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MIRSADÜL ' İBAD 

ve 

HAYYAM 

Türk Tıb Tarihi Arkivi, yıl : 3, sayı: 9; 
S. 13- 14- 15 deki makale münasebetile. 

Haydar Vaner 
" 

9 sayılı nüshanızın on dördüncü sahifesinin altındaki haşiyede: 

Mirsadülibad, Necmeddin Kübra tarafından yazılmış, ta5avvufa aid 

mühim bir eserdir. Tercemesi de vardır. <cdeniliyor» 

* 
Mirsa_dülibad'ın müellifi Necmeddin Kübra de~il, Daye namile 

maruf Necmeddin Razi'dir. Daye Külıra'nın mürididir. (1] 

Necmeddin Kübra [ Ebülcennab Ahmed bin Ömer J Hvarzim 
. . 

Havak kasabasındandır. Bunun için Ha:-raki veya Hayuki derler. 

Kübra, Kübreviyye tarikatinin mübdiidir. Sofiye . ulularından

dır. Avam ve havas, kerametine kaildirler. Menakibi bu güne kadar 

orta Asyada naklolunmaktadır. Münakaşa ve mübahaseyi çok sever 

ve her mübahasede son söz onun olurdu. Bundan dolayı kendisine 

(Ettammetülkübra) lakabı verilmiş idi. (Tam me) telaffuzu güç, ve 

me'nus o lmayan bir kelime oldu~u gibi kıyamet manasına da· gel
di~i .için atıldı. Yalnız Kübra diye anıldı. . . 

Necmeddin Kübra 540 da do~du. 618 de Ba~dadda öldü. 

* 
Necmeddin Razi, Reylidir. Haralıesi Tahranın beş kilometre 

[1] Silleym_aniye Kitap Sarayı; Esad Efendi: 1705; Yaprak: 13-2, 14 
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ll a emprun.te du grec le nom de catheter donne ala sonne. Il n;est . : 

pas autre chose que le mot Kct6E'tEP de la la~gue 'g-recque. 
1 • 

Daremberg, en _comparaiıt l'?uvrage d' Abulkasim avec le Iivre de 

Paul d'Egine, a constate _que seulement. 30 chapitres ne sont pas 

copies directement. Paul d'Egine est un des demiers medecins 

grecs de 1' Antiquite. Quelques uns avancent q~'il a vecu au. 4. 5 
ou 7 erne siecle : 'On n~· conrialt pa~ d'une façon rigoureuse. Les 

dates de sa naissance et de son deces. Il s'est occupe surtout avec 

la Ghirurgie. Il a ajout6 que . son livre . coiıstituaü un resume . des 

?uvrage~ de ses' predeces.seurs. . . 

En. resume: l'histoire de la Medecine est tres ancienl)e. Chaque 

auteur a ecrit 'so'n ouvrage en emprunlant ~atur~ellement a ses 

prı;decesse-~r!!. Le li~re de. Cherefeddin n'est pas la traduction d~un . 
livre persan. · 

. 
La division du livre est empruntee. d~· celui d'Abulkasim. Mais 

Ch·erefeddin a ajoute a son ouvrage ses observations .personnelles 

et fait iıı;ıportant, il y a introduit une nouveaule qui n'a jamais ete . . 
conçue jusqu'a cette epcque dans le monde musulman, en dessinant 

des miniahires de façon a rendre plus vivantes !es explications relaÜ· 

ves aux divers modes de traitement. ll a su donner ainsi a son livre 

une physionomie toute or_iginale. 

TÜRKiYERE . VILADIYE. ve NİSAIYE tARIHINDEN 
. BİR HDLASA · .'·. 

REFiK MÜNÜR KESKIN_ M. D. 
Gülhane Tababet_İhtiı;.'-s .O'kuıu 

Eski Jioeko1oji PrÇ>fıısörü 

ve SAİM SAGLIK M. D. 

Son senelerio gittikçe artan ve tetkiklerile çıkarılan bir çok eski 

kitaplar, el yazıları vesair eserler Türkiyede eskidenberi bir tab~bet 
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teka.mülü mevcut oldu~unu gösteriyor. Eski zamanın ·.cerrahi aletleri, 

eski hastane ve tıb medreselerinin bakiyeleri bu günüfi met9d ve tek

niklerinin tedrici tekamülünü gösteren bir. eserdir. Maksad;mız Türki

ye Tababet tarihinin tam _bir _ şeklini yazmak deg-il, nisaiye ve viiadiye

yi eski halk tecrübelerinderi ta bugünkü tekamülune kadar ilmi bir 

hakikatle hülasa etmektir. 

Türkiyedeki eski tebabeti kolayca gösteren eserlerden biri 17. 

asırda· Şirvanlı Şemsettinin (1622-1648) saf bir Tfirkce ile yazdı~ı -re . 

sim li anatomi kitabı «Teşrihül Ebdan» ve ondan çok daha evvel yani 11. 

inci 'asırda büyÜk Türk Hekim ve. filosofu «lbni Sina ı> nın -Avicen~a- yaz· 

dıg-ı «Kanunu Tıb» -Canon of Medicine- vardır. Avicenna 980 M.Ş. 

j3u~arda dog-mugtur. Yakın zamanlara kadar kendisinin bir arab 

oldug-u zannedilmi~ti. Fakat Istanbul Üniversitesi Tıb Taribi E~sititüsü 
· neşrettıg-i . sob etüdlerile tababet tarihinin bu büyük siniasının ha

lis bir Tiirk orijinden oldu~unu mukni sarette göstermiştir. Resim-l 

lbni Sinanın 900 sene evvel bir nörastenik hastayı nasıl muayene et· 
\ig-ini gösteriyor. ' · . . 

İstanbul Tıb tarihi EnstitüsÜ Türkiyede mevcut eski halk tıbbi 
. ilikatlarını uzun seriler halinde topladı. Bunların orijini asıl köylü halk 

arasından do~uy9r ve tıbbi Folkloru te~is ediyor. İptidai olmakla ~e
raber okuması zevklidir·. 

Bunlardan bir kaç misal ile eski Türk ilikatlarının enteresan olan· 

la~nı ve bazılarının da hoşluklarını gö~terece~iz~ · Karışmaması için 

beş gurupta toplayaca~ız (1 Gebeli~e !lit umumi fikirler,) 2 Cenininin 

cinsiyetinin tahmini, (3 D9~um seyri ve idaresi; ) (~ Nevzada bakım) 

(5 Lobusaya bakım ve nifasi intan. 

Gebelik- Zeki ve güzel bir çocuk eld~ etmek isteyen gebe bir 

kadına tam bir dikkatle çekirdeklerinin hiç birini yere düşürmeden 

·bütün bir nar yemesi tavsiye edilirmiş. Çocug-un ben li do~ması için de 

gebelig-in ilk üç ayında bir kaç kara biber yutması tavsiye edilirmiş. 

Ceninde cinsiyet tahmini- Bir bardak su üzerine_validenin.kolostro

mu damlatılır. _ Damla dibe çökerse ag-ır bir cenine, çocukta sag-lam 

bir kar~ktere yani sonra evde kalaEa~ına ve dolayısiyle erkek eviada 

delalet odermiş. D~la su üzerinde kalırsa hafif bir cenine ve ayni 
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mubakeme ile çocukta hafif bir kare~tere. evde kalacağına yani kız 

eviada delalet edermiş. Di~er , bir usul de gebenin yemek intihabını 

tetkik etmekmiş. Valide tatlıları severse oğlan, ek~ileri severse kız 

olurmuş. Gebelikte yüz ve memelerde bol sıbagat kıza, az olursa oğlana 

delalet edermiş. Diğer- 'bir t~st, ayrı ayrı buğday ve arpa kapiarına 
gebe .idrarı dökülür ve beklenir. Buğday filizlenirse kız, arpa filizi~ 

nirse oğlan olacak · derlermiş. 

Doğum- Eski zamandanberi ebeleriri bilhassa gizli ebelik öğretiimiş 

olanlarına halkın itibarı çoktu. Ebe çantasında daima <<Meryem Ana · 

eli>> denilen bir. odun parçası bnlundururlardı. Bununla Meryem ana 

gibi ağrısız ve kolay doğum beklenir. Doğum esnasında evin bütün 

bayanları hamilenin etrafın ı sararlar ve yüksek sesle konuşurlar. Do

ğum geciktiği takdirbe bir silah atılır ve valdeyi korkutarak ağrıları 

artırmak isterlerdi. 

Doğumdan sonra kordon kesilir. Çocuk yıkanır. Üzerine hiraz tuz 

s~rpilir ve çamaşıriarına sararak babasının kucağına verilir. Sonra bü

t ün ail~ bir büyük sofraya ofur~rlar ve buna «Meryem ana yemeği 
derlerdi. 

Nevzatta asfeksi olursa kordon hemen kesilip kan çocuğun vücu

duna akıtılır ve plesenta ateşe konur, veya bebeğe soğan koklatılır. 

Lobusalık ve nifasi intan - Nevzada kırk gün banyo yapılır .. Ya

pılmazsa çocuğun cildinde c<Kırk gün hastalığı» denilen kabarcıklar 

olur. Anne evvelce doğurmuş ve çocukları da yaşamıyorsa çocuk uzun 

zaman yıkanmaz. 

Yedinci gün diğer bir adet yapılır. Çocuğun dudağına tatlı bir 

madde sürülür. Okumuş tatlı bir şahsiyet olması temenni edilir . Do

ğumdan sonra valde ziyaret edilmez yahut nevzat diğer çocuklarla 

temas ettirilmez. Buna kırk gün dikkat edilir. Böylece sari hastalıklar

dan çocuğu korumak isterler. Çocuğun uslu olması istenirse plasenta · 

lohusa odasında 24 saat tutulurmuş. Çocuk konuşmağa başlayınca ter

cihan dana ve koyun elleri yedirilerek bilhaı-sa konuşmasının tekamü

lüne yardım ederlermiş. Lobusalık ateşi gelince cin ve perilerio bash

ğına kani elarak _okur üflerlermiş. Eğer' şeytanlar· kaçırılırsa kadın da 

iyi olurmuş. 
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17. Asırda Şemsettin Şirva.ni tarafından' yazılan <<Teşrihül Ebdan» 

oldukça doğru · resimleri ihtiva ediyor. -Karın boşluğu, göğüs, kan da· 

marları, cenin resmi, ve iskelet güzel çizilmiştir. [Resim -~-) , . 

Resim -3 · İstanbul da 18. asrın· sonl·arında bir ev doğum u tasvif ediyor 

N~rmal bir doğuma e be yardım ediyor. "Kadın doğum iskerolesi.ne otur

tutmuş, baş çıkmiş. Doğum iskerolesi eski Türk doğumu için karekte

ristiktir. Evin bayanları etrafını sarmış ve o~u tutuyorlar ve hep birden 
çift çift _konuşuyorlar. · 

Vakada bir 'zorluk sez!lirse cerrah çağırılır. Resim -4· buna dair 

güzel bir minyatü"rdür. Çok manalı ve güzel resmedilmiştir. (11) asır 
- o 

Ameliyat odasinda. cerrahın yaptığı bir Cesarien sahnesini pek canlı 

gösteriyor. Bu ameliyat şarkta pek eski zamandanberi yapılmaktadır. 

Şarkta eski bir itikatla ancak ilerde pek kudretli olacak adaml~rın 

zorulkla ve Cesarien ameliyesile dogacaklarını zannederlerdi. Eski-hi

kayeciler rom~nlarının kahramanlarını ~öyle doğurturlardı. Acem şairi 
Zal oğlu Rüstem adında kaliramacun Cesarien aroeliyatinı güzel 

tasvir etmiştir .. Resmin üst köşesinde ~ski türkçe ile Cesa~ien anlatı~

mıştır. Bu günkü türkce Roman hnflerile yazılır. 

_ Avrupa tıbbi ilerlemeleri inkişaf ettikçe · yenilikleri takiben Türki

yede de bu eski batıl itikadlar ve basit pratikler kaybolmağa başladı . 
18. aşrın sonlarında · Avrupadaki' tıbbi yenilikler Türkiyede de tesirini 

ğöster~ekten geri kalmadı. Tıp tahsilinde Anatomi, Fizyolojiye b.irin

ci derecede ehçmmiyet verildi. Kultan Ikinci Mahmut zamanında 1827 

be yeni usullere müstı:nit bir tıp ve cerrah mektebi · açıldı. Ecnebi 

muallimler getirildi ki çoğu Fransa ve Avus~uryadan olup mektepte ted

ris lisanı olarak Frans~zca kabul edilmişti. Zamanla Fransızca tedrisin 

. talebeye istifadeli olmadığı anlaşıldı. Bir gurup genç doktorlar Fran

sızca ve ~lmanca tıb kitaplarını ' Türkceye terceme ettiler. Türkce · 

tedr~sin istifadeli. olduğunu gördüler.. Bu yeniliğin başında Doktor Aziz· 
Krimi vardı. · 

Or. Wuebina Istanbul Tıb mektebinde Viladiye ve Nisaiyeyi ilk 

olar~k tedris etti. Asistanı doktor Vahit on)J takibetti .. Türkçe tedris 

edenlerin başların~an biri de Or: Nuri olup Pinard ın beşinci tabı vila

diyesini terceme etmişti. Ç>iğer tabılarını Or: Ziya _Nuri terceme et· 

miştir. Hekim ve ebel~r ·güzel tedris ediliyorlardı . 
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·Dr. Vah!tten sonra Prof. Besim Ömer geldi. O zaman Fransada 

Budin Klini~inde bir ihtisas kursundan dönmüş bulunuyordu. (1891) 
Bu senelerde Istanbulda halk için ilk Viladiye ve Nisaiye poliklini~i 

_açıldı" . . Bu tarihlerde kliniklerde asepsi ve antisepsi he~ uz esasianma-

mıştı . 

·Dr. Gen. Hayretlin zamanının meşhur bir cerrahı ol~p ·o zaman

larda Cesarien ameliyatlarıni Sarayburnundaki Tıbbiye mekt~binin ha

·mamıiı;n ·göçek taşında yapa~dı. (1885) senelerind-e ~ihayet a~epsi ve 

antisepsi meselesi 1891 senel~r.inde esasl~'nmağa başladı. Prof Dr. Cemi! 

Topuzlu Avrupada ihtisas- tetkiklerfnden yeni usullerle dönmüştü. 
1890 Istan~ulda bir umumi ~errahi klini~i tes:s ederek memlekete asep-

. si ve antisepsi esaslarını , soklu ve bu me yanda yeni usullere göre 

jinokolojik ameliyatlar da _yapıyo'l'du . 

1905' de Tıbbiye meletebi ~ay daı pa.şada - İs~anbalun As_ya kena

rında ·• büyük ve yeni güzel bir biriaya nakledildi. Bu m'ektebe· «Tıb 

Fakölt_esi_ ıı ismi ·verildi. Bir diğeri de Şamda idi. 

Dört sene kadar evvel 'Jıb Fakültesi tekrar'şehrin Avrupadaki kısmı

na nakledildi. Bö},'J~ce yeni Ü~iversite- büyük bir organizasyonla mer

kezileşti ~~ Şehir ·hast~nele~i Tıb Fakültesi~e bağlandı. 

1891 senelerinde-Asepsi metodlarının girişile bir çle yeni Tabal.:et 

ihtisas OkuJ~- ihtiyacı doğdu. Almanyadan getirilen Dr. Rieder ve Dr. 

Deyke Bos(oruiı · ceıiup medhalinde ·ve Avrupa sahilinde güzel bir 

hastahane' kurdular. Dr. Rieder 'bu <(Gülhane Tıb ihtisas mektebiıı nin 

ilk dire~törü V!! Dr. Deyk~. onun ilk muavini idi. J3ir gurup genç türk 

dokto~ları kendi sahalarında olarak '4.5 sene ihtisas yapmak üzere Al · 

manyaya gönd~rilmişlerdi. Döndükleri zam:ıl). Dr. Rieder her birini 

kendi ihtisa.slarında kliniklere şef olarak verdi. Yeni hastahane böylece 

g2rp usul!erile çalışınağa başladı. 1902) 

Bu türk doktorlar gurubundan Dr. As af Derviş '[186g·-1928] d?rt 

sene kadar Almanyada «Ülshausen» nin kliniğinde çalışmıştı. Nisaiye 

ve Viiadi ye Kliniğini~ _ilk şefi ve profesörü old-u. Bu tarihten. itiba· 

ren - 1g02 memlekette Nisaiye ve Vil~diye ihtisa~ı tanındı. 

Bu şubenin l?u gü~kü emektarları · - Prof : Der_vişin .. eski t~le
bele_ridir. (Prof: Refik Münir P, Kenan Tevfik P, Fuat Fe.lıim) iİa. 
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Gülhane okulunda ihtisas· kursları 4 - 6 sene devam eder. Ihtisas . . 
kurslarını ikmal eken hekimlerin adetleri her sene gittikçe artmaktadır. 

·Bu teŞkilatı kuran Dr. Rieder ve Dr. Deykeye bizler. çek müteşek
kiriz. Dr. Süheyl Ünver'e Üııive:site resimlerinin tabına müsade ettik 

lerinden dolayı teşekk~rlerimizi sunarız. 

Bu Kazuistik Şikagoda Amerikanın en zenğin ve muhteşem tanılan 

«Lying· in Hospitalı> · Viiadi ye ve Nisaiye Klini~i- emekli djtektörü 

Prof. De Lee nin Viladiye Tarihi hakkındaki konferansı münasebetile 

hazırlanmıştır. Bu arzu Amerikadan ayrı lacağım ayiara rast gel~esi ve , .,~ 

mesafenin uzaklığı dolay-ısile şüphesi z matlup derecede literatürü bol 

değildir. Bununla beraber memleketimizdeki Tıb tarihi faali'yetlerinden 

haberdar . olmak isteyen bu şahsiyetlere-imkan nisbetinde anlatmak ta 

lazımdı. Sayın hocam Pıof. Refik Münir Keskine istirbam ettim. ~n kısa 

'zamanda · lütfettikleri literatür ve şahsi batıralarını imdadıma gön-

derq.iİer. · O yab~ncı ellerde bi; Türk hekimi olarak tıbbi ; mazimizi

Folklardan başlayarak bu günkü bekimliğimizin başlangıcına kadar ta

rif ettim. Hali hazır üzerinde durmadım. ·zamanımızı izah etmek bey· 

nelmHel tıb neşriyatımıza kalıyordu. Üniversite inkilabımız Amerikan 

Kliniklerinin de dikkatini çekmiştir. (İstanbul Üniversitesi kıymetli ele

manlar kazanmıştır.) 'diyorlar. Çok yerde meşhur simalar görülmüştü. 

Sayın meslekdaşlarımın noksanlarııiıı mazur göreceklerine eminim. 

Johns Hopkins Üniverşitesinin . Tıb tarihi ""'Enstitüsü ,dirJktörü sayın 
Dr. Sigerist Enstitü mec~uasının birinci teşrin nushasında bu yazının 

neşrini deruhte etmiş ve tecrübe tabılarını ' gönderm!şlerdi. Kendile-

rine teşekkürler ederim. Dr. Saim Sağlık 
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Resim- I. İhni Sina, Buhara (980-1037). Bu resim velabnın 900- . 
üncü senesi münasebetile 1937 de basılmıştır: Seremoni İstanbul · 
Üniversitesinde olmuştur. Resim uçebar Makale. den alınmiş
tır. Semerkantli Nizami Aruzi, Herat 1431 A. D. de yazmışbr. 

Kitap tezhib edilmiş ve Türk- İslam müzesinde No. T. 418 de
dir. Bu resimde İbni Sina aşk bastalıA"ınıı tutulmuş bir liastayı 
muayene ediyor. Hasta Rey ve T abaristan emiri Kabus Vesmegi· 

rin yeğenidir . 
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Resim - . 2. Şirvanlı Ş~ms~ttinin 
'İ'eşrihül Ebdan .kitabından. 

Süleymaniye-Vehbi efendi, Ey1ıp 
Hiisrev Pa~a, Üniversite kitap
hanesin9e birer kopyalan vardır. 
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• Resim- 3. 18 inci asrın sonlarına cofı'ru 

İstanbulda bir evde _d.oğum. Resim Hubanna
. me ve Zenann:ıme'den alınmıştır. Üniversite 

kit:ıp müzesindedir: 
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Resim - 4. Şnrkta eski zamanda bir ce.snrien. Resim Şehnıımeden alınmışt\r. Türkçe 
yazılmıştır. fstanbuldo, Topkapı Snrnyi, Hn'zine Kütüphnnesindedir . Çok mnnidar 

b. h d' . ı . ır 'sa ne ır. .. 
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