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ibni Sinanın TedbirUI Müsafirin Risalesi. 

Dr. A. Sübeyl Üıiver 

İbni Sina' mızıo bu nıakalesiode:Q çıkarılan ve bu glin !çin 
ebem~iyetli oJan bahisler'ini m~btevi muhtasar bir kısmı ( [bni 
S!rıa'nın saferde bulunanların yapacakları tedbirlere aid oıakalesi 
hakkında bir inülabaza) namı altında Tedavi klinig-i ve Labora
tuvarı Dergisinin 1938 senesi 29 uncu numarasında neşrolunmuştu. 
Şimdi bu risalenin Ayasofya Kiitüpbaııesinde 4819 numaralı Mec· 
muai ·Resailde bulunan aslının Tıb Tarihi Eostitüsiin ün fotog
rafile çıkarılan bir kopyasından (Şeldl 1 · 10) Süleymau iy~ Kütüp· 
ban~!ıi Direktörü Bay ~iiderris H azmi Tura tarafından yapılan 
tam tercemesini neşrediyoruz. 

İbni Sirıa>nıo bu risalesi yolda ittihaz olunacak vakY tedbirlere 
ve yol anıaları kar~ı.s·ında yapılacak tedavilere güzel bir misal
dir. İbni Sina'nın bu makalesi kanunundan çıkartılmış bir kısım 
deg-ildir. Tokatlı Hekim Maslafa Efendi [1) tarafındau t.erceıue 
edilen kanunun kendi hattı d.estile Ragıb Paşa Kiitiiphauesiııde 

nıahfuz 5 ve 6 ncı defterinde Tedhirülıniisafir hakkıoda miihiın 

malO.mat vardır [2). Fakat birinci numaralı sabife ile asıl metnin 

[1 J Tokatlı Mustafa efendi XVIU inci .asrın çok çalışkan ve alim hekim
l~rindendir. Başvekalet arşi11inde Tıb dosyası numara 790 da Helcim başı 
Büyük Hayrul lah efendi inhasile Tolcatda 1275 de açılan Pervane Bey D!irüş
şifasına oğlu · Tabi b rvlehrried Raşid efendinin tayini nıevzuubahistir. Bu vesika 
ile bu büyül< alimin oğlunun da hel<im olduğunu ve Tokatlı olması dolayı· 
siyle Tokatda Selçuklular Darüşşifasına tayini kaydı mühim görüldüğünden 
tercemei haline ilave olunmak üzere buraya kaydedildi. 

(2] Kanun - Hekim Tokatlı Mustafa efendi tercemesi. El yazısile olan 
defterlerinden: Külliyat 5, varale 494 b · 
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tercemesi mukayese olunacak olursa bu malumatın aynı olmadığı 
görülür . Bu risale muhakkak ki kanundaki Tedbirülmüsafirden 
temamen ayrı olarak (şekil- 11) İbni Sina tarafından ayrıca ızbar 
olunan arzu üzerine. yazılmıştır. 

İbni Sina'nın kanu-nda Tedbirülmüsafir hakkında verdiği ma-
1\ımatta.n daha fazlasını burada buluyoruz. Hakikaten İbni Sina 
bu risalesinde yaşadığı zamanın seyrüsefer icaplarına göre en 
mü him tedbirleri bildirmiştır. 

İb'rıi Sina'nın bu risalesi bize Tıb tarihi noktasından şu ebern
ıniyeti tebarüz ettiriyor ki o da buclur: Yine koca müellifin telif 
ettiği Hindiba risalesinden ve bundan öğreniyoruz ki eı:ıki tababe-

, tin pratik sahasında zamanlarına göre çok ince ve güzel bilgileri 
vardır. Tababetin pratik sahadaki tefArrüatına bunlar güzel birer 
misaldir. Bugünkü tababe~te olduğu gibi eskiden de hiç bir nokta 
ihmal olun mamıştır. Zamanlamıın tababetinin biç de ihtiyaçlar 
karşısında noksan olmadığını bize göstı>rir. Eski ta babeti biba.kkin 
bilen eski hekimlerin b~ fikirleriui dikkatle öğrenmek icabeder. 

Külliyat 6, 

a 501 ~.i-l l J ":"}I..J) ~J <f'.)UI,J-:>.ill 

a 501 .J.:Jio~lö.:V _;L..ıl 'Ji J e:Uı._wı 
b 502 ~~~ 1; ~i'J dl:li .. J..ull 

(a 496) •... jl:IIJ_dl Müsaferet eden kirnesneler çok nesnelerden mü

iarekat edip ayrılır ki ehli_nin azliürinde ve arasında sakin iken ol nesneler 
anın inutadı olmuş idi ve binaenaleyh ana taab ve nasab ve vasab ekseri halde 
isabet eder. pes misafire vacib olur ki Icendi um u runu rüyetle haris ola ve 
emrazı kesir isabelinden tevekki ile" ve misaf!rlere teahhüd eylemesi vacib 
olan nes~eleriıı ekseri emri gıda ve emri a'yadır ve misafire vacib olur ki 
:gıdasını ıslah eyliye ve gıdanın cevherini ceyyıd ve mikdarını kalil eyliye taki 
ol gıdan'ın hazını ceyyid olu b fuzuli urukla nıüctemia, olmıya ve vacib ~urki 
müsaferet sadedinde olan kirnesne müınteli iken rüküb eylemiye zira imtila 
üzere _rüküb taamı ifsad eder ve imtila şürbü mai müstelzim olmakla hali 
rükübde maimeşrub tehashus · ve tebakbuk edip münbesit olur ve kazzeyi 
ihdas eder."' (H ir buçuk sahife) ... 

Bir insan dühiıl benefiecden bir rıtl dühen içinde bir mikdar şem'i izabe 
edib kiruti olduğundan şurb ·eylese on gün mikdari taama iştiha eylemez ve 
misafir taanıa musabere için tedbire muhtaç ve. muztarih olduğu gibi musa
bere! ataş tedbirine d~hi muhtaç olur. Bes ol misafir ile ataşını milsekkin 
olan edviye olmak vacib olur ve ol edviyell!rin biz kitabüls;ilisde babülataş~a 
beyan eyledik ve ol devalardan alelhusus misafir yanında Baklatül hemeka 
bezrio bulunmuk lazım -olur ve vakti hacetde ·oJ bezirden üç dirhem mikdan 
sirke ile saky olunur ve semek ve keber ve müınlehat ve halavat gibi ağdlyei 
muattışeyi tenavül eylemez ve takiili kelam eder ve seyrini rıfk üzere eder ... 
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"Bunlar yeni tababeti iyi bilenlerin yapacaklan senteze güzel bir 
mütalfta: zeminidir . 

.. Bu . gün . hu ı:isaled~ bi.ldiriıen hususatm ejimiesini tatbik im
·~anları ' ve ·b.atta olsa'da bunun lüzurnu da yoktur. Fakat XX nci 
..asirda bile dünyanin hu ·günkü en miiter-akki' vesaitile gidenler 
bU tü n düny,a saki~lerine nazaran yine · azdır. Onların da VA mec
'buri yürüyüş yapmak ıztırarında olanların qa . riayet etmek mec
·buriyetinde oldukları - ınalftınat bu makalede ınüııderniçtir. Eğer 

bunlar o gibi orta zaman vasaitini muhafaza ile seyahat edenlerin 
işine kısmen yaraınaz~a bile onların seyrüsefer hakkında kendi 
·biJgilerile mukayeseye çok yarar. Bu suretle folklorda ne gibi eski 

· bilgilerin b.u ~iln de kendileri tarafından yaşatıldığını gösterir. Işte 
'. -~u gibi eserler nıünderecatıni tatbike değil, bu gibi ınukayeselere 

·çok .yararlar. 

( Şekil - ı ') ( Şekil - 2 ) 
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(Şeld l - 4 ). 

( Şekil - 5 ) ( Şekil - 6 ) 
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( Şekil · 7 } ( Şekil - 8) 

·.·. 

( Şekil. - 9 ) ( Şekil - ıo ) 
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( Ş'! kil - ı ı ) 

Tedbirül Müsafirin Risalesi 

İbni Sioa 
l'erceme eden : Hazmi Ttara 

Uzun bir yola giden kioıse yola çıkmadan evvel - mutıı.dı .ise.· 
. lian aldırmak veya ilaı.: a.lınak suretlerile bedenini ·hafifl~tip ~di_u

fendirmek 11l.zımdır. Alacagı ilaç ülfet ettjgi ve .alışık bı;ılundoğu 
ilaç ol~ahdır. 

ÇQk yü riiıııeğı>, binrneğe ve harekete alışmak için nefsine r i .
y;ızet ve idwan yapmalıdır. Yolculuğu e~nasında alacağı gıd;ı.yı~ 

istir~bat. ettigi ve di.nleııdiği vakitte aluıalı, . fakat tedriçt' olarak 
aroia'lırlıt. 

Aç karnırıa yol yürürııeıııelidir. Midesi dolu iken ve tam tok 
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