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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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Mahmud ll. nin öJü'mü hakkında : mütalaalar 
Dr. M_etine Belger 

Y.. U. Carthy ile K. -Karatodori'nin M. de Cedalvene ve E. 
Barrault tarafından Mahmut Il ölümü noktasındarı Millingen'in 

. heınfikirleri sı fatile K. aleyhine ne-şredileıı ıuakaleye verdikleri . 
cevab bir risale halinde 1'opkapı sarayında Revan odası Kütüp· 
hanesinde 1481 nurnarada kayıtlıdır. Bu raporu 'rıb Tarihi nok
tasından ve Tıbbi Deonteloji bakımından tetkik ettik. Bu cevab
dan anladığımız·a göre Mahmud II nin Türkiyenin nazik ~iyasi 

durumu esnasında ölümü her tarafdan büyük aklaler uyandırmış

dır. (Journal des debats) 30 teşrinisani 1840 nüshasında K. a gQ· 
r.e yalan malumat yazıl~ıştır. Bunları M. C. ve E. B. 'nin yaz
ın~ş olması bu risalenin- sahibierini cevab verrneğe teşvik etmiştjr. 
Zira verdikleri malumatı ya~lış addetmekdedirler, ve bu maka
leyi yazanları halkın dedikeduianna inanınakla ittihaıiı etmişler

lerdir. 
Bu makaleyi yazan M. c: ve E. B. e göre Mahmud II Yeni

.· çarileri kaldırdık dau soııta kendisini içiüye vermiş ve güya delir 
• halleri göstermekde i miş. Bunlara ceva.b verarı Ri sal e sahibieri 

bunu Hükümdarıo evsafını ve leraatını zikr ile red ediyorlar . 
. Esasen Hüktirodarııı şahsi hekimleri tarafından böyle bir teşhis 

konulmamıştır. Lakin M. Ç. ve K. · K. Hükümdarıo etrafındaki 

hekimlerin hastalığın asıl tabiatını al!layamadıklarını yazmas~ acip· 
dir. Cevab verenlere göre kuvvetli· ve pletorik bir bÜnyeye m_alik 

.olan M. II nin hafif bir Gut Diatezine dilçar olup 1835 de had 
bir Romatizma krizi geçirmiş ve yalnız Ingiliz Hekimi M. Carthy 
ile Rum hekimi K. Karatodori taraflarından tedavi edildiği be
yan edilmişdir . 1837 de Mehmed Aliye karşı karp hazırlıkları es· 
nasında maddi ve ruhi- ara_zdan. iztirap çek~işdir. Mide bulantısı 
ve iştihasızhkla günden güne zayıfJaroışdır. Bağ tarafuıa yatariıaz 
imiş. K. K. rivayetine göre ila.ç yazarak Hükümdara kabili izale 
olduğundan bahsettiği hastalığı H.ti~ü!D~arın etrafındakilere Gas
.tro • Anterq - Hepatik diye bildirmiş ve inzarını vahim addetmiştir. 
. . K. Karatodori kendisini burada kurtarmak için hekim başının 

· · hastayı görtib . vahim olmadığını bildirinekle berabe'r K. K. ile 
. yaptığı inüşaverei tıbbiyede hemfikir olroadıidarını beyan ediYP!· 

Bu te9avi usulünü tenkid eden M. · C. v.e K. K. Mahmud efendile 
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beraber yaptıkları müşaverei tıbbiyede HUkürudarı çok zoyıf ve 
renksiz görürler-, bararet yüksek ve nabız 120 bulunur. Hastalı

.ğını ağır ve afeti karaciğerinde bulurlar, ve buna bir de Rie ih-
. tikanı teşhisi ilave ederler. Bu haber stir'atle yayılır. Cerrab Mill

ingen çağırılır. Hastanın söylendiği kadar ağır olmadığını mey-· 
·dana çıkarır. Bu haber sevinç uyandırır ve M. çok medbedilir. 

Hastayı 29 Haziran sabahı K. ve· M. tekrar görürler. K. kan
taritlerin hacaklarda busule getirdiği Pellicule'i kaldırmak istedi
.ğinde Hiikümdar (Kostantip : acıtıyorsun) demiştir. Bu SJiretle 
-vefatından 24 saat evvel bile Hükümdar etrafındakilere isim
lerile bitab adebiliyordu demekle· delir balini kabul etmiyor. Son
:ra başka hekim çağırılmamış ve M. yüksek miktarda Laudanum 
-vermiş ve K. in ifadesine göre hastanın iyi olacağını iddia et
miştir. 1 Temmuzda sabah yedide Saraya geldiğinde M. Hüküm

·darı vefat etmiş bulmuşdu.r. K. kendi vaziyatini kurtarmak için 
bir çok yerlerde değiştirilmiş olan vak'anın aslını bu şekilde yaz
wışdır. 

K. verdiği izahata göre İiükümdarı bir kaç seneden beri te
~avi edermiş. Lakin bu son hastalık esnasında yalnız müşabede 
-vaziyetinde kalmış. Tarafından teklif edilen tedavi· tarzının 

hastalığın seyri üzerinde müsaid tesiri olabileceğini iddia etmiş
-dir. Hekim başı da dahil olduğu halde K . fikirlerinin biç kimse 
tarafından kabul olunınadığını güya kendilerini kurtarmak için .... 
yazıyorlar. . · 

K. K. M. 'i cehalet! e· ittibam ederek he k im ahlakına riayet 
-et mi yer. Diğer · hekimiMin (yani kendisinin ve arkadaşının hekim
ler arasında busule gelen kanaata emniyetsizlik göstermesinden 
şika-yet ediyor ve güya i h tilatların . dedikodusundan kendilerini 
korumak için bu müdafaanaıneyi bastırıyorlar. Şimdi bu fikir ih
tilaflarını şöyle sıralıyor : . 

Neuer hastalığa Tüberküloz diyor. Bu · teşhisi gayrı tam bu
Juyorlar. Zira Hükümdarda Muannid la-kin ifrazatsız bir öksürük. 
Hararat ile ınüterafik kuvvetli zayıflama. Yine kendi teşhislerin
de israr · ile bu teşhisi dakik bulmuyorlar. 

Millingen birbirinden ayrı iki teşhis koyarak hastanın basit bir 
mide ve kebed iltihabına mübte'la. olduğunu söylemekle beraber 
herkesin yanında çabuk iyi olacağını iddia etmişdir diyor. 

M. tarfından Hükümdarıo ağır vazi yetinin bilinmemesi gayrı 
kabildir. Böyle iddiada bulunmakla diğer hekimleri istibfaf etmişdir, 
ve biıiru söylediğimiz hastalığın ·aeyrine hiç ebemmiyet vermemiş-
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dir diyor. ·M. · i çok hırpalar. Cadalveııe M. i ıni.idafaasından sinir-· 
leİıir . . Cadalveoin güya teşhisi Hükiimdarın şahsiyetile mütanasib-' 
görmediğinden gizlediğini söylUyor.Bu zatı d:ı. kababatli çıkararak', 
te~hisi sakhyabilir, fakat tedaviyi ~ehh edemezdi diyorlar. Hatta 
cinayet işlemiş kadar .bu suçu ağır görüyorlar. 

Anlaşılıyor ki K. K. Hükümdarın ölümünden sonra belki haklı 
ve belki · haksız tarizlere uğramış, o da hekimlik disiplinlerine 
riayet :etmiyerek kendi vaziyatini yeni Hükümdar'ın nezdinde kur-: 
tarmak için bu müdafaanameyi yazmışdır. · Fakat onun da teşbi·. 
sindeki isabet aiılaşılmıyor. Mücadele hep (deliryüm tremens) üze
rindedir. K. eğer biz bundan şüphelenseydik habersizce tedbirler 
alırdık diyor. Kendisi de midii -Kebedi teşevvüşün arazı hususun
da israr ediyor, 

Bu açık satırlarla M. i. çok hırpalanması ve böyle bir risalede 
fikirlerini en basit deontoloji kaidelerioe uydurmaması -pek acıklı

dır, ve o ~aman Türkiyede vazife alan insanların menfaatlerine ne 
kadar dü~kün olduklarını gösterir. Zira Mesleki ha.ysiyeti muhafa
za için yazılan bu yazile haysiyeti kökü~den sarsıoışdır . 

Cadalveni fikirlerini böyle ihtiyatsızlık larla neşretmesi.ni nıuva
.fık görm~n;ıe~le beraber bu ·zatin türkiyede · bilinmeyen fikirlerfiıi 
de maale~ef :K. bilyük ihtiyatsızlıklarla kendisi ilıı.o etwtşdir. 
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Türk hastabakıcılığına dair bir açılış dersi 

Balıkesir Köy Ebe Okulu Müdürü Dr. Halid Üzel bastaba
kıcılık açış dersinde tarihçesind~n babsetmiş ve bastabakıcılığın 
tarihde ebemmiyetirıi tebarüz etti rırıiştir. Değerli hekim arkada· 
şımızın bu sözlerinden bastabakH)ılığın tarih ve soysal yardım 
bakımından ne büyük ebemm.iyeti olduğunu onun veciz ifadele-
rinden bir defa daha anlıyoruz : . · 

__:_ 'J;'ababet [*)vazife ve gayesinde muvaffak olabilmesini kısmen 
de bas~bakıcıhğı,n ilerlemesine ke~di ödevinde başarılık göstermio 
olmasına borçludur ... Hasta bir adama yardım etmek, abu enin 
içinde · kıvranan bir hastanın derdin i hafifletmek, ıztırabını dinlen-

["J Balıkesir Köy Ebe Okulu hastabakıcılık açılı~ dersinden hülasa. 
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