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TÜRKİYEDE XVIII İNCi ASRlN BAŞlNDA ÇİÇEK AŞlSI 
TA TBİKİNE DAiR 

. O. T. HULT [•] 
Dilimize çeviren: AK.DES NIMET KURAT 

lsveç kralı Karl XII ( Demirbaş Şarl ) 1713 Şubatında zorla 

Benderden kaldırılıb Edirne cıvaı:indaki Timürtaşa nakledildikten soora-

1713 Temm.uzuoda fev~alade şiddetli, zehirli ve ( pestilence imsi) 

bir sıtmaya tutulduğu zaman, pıüdavim doktorları Skragge ile Neu

man adlı iki tabibti. Bu sırada her iki doktor da hastalanmışlardı; 

bunlardan Skraggenin daha ağır hasta olduğunu, ve kralın tedavisine 

ait emirlerini aı;ıcak sedyesinden verebildiğini, yine hasta olmakla 

beraber kralın ted~visine devam edenJ Neumann 'ın raporla'rın.dan 
Öğrenmekteyiz. ·'" 

Karl XIİ. nin ve onun müdavim ( bususi doktoru- medecin ordi

naire o~ medecin du roi ) doktorlarının Türkiyedeki ikametleri tıb 

tarihinde eberniyetli bir vak'a ile bağlıdır . 

. :Hakiki çiçeği vücuda aşılamak suretiyle, bu hastalığın çok şid

detli bir şekilde cereyanına mani olabilmek, ve vücudun çiçeğe kar

şı immunite (muafiyet) sini elde etmek için, · muhtelif yerlerde halk 

tıbbınca malum olan, [1) aşı üsulü, o sıralarda lstanbulda, maamafib 

yalnız birisliyan abali arasında, nazarı dikkat! eelbedecek bir surett~ 

tatbik edilmekte idi. Bu cins halk tıbbının bilhassa şu iki fnevkide 

umumun ·nazarı dikkatini eelbedecek kadar muvaffakıyetli olarak tat

bik edildiğini öğreniyoruz: Biri Selanik te diğeri de Filibede; buralar-. . . 
da binlerce muvaffakıyetli çiçek aşısı yapılmakta. idi: . 

[*) O. T. Hult un: Karl XH. (Demirbaş Şarl) ın Rus- Leh seferi esnasında 

Sajtlık koruma v~ Hostabakıcılık teşkilatı adlı, fsveç İlimler Tarihi Cemiyetinin 

organı olan L YC~NOS mecmuasında (Uppsala 19.98. SS 95 - 138) çık:ın yazısından 

terceme edilmiştir. Terceme edilen sahifeler: 112- 119. 



TELKiNLE TEDAVi 

Dr. A. SÜHEYL ÜNVER 

Telkinle tedavi taribin en eski zamanlarındanberi malOmdur. Eski 

Mısırlılarda ve Şark milletlerinde bu suretle ruhi tedaviler çok büyük 

bir tekemmüle mazhar olmuştur. ln~an düşünüşlerine ve onun zaııian
larına göre, bu zamanla kıyas ederek basit gördüğümüz telkinler ine 

uygun şekilde yani onlara ic_rai tesir edebilecek tarzda tılısımlarla, 
dualarla, müessir sözlerle, muska ( nüsha ) larla vesair usullerle ruhi 

tedavilere tesadüf ediyoruz. 

Insanlar bu vasıtalarla kendisini fena r uhlardan ve onun temsili 

olan şeytandan ve fena mahlaklardan ve onların . insanda yaptıkları 

maddi ve ruhi fenalıklardan korunmak için ruhlarını takviye etmek 

ihtiyacını hissetmişlerdir. Müracaat olunan usuller meyanında bugün 

tarihten daha kuvvetli anan e ile bize ~adar gelen lerde· göı düğüm üz 

ve Öğrendiğimize göre çok garipleri vardır. Bunların halka hüsnü . 

tesir hasıl etmelerinin sebebi yapılan ruhi telkinl~rin mahiyetinin ma· 

lı1m olmamasıdır. 

Eski " Mısırıılar birçok tekerierne suretile söylenen ve birbirine 

merbut g_ibi görünmiyen sözlerle efsunlar ve dualar tertip etmişlerdir. 

Bunların balkça anlaşılır bir tarafı yoklur. Eğer halk bunların mahi

yetinin ne olduğunu öğrenseydi belki bu telkin esasından o kadar 

müstefit olam~z ve ruhi zaıflara ve keder lere karşı" mukavemet gös· 

teremezdi. Bugün o zamana ait efsunların tercemeleri okunduğunda 

bir mana! _ çıkarmanın imkanı yok~ur ve netekim . b~nlardan /maada 
okunan duaların ve muska tertiplerinin de hakiki manası anlaşılamaz. . . . 

Bununla ~ meşgul olanlard~ esas bir ta~ım kaidelerin mahiyetini 

tabkike lp~m görmiyerek bunları bir formül halinde kullanırlar. Yani 

efsun yapanlar ve muska yazanlar da yeptıkları işin esasını kavraya· .. 
mazlar, lakin kavrar gibi görünürler ve bunların yazılmasında ve 

t 

tatbikatında r iayet edilmesi lazımgelen usul ve kaidelere çok dikkat 
o. 
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ederler. Bu tatbikatın b~ş bin senelik mazisi vardır ve aynen bu 50 

asırlık usuller devam edegelmiştir. 

Eski Yunanlılar da bu telkin tedavisine ~he~miyet verm(şler ve 

açtıkları Eskülap mabetierinde telkine büyük ehemmiyet vermişlerdir. 

Eskülap mabetieri tedavileri telkinle tedavinin güzel misallerine sahne 

olmuştur. Bunlar da oraya müracaat eden insanların kabiliyet ve zeka

larına göre hareket edilmiş ve cidden muvaffak olunmuştur. 

Birçok dinler bu iptidai telkin esaslarını dinleştirmiş ve lslamiyet 

dini de bunları kısmen hurafeler mahiyetinde görerek menetmiş, lakin 

yerine iyi ve güzel sözlerlerle telkin i vazetmiştir. Onun için İslam 

akidesinde insanın iman ve akidesini ve müesseratı hariciyeye karşı 

ruben kuvvetli bulunmak için yapılan telkinlerio mahiyeti ç~k şayanı 

. dikkattir. 

Bugün tababette telkinle tedavi kalkmamıştır. Bu Lstikbalde de 

kalkamaz. Insanlar hastalıklara .;;e birçok içtimai hercü merçlere 

ancak ruhlarının metanetile mukabele gösterebilirler. Bir hastalıktan 

öleceğini vehmeden bir insan vehminden ölebilir. Fakat kendisini iyi 

bir telkin altında bulunduran bir hasta iyi olur. Fena ihtimaller 

düşünen insanlarda bu fena ihtimaller tahakkuk ettiği. cihetle halk 

arasında ve bugün ilim adamları arasında da çok zikrolunan ve· tah

Iile layık görülen darbı mesellerde güzel kai.deler zikrolunmuştur. 

Bunlar hep ruhi zaafların kaldırı.lmosına ve insanların felaket anların

da tesellisine hizmet etmek içindir. 

XX inci asır tababeti telkinden çok müstefit olmaktadır. Bu ka

dar maddi terekkiler karşısında tedavi çarelerine başvuran hekimler 

yine en büyük mevkiini hastaların ruhiyatma tevcihi hitap etmekle 

bulmuşla;dır. Hastaların itimat ettikleri hekimlere müracaat et~e
lerin~n sebep v~ hikmeti onların telkinleri altında iyi olabilecek~erine 

kanaat getirmelerinden ileri gelmebtedir ve bu kabil hekimler güzel ve 

teselli amiz sözleril e hastalarına ümit, kuv~et, cesaret ve sağlık bah

şetmektedirler. İyi ~e ümit verici sözlerle telkin bugün insanlarda 

görünen tekamül tesirile düşünceleri in~eleşen münevver insanlar

da bütün eski tarzda telkin tarziarına lüzum hissettirmiyecek kadar 

kuvvetlidir: 


	Button8: 
	Button1: 
	Button2: 


