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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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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. 

' . 
~ .. ·. 
::,.. ~ . . -. 
--~. ... . ... . 

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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dirrnek zarureti dünyanın kuruluşu ile berabar deği_lse de muhak.:. 
kakdır ki insanların yaratılmasiyle birlikte dn~m~ş bir ihtiyaçtır . · 

Hastalarla, bastabakıcılarla, hastalıklarla ilgilenen insaniarın, kll.
hinlerin, . bazı buna benzer ı~ıe~lek sahiplerinin bulundukları , bin· 
lerce sene evvel yaşamış kavimleriJı bayatlarmı, yaşama tarziarım 
bizlere bikA.ye eden tarih de kifi · derecede nakletnıektedir. 

fşte o. devirlerde yaşayan ve hasta~ı ile uğraşap o ipdidat 
meslek adamları ile bugünkü ınti~ekllmil hastakakıcı arasında. esas 
gaye .ve beveriyete hizmet bakımından hiç bir fark y~ktur ..• 

·Her nekadar insanlar pek esk i zaına~larda da hastalarına bak~ . 
mak, onları tedavi etmek le mPşgul olmuşlarsa da hastabakıcı lığın 
ilk tohumunun atılına~ı dinlerin çıkması ve bunların toplu teşek
külleri içiQde görülür. 

Balıkesir Köy Ebe okulu · açılış töreninde bulunıı:'nlar. 

Mesleğio bu kuruluşunda yalıuz ilim v~ fikir adamlarının de
ğil o zamanın kadınlığırıın da hliyük bizıııeti, takdire değer yar
dımı olmuştur. Hıristiyanlık ll.lemi bilhassa kadıııların toplu bald& 
mamistırlardıı. bulunmalari ve bunlara mülbak yerlerde · hastalara 
yaptıkları yardımlar no k tasından bastabakıcılı~ın ilerlemesinde 
!mB olmuştur. 

Is{ll.m A.leminde kadm erkeklerden tecrit edilmiş h~lde 
, b~Juoduğundan b.unlarıo umumi teşekküllerde hizmetlerini pek 
g()rıı;ıOyoruz, bu umumi hiınıetle~de çalışan erk.eklerdir. En eski 
Türk hastanelerinde ~e erkekler çalışmıştır. Lik in kadınlar islft.m 
ll.Ierriinde kMıolar arasında bastabe~ıcılık- etmişler, her kes kadın 
komşularının hasta ballerile alikadar ol.muş, bilhassa ebeliği tari:. 
bin en eski devirlerinden bugiine kadar hep kadınlar yapmıştır. 
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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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