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Hayat ve sağlık, insanoğluna 
sunulmuş ilahi bir armağandır. 
Hayatın ve sağlığın korunması 

insanlığın en temel hakkı olduğu 
kadar, en önemli görevidir de. Ama 

ne yazık ki zaman zaman hastalıklar, 
doğal afetler, savaşlar, çevre 

kirlenmesi sahip olduğumuz bu en 
değerli hazineyi tehdit ediyor. Bu 
nedenle insanlık tarihi boyunca 

sağlığın korunması ve geliştirilmesine 
yönelik çabalar ve kurumlar yaşamsal 

önemini korumuş ve korumaya 
devam edecektir. 

 
Çocuk Kalp Vakfı çocuk ve 

erişkinlerde görülen kalp damar 
hastalıklarının önlenmesi, tıbbi ve 

cerrahi tedavisi konuları başta olmak 
üzere, toplum sağlığını ilgilendiren 

her konuda çalışmalar yapmak amacı 
ile kurulmuş gönüllü bir kuruluştur. 

 

@ Çocuk Kalp Vakfı 

Kaynak gösterilmeden alıntı 

yapılamaz. 

 

 

 

 

 Kalbin ilk insanlara ait mağara resimlerinde ve 

Sümer-Babil yazıtları ve Mısır papirüslerinde 

günümüzdeki kalp figürüne benzer şekilde 

resmedilmesi şaşkınlık verici. Tarih boyunca 

kalbin, farklı toplumlar ve kültürler için neler ifade 

ettiğinin izini sürdük.  

Kalp; insanlık tarihi boyunca tüm topluluk ve kültürlerde 

hayat ve canlılık, sevgi ve merhamet, güven ve doğruluk, 

cesaret ve kahramanlık, iyilik ve yardımlaşma gibi 

düşünce ve kavramlarla ilişkilendirilmiş, tüm bu kavramlar 

kalp ile sembolize edilmiştir. Neden kalp?... Bu soru 

günümüzde de hala cevabı aranan bir konu olarak 

güncelliğini korumaktadır. 
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Hayatın ve canlılığın kaynağı  

Kalp, vücudumuz oluşurken anne karnında harekete 

geçen ilk organımızdır. Bebeğin kalbi anne karnında altıncı 

haftadan itibaren atmaya başlar. Diğer organlar, kalp ve 

damar sistemi etrafında şekillenmeye devam eder. 

Hayatın kalp atışları ile başladığı ve kalp atışlarının 

durmasıyla da sonlandığı düşüncesinin, somut bazı 

gözlemlere dayandığını söylenebilir. Kalp; vücutta  

 

çalışması ve hareketleri dışardan kolaylıkla fark edilebilen 

bir organdır.   Koşma, tırmanma gibi daha fazla fiziksel 

efor gerektiren durumlarda veya korku, heyecan ve coşku 

gibi duygusal değişimlerde kalbimizin daha kuvvetli ve 

daha hızlı attığını hissederiz. Kuşkusuz bu durum 

hayvanlar içinde geçerlidir. Böyle fiziksel ve ruhsal durum 

değişikliklerinde çalışmasında belirgin farklılık gözlemlenen 

bir organ olarak kalp, hayat ve canlılık ile yakından 

ilişkilendirilmiştir.  
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Kalbin resmini mağara duvarlarına çizmişlerdi 

İnsanlığın ilk atalarından biri olarak kabul edilen ve son 

Buzul Çağı'ndan önce (MÖ. 10.000-8.000) yaşamış olan 

Cro-Magnonlar için kalp, muhtemelen yaşamın ve 

canlılığın devamını sağlayan en önemli organdı.  

 

Cro Magnonlardan kalan Güney Fransa'daki mağara 

duvarlarındaki resimlerde, bu düşünceyi destekleyen ve 

günümüzdekine çok benzer kalp figürlerinin bulunmuş 

olması çok ilginçtir.   

 

Avcı- toplayıcılıkla geçinen bu ilk insanların, avladıkları 

hayvanların kalp atışlarının durması ile öldüklerini ve  
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kalplerinin atmaya devam ettiği sürece de canlı kaldıklarını 

gözlemlemiş olduklarını düşünebiliriz. 

İnsanlık tarihi boyunca kalp, mucizevi bir organ olarak 

algılanmış ve yeryüzündeki tüm kültür ve medeniyetlerde 

hayatın ve canlılığın kaynağı olduğu kadar sevgi, 

merhamet, iyilik, yardımseverlik, dürüstlük, güven, vefa, 

dostluk, vicdan, birlik-beraberlik, cesaret ve fedakarlığın 

simgesi olarak da kabul edilmiştir. Bu duygu ve 

düşüncelerin kalp figürü ile ifade edilmiş ve bu şekilde 

sembolleştirilmiş olması esrarını korumaya devam ediyor. 

 

Kalbin bu kavramlarla ilişkilendirilmiş olduğu ilk yazılı 

belgelere Sümer-Babil kültüründe rastlanıyor (MÖ: 4000-

3000).  

 

Yarı tanrı Gılgamış Destanı'nda, kalbin bu duygu ve 

düşüncelerle açıkça ilişkilendirildiği görülmektedir (MÖ. 

2100-2000). 
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Eski Çin ve Uzakdoğu medeniyetlerinde de kalbin hayat 

ve canlılığın olduğu kadar, ruhsal gücün ve aklın merkezi 

olduğu inanışı yaygındı. Muhtemelen bu nedenle de ruhun 

kalbe yerleştiğine inanılmıştır (MÖ: 3000-2000).  

 

Antik Mısır'da ölülerin sadece kalbi vücutta 

bırakılıyordu 

Antik Mısır'da da (MÖ: 3500-1000) kalp, ruhun ve 

vicdanin merkezi olarak kabul ediliyordu. Ölümden sonra 

kalp dışındaki tüm organlar çıkarılıp bir seramik kase 

içinde ölüyle birlikte gömülüyor, sadece kalp yerinde 

bırakılıyordu. İnanışa göre ölümden sonra kalp, adalet 

tanrısı Maat'in huzurunda tartılıyordu. Eğer kalp Maat'in  
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tüyünden hafif gelirse, ölen kişi Osiris (yeraltı tanrısı ile) 

yaşamaya devam ediyor, aksi halde (şeytan) kalbi yiyor ve 

böylece o insanın ruhu yokluğa mahkum edilmiş oluyordu. 

+

 

 

Tarihte ilk yazılı tıp belgesi olarak kabul edilen Ebers 

papirüsünde (antik Mısır, MÖ:1550) kalp ve nabız 

atışlarından, kalbin kan pompalama fonksiyonundan, 

vücudun her tarafına yayılmış bir dolaşım ağından 

bahsedilmiş olması şaşırtıcıdır.  
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Antik Yunan’da (MÖ: 700-200) kalp, düşüncenin merkezi 

olarak görülüyor, ruhun kalbin içine yerleştiğine 

inanılıyordu.  

Kalbin pompalama fonksiyonunun farkında olan Hipokrat 

ve Aristo, kalbin aynı zamanda duygu ve düşünce 

yeteneklerinin de merkezi olduğunu düşünüyorlardı.  

 

Klasik tıbbın büyük hekimi Galen (M.S: 130-200) kalbi, 

vücutta  kan akımını düzenleyen  en önemli organ ve 

canlılık ve ruhun merkezi olarak tanımlamıştır. Galen’in, 

kalpteki kasılma (sistol) ve gevşeme (diastol)  

fonksiyonlarından bahsettiği bilinmektedir.  
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 Kalp-Zevk ve mutluluk ilişkisi 

Eski bir Yunan amforası üzerinde (MÖ: 500) şarap ve 

zevk tanrısı Dionysos'un başındaki çelengin kalp 

şeklindeki yapraklarla oluşturulduğu görülür.  

 

Bu bulgu da kalp ile zevk ve mutluluk arasında ilk 

çağlardan beri bir ilişki kurulduğunu göstermektedir. Antik 

Yunan düşüncesi Roma imparatorluğu döneminde de 

etkisini sürdürmüştür. Büyük Romalı otorite Oxid (MÖ:43-

MS: 17) yaşamın devamı için en önemli organ olan kalbin 

yaralanmalarında ilaçların bir işe yaramayacağını 

söylemiştir. 

 



 

 

 

 

 

Hayat ve sağlık, insanoğluna 
sunulmuş ilahi bir armağandır. 
Hayatın ve sağlığın korunması 

insanlığın en temel hakkı olduğu 
kadar, en önemli görevidir de. Ama 

ne yazık ki zaman zaman hastalıklar, 
doğal afetler, savaşlar, çevre 

kirlenmesi sahip olduğumuz bu en 
değerli hazineyi tehdit ediyor. Bu 
nedenle insanlık tarihi boyunca 

sağlığın korunması ve geliştirilmesine 
yönelik çabalar ve kurumlar yaşamsal 

önemini korumuş ve korumaya 
devam edecektir. 

 
Çocuk Kalp Vakfı çocuk ve 

erişkinlerde görülen kalp damar 
hastalıklarının önlenmesi, tıbbi ve 

cerrahi tedavisi konuları başta olmak 
üzere, toplum sağlığını ilgilendiren 

her konuda çalışmalar yapmak amacı 
ile kurulmuş gönüllü bir kuruluştur 

 

@ Çocuk Kalp Vakfı 

Kaynak gösterilmeden alıntı 

yapılamaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyrene şehir devleti ve silphium bitkisinin sırrı 

Kalbin erotik sevgi ile ilişkisi konusunda en eski ve ilginç 

bulgulardan biri antik çağlarda (MÖ: 700) Kuzey 

Afrika'daki Cyrene sehir devletinin hikayesinde saklıdır. 

Günümüzde Libya sınırları içinde kalan Cyrene şehri, 

civarında yetişen çok değerli Silphium bitkisi ile ünlüydü ve 

bu bitki sayesinde dönemin en önemli ticaret 

merkezlerinden biri haline gelmişti.  

Silphium, erkekler için çok 

güçlü bir afrodizyak etki 

gösterirken, kadınlar için 

kontraseptif (doğum kontrolü) 

amacıyla kullanılıyordu. Bu 

özelliği nedeniyle Silphium 

bitkisi o kadar değerliydi ki, 

Cyrene paraları üzerinde 

Silphium bitkisinin tohumu 

resmedilmiştir. Günümüzdeki 

popüler kalp sembolüne çok benzeyen bu şeklin, kalp ile 

erotik sevgi arasındaki ilişkinin tarihsel köklerini 

oluşturduğu düşünülmektedir.  
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Antik Amerikan kültür ve medeniyetlerinde kalp 

Antik Amerikan medeniyetlerinde (Aztekler, Mayalar, 

İnkalar; MÖ:3000-MS:1450) tanrılar ile (İlahe 7) insan 

kalbi arasında bir ilişki olduğuna inanılıyordu.  

 

Tapınaklar önünde kurban edilen insanların göğüsleri 

açılarak çıkarılan kalpleri tanrılara sunuluyordu. Bu 

kültürlerde kalbe büyük önem atfedilmiştir.  

 

Bazı ruhsal güçlerin kalple ilişkili olduğu düşünülmüş ve bu 

güçlerin ölünceye kadar kalbi terk etmediklerine 

inanılmıştır. 
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İslam medeniyetinin aydınlanma dönemi olarak kabul 

edilen 9-14 yy. arasındaki dönemde felsefe, matematik-

geometri, astronomi, fizik-kimya yanında biyoloji- tıp 

alanında da çığır açan ve avrupa rönesansını önemli 

ölçüde tetikleyen çalışmalar yapılmıştır. Onbirinci yüzyılda 

orta asyalı bilim adamları Razi 

ve İbni Sina’nın kalbin 

anatomisi üzerine yaptığı 

çalışmalar ilginçtir. 

İbni Sina ‘nın, kalbin çalışması 

ile insanın ruhsal durumu 

arasında yakından etkileşim 

olduğu üzerine yaptığı 

analizler, bu konuda daha 

sonra yapılan çalışmalara 15.yüzyıla kadar ilham kaynağı  

olmuştur. 
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Üç büyük dine göre kalp, sevgi ve merhameti 

simgeliyor 

Yahudi, Hristiyan ve Müslüman teolojisinde kalbin aynı 
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de kalp; sevgi, merhamet, yardımseverlik, derin bir anlayış 
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bahsedilmektedir. Hıristiyanlık ve Müslümanlıkta kalp, 

Tanrı sevgisinin yeri ve ebedi mutluluğun aracı olarak 

nitelendirilmiştir. Kuran'da düşünen kalpten bahsedilir 

(Sure 22 Ayet 46).   

 

İslam mistisizminde (tasavvuf) kalp gözü derin bir anlam 
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görmeyi sağlar. İslam inancında; evrene sığmayan tanrının 

insanın kalbine sığacağı, gerçek iman, sevgi, merhamet, 

iyilik, dürüstlük ve samimiyet duygularının kalpten 
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Hıristiyanlıkta kutsal kalp kavramı vardır. Onyedinci yüzyıl 

da Azize Margaret Marie Alacoque rüyasında dikenli bir 

taçla çevrelenmiş, ışık saçan  

bir kalp görmüştür. İyilik 

için ızdıraba katlanmayı, 

sevgi ve yardımseverliği 

temsil eden bu kutsal 

kalp, 17. yüzyıldan çok 

önce de hristiyan 

ikonalarında Hz. İsa'nın 

kalbini sembolize etmek 

için kullanılıyordu. 

 

 

Kalp 

İnsanlar güven ve dayanışma konusundaki 

değerlendirmelerini hala kalp ile sembolize etmeye devam 

ediyor. 

Dünyanın önde gelen en güçlü bankalarından birisi olan 

Japon ‘DAI-ICHI-KANGYO’ Bank’ın logosunun kalp ile 

sembolize edilmiş olması ilginç örneklerden biridir. 

 

 

 


