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H
itler’in iktidara geldi¤i 1933 y›l›, Türkiye’nin

tek üniversitesi konumunda olan ‹stanbul Üni-

versitesi’nde bir reform uygulamaya konuldu¤u

y›ld›. Reform kararlar› çerçevesinde 1933-1934 ö¤retim

y›l›nda e¤itim kadrosunda 27 yerli ordinaryüs profesör

yan›nda, ço¤u kürsü direktörlüklerine atanan 38 yabanc›

ordinaryüs profesöre yer verilmiflti.1 Bu isimlerin nere-

deyse tamam›, Hitler Almanyas›’n› terketmek zorunda

kalan bilim adamlar›yd›. Kendilerine kürsü baflkanl›klar›

verilirken, karfl›l›¤›nda mensubu bulunduklar› bilim ala-

n›nda Avrupa’da ulafl›lm›fl seviyeyi ‹stanbul Üniversite-

si’ne yans›tmalar› bekleniyordu.2 Yabanc› bilim adamlar›-

n›n Türkiye’de görev almalar› için nas›l bir yol izlendi¤i,

1933-1953 y›llar› aras›nda ‹stanbul Üniversitesi T›p Fa-

kültesi Patolojik Anatomi Enstitüsü Direktörlü¤ü’nü yü-

rüten Prof. Dr. Philipp Schwartz’›n (1894-1977) Alman-

ca olarak yay›nlanm›fl3 ve Türkçeye de çevirilmifl4 an›la-

r›nda ortaya konmaktad›r. 

Jin. Ord. Prof. Dr. Wilhelm Gustav Liepmann’›n
(1878-1939) ‹stanbul Üniversitesi’ndeki hizmet
süreci (1933-1939) ve sosyal jinekoloji üzerine
düflünceleri

Gynecologist Ord. Prof. Dr. Wilhelm Gustav Liepmann’s (1878-1939) service process in
Istanbul University and his views on social gynecology

Ar›n Namal1

Özet

Almanya’da Hitler’in iktidara gelmesi ile ülkeyi terk etmek zorun-
da kalan bilim adamlar›ndan birisi de Prof. Dr. Wilhelm Gustav Li-
epmann’d›. Liepmann, Almanya’da sosyal jinekoloji kavram›n›n
benimsenmesi için çal›flm›fl, Berlin Üniversitesi çat›s› alt›nda ilk kez
bu konuda çal›flan bir enstitü kurmay› baflarm›fl bir hekimdi. O,
Türk Hükümeti’nin davetini kabul ederek 1934 y›l›nda ülkemize
geldi, ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi Jinekoloji Kürsüsü’nde
baflkan olarak göreve bafllad›. 1933 Türk Üniversite Reformu’nun
amaçlar›na hizmet etmek için bütün gayretini kulland›. Fakat befl
buçuk y›l sonra, beklenmedik bir zamanda yaflama gözlerini ülke-
mizde yumdu. ‹stanbul’da topra¤a verildi. Bu makalede ülkemiz-
deki çal›flmalar› ve sosyal jinekoloji kavram›n› ülkemizde tan›tmaya
çal›flma çabalar› anlat›lmaktad›r. 

Anahtar sözcükler: Ord. Prof. Dr. Wilhelm Gustav Liepmann,
jinekoloji tarihi, 1933 Türk Üniversite Reformu.

Summary

One of the scientists who had to abandon his country after Hitler
came into power in Germany was Prof. Dr. Wilhelm Gustaw
Liepmann. He was a doctor who worked for the adoption of the
term of social gynecology in Germany and succeeded in establish-
ing an institute which studied in this respect for the first time under
the roof of Berlin University. He came to our country in 1934
accepting the invitation of the Turkish Government; he took office
as chairman in Istanbul University Medical Faculty Chair. He used all
his efforts in order to serve the purposes of the Turkish University
Reform in 1933. However, five and a half years later, he passed
away unexpectedly in our country. He was buried in Istanbul. What
is being explained in this article are his works in our country and his
efforts to make the term of social gynecology to be familiarized. 

Key words: Ord. Prof. Dr. Wilhelm Gustav Liepmann, history of
gynecology, 1933 Turkish University Reform. 

Türk Aile Hek Derg 2008; 12(3): 153-162 T›p Tarihi | History of Medicine

doi:10.2399/tahd.08.153

2008 © Yay›n haklar› Türkiye Aile Hekimli¤i Uzmanl›k Derne¤i (TAHUD)'a aittir. Her hakk› sakl›d›r. Deomed Medikal Yay›nc›l›k taraf›ndan yay›mlanmaktad›r.
Copyright © 2008 Turkish Society of Family Practice. All rights reserved. Published by Deomed Medical Publishing, Istanbul.

www.turkailehekderg.org



Namal A | Jin. Ord. Prof. Dr. Wilhelm Gustav Liepmann’›n (1878-1939) ‹stanbul Üniversitesi’ndeki hizmet süreci (1933-1939) 154

T›
p

 T
ar

ih
i

Türkiye’ye gelen mülteci bilim adamlar›n›n büyük ço-
¤unlu¤u gibi “safkan” Alman olmayan Wilhelm Gustav
Liepmann5 ilk davet edilenler aras›nda yer alm›fl ve ‹stan-
bul Üniversitesi’nde göreve getirilifli ile ilgili sözleflmeyi
7 Ekim 1933’de, Cenevre’deki Türk Konsoloslu¤u’nda
imzalad›ktan sonra, 15 Ekim 1933’de, “Kad›n Hastal›kla-
r› ve Do¤um Klini¤i Direktörü” unvan› ile görevine bafl-
lam›flt› (Resim 1). Liepmann, Almanya’da ilk kez bir Sos-
yal Jinekoloji Enstitüsü kuran isimdi. Ülkesinde kad›n›n
jinekolojik sa¤l›¤›n›n, bütüncül yaklafl›mla sa¤lanabilece-
¤i ve korunabilece¤i fikrine öncülük etmiflti.6

Liepmann’›n tarihsel koflullar›n zorlamas›yla geldi¤i
ülke Türkiye, ne yaz›k ki sadece befl buçuk y›l sonra, ebe-
di uykusunu uyumaya bafllayaca¤› ülke olmufltur. Onun,
diline ve kültürüne yabanc› oldu¤u ülkemizde, k›sa deni-
lebilecek hizmet süresi içerisinde yapmaya çal›flt›klar›n›
de¤erlendirirken, ‹kinci Türk Milli Jinekoloji Kongre-
si’nde, Türk Jinekoloji Kurumu’nun Baflkan› Prof. Ke-
nan Tevfik Sezenel (1885-1942)’in, kad›n hastal›klar›-

do¤um hekimli¤i hizmetleri bak›m›ndan 1923 y›l›nda
kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin devrald›¤› miras› ta-
n›mlayan sözleri göz önünde bulundurulmal›d›r: “Cum-
huriyetin kurulufluna kadar ülkenin ihtiyaçlar›n› karfl›laya-
cak ve vatandafllar›n s›hhatini koruyacak ne hakiki bir sa¤l›k
teflkilat›, ne de gebelerimizin fenni usuller dahilinde do¤ur-
mas›n› temin edecek, modern hastane ve do¤umevleri vard›.7” 

‹stanbul’daki Klini¤inde Devrald›¤› ve
Düzeltmeye Çal›flt›¤› Koflullar 

7 Ekim 1933 tarihinde ‹stanbul Üniversitesi’ndeki
görevine bafllayan Liepmann’› ciddi bir kargafla bekle-
mektedir. T›p Fakültesi, reform kararlar› çerçevesinde
kentin Asya yakas›ndan Avrupa yakas›na tafl›nm›fl, T›p
Fakültesi’nin klinikleri, kentin çeflitli hastanelerine da¤›-
t›lm›flt›r.2 Kad›n-Do¤um Klini¤i’ne de Haseki Hastanesi
içerisinde birbirinden uzak konumlanm›fl bir pavyon ve
iki baraka verilmifltir (Resim 2). Bir yandan Sa¤l›k Ba-
kanl›¤›’na, di¤er yandan ‹stanbul Belediyesi’ne ba¤l› Ha-
seki Hastanesi’ne yerleflen Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um
Klini¤i, esasen T›p Fakültesi’nin kurulufllar›ndan biri
olarak yaln›zca üniversiteye karfl› sorumlu oldu¤undan,
hastanede idari aç›dan içinden ç›k›lmaz bir durum yara-
t›yordu. Üniversite kliniklerinin da¤›ld›¤› di¤er hastane-
lerde oldu¤u gibi Haseki Hastanesi’nde de Baflhekim,
üniversiteye ba¤l› olanlara “istenmeyen misafir” gözüyle
bak›yordu. Acele ile gerçeklefltirilen bu organizasyondan
ne vak›f ve belediye hastaneleri, ne de üniversite klinikle-
ri memnundu.8 Öte yandan üniversite reformu ile kadro
d›fl› b›rak›lan ö¤retim üyelerinin do¤urdu¤u burukluk da
atmosfere hakimdi. Schwartz an›lar›nda, yabanc› profe-
sörlerin baflar›l› olmalar›n› istemeyenlerin engelleyici tu-
tumlar› karfl›s›nda Üniversite Reformu’nun kaderini, üs-
tün yararl›l›klar› ülkede k›sa sürede fark edilen 3 mülteci
klinik hocas›n›n de¤ifltirdi¤ini, bu 3 isimden birisinin Li-
epmann oldu¤unu yazm›flt›r.3

Liepmann’›n Türk bayan asistan›, ayn› zamanda re-
forme edilen üniversitede Liepmann’›n Klini¤i'nde Tür-
kiye’nin ilk bayan kad›n hastal›klar›-do¤um uzman› s›fa-
t›n› elde edecek olan Dr. Pakize Tarzi (1910-2004), o sü-
reçte klini¤in durumunu flöyle anlat›r: “Baflhekim, hayli
tutucu bir kifli idi. Ald›¤› bütçenin yar›s›n› harcamamaktan
baflka bir düflüncesi yoktu. Bu yolla Bakanl›ktan ödüllendirme

Resim 1. Ord. Prof. Dr. Wilhelm Gustav Liepmann
(Kaynak: T›p Fakültesi 1938 Mezunlar› Albümü).
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bekliyordu. Ortal›¤› pislik götürüyormufl, hastalara yeterli ve
sa¤l›kl› besin verilmiyormufl, ilaç sa¤lanm›yormufl, hiçbiri
umurunda de¤ildi. Üniversitenin asistanlar›na gece nöbetle-
rinde yatacak yer de vermiyor, bizi can›m›zdan bezdiriyordu.
Nöbete kald›¤›m geceler, özellikle do¤um beklerken ya da a¤›r
ameliyatl› bir hastay› izlemek için serviste bulunmam gerek-
ti¤inde, tahta bir bank üzerinde uyur kal›rd›m9” Liepmann
ise, kendi ö¤rencisi olarak ilk Türk kad›n jinekolo¤u ün-
van›n› kazanan Dr. Tarzi’yi büyük bir içtenlikle destek-
ler. Onun yetiflmesi, bu alan› sevmesi, baflar›l› olmas› için
içten bir ilgi gösterir. Dr. Tarzi, an›lar›nda Liep-
mann’dan gördü¤ü bu yak›nl›¤›, ihtisas› sonras›nda kli-
nikte ö¤retim üyesi olacak yolda ilerlemek üzere kalmas›
için kendisini ne kadar ›srarla teflvik etti¤ini, yay›nlad›¤›
an›lar›nda9 duygulanarak anlatmaktad›r. 

Ders yap›lacak anfi inflaat halinde oldu¤undan ders-
ler, Hemflirelik Okulu’nun zemin kat›ndaki küçük bir
dershanede yap›lmakta, bunun için ders araçlar› ve hasta-
lar, sokaktan buraya tafl›nmaktayd›.8 Liepmann, bir ko-
nuflmas›nda yönetimini devrald›¤› klinik için “...‹stanbul’a
geldi¤imde klini¤imi baraka olarak bulmufltum...” diyecek-
tir.10 Asistan› Tarzi, kanserli hastalar› yat›rd›klar› ko¤ufl-
taki durumu flöyle anlatmaktad›r: “Karyolalar yetmedi¤i
için, ›st›rap içindeki bir hastay› kap›dan çevirmenin vicdana
s›¤mayaca¤› düflünülerek, yeni gelen hastalar yer yataklar›n-
da yat›r›l›yordu. Hiç olmazsa a¤r›lar›n› dindirecek bir ilaç ve
umut veriliyordu.9”

Schwartz da an›lar›nda, kliniklerin idaresini üstlenen
mülteci bilim adamlar›n›n, harikalar yaratt›klar› hakk›n-
daki söylentilerin ülkede h›zla yay›ld›¤›n›, hasta ak›n› ne-
deniyle hasta yataklar›n›n yetmedi¤ini anlatm›flt›r:
“...A¤›r hasta çocuklar, erkekler ve kad›nlar so¤ukta hastane
bahçesinde, merdivenlerde ya da koridorlarda adeta kamp ku-
rarlard›. Bir yatakta taze ameliyatl› iki kifli ya da biri ameli-
yatl›, biri do¤um yapm›fl iki kifli yatard›.3" 

K›sa süre içerisinde Fakülte kliniklerinin kentin çeflit-
li hastanelerine da¤›t›lm›fl olmas›n›n ö¤rencilere ç›kard›-
¤› zorluk göz önüne al›narak, kliniklerin iki hastanede
toplanmas›na karar verilir. Liepmann, bir yandan halen
bulunduklar› klini¤in onar›lmas› ve düzenlenmesi için
u¤rafl verirken, di¤er taraftan kendi klini¤ine Gureba
Hastanesi civar›nda yerleflebilecekleri yeni bir yer arar.
Üniversite yönetimine, baflka amaçla kullan›lmakta olan
bir binan›n yenilenerek modern bir kad›n-do¤um klini-
¤ine dönüfltürülmesini kabul ettirir ve bunun için gerek-
li planlar› çizdirir. Ameliyathane için gerekli malzemele-
ri Alman Küster Firmas›na, kitaplar› Güstav Fock fiirke-
tine siparifl eder. ‹kinci Dünya Savafl›’n›n patlak verme-
siyle Tuna Nehri üzerinden gerçekleflen sevk›yat dura-
cak, bu malzeme ‹stanbul Üniversitesi’ne tam 4.5 y›ll›k
gecikmeden sonra 1943 y›l›nda ulaflabilecektir.9

Liepmann, binan›n inflaat› devam ederken, buras›n›n
Kad›n Hastal›klar›-Do¤um Klini¤i olarak benimsenme-
sini sa¤lamak amac›yla, haftan›n belirli günlerinde asis-

Resim 2. Zaman›n Haseki Hastanesi Kad›n Hastal›klar›
ve Do¤um Klini¤i (Kaynak: T›p Fakültesi 1935-1936
Mezunlar› Albümü).



Namal A | Jin. Ord. Prof. Dr. Wilhelm Gustav Liepmann’›n (1878-1939) ‹stanbul Üniversitesi’ndeki hizmet süreci (1933-1939) 156

T›
p

 T
ar

ih
i

tanlar› ve ö¤rencileri, hatta hastalar›yla binan›n yak›n›n-
daki bir dershaneye giderek, derslerini burada vermeye
bafllar. Ancak bu yeni klini¤in faaliyete haz›r hale getiri-
lifl çal›flmalar›, Liepmann’›n 1939 y›l›nda vefat› ard›ndan
adeta duraklayacak, daha da kötüsü, tümüyle Kad›n Has-
tal›klar›-Do¤um Klini¤i için planlanm›fl binan›n birinci
kat› geçici olarak, yerleflecekleri binan›n inflaat›n›n ta-
mamlanmas›n› bekleyen 3. Dahiliye Klini¤i’ne verilecek-
tir. Kad›n Hastal›klar›-Do¤um Klini¤i bu binada, ancak
1942 y›l›nda, malzeme ve eleman eksikli¤i içerisinde fa-
aliyete geçer. Planlara uygun faaliyet, ancak 1943 y›l›nda
III. Dahiliye Klini¤i binay› terk ettikten sonra, yani Li-
epmann’›n vefat›n›n üzerinden yaklafl›k dört y›l geçtikten
sonra bafllayabilecektir.8

‹stanbul Üniversitesi Kad›n Hastal›klar›-
Do¤um Klini¤indeki E¤itim-Ö¤retim
Hizmetleri 

Ö¤rencilerinden, Prof. Dr. Kaz›m Ar›san (1909-
1994) Liepmann’›n ders veriflini flöyle hat›rlamaktad›r:
“Bugün bile Hocam›z›n hastalar ve ders araçlar›yla beraber
koyu renkli pelerinine bürünmüfl, beyaz takkesiyle yürüyerek
derse gelifli gözümün önündedir. Küçücük dershanede o çok ze-
ki bak›fllar›, s›k s›k yapt›¤› espriler, ö¤rencilerinin dikkatini
uyan›k tutar ve çok hareketli ders tekni¤i ile canla baflla bir
fleyler ö¤retmeye çal›fl›rd›. Derslerini kaç›rmamak için kofluflur
dururduk.11” Liepmann aç›fl derslerinde dersinin amac›n›
flöyle tan›ml›yordu: “Bizi bir araya toplayan bu saatlerde ji-

nekolojinin ne demek oldu¤unu ve uygulamas›n› o flekilde ya-
flatmak istiyoruz ki, bu yaflay›fl ileride sizlere bu sahada yarar-
l› ve kendisini tatmin edecek flekilde faal olma imkan›n› ver-
sin. Bu saha, t›bb›n bütün sahalar›ndan daha çok hekimin ru-
hunu tazeler. Bütün kad›nl›k dünyas›na, böylelikle gelece¤e
hizmet etme imkan›n› verir12” (Resim 3). O, Türk ö¤ren-
cilerini gerçekten sevmifltir. Türkçeye çevrilen kitab›n›n
önsözünde ö¤rencileri için yazd›klar›, bu duygu ve dü-
flüncesinin aç›k kan›t›d›r: “...Benim çal›flkanl›klar›n›, teknik
becerilerini çok takdir etti¤im Türk ö¤rencilerim.13”

Liepmann, uygulayabilmenin ö¤renmek kadar önem-
li oldu¤unu Türkiye’deki ö¤rencilerine benimsetebilmek
için, aç›fl dersinde tahtaya flu sözü yazard›: “Wissen ist
Macht... Können ist größere Macht! [Bilgi güçtür, yapa-
bilmek daha büyük güçtür!].”11 Hemen ard›ndan da ö¤ren-
cilerini, derslerde el al›flkanl›¤› kazanmak üzere yapacak-
lar› uygulamalarda gelifligüzel davranmamalar›, kendisini
hastas›n›n iyili¤ine adayan bir hekim gibi davranmalar›
konusunda uyard›¤› görülmektedir (Resim 4).12 Dersle-
rinde etik davranmay› benimsetmeye çal›flm›flt›r: “...fiim-
diye kadarki ders ve pratiklerde teflhis kudretinizi ve bundan
daha önemlisi insani ve t›bbi vicdan›n›z› yükselttikten sonra,
teflhisi daha zor hastal›klara geçiyoruz.12”

Derslerinde ilk vak’ay› anestezi alt›nda sunmay› ye¤-
leyerek, böylelikle ö¤rencilerinin hastadan al›nacak
anamnezin tesiri alt›nda kalmadan, hastaya a¤r› vermek
ve onu utand›rmak gibi endiflelere kap›lmadan muayene
yapmalar›n› sa¤lar ve hemen flu vurguda bulunurdu:

Resim 3. Liepmann (ortada bafl›nda beyaz beresi
bulunan). Yan›nda Türk jinekoloji tarihinin unutulmaz
isimleri olmay› baflaran meslektafllar› Naflid Erez
(solunda) ve Tevfik Remzi Kazanc›gil (sa¤›nda),
asistanlar ve ö¤rencilerinden bir grup
(Kaynak: T›p Fakültesi 1938 Mezunlar› Albümü).
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“Pratik hayat›n›zda a¤r› vermek ve utand›rmaktan daima

kaç›nmal›s›n›z! Buna yaln›z hastan›z ile iyi iliflki kurabil-

mek için de¤il, kad›n›n özel ruh yap›s› nedeniyle dikkat

etmelisiniz!”12 Ayr›ca derslerinde, pratisyen hekimin,

kendisine emanet edilen hastan›n iyili¤i bak›m›ndan, yet-

kisinin nerede sonland›¤›, dal›n uzman› ve operatörü ola-

n›n yetkisinin nerede bafllad›¤›n› anlamalar›na da büyük

bir önem verir, bu konuda s›k s›k uyar›larda bulunurdu.12

Liepmann, ö¤rencileri gibi hastalar›n› da çok sevmifl-

tir. Onun hastalar›na tutumu flöyle hat›rlanacakt›: “...Bir

profesör olarak zengin bilgiye, derin bir alan bilgisine sahipti.

Ama bunlardan önce iyi bir insand›. Hastalar›na karfl› son de-

rece merhametliydi.14” Asistan› Dr. Tarzi de, onun kanser

hastalar›n›n yatt›¤› ko¤uflu ziyareti ard›ndan içine girdi¤i

ruh halinin depresyonu and›rd›¤›n›, asistanlar›yla bahçe-

ye ç›k›p, t›bb›n birçok konuda insan›n ›zd›rab›na çare bu-

lamad›¤› hakk›nda konufltu¤unu anlatmaktad›r.9

Klini¤indeki çal›flma temposu ve hizmetleri ise, Üni-

versite Rektörü Prof. Dr. Cemil Bilsel taraf›ndan flöyle

tan›mlanacakt›r: “...Onun ifline ba¤l›l›¤› örnek gösterilecek

niteliktedir. Saat 8.00’den sonra klini¤e geldi¤ini hiç görme-

dim. Baflhekim, üniversitemizde çal›flt›¤› befl buçuk y›l boyun-

ca bunun hep böyle oldu¤unu söyledi. Bir klinikte zaman›nda

ifle bafllaman›n önemini hepimiz biliyoruz. O, elbette sadece

çal›flma konusundaki disiplini ile an›lmayacak. Üniversitemi-

zin Kad›n Hastal›klar›-Do¤um Klini¤i, bina ve donan›m ola-

Resim 4. T›p ö¤rencilerinin mizah gözüyle, Liepmann’›n yapt›rd›¤› do¤um (Kaynak: T›p Yolunda Y›lbafl› 1939, s. 6).
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rak arzulad›¤›m›zdan çok uzakt›. fiimdi ise hastalar›n bak›-

m›, tedavileri, tedavi teknikleri, ö¤retim seviyesi, ö¤rencilerin

yetifltirilmeleri konular›nda Bat›n›n gerisinde de¤il. Bunu

kendisine borçluyuz.15” 

Liepmann’›n ‹stanbul’daki klini¤inde 1934 y›l›nda
36, 1935’de 40, 1936’da 78, 1937’de 84 sezaryen ameli-
yat› uygulanm›fl, 4 sene zarf›nda toplam 5443 do¤umdan
240’› bu yolla gerçeklefltirilmiflti. Bu say›n›n kendisinin
Berlin’deki klini¤ine ait rakam›n (5184 do¤umun 142’si
sezaryen) üstünde oldu¤una iflaret etmifl, sadece endikas-
yonu bulunan durumlarda uygulanabilmesi için daha çok
çaba harcanmas› gerekti¤ini de vurgulam›flt›r.16

Liepmann Berlin’deki klini¤inde 6 y›l içinde 115 d›fl
gebelik olgusunu ameliyat ettiklerini, ‹stanbul’daki klini-
¤inde ise iki y›l içinde 39 d›fl gebelik olgusu ameliyat› ya-
p›ld›¤›n› (hiçbir olguda ölüm gerçekleflmemifl oldu¤unu
belirtmifltir), bu iki klinikteki oran›n birbirine benzedi¤i-
ni aç›klam›flt›r.17 Liepmann’›n Türkçe olarak kitaplaflt›r›-
l›p yay›nlanan dersleri12,13 ve yay›nlar›, klini¤inde di¤er
pek çok ameliyat türünü de baflar›yla uygulad›klar›n› gös-

termektedir (Resim 5-7). Liepmann’›n klini¤inde yap›lan
ameliyatlarda hastalara, eter inhalasyonu prensibine da-
yal› olarak gelifltirilmifl “Ombrédonne Maskesi” ile anes-
tezi veriliyordu. Anestezi için görevlendirdi¤i asistan›,
‹kinci Dünya Savafl› sonlar›na kadar revaçta olan, daha
sonra karbondioksit retansiyonuna neden oldu¤u anlafl›-
larak terkedilen bu anestezi türünü uygulaman›n güçlü-
¤ünü flu sözlerle anlatm›flt›: “Eterden etkilendi¤im için ö¤-
lene kadar yar› uykulu dolafl›rd›m Bu ifl giderek sa¤l›¤›m›
bozmaya bafllad›, Profesör Liepmann da kendisine yeni bir
narkozitör aramaya giriflti.9”

Liepmann’›n dönemi, radyoterapi endikasyonunun
oldukça genifl tutuldu¤u, pruritus vulvae’da bile radyote-
rapi tavsiye edilebilen, gebeli¤in alt›nc› ay›ndan sonra
Röntgen ›fl›nlar›n›n gebeye zarar vermeyece¤inin savu-
nulabildi¤i,18 colluma lokal radyum uygulamalar›nda bu-
lunulan19 bir dönemdi. Röntgen tedavisi ve radyum ile te-
davi yaklafl›m›n›n lehinde ve aleyhinde (özellikle cerrah-
lar) bulunanlar›n hararetli tart›flmalar› ise sürüyordu. Li-
epmann, derslerinde ö¤rencilerini radyoterapinin top-
lum kaynaklar›n›n kullan›m› aç›s›ndan pahal› bir tedavi

Resim 5. Liepmann’›n Sadi Irmak taraf›ndan Türkçeye çevirilen Pratik
Jinekoloji adl› kitab›n›n iç kapa¤›.
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oldu¤u, fiziksel bak›mdan tehlikeler tafl›d›¤›, kad›n› k›s›r-
laflt›rmas› nedeniyle kad›n›n ruh sa¤l›¤›na olumsuz etki-
leri olaca¤›, gebelik söz konusu ise fetüste anomalilere
yol açabilece¤i konusunda da uyar›yordu. Liepmann’a
göre 45 yafl üzerindeki kad›n hastalar›n Röntgen tedavi-
sine sevk edilmeleri, daha sorunsuzdu.12 Liepmann, haf-
tan›n belirli günlerinde ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakül-
tesi Radyoloji Enstitüsü’ne giderek ›fl›n tedavisi görecek
hastalar›n muayene ve takiplerini yapm›flt›r.8

Sosyal Jinekoloji Kavram›n› Tan›t›fl› 

Liepmann, “‹stanbul Üniversitesi Üniversite Konfe-
ranslar›” dizisindeki verdi¤i iki konferanstan birinin bafl-
l›¤›n› “Sosyal Jinekolojinin Önemi” olarak belirlemifltir.16

Sosyal jinekoloji fikrini benimsetme do¤rultusunda ça¤-
r›larda bulundu¤u, hedefler ortaya koydu¤u bu konfe-
rans›, Almanya’da ideal edinerek baflard›¤›, Berlin Üni-
versitesi bünyesinde ba¤›ms›z Enstitü haline getirdi¤i
“Sosyal Jinekoloji" kavram›n› Türkiye’de de benimset-
mek istedi¤inin göstergesidir. 

Liepmann’›n bu konferans›, ayn› zamanda Türkiye’de

kad›n hastal›klar› ve do¤um alan›nda zaman›n sorun

alanlar›na genel bir bak›fl ortaya koymaktad›r. O, kendi

klini¤ine ya da di¤er kliniklere baflvuran gebe profilini

üçe ay›rm›flt›r: Ebe ya da hekim taraf›ndan hiç muayene

edilmeksizin do¤urmak için klini¤e gelenler, d›flar›da çe-

flitli kereler asepsi kurallar›na uyulmadan muayene edile-

rek enfekte edilmifl olanlar ya da d›flar›da uygun olmayan

do¤uma yard›m giriflimlerine u¤rat›ld›ktan sonra klini¤e

baflvuranlar ve d›flar›da lo¤usa hummas›na tutulup çok

a¤›r durumda klini¤e getirilenler. Gerek lo¤usa humma-

s›, gerekse güç do¤umlar aç›s›ndan gebeye uygulanacak

koruyucu bak›m›n önemini vurgular. Ebelerin ve t›p me-

zunlar›n›n, evde ya da klinikte do¤urmas› gerekenleri

birbirinden ay›racak bilgi düzeyine kavuflturulmas› ge-

rekti¤ine dikkat çeker, yoksul gebelerin muayene için

baflvurabilecekleri odalar yap›lmas›n›, kad›nlar›n zama-

n›nda doktora baflvurmalar› için e¤itilmelerini önerir. Al-

manya’da ve baflka birçok ülkede do¤umlar›n, asepsi ku-

rallar›na titizlikle uyulan kad›n kliniklerinde yap›lmakta

Resim 6. Liepmann’›n Naflid Erez taraf›ndan Türkçeye çevirilen
“Hekimlere ve T›p Talebelerine Mahsus Do¤um Ameliyat›-Fantom
Üzerinde Tatbikat Dersleri” adl› kitab›n›n iç kapa¤›.
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oldu¤unu hat›rlat›r. Liepmann’a göre Türkiye’de gebelik

konusunda kad›n üç tehdit alt›ndad›r: Zor do¤umlarda

do¤uma do¤ru yard›m alamama, lo¤usa hummas› ve ken-

di kendine yap›lmaya çal›fl›lan düflüklerin yaratt›¤› tehli-

ke. Klini¤ine gelen abortus vak’alar›n›n %90’›n›n kad›-

n›n kendisi, sahte hekim, ebe ya da hekimler taraf›ndan

gerçeklefltirildi¤ini, ceninin veya uterusun hastal›klar›na

dayal› düflüklerin çok nadir oldu¤unu belirtir. Konferan-

s›nda kad›nlar›n e¤itiminin, kendilerini bekleyen sa¤l›k

sorunlar› hakk›nda kitle iletiflim araçlar› arac›l›¤›yla bilgi-

lendirilmelerinin önemini vurgular ve bu konuda Alman-

ya’da yürütülen çal›flmalardan örnekler verir. 

Türkiye’de cinsel yolla bulaflan hastal›klar›n h›z›n›

düflük bulmaktan memnundur. ‹stanbul’da gördü¤ü 5443

yatan hasta ile 37.000 poliklinik hastas›nda, Berlin’deki

hastalara ait oranlara nazaran çok az frengi vak’as› ile

karfl›laflt›¤›n›, derslerinde frengiyle do¤mufl çocuk göste-

remedi¤ini, ancak frengiden ölmüfl 3 çocuk görebildi¤ini

belirtir. Taze sifiliz belirtileri gösteren bir kad›na da rast-

lamam›flt›r. Türkiye’de frengi ve gonoreye az rastlan›fl›-

n›, evlilik öncesinde t›bbi rapor istenmesine, frengiye

karfl› al›nan önlemler yan›nda dini inan›fla ba¤l›l›¤a daya-

l› olarak gayrimeflru gebeliklerin az olmas›na ba¤lar. Lo-

¤usal›k hummas› ve abortusta da durumun iyileflece¤i ko-

nusunda ümitli oldu¤unu dile getirir.

Almanya’da üzerine e¤ildi¤i “fabrikada çal›flman›n

kad›n, özellikle gebe kad›na etkisi” konusunun, Türki-

ye’nin endüstrileflmekte oldu¤undan buras› için de önem

tafl›d›¤›n› fark etti¤ini vurgular. Türkiye’de de özellikle

tütün ve tekstil endüstrilerinde kad›n iflçilerin oldukça

fazla say›da oldu¤unu görmüfltür. Bu konuda Almanya’da

gebe kad›na ifl hayat›nda tan›nan haklar› tan›t›r, Türk ji-

nekologlar›na, fabrikada çal›flan kad›nlar›n sa¤l›¤› üzeri-

ne e¤ilmeleri ça¤r›s›nda bulunur.

Liepmann, k›s›rl›¤›n jinekolojinin en güç ama en

önemli görevlerinden biri oldu¤unu da vurgular. Üreme

sa¤l›¤› aç›s›ndan Almanya ile Türkiye’yi flu de¤erlendir-

mesi ile k›yaslar: “Almanya’da 1933’de yap›lan bir nüfus sa-

Resim 7. Liepmann’›n 1937 y›l›nda yay›nlamaya bafllad›klar›,
süreklili¤i ilk say›s› ile s›n›rl› kalan Türk Do¤um ve
Kad›n Hastal›klar› Dergisi.
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y›m›nda 15.5 evlilikten 2.3 yani yaklafl›k %20’sinin çocuksuz
oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Türkiye’de 5 seneye varan tecrübelerime
göre k›s›r izdivaçlar›n oran› daha azd›r.” A¤›r ya da hafif k›-
s›rl›k olgular›nda ortalama %20-30 baflar› elde edebildik-
lerini de belirtir. Türkiye’de Liepmann’›n çevresinde
olanlar, onun “nüfus politikas›” sözünü dilinden düflür-
medi¤ine tan›kt›rlar.20 On y›l önce büyük bir savafltan
ç›km›fl Türkiye’nin ulusal politika olarak benimsedi¤i,
do¤um oran›n› art›rma ve do¤anlar›n sa¤l›¤›n› koruma
idealine Liepmann, içtenlikle hizmet etmek istemifltir:
“Sa¤lam bir gelecek, sa¤lam kad›nlarla elde edilebilir. Bu ne-
denle kad›n›n sa¤l›¤›, bir milletin en büyük sermayesidir ve bu
sermayeye Türkiye’den daha fazla muhtaç hangi millet var-
d›r? Türkiye ki, dünyan›n bütün güzelliklerini toplam›flt›r.
Karlarla örtülü da¤lardan, bo¤az›n mutedil iklimine kadar,
cenubun tropik kültüründen Karadeniz’in zengin kömür
havzalar› ile dolu da¤lar›na kadar her k›tay› ihtiva eder. Bir-
çok yeni nüfus beslemeye kabiliyetli ve madencilik, endüstri ve
kültür için birçok insana muhtaçt›r ve kudretli ordusu, ancak
gürbüz nesillerle idame edilebilir. ‹stikbal vaat eden bu gelifl-
meyi sa¤lamak için her yerde kad›n klinikleri ve poliklinikle-
ri tesis edilmelidir. Yaln›z tedavi için de¤il, koruyucu ve takip
edici merkezler olarak. Ana olmak iradesini tafl›yan her ka-
d›n, en güç zaman›nda en iyi yard›m› görece¤inden emin ol-
mal›d›r. Her çocuk hayat›, millet için bir kazançt›r.16” 

Yaflama Ülkemizde Gözlerini Yumdu 

Liepmann’›n sosyal jinekoloji alan›nda Almanya’da aç-
t›¤› yolda ilerlemesinin önünü Hitler iktidar› kesmifltir.
Türkiye’de gerek bu konuda, gerekse ‹stanbul Üniversite-
si T›p Fakültesi Kad›n Do¤um Klini¤i’nin modernleflme-
si do¤rultusunda sürdürmekte oldu¤u çabalara engel olan
ise, erkenden kendisini bulan ölüm olacakt›r. 1939 y›l›na
yaklafl›l›rken, fliddetli a¤r›lar çekmeye bafllam›flt›r. Çekti¤i
a¤r›y› çal›fl›rken ayakta durmaya, çok yorulmufl olmas›na,
romatizmaya ba¤lar. fiikayeti, fiubat ay›n›n ilk haftas›nda
da devam etmesine ra¤men, klini¤e gelip ders verir. Ama
k›sa süre içinde a¤r›lar› fliddetlenmifl, her iki baca¤› da
felçli hale gelmifltir. Çekilen Röntgen omurga sarkomunu
gösterir. K›rk gün dayan›lmaz a¤r›lar çektikten sonra, 20
Mart’ta yaflama gözlerini yumar.20 Metaneti, çevresindeki-
ler taraf›ndan flöyle anlat›lm›flt›r: “...Hastal›¤›n›n ciddiyetini

anlad›¤›, a¤r›lar› tahammül s›n›r›n› aflt›¤› halde cesaretini
kaybetmedi, ölümü bir filozof bilgeli¤i içinde bekledi.20”

Kader arkadafl›, ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi
Genel ve Deneysel Patoloji Kürsüsü Baflkan›, kendisi de
ülkemizde vefat edecek olan Ord. Prof. Dr. Siegfried
Oberndorfer (1876-1944), Liepmann için Rektörlük Bi-
nas›nda düzenlenen cenaze töreninde, flunlar› söylemifl-
tir: “...Sayg› duyulan, bilimsel baflar›lar ve hekimlik baflar›la-
r›yla dolu yaflam›, zaman›n ç›lg›nlar›n›n onu Berlin’de kendi
kurdu¤u, boy atmakta olan çal›flma yerinden kopard›klar›nda
darbe alm›flt›. Mutlu bir tesadüfle bir büyük ulus, ona ‹stan-
bul’da yeni bir çal›flma yeri gösterinceye kadar. O, bütün gü-
cünü, büyük becerisini, hasta kad›nlar›n, gelecek nesillerin ve
yeni jenerasyon Türk hekimlerinin hizmetine adamaktan
mutluydu. Böylelikle en derin sevme duygular›yla ba¤land›¤›,
güzelli¤inden etkilendi¤i, geliflmesine hayranl›k duydu¤u ül-
keye teflekkür edebilece¤ini düflünüyordu. O, burada yeni bir
vatan bulmufltu.21” 

Liepmann, ‹stanbul’da topra¤a verilmifltir. Kendisi-
ne sürgün ac›s›n› çektirenlere bile k›zamayan, bar›flc›l
duygularla yüklü bir kalbe sahip Liepmann’›n erken ölü-
münün teselli verici tek yan›, onur k›r›c› olmas› için dev-
reye sokulmufl Alman vatandafll›¤›ndan ç›kar›lma ifllemi-
nin ölümü nedeniyle iptal edilmesi ve ‹kinci Dünya Sa-
vafl› felaketine tan›k olmaktan kurtuluflu olmufltur, dene-
bilir.
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