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T›bb›n Babas› Hipokrat De¤il,
M›s›rl› ‹mhotep’dir!
Sait KAPICIO⁄LU

Tüm zamanlar›n en eski hekimi, ‹mhotep! T›bb›n babas›! M›s›r’da yap›lan 2 bin y›ll›k kaz›lara göre ‹sa’dan 5 bin y›l önce yaflam›fl büyük mimar! Bir firavun
heykelinin kaidesinde bu bilim adam› hakk›nda flu
ifadeler yer al›yor:
Afla¤› ve Yukar› M›s›r fiansölyesi’!
Baflrahip ‹mhotep!
‹mhotep, dünyan›n yedi harikas› olan piramidlerin
yarat›c›s›, bunlar›n ilki olan 150 metre yüksekli¤indeki merdivenli pramidin mimar›d›r. S›rr› hala çözülemeyen pramidi, 100 bin iflçi gizemli olaylarla ancak 40 y›lda tamamlayabildi. Çal›flanlar köle de¤il
paral› iflçi idilerdi. Burada yaralananlar dikkatlice tedavi gördüler. Nitekim iflçilerin iskeletlerinde atellenmifl k›r›klar, kafa içi bas›nc›n› azaltmak için kafatas›nda aç›lan delikleri içeren beyin ameliyatlar›, metastik tümörler için cerrahi uygulamalar gözlenmektedir. Muhtemelen ilk ameliyathaneyi de ‹mhotep
kurmufltur. Bal›n bakteriyi öldürücü etkisini keflfedip
tedavide kullanm›fl ve bu konuda ilk t›bbi tezi haz›rlam›flt›r. Çi¤ etin kanama durdurucu etkisini ortaya
koymufltur. Mumyalama sanat›n› ilk o gerçeklefltirmifltir. Mumyalar›n iç organlar›n› cerrahi usullerle
ç›kart›lmas›n› tariflemifltir. Günümüzün anatomi kitab› olan Gray’s ile ayn› olan vücut yap›s›n› tarif resimleri belgelemifltir. Mumyas› henüz bulunamad›.
Ancak hastalar kabrinin oldu¤u bölgeyi flifa için ziyaret etti. fiifa arayan hastalar› onun ad›na dört yüz
binden fazla adak heykeli yapt›lar. Mezar› oldu¤u san›lan çevrede flifa için gelen sakat insan iskeletleri
bulundu. Eski Yunanl›lar onu Tanr› mertebesine
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yükseltti. Buna ra¤men bin befl yüz y›ld›r eserlerinden söz edilmedi. Çünkü H›ristiyanlar M.S. 300-400
y›llar›nda M›s›r tap›naklar›n› kapatt›: rahiplerini öldürdü. Eserler imha edildi. Ancak 1799’da Napolyon’un M›s›r seferinde ganimetçiler çald›klar› eserlerde hep ‘”‹mhotep” yaz›s› ile karfl›laflt›lar. Bundan
sonra as›rlard›r ‹mhotep hakk›nda efsaneler yaz›ld›.
Günümüzde t›bb›n babas› olarak, ‹stanköy-Kafl’l›
Hipokrat gösterilir ve doktorlar onun ad›na yemin
ederler. Oysa ‹mhotep, Hipokrat’tan dört bin befl yüz
y›l önce yaflam›flt›r. ‹mhotep, Hipokrat’›n bildiklerinin hemen hepsini o tarihlerde bilimsel ölçütlerde tariflemifltir. O halde t›p yeminlerin Hipokrat ad›na yap›lmas› büyük bir tarihi yanl›fll›kt›r. Hayatta olan
tüm t›p doktorlar› ‹mhotep ad›na t›p yemini tekrar etmezler ise tüm zamanlar›n ilk hekimi olan ‹mhotep’e
ihanet etmifl olacaklard›r. ‹mhotep’in mezar› bin befl
yüz y›ld›r aran›yor. Muhtemelen sonuca yaklafl›ld›.
“Onu bulan bilim adam› ne güzel bir bilim adam›d›r
ki o da ‹mhotep gibi ölümsüzleflecektir.” Bugün tarihi yanl›fl uygulayanlar gecikmeden gerçe¤e sar›lmal›d›rlar. “T›bb›n babas› Hipokrat de¤il, M›s›r’l› ‹mhotep”tir. Bu gerçek kay›p mumya ‹mhotep “Lost
mumy of ‹mhotep” bulundu¤unda zaten tart›flmas›z
kabul olacak ve lay›k oldu¤u sayg›nl›¤a da kavuflacakt›r. fiimdiden onun için hayk›r›yoruz:
“Hofl geldin ‹mhotep!”
“Hofl geldin T›bb›n Tanr›s› “God of Medicine”
Kaynak: Discovery, Historical Personalities & Issues. Complited & edited by Philip True, Jr. Imhotep “Father of Medicine”
(2980 B.C.)
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