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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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·Anadoluda ve Türklerin bul undukları her ülkede kadınlar
umumi teşekküllerden hatiç her devirde hatta bugüne kadar ebelik 
ve hasta bakmak da müstesna bir vefaka.rlıkla ça.luşm ışlardır. 

Türk ta~eti taribini tebarüz ettiren eski tıbbi ve cerraht· 
eserlerde Tür k kadınlarının yapacağJ vazifelerin ebelik ve hastaba· 

. kımı noktasından ebemmiyetle naza.rı itibara alındığını öğreniyo
ruz. Bu eski hemcinslerimiz her veçbiie takdire ve· bUrmetle yad. 
olunmaga )!yıkdır-lar. 

. pr. Halid Üzel 

Ressam ve · mus!kiŞinas ~ir dQk.tQrumu~ i 
Ziya Hüzni 

1883-1936 

Dr. Ziya Biizni yi tessam Dr .. Hi/emel Harndi nin Hıfzıssıbha. 
Miliesi Direktörliiğü zamanında 19?5 de Direli(ör muavini bularak. 
tanıyÔruz. ·Değer li ve sa~'at kir ff ikmet .fl am eli .n_ in ani olarak 
aramızdan ayrılmasından sQnra 1932 de yerine Pirektör olmuştur..: 

Resmt hayatı böyle gec!}liştir ;. · Mi(Vllide 1883 de d_oğar, ilk 
tabsilini orada ve Edirned~ yapar. 19 Ağustos 1908 de MUlkiye· 
Tıbbiyesinden 827 nuruaralı diploma. · i~~ çılçş.r. Kur'a ila. Iştibe Bele
diye tabibi olur. Sonra. Midilli ·idadis!ode ulumu tabiiye mualliın

liğini yapar. 
1913 de Gebze, 1!H4 de Edirne ve sonra Kiltahyada HUk(}met

T!lbibi, 1916 da Kütahya Sılılıiye Müdürüdür. 19~1 de Blifsa.nıo 
i, galinde Ankaraya gelir. lstiklM savaşıoda Eekişebir Sıbbat ve· 
Içtimat m·uavenet MüdürU olur. 

1921 de Mersin Karantina Müfettişi. · Bu yaz i fe lağvolunca. 

1922 de !çel Sıbltat ve tçtiınai Muaveoet Müdürü, sonra Adana. 
Emrazı Zühreviye Tabibi, 1923 de Sıbhat Vek!ltıti Istatistik ve· 
ne~riyat mütebassısı olur. Çanakkale Sıbbat ve lçtimai Muavenet. 
Müdürlüğünden Istanbul SıbbiMüze Direktör Mua. vinliğine gelir. 
Oranın direktörlü~Uoü yapa.rk_en aramızdan bir çok hatıralar 
bırakarak ruhi a.ıemirıe çekilmiştir. 

Hayatının asıl Jıususiyetleriı.ıe gelelim : 
Babasının adı Hüsnü olduğu halde bir Tıbbiyeli arkadaşı k~n-
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-disinin sükun ve inzivaya meylinden kinaye olarak bunu Biizni 
ye çevirir ve bu suretle defterde kaydedilmiş bulunur. Kendisi. 
bu lil.kabı ataruamış, muhafaza etmiştir. · &yaşındauberi resim ya.
:par, musikiye merakı çocukluğunda başlar. Bunlarışayanı hayret 
tbir surette hocasız ö~renir. 1909 danberi evli olduğu halde çocu~u-
·-
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'Ziya Hüzni 1923 de 

mun olmaması kendisinin zevki meşgalesiııi bu yollara sevkeder. · 
· ·Ilk önce keman çalar ve çocukluğun'da bunu kendisi öğrenir. 
yalnız kemençeyi üstat · Tanburi Cemi! den öğrenmiştir. Viyolon
:aele merak eder. Sekiz sene Katleeten öğrenir. Üstadının takdirine 
.m~ıhar olur. Ud ve tanbur çalmasını da ayrıca öğrenmiş bulunur. 
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8 sene evvel şark . mosikisini bırakır. Yalnız viyolonseli ço~ 
sever. Besteka.rlıg-a merak eder. Neşredilmemiş besteleri vardıı:~ 

Şiire de merak etmiş, · ve okumağa heves etmiştir. Tarafından. 

yazılmış şarkıları, bunların güfte ve besteleri kendisine. aid . ~lan· 
l~rı ~a va~dır .. Odun - :parçasındap. keıne~çe yapmıştır ~i Tıp TaFih~ 
Müzesinde bir oümun~ ve yaptıg-e . kemençe durur • . Kendisini~ 
_iktidarını burade gayet iyi görüyoru~. Hay~t~nda hiç boş, durdug-u 
görUIJl!en;ıiştir . . Ekaeri _zaman resim yapar, yaptıg-ı resimler mU-

Ziya Hüzninin yağlı boya bir İstanbul resmi, kendi yaptığı keme.nçe 
ve resim yaparken kutandığı fırçalan 

(Tıb Tarihi Enstitüsü Müzesi) 
' 

kemmel eserlerdir ve en miihimleri İstanbul ve Anadolu Hıfzıs-
sıhha müzeleriodedir. Bazan tercemelerle vakit geçirir, bazan da 
musiki ile ug-raşır. Kendisince boş durmak bir hastalık gibi 
telft.kki edilir. 

Bu mütevazi san'atkarın hayatına gelinee : 
Çok sükO.ti. Teessürünü kimseye bissettirmez. Sısı_ntılı biç bir 

balini kimseye söylemez, çok ketum . ~ayatı neşeli ve zarif sözler 
söylemekle . geçmiştir. Çok hika.ye söylemesini sever. Arkadaışı 

Dr. Reşit_ Oalib kendisine Nasreddin hoca lft.kabını takmıştır. 
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Yerinde ve zamanında serbet hikAyeler anlattığı da vaki olur. 
Kendisinin bazı makul - düşünceleri . arkadaşları arasında dar bı 
mesel hükmüne geçmiştir. 

tarafa daima k.ızar, kendi yağile kavrulmağı sever, borçtan 
adediyen nefret eder ve borçlu ·bir adamı faziletaizlikle .itbam et· 
tiği zamanlar da olur. Hiç bir zaman pahalı elbise yaptırmaz. 

Kendisinin bir çok hoş ve şahsi ma~~ıkları da vardır. 

Dr. A. Sübeyl ün'ver · 

-···-
Anadolu fol~lorunda haiii ehe_mmiy~t: gi~i görülen 

· bazı misaller 

~r. A~ Silheyl tl'nver 

Amasya : Lolimari hekim ·· efsanesi. Bu hekim 'Amasyaya bir · 
s~at mesafede yüksek te yatar. ·Lokmaiı b_ekim ·dünyıı.yı çok gezmiş, 
büyük bir adammış. Gezd?gi yerlerde ~astahklara ·uaç aramış ve 
bulmuş. Hatta ölüme de çare bulmuş. HikAyesi budur : · 

Hekim bütün hastalıklarm ve öi!Jmnn de ·çaresini bulunca bun
ları kitab baline getirmiş yazmış, Amasyada Kunç köprüsünden 
geçerken Cebrail _A,Uatiın emrile gel miş ve kitabına vurarak ölü
me çare yazılı sabifeyi suya dUştirmUş . "e: artık öHime çare bula
mıyacaksın demiş .. ~yrılmış. Bu ~ular~n a1,ağıqa . süladığı arpa tar
lalarının arpaııı · on~n için şifalı sayılır ve arpa suyu şifa niyetine · 
içilir. Amasyada d!ğer bir efsane şudur: 

Lokman hekim ölüine karşı üç su bulur. Baş, . orta, son. Kendi 
v~cüdüne göre · kalp yapdırır ve çırağına beni kesip parçalıya

caksın, kalıba. dökeceksin. Bu suları sıra ile kullanarak beni te
cessüm ettire~eksin diyor. Çırağı da bu!-ıu yapıyor. Eti döküyor, 
kahba koyuyor. Birin~i su etleri toparlıyor. İkincisi kısmen bayali 
veriyor. Fakat üÇüncü su. dökülüp gidiyor. Allah bu suyun kul.-. 
l~nılmaınası için şişesini düşorterek kırdırıyor. Işte bu su arpa 
tarlasına akdığıu~an arpa suy~nu şifah sayarlar. Lokmaıı beltime 
otlar ben fiJan hastalığa yararım diye söylerlermi~. Slitliğenio 

aıtmayi kesdiğini bulmuş. 
Amasya : !drara arpa ve buğday ekilir. Buğday . yeşillenirse 

oğlan olacağına inanıiİr. 
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