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Başlarken
İSAR-TAÇ (İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı,
Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu) başta tıp ve ilahiyat
uzmanları olmak üzere farklı disiplinlerden
uzmanların katkılarıyla, ülkemizde tıp ve tıbbi
etik konularında bir duyarlılık oluşturmayı,
tıbbi gelişme ve uygulamaları tıp etiği ve İslami
değerler ışığında irdelemeyi hedefleyen bir
çalışma grubu olarak 2009 yılında kurulmuştur.
İSAR-TAÇ Grubumuz, insanı yaratılmışların
en şereflisi olarak ele almakta ve bu sebeple
modern tıp bilimlerinin İslam ahlâkının
gerekleriyle uyum içerisinde uygulanabilmesi
için
çalışmalar
yapmaktadır.
Tıbbi
uygulamaların sınırlarının ve standartlarının
tıbbî etik çerçevesinde belirlendiği uluslararası
anlaşmalara İslam dünyasının hazırlıksız
yakalanmaması için, İslam dünyası adına bu
anlaşmalara yön verebilecek ürünleri ortaya
koymayı kendine vizyon olarak belirlemektedir.
Çağdaş tıbbi uygulamaların etik ve yasal
dayanaklarının çok farklı bakış açıları ile
tartışıldığı, dolayısı ile farklı ahlâkî yargıların
oluştuğu dünyamızda; yüksek insani değerlerin
korunması; uygulama ve yasaların bu temellere
dayandırılması için, bu türden çalışma ve
araştırmalar çok büyük önem arz etmektedir.
Tıp ve Ahlâk Çalışma Grubu’nun temel amacı,
klasik tıbbi uygulamaların ve çağdaş tıbbi

gelişmelerin İslami değerler ve bilgiler ışığında
değerlendirilerek, İslamın özüne, ruhuna ve
kurallarına uygun olup olmadığının ortaya
konmasıdır.
Grubumuzun en başta belirlediği iki temel
çalışma alanı vardır:
•

Tıp Ahlakı (Tıp ve Etik Değerler)

•

Sağlık Politikaları

İSAR-TAÇ grubu, temel olarak; aylık istişare
ve yürütme toplantıları yapmakta, senede
ortalama iki adet geniş katılımlı çalıştay veya
uluslararası sempozyum düzenlemekte ve bu
aktivitelerin çıktılarını kitaplaştırmaktadır.
Bu grupta, biri akademik unvan sahibi bilim
insanları, diğeri akademisyen adayları olan
lisansüstü öğrencileri, üçüncüsü de lisans
öğrencileri olmak üzere üç ayrı gruptan
katılımcı
bulunmaktadır.
Çalıştığı alanın her geçen gün daha fazla önem
kazandığı ve ilgi gördüğü grubumuz, ulusal
ve uluslararası alanda çabalarını artırarak
sürdürecek ve her fikre açık bir tartışma ortamı
yaratarak hakikatin peşinde koşmaya devam
edecektir.
Prof. Dr. M. İhsan Karaman
Başkan
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mektedir. Nihai uygulama alanı insan olan bir disiplindeki gelişmelerin önü kesilemeyeceği gibi,
bu konudaki çalışmalar tamamen kontrol dışı
da bırakılamaz. Hukuk normları, inanç sistemleri, evrensel ahlak kuralları, toplum menfaati gibi
denetleyici kurum ve değerler çerçevesinde, tıbbi uygulama ve gelişmeler konusunda değerlendirmeler yapılmalı ve sonuçlar hem tıp otoriteleri
hem kamuoyu ile paylaşılmalıdır.
Öte yandan, İslâm inancına göre insan, diğer
yaratıklardan üstündür. Çünkü o, Allah’ın yeryüzündeki halifesidir (2/Bakara, 30). Allah, insana
kendi ruhundan üflemiş, (15/Hicr 29, 38/Sad, 72)
ve onu en güzel kıvamda yaratmıştır (95/Tin, 4).
İnsan, üstün onur sahibidir (17/İsra, 70). İnsanın
en önemli hakkı, yaşama ve vücut bütünlüğünü
koruma hakkıdır. Bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş, bir insanı yaşatan da bütün insanları yaşatmış gibidir (5/Maide, 32). Bu kavramlar
çerçevesinde, insanın hayrına kullanılan ve doğru uygulamalarla yeryüzünün halifesine hizmet
eden tıbbın ve tıbbi gelişmelerin İslam inanç sistemindeki yeri ve değeri de çok üstündür.

İSAR TAÇ nedir?
İSAR-TAÇ (İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı,
Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu) başta tıp ve ilahiyat
uzmanları olmak üzere farklı disiplinlerden uzmanların katkılarıyla, ülkemizde tıp ve tıbbi etik
konularında bir duyarlılık oluşturmayı, tıbbi gelişme ve uygulamaları tıp etiği ve İslami değerler
ışığında irdelemeyi hedefleyen bir çalışma grubudur. 9 yıl önce, 2009 yılında kurulmuştur.
İSAR TAÇ grubu niçin ve hangi amaçlarla kuruldu?
Tıp biliminin en önemli amacı insan sağlığını korumak ve hastalıklara çare bulmaktır. Bu amaç
doğrultusunda tıp, sürekli olarak kendini yenile-
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Son yıllarda tıp alanında meydana gelen baş
döndürücü gelişmeler, geleneksel tıbbi-ahlaki
kabullerin baş edemeyeceği kadar derin sorunlar ortaya çıkarmıştır. Özellikle insan bedenine
ileri düzeyde müdahalenin tıbben/bilimsel olarak mümkün hale gelmesiyle birlikte tıp etiği
tartışmaları bütün dünyada dini, felsefi, ahlaki
açılardan incelenmeye başlamış ve yeni durumlara paralel etik yaklaşımlar geliştirilmeye çalışılmıştır.
“Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu”nun temel amacı,
klasik tıbbi uygulamaların ve çağdaş tıbbi gelişmelerin İslami değerler ve bilgiler ışığında değerlendirilerek, İslamın özüne, ruhuna ve kurallarına uygun olup olmadığının ortaya konmasıdır.
Çağdaş tıbbi uygulamaların etik ve yasal dayanaklarının çok farklı bakış açıları ile tartışıldığı,
dolayısı ile farklı ahlaki yargıların oluştuğu dünyamızda; yüksek insani değerlerin korunması;
uygulama ve yasaların bu temellere dayandırıl-
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ması için, bu türden çalışma ve araştırmalar çok
büyük önem arz etmektedir.
İSAR TAÇ grubunu oluşturan hocalarımızdan biraz bahsedebilir misiniz?
Bu grupta, biri akademik unvan sahibi bilim insanları, diğeri akademisyen adayları olan lisanüstü öğrencileri, üçüncüsü de lisans öğrencileri
olmak üzere üç ayrı gruptan katılımcı bulunmaktadır. Zaman zaman ayrılmalar ve bazı yeni katılımlar olmakla beraber, aylık daimi toplantılara
katılan ve İSAR-TAÇ’ın asıl kadrosunu oluşturan
kişi sayısı 15-20 civarındadır.
Bu grup üyelerinin geldiği disiplinler: Tıp (Temel
Bilimler ve Klinik Bilimler), Etik, Fıkıh, Sosyoloji,
Felsefe ve bunlara yakın alanlardır.
Uzun süredir gruba katkı verenler arasında, Prof.
Dr. Recep Şentürk, Prof. Dr. Mürteza Bedir, Prof.
Dr. İlhan İlkılıç, Prof. Dr. Handan Ankaralı, Prof.
Dr. Seyit Ankaralı, Doç. Dr. Hakan Ertin, Dr. Öğr.
Üyesi Murad Çekin, Doç. Dr. Cüneyt Kucur, Dr.
Adem Az, Dr. Merve Özdemir, Dr. Tuba Erkoç,
Dr. Abdullah Uçar, Dr. Tuncay Sandıkçı, Dr. Hilal
Özkaya ve kendimi sayabilirim.
İSAR TAÇ grubuna dışarıdan katılmak mümkün
müdür?
Eğer gruba katkı vereceği anlaşılan ve bu çalışma prensipleri ve ideallerine gönül veren adaylar
olursa, kurucu heyetin kararıyla ve davet usulüyle gruba alınmaktadır.
İSAR TAÇ grubunun şu ana kadar yaptığı çalışmalar hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Grubumuzun en başta belirlediği iki temel çalışma alanı vardır:
Tıp Ahlakı (Tıp ve Etik Değerler)
Sağlık Politikaları
Şu ana kadar bu iki alanda faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

yürütme toplantıları yapmakta, senede ortalama iki adet geniş katılımlı çalıştay veya sempozyum düzenlemekte ve bu aktivitelerin çıktılarını
kitaplaştırmaktadır.
Bu çerçevede, şimdiye dek gerçekleştirilen toplantılar:
•

İslam Alimlerinin Tıbbi Konularda Fetva Verirken Bilgi Edinme Usulleri

•

Yaşamın Başlangıcına Dair Fıkhi ve Tıbbi Meseleler

•

Sağlıkta İsraf Sempozyumu

•

Hayatın Sonuna Dair Fıkhî ve Tıbbî Meseleler

•

Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları

•

Süt Akrabalığı ve Süt Bankası

•

Bedene Yapılan Müdahaleler

•

Mülteciler ve Mülteci Sağlığı

•

Tıpta Büyük Veri Çalıştayı

Bütün bu toplantılardan sonra da, şu ana kadar
grubumuzun çıkartmış olduğu dört adet kitap
mevcut olup, pek yakında iki kitabımız daha piyasaya çıkacaktır.
İSAR TAÇ grubunun kısa ve uzun vadede gerçekleştireceği proje ve faaliyetlerle alakalı neler söyleyebilirsiniz?
Şu anda, önümüzdeki bir yıl için planladığımız iki
toplantı üzerinde çalışıyoruz. Bunlardan biri Palyatif Tıp ve Yaşamın Sonu, diğeri ise yine Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp üzerine olacak.
Yine bir yıl içinde iki yeni kitabımız ile eski kitapların genişletilmiş ve ilaveli ikinci baskıları piyasaya çıkacak.
Gruba katılan lisans düzeyindeki öğrencilerimiz
de gittikçe daha çok oranda bu tür faaliyetler
içinde rol alarak geleceğe daha iyi hazırlanacak
ve uzun vadede bayrağı bizlerden devralacaklar.

İSAR-TAÇ grubu, temel olarak; aylık istişare ve
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PERİYODİK
BULUŞMALAR

İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu, misyonu doğrultusunda çağımızdaki gelişmelerle çıkmaza
düşülen konuları ele alıp kısa tartışmalar yapmak ve grubun eylem planını değerlendirmek
amacıyla her ay mutat toplantılar yapmaktadır.
Organizasyonlarla ilgili konuların görüşülmesinin ardından daha önceki toplantıda belirlenmiş bir konu üzerinde grup üyelerinden konu
ile ilgilenmekte olan birinin kısa sunumu ve devamında sorular ve tartışma bölümü ile konuyu
irdelemektedir. Grubumuzun multidisipliner
bir yapıya sahip olması konuların tıbbi, dini ve
etik açıdan etraflıca değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu toplantılarda ele alınan konulardan bazıları şu şekildedir;
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•

Maslahat Kavramının Tıbbî Fetvâlara Uygulanması ve Bu Alandaki Problemler
Prof. Dr. Mürteza Bedir

•

Zarûret Kavramı
Dr. Öğr. Üyesi İrfan İnce

•

İhtiyaç Kavramının Fıkıhtaki Yeri ve Tıbbi Fetvalara Uygulanmasındaki Problemler
İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran

•

Maslahat, Zaruret Ve İhtiyaç Kavramlarının Tıpla İlgili Fıkhî Hükümlere Etkisi
Dr. Merve Özdemir

•

Kök Hücre Çalışmalarının Biyolojik Altyapısı
Prof. Dr. İlhan İlkılıç

•

Kök Hücre Çalışmalarının Etik Boyutları
Ahmet Karakaya
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•

Yaşamın Başlangıcı ve Kök Hücre Çalışmalarına Felsefi ve Etik Açıdan Yaklaşım Ve Eleştirel
Değerlendirme
Doç. Dr. Hakan Ertin ve Prof. Dr. İlhan İlkılıç

•

Yardımcı Üreme Tekniklerinin Uygulanması Sırasındaki Tıbbi ve Ahlaki Sorunlar
Prof. Dr. Ertan Kervancıoğlu ve Dr. Rabiye Babalıoğlu

•

Yardımcı Üreme Tekniklerinin Uygulanması Sırasındaki Sorunlara Sosyolojik Açıdan Yaklaşım
Nazife Şişman

•

Geriatri’de ve Yaşlı Bakımında Etik Sorunlar ve Sosyal Problemler
Dr. Hilal Özkaya

•

Burun Estetik Ameliyatlarında Etik Sorunlar
Doç. Dr. Cüneyt Kucur

•

Hermafroditizm ve Etik Sorunlar
Doç. Dr. Hakan Ertin ve Dr. Adem Az

•

Almanya’da Sünnet Tartışmaları: Etik, Hukuki ve Kültürel Perspektifler
Prof. Dr. İlhan İlkılıç

•

Kötü Teşhisin Hastaya Söylenmesinde Etik Sorunlar
Doç. Dr. Hakan Ertin

•

Tıbbî Açıdan Erkek ve Kadın Sünneti
Prof. Dr. M. İhsan Karaman

10
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•

Semavi Dinlerde Ötenazi
Dr. Tuba Erkoç

•

Almanya’da Ötenazi Tarihi ve İntihara Yardım
Prof. Dr. İlhan İlkılıç

•

Embriyo Bağışı
Prof. Dr. İlhan İlkılıç

•

İnsanlık Onuru Kavramının Müslümanların Biyoetik Sorunların Çözümünde Kullanımı
Prof. Dr. İlhan İlkılıç

•

Ksenotransplantasyonun Ahlaki Boyutları
Prof. Dr. İlhan İlkılıç

•

Tıbbi Açıdan IVF (In-Vitro-Fertilizasyon) / Tüp Bebek Uygulamaları
Dr. Öğr. Üyesi Suna Kabil Kucur

•

İslam Fıkhı Perspektifinden IVF (In-Vitro-Fertilizasyon) / Tüp Bebek
Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Ülfet Görgülü

•

Tıbbi Açıdan Cinsellik ve Cinsiyet
Ayşenur Ersoy

•

Cinsiyet Değiştirmenin Dini Hükmü ve Cinsellik İle İlgili
Diyanet İşleri Başkanlığı’na İletilen Sorular
Mahmut Kayış
11

SEMPOZYUMLAR
12

İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma grubunun periyodik
buluşmalarda işleyip tartıştığı konular arasında toplumun yabancı olduğu ve etraflı bir tartışmaya ihtiyaç olduğunu düşündüren konular
istişare edilerek sempozyum düzenlenmesi kararlaştırılmaktadır. Böylece tıbbi uygulamalarda
karşılaşılan en güncel sorunlar ve meselelerin
ahlaki boyutu Türkiye’de ilk defa bu sempozyumlarda tartışılmakta, her konu tıbbi, dini ve
etik açıdan değerlendirilmektedir. Alanlarında
uzman konuşmacılarla konuya ilgi duyan herkese hitap eden sempozyumların temel amacı
katılımcıları birçok perspektiften bilgilendirmektir. Grubumuzun günümüze dek düzenlediği sempozyumlar şu şekildedir;

•

İslam Âlimlerinin Tıbbi Konularda Fetva
Verirken Bilgi Edinme Usulleri

•

Yaşamın Başlangıcına Dair Fıkhi ve Tıbbi
Meseleler
Sempozyumu

•

Hayatın Sonuna Dair Fıkhi ve Tıbbî Meseleler

•

Sağlıkta İsraf Sempozyumu

•

Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp
Sempoz yumu

•

Tıbbî, Dini, Hukuki ve Etik Yönden Bedene
Yapılan Müdahaleler Sempozyumu

•

Mülteciler ve Sağlık Sempozyumu

İSAR TAÇ / 2017

Yaşamın
Başlangıcına Dair
Fıkhî ve Tıbbî Meseleler

T

ıp ve Ahlâk Çalışma Grubu’nun 5 Haziran
2010’da gerçekleşen birinci çalıştayının
hususi bir noktada devamı sayılabilecek
olan bu program, insan yaşamının başlangıç
noktasını soruşturmak ve bununla ilgili fıkhî ve
tıbbî sorunları tartışmak üzere fıkıhçılarla tabipleri bir araya getirdi.
Çalışma grubu başkanı Prof. Dr. İhsan Karaman’ın açılış konuşmasıyla başlayan programda, ilk sunumu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden
embriyolog Prof. Dr. Ertan Kervancıoğlu gerçekleştirdi. Kervancıoğlu, “Yaşama Başlangıcın
Kilometre Taşları” başlıklı sunumunda, embriyonun gelişme aşamalarını anlattı.
Harran Üniversitesi’nden tıp tarihi ve etiği uzmanı olan Prof. Dr. Şahin Aksoy (merhum),
“Doğmamış Çocuğun Ahlâkî Statüsü” başlıklı
tebliğinde ceninin hangi aşamada insan sayılması gerektiği sorusuna cevap aradı ve kürtajla alakalı fıkhî ve etik meselelere bu zaviyeden
açıklık getirmeye çalıştı.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam
Hukuku uzmanı Prof. Dr. Mehmet Erdoğan, “İnsan Hilkatinin Tamamlanması Hakkında Klasik
Fukahanın Görüşleri ve Bu Görüşlerin Değerlendirilmesi” başlıklı sunumunda, zihnî açıdan
ağır bir sakatlığı bulunduğu kesinleşen ceninin
alınması ana fikrini inceledi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan Pala ise “İslam
Hukuku Açısından Cenin Hakları: Yeni Gelişmeler Işığında Bir İnceleme” başlıklı tebliğinde, fakihlerin kürtaj hakkındaki görüşlerinden hareketle, meseleye ceninlerin sahip olduğu temel
haklar açısından yaklaştı.
Yapılan değerlendirme oturumunun ardından
multidisipliner bir ortamda gerçekleştirilen bu
münbit sempozyum nihayete erdi.
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Hayatın
Sonuna Dair
Fıkhi
ve Tıbbi
Meseleler

İ

SAR Tıp ve Ahlak Çalışma
Grubu’nun tıbbi ve fıkhi meseleler kapsamındaki tartışmalı ilmi toplantılarının üçüncüsü olan Hayatın Sonuna Dair
Fıkhi ve Tıbbi Meseleler başlıklı sempozyumu 9 Haziran
2012’de gerçekleştirildi. Disiplinler arası bir tartışma ortamı
sağlayan bu çalıştayda hayatın
nihayetlenmesi konusu fıkıh ve
tıp perspektifinden enine boyuna ele alındı.
Beyin ölümü, intihar, yoğun bakım, ötenazi, ileriye dönük talimatlar gibi başlıkların tartışıldığı toplantı iki oturum şeklinde
ilerledi. Prof. Dr. Recep Şentürk
ve Prof. Dr. İhsan Karaman’ın
açılış konuşmalarının ardından
ilk oturum başladı.
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Dr. Öğr. Üyesi Hakan Ertin’in
başkanlığını yaptığı birinci oturumun ilk konuşmacısı “Yoğun
Bakımda Hayatın Sonu” başlıklı tebliğiyle Prof. Dr. Hüseyin
Öz idi. Öz, sunumunda yoğun
bakımda daha çok pratik zeminde yaşanan problemlere
sorunların etik yönünü de ele
alarak değindi.
Birinci oturumun ikinci konuşmacısı Medipol Üniversitesi
Nöroloji Ana Bilim Dalı öğretim
üyesi Doç. Dr. Lütfi Hanoğlu’ydu. “Nörolojik Açıdan Hayatın
Sonu” adlı tebliğinde bir çok
ölüm tanımlaması olduğundan bahsetti. Modern ölüm
tanımının beyin ölümü şeklinde olduğunu ve sorunların bu
noktadan çıktığını belirtti.

İlk oturumun son konuşmasını
Almanya Mainz Üniversitesi Tıp
Etiği, Tarihi ve Felsefesi Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olan
Prof. Dr. İlhan İlkılıç yaptı. Beyin
ölümü demek yerine, kriterlerinin değişebilirliğini göz önünde bulundurarak beyin ölümü
konsepti demeyi tercih ettiğini
belirtti. “Beyin ölümü konsepti ve insan ölümü yargısı farklı
ontolojik ve epistemolojik alanlarda vuku bulmaktadır” diyen
İlkılıç, gerçek manada ölüm
algısının bilimsel çerçeveyle
sınırlı kalamayacağının altını
çizdi. Tartışma bölümünün ardından ikinci oturuma geçildi.
Prof. Dr. Mürteza Bedir’in başkanlığında gerçekleşen ikinci
oturumun ilk konuşmacısı Ku-
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veyt Evkaf Bakanlığı’nda ilmi
müsteşar olarak çalışan ve aynı
zamanda Dünya Alimler Birliği
üyesi olan Masoud Sabri idi. Beyin ölümünü şer’i manada ölüm
olarak kabul etmeyen Sabri, bu
görüşünün gerekçelerini tıbbın
beyin ölümü kriterleri üzerinde ittifak halinde olmamasına
dayandırdı. Son olarak yoğun
bakım cihazlarının hastadan
çekilmesi konusunda ulemanın
birçok görüşe sahip olduğuna
değindi ve kendi kanaatine göre
beyin ölümü gerçekleşen bir kişiden bu cihazların alınmasının
caiz olduğunu söyleyerek sözlerine son verdi.
Oturumun ikinci konuşmacısı Medeniyet Üniversitesi Din
Kültürü bölümünde araştırma

görevlisi olan Dr. Tuba Erkoç
idi. Erkoç “Ötenazi” isimli tebliğinde ötenazinin mahiyetine,
fıkhi boyutuna ve ötenazi ile
ilgili tartışmalı meselelere değindi. İslam’ın hayatı ve insanı
yorumlamasından
hareketle
ötenazinin karşısında durduğunun altını çizdi.
Oturumun üçüncü konuşmacısı “İleriye Dönük Talimatlar”
isimli tebliğiyle Dr. Merve Özdemir idi. Özdemir, tebliğinde
kişi kendi hayatı hakkında karar verebilir mi sorusuna cevap
aradı.

lere sunan Eser, insanın ahiret
ahkamı ile ele alındığında bir
emanetçi pozisyonunda olduğunu söyleyerek tebliğine
başladı ve intiharın çözümüne
yönelik tutumlarımızı seküler
bir bakış açısıyla belirlememizin yanlışlığına değinen Eser,
maneviyat temelli eğitim ve
bilinçlendirme çalışmalarının
önemini vurgulayarak tebliğini
tamamladı.
Tartışma ve genel değerlendirme oturumlarının ardından
sempozyum nihayete erdi.

Son konuşmacı olarak İstanbul
Üniversitesi’nde
doktorasını
yapan Salih Eser söz aldı. “İntihar” isimli tebliğini dinleyici-

15

Sağlıkta İsraf
Sempozyumu

İ

SAR Tıp ve Ahlak Çalışma
Grubu’nun Türkiye Diyanet
Vakfı İSAM Konferans Salonu’nda düzenlediği Sağlıkta
İsraf Sempozyumu çok sayıda
akademisyen, sağlık yöneticisi,
doktor, öğrenci ve vatandaşın
olduğu oldukça yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Toplamda 4 oturum şeklinde ilerleyen
sempozyum açılış konuşmaları
ile başladı.
Açılış konuşmalarında Prof.
Dr. İhsan Karaman sağlık harcamalarının belirli normlar
belirlenerek denetlenmesiyle
değerlerimize uygun bir hale
getirilmesi gerekliliğine dikkat
çekti. Açılış konuşmalarından
sonra İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu
2006 yılında ilaca ayrılan payın 6 milyar dolar iken, bugün
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15 milyar dolar olduğuna ve
bunun somut bir göstergesi
olarak hastane depolarında
zamanı geçmiş yüzlerce kutu
ilacın bulunduğuna dikkat çekerek ne insan kaynağını, ne
parasal kaynağı, ne de zamanı böyle hoyratça kullanmamamız gerektiğini belirtti ve
sorunların çözümü için öncelikle farkındalığın arttırılması
gerektiğini vurguladı. “İnsanın
davranışını değerler yönlendirir.” diyen Prof. Dr. Recep Şentürk modern dönemle birlikte
hastanelerin de hekim-hasta
ilişkisine dahil olması üzerine
bu bağın kişisel düzeyden devlet düzeyine çıktığını belirtti
ve sosyal devlet anlayışı sonucu devletin üstlendiği sağlık
harcamalarının belirli değerler
kapsamında denetlenmesinin,
yönlendirilmesinin ve sınırlan-

dırılmasının gerekliliğine vurgu
yaptı. İlk iki sunumun ardından
salondan gelen bir katkıda,
hekim-hasta ilişkisinin son düzenlemelerle daha hukuki bir
ilişkiye döndürüldüğü ve hekimin uyguladığı tetkiklerin
sonradan açılan davalarda delil
olarak kullanıldığı belirtildi. Bunun da hekimin hastaya daha
korkarak yaklaşmasına ve ilaç
kullanımında israfa gitmesine sebebiyet verdiği söylendi.
Sonraki sunumda Prof. Dr. Recep Öztürk kanıta dayalı tıbbın
önemine değindi. Cihaz ve test
israfının önemli boyutlarda olduğunu söyledi ve akılcı laboratuar kullanımının ehemmiyetinin altını çizdi.
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Dr. Osman Ayyıldız tebliğinde ekmek israfının
medyada belirli zaman aralıklarla tekrar tekrar
dile getirilmesinin, insanların bu soruna karşı
olan hassasiyetlerinde eksilmeye sebep olduğunu vurguladı. Ayyıldız, “Ekmek israfına dönersek, herkes zaten israf ediyor psikolojisine girer
insanlar. O zaman hiç başlamayalım.” diyerek,
çözümün “hattı müdafaa yerine sathı müdafaa,
sağlıkta israfı önlemek yerine; tasarruf ve iktifa
kültürü” anlayışında olduğunu belirtti ve evinde
ekmeği israf eden kişinin, hastanede enjektörleri zayi etmeyeyim diye hassasiyet göstermeyeceğinin altını çizdi. Ayyıldız, öncelikle ahlak ve
maneviyat ile birlikte tasarruf kültürünün yerleştirilmesi gerektiğini belirtti.
İkinci oturumun ikinci konuşmasını “Sağlığın
İsrafı” başlıklı tebliği ile Uzm. Dr. Hasan Çağıl
gerçekleştirdi. Çağıl, Insanların, yaradılışlarına
uygun biçimde, fıtrat üzere hareket ettiklerinde
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belirtti. Çekin, hekimlerin hastalar üzerinde tutumunun, hastalara ilacı adeta bir sorumluluk,
bir görev olarak benimsettiğini ve bu durumun
tamamen ilaca bağımlı insanlar meydana getirdiğini söyledi.

zaten ekonomik olarak tasarruf etmiş olacaklarını ifade etti. Bilinçli ilaç kullanımından önce, ilaç
kullanımına ihtiyaç duymayacağımız sağlıklı bir
yaşamı benimsememiz gerektiğini belirtti. Hekimlerin, sağlığın israfı hususunda büyük rol oynadıklarını vurgulayan Çağıl, “ne olur, ne olmaz”
anlayışıyla neredeyse hekimlerin tümünün ilaç
yazdığını söyledi. Çağıl, “Sağlığın israfında hem
vatandaşların bilinçlendirilmesi, hem onları
eğitme açısından, hem de uygulamalarımızda
yapmış olduğumuz hatalarımızı düzeltme açısından en büyük sorumluluk hekimlerindir.” diyerek sunumunu tamamladı.
Tıp İsrafı başlıklı tebliği ile Dr. Öğr. Üyesi Murat
Dinçer Çekin “birçok durumda organizma tedavi sayesinde değil, tedaviye rağmen iyileşiyor.”
diyerek, ilaçla tedavinin normal değil anormal
bir durum olduğuna dikkat çekti ve sağlık kurumuna başvuranların %20’ye yakınının daha
önce tıptan zarar gördüğü için başvurduğunu

Öğle arasının ardından Prof. Dr. Selami Albayrak’ın başkanlığını yaptığı üçüncü oturuma geçildi. Üçüncü oturumda Prof. Dr. Volkan Tuzcu
Türkiye’de mevcut bulunan ihale sisteminden
ötürü hekimin hasta üzerinde istediği mal
zemeyi kullanamadığına dikkat çekti. Tuzcu,
tebliğinde; israfı önlemede sağlık personelinin moral ve motivasyonunu desteklemenin
ve düzenli denetimlerin önemine dikkat çekti.
Sonraki tebliğde Prof. Dr. Haydar Sur verimliliği
farklı tanımları ile ele alarak, bu tanımlamaların
verimliliği uygulayan birime göre değişeceğini
belirtti. Sur, ülke çapında verimlilik analizini inceleyecek çalışmaların yapılmasının gerekli olduğunu söyledi. Günün son oturumunda Prof.
Dr. Nihat Erdoğmuş sağlıkta israf konusunun
görünmeyen yüzü olan yönetim ve organizasyonu inceledi. Sadece finansal boyutta başarıyı
değerlendirmeyi dikiz aynasına bakarak araba kullanmaya benzeten Erdoğmuş, bu anlayışın nerede olduğunuzu göstereceğini ancak
nereye gittiğinizi göstermeyeceğini ifade etti.
Erdoğmuş, uzmanlara yönetsel eğitim verilmemesinin birçok olumsuz sonuç doğurduğunun
altını çizdi. Sempozyumun son konuşmasını da
Hidayet Şahin yaptı. Şahin israfı önleme adına
doğru politika koymadan, hedef belirlemeden,
planlama yapmadan sadece bireyin davranışının değişmesini bekleyerek sorunu düzeltmeye
çalışmanın hayal olduğunu belirtti.
Değerlendirme konuşmasında Prof. Dr. Recep
Öztürk aslında içimizde var olan değerlerimizi
hatırlamamızın israf sorununu çözmedeki metodu oluşturacağını vurguladı. Mevcut sorunlardan ve bu sorunlara çözüm getirecek işlerden
kısaca bahseden Öztürk, konuşmacıların tebliğlerindeki önemli noktaların altını çizerek, genel
bir değerlendirme ile sözlerini tamamladı.
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Geleneksel, Tamamlayıcı ve
Alternatif Tıp Uygulamalarında
Sosyal, Etik, Hukuki Sorunlar
30.11.2013
İSAM Konferans Salonu

Ü

lkemizde son yıllarda alternatif veya tamamlayıcı tıp adı altında icra edilen birçok uygulamaya rastlamaktayız. Giderek
popülerleşen bu uygulamalar değişik reklam
formatlarında medyada da karşımıza çıkmakta,
bazı ürün ve uygulamalara dini bir boyut katılması meseleyi daha hassas kılmaktadır. Bu durumun beraberinde getirdiği kültürel, sosyal,
dini, hukuki, etik, ekonomik ve politik sorular
önyargılardan uzak bir analizle cevaplanmayı
beklemektedir. Sempozyumumuz, geleneksel,
tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarını tarafsız bir bakış açısıyla ele almayı ve toplumun
tüm kesimlerini ilgilendiren böyle bir konuya
ışık tutmayı hedeflemektedir.
Dönemin İSAR Koordinatörü Prof. Dr. Recep
Şentürk ve İSAR TAÇ Grubu Başkanı Prof. Dr.
M. İhsan Karaman’ın yapmış olduğu açılış konuşmalarının ardından birinci oturuma geçildi.
İlk oturumda Dr. Mohammad Bagher Fazljou
İran örneği üzerinden geleneksel tıbbın günümüz için ne anlam ifade ettiği üzerinde durdu
ve İran’daki resmi ve gayrı resmi uygulamalardan örnekler vererek geleneksel tıbbın modern
pratiğini inceledi. İkinci konuşmada ise Prof. Dr.
Celal Yeniçeri tıbb-ı nebeviyi ilahiyat perspektifi
üzerinden ele aldı ve Hz. Peygamber dönemin-

deki uygulamalara değindi. İlk oturumun son
konuşmasını ise Prof. Dr. Levent Öztürk gerçekleştirdi. Tıbb-ı nebevi kavramını semantik açıdan değerlendiren Öztürk, farklı dönemlerde
tıbb-ı nebevinin nasıl anlaşılageldiğini açıklığa
kavuşturdu.
Öğleden sonraki ilk oturumda Doç. Dr. Mustafa Iraz kendi çalışmalarında incelediği çeşitli
geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının farmakolojik değerlendirmelerini
dinleyicilere aktardı. Sağlık Bakanlığı Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları
Daire Başkanlığı’ndan Didem Albasan, Sağlık
Bakanlığı’nın bu uygulamalara nasıl yaklaştığını ele aldı. Ardından, yine Sağlık Bakanlığı İlaç,
Biyolojik ve Tıbbi Ürünler Koordinasyonu Daire
Başkanlığı’ndan Dr. Ecz. Aslı Can Ağca ise bitkisel ürün piyasasının ve denetiminin sorunlarını
katılımcılarla paylaştı.
Sempozyumun son oturumunda Prof. Dr.
Hakan Hakeri tamamlayıcı ve alternatif tıp
uygulamalarını hukuki açıdan incelerken, Doç.
Dr. Hakan Ertin bu uygulamaların etik yönünü
irdeledi. Sempozyum Dr. Öğr. Üyesi Murat D.
Çekin’in yapmış olduğu genel değerlendirme
akabinde sona erdi.
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Tıbbi, Dini, Hukuki ve
Etik Açıdan Bedene Yapılan
Müdahaleler Sempozyumu
17.10.2015 - 18.10.2015
“Tıbbi, Dini, Hukuki ve Etik Açıdan Bedene Yapılan Müdahaleler Sempozyumu” İSAM konferans
salonunda akademisyenler, konuyla ilgilenen
çeşitli meslek gruplarından kişiler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Disiplinlerarası bir
yaklaşımla düzenlenen ve iki gün süren sempozyum internet üzerinden de canlı yayınlandı.
Sempozyumda Cinsiyet Değişikliği Ameliyatları,
Estetik Amaçlı Operasyonlar ve Sünnet Operasyonları farklı disiplinlerden uzmanlar tarafından
tartışıldı. Açılış konuşmalarından sonra başlayan sempozyumda toplam altı oturum vardı.
Bedene yapılan müdahaleler başlıklı ilk oturumun açılış konuşmasını Dr. Murat D. Çekin
“Bedene Yapılan Müdahalelere Etik Yaklaşım”
konulu tebliğiyle yaptı. Doç. Dr. Rainer Brömer
ise ikinci sunumda Batı’da tarih boyunca yapılan uygulamalardan bahsetti. Son tebliğ sunumunu ise Nazife Şişman, “Cyborg Çağında Bir
Metafor Olarak Beden” konulu tebliği ile yaptı.
Prof. Dr. İlhan İlkılıç’ın başkanlığındaki ikinci oturum, “Cinsiyet Değişikliği Ameliyatlarına Cerrahi
Açıdan Yaklaşım” başlıklı tebliğle başladı.		

Dr. Bağhaki cinsiyet değişikliği operasyonlarının öncesinde ve sonrasında bireyleri nelerin
beklediğini, ameliyatların hali hazırda ne şekillerde uygulandığını anlattı. Prof. Dr. Hayrettin Kara’nın “Kadın Bedeni ile Erkek Olduğunu
Hissetmek” başlıklı sunumunda biyolojik cinsiyet, cinsel kimlik (benlik cinsiyeti), cinsel kimlik
bozukluğu (gender disphoria) gibi kavramlar
tanımlandı. Dr. Öğr. Üyesi Hilal Özay “Cinsiyet
Değiştirmenin İslam Hukukun’daki Hükmü”
başlıklı sunumunda fıkıhta ‘hünsa, müteraccile, muhannes, lûtî’ şeklinde geçen kavramların
karşılıklarını ve tarih boyunca fukahânın mezkur kişiler için hükümlerinin neler olduğuna yer
verdi. Oturumun ve sempozyumun ilk gününün
son tebliği Dr. Adem Az’ın Doç. Dr. Hakan Ertin
ile beraber hazırladığı “Hermafroditizm Üzerine:
Etik Problemler” konulu tebliğiydi.
Sempozyumun ikinci gününün ilk oturumu
“Estetik Amaçlı Ameliyatlar”dı, oturum Prof. Dr.
Oğuz Çetinkale’nin “Estetik ve Güzellik Amaçlı
İsteklere Tıbbi ve Cerrahi Yaklaşımlar” konulu
tebliğiyle başladı. Sunumda epilasyondan alınyüz gerdirmeye, burun ameliyatlarından kulak
kepçesi düzeltme operasyonlarına, karın gerdir-
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meden göğüs küçültmeye pek çok operasyon
konusunda bilgi verildi. Oturum Prof. Dr. Mustafa Bilici’nin “Estetik Ameliyat Yaptıranların
Halet-i Ruhiyesi” konulu sunumuyla devam etti.
Bilici, son yıllarda estetik cerrahiye olan ilginin
dış görünüşe yatırım, olumsuz beden algısı ve
materyalist değerlerle yakından ilgili olduğunu
aktardı. Oturum Doç. Dr. Murat Aksu’nun “Estetik Amaçlı Ameliyatlara Hukuki Açıdan Yaklaşım” başlıklı sunumuyla son buldu.
Prof. Dr. Recep Şentürk’ün başkanlığındaki 4.
oturumun başlığı Estetik Amaçlı Ameliyatlar idi.
“İslam Hukuku Açısından Bedene Estetik Müdahale” başlıklı sunumuyla Dr. Merve Özdemir
öncelikle İslam Hukukunda “Zaruriyat, Haciyat
ve Tahsiniyyat” terimlerinden bahsetti. Oturum Prof. Dr. Kadir Canatan’ın “Bedene Estetik
Müdahaleler: Sosyolojik Yaklaşım” sunumu ile
devam etti. Canatan sunumunda beden sosyolojisinin ortaya çıkışından ve bedenlerimizle
var olduğumuz toplumun insan bedenine ne
gibi anlamlar yüklediğini anlattı. Estetik Amaçlı Ameliyatlar oturumunun son sunumu “Toplumsal Maskeleme: Gösterge Mezarlığı Olarak
Beden” başlıklı sunumuyla Doç. Dr. Zülküf Kara

tarafından yapıldı. Oturum, sorular ve tartışma
bölümünün ardından sona erdi.
Sempozyumun son oturumu olan sünnet operasyonları, Prof. Dr. Mürteza Bedir’in başkanlığında Doç. Dr. Selçuk Sılay’ın “Kanıta Dayalı Tıp
Ekseninde Erkek Sünneti” konulu sunumuyla
başladı. Oturum Prof. Dr. M. İhsan Karaman’ın
“Her Yönüyle Kız Çocuklarda Sünnet” konulu
sunumuyla devam etti. Dr. İrfan İnce “Dini Bir
Vecibe Olarak Sünnet” konulu sunumu ile sünnetin İslam hukukundaki yerini anlattı. “Alman
ve Türk Ceza Hukuku Açısından Sünnet: Sosyal
Endikasyon ve Rıza” konulu sunumu ile Dr. Öğr.
Üyesi Gottfried Plagemann Alman ve Türk hukuk sisteminin sünnete ne şekilde yer verdiğini,
çocuğun rızası olmadan vücuduna müdahale
yapılmasının nasıl değerlendirildiğini genel hatlarıyla aktardı. Son olarak Prof. Dr. İlhan İlkılıç
“Almanya’daki Sünnet Tartışmaları Bağlamında Sünnetin Etik Boyutları” başlıklı, Almanya’da
sünnet yasağını gündeme getiren Iraklı bir çocuğun sünnetine yer verdiği sunumunda Alman
Parlamentosunun olaya yaklaşımını anlattı.
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Mülteciler ve Sağlık
Sempozyumu

İ

stanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR) Tıp ve Ahlak
Çalışma grubunun Üsküdar
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür
Merkezi’nde 15-16 Ekim 2016
tarihinde düzenlediği Mülteciler ve Sağlık Sempozyumu ile
mültecilerin Türkiye’deki sağlık
sorunları masaya yatırıldı. T.C.
Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı,
Türk Kızılayı, Yeryüzü Doktorları, Sınır Tanımayan Doktorlar
(MSF), Suriyeli hekimler ve akademisyenlerin katıldığı 2 günlük sempozyumda mültecilerin sağlık sorunları tıbbî, dinî,
hukukî, sosyolojik ve etik açıdan detaylı bir şekilde tartışıldı.
İki gün süren sempozyumun ilk
gününde “Türkiye’de Mevcut
Durum” başlığı altında mültecilerin mevcut durumu ortaya
kondu. T.C. Başbakanlık’ı tem-
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silen Başbakanlık Başdanışmanı Dr. Mürteza Yetiş Suriyeli
mültecilerin Türkiye’deki serüveni ve son durumu hakkında
bilgi verdi. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden Dr.
Muhammed Ceren mültecilerin sağlık koşulları ve sunulan
sağlık hizmetlerini, ilgili yönerge ve yönetmelikleri paylaştı.
Ardından Kızılay Başkanı Dr.
Kerem Kınık Kızılay’ın bu beklenmedik sürecin yönetimini
nasıl kontrollü bir şekilde sağladığından bahsetti. Yeryüzü
Doktorları’nı temsilen Dr. H.
Oktay Özkan ve Caner Nazlı, Sınır Tanımayan Doktorlar’ı temsilen de Dr. Apostolos Veizis’in
katılımıyla STK’ların bu durumla başa çıkmak konusunda neler yaptıkları ve mülteci
kamplarında ne gibi hizmetler
sundukları aktarıldı. STK’ların
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bu konu ile ilgili çalışmaları ve
tecrübeleri paylaşıldıktan sonra uzmanlığını Cerrahpaşa İç
Hastalıkları’nda yapmış olan
Uzm. Dr. Mustafa Hamitoğlu
ve Suriyeli bir mülteci Suriyelilerin karşılaştığı sağlık sorunlarından bahsederek meseleyi
bütün açıklığıyla gözler önüne
serdi.
Mültecilerin Türkiye’deki mevcut durumu konusundaki bilgilendirme ve tartışmaların
ardından ikinci gün “Beşerî ve
Sosyal Bilimler Açısından Mülteciler” başlığı altında farklı disiplinlerden uzmanlar konuyu
kendi sahalarına bakan yönleriyle ele aldı. Halk Sağlığı alanında Prof. Dr. Osman Hayran
küresel ve kamusal yönüyle
mültecilerin sağlık sorunlarını
irdeledi. Prof. Dr. Hüseyin Ha-

temi, hukukî açıdan mülteciliği
anlattı ve haklar kavramının temelini oluşturan insan onurunda eşitlik hakkaniyet ve dağıtım adaleti gibi ilkelerin aslında
ilahî olduğunu ve öncelenmesi
gerektiğini vurguladı. Doç. Dr.
Yusuf Adıgüzel, Türkiye toplumunun yaşananlara verdiği
tepkileri sayısal verilerle aktardı ve sosyolojik perspektiften
verileri yorumladı. Çocuk psikiyatristi Dr. Öğr. Üyesi Vahdet
Görmez, mülteci öğrenciler için
okul merkezli destek programı
olan İlaf projesini anlattı. Mülteci çocukların yaşadığı ruhsal
travmalar sonrası ortaya çıkan
psikolojik sorunların rehabilitasyonu için bir örnek olarak
İlaf projesini sundu. Prof. Dr.
İlhan İlkılıç mültecilik/yabancılık konusunu; Kant, Derrida,
Levinas gibi filozofların konuya

yaklaşımını felsefe zemininde
değerlendirerek göçmenlere
yardımın etik temellerini aktardı. Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya
mültecilik sorununa dair Endülüs ve özellikle Osmanlı tarihsel tecrübesini aktardı ve göç
durumunun son yüzyıllarda bir
sorun halini aldığını belirtti.
Mülteciler ve Sağlık Sempozyumu, her sunumun ardından
dinleyicilerin katkı ve soruları,
yapılan tartışmalar ve birçok
alandan uzmanın katılımıyla konunun interdisipliner bir
yaklaşımla ele alınması için
verimli bir ortam oluşturdu.
İki gün süren bu kapsamlı sunumlar ve tartışmaların ardından Doç. Dr. Hakan Ertin’in
kapanış değerlendirmesi ile
sempozyum sona erdi.
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İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma grubunun periyodik
buluşmalarda işleyip tartıştığı konular arasında,
daha detaylı irdelenmesi öncelikli olan konular
istişare edilerek çalıştay düzenlenmesi kararlaştırılmaktadır. Konu ile ilgili çalışma yapmış,
alanında uzman konuşmacılar ve konuyla akademik anlamda ilgilenen katılımcılar eşliğinde
gerçekleştirilen çalıştaylarda tartışmalara daha
uzun zaman ayrılmaktadır. Böylece tıptaki gelişmelerin dünya ile eşzamanlı olarak ülkemizde de ilk defa gündeme gelmesi ve bu meselelere yönelik adımlar atılması sağlanmaktadır.
Çalıştayların temel amacı programın sonunda
yayın, kitap ya da konuyla ilgili uygulamalara
rehberlik etmesi ön görülen raporlar sunmaktır. Grubumuzun günümüze dek düzenlediği
çalıştaylar şu şekildedir;
•

Süt Akrabalığı ve Süt Bankası Çalıştayı

•

Tıpta Büyük Veri Çalıştayı

İSAR TAÇ / 2017

Süt Akrabalığı ve Süt Bankası
İnterdisipliner Çalıştay

S

üt akrabalığı mahiyet olarak İslam’a has
diyebileceğimiz sosyal ve ferdi bir mefhumdur. Birçok yönüyle Müslüman topluluklarda yerini bulmuş, muayyen bir takım fıkhi
hükümler çerçevesinde toplumsal ve bireysel
hayatı düzenleyici bir unsur olagelmiştir.
Hayatın başlangıcı ve sonu gibi içerisinde birçok fıkhi, etik ve ahlaki tartışmaları içeren konuları daha önceki çalıştaylarında ele alan İSAR
Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu, “Süt Akrabalığı ve
Süt Bankası” başlıklı toplantıyı 27 Aralık 2014
Cumartesi günü interdisipliner bir yaklaşım ile
gerçekleştirdi. İlahiyat, tıp, sosyoloji gibi farklı
sahalardan uzmanlar tarafından sunulan tebliğler konunun fıkıh, etik, tarih ve sağlık politikaları
gibi farklı perspektiflerle ele alınabilmesine imkan sağladı.
Çalıştayın ilk tebliğini Doç. Dr. Sertaç Arslanoğlu
sundu. Konuşmasının ilk bölümünü anne
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genetik materyal aktarımının gerçekleşmesinin
söz konusu olabileğini belirtti. Henüz teorik düzeyde olan çalışmaların pratik sahaya da inebileceğinin altını çizen Kaygusuz, ağızdan alınan
gıdadaki DNA’nın bağırsaktan parçalanmadan
geçtiğine dair çok sağlam delillerin henüz olmadığını ifade etti.
İkinci oturum, Dr. Öğr. Üyesi Murat D. Çekin’in
‘’Süt Anneliğin Tarihi’’ başlıklı konuşmasıyla başladı. Çekin, anne sütü tarihinin oldukça eskiye
çekilebileceğini, farklı çoğrafyalarda farklı şekillerde anne sütü uygulamalarının olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Nil Sarı tarafından yapılan tebliğ, klasik ve modern dönem Osmanlısı’ndan verilen
örnekleri ortaya koydu. Çeşitli minyatürler ve el
yazmaları ile sütannelik üzerinden bir Osmanlı
modernleşmesi okuması yapan Sarı, Osmanlı
tabiplerinin her dönemde ilk tavsiyesinin sütü
bebeğin annesinin vermesi gerektiği olduğunun altını çizdi.
sütünün tıbbi niteliklerine ayıran Arslanoğlu,
anne sütünün insan sağlığı için önemini son
dönem araştırmalarla ele aldı. Arslanoğlu,
tebliğin ilerleyen kısımlarında anne sütü
bankasının tam olarak neyi ifade ettiğine
açıklık getirdi. Banka demek yerine anne sütü
merkezi tabirini daha uygun gören Arslanoğlu,
bu merkezlerde toplanacak sütlerin sadece
1500 gram altında, prematüre bebekler için
kullanılacağının ve bu şekilde doğan bebeklerin
başka bir gıda ile beslenmelerinin mümkün
olmadığının altını çizdi.
Planlanan kurumlarda en çok üzerinde durulan
ve çokça hassasiyet gösterilen konunun süt kayıtlarını tutmak olduğunu söyleyen Arslanoğlu,
bu kayıtların nasıl tutulacağına da açıklık getirdi.
İlk oturumun ikinci konuşmasını Prof. Dr. Arif
Kaygusuz yaptı. Kaygusuz, anne sütünden kök
hücrelerle gelen genetik materyalin, sindirim
sisteminden kana, işlevini kaybetmeden geçerek bebeğin hücrelerine dahil olması suretiyle
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Doç. Dr. Davut İltaş ‘’Süt Akrabalığının Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi’’ adlı sunumunda süt akrabalığına dair fıkhi hükümleri detaylı bir şekilde
inceleyip süt ile oluşan akrabalığın ne gibi fıkhi
sonuçlar doğurduğunu dinleyicilere aktardı.
Prof. Dr. Ahmet Yaman konuşmasında Diyanet
İşleri Başkanlığı’nın süt bankası oluşturulmasına yaklaşımını ele aldı.
Nazife Şişman anneliği, anne sütünü ve çocuk
beslenmesini sosyolojik açıdan değerlendirdi,
kapitalizm ve modernizm eşliğinde toplumun
nasıl bir yöne evrildiğini anne sütü üzerinden
inceledi. Şişman, 1995 yılında ilk defa bilimsel
annelik tabirinin literatüre girdiğini ve bugün
anne sütünün endüstrilize edilmiş bir meta haline dönüştürüldüğünü nazara sundu.
Tüm konuşmacı ve dinleyicilere bu münbit, son
derece istifadeli geçen çalıştay için teşekkür
ediyor, ilmi çalışmalarının daha da bereketlenmesini Allah’tan niyaz ediyoruz.
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G
Tıpta
Büyük Veri
Çalıştayı

ünümüzde birçok alan, bilişim ve teknolojiden çokça istifade etmektedir. Bilginin artması ve bu büyük toplamın kaydedilmesi
bilim bilişimcilerini “big data” terimini tanımlamaya itmiştir. Teknolojinin bu denli ilerlemesi bilgiye;
kontrol edilebilir, anlamlı bir şekilde toplanabilir ve
pratik hayata doğrudan ve etkili bir şekilde fayda
sağlayabilir bir yapı kazandırmıştır.
Big data düşüncesi astronomi, perakende satış,
arama motorları, politika gibi alanlarda kullanılagelmiştir. Bilgiler sanal ortamlarda kayıt altına
alınmakta, çeşitli aplikasyonlarla bazı merkezlerde
toplanmakta bu bilgilere ulaşım kimi yetkilendirmelerle mümkün olmaktadır. Tüm bu gelişmelerden elbette tıp da etkilenmiştir. Her geçen sürede
elektronik sağlık kayıtları katlanarak artmakta, kalitatif (hastaya dair notlar vb.) ve kantitatif (laboratuar değerleri, radyoloji, farmakolojik değerler vb.)
değerleri içine alan bir bilgi bankasına duyulan ihtiyaç, giderek kendisini hissettirmektedir.
Popülasyona dair tıbbi bilgilerin bir elde toplanması neticesinde büyük bir bilgi bankasının oluşmasının;
•

Tıbbın personalizasyonu sağlayacağı,

•

Tıbbi karar vermede doğruluk/kolaylık payını
arttıracağı,

•

Yeni tıbbi bilgi üretimini genişleteceği,

•

Hekimlere hastaları için karar vermede katı
kurallarla çizilmiş kılavuzları kullanmak yerine gerçek zamanlı hasta analizini kullanmayı
mümkün kılacağı (benzer profillerdeki hastaya
yaklaşımın hekimler arasındaki big data üzerinden bilgi paylaşımıyla sağlanacağı),

•

Hasta merkezli tıp anlayışını kuvvetlendireceği
düşünülmektedir.

Tüm bunların yanında verinin kapitale dönüşümü,
uluslar arası bir güç unsuru haline gelmesi,
gizlilik ve güvenliğinin sağlanması birtakım etik,
hukuki ve sosyal problemleri de beraberinde
getirmektedir.
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Bu bağlamda;
-Big data kavramının ortaya çıkışı, tarihi serencamı, bilişimdeki yeri ve tıpta kullanımı,
-Tıbbi metodolojinin ve bilginin “big data” kullanımıyla nasıl değişip dönüşeceği,
-Kişiye ait bilgilerin mahremiyetinin fıkhi boyutu ve veri mahremiyetinin hukuki zemini,
-Gizlilik ilkesinin dini ve etik tartışması,
-Epistemolojik olarak büyük verinin dönüşümü
gibi başlıklar tartışılmaya değer bulunmuştur.
İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR) Tıp ve
Ahlak Çalışma Grubu’nun İSAR konferans salonunda 3 Aralık 2016 tarihinde düzenlediği “Tıpta Büyük Veri Çalıştayı” ile büyük veri, teoriden
pratiğe birçok yönüyle ele alındı. Alanında uzman akademisyenlerin katıldığı iki oturumluk
çalıştayla Big Data (Büyük Veri) tıbbi, hukuki,
sosyolojik ve etik açıdan detaylı bir şekilde tartışıldı.
İki oturumdan oluşan “Tıpta Büyük Veri Çalıştayı”nın ilk oturumu İbn Haldun Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk’ün ve İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Rektörü, aynı zamanda
ilk oturumun başkanı olan Prof. Dr. M. İhsan Karaman’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

İlk konuşmada İstanbul Fatih Sultan Mehmet
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Klinik
Şefi Prof. Dr. Hakkı Muammer Karakaş, büyük
veriyi endüstriyel internet ve sağlık alanındaki uygulamalar açısından değerlendirdi. Tıpta
büyük verinin ne anlam ifade ettiği konusuyla
tebliğine başlayan Karakaş, güncel gelişmeleri
ve özellikle de radyoloji alanında yapılan birtakım uygulamaları dinleyiciye aktardı. Dünyada
yataksız veri hastanelerinin kurulmaya başladığını belirten Karakaş, gelecekte hem ülkemizi
hem de dünyayı nelerin beklediğini gözler önüne serdi.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü, Proje ve Kaynak Geliştirme Birim
Sorumlusu Umut Elmas ise Sağlık Bakanlığı’nda
büyük verinin kullanım alanlarından ve e-Nabız
uygulamasının halen ve yakın gelecekteki
kullanımından bahsetti. Türkiye’deki tüm
sağlık kuruluşlarının senkronize edileceği
uygulamaların müjdesini veren Elmas, Türkiye
için büyük veri kullanımının kaçırılmaması
gereken bir fırsat olduğunun altını çizdi.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik
Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Handan Ankaralı,
verinin 2 mb’tan yottabaytlara kadar olan tarihi
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serencamıyla sunumuna başladı. Bir noktadan
sonra klasik istatistik metotlarının veriyi işlemeye güç yetiremediğinin ve artık büyük verinin
gündeme geldiğinin altını çizen Ankaralı, istatistiğin tıbbi bilginin üretimindeki yeri ve önemini çeşitli örneklerle ortaya koydu.
İlk oturumun son konuşmacısı Dr. Erkan
Karabekmez ise veriye/bilgiye modern ve postmodern bakışı inceleyip tabii ve beşeri bilimler
arasındaki epistemoloji farkına vurgu yaptı.
Bildiğimiz şeylerin artması, karmaşıklaşması
hakikati nasıl ve ne kadar önceleyebilir sorusuna
cevap arayan Karabekmez, omics’ler üzerinden
veri-yoğun çağın inceliklerini dinleyenlere
aktardı.
Doç. Dr. Hakan Ertin’in başkanlığını yaptığı
ikinci oturum Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bedii
Kaya’nın büyük veriyi hukuki açıdan incelediği
sunumuyla başladı. Türk ve dünya hukukundaki
düzenleme ve yeniliklere dikkat çeken Kaya,
bilişim hukukunun önemini gözler önüne serdi.
Oturumun ikinci konuşmacısı olan İstanbul Tıp
Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başka-

nı Prof. Dr. İlhan İlkılıç ise büyük verinin epistemolojik yönleri ile etik sorunları üzerinde durdu.
Büyük verinin daha iyi bir tıp oluşturacağı varsayımının sorgulanması gerektiğinin altını çizen
İlkılıç, verinin nedensellik ve korelasyon sorunu
üzerinde durdu. İlkılıç, tıbbi etik bağlamında
hasta-hekim ilişkisi, tedavi başarısı ve hasta/
hastalık anlayışındaki değişim başlıklarını inceledi.
Oturumun son konuşmacısı olarak İstanbul
Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim
dalı öğrencisi Rukiye Şahin ise büyük verinin
sosyolojik boyutunu dinleyicilere aktardı. Verinin bir güç odağı olarak zuhur ettiğini belirten
Şahin, bu gücün mahremiyetin ihlali için müsait
bir ortam oluşturduğunu ifade etti.
Çalıştay, daha önceki İSAR TAÇG tarafından gerçekleştirilen organizasyonlarda olduğu gibi tebliğleri, soruları ve tartışmalarıyla ilmi manada
son derece mümbit, ufuk açıcı bir ortama sahne oldu. Doç. Dr. Hakan Ertin’in değerlendirme
konuşmasıyla çalıştay sona erdi.
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•

Tıp ve Fetva

•

Hayatın Başlangıcı ve Sonu

•

Sağlıkta İsraf

•

Süt Akrabalığı ve Süt Bankası
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Tıp ve Fetva:
Tıbbi Konularda
Fetva Verirken
Bilgi Edinme Usulleri
Yayına Hazırlayan: Hakan Ertin
Değerlendiren: Şahin Xancanov
İSAR Yayınları

İ

SAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu’nun 5 Haziran 2010’da gerçekleştirdiği “İslam Âlimlerinin Tıbbi Konularda Fetva Verirken Bilgi
Edinme Usulleri” isimli çalışması, Hakan Ertin
tarafından kitaplaştırılarak okuyucuların istifadesine sunulmuştur.
İSAR bünyesinde çalışmalarına devam eden Tıp
ve Ahlak Çalışma Grubu, tıp alanındaki gelişmeleri yakından takip etmekte, bu gelişmelerin beraberinde getirdiği sorunları tıbbî ve dini
açıdan değerlendirerek cevaplar bulmaya çalışmaktadır. Bu sebeple tıp, tıp etiği ve ilahiyat
gibi farklı disiplinlerden ilim adamları bir araya
gelerek bu sorunlara çözümler aramaktadır.
Atölye ve konferanslarda sunulan tebliğlerin bir
araya getirildiği çalışmalardan biri de Tıp ve Fetva: Tıbbi konularda Fetva Verirken Bilgi Edinme
Usulleri başlıklı eserdir.
Çalışmanın hedefleri arasında ülkemizde tıp
konularında verilen fetvaların arka planının ve
ortaya çıkış sürecinin ele alınması, bu konuda
fetva verenlerin tıbbi konularda nasıl bilgilendiklerinin tespit edilmesi ve muhtemel sorunlara disiplinler arası bir yaklaşımla çözüm bulmaya çalışmak gibi hususlar yer almaktadır.

Kitapta Hayreddin Karaman’ın takdim yazısı ve
İhsan Karaman’ın önsözünü takiben, açılış konuşmaları ve iki oturum halinde yapılan tebliğler yer almaktadır.
“Tıptaki Yeni Gelişmeler ve Tıbbi Alandaki
Problemler” başlığını taşıyan birinci oturumda
Prof. Dr. Recep Öztürk’ün başkanlığında Dr.
Öğr. Üyesi Hakan Ertin, “Tıp Etikçilerinin Karar
Verme Konusundaki Sorunları”, Prof. Dr. Serdar
Bedii Omay “Tıpta bilgi nasıl oluşur? Kanıta
dayalı tıp” ve Prof. Dr. İlhan İlkılıç, “Rasyonel
tıp ve tıp etiği kararlarındaki meseleler” isimli
tebliğlerini sunmuşlardır.
“Tıptaki Yeni Gelişmeler Işığında Fetva Usulündeki Değişmeler” başlığını taşıyan ikinci oturumda Prof. Dr. Mürteza Bedir’in başkanlığında
Prof. Dr. Hamza Aktan, “Fetva Dili ve Türkiye’de
Sağlık Alanındaki Fetva Uygulaması”, Dr. Ekrem Keleş “Dünyadaki Uygulama” ve İrfan İnce
“Önerilen Fıkhi Çözümlerin Getirdiği Sorunlar”
isimli tebliğlerini sunmuşlardır.
Tebliğlerden sonraki iki oturumluk kapanış panelinde, katılımcıların konuyla ilgili, görüş, öneri
ve değerlendirmeleri yer almaktadır.

31

Hayatın
Başlangıcı
ve Sonu
Yayına Hazırlayanlar
Hakan Ertin, Merve Özdemir
Değerlendiren: Abdulhakim Ceyhan
İSAR Yayınları

K

armaşık bir yapıya sahip olan insanın olduğu yerde birtakım problemlerin doğacağı kuşkusuzdur. Tıp ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler sonucunda insan yaşamının
uzamış olması bu problemleri had safhaya ulaştırmıştır.
İnsanı tanımlama sorunu, bilimsel olguların
değil, “ahlaki kararların” meselesi olduğu
için konuya ilişkin yaklaşımlar iki grupta
toplanmaktadır: Seküler bir bakış açısı ve
ilahiyat yaklaşımı. İlk yaklaşımdan hareketle
insanı tanımlamaya çalışanlar kimi güçlüklerle
karşılaşırlar; çünkü saf fiziksel varoluşumuzun
gerisinde yatan ve bizi ‘biz’ yapan bir şey
olmalıdır. Bu yüzden insanın ruhani boyutunu
da ihmal etmemek gereklidir.
Öldükten sonra dirilip hesaba çekileceği inancına
sahip olan Müslümanların işlerinin daha da zorlaştığı bir gerçektir. Zira yeni gelişmeler ister istemez
dinî ve ahlaki değerlerin yozlaşmasına, bu alanlarda zaafların oluşmasına ve mümin bir kimsenin
inandığı gibi yaşamasının zorlaşmasına sebep olmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.v.) bu şartlarda dinî
yaşantısını muhafaza etmeye çalışan kişiyi “ateş
korunu elinde tutan kimse”ye benzeterek dindar
kalmanın zorluğunu ifade buyurmuştur. O hal-
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de mesele, Müslümanların inançlarının gereğine
göre hareket etmelerini sağlamak adına problemlerin çözülmesiyle ilgilidir.
Allah’ın kitabında tüm güncel problemlere yönelik doğru yola götürecek deliller bulunmaktadır. Tabipler ve fukaha tarafından bu konuların
tıp ve fıkıh perspektifinden ele alınması gerekir.
Muasır fakihlerin bu meseleler üzerindeki şer’î
yorumları, tabiplerin meselelerin hakikatine yönelik katkılarıyla mümkün olabilecektir.
Bu çalışma, insanın doğumu ve ölümü üzerine
tartışılan konular üzerine, konusunda uzman
birçok ilim adamının makalelerinin derlenmesi sonucu oluşturulmuş bir eserdir. Birçok ilim
adamının düşüncelerini ve görüşlerini bulundurması hasebiyle problemlere tek taraflı bakış
açısını yıkmaktadır.
Yukarıda da belirtildiği gibi bu meseleler hem
fakihlerin hem etikçilerin hem de tabiplerin
konuşacağı alanlar olmaları bakımından günümüzdeki ve ilerideki sorunların çözümü açısından özellikle Müslüman tıp fakültesi öğrencilerinin de mutlak surette okuması gereken önemli
bir eserdir.

İSAR TAÇ / 2017

Sağlıkta İsraf
Yayına Hazırlayanlar
Recep Öztürk, İnanç Özekmekçi, Tuba Erkoç
Değerlendiren: Tuncay Sandıkçı
İSAR Yayınları

İ

SAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubunun 22 Ekim
2011 tarihinde düzenlediği “Sağlıkta İsraf ”
adlı sempozyum kitap haline getirildi. Kitap
sempozyumun paralelinde açılış konuşmalarını,
sunumların yapıldığı dört oturumu ve kapanış
oturumunu içeriyor.
Davranışları değerler belirler. Davranışlarda
problemlerle karşılaşıyorsak bunun kaynağını
değerlerde aramalıyız. Tıptaki israf probleminin
varlığından bahsediyorsak, bunu gerek bireylerin gerekse de kurumların değerlerinde aramalıyız. Sağlık hizmetleri geleneksel olarak doktor
ve hasta arasındaki ilişki çevresinde şekillenmiştir. Modern döneme geldiğimizde, sağlık
hizmetleri hastane kurumu ve devlet bağlamına taşınmıştır. Devlet düzleminden, şahıslar
düzlemine kadar sağlık hizmetlerini düzenleyici
değerler olmalıdır.
Birçok alanda kaynak israfıyla karşılaşabiliyoruz: Sevk zincirlerindeki, yönetim mekanizma-

larındaki, hizmet sunumlarındaki, bilgi sistemlerindeki, performans değerlendirmelerindeki
sorunlar israfa sebep olabiliyor. Hacim temelli
performans ölçümü doktorları kaynak israfına
itebiliyor. Türkiye’nin sağlık harcamalarının büyük bir bölümü ilaca ayrılmaktadır. İlaç harcamalarıyla beraber ilaç israfı da artmaktadır. Laboratuvar testlerinde israf yaşanabiliyor. Doğru
testler, doğru hastadan, doğru zamanda istenip, doğru şekilde yorumlanarak laboratuvarın
akılcı kullanımı sağlanmalıdır. Tıbbi cihaz israfı
da yaşanabiliyor. Cihaz alımları planlı bir şekilde,
israfı önleyecek şekilde yapılmalıdır.
Tıp israfına yol açan sebeplerden bazılarını şöyle
sayabiliriz: Tıp biliminin hastalık anlayışı, tıp eğitimi, lobilerin baskısı, tanıtım ve promosyonlar,
güvenilmez araştırmalar ve yayınlar, araştırmacıların çıkar ilişkileri, kanıtları güçsüz teşhis-tedavi rehberleri, tıbbın fonksiyonunun abartılması, sağlığı tıbbi harcamayla değerlendirme,
adil olmayan “sağlık hakkı” anlayışı, hastalık
yönetimi ilkeleri, tedavinin riskini küçümseme,
risk algısını yükseltme.
İsrafa karşı hassasiyet kişinin tüm hayatını kapsar. Evinde ekmek israfı yapan bir sağlık çalışanından “enjektörü israf etmeyeyim” diye hassasiyet bekleyemeyiz.
İsraf kavramı verimlilik kavramı ile beraber
incelenebilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2000’li
yılların başında yayınladığı, Dünya Sağlık
Sis
temleri Raporu’nda sağlık sistemlerinin
olmazsa olmaz üç ilkesi etkinlik, verimlilik ve
hakkaniyet olarak sayılır. Bu üç ilkeye insaniyet
ilkesini de ekleyebiliriz. Bu dört ilke aynı anda
%100 gerçekleşmez. Mesela etkinliği artırırsanız
verimlilikten kısarsınız. Burada önemli olan
bunları nasıl oranladığınızdır.
Kalite kontrol uygulamaları israfı önlemede kullanılabilir. Problemler bir hemşirenin veya doktorun davranışı ile örtüştürülmemelidir. Makro
teşhisler yapılmalı, hedefler koyulmalı, bu doğrultuda planlar yapılmalıdır.
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H

epimizin bildiği üzere bebeklerin beslenmesinde en önemli besin maddesi anne
sütüdür. Günümüz dünyasında birçok
bebek yeterli beslenemediği için kaybedilmekte özellikle bu kayıpların sebepleri irdelendiğinde en önemli nedenin erken doğan bebeklerin
yeterli beslenememesinden kaynaklandığı görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine
göre, dünyada her yıl 15 milyon gebeliğin erken
doğum ile sonuçlandığı ve ortalama 1 milyon erken doğan bebeğin öldüğü saptanmıştır. Türkiye’de ise her yıl yaklaşık 1 milyon 340 bin bebek
doğmakta ve doğan bebeklerin 1000’de 13’ü ise
ölmektedir. Özellikle doğum ağırlığı 1500 gr altındaki bebeklerin beslenebilmesi ve dolayısıyla hayata tutunabilmesi için anne sütünün tek
besin maddesi olması gerektiği son çalışmalarda açıkça ortaya konmuştur.
Erken doğum sebebiyle anne sütünün yeterli olmadığı durumlarda veya çeşitli sebeplerle
bebeğini besleyemeyen anneler için batı dünyası süt bankalarını kurmuş ve yaygınlaştırmış iken bizim gibi İslami hassasiyetlere sahip
toplumlarda bu konuya verilecek cevap daha
grift bir hal almıştır. Zira İslam dini, aynı anne-
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den süt emen bebekler arasında Süt Kardeşliği,
emziren ile emen arasında Süt Akrabalığı tesis
etmiştir. Bu durum özellikle evlilikler ve mahremiyet açısından önemli bir sorun teşkil eder. Bu
karmaşık durumda süt akrabalıklarının rastgele oluşmasını göze alamayıp hiçbir adım atmamakla mevcut hassasiyetleri yok sayarak tamamen rasyonel bir üslup ile süt bankaları kurmak
iki uç görüşü oluşturmaktadır.
Binlerce bebeğin yaşamasını sağlamak için,
toplumun dini hassasiyetlerini göz önünde
bulundurmak ve iki farklı kutup arasında orta
yolu bulmak büyük önem arzetmektedir. 27
Aralık 2014’te İstanbul’da bir araya gelmiş akademisyenlerin katılımıyla Süt Akrabalığı ve Süt
Bankası Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştay’ın
ürünü olan kitabımızı okuyucularımıza sunuyor
olmaktan ötürü mutluyuz.
Objektif ve bilimsel bakış açılarının interdisipliner bir usul ile buluştuğu kitap süt anneliğinin
tarihinden, etik boyutuna ve sosyolojisine, Osmanlı’daki uygulamalarından genetik boyutlarına, küresel konjonktürden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görüşlerine dek geniş bir perspektifi
okuyucuya sunmaktadır.
Kitapta Prof. Dr. İlhan İlkılıç’ın “Anne Sütüne Antropolojik ve Etik Yaklaşımlar” adlı makalesi, Dr.
Murat D. Çekin’in kaleme aldığı “Süt Anneliğin
Tarihi”, Prof. Dr. Nil Sarı’nın “Osmanlıda Anne
Sütü” başlıklı makalesi, Prof. Dr. Sertaç Arslanoğlu’nun “Türkiye’de Anne Sütü Bankasının Kuruluşu - İnanç ve Değerlere Uygun Yeni Bir Model:
Anne Sütü Merkezi” adlı makalesi, Prof. Dr. Arif
Kaygusuz’un “Anne Sütündeki Mikroorganizmalar ve Hücreler” adlı makalesi, Doç. Dr. Davut
İltaş’ın “Süt Akrabalığının Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi” adlı makalesi, Prof. Dr. Ahmet Yaman’ın “Süt Bankası Oluşturulmasında Diyanet
İşleri Başkanlığının Yaklaşımı” adlı makalesi ve
Nazife Şişman’ın “Anneliğe, Anne Sütüne, Bebek
Beslenmesine Sosyolojik Yaklaşımlar” adlı makalesiyle multidisipliner bir yaklaşım sergilenmiştir
ve okuyucunun istifadesine sunulmuştur.

HABERLER

İSAR TAÇ / 2017

•

İSAR Yayınları İSAR TAÇ Grubu çalışmalarıyla kuruldu

•

Süt Akrabalığı ve Süt Bankası kitabı İSAR Yayınları’ndan çıktı

•

Bedene Yapılan Müdahaleler kitabı çalışmaları sürüyor

•

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp kitabı çalışmaları sürüyor

•

Palyatif Tıp ve Hayatın Sonu kitabı çalışmaları sürüyor

•

Tıp ve Fetva kitabının 2. baskısı hazırlanıyor

•

Hayatın Başlangıcı ve Sonu, Tıbbi Dini Etik Sorunlar adlı kitabın			
2. baskısı hazırlanıyor
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