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ibni Sina felsefesi 
lsmaJI Hakkı lzmJrll 
Ordin~ryüs Profesör [1] 

A - Şahsiyeti - . Islam · aleminde «Eşşeylıurreis~> unvanile ün 
.alan filozofumuz zamanının bütün iliınierini kavramıştı. Felsefede 
kı;ınd·ioi geçen olmamıştı, felsefesinin kaynagı Rasyonalizmin. bir . 
. şekli olan ve İskenderiye yeni Efla.tuocuları tarafından şerholunan 
Arislo felsefesidir. Aristo şakirdlerile beraber lise denilen mahalde 
:gezinerek ders verme.ıı i münasebetiyle felsefesine M eşşaf felsefesi 
deomişti. Fakat bu felsefe, lsla.m felsefesinde yeni bir şekil almış, 
·orijinal bir lial kesbetmiştir. 

Esasen Yunan felsefesi devrini yaşamış, bir çok İstihaleler 

:geçirdikten sonra meseleleri balledemiyecek bir bale gelmişti . 
·Bundan başka Septisizm, Pesimizm rrnsurlariyle safiyetini kaybederek 
·bozulmuştu. Işte iki büyük Türk mozofu bu karm~karışık ve bir· 
·birleriyle çapraşık sistemler yıg-ıuı içinden derin ve keskin görüş
·Ieri ile beşeriyeti bu unsurlardan kurtaracak açık v:e belli bir yol 
.açrnışlar, bu dag-ımk sistemler ara.sındaki boşlugu dolduro:ıuşlar, 
f elsefi sistemlerini· ahenkli bir. bale koyarak zamaolarında maruf 
·felsefeden başka ·başlıbaşına bir felsefe mektebi kurmuşlardır. 

Büyük filozof Farabl ye gelinceye hdar Elkindl, Seralısl 
gibi .Isla.m Aristo'cularr kendilerine mahsus bir prensip sahibi 

·olamamışlardı ; Farabi ilk. defa kendisine mahsu.s prensipleri ile 
Meşşat m~ktebiui . açmıştı. Tedkik ve tetebbu keyfiyetierini pek 
iyi bilen İbni Sina'mız zamanında birbiriyle çarpışan yeni Efia.
t·uoculuk tesavvufunun lslaında tatbikı demek olan İşraki siste'!lı, 
Türklerio büyük himmetleriyle meydana geleıı tesavvuf, başla

rında Türk evlll.d ı bulu!)a,n akli ilahiyat sistemini tutan Kelô.m 
:gibi belli başlı mekteblerin ana prensiplerini engin görüşiyle kav
ramış, bütün bunları kendi sistemine bag-Jamıştır. 

Evet i b ni Sina'nın · o azametli sisteminin unsurları Farab-i de 
görülebilirse de baş filozofun daha toplu, daha akeokli, daha· kla-· 
:aik, daha metodik eserler ile, deg-i l Farabi nin, belki kendinden· 

111 21 Haziran. 937.de İbni Sina'nın 900 üncü yılı ihtifali.nde söylenmiştır. 
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·değildir: Şu kadar var ki ancak ' hayatı. güzelleştiren kuv.vetlerdir. 
:Şu ~ald e cazibe, mas ike, ~bi me ve dafia kuvvetleri ayrı ay n 
müstakil kuvvetler olsaydı tabiatin bunlara ayrı ayrı aletler ihzar 

· etmek için daha ziyade itina gösterınesi icabederdi. Halbuki ayrı 
ayrı aletler bulunmadığıodan bunların, tek bir kuvvetin muhtelif 
ıtezahüratından ibaret olduklar~ busuretle de isbat edilmiş olur. 

Romanya Tıb tarihine bir vesika (*J 

A. Süheyl tİnver : 

Halen Istanbulda eski Babıalide husus! bir daire ve müzede 
'bulunan Ba~vekll.let arşivinin sılibi ve tıbbi dosyalar kısmında 
'.717 nurnarada kayıtlı Romanya tıb tarihini alakadar eden bir bU· j 
küm vardır. Bu hüküm 50 x 35 ebadında, kalın ve alıerli beyaz 
kağıdı Türkiyenin Cumhuriyet devresine gelinQe_ye kadar resmi 
yazısı olan divani ile -yazılmıştır. Tamamen hUklimdarın (Mahmud 
JI) emirlerini havidiı: ve o"nıın ağzından yazılmıştır. Bu vesika· 
bti ebattaki kağıt ikiye biikülerek iki sahifede. yazılmıştır, Hepsi 
:19 satırdır. Arabi tarih kon~uştur. Eva.ili zilkade 1253, 1837 ta
·rihin.e tekabül ediyor. 

Bu tarihte eflak voyvodası Aleksandr Kigadır. Silistre eya· -
leti askeri . müşiri Sait Paşa ve Vidio muhafızı . HUseyio paşadır, 
Bu hüküm her üç makama da ayrı ayrı yollanınıştır. Hükwün 
bulasası budur : 

1837 Seı:ıesiode veba hastalığı Tuna sahillerine savlet ediyor 
'Tunanın sol tarafıoa Eflak m~mleketi tarafıodan karantina vaz' ve 
jbdas olunuyor ve bu ahkftwa şiddetle riayet olunuyor.· Eflak 
voyvodası arzusu vechile verıniş olduğu bir istida üzre Tunadan 
.geçen gernilw-in kendi taraflarında yedek çekilmemesini . istiyor 
ve buna dikkat olunuyor. Yalnız Vidioli Mehmed namın<:].a bir 
geınici havaoın fena olmasından rnecburen Eflak sahillerine dü
:1}üyor ve yedek çekerek gemisi ni kurtarmak üzre iken Romen 
karantina ·bekçileri m~ına_neat ediyorlar ve silahla mukabele görü· 
yorlar. Gemici ve yanıodakiler yaralan mıştır. Bu hadise .... Efiakın 
;karantina ve asayişi noktasında hoş gö_rülmüş ise de Tuna üzerin-

_l"'J Romanya Tıb Tarihi Cemiyetine te~liğ edilmiştir. 
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düşünülmüştür. 

olmazsa. Eflak 

·- ·-~- ~- ~~__::_:· -~<_..::.A_~:---.-~~ .. ~~I;~a,kk:ii :n asayişi_n ~ ~·~- akul görülrnuş, . . Karantı-g
eç· ebi! me_ ı eri ın iyet verilm ıştır. 

e eheınro gelmemesın 

. edek. ile cibetınde Y alel 
muhafazasına ~ 

··.:. ... 

·l 
._r . 

.' . 
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na dolayıaile Tuna yolile ticareti vikaye için Eflak yakasında ye
dek çekilıiıesi lazım olan mahaİlere sahilde birer münasib bat çe
kilmesine ve ora.dan geçe~ek olan gemilerio yedek çekmeleri icab-· 
hederse bu hadları geçmemeleri karar altına alınmıştır. Efiak
memleketinden de, vaz' olunan bu battın himayesi istenmişdir. B~ 
maksaala eflak voyvodasına ve. yuk~r(la isiinieri g~çeiı hududdaki·· 
vezirlere birer buyrultu yazılmıştır' ve eflak kıyısinda .yedek çe-·· 
kilecek mahallere bir had yaz'ı ve .gemicilerio bu hattı tecavüz: 
etmemelerine ve hadise~erin husultine meydan verilmemesi hak-
kıoda verilmiş kararın tatbiki · bild!irilmiştir. · . 

1\.rşivde mevcud ·ola-r:ı vesika ~u lıükmün itina ile hıfzolunmuş.- · 
müsved~esidir. Bu m ealde olan emirmarneler ayrı ayrı yollanmıştır . . 

Bu vesikanın Romaoya tıb tarihi n'okta~ıodan elıemmiyeti şu
dur: 

1837 de Tuna sahillerinde veba hastalığı dolayıaile Tuoa-
nın sol tarafını işgal e.den · Romany;ı. karantine vaz - ediyor. Bru 
suretle memleketini korumuş oluyorlar. Romanler karantine ahka~

mına ve inzibata çok şi~ldetle riayet ediyorl;ı.r ve biç bir müsa-
mabaya ve bunun neticesi welhuz olabilecek fenahklara mey
dan vermiyorlar. Eflak voyvodası da karan~ina vaz' · oldiığuniD 
Türkiyeye bildiriyor. Türkiye ~ Tu n ada olan ufak tefek ıı·adiseleri 

. sırf karantina noktasından düşünülerek mazur görüyor ve bu karan
tina abkamını bozmamağa dik-kat etmekle beraber her iki memle
ketin kabul. edeceği bir şekilde onun .k ordonuna m ani olmayacak 
bir hattan ayrılmamasını sırf Tiına ticaretinin geri kalmaması iÇin· 
-münasib görerek tatbiki cihetine varılıyor. 

Türkiye Başvekalet arşivi Romanya tıb tarihi cihetile ehem
miyetli olan sıhhi vesikaların çok seyrek çıkınasma ragmen yine, 
faydalı semereler verıneğ~ başlamıştır: 

.Un document de l'histoire· de la M adecine . Roumaine· 

Pı·of. Dı·. A. Süheyl Ünver· 

Une sentence interessant l'bistoire de ıa. medacine roumaıne· 
existe encore sous le numero 717 parmi Ies dossiers d'hygiene et: 
de medecine de l'arcbive de la presidence qu Conseil qui se> 



·. 

-28-

"treuve dans une seetion particuliere, affectee comme muse.e, dans 
l'ancienne . babiali a Istanbul. Cette senteiıce est ecrite encdivaoi>, 
·ecriture officielle· jusqu' a l'instaura.tion de .la republique en. Tur· 
-quie, sur du parchemin glace, blanc et epais du format 50 x 35. 
Elle contient exactement les ordres du souverain Mahmud II eta 
-6te ecrite SOUB Sa .dictee. Le . document est ecrit sur deux pages, 
le papier etant plie en deux. Elle consiste en 31 ·ıignes . La date 
·est celle du calendier araba : . commencement du inois de Zilkade 
.1253, qui correspond a 1838. (Fevrier 6-16) 

A cette epoque- la, Alexandre Kiga e~ait voi'vode de la Va
~lachie. Le command-ant du corps d'armee ·de la .province ·de ·Si- · 
liat.ria etait alors Said Pacha, et Hüseın Pacha, gouverneur de 
Vidine. La sentence en question fut envoyee a ces trois adresses 

. :separem.ent. Il contient en resume ce qui suit : · 
En 1938, la peste envahit les rives du Danube. Le pays de 

Valacıiie et~blit la. quara.ntaine du côte gauche du Danube et ces 
/ 

·dispositions soııt ob~ervees rigöureusement. Dans une reqU:~te qu' 
il a presente, 1e voi'vode de la Valachie demande que les bateaux 

';pasant par le Danube ne soient pas remorques de son côte et 
l'on s'y conforme. Seulement, le bateau d'un ceratio Mehmed de 
Vidine est. jete par le mauvais t'll:!lPS, de force, vers la rive. de 
Valacbie et lorsqu'il est en train de sauver son bateau en le re· 
mqrquant, les ga!diens de la quarantaine s'interposent et font 
·usage de leurs armes. Le proprietaire du bateau et ceux qui sont 
.aupres de lui furent blesses. Quoique cet incideut fut considere 
-comme sa~isfaisant du point de vue de la quarantaine et du main-. 
tien de l'ordre en· Valachie, on a alıasi pense a delivrer de diffi
-cultes ceux qui poursuivent leur commerce sur le Danube. C'est 
pourquoi il a paru raisonnable de permattre aux bateaux du Da
ntibe de passer, en cas de mauvais. temps a la remorque du côte 
-de. la Valachie ; toutefois, on a eu soin de ne pas prejudicier le 
maintien de la securite et le principe de 'la quarantaine iostitüee 
par· les Roumains. Pour proteger le commerce sur la· İ>anube par 
egard a l;ı. quarantaioe, il a ete decide que, aux. endroits de la 
rive de Valachie · ou le remorquage s'impose, il sera tracee une 
ligoe . appropriee que les bateaux a remorquer ne devroot pas 
francbir.' ·Et il eşt . demande au pay s de V:ilacbie de proteger ·la 
ligoe ainsi fixee. Dans ce but, un ordre par e~rit a ete transmis 
.au voi'vode de Valachie ·et aux vezirs de frotnieres susmentionoees, 
leur iotimant l'execution de la decision pris eo vue de fixer une 

., 



-29-

ligne aux endroits de remorquage sur la rive de Valachie, que
les equipages des bateaux ne devroot pas franchir, avitant ainsi-
des incidents. · . 

Le document existant daps l~archive est le brouillon soigneu· 
sement conserve de cette sentence. Lee ordres de teneur iden-. 
tique furent envoyes separement. 

L'importance de · ce document du point de vue de l'bistoire de. 
la medacine rouınaine consiste en ceci : La Roumaine occupant·. 
le territoire du côte .gauche du Danube, institue en.1838 la qua
rantaioe aux rives du Daoube, a cause de la peste, et le paya 
est ainsi protege contre l'epidewie. Lee Roumains observent rigou· 
rensement lee dispositions et le reglement de la quarantaioe, il· 
ne commettent aucuııe negligenc~, avitant ainsi les malbeurs qui 
pourraient s'en ensuivre. Le vo'ivode de Valachie rapporte a la. 
Turquie qıie la quarantaine a ete iostituee, La Turquie, se met
tant uniq~emeı::t au point de vue de la quarantaine, trouve excu
sables des incidants insignifiants s11r le Danube, et, tout en ayant 
soin de ne pas prejudicier les dispositions concernant cette qua-. 
rantaiııe, et on reg!e le côte pratique de la question dans u~e· 

form e acceptable po ur . Ies deux pays ; en decidant, po ur ne pas. 
entraver le commerce sur le Danube, de tracer une ligne de se· 

· paration qui ne forme pas d'obstacle pour le coi:don de la quaran· 
ta ine. 

(1830 da Bey~utta bir isveç ve Norveç Hekimi) 

Dr. A. Süİıeyl iİnver l*J: 
istanbul Üniversitesi Tıb 

. Tarihi EnstitÜsü · Direktörü 

Istaubulda Baş Vekalet evrak hazinesinde yeni tasnif beyeti
nin bazırladı~ı h!Lriciye dosyesinde 3299 nurnarada mahfuz ve bir 
hülasası da tıb dosyesinde bulunan bir vesika buldum. Bunda : 

[") Tıb Tarihi Enstitüsünün bu etüdü, 1936 senesi· lO Martında Berlin Tıb. 
Tarihi Enstitüsü Direktörü ve Beynelmilel Tıb Tarihi Cemiyeti ikinci reisi Prof. 
Diepgen vasıtasile İsveçde Prof. Dr. O. T. Hult'e gönderilmiş, o da 5/5/936. 
da verdiği cevabda : . 

İsveçli Dr. Yohan Hedenborg un istanbulda İsveç maslahatküzarlığı maiyet. 
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