyonu vakalarında, nitrat 

darjan tedavisinde yardımcı olan tesiri diğer ilaçlara üstündür. Ayrıca 

Seylanlı tenasül azası hastalıklarında (rahim nezlesi, kaşıntılı hallerde) 

lavaj şeklinde kullanılırsa da yardımcıdır. Kadının her gün yaptığı ha-

rici tuvaletinde kolay kullanılması, tahriş etmemesi ve diğer evsafile 

tavsiyeye değer, Hazırlayan: Eczacı Necdet Ekrem, Yapıldığı yer ve 

deposu: Kurtuluş Necdet Ekrem Eczanesi” diye açıklama yapılmıştır
82

. 

Terpestesin Ampulleri: “Kimyevi maddeler ve tahriş tedavisi esası 

üzerine hazırlanmış iltihaplarda kullanılan bir devadır. Kullanıldığı 
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 Türk Ginekologi Arşivi, No: 8, Mayıs 1936. 

81
 Türk Ginekologi Arşivi, No: 9, Ağustos 1936. 

82
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yerler; rahim iltihapları (muhit, mücavir, dâhil rahim), mülhakat ilti-

hapları, ayrıca idrar yolları iltihaplarında fronkülozda ve diğer indifai 

cilt hastalıklarında da müessirdir. Kullanılış tarzı: Haftada iki defa 

adale arasına bir ampul şırınga edilir. İltihabın şiddetine göre bir seri 

tedavi 6-12 ampuldur. Yapıldığı yer: Nargileciyan Eczanesi-Pangaltı” 

ifadesi geçmektedir
83

. 

Dr. İhsan Sami Bakteriyoloji Laboratuarı: “Gonokok Aşısı; belsoğuk-

luğu ve ihtilatlarına karşı pek tesirli ve taze aşıdır.”, İstafilokok Aşısı: 

“Acne, furonculose, abce, koltuk altı çıbanı ve cilt hastalıklarına karşı 

pek faydalı bir aşıdır.”, Tifobil: “Tifo ve paratifo hastalıklarına karşı 

ağızdan alınan aşıdır.”, Karışık Tifo Aşısı: “Tifo ve paratifo hastalıkla-

rına tutulmamak için tesiri kati, muafiyeti pek emin bir aşıdır.”, Was-

serman Teamülü için Antigene: “Pek hassas, ayarı sabit, kıymetli bir anti-

jendir.”. Hepsi hükümet tarafından kontrol edilmiş, resmi müsaadesi 

alınmıştır” denmektedir
84

.  

Prontosil: “Streptokok ve stafilokoklu hastalıklar tedavisinde 

önemli bir ilerleme. Angina, septik kızıl, yılancık, ortakulak iltihabın-

dan sonraki sepsis, doğumdan ve düşükten sonraki sepsis, intani maf-

sal iltihabı, mesane ve huveyza iltihabı, pyuri, plevra empyemi tu-

ronkl. İntanlı ve güç doğumlarda koruma ve intanlarla ihtilatların 

önüne geçmek için. Ağızdan ve adele yolu ile kullanılır ve iyi taham-

mül edilir.” açıklaması yapılmıştır
85

. 

Normacol: “Müzmin kabızlık; ekseriya gıdanın bağırsakta az posa 

vermesindendir. Bu sebeple bağırsağın peristaltik harekatı için icap 

eden tabii tenbih mevcut değildir. Bu hakikatin bilinmesidir ki Nor-

macol’ü meydana çıkarmıştır. Bu fizyolojik şekilde normal tagavvut 

refleksini husule getirir. Draje şeklinde olan Normacol danecikleri 

Hindistan’da çıkan ve fevkalade kabarma kabiliyetini haiz bir nebati 

 

83
 Türk Ginekologi Arşivi, No: 9, Ağustos 1936. 

84
 Türk Ginekologi Arşivi, No: 10, İkinci teşrin 1936. 
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maddeyi havidir. Bunlar bağırsak muhteviyatı ile karışır. Onu yumu-

şatır ve muhaccem yumuşak madei gaita kitlesi husule getirir. Norma-

col zararsızdır, tahriş etmez ve amel yapmaz.” açıklaması mevcuttur
86

. 

Likrol ve Likroform: “İki ideal antiseptik. Kadın hıfzıssıhhasında, 

cerrahide, sari hastalıklarda ve umumi enfeksiyonlar” kullanılmakta-

dır. “En elverişlidir. %1 mahlulleri, mikropları derhal öldürür ve fena 

kokuları giderir. Cildi ve muhati gişayı yakmaz ve tahriş etmez. Şişesi 

40 kuruştur.” denmektedir
87

. 

Akridol: “Ağız ve boğaz dezenfeksiyonu için en müessir ilaçtır. 

Nezle, grip, difteri, kızıl gibi bulaşıcı hastalıkların alınmasına mani 

olur. Ağız, boğaz, bademcik iltihaplarını tedavi eder. Lezzetli hoştur, 

her saatte bir şekerleme ağızda eritilir. Ufak kutu 35, büyüğü 70 ku-

ruştur.” ifadesi yer almaktadır
88

.  

Uliron: “Stafilokok intanları ve belsoğukluğunun tedavisinden 

ileri adım” denmektedir
89

.  

Zephirol: “El ve aletlerin dezenfeksiyonu, ginekologi ve doğum 

müdahalelerinde tampon tedavisi ve lavajlar, intanlı yaraların temiz-

lenmesi, ameliyatlardan önce cildin dezenfeksiyonu, bakterili cild has-

talıklarında sürmek için” açıklaması yapılmıştır.
90

 

Octinum: “Teşennücle mütefarik ağrılarda alkaloidsiz spazmolitik 

ve muzaddı evca. Kullanılan yerler; mide-bağırsak yolunun üst kısım-

ları ile mide ve isnaaşer yaralarının teşennüci hallerinde, spastik ka-

bızlık, safra kesesi, böbrek, mesane, kasabat teşennücleri ve spastik dis-

menorelerde” denmektedir
91

. 
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Görüldüğü üzere bu ilaç ve korse ilan ve reklamları, Türk Jineko-

loji Arşivi’nde yayınlanmak suretiyle gerek halkı bilgilendirmiş ge-

rekse mecmuaya maddi anlamda bir katkı sunmuştur. 

SONUÇ 

Atatürk döneminde 1934-1939 yılları arasında mevcut sayılara 

göre toplamda 15 sayı çıkan Türk Jinekoloji Arşivi, Türk Jinekoloji 

Cemiyeti’nin yayın organı olarak Türk jinekologların kadın doğum ve 

hastalıklarıyla ilgili ilmi çalışmalarını yayınlamak suretiyle dönemi iti-

barıyla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında oldukça önemli bir yere 

sahip olmuştur. Türk Jinekoloji Arşivi, Cumhuriyet’in ilk yıllarında 

Atatürk’ün kadınlara her alanda olduğu gibi sağlık alanında gerçek-

leştirdiği inkılâpların ve izlediği politikaların da bir yansımasıdır. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında sağlık alanında neslin devamı, genç ve 

sağlıklı nesiller yetiştirmek, sağlık alanında izlenen politikaların temel 

esasını oluşturmaktaydı. Atatürk, bu sebeple özellikle kadın ve çocuk 

sağlığına büyük önem vermiştir. Nitekim Cumhuriyet dönemi sağlık 

politikaları içerisinde kadın hastalıklarının yeri ve önemini dönemin 

Gülhane Hastanesi Jinekoloji Kliniği’nde görev yapan Prof. Dr. Ali 

Esat Bey, “Kadın Kısırlığı” başlıklı yazısında şöyle ifade etmektedir: 

“Nüfus siyasalı Cumhuriyet hükümetimizin belli başlı işlerinin başında bulun-

makta ve nesli çoğaltmak için doğum evleri gibi lüzumlu sıhhi müessesata önem 

verilmektedir. Bu siyasalda önemli (mühim) rol oynayan hastalıklarla uğraş-

maya ve herhangi sebeple olursa olsun kısır olanları sağıtmak (tedavi) da bize 

düşer.”92
 Yine Atatürk döneminde kadın sağlığına verilen önem ve ger-

çekleştirilen faaliyetler, Türk Jinekoloji Cemiyeti Reisi Prof. Kenan 

Tevfik’in Birinci Ulusal Türk Jinekoloji Kurultayı’nda yaptığı konuş-

madan da anlaşılmaktadır. Kenan Tevfik Bey, bu konuda şu uzun be-

yanatı vermiştir: “…Memleketimizde eski devirlerde cerrahi ginekologi olma-

yup, umumi, cerrahinin bir şubesi halinde kalmış, doğum ve doğum müessisleri 

de pek iptidai bir şekilde ve o zaman kadını kafes ve peçe arkasında saklayan 

devrin ihdas ettiği sayısız güçlükler karşısında aciz ve cılız bir halde bırakmıştı. 

 

92
 Ali Esat Birol, “Kadın Kısırlığı”, Türk Ginekologi Arşivi, No: 6, İkinci teşrin 1935, 

s. 373. 
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O zamanlar doğuran bir kadının, hekime veya bir doğum müessesesine müra-

caatı ayıp ve kabahat sayılırdı. Doğumlar yalnız diplomasız, cahil, ocaktan ye-

tişme, eli güzel, samur kürklü, gümüş çakılı, ebe isimleri altında şöhret kazan-

mış, birtakım acuze ebelerin binbir türlü kötü alışıklıkları altında yapılırdı. Ve 

böylece doğururken ölmek veya doğurduktan sonra bütün hayatında alil kal-

mak, memlekette hemen istilai bir şekilde idi. Cumhuriyet devrinin her sahada 

yaptığı büyük inkılâp Türk kadınını her noktadan layık olduğu seviyeye yük-

selttiği gibi onun sıhhatini de korumayı düşündü. Cumhuriyet devri, memle-

kette mütehassıs hekimler orta tahsil görmüş, genç fikirli ebe ve hasta bakıcı 

hemşireler yetiştirdi. Nihayet memleketimizin her tarafını doğum mütehassısları 

ve doğum ve çocuk bakım evlerile techiz ederek kadınlarımızı asri ve fenni usul-

ler dairesinde doğurtarak neffasi hastalıklarının korkunç sonuçlarından kur-

tardı. Bize bu yüksek varlıkları temin eden yüce Atatürk’e, Cumhuriyet hükü-

metimize ve bugün huzurlarile ve Başkanlılarile toplantımızı şereflendiren 

onun kıymetli Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Prof. Refik Saydam’a hepimiz 

namına sonsuz şükran ve minnet hislerimizi tekrar sunarız.”93
 

Türk Jinekoloji Arşivi’nin amacına, muhteviyatına bakılırsa Ata-

türk’ün kadın sağlığı politikalarının bir sonucu olduğu anlaşılmakta-

dır. Türk Jinekoloji Arşivi, Cumhuriyet kadınını sağlık açısından bil-

gilendirmiş, yerli ve yabancı uzman jinekologların kadın doğum ve 

hastalıkları konusundaki son tedavi yöntemlerinden Türk kadınını 

haberdar etmiştir. 

KAYNAKÇA 

Süreli Yayınlar 

Cumhuriyet 

Tedavi Notları 

Türk Jinekoloji Arşivi 

Türk Tıb Tarihi Arşivi 
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