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ABSTRACTÖZET
The community increasingly has begun to use various 

methods under the heading of “Alternative and Complemen-
tary Medicine” which are outside of conventional/classic 
medicine. This situation brings with it discussions about the 
issue. In this review article it is aimed to answer some of the 
questions that come to mind in terms of “Homeopathy”,one 
of the practices of alternative and complementary medicine; 
a method which is using all the substances in the nature and 
having some certain principles. What is the position of it in 
the world and in our country? Who are using homeopathy? 
How do the doctors approach to this issue? To increase the 
awareness of this subject, will be useful in order to guidance 
the people.

Keywords: alternative medicine, complementary medi-
cine, homeopathy

Toplum artan şekilde klasik/konvansiyonel tıp dışında 
kalan, “alternatif ve tamamlayıcı tıp” başlığı altında çok 
çeşitli yöntemleri kullanmaya başlamıştır. Bu durum konu 
ile ilgili tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Alternatif 
ve tamamlayıcı tıp yöntemleri arasında bulunan; doğadaki 
bütün maddeleri kullanan ve belli prensipleri ilke edinen 
“Homeopati “ açısından özellikle akla gelen bazı soruların 
bu derlemede cevaplanması amaçlanmıştır. Dünyada ve 
ülkemizde homeopatinin yeri nedir? Homeopatiyi kimler 
kullanmaktadır? Hekimler bu konuya nasıl yaklaşmaktadır? 
Bu konuya farkındalığın artması, kişilere yol gösterme 
açısından yararlı olacaktır.

Anahtar kelimeler: alternatif tıp, tamamlayıcı tıp, 
homeopati
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Giriş
Günümüzde, toplumun giderek artan oranlarda 

alternatif ve tamamlayıcı tıp a(ATT) yöntemlerini 
kullanmaya başladığı, bu konuya olan ilginin arttığı 
ve özellikle batı toplumlarında son iki dekadda ATT 
kullanımında dramatik bir yükselmenin olduğu bil-
dirilmektedir.1-3 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
ve Avrupa’da bu sıçrayışı gösteren çok sayıda çalış-
ma mevcuttur. İngiltere’de 1986-1991 yılları arasında 
ATT kullanımının %70 arttığı belirtilmekte 4 ve toplu-
mun yaklaşık %48’inin son 1 yılda herhangi bir ATT 
yöntemine başvurduğu gösterilmektedir5.  Benzer şe-
kilde Fransa’da da bahsedilen bu sıçramayı görmek 
mümkündür; 1982’de %16 olan ATT kullanım oranı-
nın 1992’de %36’ya çıktığı bildirilmektedir.6 ABD’de 
1990-1997 yıllarında ATT kullananlar %34’ten 
%42’ye çıkmış ve 1998’de bu oran %47,3’lere ulaş-
mıştır.1

Geniş bir yelpaze içinde olan bu ATT yöntemle-
ri ülkeye ve yaşanılan bölgeye göre değişiklik gös-
terebilmektedir. Ülkemiz açısından en sık kullanılan 
yöntemler arasında herbal tedaviler, akupunktur, ma-
saj, vitamin ve mineraller daha ön planda gibi görün-
mekte; homeopatinin de aralarında olduğu bir kısım 
yöntemler ise doktorlar da dahil olmak üzere toplum 
tarafından daha az bilinmektedir.7,8

Homeopati nedir?
Alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamaları içeri-

sinde bulunan “Homeopati” belli yasalara ve ilkelere 
dayalı terapötik bir yöntemdir. İlk olarak eski Yunan 
yazıtları ve Hipokrat zamanında adı geçmekle birlikte; 
geliştirilmesi, adlandırılarak prensipler dahilinde lite-
ratüre geçmesi 200 yıl kadar önce (1796) Alman dok-
tor Samuel Hahnemann tarafından gerçekleştirilmiş-
tir.9 Homeopati terimi; Yunanca “Homoios” (Benzer) 
ve “Pathos” (Hastalık) kelimelerinin birleşmesinden 
meydana gelir; “Benzeri benzer ile tedavi etmek” yani 

“Similia Similibus Curentur” şeklindeki temel ilkesi-
ni; benzerler yasasını ifade eder. Homeopatinin özünü 
oluşturan bu temel ilkenin anlamı şudur: “Bir madde 
sağlıklı insanlara verildiğinde o insanlarda hangi 
hastalığa benzer belirtilere yol açıyorsa, o hasta-
lığa gerçekten yakalanmış hasta kişiler bu etken 
madde ile tedavi edilebilir”.10,11 Homeopatik ilacın 
düşük dozda olması ve tek bir ilaç kullanılması 
da homeopatinin diğer iki ilkesini oluşturmakta-
dır. Birçok kişinin ‘yanlış olarak’ bunu bitkisel tedavi 
olarak düşünmese karşın, homeopati doğadaki bütün 
maddeleri kullanarak (bitki, hayvan, mineral gibi) re-
medi’leri (ki homeopatide ilaç terimi yerine remedi 
ifadesi kullanılır) oluşturur. Remedilerin hazırlanması 
özellik arz eder; seri dilüsyon -sıklıkla orijinal mad-
denin hiçbir molekülü kalmayana dek- ve dilüsyonlar 
arasında güçlü çalkalama (potentizasyon) ile giden 
bir süreçtir. Bu süreç ile bilginin, seyreltilmiş mad-
deden çözücü içine geçtiği düşünülür, ancak şu anki 
bilgilerimizin ışığı altında bu durum gösterilemez.12,13 
Klasik homeopatide her hasta eşsizdir. Hastanın hika-
yesine ve semptomlarına uyan iyice seyreltilmiş olan 
ve etkili olabilecek en düşük doz ilaç seçilir.14 

Dünyada Homeopatinin yeri:
Homeopati, en sık kullanılan ATT yöntemlerin-

den biridir ve özellikle Fransa, Almanya, Hollanda 
ve İngiltere’de olmak üzere Batı Avrupa’da yaygın 
şekilde kullanılmaktadır.15 Başlıca Hindistan ve Latin 
Amerika’nın aralarında bulunduğu dünyanın birçok 
ülkesinde de popülerdir; ABD’de son zamanlarda kul-
lanımında hızlı bir artış görüldüğü bildirilmektedir.1 
Homeopati, Norveç’te en sık kullanılan ATT meto-
dudur; 1997’de Norveçlilerin %37’sinin homeopata 
başvurduklarını bildirmiştir ve bu başvuruların son 20 
yıldır artma gösterdiği bildirilmektedir.16,17 İsviçre’de 
homeopati kullanım sıklığının %5-%24 arasında de-
ğiştiği bildirilmektedir.18,19 İsrail’de ATT kullanımı 
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%5,8 olarak bildirilmekte olup, bu grup içerisinde 
akupunkturdan (%28,2) sonra ikinci sırada homeopati 
(%22,1) uygulamalarının geldiği ifade edilmektedir.20

İnsanlar neden ATT yöntemlerine yönelmektedir?
Toplumda homeopatinin de içinde bulunduğu bu 

ATT yöntemlerini kullanan insanların artışı karşısın-
da akla bir takım sorular gelmektedir. Neden insanlar 
bu yöntemlere yönelmektedir? Klasik/modern tıbba 
tercih edilmelerinin altında yatan nedenler nelerdir? 
İnsanların neden ATT yöntemlerini kullandığına dair 
çalışmaların sonuçları, bu sorulara cevap olarak başlı-
ca bildirilen nedenlerdir.21,22

 Sağlık hizmetinde tüm olası tedavi seçenekle-
rini değerlendirme arzusu
 Yan etki olmaksızın tedavi olacakları umudu
 Klasik tıptan hayal kırıklığına uğramış ve/veya 

fayda görmemiş olma
 Bu yaklaşımın hastanın son umudunu oluştur-

ması
 Daha önceki hoş olmayan deneyimlerinin kişi-

yi klasik tıp dışında tedavi yöntemleri aramaya itmesi
 Klasik tıbbın birçok kronik hastalığı tedavi 

etmede yetersiz kalması
 Kişinin kendi sağlık kontrolünü kendi elinde 

tutmak istemesi
 Hastanın karar aşamasına aktif olarak katılma 

istemi
Mercer ve arkadaşlarının çalışmasına göre konsül-

tasyonların uzunluğu, kişiye bütüncül yaklaşım, bir 
birey olarak kabul edilmeleri ve “hikaye”lerini anlat-
malarını sağlayarak bunu derinlemesine dinlemeleri 
erişkin hasta grubunun homeopatlara danışmasındaki 
önemli özellikler olarak bildirilmektedir.23 Birçok ki-
şinin ATT yöntemlerine yönelmesinde en büyük et-
kenlerden birinin bunların klasik/konvansiyonel tıb-
bın aksine çok daha doğal olduğunu düşünmeleridir. 
Doğallığı nedeniyle güvenli olduğunu ve hoş olma-
yan yan etkiler yapmayacağına olan inancın fazla ol-

duğu bildirilmektedir.24 Kişilerin ATT yöntemleri ile 
ilgili olarak sahip oldukları kişisel deneyimin de bu 
tip yöntemlerin etkinliğine inanma ya da inanmama 
konusunda önemli bir faktör olduğu da vurgulanmak-
tadır.25

Kimler bu yöntemleri kullanmaktadır? Bu kişi-
lerin genel özellikleri nelerdir?

Genel olarak bakıldığında, ATT uygulamalarını 
kullanan kişilerin daha çok kadın olduğu, eğitim düze-
yi ve gelir düzeyi yüksek kişiler olduğu bildirilmekte-
dir.1 Bunun dışında etnik kökenin; örneğin ABD’deki 
bir çalışmada İspanyol olmayan beyazlarda26 ve İsra-
il’de de Arap asıllılara göre Yahudi İsraillilerde daha 
fazla ATT kullanıldığı20 ve yaşanılan bölgenin ATT 
kullanımında etkili olduğu bildirilmektedir.27 İsviç-
re’de Lozan’daki bireylerle yapılan bir çalışmada da 
homeopati kullanan kişilerin daha fazla oranda kadın 
ve eğitim düzeyi yüksek kişiler olmalarının yanı sıra 
ayrıca obez olma sıklığının daha az olduğu ve daha 
yüksek fiziksel aktivite oranlarına sahip oldukları bu-
lunmuştur.28 Genel toplum ile karşılaştırıldığında ho-
meopatik hastaların eğitim düzeylerinin yüksek olma-
sının nedeni olarak; homeopati konusunda bilgi sahibi 
olmaları, kamudaki sağlık sistemi dışındaki sağlık 
hizmeti seçeneklerine başvurma konusunda kendileri-
ni daha güvende hissetmeleri ve üçüncü bir olasılığın 
da ekonomik olabileceği öne sürülmektedir.17 Gelir 
düzeyi yüksek olan kişilerin sağlığını kontrol altın-
da tutmaya yönelik davranışlar içine girdiği, düzenli 
olarak çeşitli ATT yöntemlerini kullanma eğiliminde 
olduğu çalışmalarda gösterilmektedir.29,30

Kadınların ATT yöntemlerini erkeklerden daha 
yüksek oranda kullanma eğilimlerinin olması litera-
türde ortak bir görüştür18.  van der Weg, bunun tıbbi 
konularda daha yüksek bir sağlık bilincine sahip ol-
malarından veya konvansiyonel tıbba karşı daha fazla 
oranda olan bir güvensizlikten kaynaklanabileceğini 
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ileri sürmektedir.19 ATT kullanımının neden kadınlar-
da daha yüksek olduğu konusuna Furnham, kadınla-
rın -en azından başlangıçta- büyük ölçüde erkekler 
tarafından başlatılan ve geliştirilen konvansiyonel 
tıptan dışlanmaları ve doğal, bitkisel ilaçları (herbal 
remedileri) geliştirmek durumunda kalmaları netice-
sinde ATT kullanımına yöneldikleri şeklinde ilginç 
bir yanıt vermektedir.24 Bu yöntemleri kullananların 
çoğunlukla kadın olmasının yanında, Homeopatiyi 
bizzat uygulayan kişilerin de ağırlıklı olarak kadın 
olması ilginçtir. Scott homeopatiyi “feminist bir tıp 
formu” olarak adlandırmaktadır.31 Norveç’te erkekten 
çok kadın homeopatların olduğu bildirilmekte ve bü-
tüncül kişi yaklaşımında öncelikle kadın uygulayıcı-
ların ağır basmasının neden olduğunu ileri sürülmek-
tedir.32 Hastaya bütüncül bakma kavramından birçok 
çalışmada bahsedilmektedir.23 Çocuklarını Norveç’te 
homeopata götüren aileler bunun nedeni olarak heki-
min daha çok semptoma odaklandığını oysa homeo-
patların semptomlar dışında kişiye bütün olarak baka-
rak araştırdığını bildirmektedir.32

Hekimler neden homeopati hakkında bilgi sa-
hibi olmalı?

Homeopatinin toplum tarafından oldukça yaygın 
ve giderek artan şekilde kullanılması1 ve özellikle 
Amerika ve Avrupa başta olmak üzere homeopatik 
ilaçların reçetesiz satılan (over-the-counter: OCT) ilaç 
pazarının önemli bir kısmını oluşturmaları33, dolayı-
sıyla insanların bunlara kolayca ulaşabildikleri halde 
hekimlerin bu konudaki bilgilerinin kısıtlı olması ve 

hastaların bu tip yöntemleri kullanmaları konusunu 
hekimleri ile paylaşamaması8, hekimlerin bu konu-
daki bilgilerini arttırma gerekliliği açısından önemli 
nedenlerdir. 

Homeopatinin de içerisinde bulunduğu ATT yön-
temlerinin kullanımı konusundaki açıklamalardan 
birini Eisenberg hasta ile hekim arasındaki iletişim 
stilinden ve hastanın karşı karşıya olduğu ciddi sağlık 
sorunları karşısındaki belli başlı psikolojik ihtiyaçla-
rından kaynaklanan “durumsal özellikler” olarak ifa-
de etmektedir.34 Hekimlerin hastalarla aralarında bir 
köprü kurmak için, hastalarının bu tip yöntemleri kul-
lanma istekleri ve beklentileri konusunda daha fazla 
farkında olmaları gerekmektedir.35

Sonuç olarak “neden” sorusu birçok açıdan ele alı-
narak, ATT yöntemlerine başvuruların neden giderek 
artmakta olduğu, neden belli özelliklere sahip kişiler-
de bu başvurunun daha fazla olduğu gibi konularda 
daha derinlemesine çalışmalar yapılmalıdır. Ülkemiz 
açısından sağlıklı veriler ve sonuçlar açısından konu 
ile ilgili farkındalık, bilgi artışı ve araştırmalar gerek-
mektedir. 
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