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ASTIM - 3 May›s Dünya Ast›m Günü

Dünya Sa¤l›k Örgütü'nün (WHO) verilerine
göre dünyada yaklafl›k 300 milyon kiflinin hastal›¤› olan ast›m, en fazla çocuklar› etkiliyor. Türkiye'deki ast›ml› çocuk say›s› 1,5 milyonu yetiflkin
ast›ml› say›s›ysa 6 milyonu buluyor. Dünyada 150
milyon insan ast›ma yakalan›rken, her y›l 180 bin
kifli bu hastal›¤a yenik düflüyor. Yaln›zca ABD’de
son on y›lda ast›ml› say›s›n›n %60 artt›¤› biliniyor. Ast›m Türkiye'de de yayg›n bir sa¤l›k sorunu.
Yaln›zca Ankara'da 26 y›lda üç kat art›fl gösterdi¤i san›l›yor. Küresel olarak ast›m›n maliyeti tüberküloz ve AIDS'in toplam maliyetinden daha fazla.
Yaln›zca ABD'de maliyet y›lda 6,4 milyar dolar.
Ast›ml› çocuklar, hayatlar›n›n ilk y›llar›nda
bafllayan öksürük, çabuk yorulma ve tekrarlayan
nefes darl›¤› gibi yak›nmalarla dikkati çekiyor. Bu
yak›nmalar, alerji etkenlerinin veya hava kirlili¤i-

G Ü N C E L

nin bulundu¤u ortamlarda ve gribal enfeksiyonlar, yo¤un kokular, egzersiz gibi nedenlerle tetikleniyor.
Ast›m, havayollar›n›n hastal›¤›. Ast›mda havayollar›n›n mukoza(solunum yollar›n›n iç k›sm›n›
kaplayan sümüksü tabaka) ve submukoza tabakalar›nda yang› vard›r. Havayollar› her türlü uyarana karfl› (alerji etkenleri, enfeksiyonlar, iyi ve kötü kokular, sigara duman› v.b.) duyarl› hale gelir.
Uyaranlar havayollar›n› saran kaslar›n kas›lmas›na, salg› bezlerinin afl›r› salg› yapmas›na ve sonuçta da havayollar›n›n daralmas›na neden olur.
Bu olaylar sonucunda ast›m›n klinik belirtileri ortaya ç›kar.
Ast›ml› biri, ast›m› tetikleyen bir fleyle temasa
geçti¤inde (ki bu tetikleyici, hava yollar›n› tahrifl
ederek ast›m belirtilerinin görülmesine neden
olan her fleydir. So¤uk alg›nl›¤› ya da grip, tütün
duman›, egzersiz, çiçektozu, kürklü ya da tüylü
hayvanlar ya da ev tozu akarlar› gibi fleylerle
ortaya ç›kan alerjiler, yayg›n tetikleyiciler aras›ndad›r) hava yollar›n›n duvarlar› çevresindeki kas
gerilerek hava yolu daral›r. Hava yollar›n›n yüzeyleri iltihaplan›p fliflmeye bafllar. Genellikle sümük
ya da balgam oluflur. Tüm bu tepkimeler hava
yollar›n›n daha da daral›p tahrifl olmas›na neden
olur. Ast›m nedeniyle daralan havayollar›ndan geçen hava miktar› azal›r. Yani akci¤erlere yetersiz
hava gider ve hasta nefes darl›¤› hisseder.
Daralm›fl havayollar›ndan güçlükle geçen hava h›fl›rt›ya ve h›r›lt›l› solunuma neden olur.
Havayollar› sadece kaslar›n kas›lmas›yla da-

ralmaz. Ayn› zamanda salg› bezlerinin salg›s› artm›flt›r ve bunlar da havayollar›n› t›kamaktad›r. Bu
da öksürük ve balgam ç›kartma flikayetlerine neden olur.
Ast›m tan›s› esas olarak klinik bulgular ve fizik muayeneyle konur. Ancak hastalar ataklar d›fl›nda tamamen normal olabilir. Ast›m hastal›¤›n›n tan›s›n› do¤rudan koyabilecek bir kan tetkiki
yoktur. Ancak baz› kan tetkikleri ast›mla kar›flabilen di¤er hastal›klar›n ay›rt edilebilmesi için yap›lmal›d›r.
Ast›m tan›s›nda as›l de¤erli olan, solunum
fonksiyon testleridir. Bu testler spirometre denilen bir cihazla ya da daha basit fakat yine de de¤erli veriler sa¤layan PEFmetreyle yap›l›r.
Alerji testlerinin ast›m tan›s›nda do¤rudan de¤eri olmamakla birlikte, ast›m›n nedenini belirlemek ve tedaviyi yönlendirmek aç›s›ndan
bunlar›nda yap›lmas› gereklidir.
Ast›m›n güncel tedavisi, yang›y› ve havayollar›n›n çok fazla daralmas›n› önlemek üzerine odaklanmakta. Ast›m tedavisinde kullan›lan ilaçlar›n
iki türü vard›r: 1)Tüm hastalarda yak›nmalar bafllad›¤› anda hemen al›nacak flikayet giderici (rahatlat›c›) ilaçlar (k›sa ve uzun etkili bronkodilatörler). 2)Hastalar›n ço¤u için gerekli olan, yeni krizlerin gelmesini önleyen ve havayollar› çeperlerindeki iltihab› tedavi eden koruyucu ilaçlar (antienflamatuvarlar).
Kaynaklar:
www.solunum.com, eriflim tarihi 15 nisan 2007.
www.ast›mrehberi.com, eriflim tarihi 15 nisan 2007.
www.hepaonline.com, eriflim tarihi: 15 nisan 2007.
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Tip 1 Diyabetik Hastalar›na Kök Hücre Tedavisi
Tip 1 Diyabetes Mellitus (DM), pankreas›n
beta hücrelerine karfl› oluflmufl hücresel bir otoimmun(ba¤›fl›kl›k sisteminin, vücudun kendisine
tepki gösterdi¤i) tepkidir. Son y›llarda yap›lan
çal›flmalar, ba¤›fl›kl›k sistemini orta derecede
bask›laman›n (immünosupresyon) insülin ihtiyac›n› azaltaca¤›n› ortaya koymufl bulunuyor. Voltarelli ve arkadafllar› bu çal›flmada otolog (kiflinin
kendi vücudundan) kök hücre naklini takiben yap›lan yüksek doz immunsupresyonun, yeni tan›
konmufl tip 1 DM üzerindeki metabolik etkileri
ve güvenlik aral›¤›n› saptamay› amaçlam›fllar.

Yeni tan› konmufl ve (6 haftal›k tan› süreci)
tip 1 DM’si olan 15 hastadan 14’ünün insüline
ba¤›ml›l›¤› ortalama 20 haftal›k takip süresinde

ortadan kalkm›flt›r. Bu hastalardan yaln›zca biri
1 y›l içinde insulin kullan›m›na bafllam›fl. Bu çal›flmada, bir hastada görülen kültür negatif pnömoni ve hafif dereceli endokrin fonksiyon bozuklu¤u (hipotirodizim veya hipogonadizm) d›fl›nda
bir komplikasyon gözlenmemifl.
Sonuç olarak, yüksek doz immünsupresyon
ve otolog kök hücre nakli, yeni tan› konmufl tip
1 DM hastalar›nda kabul edilebilir toksisite ve
yan etki potansiyeliyle güvenle kullan›labilecek
bir yöntem gibi durmaktad›r.
JC Voltarelli ve ark. JAMA, Nisan 2007
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Vücuttaki Ortopedik ‹mplantlar›n Metal Detektörlerle Tespiti
11 Eylül 2001’de Dünya Ticaret Merkezi’ne
düzenlenen terör sald›r›s› sonras›nda bütün dünyada hava alanlar›nda güvenlik tedbirleri en üst
düzeye ç›kt›. Hastalarsa, vücutlar›ndaki metal
implantlar›n (protezlerin) tespiti veya tespit edilememesi konusunda baz› endifleler tafl›yorlar.
Yeni bir çal›flmada amaçlananda artan güvenlik
tedbirleriyle, de¤iflik ortopedik implantlar›n,
saptanma oranlar›n›n ortaya konulmas›.
Çal›flmada, 129 gönüllüdeki 149 implant, iki
ayr› güvenlik sisteminde, M-skop üç zonlu metal
detektörlerle taranm›fl. 129 hastadan %56’s› n›n
implantlar›, travma sonucunda yerlefltirilmifl;

%44’üyse ortopedik protez hastalar›. 149 implant›n 77’si (%52) bir veya iki incelemede detektörler taraf›ndan belirlenmifl. Yap›lan istatistiksel

çal›flmada implant›n tipi, materyal ve yerleflimi
tespit edilmede ba¤›ms›z parametrelerdir. Vücuttaki protezlerin %88’i, plaklar›n %32’si saptanm›flt›r. Protezler düflük düzeydeki güvenlik modlar›nda dahi tespit edilmektedir. Alt ekstremitedeki implantlar üst ekstremitedekilere göre 10
kat daha fazla ve omurgadaki implantlara göre
de 11 kat daha fazla saptanabilmektedir. Ayr›ca
kobalt krom ve titanyumdan yap›lm›fl implantlar,
paslanmaz çelikten yap›lan implantlara göre daha kolay saptanabilmektedir.
MA. Ramirez ve ark., J Bone & Joint Surgery, Amerikan Bask›s›, Nisan 2007

Sa¤l›k çal›flanlar› Aras›nda Ast›m S›kl›¤›
Sa¤l›k çal›flanlar›n›n yüzy›llard›r verem gibi
solunum yoluyla bulaflan hastal›klar için ciddi
risk grubu olduklar› biliniyor. ABD’de yap›lan
son çal›flmalar ast›m oldu¤u rapor edilen tüm
olgular›n %16’s›n› sa¤l›k çal›flanlar›n›n oluflturdu¤unu gösteriyor. Daha da ilginci, ast›mla iliflkili oldu¤u saptanan 11 endüstrinin ilk 5’i ve
en üst s›ralardaki 22 meslek grubunun ilk 9’u
sa¤l›k profesyonelleridir. Önceki çal›flmalar
özellikle endoskoplar›n sterilizasyonunda kullan›lan gluteraldehit, cerrahi eldivenlerdeki kauçuk lateks, alç›larda kullan›lan diizosyanat ve
penisilin gibi baz› ilaçlar›n mesleki ast›m oluflumuna yol açabildi¤ini göstermifl bulunuyor. Glasiyel asetik asit gibi baz› tahrifl edicilerin oluflturdu¤u ast›m da hastanelerdeki baz› kazalar-

K‹M K‹MD‹R?
Prof Dr RIDVAN EGE
1925’te Denizli’de do¤du. ‹lk, Orta ve Lise
ö¤renimini Denizli’de tamamlad›.
1948 May›s›nda ‹stanbul T›p Fakültesi’ni pekiyi dereceyle bitirdi. Bir y›ll›k Gülhane staj›ndan
sonra 2,5 y›l Erzincan’da 6 ay Diyarbak›r’da Uçufl
Hekimi olarak hizmet gördü.
Türkiye’de Genel Cerrah olduktan sonra Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanl›¤› için 1955’te
ABD’ye Columbia Üniversitesi’ne gitti. 1959’da
Ortopedi ve Travmatoloji Uzman› olarak yurda
döndü.
Türkiye’ye dönüflünde Gülhane’de 1961’de
ilk kez kurulan Ortopedi ve Travmatoloji Klinik
Direktörlü¤ü’ne atand›.
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi
Klini¤i’ndeki tek Ortopedi ve Travmatoloji ö¤retim üyesinin hastalanmas› üzerine Bakanlar Kurulu karar›yla 5 y›l süreyle T›p Fakültesi’nde de görevlendirildi.
1962’de bir y›l süreyle Harvard ve Columbia
Üniversitesinde çal›flt›.
1968’de Fulbright Program› ile el cerrahisiyle
ilgili çal›flmalar yapmak üzere ABD’ye Southern
California ve Columbia Üniversitesi’ne gönderildi.

dan sonra rapor edilmifl.
Bunun d›fl›nda tahrifl
edici özelli¤i daha az
olan baz› maddelerin de
solunmas› sonucunda ast›m benzeri tablolar oluflabilir. Binalar›n temizli¤i için
kullan›lan baz› maddelere
ba¤l› ast›m oluflumu ya da
solunum yolu afl›r› duyarl›l›¤›, tablo sa¤l›k profesyonellerinden çok, temizlik elemanlar›nda
görülüyor. Özellikle ast›m
tan›s› alan

sa¤l›k profesyonellerinin bu tarz maddelerle çal›fl›p çal›flmad›klar›n›n sorgulanmas›, etkenin
saptanarak tedavinin yönlendirilmesine yard›mc› olacakt›r. Ancak ço¤u kez sadece iflyerindeki bu maddelerin de¤il, deodorant spreyler, ev tozlar› vb di¤er etkenlerin de bulunabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r. Nedenin saptanarak etkenin
uzaklaflt›r›lmas› hastal›¤›n kesin kontrolüne yard›mc› olacakt›r. Bu nedenle, tüm tetikleyici, uyar›c› maddelerin tespit edilerek önlemlerin
al›nabilmesi için genifl kapsaml› yeni
çal›flmalar yap›lmas› gereklidir.
AR Andersen Am J Resir Crit Care Med 2007; 175: 633-34
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Ankara T›p Fakültesi Dekanl›¤›, Ankara ve Gazi Üniversiteleri Senato Üyeli¤i ve Üniversiteleraras› Kurul Üyeli¤i, Kazalar› Araflt›rma Enstitüsü
Müdürlü¤ü, Gülhane Askeri T›p Akademisi, Ankara, Antalya ve Gazi Üniversitesi T›p Fakülteleri Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal› Baflkanl›¤›,
Birleflmifl Milletler 1981 Sakatlar Y›l› Teknik Di-

rektörlü¤ü, Dünya Sa¤l›k Örgütü Dan›flmanl›¤›,
Sa¤l›k Bakanl›¤› Dan›flmanl›¤› gibi görevlerde çal›flt›. Antalya ve Gazi Üniversiteleri T›p Fakültelerinin kurulufluna ve yasalar›n›n ç›kar›lmas›na öncülük etti.
Halen International College of Surgery, IFSSH
(Uluslararas› El Cerrahisi Dernekleri Federasyonu), FESSH (Avrupa El Cerrahisi Dernekleri Federasyonu), EFORT (Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Dernekleri Federasyonu) Yönetim Kurulu ve
SICOT International Comittee üyesidir. Japon El
Cerrahi Derne¤i Onursal Üyesidir. SICOT Director
(Governor)’lü¤ü yapm›fl, MMOT (Akdeniz ve Ortado¤u Ortopedi ve Travmatoloji Birli¤i)’nin kuruculu¤unu ve 12 y›l baflkanl›¤›n› yapt›. 8 y›l Uluslararas› Kazalar ve Trafik T›bb› Birli¤i (IAATM)
Genel Baflkanl›¤› görevinde bulundu.
2001’de 2000 kadar kiflinin kat›ld›¤› VIII.
Dünya El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi’nin,
2005’te de 3.000’e yak›n meslektafl›m›z›n kat›ld›¤› ‹stanbul’daki 23. Dünya Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinin baflkanl›¤›n› yapt›. fiimdiye kadar ABD ve Japonya’dan M›s›r ve Kenya’ya kadar
26 ülkeye konuk konuflmac› olarak davet edildi.
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8 yabanc› ülkede birçok madalya, plâket ve
bilim kurulu onursal üyeli¤ine lay›k görüldü.
1996 ve 2002’de “Türkiye’nin En Baflar›l› Vak›f
Baflkan›” plâketi ve berat›, 1996 “TÜB‹TAK Hizmet Ödülü”, 1997 Tabip Odalar›’n›n y›l›n “Hizmet Ödülü” ve Dünya Trafik T›bb›na üstün hizmeti nedeniyle “Gerin” madalyas› verildi. 1998’de
Olimpiyat Komitesi Kariyer Dal› “Fair Play” Bilim
Dal› büyük ödülünü ald›. 2001’de Selçuk Üniversitesi Senatosu taraf›ndan “Fahri Bilim Doktoru”
ünvan›, 2006’da Japon El Cerrahi Derne¤i taraf›ndan (Japanese Society for Surgery of the Hand)
Onursal Üye ünvan› verildi.
Bugüne kadar tamam› 47.470 sayfa tutan

16’s› ‹ngilizce, 111 kitap, 316 araflt›rma ve çal›flma yay›nlam›flt›r. Yabanc› dilde yay›nlanan iki t›bbi derginin sahibi ve editörü, iki derginin de CoEditörüdür.
R›dvan Ege kendisi, Çocuk Hastal›klar› Profesörü olan efli Binnaz Ege ve ‹ngiliz Edebiyat› Profesörü olan k›z› Ufuk Ege ad›na Ankara ve ‹zmir’de Anaokulu, ‹lkokul ve Anadolu Liseleri yapt›rarak Milli E¤itim Bakanl›¤› hizmetine verdi.
Baflkan› bulundu¤u Türkiye Trafik Kazalar› Yard›m Vakf› arac›l›¤› ile 1999’da Ankara’da bünyesinde T›p, Hukuk, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler, FenEdebiyat, E¤itim Fakülteleri, 4 enstitü ve k›z› ve
kendisinin ba¤›fllar›yla kurulan Dr. R›dvan Ege

Hastanesini bar›nd›ran Ufuk Üniversitesinin kurulmas›na öncülük etti.
Türkiye’de Türkiye Trafik Kazalar› Yard›m
Vakf›, Türkiye Sakatlar›n Rehabilitasyonu Vak›flar›n›n Kurucu üyesi ve baflkan›, Türkiye Ortopedi
ve Travmatoloji Derne¤i, Türk El Cerrahisi Derne¤i, Türk Modern Cerrahi Araflt›rma ve E¤itim Derneklerinin kurucusu ve baflkan› görevlerinde bulundu. Bunlara ek olarak Trafik Güvenli¤i Y›l› Bilimsel Kurul Baflkan› olarak birçok ilde etkinliklerde yer ald›.
Prof. Dr. R›dvan Ege halen kurucusu da oldu¤u Ankara’daki Ufuk Üniversitesi’nin Mütevelli
Heyeti baflkan› olarak görev yapmaktad›r.

GEVHER NES‹BE DARÜfifi‹FASI
Anadolu’da yap›lm›fl t›p medreseleri içinde
en seçkini ve en eski tarihli olan› Kayseri’deki
Gevher Nesibe T›p Medresesi ve fiifahanesi’dir.
Çünkü sadece t›p okulu fleklinde de¤il, di¤er
birimleriyle birlikte bir t›p külliyesi fleklinde
planlanm›flt›r. Gevher Nesibe fiifahanesi, gerek
t›p e¤itimi ve mesleki e¤itim aç›s›ndan, gerekse
sa¤l›k kurumlar›n›n yap›lanmas› ve kurumlaflmas› ve o dönemde bu yap›lanman›n düzeyini
göstermesi aç›s›ndan büyük önem tafl›r.
Selçuklular zaman›nda Anadolu’da baflka flifahaneler yap›lm›flsa da, II. K›l›çaslan’›n k›z› ve
1. G›yaseddin Keyhüsrev’in k›z kardefli olan
Gevher Nesibe Sultan ad›na, babas› ve erkek
kardefli taraf›ndan yapt›r›lan Gevher Nesibe flifahanesi ve t›p medresesi, di¤erlerinden farkl›d›r. Önemli bir bilim ve sanat merkezi olan Kayseri'de Selçuklular döneminde 15 kadar medresenin oldu¤u belirtiliyor. Ancak Çifte Medrese
olarakda bilinen Gevher Nesibe fiifahanesi Anadolu'daki ilk t›p merkezi olarak bilinir. Kitabesinde yap›ld›¤› y›l olan 1206 tarihinin yaz›l› olmas›, onu tarihi belli olmayan eserlere oranla
daha anlaml› k›lar. Ayr›ca yine kitabesinde belirtildi¤i üzere ilk kadrosunda biri baflhekim olmak üzere iki hekim, bir cerrah, bir göz hekimi
(kehlal), bir eczac› ve bir de idareci bulunan bu
t›p medresesi, Anadolu Selçuklular›n›n ilk t›p
okulu olmas› aç›s›ndan da büyük önem tafl›r. Eldeki belgelerden 19. yüzy›l›n sonlar›nda da
etkin oldu¤u anlafl›l›yor.
Gevher Nesibe fiifahiyesi, Kayseri Daruflflifas›, fiifa-hatun Medresesi, Kayseri Maristan›, Darüfl-flifa Medresesi, Çifte Medrese, Çifteler, G›yasiye, Kayseri T›bbiyesi gibi türlü adlarla an›lan Çifte Medresenin efsanesi flöyle:
“Gevher Nesibe Sultan saray Baflsipahisine
gönül verir. Evlenmelerine Gevher Nesibe Sultan'›n a¤abeyi hükümdar l. G›yaseddin Keyhüsrev karfl› ç›kar ve baflsipahiyi bir savafla gönderir. Baflsipahi orada flehit olur. Bu olay sonras›nda Gevher Nesibe Sultan üzüntüsünden hasta olur ve vereme yakalan›r. K›zkardeflinin durumunu ö¤renen l. G›yaseddin Keyhüsrev onu
ölüm döfle¤inde ziyaret eder. Son dile¤ini sorarak, özür diler. Gevher Nesibe Hatun G›yaseddin Keyhüsrev'e ‘Ben devas›z bir derde düfltüm,
kurtulmama imkan yok, hiç bir hekim derdime
çare bulamad›, e¤er dilersen benim mal varl›¤›mla benim ad›ma bir flifahane yapt›r! Bu flifa-
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hanede bir yandan
dertlilere flifa verilirken, bir yandan da çaresi olmayan dertlere
çare arans›n. Bu flifahane ünlü hekim ve
cerrahlar yetifltirsin.
Burada kimseden bir kurufl para al›nmas›n. Buras› benim ad›ma bir vak›f
olsun’ der. l. G›yaseddin
Keyhüsrev k›zkardeflinin
hastal›¤›na kendisinin neden olmas›ndan büyük
üzüntü duyar ve onun
bu son iste¤ini yerine
getirerek 1204'de flifahanenin yap›m›n›
bafllat›r. fiifahane iki
y›lda tamamlanarak,
1206'da hizmete aç›l›r.” Daha sonra flifahanenin do¤usuna Gevher
Nesibe Sultan'›n ikinci kardefli ‹zzeddin Keykavus taraf›ndan 1210-1214 y›llar› aras›nda t›phane (T›p Medresesi) yap›l›r.
Anadolu'da Selçuklu döneminde t›p e¤itiminin darüflflifalarda bir tür usta ç›rak iliflkisi içerisinde sürdürüldü¤ü biliniyor. Gevher Nesibe
fiifahiyesi ve Medresesinde Selçuklu hükümdar›
Alaaddin Keykubat'›n sa¤l›k naz›r› Ekmeleddin
hocal›k yapm›fl ve baflhekim olarak çal›flm›fl.
As›l ismi Ekmelüddin el Nahcivanî olan hekimlerin sultan›, Mevlânâ’n›n müridi ve onun özel
hekimidir. Selçuklular devrinde yetiflen hekimlerin en önemlisidir. Ünlü Türk hekimlerinden
Ebubekir Sadrettin Konevi, Gazanferi, Ali fiinasi, Ebu Salim Ibni Kübra, Yakubi, Sucauddin Ali
Bin Ebu Tahir, Seyit Samet, Abdüllatif Ba¤dadî,
Kutbuddin fiirâzi, Gevher Nesibe Medresesinde
yetiflmifller ve hocal›k payesine eriflmifllerdir.
Gevher Nesibe Darüflflifas›, yap›s› ve t›p e¤itim
aç›s›ndan dünyadaki ilk t›p merkezi olarak bilinir.

ri e¤itim tesisidir. Gerek flifahane, gerekse
medrese bölümü aç›k
bir avlu çevresinde
bulunan dört eyvandan oluflur. fiifahaneyle medrese aras›nda beflik tonozlu, dar bir geçit vard›r. fiifahane
bölümünün bat›s›nda uzun bir koridor ve bu koridorda 4-5 m2lik odalar bulunur. Odalar›n tonozlar›n›n birço¤unda ›fl›k ve havaland›rma için
oluflturulmufl aç›kl›klar görülür. Bu koridorun
ak›l hastanesi olarak kullan›ld›¤› biliniyor. Medrese, o günün koflullar›nda modern say›labilecek bir yöntemle ›s›t›lm›fl. Medresenin içinde
bulunan hamamda ›s›t›ld›¤› tahmin edilen su,
yeralt›na döflenen ve odalar›n tamam›na ba¤lanan piflmifl topraktan yap›lma künklerden ak›t›larak, binan›n ›s›nmas› sa¤lanm›fl. Odalar›n kap› girifllerine de künk konularak, ›s›nan havan›n
d›flar› ç›k›fl› engellenmifl.
Medrese bölümünün kuzeydo¤u bölümünde
Gevher Nesibe Sultan'a ait bir türbe vard›r. Sekizgen, prizmatik külahl› türbenin kap›lar› avluya aç›l›r, alt ve üst katlarda mezar mahzenleri
vard›r. Çifte Medrese’nin flifahane bölümünün
tafl kap›s› üzerinde bulunan kitabede medresenin, II. K›l›çarslan'›n k›z› ve I. G›yaseddin Keyhüsrev'in kardefli Gevher Nesibe Sultan'›n vasiyeti üzerine infla edildi¤i belirtilir. Kitabenin hemen alt›nda tafltan ifllenmifl kemer ve
çevresinde karfl›l›kl› Selçuklu motifleri vard›r.
Çeflitli kaynaklarda 1890 y›l›na kadar amac›na uygun bir biçimde kullan›ld›¤› belirtilen ve
25 y›l önce Erciyes Üniversitesi T›p Tarihi Enstitüsüne tahsis edilerek 14 Mart 1982'de T›p
Tarihi Müzesi olarak hizmete aç›lm›fl olan Gevher Nesibe fiifahiyesi’nin bu günlerde Belediye’ye devri planlan›yor ve umar›z bu önemli yap› ayn› titizlikle korunarak, restoran ve kafelere dönüfltürülmeden gelecek kuflaklara devredilebilir…
Kaynaklar

Mimari Özellikler
Ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi (Çifte Medrese)
yap›, 2800 m2 alan› kaplayan iki bölümden oluflur. Her iki bina aç›k avlular›yla tipik Selçuklu
plan flemas›na sahiptir. Bat› bölümde flifahane,
do¤uda t›p medresesi yer al›r. Biri sa¤l›k, di¤e-
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