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*GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE… 

• M. Ö. 2000...... Al bu otu ye! 

• M. S. 1000...... Bu ot kötü, gel bu duayı oku! 

• M. S. 1250...... O dua batıl inanç, al bu iksiri iç! 

• M. S. 1700...... O iksirin ne faydası var, al bu hapı 
yut! 

• M. S. 1950...... O hap etkisiz, al bu antibiyotiği iç! 

• M. S. 2000...... O antibiyotik kimyasal, al bu otu ye! 

 
*Dr.Levent Buda 



Tıp 

• Allopati   = farklı, benzemeyen, alakasız 

• Homeopati  = benzer 

• İsopati   = aynı hastalık 

 



 ”Hastalık benzerlerle ortaya çıkar ve hasta bu 
benzerlerle sağlığa döner” Hipocrates 

  

 Paracelsus (1493-1541) 

 

 Dr. Samuel HAHNEMANN (1755 – 1843)-Organon 

 Homeopati’nin benzerlik ilkesini kuramsallaştıran ve 
sistematik hale getiren kişi. 

 



Homeopati’nin Temsilcileri 
 

 

Constantine HERİNG (1800 – 1880) 

 

James Tyler KENT (1849 – 1916) 

 

Eugene NASH (1838 – 1917) 

 

http://www.homeoint.org/photo/k/kentjt.htm
http://www.homeoint.org/photo/no/nasheb.htm


Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi 
Yöntemleri  

 • Zihin- Beden Temelli Tedaviler 

• Manipülatif ve Beden Temelli Uygulamalar 

• Enerji temelli tedaviler 

• Biyolojik Temelli Tedaviler 

• Diğer uygulamalar (Homeopati) 

 



Homeopati 
 Doğanın İyileştirici Gücü 

• “homeos” -“benzer”, “pathos”- “hastalık” 
 

• Sağlıklı insanda hastalık belirtileri 
oluşturabilen herhangi bir maddenin çok 
düşük dozları, hasta bir kişide bu belirtileri 
ortadan kaldırıp iyileşmeyi sağlar. 

 
• Homeopati, doğal, bütüncül ve yan etkisiz bir 

iyileştirme sanatıdır. 



 
Örnek 

 
• Soğan semptomları Soğanın neden olduğu 

semptomlara benzer 
semptomlar 
Nezle 
Grip 
 
 Soğandan elde 
edilen Homeopatik remedi 
kullanılır;Allum sepa 
 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMI0NP9xurXyAIVgzgaCh0hkQFX&url=http://www.ebebegime.net/bebekler-ne-zaman-sogan-yiyebilir.html&psig=AFQjCNGOm3MRREWQjgL7r8aCUqaYV3C-bw&ust=1445663555969279


ORGANON-Şifa Sanatının Kitabı’nda 

 “Tedavinin en büyük amacı, devamlı, yumuşak ve 

çabuk biçimde sağlığı yerine getirmek ve 

sürekliliğini sağlamaktır; ya da başka bir deyişle 

hastalığın tümünü kökten, şüphe götürmez 

biçimde gerçek bulgulara dayanarak, en seri, 

güvenilir ve hastaya zarar vermeyecek şekilde 

ortadan kaldırmaktır.” 

 



Homeopati’de 

• Dinamis-yaşam enerjisi aktive edilir.  

• Bedendeki her değişim yaşam enerjisine 
bağlıdır;doğum anından ölüme kadar 

• Sağlığı yaratan ya da hastalığın oluşmasına 
neden olan güç yaşam enerjisidir.  

• Yaşam enerjisi organizma ile yaşanan çevre 
arasında sürekli bir denge ve uyum sağlar. 

 



DİNAMİS-Yaşam enerjisi 

 Homeopatiye göre sağlık, fiziksel bedene hayat veren 
yaşam gücünün  organizmanın tüm kısımlarını uyum ve 

dengede tutmasıdır.  
 

Hastalık, yaşam gücünün bozulması ile olur ve semptomlar 
yaşam gücündeki bozukluğun yansımalarıdır. Her insanda 

bulunan yaşam gücü aynı zamanda gerçek tedavi edici 
güçtür. Tedavi, yaşam gücünün görevini yapacak şekilde 

güçlendirilmesi ile sağlanır. 
(Organon pg.9). 

 
 



Homeopati’de 

• Yaşam enerjisini içeren organizma mevcut 

• İnsan tek, semptomlar da aynı değildir 

• İyileştirme bilgisi verme-Enformasyon 

• Semptomların toplamı 

• Savunma gücünü kullanırak 

• Kendi kendine iyileştirme 

• Kompleks iyileşme 

• Baskılama değil iyileştirme sözkonusudur. 

 

 



Allopatik Tıpta 

           

           Hastalık İlaç İyileşme 



Homeopati’de İyileşme 

           

           Hastalık 

Homeopati 

İyileşme 



• Sağlık, uyum, denge ve ritimdir. 

• Hastalık, uyum, denge ve ritmin bozulmasıdır. 

 

 Homeopati, sağlığı zihinsel, duygusal, enerjitik 
ve fiziksel boyutta sağlar. 

 İyileşme, tam ve bütünlük halidir. 



• Homeopati’de insan biriciktir 
 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPL9kbCF18gCFUedGgodl48CwQ&url=http://www.aktuelpsikoloji.com/insani-cozumleme-cabalarina-elestirel-bir-bakis-11054h.htm&bvm=bv.105841590,bs.2,d.bGg&psig=AFQjCNHM5I9ToFnlFk1Bg0DUHKeg3V1H3A&ust=1445636379165903


Hastalık Belirtileri 

• Bir habercidir, sembolik dildir. 

• Dikkat çekmeye çalışır, çünkü yolunda 
gitmeyen bir şey vardır. 

• Hastalık belirtilerini görünmez kılmakla 
iyileşme sağlanamaz. 

• BELİRTİLER NE ANLATIYOR? Anlamak lazım. 

• Yardım eden gerçek dosttur, iyileşmeye giden 
yolu gösterirler. 

• Dürüstlük sağlar çünkü gerçeği söyler. 



Homeopati’de amaç 

• Dengeyi korumak ve doğasındaki 
iyileşme potansiyelini harekete 
geçirmektir. 



Homeopati’nin İlkeleri 

• Sağlıklı insanda denenmiş olması-Materia 
Medica 
 

• Benzer, benzer hastalığı iyileştirir (Similia 
Similibus Curentur) 
 

• Tek ilaç 
 

• En küçük doz 



Homeopatik ilaçlar nelerden elde 
edilir? 

 • Doğadaki her şey, homeopatik ilaç olma 
potansiyelini içinde barındırır. 

• Bitkiler (çiçekler, yapraklar, sebze ve meyveler, 
kökler, kabuklar, tohumlar vs.)   
chamomilla(papatya), Ledum (biberiye, kuş 
dili), Allium sativa (sarımsak) Belladona (güzel 
avrat otunun meyvesi) gibi. 

 



• Hayvansal maddeler ve salgıları; örn, Sepia 
(mürekkep balığı) Apis (bal arısı) Lachesis 
(yılan zehiri) vb. 

• Hastalıklı  dokular ve mikroorganizmalar; 
örn,Carcinosinum, Tuberculinum vs. 

• Kimyasal elementler, mineraller ve bileşimleri; 
örn, Silicea (kuvars) Ferrum, Sülfür gibi. 



Homeopati’nin sıklıkla kullanıldığı 
alanlar 

• Depresyon 
• Panik atak 
• Tükenmişlik sendromu 
• Bebek ve çocuk hastalıkları (enfeksiyon hastalıkları, 

hiperaktivite) 
• Hamilelik,doğum ve doğum sonrasındaki semptomlara 
• Üst solunum yolları rahatsızlıkları 
• Kas hastalıkları 
• Romatizmal şikayetler 
• Mide ve sindirim sistemi problemleri 
• Hayvanlar ve bitkilerde 
• Kemoterapi, radyoterapi yan etkileri vs… 

 



Nefroloji’de Kullanımı ? 

• Enfeksiyonlarda (nefrit, piyolonefrit, sistit, 
prostit, gonore vs. 

• Nefrolitiazis 

• Böbrek yetmezlikleri 

• Hipertansiyon 

• Diyalize bağlı komplikasyonlarda vs. 

 



Potentizasyon 

D Potens: Desimal: 1/10 

 

C Potens: Centimal: 1/100 

 

Q Potens: LM mal: 1/50 000 

 

D6 

C200

Q6 



Suyun Hafızası 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJzwjf3bxMgCFUPVLAodXQUE1w&url=http://www.milliyet.com.tr/2005/12/13/son/sonyas10.html&bvm=bv.105039540,d.bGg&psig=AFQjCNF4CooiArzNs4j84yBTM7Ib3sWJrw&ust=1445006753863893
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKuJsOfbxMgCFUGiLAod4TIB4A&url=http://www.organon-homeopati-dernegi.org/suyu-bilmek-evreni-bilmektir/&bvm=bv.105039540,d.bGg&psig=AFQjCNF4CooiArzNs4j84yBTM7Ib3sWJrw&ust=1445006753863893


Seslerin suya aktarımı 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNa5iZHcxMgCFcIWLAodPMMO-w&url=http://okyanusum.com/makale/su-mucizesi/&bvm=bv.105039540,d.bGg&psig=AFQjCNF4CooiArzNs4j84yBTM7Ib3sWJrw&ust=1445006753863893


Kök Hücre 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=k%C3%B6k+h%C3%BCcre&source=images&cd=&cad=rja&docid=yJCzG7aLBRPJEM&tbnid=nzTKaajx420fwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.biyolojisitesi.net/tum uniteler/biyoteknoloji/kok_hucre_ve_telomeraz.html&ei=xvZ0UfCWL8K-O6mKgcAI&bvm=bv.45512109,d.ZWU&psig=AFQjCNHrbOMi6t4e6bjrfRxIwZYsIKA8PQ&ust=1366706234420649
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=k%C3%B6k+h%C3%BCcre&source=images&cd=&docid=tzfc1vyuBJyS0M&tbnid=O1O6Qkymm5FXJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.biyokimyager.org.tr/?p=156&ei=6vZ0UcCpN8TXPLWLgMAB&bvm=bv.45512109,d.ZWU&psig=AFQjCNHrbOMi6t4e6bjrfRxIwZYsIKA8PQ&ust=1366706234420649


Hasta insan parmak ucu              Benzer ilaç tedavisi alan 



Homeopati iki şekilde kullanılır 

• Akut durumlar (3 semptom ve/veya neden 
yeterli) 

• Kronik hastalıklar (Anamnezle yapısal remedi 
verilir) 



Anamnez 

• Homeopatik tedavinin en önemli aşaması, 
anamnez yani danışanla görüşme  

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=hbn_SdMe9jVe2M&tbnid=S-OW3n6k_QlfkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.turkishtimedergi.com/liderlik/hr/is-gorusmelerinde-yapilan-7-buyuk-hata/&ei=WCQ0U_LdNofftAa3rYGIAw&psig=AFQjCNFl30TQtAQi7zOZlPQlrtenj30f5Q&ust=1396012452887216


Homeopatik tedavi alırken; 

• Aşırı çay, kahve, alkol, sigara, bitkisel çaylar, 
mentol içeren maddeler, kaplıca kürleri, 
sabun, parfüm gibi kozmetik ürünler, 
fitoterapi, akupunktur, elektromanyetik yayan 
cihazlar gibi etkenlerden uzak durmak 
önerilmektedir. 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNno8cWJ18gCFUk8GgodAC4Frw&url=http://nasilkolay.com/nane-yaginin-faydalari&bvm=bv.105841590,bs.2,d.bGg&psig=AFQjCNFk55YydBv0gANyvV42_kst297wiQ&ust=1445637478262138


Homeopatik tedavinin iyileşme seyri 
(Hering Kuralları) 

 
• İyileşme, içten dışa,  

• Önce zihinsel sonra bedensele 

• Hayati organlardan daha az hayati olan 
organlara; derideki sorunlar en son iyileşir.  

• Yukarıdan aşağıya ve  

• En son ortaya çıkan semptomlar, en erken 
iyileşir. 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=r62OUrhHiGUQ3M&tbnid=nYH0qbVabtmzqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://homeopathy101.wordpress.com/about-homeopathy/&ei=F-I7U532BIXFtAb19YCQCw&bvm=bv.63934634,d.Yms&psig=AFQjCNFCqgOuojpQcZkLd64aEwIFPjH89w&ust=1396519143510534


Homeopatik İlaç Kullanımında Hatalar 
 

• Homeopatik ilaçlar, tek ilaç ilkesine aykırı bir 
şekilde birkaç ilaç birlikte üretilebilmektedir.  

• Doğal ilaçların kontrolsüz kullanımıdır. Doğal 
maddelerin her biri bir ilaç niteliğindedir ve 
uzun süreli kullanımlarda ilaç etkilerinin 
görülebileceği unutulmamalıdır. 

 



Homeopatik ilaçlar plasebo mu? 
 

• Kuantum fiziği ve Nanofarmakolojinin 
gelişmesi, 

• Psikolojik telkine açık olmayan bebekler,  

• Komadaki hastalar ve hayvanlarda kullanımı 

 



DSÖ-WHO 
 Document Reference: RC49/13 

• Dünya nüfusunun en az % 80’inin geleneksel tıbba ilgi  

• TAT içinde en sık %59 oranı ile Homeopati’dir. 

• Birleşik Krallık’ta toplumun 1/8’i Homeopatiyi 
kullanmaktadır. 

• Birleşik Krallık’ta Avrupa Birliği’nde Homeopatik 
Hastaneler (Londra, Glasgow, Liverpool, Bristol vs.) 

• Homeopati uygulayan hekim ve hastaneler ulusal sağlık 
sisteminin bir parçasıdır. 

• 1950 yılında İngiliz Hükümeti Homeopati Hareketi 
Fakültesini resmi olarak tanımıştır. 

 



 



Tamamlayıcı tıp kullanımı 

BMJ 2000;321:1133–5 

 



Türkiye’deki Durum 

 

• 2003 yılında “Klasik Homoepati Derneği” İzmir’de kuruldu. 

• 2008’de “Homeopati Derneği” 

• 2011’de “Organon Homeopati Derneği” 

• 2014’de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği 

• Ankara Ün. Veteriner Fak. Jinekoloji AD. Homeopatik tedavi 

• Ankara Ün., Mersin Ün., İstanbul Ün., Yeditepe Ün. Eczacılık Fak. 

Medipol Üni. Homeopati dersleri veriyor. 

 



 



 

Hekim, Dişhekimi ve eczacı katılabilir. 
Program yüzyüze yürütülür. %80’i uzaktan eğitimle verilebilir. 
500 ders saati; 1000’u pratik. 
3’ü kronik, 20 vaka sunmak zorunda 
 



• SB Homeopati Uygulama – Eğitim – İlaç 
Ruhsatlandırma Yönetmelikleri üzerinde 
çalışmalar 

• Kurslar 







 



Homeopati ile İlgili Araştırmalar 

• Akciğer Kanseri’nde: %11,5 

• Kolorektal Kanser’de: %20,5 

• Meme Kanseri’de: %46,4 

• Hematolojik Malignansiler’de: %38,9 

• Yunanistan’da kanser tedavisinde Homeopati 
%58,5 

• İsviçre’de kanser tedavisinde Homeopati %24 

 
Un. of Manchester - 2006    

 



 

TAT kullanımı %9-65. Kanada’da doğal ürün kullanımı %71, günlük 
kullananlar  %38, USA’da /17.7. Tranplantasyon hastalarında 
immünosüpresiflerle etkileşim, rejeksiyon riskini arttırma ihtimalleri 
nedeniyle düşük bulunmuş. 



 

Homeopatik tedavi arayan kişiler; genç, kadın, fiziksel ve 
emosyonel iyilik için, çoğunluğunun Homeopati ile ilgili bilgileri 
yetersiz, fiziksel bileşenleri genel populasyona benzer, mental 

olarak skorları düşük. 



 

Nitel çalışma. 20 kişi ile görüşülmüş. Homeopati alma 
nedenleri; konvansiyonel tıptan tatminsizlik, ailenin 

görüşü ve başkalarının önerisi. Pozitif  sonuçlar, 
bütüncül yaklaşım, doğal tedavi ve düşük maliyet. 

Güven önemli. 



 

Böbrek, kolon ve meme kanseri hücrelerinde (in vitro) 
kanser modellerinde  antiproliferatif homeopatik etkiler; 

Sars (renal adenocarsinoma), Ruta (colorektal carsinoma), 
Phyto (meme carsinomu) kullanılmış. Hücre artışında 

azalma, sitotoksisite, kanser hücre yolaklarında anlamlı 
etkiler bulunmuş. MT maddelerde en fazla etki, dilüe 

solüsyonlarda daha az etki. 



 

Frontal sinüzitlerde homeopatinin etkileri incelenmiş. 22 gün 
tedavi periyodu. Homeopati güvenli bulunmuş. 



 

Kanser tedavisinde Homeopati’nin etkinliğinin 
değerlendirildiği çalışma yetersizdir. 



 

Kanserde Homeopati kullanımına ilişkin yeterli  veri 
olmamasına rağmen bazı durumlarda kullanılabileceği 
vurgulanıyor.  



 

Son dönem böbrek yetmezliği hastalarının çoğunluğu TAT olarak 
zihin beden çalışmaları ile ilgilenmişler.  



 

Kaşıntı skoru 50’nin üstünde olan 20 hasta alınmış. Kontrol ve 
Homeopati grubu kaşıntı skorları karşılaştırılmış ve %49 kaşıntı 
azalmış. 



 

Renal transplantasyonlu erişkin hastaların %11.8’i TAT, 
bunların %42.8’i Homeopati, %23.8’i Çin tıbbi kullanıyor. 



 

2 yıl boyunca izlenen >70 yaş üstü hastanın belirgin 
iyileşmeler sağlanmış , yaşam kalitesinde belirgin  iyileşme 
görülmemiş. 



 

Kronik böbrek yetmezliği olan hastaları da %25.2 -%57 gibi değişen 
oranlarda TAT yöntemlerini kullanmaktadır. KBY hastaları sıklıkla 
hipertansiyon, yorgunluk, konstipasyon, bacak ödemi, ağrı, kramplar, 
anksiyete, depresyon, uyku bozuklukları, kaşıntı gibi semptomlarla baş 
edebilmek, böbrek hastalığının ilerlemesini durdurmak ve yaşam 
kalitelerini artırmak için bitkisel ürünler ve gıda takviyeleri, 
akupressure, akupunktur, homeopati, egzersiz, aromaterapi, yoga ve 
refleksoloji gibi TAT yöntemlerine başvurmaktadırlar.  



Bir VAKA 

• KBY hastası 
• Arkadaşlarıyla yemeğe gidiyor. Gıda zehirlenmesi teşhisi 

konuyor. Tetkikler sonucunda KBY tanısı konuyor. Kreatinin 
yüksek. Böbrek semptomu yok. 

• Çocukluğunda eklem romatizması. Askerdeyken (1988’de) 
artıyor. Hastaneye yatırılıyor. Sol omuzda ağrı ile başlıyor; 
hareketi engelleyen bir ağrı, kesici ve batan ağrı, dirsek 
oynatamıyor, parmakları oynatıyor, ağrıyı kemikte 
hissediyor. Ağrı her zaman 4.30’da oluyor. 

• Cereyana hassasiyet var ve çok uzun ve hızlı yürüyüşler 
yapıyor. 

• Hastalık öncesi yorgunluk, güçsüzlük ve uykusuzluk.Ranzaya 
çıkarken çok zorlanıyor… 



WWW. 

homoepati.org.tr 

pubmed.com 

homeopathy.com 

homeopathy.org 

google.com 

 


