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Doktor Besim Ömer Paşa'nın Bazı Âsâr-ı Matbû‘ası
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Su. Birâderi ile müşterekdir. (Resimli)
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Miʻde. Miʻdenin hıfz-ı sıhhatinden bâhisdir. Kütübhâne-i Âfiyet'de
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Çocuklara Aş yâhûd Vâlidelere Hediye. (Resimli) Kütübhâne-i Âfiyet'de
Serîriyât-ı Vilâdiye. Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de tedrîs olunmakdadır.
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İFÂDE

İkinci Seneye Mahsûs

Bi-tevfîkıhî te‘âlâ Nevsâl-i Âfiyet'in ikinci seneye mahsûs nüshasını 
zannımızca daha mükemmel olmak üzere bugün neşrediyoruz. 

Erbâb-ı mütâla‘anın ibzâl buyurdukları teşvîkât-ı maʻârif-perverîye te-
şekkür eyler ve kitâbımız rağbet-i umûmiyeye mazhar oldukça münderi-
câtının sene-be sene ıslâh u ikmâl edileceğini va‘d ve arz ederiz.

151, Divanyolu - İstanbul
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MUKADDİME

Birinci Seneye Mahsûs

Nevsâl-i Âfiyet âmâl-i münevvere-i hazret-i zıllullahîye göre nev be-
nev sâha-ârâ-yı muvaffakiyet ve asr-ı enver-i hazret-i veliyyü'n-ni‘amîye 
medâr-ı zînet olan âsâr-ı terakkiyât-ı fenniye ve müessesât-ı müte‘addi-
de-i hayriyenin derece-i kadr u ehemmiyetini enzâr-ı kâriîn-i kirâma arz 
ile tahdîs-i ni‘met ve bu vesîle ile de ahâlî-i Osmaniye'ye sıhhat nokta-i 
nazarından alâ kadri'l-imkân îfâ-yı hizmet maksad-ı yegânesiyle tertîb ve 
neşrolunuyor. 

Bu sene ilk defa kisve-gîr-i tıbâ‘at olan Nevsâl-i Âfiyet mahzâ âb-yârî-i 
inâyet-i mes‘adet-âyet-i hazret-i şehriyâr-ı a‘zamî ile yetişen ve her biri 
îfâ edegelmekde oldukları hidemât-ı ciddiye ile memleketimizin medâr-ı 
iftihârı bulunan etıbbâ-yı mütehassısanın tasâvîr ve esâmîsiyle mütehassıs 
bulundukları şu‘abât-ı tıbba dâir kaleme aldıkları makâlât-ı mühimme ve 
nâfi‘a-i sıhhiyeyi hâvî ve sinîn-i ahîre zarfında Avrupa dârülfünûn-ı tıbbî-
lerine isbât-ı tefevvuk edecek [b] sûretde yeniden bir Mekteb-i Tıbbiye-i 
Askeriye-i Şâhâne, Telkîhhâne, Bakteriyolojihâne, Acezehâne, Vilâdet-
hâne vesâir bunlara mümâsil birçok müessesât-ı hayriye te’sîs ve inşâsı, 
mevcûd hastahânelerin bir hâl-i mükemmeliyete ifrâğı ve mahz-ı şefkat ve 
merhamet-i seniyye-i mülûkâneleri eseri olarak Hamidiye Etfâl Hastahâ-
nesi misillü şân-ı âlîye muvâfık ve gâyet mükemmel bir dârülhayr binâsı, 
sıhhat ve menâfi‘-i umûmiyenin emr-i hüsn-i muhâfazası zımnında devâir-i 
belediyede heyʼet-i tıbbiye ve vezâif-i mahsûsa ve mürettebeleri hasebiyle 
fevkalâde hâiz-i ehemmiyet bulunan mecâlis-i sıhhiye teşkîli gibi âsâr-ı 
muvaffakiyât-ı celîle-i cenâb-ı Pâdişâhîyi hâkîdir. Nevsâl-i Âfiyet'in mü-
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kemmeliyet-i tertîb ve mündericâtına pek ziyâde iʻtinâ olunmuşdur. Fakat 
ilk defa sâha-i temsîle konulan bir eserde olsa olsa bir mükemmeliyet-i 
nisbiye bulunabileceğinden bu nüshamızın emelimizce mükemmel oldu-
ğunu iddiʻâ edemeyiz. Şu kadar ki, nakâyıs-ı vâkı‘anın hüsn-i niyetimi-
ze bağışlanacağına ve kâriîn-i kirâmın muʻâvenetiyle eserin sene be-sene 
mükemmel bir hâle ifrâğ olunacağına ümîdimiz ber-kemâldir. Binâena-
leyh kitâbımızın rehîn-i tekemmül olmasını te’mînen vârid-i hâtır olacak 
efkâr ve mütâlaʻâtın taraf-ı kemterânemize ihtâr ve iş‘ârı temenniyât-ı 
mahsûsamızdandır. İsâbet-i re’y ve mütâla‘alarından emîn olduğumuz kâ-
riîn-i kirâm hazerâtının inzimâm-ı efkâr-ı sâibeleriyle eser-i âcizânemizin 
seneden seneye bir başka safha-i terakkî ve teceddüde iktirân edeceğinde 
şübhe edilemez ki, Fransa'da her sene ibtidâsında neşrolunan Almanach 
Hachette nâmındaki takvîmin tedrîcen irâe eylediği eser-i terakkî buna gü-
zel bir misâldir.

[t] Nevsâl-i Âfiyet'in mündericâtını teşkîl etmek üzere mevâdd-ı tıbbiye 
tetebbu‘una ibtidâr etdiğimiz zamân en evvel tabâbet-i İslâmiye ve şarki-
yeye âid ve fünûn-ı hâzıra-i tıbbiyeye muvâfık husûsât, hikemiyât, felse-
fiyât gibi şeylerin yazılması vârid-i hâtır olmuş ise de bu maksadı istih-
sâl için tedkîkât ve taharriyât-ı mahsûsa icrâsına zamân ve husûsiyetimiz 
müsâʻid olmadığından bu bâbda ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'nin teʼsî-
sinden mukaddem memleketimizde fenn-i celîl-i tabâbetin ne yolda ve ne-
rede ve kimler tarafından tedrîs olunmakda bulunduğuna ve âsâr-ı matbû‘a 
ve gayr-ı matbû‘a-i müfîdenin esâmîsine dâir tedkîk ve tetebbu‘da bulunan 
mutâli‘în-i kirâm tarafından maʻlûmât-ı sahîha i‘tâ buyurulacağına emîn 
olarak o yoldaki maʻlûmâtı bilâhare "Târîh-i Tıbb-ı Osmanî" bahs-i mü-
himmine ilâveten derc etmek üzere kendilerinden isti‘âne eyleriz.

Bir de memleketimizin medâr-ı iftihârı olan ma‘rûf ve mütehassıs kâf-
fe-i etıbbânın tasâvîri ve muhtasar birer terceme-i hâllerinin derci ile Nev-
sâl-i Âfiyet'in tezyîni fevkalâde arzu edilmiş ise de eserin ilk defa tertîb 
ve neşri, bu bâbda bir hayli masraf ihtiyârı, bâ-husûs resimlerin hakkine 
zamânın adem-i müsâʻadesi kesret-i meşgûliyetimize inzimâm ederek bu 
arzumuzun def‘aten tamâmî-i icrâsına mâniʻ oldu. Bu cihetle hasbe'z-zarû-
re resimleri tedârük ve derc olunamayan rüfekâ-yı kirâmdan taleb-i afv ile 
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erbâb-ı mütâla‘adan, etıbbâ-yı Osmaniye'den göreceğimiz rağbet ve muʻâ-
venete göre eserin devâm-ı intişârıyla tekemmülü husûsunda elden gelen 
gayreti, fedâkârlığı ihtiyârdan çekinmeyeceğimizi va‘d ederiz.

[s] Bir sene zarfında vukû‘a gelecek keşfiyât ve ihtirâ‘ât-ı tıbbiyeyi, 
"Nevsâl-i Tıbbî" bahsinde zikredeceğimiz gibi tabâbete müte‘allik ve 
teʼsîrâtı fennen müsbet edviye ve müstahzarât-ı tıbbiye ile sıhhat-i umû-
miye nokta-i nazarından muvâfık göreceğimiz makâlât ve iʻlânâtın da ay-
rıca bir kısım dâhilinde derci cümle-i mukarrerâtımızdandır. Cenâb-ı Şâfî-i 
hakîkî bizleri de niʻmet-i âfiyetden hisseyâb eyledikçe tekemmülât-ı muta-
savvere sâha-zîb-i husûl olmak musammemdir.

Ve minallahi't-tevfîk
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Cülûs-ı Mes‘aded-me’nûs-ı Hazret-i Pâdişâhî
11 Şaʻbân sene 1293 - 19 Ağustos sene 1292

Bu seneki yevm-i musâdifi
19 Ağustos 1316 Cumartesi

Vilâdet-i Pür-meymenet-i Hazret-i Hilâfet-penâhî
16 Şaʻban sene 1258

Bu seneki yevm-i musâdifi
16 Şaʻban 1318 Pazar

Gazi unvân-ı âlîşânının ihrâzı
4 Cemâziyelevvel sene 1294 - Mayıs sene 1293

(5 Mayıs 1316 Cuma)
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[2] EYYÂM VE LEYÂLÎ-İ MÜBÂREKE-İ İSLÂM
1317-1318

Yevm-i arefe 27 Mart-ı Rumî 1316 Pazartesi
Îd-i edhâ 28 Mart-ı Rumî 1316 Salı
Gurre-i Muharrem 18 Nisan-ı Rumî 1316 Pazartesi
Yevm-i âşûrâ 27 Nisan-ı Rumî 1316 Perşembe
Leyle-i Mevlidü'n-Nebî aleyhi's-
sâlatü ve's-selâm

26 Haziran-ı Rumî 1316 Pazartesi 
gecesi

Leyle-i Regâib 13 Teşrîn-i Evvel 1316 Cuma gecesi
Leyle-i Miʻrâcü'n-Nebî aleyhi's-
sâlatü ve's-selâm

7 Teşrîn-i Sânî-i Rumî 1316 Salı gecesi

Leyle-i Berât
25 Teşrîn-i Sânî-i Rumî 1316 Cuma 
gecesi

Gurre-i şehr-i Ramazân 10 Kânûn-ı Evvel-i Rumî 1316 Pazar
Ziyâret-i Hırka-i Saʻâdet 24 Kânûn-ı Evvel-i Rumî 1316 Pazar
Leyle-i Kadir 5 Kânûn-ı Sânî-i Rumî 1316 Cuma
Yevm-i arefe 8 Kânûn-ı Sânî-i Rumî 1316 Pazartesi
Îd-i Fıtr 9 Kânûn-ı Sânî-i Rumî 1316 Salı
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[3] Sene-i Hicriye-i Kameriye 1317 - Sene-i Mâliye 1316 [1900]
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S D S D S D
Çarşamba 1 14 13 127 12 6 6 10 10 22
Perşembe 2 15 14 128 3 8 30
Cuma 3 16 15 129 1 7 17

Cumartesi 4 17 16 130 11 58 6 14
Âhir-i Berdelʻa-
cûz ve nihâyet-i 
fasl-ı şitâ 

Pazar 5 18 17 131 56 4 14
Pazartesi 6 19 18 132 53 3 8
Salı 7 20 19 133 51 2 5

Çarşamba 8 21 20 134 49 6 00 2

Nevrûz-ı Sultânî 
9,28 gece. Ev-
vel-i mevsim-i 
bahâr ve tesâvî-i 
leyl ü nehâr

Perşembe 9 22 21 135 46 5 59 9 59

Cuma 10 23 22 136 23 57 56 Koz kavuran 
fırtınası

Cumartesi 11 24 23 137 40 56 53
Pazar 12 25 24 138 37 55 50
Pazartesi 13 26 25 139 35 35 47
Salı 14 27 26 140 33 52 44
Çarşamba 15 28 27 141 30 51 41
Perşembe 16 29 28 142 26 49 38 Çaylak fırtınası
Cuma 17 30 29 143 23 48 35
Cumartesi 18 31 30 144 21 47 32
Pazar 19 1 1 145 18 45 29
Pazartesi 20 2 2 146 16 44 26
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Salı 21 3 3 147 13 43 23
Çarşamba 22 4 4 148 11 41 20 Turna fırtınası
Perşembe 23 5 5 149 8 40 17
Cuma 24 6 6 150 6 39 14
Cumartesi 25 7 7 151 3 37 11
Pazar 26 8 8 152 1 36 8
Pazartesi 27 9 9 153 10 57 35 2

Salı 28 10 10 154 55 33 1 Îd-i sa‘îd-i edhâ. 
11,33 salât-ı îd

Çarşamba 29 11 11 155 53 32 8 59
Perşembe 30 12 12 156 50 31 56
Cuma 31 13 13 157 47 29 52

Sanâyi‘-i muhtelifenin ömr-i beşere te’sîri. Müddet-i hayât, ömr-i beşer. 
Yetmiş yaşına vâsıl olanlar, yüzde:

Ruhbândan 42 Avukatdan 29
Zürrâ‘dan 40 San‘atkârdan 28
Tüccârdan 32 Mu‘allimden 28
Askerden 32 Etıbbâdan 24

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Bir insân kendinin hekîmi olmalıdır.
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[4] RUTÛBET

Kürre-i arzı her tarafdan 65-80 kilometre sahnında bir tabaka-i ga-
ziye ile ihâta eden ve esâsen bir mâdde-i seyyâleden ibâret olan havâ-i 
nesîmînin terkîbinde müvellidü'l-humûza, azot, hâmız-ı karbon vesâire 
ile berâber bir de su buhârı bulunur. Havânın en ziyâde yâbis bulunduğu 
zamânlarda bile mevcûd bu buhârın mikdârı külle yevm tahallüf eylediği 
gibi gündüze nisbetle gece daha ziyâdedir. Havâ gâyet hâlis ve sâf olduğu 
zamân sath-ı arzda suya tahavvül eden buhâr mevsime göre "çiğ" ve "kıra-
ğı" nâmını aldığı gibi sath-ı arza gâyet yakın olarak tekâsüf eylediği vakit 
"sis", havânın üst tabakalarında mütekâsif bulunduğu zamân bulut ismiyle 
yâd olunur. Buhârın mikdârı hadd-i vasatîyi tecâvüz eylerse rutûbet mey-
dâna gelir. Su kenârlarında, göl ve deniz civârında, yağmurlu zamânlarda, 
tahte't-turâb su tabakası sath-ı arza ziyâde yakın bulunduğunda, ormanlık 
ve ağaçlık mahallerde havâ râtıbdır. Bu hâlde serbest olan rutûbet-i havâ 
mesken derûnuna girebilir. Meğer ki bu hücûm ve dühûle karşı tedâbîr-i 
mahsûsa ittihâz edilmiş ola.

Rutûbet ile ale'l-ekser zuhûr eden emrâz bir tarafdan romatizma ve 
âlâm-ı asabiye, diğer cihetden havânın akciğerlere vâsıl olmak için taʻkîb 
eylediği turuk-ı teneffüsiye iltihâbâtı, iltihâb-ı hancere ve kasabât, zâtü'l-
cenb ve zâtü'r-riʼe, hattâ sillü'r-riʼedir.

Emsâl-i Hikemiye ve Tıbbiye: Olmayınca hasta kadrin bilmez âdem 
sıhhatin

[5] Ondan başka havâ-i râtıbın hâvî olduğu su buhârı bazı emrâz to-
humlarının intişârına başlıca bir vâsıta olup onları bir mahalden diğer bir 
mahalle nakleyler. Arâzî-i râtıbede hummâ-i nâibenin kesreti, hâr bir rutû-
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betin teʼsîriyle karahummâ ve ihtimâl ki koleranın bile zuhûru, harâretin 
yağmur sularını ziyâde tebhîr eylediği zamân emrâz-ı mezkûrenin tevellü-
dü işte esbâb-ı mesrûdeden ileri gelir.

Bu hâlde rutûbetden li-ecli'l-ihtirâz evvel emirde, sadr ve mefâsılı nâzik 
ve hassâs olanların rutûbetli mahalleri terk ile yüksek yerlerde ve toprağı 
kireçli arâzîde oturmaları münâsibdir.

Sâniyen, mesâkinin rutûbetden ârî bulunmasına dikkat etmekle berâber 
sabâh ve akşâm dışarıya çıkmakdan, su kenârında uyumakdan, yaş otlar 
üzerinde oturmakdan, bataklık yerlerde avla[n]makdan, ayakları sıcak tut-
mağla berâber çamurlar içinde çok gezmekden kaçınmalıdır.

İşte, pek ibtidâî gibi görülen tedâbîr-i mesrûde sâyesinde her nev‘ âlâm 
ü evcâ‘dan, nevâzil ve emrâz-ı teneffüsiyeden tahaffuz mümkündür.

Sis
Havânın hâvî olduğu buhâr, kısmen bi't-tekâsüf arza gâyet yakın sebh 

eylemek ve havânın şeffâfiyetini izâle etmek üzere gâyet ince katrecikler 
şekline girerse "sis" nâmını ahz eder.

Bazı memleketlerde sis gâyet kesîfdir. Londra'da katarât, kömür zer-
râtı ve dumanı ile karışdığından sis karacadır. Sis, sıhhate gâyet muzırdır. 
Adem-i rü’yet hasebiyle denizlerde vapur, şehirlerde araba [6] müsâdeme-
lerine sebeb olmağla berâber temâsda bulunduğu ecsâmı pek çabuk tebrîd 
eylediğinden sisli bir havâda soğuk alma, nezleye tutulma tabîʻî gibidir.

Emsâl-i Hikemiye ve Tıbbiye: Emzik şişesi hekîmlerin îrâdıdır.

Ağız açık olduğu hâlde teneffüs edilirse sis doğrudan doğruya boğaza, 
hancereye, nefes borularına gireceğinden boğaz ağrılarına, ses kısıklığına, 
iltihâb-ı kasabâta bâdî olur. Böyle bir havâda ağızdan nefes alınmayarak 
dolaşılsa bile sisin ayakları üşütmesi ve esvâb arasından sath-ı cilde kadar 
girip ârızât-ı mesrûdeyi intâc eylemesi ve hattâ zâtü'l-cenb ve zâtü'r-ri’eye 
bile bâdî olabilmesi ba‘îdü'l-ihtimâl değildir. Sis, bataklık yerlerde hum-
mâ-i nâibe, şehirlerde tifo ve çiçek vesâir hastalıkların mikrob ve meyâ-
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simalarına vâsıtalık eylediğinden temâsda bulunduğu eşhâsa emrâz-ı 
mezkûreyi nakledebilir. 

En iyisi havâ sisli olduğu zamân bâ-husûs az bir şey öksürülüyorsa ev-
den çıkmamakdır. Zîrâ aks-i hâlde boğaz ağrıları, ses kısıklıkları hâzırdır. 
Eğer çıkılmak mecbûriyeti var ise zevâli beklemek, sokakda ağzı açıp la-
kırdı söylemekden ictinâb etmek, dışarıda bulundukça dudaklar üzerine 
bir mendil tutmak, hiç durmaksızın yürümek, esvâbı iyice kavuşdurup dü-
ğümlemek kavâ‘id-i sıhhiyedendir.

Emsâl-i Hikemiye ve Tıbbiye: Emrâzın çoğu etıbbânın mahâretine 
değil, intizâm-ı maʻîşete, tedâbîr-i sıhhiyeye arz-ı ihtiyâc eyler.

[7] Sene-i Hicriye-i Kameriye 1317 - Sene-i Mâliye 1316 [1900]
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S D S D S D

Cumartesi 1 14 14 158 10 43 5 28 8 50

Hamursuz Bay-
ramı (Pasah). 
Frenklerin bü-
yük paskalyası

Pazar 2 15 15 159 41 27 47
Pazartesi 3 16 16 160 38 25 44
Salı 4 17 17 161 36 24 41
Çarşamba 5 18 18 162 34 23 38
Perşembe 6 19 19 163 31 22 35
Cuma 7 20 20 164 29 20 32
Cumartesi 8 21 21 165 26 19 29
Pazar 9 22 22 166 23 18 26
Pazartesi 10 23 23 167 21 17 23
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Salı 11 24 24 168 18 15 20
Çarşamba 12 25 25 169 16 14 17
Perşembe 13 26 26 170 13 13 14
Cuma 14 27 27 171 10 12 11
Cumartesi 15 28 28 172 8 10 8
Pazar 16 29 29 173 5 9 5
Pazartesi 17 30 1 174 3 8 2
Salı 18 1 2 175 1 7 7 59
Çarşamba 19 2 3 176 9 58 6 57
Perşembe 20 3 4 177 56 5 54
Cuma 21 4 5 158 54 3 51
Cumartesi 22 5 6 179 52 2 48
Pazar 23 6 7 1 49 1 45 Rûz-ı Hızır
Pazartesi 24 7 8 2 47 00 5 42 Çiçek fırtınası
Salı 25 8 9 3 45 59 4 39
Çarşamba 26 9 10 4 43 58 37 Yevm-i âşûrâ
Perşembe 27 10 11 5 41 57 34
Cuma 28 11 12 6 39 56 31
Cumartesi 29 12 13 7 36 55 29
Pazar 30 13 14 8 34 54 26

Su Süzmek İçin En Sâde Bir Usûl

Dibindeki deliği temiz bir sünger ile kapanmış ve derûnuna aşağıdan 
yukarıya bir kum ba‘dehû kömür ve daha üstüne yine kum tabakası kon-
muş ve aşağıki deliğine bir musluk yerleşdirilmiş büyük bir çiçek saksı-
sından geçirilen su hem berrâk ve hem de saksı mesâmmâtlı ve toprakdan 
yapılmış olduğundan serincedir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Su ile tedâvîyi "sudan" zannetmeyiniz. 
B[esim] Ö[mer]
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[8] KAN ALDIRMA

Sâlhûrdelerimiz pek güzel tahattur eder-
ler ki, bir zamân pek çok kan aldırılıyordu. 

Hemen hiç kimse ilkbahârı kan aldırmaksı-
zın geçirmez idi. Birçok hastalıklarda "sefk-i 

dem" en müessir müdâvâtdan idi. Bruce ismin-
de meşhûr bir Fransız tabîbinin te’sîs ve ta‘mîm 
eylediği bu usûl ve meslek teʼsîriyle bir hayli 

zamânlar akan kanlar sath-ı arzda tuğyân ederek tûfânlar teşkîl edebilecek 
dereceyi bulmuşdur. Bu zamânda "boşaltmak" fi‘li herkesin zihnini işgâl 
eylemişdi. Bu sebebden edîb-i meşhûr Molière tabâbeti:

"-Tenkıye, müshil, kan aldırma" ile tahdîd edip duruyor. Lâkin bugün 
bî-hûde sefk-i demin önü alınmışdır. Herkes bu âdet-i hûnrîzâneden ferâ-
gat eylemişdir. Terakkiyât-ı tıbbiyeye vâkıf olmayan ve keşfiyât-ı fenniye-
yi taʻkîb eylemeyen zevât usûl-i tıbbiyenin tebeddülünü modaya atfeyle-
mekde ise de modanın diğer fenlerden ziyâde tabâbetde hüküm sürdüğüne 
kâniʻ olmak hatâ-yı mahzdır. Zîrâ tabâbetde bize dâimâ rehnümâ müşâhe-
de üzerine müesses, akıl ve muhâkemedir. 

Evvelkine nisbeten niçin bugün az kan aldırılıyor? Çünkü evvel emir-
de birçok hastalıkların hattâ iltihâb ile müterâfık olanların gâyet serîʻ bir 
fakrü'd-demi intâc eylediği sâniyen zamândaşlarımızın ve husûsuyla bü-
yük şehirlerde sâkin olanların kavî bünyeye mâlik olmadıkları maʻlûmdur. 
Aslen za‘îf düşüren hastalıklarda zâten fikdânı ile muztarib bir şahısda 
kan alma her hâlde gayr-ı maʻkûldür. Misâl olmak üzere karahummâ ile 
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zâtü'r-ri’eyi arz edelim. Bu iki hastalıkda mukaddemâ çok kan alınıyordu. 
Çünkü hummânın şiddeti, vechin humreti, hastanın zâhirî kuvveti ziyâde 
kanlı [9] olduğuna şübhe getiriyordu. Hâlbuki bugün bu şiddet-i zâhire ar-
kasında bir zaʻf-ı hakîkî, bir fakr-ı kisbî ihtifâ eylediği ve emrâz-ı mezkû-
renin zâten za‘îf ve fakîr vücûdlara ârız olduğu anlaşılmışdır. İşte bu gibi 
ahvâlde kan aldırmadan men‘ eden tabîbi kim muâhaze edebilir?

Emsâl-i Hikemiye ve Tıbbiye: Gençliğin kıymeti bilinse, ihtiyârlığın 
şikâyeti az olur.

Ma‘rûzat-ı sâbıkadan artık kan alma usûlünün kâmilen terk olunduğu 
ve neşterin paslı âlât-ı tıbbiye-i metrûke meyânına atıldığı zannedilme-
sin. Zîrâ bugün yine kan alıyoruz. Lâkin lüzûmunda, zamânında, mikdâr-ı 
maʻkûlde imtilâ-i dem, ihtikân-ı dimâğ, zâtü'r-ri’e, zâtü'l-cenb, iltihâb-ı 
sehâyâ vesâir bu gibi emrâzda kan alma bazen iktizâ eder. Lâkin her hâl-
de hastanın kuvâ-yı bedeniyesini, hâl-i umûmîsini, tabîʻat-ı marazı nazar-ı 
dikkate almak lâzımdır. Zâtü'r-ri’eye, romatizmaya mübtelâ za‘îf bir hasta-
dan kan alma bu bîçâreyi hastalığa mukâvemetden hâric bir hâle vazʻ eyle-
mek, ziyâde bir za‘fı tevlîd ile hastayı itlâf yâhûd zamân-ı nekâheti temdîd 
eylemekdir. Bu hâlde kan almayan yâhûd aldırmağa müsâʻade etmeyen 
tabîbi muâhaze etmemelidir. Tabîb her mevsimde kan aldıran ecdâdımı-
zı taklîd edemez. Atalarımızın kan büdcesi belki bu gibi fedâkârlıklara 
müsâʻid olabilir idi. Lâkin bugün biz bu husûsda çok idâreli davranmalı-
yız.



486

MÜSHİL ALMA

İlkbahârda müshil alma âdeti hâlâ cârî olduğundan ondan da bir nebze 
bahsi münâsib gördüm. Bağırsaklar üzerine teʼsîr ile def‘-i tab‘ı tezyîd ve 
bu sûretle bir takım mevâdd-ı muzırra ve müte‘affineyi vücûddan tard u 
def‘ eden edviyeye "müshilât" nâmı verilir. Teʼsîrâtına nazaran müshilât 
üç sınıfa taksîm edilmişdir. Müshilât-ı mülattafe yâhûd müleyyene bağır-
sakları [10] tahrîş eylemeksizin bir-iki defa def‘-i tabʻîyi mûcib olur: Kud-
ret helvâsı, bal, erik, demirhindi gibi. Müshilât-ı şedîde ziyâde müessirdir: 
Jalapa, ebûcehil karpuzu, iskamonya. Müshilât-ı mutavassıta ise teʼsîrce 
bâlâda mezkûr sınıflar arasında bulunur. Hindyağı, râvend, sinâmeki, müs-
hilât-ı milhiye.

Emsâl-i Hikemiye ve Tıbbiye: Bugünün çocukları yarının adamlarıdır.

Müessis-i tabâbet ve pîr-i hikmet nazarıyla bakılan Bokrat Hikemiyât'ın-
da diyor ki:

"-İhtiyâcı olanlar bilhâssa ilkbahârda müshil almalıdırlar."

Fi'l-hakîka bu mevsim-i dil-ârâda daha pek çokları tathîr-i emʻâya te-
şebbüs ederler. Bu sebebden ilkbahârı karşılamak üzere şuʻarâ tatlı bahâ-
riyeler, üdebâ parlak teşbîhler taharrîsiyle iştigâl eylediği zamân eczâcılar 
da yeniden hindyağı, sinâmeki, râvend, manyezi, sülfat dö sud tedârük 
etme mevsimi geldiğini hatırlarlar!

Eczâcılar şişelerini doldurmakda pek iyi ederlerse müşterîlerinin bilâ-
lüzûm tathîr-i emʻâya tehâlükleri muâhaze olunmamağa sezâ değildir. 
Herkes az çok düşman-ı inkıbâzdır. Bağırsakların hâl-i serbestîsi her şeye 
tercîh olunursa da müshil almanın zamân ve mevsime, devir ve takvîme it-
tibâʻını kabûl edemeyiz. İster rebî‘ ve harîf, ister sayf ve şitâ olsun muhtâc 
iseniz müshil alınız. Tenbel bağırsaklarınızı uyandırınız. Emʻânız sûret-i 
tabîʻiyede îfâ-yı vazîfe ediyorsa erguvanlar açdı diye a‘zâ-yı mezkûreyi 
itʻâb etmeyiniz. Çiçek açmanın bağırsaklara olan teʼsîrât-ı maʻneviyesine 
inanmak hatâ-yı mahzdır. 
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İlkbahârda müshil alıp emʻâyı tathîr eylemek, cemʻiyetimizin her sını-
fında intişâr eylemiş ve hattâ değersiz olmayan bazı etıbbâmız tarafından 
bile bu âdete riʻâyet edilmekde bulunmuşdur. Bu gibi bir âdet-i sakîme-
nin çok kere ishâllere bâdî olduğu ve bazen iltihâb-ı emʻâyı intâc etdiği 
görülmüşdür. Buralarını bildirmek vazîfemizdir. Yine herkes bildiği gibi 
hareket edebilir. 

İsti‘mâl-i müshilâtı istilzâm eden hâlâtdan birincisinin inkıbâz olduğu 
def‘aten hâtıra gelir ise de evvel emirde muvakkat bir peklik ile inkıbâz-ı 
muʻannid ve mu‘tâdı tefrîk etmelidir. "İnkıbâz-ı muʻannid" müshil ile de-
ğil, sûret-i [11] maʻîşet ve hımye ve tedâbîr-i sıhhiye ile tedâvî edilmelidir.

Emsâl-i Hikemiye ve Tıbbiye: Çocukluğun câhiliyiz.

Solucanlara karşı, baş ağrısında, göz hastalıklarında vesâirede müshilât 
kullanılırsa da isti‘mâlini en ziyâde istilzâm eden hâlet, bağırsaklarda bir 
takım mevâdd-ı muzırranın terâkümüdür ki, bu hâlde bedeni mevâdd-ı 
mezkûrenin teʼsîrinden âzâde bırakmak için emʻâyı tathîr eylemek iktizâ 
eder. Çene ile burun arasından başlayarak belin aşağı tarafında nihâyet 
bulunan muʻavvic boruyu Kruppe topuna teşbîh eylemek muvâfık gelirse 
bâlâda ma‘rûz üç sınıf müshilâtın sûret-i teʼsîrâtı şu vechile hulâsa edilir: 
Müleyyinât ve müshilât-ı mülattafe topu yağlar, müshilât-ı mutavassıta ve 
milhiye içini fırçalar. Hâlbuki müshilât-ı şedîde namlunun içini şiddetle 
tomarlar, mevâdd-ı mezkûre sûret-i dâimede kullanılır ise topun artık yıp-
ranacağı vâreste-i arz u beyândır.
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Hekîm Celsus'un kelâmını nakil ile artık bu bahse hitâm veririz:

"-Hastalıkda kullanılacak mevâd ve edviyeyi sağlıkda isti‘mâlden sa-
kınınız".

Torfura?! diyor ki:

"-İhtiyât sûretinde tavsiye olunan ilâclar hastalıkların önünü almak şöy-
le dursun, birçok emrâza bâdî olmuşdur".

[12] Sene-i Hicriye 1318 - Sene-i Mâliye 1316 [1900]
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M
uharrem

R
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ızır

Tulûʻ-ı Şem
s

Z
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İm
sâk

M
ülâhazât

S D S D S D
Pazartesi 1 14 15 9 9 32 4 53 7 23
Salı 2 15 16 10 30 52 21
Çarşamba 3 16 17 11 28 51 18
Perşembe 4 17 18 12 26 50 15

Cuma 5 18 19 13 24 49 13
Rusya im-
paratorunun 
vilâdeti 1768

Cumartesi 6 19 20 14 22 48 10
Pazar 7 20 21 15 20 47 8
Pazartesi 8 21 22 16 18 46 5
Salı 9 22 23 17 16 46 3
Çarşamba 10 23 24 18 15 45 00

Perşembe 11 24 25 19 13 44 6 58
İngiltere 
kraliçesinin 
vilâdeti 1819

Cuma 12 25 26 20 12 43 35
Cumartesi 13 26 27 21 11 43 54 Fırtına
Pazar 14 27 28 22 9 42 52
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Pazartesi 15 28 29 23 8 41 51
Salı 16 29 30 24 5 40 48
Çarşamba 17 30 1 25 5 40 46
Perşembe 18 31 2 26 4 39 44
Cuma 19 1 3 27 3 38 43
Cumartesi 20 2 4 28 2 38 41

Pazar 21 3 5 29 00 9 37 40 Yahudilerin 
Gül bayramı

Pazartesi 22 4 6 30 59 8 37 38
Salı 23 5 7 31 57 36 36
Çarşamba 24 6 8 32 56 36 35
Perşembe 25 7 9 33 55 35 34
Cuma 26 8 10 34 54 44 32
Cumartesi 27 9 11 35 53 34 31

Pazar 28 10 12 36 53 34 30 Frenklerin 
îdü'l-ekânîmi

Pazartesi 29 11 13 37 52 34 29

Salı 30 12 14 38 51 33 28

Çarşamba 31 13 15 39 50 32 27

Baş Dönmesi: Baş dönmesine mübtelâ olan zât etrâfında her şeyin dön-
düğünü görmek ve nihâyet kendisinin de bu hareket-i devriyeye yakalan-
dığını hissetmekle ayakda ise iki cihete sallanır ve düşmemek için hemen 
oturur.

İşbu hâlet-i asabiye birçok sebeblerden ileri gelir: Kaviyyü'l-bünye, 
müsin bir şahısda beyne doğru ihtikânı, hücûm-ı demi îmâ eder. Za‘îf bir 
zâtda fakrü'd-deme alâmetdir. Usret ve batâ᾽et-i hazma mübtelâ olanlarda 
yemeklerden hayli zamân sonra ve miʻde boş iken zuhûr eder. Gözlerin 
ziyâde yorulmasından, bir nev‘ kulak hastalığında, bağırsaklarda solucan 
olduğunda da insânın başı döner. Tedâvî esbâbı ref‘ u izâleden ibâretdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Baş dönmesinin bâb-ı dühûlü gözlerdir.
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[13] MEVÂSİMİN TEʼSÎRÂTI
-1-

İlkbahâr

Şühûr ve kasabâtda iştigâli ne olur ise olsun, ilkbahârda hiç olmaz ise 
bir gün kıra çıkıp seyr u temâşâya hâhişger, ovaya gidip tenezzühe arzudâr 
olmayacak hiç kimse yokdur. 

Rebîʻde âftâb-ı âlem-tâbın eşiʻa-i hayât-bahşâsı her tarafda, her cihetde 
aks-endâz olmağa başlar. Rebîʻ hayâtın bir timsâl-i mücessemidir. Çimen-
ler levn-i [14] zümürrüdînî, yapraklar, çiçekler manzara-i hûb-terînî ile 
fikrimize vüsʻat, vücûdumuza kuvvet, rûhumuza neşât, gönlümüze inbisât 
verir.

Emsâl-i Hikemiye ve Tıbbiye: Beşer çiçeği hepsinden ziyâde güneşe 
muhtâcdır. 
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Açıklık olan bir mahalde vücûda en ziyâde teʼsîrât-ı nâfiʻada bulunan 
havâdır. Zîrâ tâze ve sâfdır. Esâs-ı ihtirâk ve gıdâ-yı hayât olan "müvelli-
dü'l-humûza"yı ve nebâtâtın revâyih-i tıbbiyesini hâvî olan havâ-i sâfîden 
akciğerler (ri᾽eteyn) bi'l-istifâde vezâifini sûret-i mükemmelede icrâ ve 
îfâ etmekle beden âb-ı hayât-ı hakîkî olan kanın bu yolda bir intifâ‘ından 
ihyâ olur. Havânın işbu teʼsîr-i kesîrü'l-fevâidine ziyânın teʼsîrât-ı nâfiʻası 
munzam olur. Ziyâ her ne kadar cildi siyâha telvîn ederse de diğer cihetden 
sakflar altında ve devâir-i râtıbede sâyebân etfâl ve nisânın yumuşak ve 
renksiz kalan etlerini sıkışdırır ve elvân-ı tabîʻiyesini iʻâde eder. Adem-i 
ziyâdan insân çiçek gibi sararıp solar. Mahbûsîn göz önüne getirilsin. Ziyâ 
"küreyvât-ı demeviye"yi tezyîd eder. Ziyâsızlık gözleri pek fenâ it‘âb ey-
ler.

Kırda, ovada, köyde insân daha bir sûret-i ahrârânede imrâr-ı evkât eder. 
Köylüler dâimâ mısır çapalamak, orak biçmek, hubûbât yetişdirmek, seb-
ze dikmek gibi aʻmâl-i şâkkayı mesâʻî-i nâzike-i belediyeye tercîh ederler.

Mesâʻî-i akliye ile yorulmuş kalmış olanlara ovalarda tenezzüh, köyler-
de ikâmet gâyet nâfiʻdir. 

Evet, bugün tozlarla bazı mikrobların nefes borularına, akciğerlere gi-
rip gâyet mühlik bazı emrâzı tevlîd etdiği muhakkakdır. Veremin intişâr 
ve tevessüʻüne sebeb-i aslî, "basil"lerin tozlar ile nefes borularına intikâli-
dir. Bir veremli öksürük ile bî-karâr etrâfına basil saçmakda ve bu vechile 
cemʻiyet-i beşeriye için gâyet mühlik bulunmakdadır. Heller nâmındaki 
mu‘allimin taharriyâtına göre bir veremli günde öksürük ve balgam ile 
7.200.000.000 basil çıkarmakdadır. Bunların ne derece sürʻatle tekessür 
etdiği maʻlûmunuzdur. İşte bu basiller havâya intişâr etmekde ve tozlarla 
ihtilât ederek nefes borularına girmekdedir. 

Piyasalarda toz ve duman içinde gezmek, kırâathânelerde laklakiyât ile 
bir-iki sâ‘at vakit geçirmekden ise beş dakîka kırda bulunarak menâzır-ı 
dil-güşâ ve havâ-i ra‘nâ ve ziyâ-i hayât-bahşâdan istifâde daha evlâdır.

Emsâl-i Hikemiye ve Tıbbiye: Nevzâd beyâz bir sahîfedir. 
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[15] Çünkü sokaklarda rüzgârlarla savrulan tozlar, bir takım sümûm-
dan, mikrobdan ârî olsa bile, mecrâ-yı teneffüsîden esnâ-yı mürûrda han-
cere ve kasabât ve hattâ ri᾽eyi, tahrîş etmesiyle iltihâb-ı hancere, iltihâb-ı 
kasabât, nezle-i sadriye nâmlarındaki emrâzı bizzât veyâhûd sâir emrâz-ı 
vahîmeyi bi'l-isti‘dâd tevlîd eder.

Bir kır ki, vâsi‘ çayırları, sâyedâr ağaçları, berrâk ve cârî suları hâvî-
dir. Kulakları araba gürültülerinden, gözleri yakın şeyleri görmekden halâs 
eder ve fikir ve zihni açar.

Vücûdları gâyet nâzik ve bünyeleri nahîf olan etfâle açık yerler, ziyâ-
dâr mahaller pek ziyâde fâidelidir. Etfâli kırlara götürmelidir: Ta ki, nefes 
alsınlar, oynasınlar, koşsunlar, gülsünler, sıçrasınlar. Büyükler ise kendile-
rini bir dereceye kadar düşünür ve eğlendirirler.

Lâkin şurasını bir an nazar-ı im‘ândan ayırmamak gerekdir ki, insân 
dâimâ bir takım müessirâtın taht-ı fâʻiliyet ve teʼsîrinde bulunmakdadır. 
Vücûdumuza bi't-te’sîr hayât-ı beşeri tenkîs eden emrâzın ekseri ya havâ-i 
nesîmîde münteşir bir takım büzûr-ı muzırradan veyâhûd hıfz-ı sıhha-
te adem-i riʻâyetle ber-hayât bi'l-cümle mahlûkâta bilâ-tefrîk te’sîr eden 
kuvâ-i muhtelife-i hâriciyeden husûle gelir. Gök ile yer bazen beden-i 
insâna bi't-te’sîr emrâz-ı muhtelifeyi tevlîd eder. 

İnsânı tebdîl-i mevki‘ etmeksizin, tahvîl-i iklîm ile husûle gelen mehâ-
lik ü muhâtarâta dâimî sûretde dûçâr eden teceddüd-i mevâsim ve pek çok 
ahvâlde melce’imiz olan hâne, ma‘îşetimizi te’mîn eden san‘at, mesken 
ve murzi‘amız olan arz-ı vücûdu emrâz-ı kesîreye ibtilâ ve bazen pençe-i 
emrâza teslîm eder. 

Bir sûret-i tendürüstîde idâme-i hayât işte bu gibi teʼsîrât-ı muzırrayı 
fehm ü idrâke ve onlardan ihtirâz u ictinâba sarf-ı makderet ve kavâ‘id-i 
hıfz-ı sıhhate riʻâyet ile olur. İlim ve san‘at şahrâh-ı terakkîde hatve-en-
dâz oldukça, servet ü samân-ı beşer tekessür ve düşmenân-ı lâ-tuhsâya 
mukâbil esliha ta‘addüd eylemekdedir. 

Kürre-i arzın tufeylâtı hükmünde olan insân, havâya tâbi bulunur. Gök-
de az bir inkılâb aʻzâ-i vücûdunda aks-endâz olur. Havâ [16] soğudu mu 
sadr bir hâl-i tehlikededir. Sıcak hükmünü icrâ ediyor mu? Kanın başa 
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hücûm eylemesi muhtemeldir. Havâ fırtınalı mı? A‘sâb bu zamân-ı kasvet-
den hissedârdır. Yağmurlu mu? Romatizmadan (resye) korkmalıdır.

Emsâl-i Hikemiye ve Tıbbiye: Kanâʻat fikri selîm, bedeni kavî ve sâ-
lim kılar.

Vücûdumuzda velev cüz’î teʼsîrâtı görülmeksizin bir mevsimden diğe-
rine intikâl hemen adîmü'l-imkândır. 

Bu zamân-ı inkılâbda esbâb-ı kesîre ilm-i hayât ve fenn-i hıfz-ı sıhhate 
muhâlif hareketde bulunanları derhâl yakalamak ve zâbıta-i emrâza teslîm 
etmek için dâimî sûretde tecessüs ve teftîş ederler. 

İlkbahârda uzviyetimiz ziyâde bir intibâh ve faʻâliyetdedir. Bu intibâh 
da havâ-i nesîmînin terkîbinde husûle gelen tahavvülden münba‘isdir. Sür-
mekde olan nebâtât ile tasfiye olunan havâ-i nesîmî gâyet ceyyid ve müte-
ceddid olduğundan vücûdumuzu îkâz ve tenbîh, teneffüsümüzü tesrî‘ eyler. 
Kanımızda mevcûd kırmızı kürecikler ile havâdaki müvellidü'l-humûzanın 
tesâdüf ü tesâdümü daha tâm ve mükemmeldir. Bu sebebden fasl-ı rebî‘de 
cevelân-ı dem daha bir faʻâliyet, hazm daha bir sühûlet, fi‘l-i temessül 
daha bir sür‘at, beden daha bir kuvvet ve şiddet, hattâ melekât-ı akliye 
daha bir vüs‘at kesb eder. Herkesin hissedebildiği bu tahavvülât bâ-husûs 
fasl-ı rebî‘-i yâbis geçtiğinde, gök kürre-i arzın şu ilk tebessümlerini göz-
yaşları ile o derece istikbâl eylemez ise daha âşikârdır.

İlkbahârda hissolunan intibâh-ı umûmî a‘zâ-yı bedeniyemizi enzifeye 
(kan akması) müsta‘id kılar. Burun kanaması, kan tükürmek, beyne ve ak-
ciğerlere kan hücumu. Bu sebebden dolayıdır ki, Nisan ve Mayıs ayları em-
râz-ı müzmineden muztarib olanlara bâ-husûs meslûlîne gâyet vahîmdir.

Birçok üdebâ ve şu‘arânın bi-hakkın medhiyelerine giren fasl-ı rebî‘ 
gâyet mühlikdir. Çünkü derece-i harâret birdenbire tahavvül eder. Çünkü 
havâ-i nesîmîde birçok mevâdd-ı muzırra peydâ olarak insânı derhâl mev-
sim-i şitâ hudûdunda tevkîf eyler.

Büyük istatistikçilerden ma‘dûd olan Kettler'in Fransa'da 1831'den 
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1841 senesine kadar tutmuş olduğu istatistiklerden [17] anlaşıldığına göre 
fasl-ı rebî‘de, Mart'da aded-i vefeyât fusûl-i sâireden ziyâdedir. Vereme 
(sillü'r-ri᾽e) mübtelâ eşhâs için fasl-ı rebî‘ i‘tikâdât-ı umûmiye hilâfında 
olarak ziyâde vahîmdir. Hâlbuki fasl-ı harîfde illet-i müdhişe-i mezkûre 
için şu‘arânın dedikleri gibi o derece vehâmet yokdur.

Emsâl-i Hikemiye ve Tıbbiye: Cân boğazdan gelir.

Emrâz-ı müstevliye ekseriyâ fasl-ı rebî‘de zuhûr eylemekde ve şiddeti-
ni bu zamânda göstermekdedir. 

Sıcakdan Soğuğa İntikâl
Rebî‘de ne derece dûçâr-ı tehlike olduğumuzu gözden geçirirsek işbu 

faslın beden üzerine olan derece-i teʼsîrini bi's-sühûle anlarız.

Bir gün âftâb-ı âlem-tâb arz-ı endâm eyler, eşi‘a-i hayât-bahşâsı her 
ciheti ısıtmağa ve binâenaleyh havâ da sıcaklanmağa başlar. O hâlde her 
tarafda memnûniyet ve meserret alâmâtı görülür. Kış zamânından beri ağır 
elbise altında ezilip kalmış olan insân üzerinde bulunan esvâbı tahfîf eder. 

Ertesi gün yâhûd üç-dört sâ‘at sonra havâ birdenbire tebeddül ve soğuk 
şiddetle hükmünü icrâ eyledikde tedbîrsizlik seyyiesiyle havânın muvak-
kat harâretine aldananlarda hafîf veya şedîd bazı ârızât ve hâdisât meydâ-
na gelir. En evvel müteessir olacak aʻzâ, fi‘l-i teneffüse hâdim olanlardır. 
Nevâzil çoğalır, zâtü'l-hancere, hunnâk ve hâd sûretde iltihâb-ı kasabât 
nâdir değildir. Nezle-i müstevliye bazen birçoklarını birden iz‘âc eder. 
Nezle-i sadriye çok kere çocuk ve ihtiyârları ifnâ ve gençleri tedâvî olun-
madığı ve isti‘dâdları bulunduğu hâlde vereme (sillü'r-ri᾽e) mübtelâ eyler.

Te’sîr-i bürûdet ile zuhûr eden ve hemen ekseriyâ kâbil-i tahammül 
olan öksürüğe kimse aldırmaz. Lâkin şurası maʻlûm olmalıdır ki, bünyesi 
şübheyi dâ‘î olanlara "nezle-i gayr-ı mütekayyide" ve "hâl-i meşkûk" taʻ-
bîrât-ı tıbbiyesi tahtında bulunan emrâz müstevlî olur. Binâenaleyh gâyet 
nâzik ve hassâs olan aʻzâ-i teneffüsiyeyi soğukdan muhâfaza etmelidir. 
Bâ-husûs [18] mevsim-i şitâda hastalıkla vaktini geçirmiş olanlarda nez-
le-i ri᾽eviyenin belsemiyât vesâir edviye ile önünü almak elzemdir.



495

Emsâl-i Hikemiye ve Tıbbiye: Uyumayan genç, uyuyan ihtiyâr has-
tadır.

Soğukdan Sıcağa İntikâl
Şedîd soğukları müte‘âkib havânın birdenbire sıcağa dönmesi hüküm 

sürmekde olan hastalıkları tahvîl ve ta‘dîl ederse de sıhhat-i umûmiye-
yi bir ıztırâb-ı cedîde ilkâ eder. Te’sir-i bürûdetle husûle gelerek eskimiş 
(müzmin) emrâzda derhâl bir iʻtidâl görünürse de bazı eşhâs-ı nâzikede 
çat pat mevsim-i hârda merʼî emrâz-ı evveliye zuhûr eyler. Fesâd-ı miʻde, 
fesâd-ı mi‘â, tuhme, baş sersemliği ve baş dönmesi ile müterâfık re’se doğ-
ru ihtikânât, burun kanaması (nezf-i enfî), kolerin, sekte-i ri᾽etân, sekte-i 
dimâğ emrâz-ı mezkûr zuhûra geldiğinde bile harâretin bu derece teʼsîrine 
şaşıp kalırız.

Harâret-i havâ ile gayr-ı mütenâsib elbise-i şitâiyesini hâlâ taşımakda 
ve et‘ime-i yevmiyesine mikdâr-ı kâfi esmâr-ı mülettafa ve sebzevât-ı mü-
leyyene ilâve etmemekde olan zevât harâret-i hâriciye ile muvâzenetde 
bulunamaz. Muhâlif-i hıfzıssıhha bir hareket-i gayr-ı ma‘kûle pek çok defa 
sûret-i nâgehânîde emrâz-ı sayfiyenin zuhûruna bir sebeb-i müessirdir. 

Emrâz-ı Müstevliye
Fasl-ı rebî‘de harâretin işbu teʼsîrât-ı evveliye-i mübremesiyle berâber 

ekseriyâ kızamık (hasebe), çiçek (cederî), boğmaca öksürüğü (su‘âl-i dikî), 
difteriya ve kuşpalazı (zâbiha-i hânika) gibi emrâz-ı müstevliyenin zuhûru 
ve yeniden nüksü görülmekdedir.

Harâret-i râtıbenin te᾽sîriyle husûsî bir takım muhammerâtın, mikrob-
ların sûret-i serîʻada tekessüründen ileri gelmesi muhtemel olan emrâz-ı 
muhtelife-i mezkûreye karşı ihtiyâten tedâbîr-i mahsûsada bulunmak el-
zemdir. 

Meselâ aşılanmak (telkîh-i cederî) vesâit-i sâireden ziyâde çiçekden 
vücûdu hıfz u vikâye eder. Boğmaca öksürüğüne karşı teceddüd-i havâya 
gâyet iʻtinâ etmek tedâbîr-i tahaffuziyedendir. Emrâz-ı müstevliye zamâ-
nında ve bilhâssa kolera vaktinde muzadd-ı ta‘affünât kullanmak gâyet 
fâidelidir.
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İlkbahara Müte‘allik Tedâbîr-i Sıhhiye
Rebî‘de emtâr-ı kesîre ve riyâh-ı [19] bârideden husûle gelen tebed-

dülât-ı havâiyeye mukâvemet için giyilecek elbisenin mutlakâ yünden ol-
ması şartdır.

Emsâl-i Hikemiye ve Tıbbiye: Boşboğaz bir hekîme mâlik olmak has-
talıkdan bedterdir.

Mevâsimin te᾽sîrât-ı muzırrasına ilk ma‘rûz fukarâ takımıdır ki, me-
zellet ü meskenet içinde imrâr-ı evkât ederek şitâ ve sayfda ve bahâr ve 
harîfde aynı elbise ile bulunurlar.

Derece-i harârete göre elbise taşımak hıfz-ı sıhhatin maksad-ı aslîsi ve 
gâye-i hakîkiyesidir. 

İhtiyârlar ve çocuklar sühûletle teberrüde ve tebeddülât-ı havâiyeye 
meyyâl ü âmâde olduklarından onların daha kalın elbise giymeleri şerâit-i 
lâzımedendir. Sıracalı ve lenfevî mizâclı olanlar seyrek mensûc ve yün-
den ma‘mûl elbise giymelidirler. Demevî mizâcda bulunanların fanila gibi 
yünlü şeyler isti‘mâl etmemeleri daha hayırlıdır. Hulâsa ilkbahârda, ne 
Kasım ortasında giyildiği kadar çok ve ne Ağustos'daki kadar az ve hafîf 
elbise taşımalıdır. Tebeddülât-ı havâiyeyi nazar-ı iʻtinâdan ayırmamalıdır.

Et‘ımeye gelince; ilkbahârın yetişdirdiği sebzevâtdan enginarın 
hazmı kolaydır, kerevizin hazmı da sehldir. Salatalar sû-i hazma mübtelâ 
olanlara muzırdır. Lâkin miʻdesi kavî olanlara müfîddir. Çünkü ağdiye-i 
hayvâniyenin hazmını teshîl eder. Yağlara dikkat etmelidir. Öyle çerviş 
ve kuyruk yağlarını aslâ kullanmamalıdır. İstanbul'da ekseriyâ fesâd-ı 
miʻdenin sebeb-i hakîkîsi yağlar olduğuna huzzâk etıbbâ müttefik bi'r-
reʼydir. Bu memleketde etden ziyâde yağ ekl ü sarf olunuyor. Etden ziyâde 
yağın fâideli olduğuna i‘tikâd ediliyor. Bu iʻtikâd-ı bâtıl sebebiyledir ki, 
kassâblardan etin yağlı taraflarını alıyorlar.

Portakal gibi tatlı ve sulu meyveler atş u harâreti teskîn etdiğinden es-
nâ-yı harâretde yemelidir. Lâkin hâm olmamalarına ve kesretle ekl edilme-
melerine dikkat etmelidir. Zîrâ sû-i hazm ve ishâle bâdî olur.
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Mesâ‘î-i akliye bu zamânda insânı ziyâde it‘âb eylediğinden mümkün 
mertebe sık sık kırlara çıkarak tenezzüh eylemek ve harekât-ı bedeniyede 
bulunmak ve el işleriyle uğraşmak fâidelidir.

Çiçeğe karşı bu zamânda aşılanmak ziyâde nâfi‘dir. Fasl-ı rebî‘de [20] 
muhammerât ve meyâsimâta karşı hâmız-ı fenik, tenkâr, taht-ı kloriyet-i 
kils vesâir muzadd-ı ta‘affünât ve lenfevî bir mizâcı ve sırâcalı bir bün-
yeyi ıslâh için iyod ve emrâz-ı cildiyeyi teşfiye için arsenik ve kükürt ve 
romatizma (resye) ve nıkrîs ve iltihâbât-ı mefâsıla karşı esâsı suddan ibâret 
kaleviyât isti‘mâl etmek ve onun için de bir tabîb-i hâzıka mürâcaʻat etmek 
lâzımdır.

Emsâl-i Hikemiye ve Tıbbiye: Derd gider ammâ yeri boş kalmaz.

Hulâsa: Tedbîr ve ihtiyâtı bir an nazar-ı im‘ândan ayırmamalıdır.

Emsâl-i Hikemiye ve Tıbbiye: Hastanın hekîme karşı emniyeti çok 
defa tabâbet kadar müessirdir (İbn Sina).

[21] Çilek
Fasîle-i verdiyeye mensûb hoş râyihalı ve gâyet latîf, lezzetli bir mey-

vedir. Çileğin envâ‘ı pek çok ise de bizim yerli çilekler, gerek lezzet ve 
gerek râyiha cihetinden cümlesine müreccahdır.
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Çileğin envâ‘ı

Fransa'da senevî tahmînen on milyon sepet çilek istihlâk olunmakda 
imiş. Usâresi kırmızı ve beyâz olduğu gibi, etinin ta‘mı da pek latîfdir. Es-
kiden çilek sıhhî bir yemiş olarak pek ziyâde isti‘mâl olunurdu. Cisneros, 
Boerhaave nâm etıbbâ nıkrîse ve sıtmaya fâidesini ve müberrid ve mülattıf 
olduğunu isbât eylemişlerdir.

Emsâl-i Hikemiye ve Tıbbiye: En iyi gıdâ, en iyi hazmolunandır.

Sıhhat nokta-i nazarından pek de sühûletle hazm [22] edilmez bir mey-
vedir. Za‘îfü'l-miʻde olanlarda sû-i hazmı mûcib olduğu gibi miʻdeye ek-
şilik ve sancı verir. Çok mikdârda ekli nıkrîs ve mesânede taş illetlerine 
fâideli olduğu rivâyet ediliyorsa da su‘ûbet-i hazmından [dolayı] çokça 
mikdârda ekli câiz değildir.

Emsâl-i Hikemiye ve Tıbbiye: Lezzet ve arzu ile yenilen her şey sühû-
letle hazmolunur.
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[23] Sene-i Hicriye 1318 - Sene-i Mâliye 1316 [1900]

E
yyâm

H
aziran-ı R

um
î

H
aziran-ı E

frencî

Saferü'l-hayr

R
ûz-ı H

ızır

Tulûʻ-ı Şem
s

Z
uhr

İm
sâk

M
ülâhazât

S D S D S D
Perşembe 1 14 16 40 8 50 4 33 7 26
Cuma 2 15 17 41 50 33 26
Cumartesi 3 16 18 42 50 32 25
Pazar 4 17 19 43 49 32 25

Pazartesi 5 18 20 44 49 32 25 Mebde-i eyyâm-ı 
tavîle

Salı 6 19 21 45 49 32 24

Çarşamba 7 20 22 46 49 32 24 İngiltere kraliçe-
sinin ku‘ûdu

Perşembe 8 21 23 47 48 32 24
Cuma 9 22 24 48 48 32 24
Cumartesi 10 23 25 49 48 32 24

Pazar 11 24 26 50 49 32 24 Gündönümü fır-
tınası

Pazartesi 12 25 27 51 49 33 25
Salı 13 26 28 52 49 32 25



500

Çarşamba 14 27 29 53 50 32 25
Perşembe 15 28 1 54 50 32 26
Cuma 16 29 2 55 51 33 26
Cumartesi 17 30 3 56 51 33 27
Pazar 18 1 4 57 52 33 28 Yaprak fırtınası
Pazartesi 19 2 5 58 52 33 29
Salı 20 3 6 59 52 34 30
Çarşamba 21 4 7 60 53 34 31
Perşembe 22 5 8 61 54 34 32
Cuma 23 6 9 62 55 35 35
Cumartesi 24 7 10 63 56 35 36
Pazar 25 8 11 64 57 36 37

Pazartesi 26 9 12 65 57 36 38
Şeb-i Mevlidü'n-
Nebî aleyhi's-
salâtü ve's-selâm

Salı 27 10 13 66 58 37 39
Çarşamba 28 11 14 67 59 37 41
Perşembe 29 112 15 68 9 1 37 43
Cuma 30 13 16 69 3 38 45

Bayılma
İnsân, bayıldığı vakit ya kendini büsbütün gaybeder (gaşy) yâhûd baş 

dönmesine, göz kararmasına, kulak çınlamasına uğrayarak ziyâde bir zaʻf 
duyar ki, bu hâlde kendini büsbütün gaybetmeyip etrâfında neler geçtiğin-
den haberdârdır. Hâlbuki gaşyde teneffüs büsbütün durmuş, hattâ nabız 
duyulamayacak dereceyi bulmuşdur. Gaşy mevt-i ânî, mevt bir gaşy-i ebe-
dîdir.

Böyle bir hâlde hastayı başı aşağı gelmek üzere yatırmak, teneffüsüne 
mâniʻ olacak esvâbı çözüp gevşetmek, bulunduğu mahalle tâze havâ celb 
etmek, yüzüne soğuk su serpmek, lokman rûhu ve sirke ve kolonya vesâire 
koklatmak münâsibdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Tedâvî-i emrâzda en birinci tedbîr se-
bebi, ref‘dir.
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[24] TOZ

Toz, herkesçe bilinen ve fakat 
ale'l-ekser lüzûmu kadar ehemmiyet 

verilmemesiyle müz‘ic ü mühlik bazı ârızât ve emrâza sebebiyet veren 
bir takım zerrâtdır. İşbu zerrâtın en küçükleri karanlıkça bir odaya perde-
ler arasından dâhil olan şu‘âʻât-ı şemsiye istikâmetinde pek güzel görülür. 
Şu‘âʻât-ı mezkûreye dikkat edilirse birçok zerrâtın aşağı yukarı inip çıka-
rak bir hareket-i dâimede bulundukları ve hafîf bir üflemenin bu âlem-i 
zerrâtda ne derece dehşetli bir cereyâna ve bir herc ü merce bâdî olduğu 
enzâr-ı hayret ü taʻaccübe çarpar. Hey’et-i mecmû‘asına toz nâmını verdi-
ğimiz zerrât-ı sagîre-i mezkûrenin âlât-ı mahsûsa ile cem‘ u ta‘dâdı ve hur-
debîn ile taʻyîn-i mâhiyetleri ilâ yevminâ hâzâ bir derece kâbil ve havâ-yı 
nesîmîde mevkiʻine göre az çok dâimâ toz bulunduğu muhakkakdır. Tozu 
teşkîl eden zerrâtdan gözle görülebilen en küçüklerinin kutru bir milimet-
renin yüzde biri râddesinde olup havâdan daha ağır bulunduğu cihetle 
dâimâ zemîne nüzûl ve takarrübe meyyâl ise de hafîf veya şiddetli dâimâ 
mevcûd havâ cereyânları zerrât-ı mezkûrenin tevazzu‘una mâniʻ olmağla 
berâber onları yerden dahi kaldırarak ancak havânın sâkin ve cereyânın 
mefkûd olduğu mahalle atar. Toz kışın gâyet az olduğu hâlde ilkbahârda 
tezâyüd eyler ve yazın bu hâl devâm ile ancak sonbahârda tenâkusa başlar. 
Hafîf bir yağmur havâda sebh eden zerrât-ı mezkûreyi sath-ı arza indirir.

Havâda uçmakda olan tozlar nev‘ ve tabî‘atlarına göre gubâr-ı maʻdenî 
ve gubâr-ı uzvîye taksîm olunur.

Gubâr-ı maʻdenî ale'l-ekser, ecsâm-ı fahmiye ve hadîdiye ile ince 
kum ve toprak (çakmak taşı) ve alçıdan ibâretdir. İşbu ecsâm-ı maʻde-
niyenin [25] teneffüsü ile ciğerlere dühûlü onların iltihâbına bâdî olarak 
sillü'r-ri᾽eye yani vereme şebîh bir takım âfât-ı vahîmeye sebebiyet vere-
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bilir. Kömürcüler, bileyciler, dülgerler, bakırcılar vesâire arasız bir öksü-
rüğe ma‘rûz ve mübtelâdırlar ki, bu hâl serî‘an tedâvî edilmeyecek olursa 
ârızât-ı vahîmeye tahavvül edebilir. Arsenik ve kurşun maʻdenleriyle uğ-
raşan amele ma‘âdîn-i mezkûrenin tozlarını teneffüs ile ale'l-ekser daha 
vahîm emrâza dûçâr olurlar.

Emsâl-i Hikemiye ve Tıbbiye: Kuvve-i hâfıza, dimâğın bir karakoludur.

Bunlardan başka havâda daha bir takım tozlar bulunur ki, bunların 
teʼsîrâtından hemen kimse kurtulamaz. Bu tozların esâsı hayvânî ve nebâtî 
olup her yere intişâr etmiş olan mevâdd-ı uzviyeden ibâretdir. Bir takımı 
akmişe ve elbiseden ve döşemelerden mütehassıl pamuk kettân ve kenevir 
elyâfı, nebâtât tüyleri, yemişlerin tüy ve püskülleri, hubûbâtdaki tal‘ veya 
nişasta, böcek kabukları, tavuk tüyleri ilh. gibi cânsız şeyler olup kesret 
üzere havâda bulunur ve gubâr-ı maʻdenî misillü nefes borularıyla ciğer-
leri bi't-tahrîş mu‘ciz öksürüğe sebebiyet verirler. Diğerleri ber-hayât olup 
esâsen mikroblardan müteşekkildir ki, bunlar en vahîmleridir. Zîrâ emrâz-ı 
sâriyenin intişârına bâdî olurlar. Evet, bugün tozlarla bazı mikrobların ne-
fes borularına, akciğerlere girip gâyet mühlik bazı emrâzı tevlîd etdiği mu-
hakkakdır. Veremin intişâr ve tevessü‘üne sebeb-i aslî "basil"lerin tozlarla 
nefes borularına intikâlidir. Bir veremli öksürük ile bî-karâr etrâfına basil 
saçmakda ve balgam ile günde 7.200.000.000 basil çıkarmakdadır. Bura-
ya kadar yazdığımız husûsât-ı umûmî ve bir dereceye kadar zerrât-ı gu-
bâriyenin küçüklerine dâir olup biraz da memleketimizdeki teʼsîrâtından 
bahseyleyelim ve bunun için yazacağımız şeyleri mesken ve sokak tozları 
iʻtibârıyla iki[ye] taksîm edelim.

Evlerimizdeki oda, sofa, salon ve merdivenler her gün bir veya iki ik-
tizâsında daha ziyâde defa süpürülür ve bunun için de süpürge ve farâş 
isti‘mâl olunur. Bir oda süpürüldü mü farâş süprüntü ile dolar. Bu süprün-
tünün esâs ve masdarı nedir? Evvel emirde burasını tedkîk etmeli, süp-
rüntü nâmını verdiğimiz işbu zerrât halı, keçe, [26] minder, koltuk, perde 
vesâir döşeme ve eşyâ üzerinden süpürgenin darb ve delkiyle koparılan 
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veya gezer ve otururken elbiseden düşürülen yün, pamuk, kenevir vesâire 
elyâfıyla pencerelerden dühûl eden eczâ-yı sagîreden yani toz ve toprak-
dan başka bir şey değildir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Ne yediğini söyle, ne olduğunu bileyim.

Günde değil bir-iki defa, hattâ süpürge vurulmak üzere beş-altı defa 
süpürülse yine farâş dolar. Çünkü ma‘hûd süpürge vurulur ve ne kadar 
sürtülürse o kadar zerrât husûle geldiği gibi bir tarafa süpürülen toz da sü-
pürgenin salıntısıyla havâya kalkıp süpürülmüş olan tarafa hücûmla konar. 
Odada ziyâde toz husûlüne hizmet eden esbâbın başlıcası da bazı evlerde 
geceleri yatakları serip döşekleri kabartmak ve sabâhleyin yorganı silkerek 
yatağı toplayıp yüklüklere tıkmak usûlüdür. En ziyâde istirâhat mahalli 
olan yataklarda tahtakurusuyla pire sürüleri gezerken artık toza kim ehem-
miyet verir? Yaz geldi mi halılar, keçeler kaldırılır, tahtalar yıkanmağa, 
hem de haftada yâhûd on beş günde bir defa bol su ile yıkanmağa başla-
nılır. Tahta aralıklarına giren bu sular, orada bulunan birkaç parmak ka-
lınlığındaki toz tabakasını ısladıp orasını âdetâ bir bataklık hâline getirir. 
Artık böyle bir evde toz ve tahtakurusu, pire olmaz da ne olur? İyi bilirim 
ki, böyle evlerde sâkin olanlar yazın sabâhlara kadar tahtakurusu ve pire 
avlamakla, sivrisinekden kurtulmak için ellerini sallamakla meşgûldürler. 
Bîçâreler evlerinde râhat ve huzûr ve sükûn göremedikleri hâlde yine çâre 
aramaz ve tâli‘ ve kadere isnâd-ı kusûrla hiçbir tedbîrde bulunmazlar. Toz-
dan bahsederken biraz saded[de]n çıkdık, yine avdet edelim.

Evlerimizdeki tozları toplayıp ortalığı temizlemek için her gün mü-
teʻaddid defalar süpürmekden vazgeçip öteberi süpürüntü ve kırıntı ve 
döküntüyü el ile toplamak ve iki-üç günde bir defa pencere ve kapıları 
kâmilen açıp mükemmel bir cereyân-ı havâ ortasında güzelce süpürmek 
ve süpürge ile havâya kaldırılan tozlar kondukdan sonra eşyâ-yı lâzımeyi 
yaş bez ile silmek ve yine bir müddet pencereleri açık bırakdıkdan sonra 
kapamak müreccahdır.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Çabuk yiyen ağır hazmeder.

[27] Ma‘amâfîh toz husûlüne bâdî olacak esbâbı def‘ etmek de iktizâ 
eyler. 

Sıhhat-i umûmiyeyi ve râhat ve huzûru en ziyâde ihlâl ve cümleyi iz‘âc 
eden şey sokak ve câddelerin tozlarıdır. Çünkü sokaklarda tozdan bulutlar 
ve kasırgalar deverân u cevelân etmekde olduğu bir zamânda evlerde pen-
cere açılamayacağı şöyle dursun, bazı câddelerde ikâmet edenlerden toz 
girmemek için pencere aralıklarını bezlerle kapayanlar ve toz deryâsını 
hâtırına getirerek işini gücünü terk ü te’hîr edenler bile vardır. Tozdan mü-
rekkeb kesîf bulutların bir başdan öbür başa seyretdiği bir câdde üzerinde 
bundan ziyâde insânı iz‘âc ve sıhhati ihlâl eden bir şey var mıdır?

Sâye-i umrân-vâye-i hazret-i pâdişâhîde bir hayli zamândan beri câd-
deler sulanmak ve bazı sokaklar parke taşlarıyla döşenmek gibi icrâât sâ-
yesinde toz fırtınaları bir derece azalmış ise de en ziyâde işlek câddelerin 
hâlâ şose tarzında bulunuşu ve mürûr u ubûrun pek ziyâde olması hase-
biyle böyle günde birkaç defa sulanışın hıfz-ı sıhhat nokta-i nazarından 
arzu edildiği sûretde te᾽sîri görülmemekdedir. Tozun ref‘-i mehâzîri için 
şose olan câddelerin tedrîcen parke taşlarla döşenmesi veya başka bir sû-
retde kaldırımlanması, iki tarafda bulunan ağaçların neşv ü nemâsına biraz 
daha dikkat ü iʻtinâ edilmesi ve o derece geniş olmayan yâhûd bir tarafdan 
kenâra yakın tramvay geçen câddelerin hiç olmaz ise bir kenârında ağaçlar 
yetişdirilmesi tavsiye olunur. Sinîn-i vefîreden beri ekilmiş olan ağaçların 
böyle pek bodur kalmalarına en birinci sebeb, eşcârın ciğerleri mesâbe-
sinde olan yaprakların bir toz tabakasıyla örtülerek boğulması ve aʻzâ-i 
hazmiyesi hükmünde olan köklerinin sulanmayıp küçük taşlar ve katı kum 
ve topraklar arasında sıkışakalmasıdır.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Bir ihtiyâr için en fenâ şey, iyi bir aşçı 
ile genç bir kadındır.
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Emrâz-ı ri᾽eviye ve sâriyenin husûl ü intikâlinde dahl-i küllîsi olan toz-
ların önünü almak ve şehrin havâsına daha bir ciyâdet vermek için sokak-
lar sulatdırılmağ[l]a berâber meselâ Bâbıâli Câddesi ve Divanyolu gibi ge-
niş sokaklarda bulunan ağaçların hiç olmaz ise [28] iki-üç günde bir defa 
olsun su borularıyla mükemmelen yıkatdırılması ve gars olunan mahallere 
ehemmiyet verilmekle berâber ağaçların kökleri taşlar ve çimentolar ile 
sıkışdırılmayıp etrâfa demirden dâirevî ve geniş ıskara yaptırılarak mezâ-
him-i hâriciyeden muhâfaza edilmesi, dört yol ağzı ve küçük meydânlara 
müte‘addid ağaçlar dikilerek küçük küçük bağçeler meydâna getirilmesi, 
ağaçlara dikkat ve nezâret etmek üzere muktedir ve faʻâl meʼmûrlar taʻyîni 
ve meʼmûrînin İstanbul Zirâ‘at Müfettişliği taht-ı nezâretinde bulundurul-
ması vârid-i hâtır olmakdadır.

Burun Kanaması
Bu aylarda sık sık burunları kanayan bazı zevât ve etfâle tesâdüf edile-

ceğinden ârıza-i mezkûre ve tedâbîr-i mukteziyeden bir nebze bahsi münâ-
sib gördük. 

Lisân-ı tıbda "ruʻâf" taʻbîr olunan burun kanamasının esbâbı müteʻad-
did ve muhtelif ise de husûle geldiği kâffe-i şerâit ve ahvâl nazar-ı tedkîke 
alındığı hâlde tabîʻat ve vehâmet-i emrâzın teşhîsi kolaylaşır.  Burna bir 
şeyin çarpması yâhûd burun üzerine düşme ile husûle gelen kanlar (nezf), 
evvelce hiçbir alâmet ibrâz etmeksizin def‘aten vukû‘a gelir ve bu da ça-
buk durarak bir daha zuhûr eylemez ise hiçbir vehâmet göstermez. Lâkin 
alın üzerinde şiddetli bir ağrı husûlü ile kan akar ve hasta da baygın bir 
hâlde bulunur ise burun kemiklerinin yâhûd kâʻide-i kıhfın kesrinden kor-
kulur.

Baş ağrısını müte‘âkib zuhûra gelen burun kanaması ya güneş çarpma-
sından, sıcak bir mahalde çok oturmadan, def‘aten harâretin tebeddülün-
den ileri gelir ki, eğer mikdârca ziyâde olmağla berâber çokça sürerse [29] 
bir ihtikân-ı dimâğî vukû‘undan iştibâh edilir yâhûd bu gibi te᾽sîrât tahtın-
da olmayarak burun kanaması ile berâber hummâ, et‘imeden nefret, ziyâ-
de bir kırgınlık mevcûddur ki, bu hâlde ishâl ve kulunçlar zuhûr eder ise 
karahummâdan, kızamık vesâire gibi hummeyât-ı indifâ‘iyeden korkulur.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Akacak kan damarda durmaz.

Ârızî olacak yerde her hafta yâhûd birkaç aylar her gün burun kanar ise 
bu hâl ya yüz ve diş etlerinin solukluğu ile de belli olan ziyâde bir kansız-
lıkdan veya kalb ve karaciğer hastalıklarından yâhûd kan ziyâ‘ına sebeb 
olan ziyâde bir isti‘dâddan ileri gelir. Sebebi ne olursa olsun burun ya bir 
tarafdan veya ale'l-ekser olduğu gibi iki tarafdan, bazen yalnız önden ba-
zen ise arkadan yâhûd hem önden hem de arkadan kanar ki bu hâlde yani 
kanın burnun arka deliğinden akmasıyla bir kısmı miʻdeye gideceğinden 
bilâhare kay ile dışarı çıkabilir. 

İşte bu husûs nazar-ı dikkate alındığı hâlde bazen husûle gelen kan 
kusmasından o derece telâş edilmez. Akan kanın mikdârı muhtelifdir. Es-
bâbından sarf-ı nazar ârıza-i mezkûre kesretli ve sık zuhûr etdiği hâlde 
vahîm olmayarak yalnız bir fakrü'd-demi intâc edebilir. Ancak yaşın yâhûd 
mizâcın te᾽sîriyle nüzule, nezf-i dimâğîye ziyâde müsta‘id olanlarda kanı 
durdurtmamalıdır. Lâkin kanın çokça gayb olmaması da şartdır. Husûsât-ı 
sâirede kanı derʻakab tevkîf etmelidir. Hasta, başı yüksek olduğu hâlde 
serîn bir mahalle getirilerek ve şakâklarına bilâ-ârâm soğuk suya yâhûd 
lokman rûhuna batırılmış bezler veyâhûd daha iyisi derûnuna buz parçaları 
konmuş mendiller koymak, burnuna gâyet soğuk ve biraz sirke ilâve olun-
muş su çekdirmek, kanın akdığı tarafdaki kolu 2-5 dakîka havâya kaldıra-
rak aynı zamânda burun deliğini kapamak, büyük bir anahtâr gibi maʻdenî 
ve soğuk bir cismi zahra koymak çok kere müessirdir. Tedâbîr-i mezkûre 
te᾽sîr eylemez ise burun deliğine ortasından bir iplik ile bağlı bir yumak 
yâhûd temiz ve ta‘kîm edilmiş tülbend sokmalı, eğer bununla da kan din-
mez ise sokulacak olan tıpayı yarı yarıya sulandırılmış fevk-ı klor-ı hadîde 
batırmalıdır. Kan yine akar ise  -ki bu hâl müstesnâ kabîlindendir-  derhâl 
bir tabîbi daʻvet etmelidir. Zîrâ tedâvî erbâbına âiddir.

Emsâl-i Hikemiye ve Tıbbiye: Derd gider ammâ yeri boş kalmaz.
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[30] Sene-i Hicriye-i Şemsiye 1278 - Sene-i Mîlâdiye 1900

E
yyâm

Tem
m

uz-ı R
um

î

Tem
m

uz-ı E
frencî

R
ebîʻülevvel

R
ûz-ı H

ızır

Tulûʻ-ı Şem
s

Z
uhr

İm
sâk

M
ülâhazât

S D S D S D

Cumartesi 1 14 17 70 9 3 4 39 6 47 Fransızların 
millî yortusu

Pazar 2 15 18 71 4 40 49
Pazartesi 3 16 19 72 6 40 51
Salı 4 17 20 73 11 8 41 54
Çarşamba 5 18 21 74 9 42 56 Fırtına
Perşembe 6 19 22 75 10 42 58
Cuma 7 20 23 76 12 43 7 00
Cumartesi 8 21 24 77 14 44 3
Pazar 9 22 25 78 15 45 5
Pazartesi 10 23 26 79 16 46 8
Salı 11 24 27 80 17 46 10
Çarşamba 12 25 28 81 19 47 12
Perşembe 13 26 29 82 21 48 15
Cuma 14 27 30 83 23 49 17
Cumartesi 15 28 1 84 25 50 20
Pazar 16 29 2 85 27 51 22
Pazartesi 17 30 3 86 28 52 24
Salı 18 31 4 87 31 53 27

Çarşamba 19 1 5 88 32 54 29 Evvel-i eyyâm-ı 
bâhûr 

Perşembe 20 2 6 89 34 55 32
Cuma 21 3 7 90 37 56 35
Cumartesi 22 4 8 91 40 57 38
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Pazar 23 5 9 92 14 58 41
Yahudilerin 
kara bayramı 
(Nîşâbâh)

Pazartesi 24 6 10 93 44 59 43
Salı 25 7 11 94 45 5 00 46

Çarşamba 26 8 12 95 47 5 1 49 Eyyâm-ı bâhû-
run sonu

Perşembe 27 9 13 96 10 50 2 52
Cuma 28 10 14 97 53 3 55
Cumartesi 29 11 15 98 55 4 58
Pazar 30 12 16 99 57 6 8 1
Pazartesi 31 13 17 100 59 7 4

Saçımız Kaç Kıldan İbâret?
İngiliz etıbbâsından biri insânın saçını terkîb eden kılları ta‘dâd etmek 

fikrine düşmüş ve muhtelif eşhâsda bir parmak murabba‘î mahalli setr 
eden eş‘ârı kemâl-i ciddiyet ve sebât ile sayarak ale'l-vasat 1.066 aded 
bulmuşdur. Bir insânın kafasının mesâha-i sathiyesi vasatî olarak 102 par-
mak murabba‘ı olduğundan 1.066 adedini bu rakamla darb ederek saçın 
127.920 aded kıldan ibâret idüğini bulmuşdur.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Sakal ve bıyık olan tarafda kuvvet ve 
iktidâr vardır.
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[31] GÜNEŞ VURMASI

Güneşin şiddet-i teʼsîriyle ale'l-umûm vücûdda veyâhûd bir uzuvda husû-
le gelen alâim ve âsâr-ı maraziyenin mecmû‘una "güneş vurması" denir. Bu 
hâl husûsuyla memâlik-i hârrede bulunup henüz iklîm ile imtizâc ve sıcak 
yerlerde yaşayan akvâm gibi fanila ve yünden esvâb giymeyerek tedâbîr-i 
lâzımeye riʻâyet etmeyen zevâtda görülür. Cezayir ve Senegal taraflarına 
sevk olunan Fransa askerinde ârıza-i mezkûreye çokça tesâdüf edilmekde-
dir. Birkaç sâ‘at içinde, ziyâde bir kan hücûmunu îmâ eden ihtilâcât ve he-
zeyân yâhûd cümle-i asabiyeden ziyâde fi‘l-i teneffüsün sektedâr olduğuna 
delâlet eyleyen ihtinâk alâim ü âsârı ile vefât edenler nâdir değildir. Haziran 
ve Temmuz aylarında zahmetli iş görenlerde ıztırâbât-ı teneffüsiye, baş dön-
mesi, gaseyân görüldüğü gibi sekte-i kalbiyeye, felc-i ânîye mübtelâ olarak 
ilk imdâd ve muʻâvenetden evvel irtihâl edenler yok değildir. Memâlik-i 
mu‘tedilede ancak yazın sıcak zamânlarda güneş vurmasına tesâdüf olunur. 
Ova ve tarlalarda çalışan orakçı ve çiftçiler güneşin şu‘âʻât-ı hârresine pek 
ziyâde maʻrûzdurlar. Bunların hasbe'z-zarûre bu yoldaki mesâʻîlerine iʻtirâz 
olunamaz ise de orta güneşde bilâ-mecbûriyet dolaşanların ve evlâdını bilâ-
lüzûm güneş altında gezdirerek hastalandıran vâlidelerin harekâtını muâha-
zeye hakk u salâhiyetimiz vardır, i‘tikâdındayız.

Güneşin bu yoldaki hafîf bir teʼsîriyle ya birkaç günler devâm etmek 
üzere bir baş ağrısı yâhûd şiddetli baş ağrısıyla birlikde gaseyân ve kaylar 
zuhûr eder.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Başı gölgede, ayakları güneşde tutmalı.

[32] Vech ziyâde nâzik ve nârîn ise pişmiş bir istakoz rengini alır ki, bu 
hâl muhâtaralı değil, sakîldir. Çünkü pek çabuk bertaraf olmaz. Bu sûret-
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de yalnız şu‘âʻâtın teʼsîr eylediği taraf daha ziyâde kızaracağından vech 
çirkin bir manzara alır; şedîd bir teʼsîr ile yüzde yâhûd ellerde yılancık 
zuhûr eder. Daha ziyâde bir şiddetde eğer şu‘âʻât-ı şemsiye başa uzunca 
bir müddet teʼsîrde bulunur ise bayılma, baş dönmesi, göz kararması, felc-i 
ânî vesâire gibi ihtikân-ı dimâğî yani başa kan hücûmu alâmâtının kâffesi 
meydâna gelir. Çocuklarda ale'l-ekser ihtilâcât ve beyin hummâsı dehşet-
nümâ-yı zuhûr olur.

Don César de Bazan "başı gölgede, ayakları güneşde tutmak" lüzûmu-
nu tavsiye eylemekde haksız değildir. Evet, yazın güneşin başa teʼsîrinden 
ihtirâzla teʼsîrât-ı şemsiyenin az olduğu sâ‘atlerde dışarı çıkmak ve ik-
tizâsında şemsiye taşımak lâzımdır. Her türlü tedâbîre riʻâyet ile berâber 
eğer güneş çarpmış ise karanlıkça serîn bir odada yatak üzerine uzanmak, 
alna ve kafatası üzerine serîn bir suya batırılmış bezler koymak, buzlu de-
ğil serîn mâyi‘âtı azar azar içmek, istirâhat-ı tâmmede bulunarak kırâat 
ve hattâ mülâkâtdan ihtirâz eylemek, yılancık yâhûd ihtikân-ı dimâğîden 
korkulur ise bir müshil içmek ve bacaklar üzerinde hardal kâğıdları gez-
dirmekle berâber kulak arkalarına sülük yapışdırmak kavâ‘id-i sıhhiye-i 
mukteziyedendir. Çocuklar için de bu yolda hareket edilmesi lâzım gelirse 
de kavî bünyede olmayanlara sülük yapışdırılması da muvâfık-ı maslahat 
değildir.

Hulâsa
Güneş vurması, çarpması
Güneş altında bütün gün iş ile uğraşan köylülerde, bir seyr-i serî‘ ile ha-

reket eden askerlerde, seyyâhlarda görüldüğü gibi bazen güneşin şiddet-i 
ziyâ ve harâreti insâna çarparak mahallî ve umûmî bazı ârızâta sebebiyet 
verir. Şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, bazen hezeyâna 
bazen yüzde yılancığa sebebiyet verecek derecede kızartı, tekellümde güç-
lük, bulantı ve kay, hattâ felc ve gaşy güneş vurmasının alâmâtındandır.

Böyle bir hâlde hastayı gölgeli ve serîn bir yere getirip oturtmak yâhûd 
başı yüksek olmak üzere yatırmak, sıkı esvâbını gevşetip çözmek, başını so-
ğuk suya batırılmış bezlerle sarmak, kendisine serîn meşrûbât vermek, iktizâ 
eder ise bir müshil içirmek, tenkıye eyle[mek] tedâbîr-i lâzımedendir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Güneş girmeyen yere hekîm girer.
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[33] Deniz Havâsı, Denizde Banyo

Su ile tedâvîyi sudan zannetmeyiniz.
Bugün müsâʻadenizle, deniz havâsının, denizde banyonun ve soğuk 

suya dalmanın teʼsîrât ve fevâidi ile bu bâbda ittihâzı lâzım gelen tedâbîr-i 
sıhhiyeden bahsedeceğim.

Su ile tedâvînin "sudan" olmadığını sekiz-on sene evvel neşreylemiş 
olduğum Su ile Tedâvî risâlesi ile isbât etdiğim gibi bugün de birçoklarının 
eğlence addedip lüzûmlu lüzûmsuz girdiği deniz suyunun ve teneffüs ey-
lediği havâsının teʼsîrâtınca pek mühim olduğunu, ekser-i emrâzda fâidesi 
görüldüğünü, emrâz-ı etfâlde pek müessir bulunduğunu zikr ile erbâb-ı 
ulü'l-ebsârın enzâr-ı dikkatini celb etmek istiyorum.

Deniz suyu ve havâsının ve sevâhil-i bahrın teʼsîrât-ı hayât-bahşâsı na-
zar-ı dikkate alındığındandır ki Avrupa'nın her tarafında "bahrî hastahâne-
ler" inşâ olunmuş ve buraya büyük ve küçük herkes senenin bazı mevsim-
lerinde yâhûd bütün sene kabûl olunarak tedâvî edilmekde bulunmuşdur. 

İtalya sevâhilinin birçok yerlerinde ve İngiltere ile Fransa'nın bazı ma-
hallerinde mevcûd olan bu nev‘ hastahânelerden pek çok istifâde edilmek-
dedir.

Tedâvî-i emrâzda deniz suyundan, deniz banyosundan istifâde edildiği 
gibi havâsından da nef‘ u fâide görülmekdedir. Onun için evvel emirde [34] 
havâ-i bahrînin ba‘dehû denizde banyonun teʼsîrâtını arz u beyân edeyim.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Esâsen bir su kitlesi, kesîf bir nev‘ sis-
den ibâretdir.

Deniz havâsının teʼsîrât-ı hayât-bahşâsı yalnız terkîb-i kimyevîsinden 
ileri gelmez. Zîrâ bu bâbda havâ-i bahrî ile berrî arasında fark hissolu-
namayacak yâhûd mûcib olduğu muhassenât-ı kesîreyi îzâh edemeyecek 
derecede azdır. Ancak deniz havâsı gâyet sâf ve ceyyid olup havâ-i berrî 
gibi her nev‘ tasa‘udât ile ifsâd olunmuş değildir. Hiçbir meyâsimâyı hâvî 
olmadığından mukavvî ve sâlimdir.

Hava-i bahrî "ozon" denilen cismi, iyod ve brom mâddelerini ve toz 
zerrâtını hâvî ise de asıl teʼsîr-i mukavvîsi sâfiyetinden ileri gelir. Bu se-
bebden iktisâb-ı kuvvet ve sıhhat için mutlak sûretde denize girmek lâzım 
değildir. Denize girenler kadar ve belki onlardan ziyâde sıracalı ve raşitik 
olup banyo edemeyecek derecede olan çocuklar sâhilde kumlar üzerinde 
oynayarak istifâde eylemekdedirler. Asabî ve kâbil-i taharrüş ve sık sık 
boğaz ağrısına mübtelâ olanlar ve ikinci dereceyi bulan veremler deniz 
havâsından istifâde etmeyip zarar görürler. Ziyâde bir tazyîk ile muʻayyen 
hacimde olan havâ-yı nesîmî kesretle müvellidü'l-humûzayı hâvî olduğu 
ve ziyâde bir tazyîk tahtında olan havâ ile teneffüs daha ziyâde sühûlet 
ve "istihâle-i dem" daha bir sür‘at kesb eylediği maʻlûm ve sâhil-i bahrda 
ise şerâit-i mezkûre mevcûd olduğundan burada havâ daha mülâyim, daha 
müessir ve müvellidü'l-humûzayı daha ziyâde hâvîdir. Sıracalı, raşitik yani 
kanbur ve kemik hastalığına mübtelâ çocukların sâhil-i bahrda yalnız oy-
namağla iktisâb-ı âfiyet eylediklerini mahsûsan bu yolda tedâvî ve etfâlde-
ki ilel-i bünyeviyeyi teşfiye için inşâ olunan Fransa'da Berck-sur-Mer Has-
tahânesi'nde bizzât görerek kesb-i yakîn eyledim. Havâ-i bahrînin vücûda 
umûmî olan bu teʼsîrinden başka âfetzede olan nefes borularına da husûsî 
bir teʼsîri vardır ki, aslâ inkâr edilemez. Boruların dâhilini setr eden gışâyı, 
zârı az hassâs kılmağla teʼsîrât-ı hâriciyeye mukâvim bulundurur. El-hâsıl 
denizin yalnız suyundan değil, havâsından da istifâde edilir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Sâf havâ ciğerlerin ekmeğidir.

[35] Denizde banyodan binâenaleyh deniz suyunun teʼsîrinden evvel 
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umûmiyetle soğuk su ile banyodan bahsederek bilâhare aralarındaki farkı 
görelim.

Soğuk bir banyoya girildiği zamân suyun cild üzerine teʼsîri her ne ka-
dar ânî ise de gâyet mühimdir. Zîrâ cild bir uzv-ı müfrez ve müteneffis 
olup harâret-i bedeniyeyi tanzîm ile bir hâl-i muvâzenetde bırakır. Cüm-
le-i deverâniyenin yayılmış bir kısmı gibi olduğundan a‘zâda kanın terâ-
kümâtını bertaraf ederek aʻzâ-i dâhiliyenin hayât ve selâmetini te’mîn eder. 
Bir uzuv mess ü lems olduğundan a‘sâb orada nihâyet bulmağla kendisine 
teʼsîr eden her şey bi'l-vâsıta dimâğa, nuhâ‘-ı şevkîye yani murdâr iliğe, 
a‘sâba da teʼsîr eder. Bu hâlde görülür ki, soğuk su ile banyonun teʼsîrâtı 
yalnız cildde kalmayıp umûm bedene intişâr eylemekdedir. Soğuk suyun, 
nihâyât-ı asabiyeye îkâ‘ eylediği intibâh ve hissiyet ve idâre-i bedeniyeden 
ref‘ etdiği harâret ile olan teʼsîri vücûdun aksâm-ı mütebâkiyesine akseder 
ki, bunun şiddeti ihtisâsât-ı şahsiye ve hâlet-i asabiyeye tâbi‘dir.

Hıfz-ı sıhhat nokta-i nazarında, banyo edilecek soğuk suyun hudûd-ı 
harâreti 12-20 santigrad derece arasındadır.

Hıfz-ı sıhhate tatbîkan soğuk suda banyo etmek için suya birdenbire 
dalmak, yüzüldüğü hâlde orada on beş, yirmi ve yüzme bilinmediği sû-
retde yedi-sekiz dakîka kalmak, üşüme ve ürperme ve titreme ve cildde 
bir nev‘ çimdiklenme hissolunduğu zamân sudan çıkmak lâzımdır. Vücûd 
terli olduğu hâlde terin tebahhur edip kurumasını ve binâenaleyh cildin 
üşümesini beklemeyip bilâ-tereddüd suya atlamalıdır. Bürûdetin teʼsîri ne 
olursa olsun en evvel husûle gelecek eser ahlât ve seyyâlâtın içeri doğru 
hücûmu ve teneffüsde bir sıkıntı ve bir boğulma hissidir.

Cild, ev‘iye-i beşeriyenin yani derideki kıl gibi ince damarların sıkış-
masıyla sararır; takallusât, adalâta da intişâr etmekle tüy ürpermesi ve el 
ve ayak ve çene titremesi ve'l-hâsıl umûmî bir ıspazmoz ve teşennüc hâli 
zuhûr eder. Ba‘dehû husûsuyla suda hareket edilir ise "aksü'l-[38]amel" 
vâki‘ olarak cild kızarır. Derʻakab idâre-i bedeniyede taʻrîf olunamaz bir 
refâh-ı hâl hissolunur. Bürûdetin teʼsîrini müteʻâkib husûle gelen sükûne-
te aksü'l-amel denir. Bu hâlde aksü'l-amel, kâffe-i aʻzânın bürûdete karşı 
gayr-ı iradî bir müdâfa‘asıdır.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Romatizma cildden girdiğinden yine o 
tarîk ile çıkmalıdır.

[36-37] İstanbul'da deniz hammâmları: Denizde banyo

Bu zamânda etrâf-ı bedende hoş bir harâret hissi zuhûra başlar. Cild 
kızarır, teneffüs vüs‘at ve sühûlet, deverân sür‘at, darabân-ı kalb şiddet, 
adalât kuvvet kesb eder. İnsân da ziyâde bir râhatlık duyar. Lâkin bürûde-
tin teʼsîri uzar ise ikinci defa olarak umûmî bir titreme peydâ olur. Fakat 
bu ikinci titremeyi beklemek fâidesiz olmağla berâber çok kere muzırdır. 
Soğuk su ile banyonun taht-ı teʼsîrinde âlâim-i iğtidâiye tebeddülâta uğrar. 
Tahavvülât ve tebeddülâta sebeb, mâyi‘in cild üzerine darbe ve tazyîki, be-
denden ref‘-i harâret, vezâif-i cildiyenin tahâret ve ibtilâl-i uzv sebebiyle 
intibâh ve teyakkuzudur. Soğuk su mukavvî olup vücûdu fart-ı semâneden 
vikâye ve bâ-husûs yüzme ile birlikde olursa kuvâ-yı adaliyeyi tezyîd eder. 

Bünye-i lenfeviyeyi kâmilen ıslâh ve ta‘dîl, yumuşak ve gevşek olan 
adalâtı takviye ve beşer makinesinin emniyet sübabı hükmünde olan 
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ifrâzât-ı cildiyeyi te’mîn eyler. Soğuk su umûm vücûda kuvvet verdiği gibi 
ifrâzât-ı sâire ile birlikde ifrâz-ı safravîyi tanzîm, miʻdeyi takviye, bağır-
sakları tenbîh eder.

Soğuk su ile banyo edildiği zamân harekete, ovma ovuşdurmaya (ma-
saj) devâm olunur ise bu türlü müdâvât za‘f-ı umûmîde, sıhr-i-i asabîde, 
ihtinâk-ı rahmde, devâr-ı miʻdîde, sû-i hazm-ı rîhîde gâyet müessirdir. So-
ğuk su banyosu vücûda serinlik, cilde hayât verir. Tenâsüb-i eşkâli muhâ-
faza, âfât ve emrâz-ı nezleviyeye ve romatizmaya olan isti‘dâdı ref‘ u izâle 
eder. Uyuyakalmış olan iştihâyı, yorgun kuvâ-yı zihniyeyi tenbîh eyledi-
ğinden mesâʻî-i zihniye ile iştigâl edenlere ve oturarak iş görenlere bilhâs-
sa tavsiye olunur. Soğuk suyun vücûda teʼsîri uzun sürmemek ve bedene 
çarpmamak şartıyla müsekkin olduğundan âlâm-ı asabiyede fâidelidir. So-
ğuk su ile banyoya [39] adem-i mürâcaʻatı istilzâm eden hâlât nisbeten 
azdır. Hayâtın iki hudûdunda bulunan çocuk ve ihtiyârda olduğu gibi "ak-
sü'l-amel" gâyet şedîd ve batî olan zu‘afâda soğuk su çok kere muzırdır. 
Lâkin kalblerinde ve akciğerlerinde âfât olmamağla berâber terâkümât-ı 
demeviyeye isti‘dâdı bulunmayanlar, ihtiyât ile devâm eyledikleri hâlde 
soğuk sudan istifâde ederler. Gençlikde za‘f-ı sadrî soğuk suya adem-i 
mürâcaʻatı değil, devâmı istilzâm eder. Zîrâ soğuk su vücûdu takviye, nez-
leye olan isti‘dâdı izâle eyler.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Cild, kanın âyinesidir.

Soğuk su ile yapılan banyonun teʼsîrinden bir nebze bahseyledikden 
sonra bu banyonun nev‘-i diğeri olan deniz banyosunu zikr u beyân ede-
lim.

Deniz banyosu, husûsî tabi‘atda soğuk bir banyo yâhûd daha iyisi 
bir duşdur. Zîrâ birkaç dakîka zarfında aksü'l-amelin pek âşikâr sûretde 
vukû‘una bâdî olan banyolar deniz suyu ile yapılanlardır. Deniz suyu, 
muhtelifü't-tabî‘a topraklarla temâsda ve cereyânlar ve rüzgârlarla her ci-
hete hareketde bulunan gâyet a‘lâ bir maʻden suyu olduğundan hem "mu-
hallil" hem de "mukavvî" gibi teʼsîr eder. 
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Tebdîl-i mekân, seyâhat, denizin manzara-i dil-rübâsı, sevâhil-i bahrda 
seyr ü hareket, esnâ-yı istihmâmda seyâhat vücûda gâyet nâfi‘dir. Denizin 
maʻnevî olan bu teʼsîr-i kesîrü'n-nef‘inden başka tedâbîr-i sıhhiyeye tevfî-
kan icrâ olunduğu hâlde birçok emrâza deniz banyosundan daha müessir 
ve daha müfîd bir devâ, bir vâsıta yokdur. Deniz[e], fakrü'd-dem ve zaʻf-ı 
umûmî gibi hâlâta en müessir bir devâ nazarıyla bakılır.

Deniz banyosu, suyunun derece-i harâreti, terkîb-i kimyevîsi, sıkleti, 
harekât-ı dâime-i mûcibesi, terkîbinde olan mevâdd-ı milhiyeden bazıları-
nın imtisâsı ile idâre-i bedeniyeye teʼsîrde bulunur. Suyun derece-i harâreti 
muhtelif olup 18-30 arasındadır. Bu derece ihtilâf-ı sâhilin sûret-i teşekkü-
lünden, rüzgârlara ma‘rûz bulunup bulunmamasından [40] vesâireden ileri 
gelir ise de suyun harâreti ne olursa olsun denize girmek, denizde banyo 
etmek soğuk suda banyo eylemekdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İyi yürümek, iyi çiğnemek; işte çok ya-
şamak için vâsıta ve kerâmet!

Yalnız bunda mevâdd-ı milhiyenin de teʼsîri vardır. Deniz sularında 
mevcûd emlihanın hemen üç rub‘unu klor sodyum yani âdî tuz teşkîl edi-
yor. Deniz suyunda bulunan emliha, suyun gazları hal ve işbâ‘ eylemek 
iktidârını tezyîd eylediğinden bunda sâir sulardan bir sülüs daha ziyâde 
mahlûl havâ vardır. 

İşte emlihanın vücûdu sebebiyle deniz suyu cildi daha ziyâde tenbîh ve 
aks-i ameli daha ziyâde tesrî‘ eder. Deniz suyunun sıkletçe daha ziyâde 
oluşu, emvâcın muntazaman ve dâimâ hareketiyle vücûda temâs eden su-
yun teceddüdü yukarıda mezkûr âsârı ta‘cîl ü tezyîd ve aksü'l-ameli daha 
çabuk daʻvet eyler. Mevcûd emlihanın imtisâsına gelince; bu, pek cüz’î 
olduğundan deniz suyu imtisâsdan ziyâde hâricen teʼsîr eder.

Deniz banyosu za‘fın ve fakrü'd-demin hüküm-fermâ olduğu hâlâtda, 
idâre-i bedeniyenin atâletinde şâyân-ı tavsiyedir. Çünkü müessir bir mu-
kavvî, şedîd bir münebbih, kavî bir mu‘addildir. 
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Deniz banyosunun teʼsîrâtı lenfeviyet ve sıracada muhayyir-i ukûldür. 
Cildde olan her nev‘ sırâca bu devâ-i hayât-bahşânın taht-ı teʼsîrinde, bâ-
husûs çocuklarda pek çabuk iktisâb-ı berʼ ve şifâ eder. Bezlerin şişmesi 
sâhilde ikâmet, deniz banyosuna müdâvemet ile pek çabuk bertaraf olur. 
Havâsı ile birlikde deniz banyosu yıpranmış vücûdu takviye, fi‘l-i iğtidâyı 
tenbîh, kuvâ-yı hazmiyeyi tezyîd eder. Deniz banyosu dimâğı iş ile yorul-
muş zevâta, imtihân geçirmekle kesb-i za‘f eden gençlere, aklâm efendile-
rine, ve'l-hâsıl cümle-i asabiyeleri sarsılmış, vücûdları gevşemiş olanlara 
iyidir. Deniz banyosunun miʻde ve bağırsaklar üzerine teʼsîri pek âşikâr-
dır. Her nev‘ tedâvîye karşı ta‘annüd eden usret ve sû-i hazmla inkıbâzlar 
ale'l-ekser bu sâyede bertaraf olur. Deniz suyu, husûsuyla dalgaların çarp-
ması harâret-i bedeniyenin ref‘i ile deverân-ı şa‘rîyi ve âlâim-i hayâtiyeyi 
tenbîh ve ensicenin tebeddülât ve teceddüdât-ı zerreviyesini îkâz eder. Âdi 
bir yakı gibi cilde bi't-teʼsîr romatizma hastalığını girdiği yerden çıkarır.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Kesâlet-i bedeniye bir pasdır.

[41] Denize girildiği zamân dâimâ ziyâde ve hemen tahammül-güzâr 
bir üşüme, bir titreme hissolunur. Cild sararır, ürperir, bazen mâîleşir. Bir 
boğulma hissi, göğse bir sıkışıklık, bir iç sıkıntısı gelir. Teneffüs kesik ke-
sik ve zahmetli olup bu zamânda etrâf ve çene titremekde ve nabız ise kü-
çülüp ağırlaşmakdadır. Ba‘dehû teşennücât bitmekle deverân-ı dem kesb-i 
sür‘at eder, cild levn-i aslîsine girer ve insân bir huzûr ve râhat, bir refâh-ı 
hâl hisseyler. Denizde eğer çok durulmaz ise vücûda bir serinlik gelir. Eğer 
ziyâde kalınır ise banyo mukabbız ve mukavvî gibi teʼsîr eder. Dalgalı de-
niz, duşa benzeyip vücûda mukavvî ve münebbih gibi teʼsîr eyler. Çocuk-
lar neşv ü nemâları zamânında bir sekteye uğrarlar ve alâim-i tabî‘iye ve 
âsâr-ı iğtidâiyeye bir zaʻf u fütûr ârız olur ise en birinci tedâvî deniz banyo 
ve havâsıdır. Sıraca hastalığına bâ-husûs daha cerâhat peydâ etmeyip ih-
tilâtât-ı sâire arz etmeyen eşkâline karşı deniz su ve havâsı kadar mühim 
ve müessir bir tedâvî yokdur. Sıracadan sonra çocuklarda görülen hastalık-
lar meyânında deniz suyu ve havâsının en müessir olduğu emrâz ve hâlât, 
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vâlideleri bir hâl-i ye᾽s-iştimâle sevk eden bacak eğrilmesi, raşitizm, netâ-
netü'l-enf yani burun kokması vesâiredir. Sıracalı bir asıldan, bir nesilden 
neş᾽et eden bazı âfât-ı nezleviyede, nefes borularının bazı iltihâbâtında, 
tedâbîr-i lâzımeye riʻâyet edildiği hâlde atâlet-i hazmiyede, felc-i etfâlde 
ve nukahâda deniz banyo ve havâsından istifâde olunur. Emrâz-ı etfâlin 
tedâvî ve teşfiyesinde ve za‘îf ü nahîf bünyelerin ıslâh u takviyesinde bu 
kadar mühim olan deniz banyo ve havâsı genç kızlarda ve kadınlarda tesâ-
düf olunan emrâza gâyet nâfi‘dir. Zamân-ı büluğda ve ilk tamsdaki usret, 
seyelân-ı ebyaz, sinn-i buhrânîde inkıtâ‘-ı tams sebebiyle zuhûr eden ih-
tilâlât, uzun süren vilâdetleri ve tav‘ı ve cebri sakat cenînleri müteʻâkib 
rahmin tebeddül-i vazʻiyâtı, aynı sebeb ve esbâb-ı sâire ile unk-ı rahmde 
husûle gelen takarruhât (yara), haloroz ve fakrü'd-dem, ukm böyle bir te-
dâvîden hissedâr-ı nef‘ ve fâide olur. Nevroz nâmındaki emrâz-ı asabiye-
de, âlâm-ı asabiyede, ihtinâk-ı rahmde deniz banyo ve suyu müessirdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Mütetabbib, ahâlî içine salıverilmiş 
silâhlı bir çılgındır.

[42] Seyelân-ı menîden, baş ağrısından muztarib olanlara deniz banyo-
su ile havâsı etıbbâ tarafından tavsiye olunur. 

Kangı Ahvâl ve Ârızâtdan Denize Girmemelidir?

Gâyet kâbil-i taharrüş ve ziyâde asabî olmağla berâber kendilerinde 
aks-i amel-i demevî şiddetle zuhûr edenler denize girmemelidirler. Tams 
zamânında, hamlin ilk aylarında, sinn-i buhrânîde denize girmek mem-
nû‘dur. İhtikânât ve terâkümât-ı demeviyeye, sekte-i demeviyeye, baş 
dönmesine, dâhilî nezflere (kan tükürme ve kusması, rahimden kan gel-
mesi), müsta‘id (dâ-i bühre, ihtikâna meyyâl) emrâz-ı sadriyeye, sekte-i 
kalbe âmâde, fakrü'd-dem-i amîke, tebevvül-i zülâle, emrâz-ı kalbiye[ye] 
ve vi‘âiyeye mübtelâ olanlara deniz iyi değildir.

Kulaklarından hasta olanlarla gâyet za‘îf ve emrâz-ı cildiyeden muzta-
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rib bulunanlara denize girmek olamaz. İhtikânâta müsta‘id oldukları hâlde 
ihtiyârların denize girmeleri hattâ deniz kenârında ikâmet etmeleri münâ-
sib değildir. Elli, elli beşden sonra "usûl-i tedâvî bi'l-mâ᾽" memnû‘dur.

Gâyet küçük çocuklar içinde böyle olup iki yaşdan aşağı olanları aslâ 
soğuk banyoya sokmayıp iktizâ eyledikde ılıklaşdırılmış deniz suyuyla 
ayak ve el banyosu yapmalıdır.

Üç yaşından yukarı olan etfâl en ziyâde deniz havâ ve suyundan istifâde 
eder. Lâkin bu yolda bir tedâvîye adem-i mürâcaʻatı istilzâm eden hâlât da 
az değildir. Ziyâde bir asabiyet, ihtikân-ı rahm ve sar‘a ve hâdd zamânında 
hûre, resye-i mafsaliye, emrâz-ı kalbiye, emrâz-ı cildiye, emrâz-ı üzniye 
ve ayniye, böbrek hastalıkları, sillü'r-ri᾽e vesâire çocuklarda deniz havâsı-
nı ve suyunu menʻ eder.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Tabîb korkak ve ihtiyâtlı bir âlimdir, 
mütetabbib ise cesûr bir câhildir.

[43] Isıdılmış deniz suyu banyosundan da istifâde olunur. Ilık yâhûd 
sıcak deniz suyu banyosunda ihtikân ve terâküm-i dem daha mu‘tedil ve 
aks-i amel daha az şedîd ise de bunun deverân-ı dem ve teneffüse, cümle-i 
asabiyeye, tâife-i nisâda aʻzâ-i bevliye-i tenâsüliyeye teʼsîri müsbetdir. Sı-
cak deniz suyu ile banyo ihtiyârlarla çocuklara ve hastalıkdan yeni kalkan-
lara, sinir illetiyle ma‘lûl olanlara münâsibdir. Sıcak deniz suyu ile banyo 
bir nev‘ ılıca demekdir.

Deniz suyundan duş sûretinde de menfaʻat görülür. Âdî su ile yapılan 
duş ile deniz suyu duşu arasındaki fark, evvelki yalnız soğukluğuyla hâl-
buki deniz suyu soğukluğuyla berâber muhtevî olduğu emliha ile de teʼsîr 
eylemesidir. 

İşte böyle duşlar sâyesinde âsâr-ı umûmiye ile birlikde alâim-i mahalli-
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ye ve mevzi‘iye vukû‘a geldiğinden tedâvî-i emrâzda mevki‘an da istifâ-
de eylemek kâbildir. Aks-i amelin güç ve genç [geç] zuhûr eylediği bazı 
lenfevî ve sıracalı zevâtda duşlardan istifâde olunur. Deniz suyu ve havâsı 
ile tedâvî için mahsûsan inşâ olunan bahrî hastahânelerde duş mahalleri 
de mevcûd olduğundan bu sûretle de denizden nef‘ ü fâide istihsâl edil-
mekdedir. Değil bahrî hastahânelerde hattâ kaplıca ve ılıcalarda mükem-
mel duşhâneler vardır. Fransa'da Vichy, Bourboule, Saint-Nectaire, Mont 
d'Or, Poğ?! miyâh-ı ma‘deniyesine ziyâretimde bu yoldaki kemâle hayran 
kaldım.

Denize nasıl ve ne zamân girmek münâsib olacağını yazmadan evvel 
memleketimizde az ehemmiyetli olmayan intihâb-ı hammâm ve mahalden 
bahsetmekliğimiz îcâb eder. Fakat bu bâbda ziyâde tafsîlât vermekden ise 
yalnız kumluk bir mahalde, açıklık ve öyle lağım vesâire civârında olma-
yan bir yerde [44] inşâ olunan hammâmların hepsine müreccah olduğunu 
beyân ile iktifâ muvâfık-ı maslahat görülmüşdür.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Mütetabbib gangarineye benzer, insânı 
yiyerek öldürür.

Denize sabâh harâret-i şemsden mukaddem veya akşâma karîb alafran-
ga dört-beş arasında girmelidir. Sâhilde biraz dolaşdıkdan sonra üşümeden 
mukaddem denize girmek münâsibdir. Denize girmek için hazmın tamâm 
olmasını beklemek asıl ve esâsdır. Bu tavsiyenin ehemmiyeti, her sene 
zuhûr eden birçok ârızât ile meydâna çıkmakdadır.

Lâkin zu‘afâya denize girmezden evvel hıfz-ı kuvâ için et suyu, çay ve 
kahve, çikolata gibi hafîf ağdiye tavsiye edilir. Denize nasıl ve ne yolda 
girmek münâsib olacağı beyne'l-etıbbâ muhtelifdir. Doktor Buchard koşa-
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rak ve etrâfa su sıçratarak girmeyi ve birkaç adım ilerledikden sonra dizleri 
kıvırarak iki-üç defa dalmağı ve aynı zamânda el ve yumruklarla sadrı ov-
mağı tavsiye ediyor. Fakat bizde deniz hammâmları mahdûd mahal üzerin-
de inşâ olunduğundan öyle koşarak girmek kâbil olamaz. Bunun için eğer 
yüzme bilinir ise denize ayak üzeri atılmak ve eğer yüzme bilinmiyor ise 
nerdübân ile inerek dalmak münâsibdir. Ziyâde titremelerden, baş ağrısın-
dan tahaffuz için baş aşağı atılmağı ve banyoda nihâyet beş dakîka durduk-
dan sonra çıkarak ayakları sıcak suya koymağı tavsiye ediyorlar. Ağızda 
yapma diş vesâire olduğu hâlde denize dalmak büyük tedbîrsizlikdir. Zîrâ 
bu gibi edevât ve âlâtın boğaza kaçıp mevte bâdî olduğu görülmüşdür.

Denizde durulacak zamân sinne, bünyeye, su ve havânın derece-i harâ-
retine, sıhhat-i şahsiyeye göre tahallüf eder. Küçük ve za‘îf çocuklar de-
nizden çabuk çıkmalıdırlar. Bunlar için birkaç saniye, iki-üç dakîka hep 
kâfi. Büyükler bir çâryek, yarım sâ‘at kalabilirler. Umûmiyetle denilebilir 
ki, aks-i amelden sonra vücûd üşümeğe yüz tutduğunda titremeği bekle-
meksizin hemen denizden çıkmalıdır. Denizde bulundukça hareket [45] 
etmeli ve bilinir ise yüzmeli. Lâkin hareketin i‘tidâl dâhilinde olması ve 
yorgunluk getirmemesi de şart-ı a‘zamdır. Banyodan sonra vücûdu serince 
silip ovmak ve çabuk giyinmek, ba‘dehû aksü'l-ameli teshîl ve idâme için 
harekât-ı adaliyede bulunmak münâsibdir. Hafîf titremelerin devâmı aks-i 
amelin tamâm olmadığını îmâ eder ise kızdırıcı bir şey; ıhlamur, mürver ve 
menkû‘u vesâire içmek lâzımdır.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Mütetabbibler cühelânın vücûduyla 
kâimdir.

Deniz havâsı ve banyosunun ne gibi hâlât ve emrâzda nâfi‘ ve ne gi-
bilerinde muzır olduğunu def‘aten göstermek üzere cedvel-i âtîyi tertîb 
eyledim:
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Deniz 
havâsı

Gâyet lenfevî ve irsen vereme müsta‘id olanlara, soluk 
çehreli, buruşuk tenli, beyâz levnli fakrü'd-deme, sû-i 
kınye-i merzegıyeye mübtelâ olanlara, boğmaca öksürü-
ğünün son devrinde olanlara, nezle-i kasabât-ı müzmi-
neye, intifâh-ı ri᾽eye, zîk-ı nefese

Gâyet 
nâfi‘dir.

İltihâb-ı kasabât-ı hâdde mübtelâ olanlara
Sü‘âl-i teşennücîye
Sillü'r-ri᾽eye (harâretli)
Resye-i mafsaliye-i hâdde
Sar‘aya
İhtinâk-ı rahme
Dâ-i raksa (ilk devrinde)
Nezf-i dimâğa, iltihâb-ı hâdd-i dimâğa

Muzırdır.

Deniz 
banyosu

Mizâcı lenfevî olanlara
Sıracaya mübtelâ
Sû-i kınye-i medenîye, fakrü'd-deme
Fakrü'd-demden mütevellid âlâm-ı asabiyeye, hafakân-ı 
asabîye
Bâdemciklerin büyümesine
Adem-i tamsa, usret-i tamsa
Sû-i hazm-ı rîhîye

Nâfi‘dir.

Emrâz-ı kalbiyeye
Pek küçüklere, pek müsin olanlara
Romatizmaya mübtelâ
Tebevvül-i zülâle
Sar‘a, ihtikân-ı rahm, dâ-i raksa
İhtikânât-ı rahmiyeye
Nezf-i rahmîye

Muzırdır.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Lüzûmunda, vaktinde verilmeyen her 
ilâc semdir.

[46] Hulâsa
Deniz havâsı ve banyosu gâyet müessir ve ekser-i emrâzda müfîd ve 

fakat adem-i lüzûmu ile berâber isti‘mâlinde gâyet muzır ve çok kere müh-
lik olduğundan bir tabîb-i hâzıkın re’yi alınmadıkça denize girmemek el-
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zemdir. Tedâvî edilen hastalıkdan ziyâde hasta olduğundan onun bünye ve 
mizâcına ahvâl-i umûmiye ve husûsiyesine, isti‘dâd-ı şahsîsine, emrâz-ı 
evveliyesine ıttılâ‘ mühimdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İhtiyât sûretinde ahz ve isti‘mâli tavsi-
ye olunan ilâclar hastalıkların önünü almak şöyle dursun, birçok emrâza 
sebebiyet vermişdir.

[47] Sene-i Hicriye-i Şemsiye 1278 - Sene-i Mîlâdiye 1900
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S D S D S D

Salı 1 14 18 101 10 2 5 8 8 7 Evvel-i savm-ı 
Meryem 

Çarşamba 2 15 19 102 5 9 10
Frenklerin 
vefât-ı Meryem 
yortusu

Perşembe 3 16 20 103 7 10 13
Cuma 4 17 21 104 10 11 16
Cumartesi 5 18 22 105 12 13 19
Pazar 6 19 23 106 14 14 21
Pazartesi 7 20 24 107 17 15 24
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Salı 8 21 25 108 19 16 27
Çarşamba 9 22 26 109 22 17 30
Perşembe 10 23 27 110 23 19 33
Cuma 11 24 28 111 24 20 36
Cumartesi 12 25 29 112 25 21 39
Pazar 13 26 30 113 29 22 42
Pazartesi 14 27 1 114 22 24 45
Salı 15 28 2 115 24 25 48
Çarşamba 16 29 3 116 26 26 51
Perşembe 17 30 4 117 41 28 54
Cuma 18 31 5 118 43 29 56

Cumartesi 19 1 6 119 46 30 59

Cülüs-ı 
hümâyûn-ı 
mesʻadet- 
makrûn 1292

Pazar 20 2 7 120 48 31 9 2
Pazartesi 21 3 8 121 51 33 8
Salı 22 4 9 122 45 34 8 Mihrgân fırtınası
Çarşamba 23 5 10 123 56 35 11 Bıldırcın fırtınası
Perşembe 24 6 11 124 59 37 14
Cuma 25 7 12 125 11 1 38 17

Cumartesi 26 8 13 126 4 39 20
Frenklerin 
Mîlâd-ı Meryem 
yortusu

Pazar 27 9 14 127 7 41 23
Pazartesi 28 10 15 128 9 42 25
Salı 29 11 16 129 12 43 28
Çarşamba 30 12 17 130 15 15 31
Perşembe 31 13 18 131 18 46 34
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Üzüm ile Tedâvî
Hem mükemmel bir gıdâ ve hem de müessir bir devâ ola[n] üzümün 

idâre-i bedeniyede sıhhate nâfiʻ tebeddülât ve tahavvülât vücûda getirme-
ğe kâfi bir zamân zarfında isti‘mâline "üzüm ile tedâvî" (tedâvî bi'l-ineb) 
denir. Tedâvî bi'l-ineb bir hummiye-i nebâtiye olup pek çok emrâzın te-
dâvîsine müsâʻiddir. Üzüm ile tedâvî her zamân şâyân-ı tavsiyedir. Çünkü 
gayr-ı muzırdır. İ‘tiyâdâta karşı vücûd bu gıdâ-yı mükemmelden istifâde 
eder. Âb-ı hayât-ı beden olan kan kendine lâzım olan mevâddı bu gıdâ-yı 
mükemmelden ahz eyler. Âfât-ı mi‘diye ve mi‘âiyede, karaciğerin şiş-
mesinde, dalakda, sarılıkda, usret-i hazmda, miʻde sancısında, inkıbâz-ı 
mu‘annidde, kanlı bâsûrda, nefes borularının ve akciğerlerin ve mesânenin 
müzmin nezlesinde, nıkrîsde ve kum hastalığında vesâir emrâzda tedâvî 
bi'l-ineb tavsiye edilir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi
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[48] MEVÂSİMİN TEʼSÎRİ

-2-

Yaz

Zu‘afâ ve nukahâ ve ma‘lûlîn ve şüyûh için pek güzel bir mevsim olan 
yaz, miʻde ve bağırsak hastalıklarına sebebiyet verdiği için etfâl [49] ve 
şübbâna muzırdır. Vâkı‘a, hazım yolu râhatsızlıklarının çoğu ihtiyâtsızlık 
eser ve netîcesidir. Her şeyden mukaddem karnı üşütmekden vikâye ve 
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harâretin teʼsîriyle tezâyüd ve kesb-i faʻâliyet eden karaciğerin vezâifini 
bir hâl-i muvâzenetde bulundurmak üzere cildin fi‘l ve vazîfesini îkâz ey-
lemek gerekdir.

Mevsim-i sayfda ittihâz edilecek tedâbîr-i sıhhiyeyi zikretmezden mu-
kaddem ziyâ ve harâretin teʼsîrâtını mütâlaʻa edelim:

Ziyâ ve Harâret-i Şemsin Teʼsîri
Şu‘â-i şems hem hâiz-i fevâid-i kesîre ve hem de câlib-i mazarrât-ı adî-

dedir.

Teʼsîr-i şems sâ‘ate ve şiddet-i harârete, sinne ve mizâca göre mütehav-
vil ve sıhhat-i eşhâsa nazaran mütebeddeldir.

Vasat-ı yevmde, yani vakt-i zevâlde âftâb-ı âlem-tâb amûden re’simi-
zin fevkinde tâbân olmasıyla teʼsîrâtı nev‘-i beşer için fâide ve nef‘den 
ziyâde câlib-i mazarrat olabilir. Subh u mesâda şu‘âʻât münharif olmağla 
harâret ve ziyâ daha azdır. Ma‘amâfîh za‘îf ü nahîf, nâzik ü nârîn olan 
etfâle bâ‘is-i nef‘-i cesîm ve fazl-ı amîmdir. Vech ve sîmâya revnak-bahş 
olur ve ensiceyi telvîn eyler. İhtiyârlara ve mübtelâ-yı sillü'r-ri᾽e olanlarla 
fakrü'd-dem ve nahîfü'l-cism bulunanlara gâyet nâfi‘ olarak bedeni ten-
bîh ü takviye eder. Güneş karşısında bulunmak husûsan mevsim-i rebî‘de 
gâyet fâide-bahşdır. Çünkü o zamân şu‘âʻât-ı şems teʼsîrât-ı müfîde ve 
kuvâ-yı hayâtiyeyi câmi‘dir. Ziyâ ve harâret nebâtâtı ihyâ ve mahlûkât-ı 
zevi'l-hayâtı îkâz ve tenbîh eyler.

Kâinâtda teneffüs eden, yaşayan her şey ziyânın teʼsîrât-ı hayât-bahşâ-
sı, taht-ı teʼsîrindedir. Seyr-i şemsi taʻkîb eden ve işbu âftâb-ı âlem-tâba 
bilâ-ârâm nigâh-ı âşıkânede bulunan bazı envâ‘-ı ezhârı bildiğimiz, tanıdı-
ğımız gibi ma‘deniyâtın hattâ ahcârın bile ziyâdan müteessir kaldıklarını 
ve bazı te‘âmülâta ve imtizâcâta dûçâr olduklarını görmekdeyiz.

Ziyâ, bir lahm-ı cârî hükmünde olan kanın kırmızı rengini (hemoglobin) 
ve nebâtâtda vücûdu sıhhate delâlet eden yeşilliği (klorofil) tezyîd eder.

Ziyâ, gıdâ ve havâ ile birlikde sehpâ-yı hıfz-ı sıhhati teşkîl etmekdedir.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Bokrat evet, Calinos hayır diyor.

[50] Ziyâ ve harâretle insân kendisinde bir hüsn-i hâl hisseyler. Ziyâdan 
mahrûmiyet atâlet-i bedeniyeyi, ziyâde bir fakrü'd-demi, istiskââta isti‘dâ-
dı tevlîd eyler. Ma‘amâfih hangi mevsimde olursa olsun, şiddet-i harâret 
ve ziyâ marîzi it‘âb edecek kadar tûl-i müddet teʼsîr eylememelidir. 

Ziyâ rü’yete bir vâsıta-i münferidedir. Ziyânın göze lüzûm ve nisbeti 
ağdiyenin miʻdeye münâsebeti gibidir. Muhâfaza-i hayât ve sıhhat, ağdiye 
ile mümkündür. Lâkin onun da ifrât u tefrîti sıhhati ihlâl ve hayâtı tehli-
keye îkâ‘ edebilir. Hastalara bazen gıdâ-yı mukavvî ve bazen hummiye 
tavsiye olunur. Göz için de böyledir.

Ziyâ fi‘l-i rü’yete elzemdir. Lâkin ziyâde şedîd olur ise gözü kamaşdı-
rır ve yorar. Gayr-ı kâfi olur veyâhûd hiç bulunmaz ise gözü bazı emrâza 
müsta‘id kılar. Bazı ahvâlde fenn-i tedâvî ziyânın tezyîd veya tenkîsını 
veyâhûd büsbütün ibtâlini tavsiye eder. 

Bir müddet güneşe bakmak göze karasu (kemne) inmesine yâhûd ağşi-
ye-i ayniyede âfât u âlâm-ı şedîde-i sâirenin vukû‘una kâfi addolunur.

Dimâğ-ı şiddet, ziyâ ile teheyyüc edebilir. Hummeyât-ı indifâ‘iye ve il-
tihâbiyede hastagânı nısf zulmetde bulundurmak daha fâideli değil midir?

Şu‘âʻât-ı Mülevvenenin Havâss-ı Mahsûsası
Şu‘â‘-i şemsin alâim ü âsâr-ı ziyâiye ve hârresini yekdiğerinden tefrîk 

etmelidir. Ziyâ-ı şemsin bir huzmesinde şu‘âʻât-ı müsehhine ve münevve-
re mevcûddur. 

Tenvîr eden şu‘â‘ teshîn edenden büsbütün ayrıdır. Maʻlûmdur ki, ziyâ-
yı şemsin bir menşûr ile elvân-ı seb‘aya (mor, lâciverd, mâî, yeşil, sarı, 
turuncu, kırmızı) tahlîl ve tefrîkinden daha sâde bir şey yokdur.

Şuʻaʻât-ı mülevvene-i mezkûreden her birinin müstakillen havâss-ı 
mahsûsası vardır. Bir takımı teshîn, bir takımı tenvîr, diğerleri ecsâm üze-
rine husûsî olarak teʼsîr eder. Tecârüb-i adîde sâyesinde hukemâ ziyâ-ı eb-
yazın bir huzmesinde hâlis şu‘âʻât-ı kimyeviye keşf ve onları tefrîk ve 
teʼsîrâtını tedkîk eylemeğe muvaffak olmuşlardır.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Yarı bilir hekîmden daha dehşetli bir 
şey yokdur.

"Tayf-ı şems"e mor ve turuncu rengi i‘tâ eden şu‘â‘ en ziyâde [51] mü-
essirdir. Fotoğraf levhası üzerinde resmimizi hakkeden ve pencerelerimi-
ze asdığımız mülevven perdeleri solduran şu‘âʻât-ı mezkûredir. Şu‘âʻât-ı 
şemsiye kar gibi beyâz, gül gibi al olan sîmâyı tesvîd ve kırmızı lekeleri 
teksîr eder. Bu hâl-i melek-sîmâ kadınların fevka'l-had korkdukları şey ise 
de bi's-sühûle önünü almak ve toz hâlinde belsemiyât vesâir mâyi‘ât ile 
onu izâle eylemek mümkündür.

Lâkin ziyâ-ı şemsde acîb ve garîbü'l-havâs bir şu‘â‘ daha vardır, o da 
mordur.

Kâr-azmûde hikmet-şinâsın tecârüb-i adîdesine nazaran mor şu‘â‘ baş-
lıca kuvvet ve şiddeti i‘tâ eyler.

Maʻlûmdur ki, yeni bir filizden yetişen asma iki-üç seneden mukaddem 
bir küçük salkım üzüm bile vermez. Lâkin mor câmlarla mestûr bir soba 
(limonluk) da ekilmiş asmadan on yedinci ay bidâyetinde üzüm toplanma-
ğa muvaffak olunmuşdur. Alınan üzüm pek ziyâde olmağla berâber asma-
da ziyâde kuvvet bulunmuşdur.

Kezâ üstü aynı renk ile mülevven câmlarla mestûr bir ahırda beslenilen 
koyun vesâir hayvânât altı ay zarfında beyâz câmlarla müsakkaf sâir bir 
mahalde tağdiye edilen aynı cins hayvânâtdan 25'den 30 livreye kadar ağır 
gelenler görülmüşdür.

Tecârüb-i mezkûr[e]den bi'l-istintâc zaʻf-ı nevmîdîye mübtelâ olan eş-
hâsın pencerelerine mor câmlar takılmış yâhûd aynı renkde perdeler asıl-
mış bir odada ikâmetleri için bir fikir verilemez mi?

Tayf-ı şemsîyi teşkîl ve terkîb eden şu‘âʻât-ı muhtelifenin havâss-ı 
devâiyelerini mütâlaʻa ve bu bâbda tecârüb-i adîdede bulunarak emrâz ve 
âfât-ı cildiyeye bâ-husûs "lüpüs" nâmında oldukça mu‘annid ve vahîm bir 
hastalığa karşı teʼsîrât-ı hasenesini müşâhede eden Kopenhag Mekteb-i 
Tıbbîsi'nde Mu‘allim Finsen'in son zamânlardaki taharriyâtı:
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1-Eşi‘a-i kimyeviye-i ziyâiyenin mikrobları ihlâk

2-Cildde bir iltihâb îkâ‘

3-Cilde nüfûz edebildiğini ve şu‘âʻât-ı ziyâiyeden havâss-ı mezkûre-
yi en ziyâde câmi‘ olan mor ve menekşe renginde bulunanlar olduğunu 
göstermişdir. Tedâvî-i [52] emrâzında bâ-husûs lüpüsün teşfiyesinde ya-
zın doğrudan doğruya şu‘âʻât-ı şemsiyeden istifâde edildiği gibi îcâbın-
da 50-80 amper kuvvetinde elektrik lambaları da kullanılabilir. Ziyânın 
mikroblara karşı havâss-ı kâtilesini teşdîd ve fakat cildde yanıklar peydâ 
eylememek için tebrîd etmek şartıyla husûsî cihâzlar ihtirâ‘ olunmuşdur.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Göz yumulunca kıymeti bilinir.

Güneş Vurması
Mor renkde olan şuʻâʻ ziyâde harâret neşretdiğinden güneş vurmasında, 

nüzûl (damla) ve teşemmüsde ziyâde müessirdir.

Güneş vurmasının hiçbir vehâmeti yokdur. Yalnız cildi yılancık gibi kı-
zartır ve vücûdda oldukça şedîd bir yanma (hurkat) peydâ eder. Bu bâbda 
teskîn-i vecaʻ için mürver suyu yâhûd pirinç unu tavsiye olunur.

Teşemmüs
Ale'l-husûs zevâlden iki sâʻat mukaddem ve muahhar vasat-ı nehâr-

da teşemmüs gâyet hatarnâkdir. Netâyic-i âdiyesi baş dönmesine (devâr) 
münhasır ise de bazen ihtikân-ı dimâğî ve nüzûl alâim ve emrâzı zuhûr 
edebilir. Cüsseli ve mizâcı demevî zevâtın teşemmüse pek ziyâde istiʻdâd-
ları vardır.

Elbisenin darlığı, korse ve kuşağın beli ve boyun bağının unku ziyâde 
sıkması, tütünün ve muhaddirâtın sû-i istiʻmâli ve mesâʻî-i akliyenin ifrât 
sûretde devâmı bu gibi ârızât ve hâdisâtın vukûʻunu teshîl eder.

İspirtolu içkilerin sû-i istiʻmâli ile hâsıl olan tesemmüm-i küûlî (alko-
lizm) sinîn-i ahîrede nüzûlün adedini gereği gibi tezyîd ü teksîr eylemişdir. 
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Alkolizme âid olan nezf-i dimâğî Amerika'nın bazı şehirlerinde âdetâ bir 
maraz-ı müstevlî gibi hüküm-fermâdır. Hafîf bir teşemmüs yüze ziyâde bir 
sıcaklık getirir ve gözleri kamaşdırır. Şedîd olduğunda şaşkınlık ve dalgın-
lık vermekle berâber fikir ve şuʻûru da izâle eyler. Böyle bir hâlde ekseriyâ 
hastanın kolları hâl-i atâlete rücûʻ eder. Lâkin bu ıztırâb ve hübût-ı kuvâ 
umûmiyetle muvakkatdir.

Nüzûl (Damla)
İhtikân-ı dimâğîyi müteʻâkib zuhûr eder. Uyûn-ı [53] muhtelice tah-

te'l-cefn devr eyler, ağız bir tarafa eğrilir, dudaklar hasta pipo içiyormuş 
gibi birdenbire açılıp kapanır.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Hastaya bakmakdan hasta olmak yeğdir.

Hissiyetden ve hareketden muʻattal kalan boğazdan meşrûbât pek suʻû-
betle mürûr eyler. Felc ekserî vücûdun tekmîl nısfını istîlâ eder. Yıldırım 
ile vurulmuş gibi damla insânı birkaç dakîkada itlâf edebilir.

Franklin, Pensilvanya'da şuʻâʻât-ı şems tahtında müddet-i medîde bu-
lunan orakçıların fücʼeten fevt olduklarını ihbâr ediyor. Bazen hasta derîn 
bir uyuşukluğa dalarak birkaç gün idâme-i hayât edebilir. Hafîf bir nüzûlde 
hastaya birkaç gün için kesl ü fütûr ve behîmiyet ârız olursa da yavaş ya-
vaş hissiyet ve hareket ve kuvâ-yı asliye avdet eyler.

Tedâvî-i Teşemmüs
Mümteliyyü'd-dem ve binâenaleyh müstaʻiddü'l-ihtikânât olan zevât 

nüzûlden tehâşî için hıfz-ı sıhhate şiddetle tevfîk-i hareket eylemelidir. 
Tâze sebze ve meyveleri sıcak yemeklere tercîh etmelidir. Esnâ-yı taʻâmda 
şarâb ve mâyiʻât-ı küûliye ve kahve içmemelidir.

Her şeyde ifrâtdan ictinâb ve uzun uzadıya uyanık durmakdan, müd-
det-i medîde iştigâlât-ı fikriyede bulunmakdan, güneş altında gezinmek-
den ihtirâz etmelidir.
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Teşemmüse dûçâr olmuş birinin imdâdına yetişmek için onu serîn, vâsiʻ 
ve havâdâr bir mahalle serîʻan nakil ile sert bir döşekde yatırarak başını 
yüksek bir yasdığa koymalı ve libâsını gevşetmeli, baʻdehû alnına soğuk 
sular vurarak bacaklarıyla ayakları ve göğsü üzerinde hardal kâğıdları gez-
dirmeli, içebilir ise limonata ve frenk üzümü şurûbu vermelidir. 

Elektriğin Teʼsîri
Harâret-i hafiyenin vücûd-ı insânîye icrâ edebildiği teʼsîrât-ı vahîmeye 

havâdaki elektriğin, az muzır olmayan teʼsîrini dahi zamm u ilâve etme-
lidir. İnsân bir elektrik havâsı içinde yaşamakdadır. Sath-ı arzda vukûʻa 
gelen tahallülât-ı kimyeviye-i adîde ve tabakât-ı havâiyedeki harekât-ı 
mütevâliye elektriğin menâbi‘indendir. 

Mevsim-i sayfın fırtınalı ve havâsı gâyet sıcak olan bir gününde asabiy-
yü'l-mizâc olan zevât ve etfâl ve ale'l-husûs kadınlar, vücûdlarında büyük 
bir kırgınlık hissederler.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Hekîm kim? Başına gelen.

[54] Bazılarında âlâm-ı asabiye ve baş ağrısı zuhûr eyler. Ârızât ve hâ-
disât-ı mezkûreye bâʻis elektrikdir. Bir tarafdan kürre-i arzda menfî diğer 
cihetden havâda müsbet elektrik hâsıl olmakda ve insân ise bir cihetden 
yere, diğer cihetden havâya temâs eylemekde olduğundan bilâ-ârâm ken-
disi bir nâkil hizmetini görmekdedir.

Elektriğin en müdhiş ve müvahhaş vâsıta-i teʼsîri yıldırımdır. Yıldırım 
havâ ve sehâbda ve kürre-i arzda ifrât derecede olan elektriğin şiddetle 
ittihâdıdır.

Netîce-i ittihâd raʻd u berkdir. Yıldırım ya sekte-i kalb ya ihtinâk 
veyâhûd recefân-ı dimâğî ile o anda insânı itlâf eder yâhûd şuʻûruna halel 
getirir; meflûc, esamm, aʻmâ bir hâlde bırakır.

Yıldırımın en müdhiş teʼsîrâtı insânların en ziyâde müctemiʻ bulunduk-
ları mahallerde görülmekdedir. Fırtınalı bir zamânda müctemiʻan ovada 
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hareket etmek yâhûd hayvânât sürüsü yanında bulunmak ziyâde muhâtara-
lıdır. Gök gürültüsünden havf u telâş pek bîhûdedir. Çünkü insânı öldüren 
gürültü değil, şimşekdir. İnsân yıldırım ile vurulmaksızın şimşeği gördük-
den sonra uzakdan bir aksi's-sadâ netîcesi olan gürültüden artık korkma-
malıdır.

Bu bâbda tedâbîr-i sıhhiye; ocak yanında durmamak, ağaç altına sığın-
mamak, maʻden eşyâ yanında bulunmamak ve yüksek ebniyeye paratoner 
vazʻ eylemekdir.

Paratoner yalnız bulunduğu mahal etrâfını yıldırımın teʼsîrât-ı müdhi-
şesinden muhâfaza etmeyip belki havâ-i nesîmîde mevcûd seyyâle-i elekt-
rikiyenin bir kısmını bilâ-ârâm ahz ve sirkat eylemekdedir.

Yıldırımın önünü almak için şehirlerde paratonerleri tezyîd, köylerde, 
ovalarda ise ormanlar teʼsîs eylemelidir. Bir mahalde ormanı harâb etmek, 
katʻ edilen ağaç adedine müsâvî paratoner yıkmakdır.

Yaz Hakkında Tedâbîr-i Sıhhiye
Râtıb ve bârid ve havâsı gayr-ı muttarid olan fasl-ı rebîʻden sonra harâ-

ret-i bâhûriye-i şedîdenin vürûdu nâdir değildir. Bu hâlde hıfz-ı sıhhate 
tatbîk-i hareket eylemek lâzımdır.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Hastalık, sağlık bizim için.

[55] Bu zamânda kettândan yâhûd pamukdan mensûc açık renkde hafîf 
libâs giymelidir. Bir de unku vesâir mahalleri aslâ sıkmamalıdır. Zîrâ de-
verân-ı deme sekte getirerek başa doğru ihtikâna bâdî olur. Şemsin doğ-
rudan doğruya eşiʻası altında çâr nâ-çâr bulunulduğu zamân fesi beyâz ve 
gâyet geniş bir kettân mendil ile sarmak yâhûd şemsiye taşımak fâidelidir. 
Yazın ihtirâz olunacak bir cihet de terin birdenbire inkıtâʻına sebebiyet 
vermek ve terli iken cereyân-ı havâda bulunmakdır.

Saç ve fes bahsinde Fransa'da Meclis-i Sıhhiye aʻzâsından Mösyö Mo-
nin diyor ki:
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"-Şarklılar başlarını tırâş ederek ve sarık ile sarılmış yünden bir takye 
giyerek şuʻâʻât-ı şemsiyenin teʼsîrât-ı muzırrasını menʻ eylerler. Bu usûl 
baş derisini bilâ-ârâm serîn bırakacak sûretde terin muntazaman vukûʻuna 
bâdî olur". Saçları kesdirmek ve gâyet dar potin yerine geniş ve ökçesi al-
çak kundura giymek gerekdir. Süs satacağım diye ayağı işkenceye sokmak 
ve evcâʻ ile muztarib kalmak kâr-ı âkıl değildir. 

Yazın gıdâ-yı yevmî hem hafîf ve hem de mugaddî olmalıdır. Öyle abur 
cubur şeyler yememelidir. Miʻde ile şakâ olmaz. Çünkü "el-miʻdetü beytü 
külli dâʻin1" buyurulmuşdur. Nişastalı şeyler yemekden ise balık eti ve 
âdî et yemelidir. Turfanda şeyler, sebze ve meyve ve ale'l-husûs kavun 
gıdâ-i yevmî addolunmayıp yalnız iştihâyı açmak ve kuvve-i zâikayı ten-
bîh ve müddet-i medîde istiʻmâl-i lahmdan husûle gelen harâreti taʻdîl 
için ara sıra yenmelidir. Yemek üzerine yemekden ictinâb etmelidir. Pek 
çokdan beri "idhâlü't-taʻâmi fi't-taʻâmi2" esbâb-ı emrâzdan maʻdûddur. 
Kaysunîzâde merhûmun pek çok sene mukaddem teʼlîf eylediği manzûm 
Kitâbü't-Tıbb'ında bu husûsda pek çok hakâyık mevcûddur.

Yemek yemek için insân ihtiyâc-ı tabîʻîyi (cûʻu) gözetmelidir. Sofrada 
serîn su içmeli, fakat buzlu olmamalıdır. Yazın ahâlînin istiʻmâl eylediği 
kar ve buzlarda muzır mikroblar bulunmadığına kanâʻat getirmelidir. Suyu 
buz hâline getirecek olan bürûdet, mikrobları itlâf etmeyip bilâhare yine 
kesb-i hayât ve faʻâliyet etmek üzere muvakkaten âdetâ mumyala[56]şdı-
rıyor. Binâenaleyh öyle keyfe mettefak dereden, gölden toplanmış buzları, 
karları kullanmamalıyız. İcrâ edilen birçok tecrübelere nazaran yalnız dağ 
tepelerinden bir sûret-i fenniyede naklolunan yâhûd menbaʻ veya mâʼ-i 
mukattar ile bi's-sınâʻa istihsâl kılınan buz, karahummâ gibi emrâz-ı müd-
hişe mikroblarından âzâdedir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Sağlık varlıkdan yeğdir.

Buzun kesret-i istiʻmâli hazmı tevkîf ile miʻde ve bağırsakda birçok te-
şevvüşâta bâdî olur. Bazılarının yapdığı gibi baʻde't-taʻâm birbiri ardı sıra 
üç-dört kadeh su içip de karnı tulûm hâline getirmemelidir. Baʻde't-taʻâm 

1 Mide bütün hastalıkların evidir.
2 Yemek üzerine yemek yemek
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kahvenin iyi cinsinden içilebilir. Lâkin kahve tiryâkisi olmamalıdır. Ku-
demânın:

Rû siyâhî ke nâm-ı u kahve
Mâniʻu'n-nevm ve kâtıʻu'ş-şehve3

beyti vird-i zebânı idi.

Ziyâde sıcak zamânlarda tezâyüd eden susuzluğu öyle meşrûbât-ı küû-
liye ile değil, sâf ve hâlis ve mikrobdan âzâde su ile teskîn eylemelidir.

Bu husûsda Zâtî merhûm Sevânihu'n-Nevâdir fî Maʻrifeti'l-Anâsır nâm 
risâlesinde nazmen pek güzel isbât-ı müddeʻâ eyliyor.

İspirtolu şeylerin mazarratı derkâr ve bir mâdde-i nefîse ve müfîde olan 
suyun menâfiʻ-i adîdesi âşikâr iken yine meşrûbât-ı küûliyeyi istiʻmâl et-
mek bilmem hangi akla hizmet eylemekdir?

Yazın gâyet ehemmiyetle nezâfete dikkat etmelidir. Vücûd dâimî sû-
retde terleyeceğinden havâda sebh eden tozlarla lâ-yuʻad muhammerât-ı 
muzırra cild üzerine gelip konar ki sık sık istihmâm edilmeyerek beşere bu 
gibi mevâdd-ı muzırradan himâye olunmaz ise emrâz-ı kesîre zuhûr ede-
bilir. Cild, makine-i hayvâniyenin bir emniyet sübabıdır. Terlemek sıhhat 
ü âfiyetde bulunmakdır.

Vücûd terledikden ve gömlek ıslandıkdan sonra çamaşır değişdirme-
mek ve fazla olarak serîn ve sâye ve havâdâr bir mahalde oturmak pek 
fenâdır. Mösyö Bertrand Hıfz-ı Sıhhat-i İslâmiye nâmı tahtında bir tarafı 
Arabca diğer ciheti Fransızca olarak teʼlîf eylemiş olduğu [57] kitâbında 
diyor ki:

"-Ve iyyâküm en tetrukû alâ ecsâmikümü'l-kisvete'l-meblûlete ve'l-mü-
vessahate'l-mencûset, li-enne zâlike yeclibü emrâze cild vesâire'l-eskâm 
elletî teʻuddû ke'l-cerebi ve gayrihî4".

3 Kahve denilen o yüzü kara kahpe
 Uykuya engel, şehvet keser
4 Sakın üzerinize sidikli, kirli ve pis elbiseler giymeyin. Çünkü bu, cilt rahatsızlıklarına ve uyuz 

gibi bulaşıcı hastalıklara sebep olur.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Miʻde, mûsikayı sever. 

Akşâm üzeri güzel yerlerde azıcık gezinmek hem eğlencelidir hem de 
hıfz-ı sıhhate mutâbıkdır. Geceleri evde bulunmak gerekdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Bir duvar yıkılsa kimse elini sürmez, 
duvârcı getirdilir. Biri hastalansa herkes tabîb kesilir.

[58] Sene-i Hicriye 1318 - Sene-i Mâliye 1316 [1900]
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Cuma 1 14 19 132 11 22 5 47 9 37 Frenklerin salîb 
yortusu

Cumartesi 2 15 20 133 23 49 40
Pazar 3 16 21 134 26 50 43
Pazartesi 4 17 22 135 28 51 46
Salı 5 18 23 136 31 53 49
Çarşamba 6 19 24 137 34 54 52
Perşembe 7 20 25 138 37 55 55
Cuma 8 21 26 139 40 57 58
Cumartesi 9 22 27 140 42 58 10 1
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Pazar 10 23 28 141 45 6 00 4
Pazartesi 11 24 29 142 47 1 7
Salı 12 25 30 143 49 2 10
Çarşamba 13 26 1 144 52 4 13

Perşembe 14 27 2 145 54 5 16 Rumların salîb 
yortusu

Cuma 15 28 3 146 57 6 19
Cumartesi 16 29 4 147 12 00 8 21
Pazar 17 30 5 148 3 9 24
Pazartesi 18 1 6 149 6 10 27
Salı 19 2 7 150 8 12 29

Çarşamba 20 3 8 151 11 13 32
Yahudilerin 
çorab bayramı 
(kipur)

Perşembe 21 4 9 152 14 14 35
Cuma 22 5 10 153 16 16 38
Cumartesi 23 6 11 154 19 17 40
Pazar 24 7 12 155 21 19 43

Pazartesi 25 8 13 156 24 20 46
Yahudilerin 
kamış bayramı 
(sukot)

Salı 26 9 14 157 27 21 49
Çarşamba 27 10 15 158 30 23 51
Perşembe 28 11 16 159 33 24 54
Cuma 29 12 17 160 36 25 57

Cumartesi 30 13 18 161 39 27 59 Meryem Ana 
Fırtınası

Nüzûl (Sekte), Başa Kanın Şiddetle Hücûmu
Sekte muhtelif derecâtda ve bazen ziyâde vahîm olup ya cüz’î yâhûd 

umûmî bir felci intâc eder. Oldukça bir sinde gâyet mukavvî et‘imeye ve 
ifrât derecede müskirâta müdâvim ve münhemik olanlar nüzûle ziyâde 
müsta‘iddirler. İnfiʻâlât ve ihtirâsât-ı şedîde[ye], harekât-ı anîfenin teʼsîr-i 
küllîsi vardır.



538

Hastayı başı yüksek ve bacakları sarkık olmak üzere bir mahalle götü-
rüp yatırmalı; gömlek, kuşak, askı, korse vesâir sıkı esvâbı çözüp başı so-
ğuk suya batırılmış bezlerle sarmalı ve yüzü, başı yelpâzelemelidir. Derhâl 
bir tenkıye etmeli ve hemen tabîbe haber göndermelidir. Hastaya sirke ve 
amonyak vesâire koklatmamalıdır.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Beyin gitdikden sonra her şey gider.

[59] ÜZÜM

Hem mükemmel bir gıdâ ve hem müessir bir 
devâdır. Gıdâ makâmında üzümün gerek yaşı 
ve gerek kurusu yenir. Tâze üzüm manzarasının 
letâfeti, lezzetinin hoşluğu, kuvve-i gıdâiyesi-
nin ziyâdeliği, hazmca sühûleti sebebiyle her 
zamân makbûl ü muʻteber bir meyvedir. Tâze 
üzüm daha olmamış olduğu hâlde ekl olunursa 
miʻde ufûneti ve ishâl peydâ eder. Lâkin ol-
muş üzüm sıhhate gâyet nâfiʻ olup mülattıf, 
lezîz bir meyvedir. Üzüm kabuk ve çekirdek-
leri ile ekl olunduğu hâlde ekseriyâ lînet verir.

Üzümler renkleri, lezzetleri, hacimleri, şekil 
ve heyʼetleri vesâir evsâf ile yekdiğerinden ayrı-
lıp birçok nevʻlere münkasemdir. Mukavvî, ıtrî, 
münebbih, kâbız veya hafîf müshil vesâir hâssa 
ve teʼsîrlere mâlik üzümler vardır. Aslen bu te-
nevvüʻden başka tabîʻat-ı türâb, iklîm, mevsim, 
sûret-i zerʻ, mevkiʻ ve vazʻiyet, derece-i kemâl 
vesâir ahvâl üzümlerin evsâf ve havâss-ı fizyo-
lojiye ve devâiye-i tabîʻiyelerini oldukça mühim 
tahavvülâta müstaʻid kılar. Mösyö Chaptal'ın dikdir-
diği mütenevviʻ çubuklardan yalnız Fransa için 1.400 [60] cinsi tecâvüz 
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eylediği anlaşılmış. Fakat bizde bu yolda bir tecrübe yapılmadığından daha 
tecnîs etdirilememişdir. Üzümlerimizin en meşhûrları çavuş, yapıncak, 
müşküle, yediveren, köledoyuran, parmak, beylerce, çilek ve kuşüzümü, 
İzmir siyâhı, âdî siyâh, rûynigâr, razakı, çekirdeksiz, misket, dibidikendir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Asma üç türlü üzüm yetişdirir: Zevk, 
bekrîlik, nedâmet

Kuru üzüm havâss-ı gıdâiyesini gâib etmezse de hâvî olduğu şekerin 
mikdârca ziyâdeliği, lebenin kıvâmı, kabuk ile çekirdeklerinin hemen 
adem-i imkân-ı tefrîki sebebleriyle tâze üzüme nisbeten ekseriyâ güç haz-
molunur. [Maʻa]mâfîh üzüm, incir ve bâdem ve fındık gibi kuru meyvele-
rin hepsinden aʻlâdır.

Fenn-i tedâvîde olmuş tâze üzüm kullanılır. Usûl-i mahsûsası üzere idâ-
re-i bedeniyede sıhhate nâfiʻ tebeddülât ve tahavvülât vücûda getirmeğe 
kâfi bir zamân zarfında üzümün istiʻmâline tedâvî bi'l-ineb (cure de raisin) 
denir. Tedâvî bi'l-ineb bir hımye-i nebâtiye olup birçoklarının bünyeleri-
ne ve tabîʻatlarına muvâfık ve birçok emrâzın tedâvîsine pek müsâʻiddir. 
Üzüm ile tedâvîye İsviçre, Almanya, Avusturya ve İtalya'da pek büyük mu-
vaffakiyetlerle devâm olunmakdadır. Üzüm ile tedâvî her zamân şâyân-ı 
tavsiyedir. Çünkü maʻkûldür, gayr-ı muzırdır, iʻtiyâdâta karşı vücûd bu 
gıdâ-yı mükemmelden istifâde eder. Âb-ı hayât-ı beden olan kan kendisine 
lâzım olan mevâddı bu gıdâ-yı mükemmelden ahz eyler.

Şıra sadrî, mülâyim ve mülattıf bir leben-i nebâtîdir ki, terkîb-i kim-
yevîsi nevzâdın biricik gıdâsı olup hayâtın nevbahârında infâk u irzâʻa ve 
neşv ü nemâya kâfi olan leben-i nisâya gâyet müşâbihdir. Şıra mükemmel 
bir gıdâdır. Çünkü idâme-i hayâta elzem olan mevâdd-ı asliye-i azotiye ve 
şibh-i zülâliye ve teneffüsiye ve sükkeriye vesâireyi aʻzâmızın ensicesinde 
ve bizzât kanımızın terkîbinde mevcûd olan emlihayı, kils ve potas ve sud 
ve hadîd gibi mevâdd-ı maʻdeniyeyi hâvîdir.

Potas, sud, kils, hadîd, manganez vesâir mevâdd-ı asliye ile klorürler, 
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kibrîtiyetler, karboniyetler, fosforiyetler vesâir emlihayı hâvî olduğuna 
göre şıra tabîʻî ve hakîkî bir maʻden suyudur ki, her maʻden suyu [61] bu 
kadar mevâdd-ı maʻdeniyeyi câmiʻ değildir. Hâvî olduğu mevâdd-ı ka-
leviyeden nâşi nıkrîs ve kum hastalıklarında fâidelidir. Şıra mübevvil ve 
müdirr ve bazı üzümler müshil ve mülâyim olduğundan aʻzâ-i hazmiye ve 
ahşâ-i batniye emrâzında gâyet nâfiʻdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Şarlatan pek kolay iştihâr eder.

Tedâvî bi'l-ineb bilhâssa emrâz-ı aʻzâ-i hazmiye, âfât-ı miʻdiye-i miʻâi-
yede, aʻzâ-i batniye ve rahimiyede, karaciğerin şişmesinde, âdî sıtmadan 
sonra husûle gelen dalâklarda, sarılıkda, usret-i hazmda, miʻde sancısında, 
inkıbâz-ı muʻannidde, kanlı bâsûrda, nefes borularının ve akciğerlerin ve 
mesânenin müzmin veyâhûd yeni olan nezlesinde, ihtikânât-ı rahmiye-
de, hayızdaki ihtilâlât ve suʻûbâtda, nıkrîs ve dâ-i reml gibi mütevâliyen 
yâhûd kaleviyât ve müshilât istiʻmâlini müstelzim emrâzın ekserinde tav-
siye olunur.

Hakke (kaşınma) mayasıl vesâire gibi husûsuyla vezâif-i hazmiyede 
husûle gelen bir ihtilâli müteʻâkib zuhûr eden emrâz-ı cildiyede tedâvî 
bi'l-ineb muʻarrık ve musaffî-i dem ve müshil gibi teʼsîr eylediğinden fâi-
delidir5.

Limonatalar
Limonatalar, limon usâresi yâhûd diğer ekşi şeylerle yapılıp hafîfçe "hâ-

mız" olan meşrûbâtdır. Limon ile yapılana "âdî limonata" denir ki, ya âdî 
derece-i harâretde yani âteşsiz yâhûd âteş ile istihzâr olunur. Çiğ limonata, 
şekerli suya limonu sıkmak, pişmesi ise kabuğu soyulmuş ve çekirdekleri 
çıkarılmış ve parça parça kesilmiş bir limon üzerine yarım litre kaynar su 
dökmek ile yapılır. Limonataya gâyet [62] hoş bir râyiha vermek üzere bir 

5 Üzüm ve Üzüm ile Tedâvî nâm risâleme mürâcaʻat.
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şeker parçasını limon kabuğuna sürerek içine atmalıdır. Pişmiş limonata 
soğuğu kadar hoş değil ise de daha az ekşi ve binâenaleyh daha sıhhîdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Açlık en iyi salçadır.

Gazozlu limonatalar "selc suyuna" limon, frenk üzümü, vişne, ağaç çi-
leği şurûblarını katmağla yapılır. Şarâblı limonata, şarâb ve limondan ibâ-
retdir ki, biraz selc suyu katmağla gazlı da olabilir.

Limonata, serinledici hoş bir şurûb olduğundan sıcak mevsimlerde 
sahîhü'l-mizâc zevâta, az mikdârda olmak ve öyle buzlu olmamak üzere 
tavsiye edilebilir. Zamglı ve şekerli menkû‘ât ve matbûhât içe içe miʻde-
leri yorulmuş hastalara verilebilir. Be-şart-ı ân ki, pişmiş ve gazsız ola. 
Şarâblı limonata hem mukavvî ve hem de serinledici olduğundan vücûdu 
takviye, derece-i harâret ve hummâyı tenzîl, aded-i nabzı tenkîs eder.

Lâkin miʻdede râhatsızlık olduğu ve âlâm-ı mi‘diye bulunduğu hâlde 
limonata isti‘mâli câiz değildir. Miʻdeleri muhtel olanlar husûsuyla gazlı 
limonata içmemelidir. Hâmız-ı azot ve hâmız-ı kibrît ile (900 gram su, 100 
gram şeker şurûb, 2 gram hâmız) yapılan maʻdenî limonatalar daha ziyâde 
ekşi olduğundan âlâm-ı mi‘diyeye mübtelâ olanlara pek münâsib değildir. 
Bu türlü limonatalar âdetâ ilâc olduğundan ancak tabîbin tavsiyesi ile içil-
melidir. Tabîb bunları hem kanı kesmek için hem de mülattıf ve mübevvil 
gibi verir.

Müshil gibi teʼsîr eden limonatanın esâsı suda yâhûd şeker şerbetinde 
eridilmiş sitrat dö manyezidir (limoniyet-i manyezi). Güçlükle ilâc içenler 
için bu nev‘ müshil iyi ise de teʼsîri o derece müsbet olmadıkdan başka 
bazen pek geç kalır.



542

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Tabîb tahsîl-i san‘at için on, on beş 
sene sarf-ı mesâʻîde bulunur. Şarlatan ise tıbbı okumaksızın öğrenir.

[63] Sene-i Hicriye-i Şemsiye 1318 - Sene-i Mîlâdiye 1900
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Pazar 1 14 19 162 12 41 6 28 11 2
Pazartesi 2 15 20 163 44 29 4
Salı 3 16 21 164 47 31 7 İ‘tikâf-ı Yahud
Çarşamba 4 17 22 165 49 32 9

Perşembe 5 18 23 166 52 33 12 Kırlangıç 
fırtınası

Cuma 6 19 24 167 55 35 15
Cumartesi 7 20 25 168 57 36 17
Pazar 8 21 26 169 9 37 20
Pazartesi 9 22 27 170 1 2 38 22
Salı 10 23 28 171 5 40 25
Çarşamba 11 24 29 172 8 41 27
Perşembe 12 25 1 173 11 42 29
Cuma 13 26 2 174 12 44 31
Cumartesi 14 27 3 175
Pazar 15 28 4 176 Leyle-i Regâib
Pazartesi 16 29 5 177 21 48 39
Salı 17 30 6 178 23 49 41
Çarşamba 18 31 7 179 26 50 43
Perşembe 19 1 8 180 28 51 46

Cuma 20 2 9 181 31 52 48
Rusya İmpara-
torunun ku‘ûdu, 
1894



543

Cumartesi 21 3 10 182 34 53 50
Pazar 22 4 11 183 36 54 52
Pazartesi 23 5 12 184 38 56 55

Salı 24 6 13 185 40 57 57
Vilâdet-i Haz-
ret-i Ali (radı-
yallahu anh)

Çarşamba 25 7 14 186 43 58 59

Perşembe 26 8 15 1 45 59 12 1 İbtidâ-yı rûz-ı 
Kasım

Cuma 27 9 16 2 47 1 3
Cumartesi 28 10 17 3 49 2 5
Pazar 29 11 18 4 51 3 7
Pazartesi 30 12 19 5 54 4 9
Salı 31 13 20 6 56 5 11

Hazımsızlık
Yemeklerden sonra hazma mâniʻ olan bir ârıza-i âniyedir. Ekl olunan 

et‘ımenin keyfiyet ve kemmiyetinden ve esbâb-ı maʻneviye ve mâddiye 
ve mihanikiyeden ileri gelir. Bazı ağdiyeden nefret ve istikrâh, infi‘âlat ve 
ihtirâsât, derece-i harâretin birdenbire tahavvülü, ziyâde bir hareket, alışıl-
madığı hâlde tütün içmek, buzlu şeyler kullanmak hazımsızlığı intâc eder.

Hazımsızlık, vücûdda bir fenâlık, miʻdede bir ağırlık, başda bir ağrı 
ile başlar. Ba‘dehû bulantı, ınçkırık, kay ve ishâl zuhûr eder. Hazımsızlı-
ğın henüz hastalıkdan kalkanlarda, sıhhat-i umûmiyesi muhtel olanlarda 
ehemmiyeti ziyâdedir.

Bu hâlde, derʻakab çay, ıhlamur, papatya, melisa gibi ıtrî bir menkû‘ 
içmeli. Bulantı devâm ediyorsa küçük dili gıcıklayarak kay᾽ı daʻvet etmeli 
ve birkaç gün hummiye eylemelidir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: El-hımyetü re’sü'd-devâ6

6 "Devanın yolu, perhizdir".
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[64] Soğuk Almak
Harâret-i bedeniyenin sür‘atle az veya çok bir sûretle tenâkusuna ve 

bunun da hâl-i sıhhatde îkâ‘ eylediği ihtilâlâta soğuk alma, üşütme denir.

Bedenin harâreti evvelce ne dere-
ce ziyâde ise derece-i tenâkus da o 
kadar ziyâde hissolunur. Cihât-ı 
şimâliyede gâyet şedîd ve dâimî 
bir bürûdetin teʼsîri ile donma 
çok ise de üşütme, soğuk alma 
nâdirdir. Hâlbuki memâlik-i 
mu‘tedilede tahavvülât ve te-
beddülât pek ânî ve daha şedîd 
olduğundan burada üşütme 
ziyâde ise de donma seyrekdir.

Bazen vücûd dâhilden üşür. 
Meselâ soğuk yâhûd buzlu bir 
su içdiğimizde mâyi‘-i mezkûr 
geçtiği aʻzânın husûsuyla miʻde 
ve bağırsağın derece-i harâretini 
birdenbire tenzîl edeceğinden hazımsızlığı, kulunçları, ishâl ve kayları ve 
hattâ iltihâb-ı peritonı mûcib olur.

Lâkin ale'l-ekser vücûd hâricden, cilde vuran havânın teʼsîriyle soğuk 
alır. Bu yolda üşütmenin şiddeti cildin rutûbetine ve ter ile nemli [65] ol-
duğuna tâbi‘dir. Zîrâ terin birdenbire tebahhuru derece-i harâretin tenezzü-
lünü mûcib olur ki, bu hâl havâ-i bâridin teʼsîr-i muzırrına inzimâm eyler. 
İşte bu sebebden her mevsimde kışdan ziyâde yazın fanila giymek fâide-
lidir.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Şeyhûhet bir illet-i tabî‘iyedir.

Soğuk aldıran esbâb pek çokdur. Ziyâde sıcak bir salon yâhûd odadan 
dışarıya çıkış, muhtelif cihâtdan esen rüzgâra mevzûʻ bir sokak köşesin-
de duruş, uzun uzadıya yürüyüp yoruldukdan sonra cereyân-ı havâda ka-
lış çok kere nâhoş bu gibi râhatsızlığı ve hattâ bazen müdhiş bir hâl alan 
keyifsizliği intâc eder. Açıklık bir yerde mükâleme ve musâhabe zevk u 
safâsına kapılmamağla berâber bu gibi tedbîrsizliklerin netâyic-i müelli-
mesi derpîş-i mülâhaza edildiği sûretde esbâb-ı teberrüdden tevakkî pek 
kolaydır.

Teberrüdü müteʻâkib zuhûr eden âsâr u alâim-i marziye bir uzvun di-
ğerinden daha nâzik olduğuna ve eşhâsa nazaran tahallüf eder. Tabâyiʻ-i 
emrâz ve ihtilâlât, şahs-ı müteessirin mizâc ve isti‘dâd-ı zâtîsine tâbiʻdir. 
Romatizmaya mübtelâ bir şahısda ağrılar derhâl zuhûr eder. Âlâm-ı asabi-
yeye giriftâr olan, ağrılardan müteezzî olur. Lâkin bu gibi ahvâlde en kesîr 
olan emrâz nezle, hunnâk, iltihâb-ı kasabât, iltihâb-ı hancere, zâtü'r-ri᾽e, 
zâtü'l-cenb vesâiredir. Hafîf bir soğuk almanın bir nezleye bâ‘is olduğu ve 
bu nezlenin bir zâtü'r-ri᾽eyi ve bunun da bazı zevâtda veremi intâc eylediği 
düşünülürse üşütmenin ne derece cây-ı ihtirâz olduğu anlaşılır.

Ahvâl-i âdiye ve basîtada soğuk alma yalnız bir kırgınlık, bir titreme 
ve bir-iki gün devâm eden ve hattâ bazen derhâl yatıp sıcakça örtülmek ve 
hatmi ve çay vesâire gibi sıcak menkû‘ât ve meşrûbât içmek gibi tedâbîr-i 
lâzıme ittihâz olunduğu takdîrde bir gecede sönen hafîf bir hummâ ile netî-
ce bulur.

Bunun için terli iken yatakdan kalkmağla berâber îcâbında hiç olmaz 
ise kürk ve gecelik ve uzun hırka vesâireyi arkaya almak, her mevsimde 
evden çıkarken fazla bir libâs taşımak ve bunu kapalı ve sıcak bir mahalle 
girildikde çıkarmak gibi tedâbîrde bulunmak lâzımdır.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Aşk için mevsim yokdur.
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[66] Havâ-yı râtıba karşı gâyet hassâs olanların tramvay dışarılarında 
ve üstlerinde bulunmamaları, araba ile gezerken iki tarafdan pencereleri 
açık bulundurmamaları ve sokakda tevakkuf etmeyerek cereyân-ı havâdan 
kaçınmaları, sabâh akşâm sokağa çıkmak mecbûriyetinde bulunanların 
ipekden bir boyun atkısı kullanmaları ve kışın mümkün ise hânenin her ta-
rafını bir derecede teshîn eylemeleri tedâbîr-i mukteziyedendir. Kavâ‘id-i 
sıhhiye-i mesrûdeye riʻâyet ile berâber yine vücûd üşüdülür, soğuk alınır-
sa güya hiçbir şey olmamış gibi yine iştigâlât-ı yevmiyeye devâm ederek 
velev hafîf olsun, bu hâl-i marazîyi ihmâl ve istihfâf eylemek hıfz-ı sıhhat 
ve mantık fenlerine aslâ muvâfık değildir. Bidâyetde, istirâhat ve harâret 
bir nezleyi teşfiyeye, vücûdu birçok emrâz-ı vahîmeden vikâyeye kâfidir. 

Yanma, Yanık
İnsân gâyet sıcak ecsâmın, kaynar mâyi‘âtın, kâvî ve kimyevî bazı 

mevâddın temâsıyla muhtelif derecede yanabilir. Birinci derecede yal-
nız şiddetli bir kızartı, ikinci derecede etrâfı kızarmış ve içi evvelâ berrâk 
ba‘dehû cerâhatli bir mâyi‘ dolmuş fiskalar husûle gelir. Üçüncüsünde ise 
tekmîl ensice harâb olmuşdur. Ârıza-i mezkûrenin ibrâz eylediği alâmât 
sath-ı me᾽ûfa ve vehâmetine tâbiʻdir. Harâret, hezeyân, ihtilâcât husûle 
gelebilir.

Birinci derecede yanan mahal üzerine kurşun sirkesine batırılmış bezi 
koymak, pudra ekmek münâsibdir. İkinci derecede fiskalar meydâna gel-
dikde deriyi aslâ kaldırmayarak alevden geçirilmiş bir iğne ile delmek ve 
üzerine tatlı bâdem yağı ve kireç suyu ile yapılmış kireç merhemi, asid bo-
rikli merhem sürmek iyidir. Üçüncü derecede yanığın etrâfındaki ensicede 
birinci ve ikinci derecede ârıza mevcûddur. Ağrı olmadığı hâlde kurşun 
sirkesine batırılmış bezlerin konulması fâidelidir. Zâc yağı, tuzrûhu, fosfor 
gibi mevâd ile yanıklarda âdî su yerine kireç suyu, sabun suyu nâfi‘dir.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: "-Ruhbânın tecerrüdünü şu şart ile ka-
bûl ederim ki, kadınlar kırk beş ve erkekler altmış yaşından sonra manas-
tıra gireler. (Doktor Bouchardat)

[67] Sene-i Hicriye-i Şemsiye 1278 - Sene-i Mîlâdiye 1900
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Çarşamba 1 14 21 7 1 58 7 6 21 13
Perşembe 2 15 22 8 2 00 7 15
Cuma 3 16 23 9 2 8 17

Cumartesi 4 17 24 10 4 9 19 Yahudilerin 
kandil bayramı 

Pazar 5 18 25 11 6 10 20
Pazartesi 6 19 26 12 7 11 22

Salı 7 20 27 13 10 12 24
Leyle-i 
Mi‘râcü'n-Nebî 
(aleyhisselâm)

Çarşamba 8 21 28 14 11 13 25
Perşembe 9 22 29 15 13 14 27
Cuma 10 23 30 16 15 15 29
Cumartesi 11 24 1 17 16 16 30
Pazar 12 25 2 18 18 17 32
Pazartesi 13 26 3 19 19 18 33
Salı 14 27 4 20 21 19 35
Çarşamba 15 28 5 21 23 20 36
Perşembe 16 29 6 22 25 20 37
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Cuma 17 30 7 23 26 20 38
Cumartesi 18 1 8 24 27 21 39

Pazar 19 2 9 25 29 22 40
Avusturya im-
paratorunun 
ku‘ûdu, 1848

Pazartesi 20 3 10 26 30 22 41
Salı 21 4 11 27 31 23 42
Çarşamba 22 5 12 28 23 23 43
Perşembe 23 6 13 29 34 24 44
Cuma 24 7 14 30 35 24 45
Cumartesi 25 8 15 31 36 25 46 Leyle-i Berât 

Pazar 26 9 16 32 37 25 47
Yevm-i vilâ-
det-i hümâyûn, 
1258

Pazartesi 27 10 17 33 38 26 48
Salı 28 11 18 34 39 26 49
Çarşamba 29 12 19 35 40 27 50
Perşembe 30 13 20 36 40 27 50

Su Hayâta Elzemdir.
Hayât su ile kâim ve susuz mün‘adimdir. Su şerâit-i hayâtiyeden olan 

havâ ve harâret kadar lâzımdır. Havâsız hayvânât ve nebâtât yaşayamadığı 
gibi susuz da hay kalamaz. Ensicemizde ziyâde mikdâr[d]a su bulunduğu 
gibi uzviyet-i beşeriye de külle yevm turuk-ı muhtelife ile iki litreden ziyâ-
de gâib eylediğinden işbu mikdâr mu‘âdil suyun vücûda idhâli lâzımdır.

Bir şehrin sıhhat-i umûmiyesi sarf etdiği suların evsâfına tâbiʻdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Su gibi azîz ol.
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[68] MEVÂSİMİN TEʼSÎRÂTI

-3-

Sonbahâr

Bir zamân-ı bedî‘ ıtlâkına sezâ olan fasl-ı rebî‘ geçtikden ve mevsim-i 
sayf-ı latîf girdikden sonra hengâm-ı hazân erişiyor. Hazân, zevâl ü fenâ-
nın bir timsâl-i mücessemidir. Bahâr ve sayfda bir manzara-i rûh-efzâ al-
mış olan nebâtât artık hadd-i kemâle ermiş ve zevâl ü fenâya yaklaşmışdır.

Vâdîler, sahrâlar, ormanlar kisve-i mâtemlerine bürünmekde ve havâ da 
eski letâfet ü tarâvetini zâyi‘ etmekdedir.

Sayf ve ibtidâ-i harîfde mevcûd bu güzel renkler hazânda solmağa, sa-
rarmağa başlar. Nebâtâtın a‘zâ-yı teneffüsü olan ve ara sıra bâd-ı nesîm ile 
ihtizâz etmekde bulunan yapraklar artık rîh-ı bârid ve havâ-i gayr-ı mutta-
ride gerdânde-i teslîmiyet olarak dal ve budakdan cüdâ, vâdîleri imlâ ve bu 
vechile mahv u fenâ olmakdadır.

Bu sükût-ı evrâk pek çoklarına da‘î-i vehm ve merâkdır. Lâkin zevâl 
ü fenâyı îmâ etmekde olan bu manzara hakîkaten câlib-i nazar-ı dikkat-
dir. Her lahzada temennî-i mevt eden bir mihnetzede bu zamân-ı kasveti 
temâşâ ile mevti pîş-i nazarında tecessüm etdirerek bir derece tesellî bulur. 
Çünkü fenâ-yı tabîʻatı temâşâ ile mâtem-i hüzn-engîzi ferâmûş ve bu ci-
hetle hayrân kalarak hâmûş olur.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Hıfz-ı sıhhat umûmî bir devâdır. Hâl-
buki ona mürâcaʻat eden pek azdır.
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Sonbahârda zürrâ‘ semere-i sa‘yinin mükâfâtını görür. Bunca müşkilât 
[69] ile tarlasını sürmüş, tohumunu saçmış olan zürrâ‘ bu zamânda mesâʻî-
sini toplayarak "eken biçer" kavl-i hikmet-beyânını bilfi‘l ve "bir köy çift-
çilerinin etdiği hizmeti bir devlet ibrâz edemez; bir ma‘mûr çiftliğin havâ-
yı tathîr ile hıfzıssıhhatçe hâsıl etdiği fâideyi bir eczâhâne hâsıl edemez" 
fikrini bi't-tecrübe tasdîk ve isbât eder.

Sonbahâr yazın harâretini, kışın bürûdetini câmi‘ bir mevsimdir. İbti-
dâ-i harîfde harâret, nihâyet hazânda ise bürûdet mütezâyiddir. Mevsim-i 
harîfde havâlar mu‘tedil ve mehmâ-emken yâbis gider ise bu zamân sene-
nin hıfz-ı sıhhate muvâfık en güzel bir mevsimi olmuş olur.

Sonbahârda en ziyâde dikkat olunacak husûsât, ilk soğuklardan tevakkî 
ve tahaffuzdur. Zîrâ şu münâsebetsiz bronşit, göğüs nezlesi pusuda gizlen-
mişdir. Her hastalıkda bir mikrob, tufeyl kabûl eden ehl-i meslek bir gün 
olup da bronşit, göğüs nezlesinin mikrobunu bulursa hiç şübhe etmeyi-
niz ki, bunu ya bir cereyân-ı havâda veya rüzgârın tebeddülât-ı âniyesinde 
yâhûd kâfi derecede olmayan esvâbdan geçen yağmurda keşfedecekdir!

İcrâ-yı teʼsîrde olan harâret def‘aten bürûdete tebeddül etmez ise em-
râz-ı iltihâbiye hemen zuhûr eylemez. Havâ-yı nesîmîde sebh ve temevvüc 
etmekde olan muhammerât ve huveynât-ı muzırra, teʼsîrâtını öbür mev-
simlerde icrâ etdiklerinden, bir derece mahv u helâke yüz tutar.

Havada Huveynât mı Var? 
Evet, vâkı‘â insân görmediği şeyi inkâra pek mâil ise de akl-ı insânın 

büyük gözü olan hurdebîn isbât-ı müdde‘âya hâzır u âmâdedir. Görünmez, 
tutulmaz, şeffâf olan bir havâda  -ki bunca asırlar tuyûr ve haşerâtdan baş-
ka bir şey görünmemişdi-  hurdebîn bugün bize bilâ-ârâm hareket ve te-
mevvüc ve her cihete seyr u sefer etmekde bir başka âlem keşfeylemişdir. 
Bir damla suda nakî‘iyeler, yosunlar bulunduğu gibi toprağa yakın alınmış 
olan havânın küçük bir hacminde de hurdebîn ile enkâz-ı nebâtât ve böyle 
bir mahalde yaşar, neşv ü nemâ bulur, tekessür eder envâ᾽-ı huveynât ve 
uzviyât görülmekdedir. Bugün Mösyö Pasteur ve tarafgîrânı nev‘-i beşere 
musallat olan emrâzın esbâbını tahammürât ve ta‘affünâta bâdî mahlûkât-ı 
müdhişeye atfeylemekdedir.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Âleme tıbbı öğretmek, baruta âteşi yak-
laşdırmaya benzer.

[70] Sonbahârda bataklıklardan tasaʻud ve tebahhur etmekde olan eb-
hirenin mazarratı ziyâdedir. Çünkü yazın harâreti bataklıklardaki suyun 
kısm-ı küllîsini tebahhur etdirdiğinden bataklığın dibinde mevcûd çamur 
ve ecsâm-ı uzviye bu zamânda doğrudan doğruya harâret ve ziyâ-ı şemse 
arz-ı vücûd eyler.

Sonbahârda bir tarafdan hâm meyvelerin kesret-i ekliyle cihâz-ı hazmî-
nin ihlâl ü ifsâdı, diğer cihetden ebhire-i merzegiyenin kesreti herkesi bâ-
husûs bataklıklara civâr mahallerde sâkin ahâlîyi pek fenâ iz‘âc etmekde 
ve hayâtlarını bir hâl-i hevl-nâke ilkâ eylemekdedir. Bîçâre ahâlî bî-karâr 
sıtmaya tutulur ve bu cihetle gece ve gündüz bî-tâb ve tüvân kalarak ta‘cîz 
olur. Lâkin sebebi de kendilerince mechûl kalır. Böyle bir mahalde dalağı 
(tıhâl) büyümemiş hemen hiç kimse yokdur. Bazen uzv-ı mezkûr o kadar 
büyür ki batnı istîlâ eder.

Sonbahârda bil‘akis havâlar râtıb ve hâr giderse ilkbahârda hüküm sü-
ren emrâz-ı müstevliyenin yeniden zuhûr etmesi me’mûldür. İbtidâ-i harîf-
de tabî‘atın bir mahsûl-i kıymetdârı olan meyveler sûret-i mu‘tedilânede 
ekl olunmazsa şiddetli ishâller zuhûr eder. Bazen bu türlü ishâller kolera 
illet-i müdhişesini hâtıra getirecek kadar şedîd olabilir. Fakat koleranın 
a‘râz u alâimi başkadır.

Sonbahâra Müte‘allik Kavâ‘id-i Sıhhiye
Bâlâda mezkûr mahzûrlara mukâbil sonbahâr ale'l-ekser bir zamân-ı 

taʻtîl ve istirâhat, bir vakt-i seyr ü seyâhatdir.

Senenin mevâsim-i sâiresinde ziyâdece iştigâlât-ı akliyede bulunarak 
yorulmuş, uyuşmuş olan tullâb ve şâkirdânın bu zamânda istirâhatleri, te-
nezzühleri, hareketleri hıfz-ı sıhhatçe lâzımdır. Çünkü zihin ile vücûdu bir 
arabaya koşulmuş bir çift bârgîre teşbîh etmişlerdir ki, arabanın sûret-i 
muntazamada hareketi hayvânların bir ayakda gitmelerine vâbestedir. Zih-
ni vücûdsuz kullanmak yani riyâzât-ı bedeniyeye riʻâyet etmeyerek işti-
gâlât-ı akliyede bulunmak pek muzırdır. Kezâ vücûdu zihinsiz yormak da 
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iyi şey değildir. Zamân-ı atîkden kalmış olan pehlivân heykellerine [71] 
mümkün olsa da atf-ı nazar etsek başlarının vücûdlarıyla nisbetsizliğini 
görürüz. Bunların hamâkatini târîh gösteriyor, hepsi akılsızlıklarının kur-
bânı oluyordu.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İnsân ne sâf bir hayvân, ne hâlis bir 
rûhdan ibâretdir.

İnsân ne sâf bir hayvân, ne hâlis bir rûhdan ibâretdir. Belki revâbıt-ı 
kaviye ile merbût ve devâm-ı irtibâtı hayâtla meşrût vücûd ve rûhdan mü-
teşekkildir. Vücûd ile rûh arasında âheng ü muvâzenet bulunmalı ki, sıhhat 
ü âfiyet ve bi'n-netîce hayât devâm eylesin.

Etıbbâ-yı meşhûre-i efrencden Bruse hâlet-i nez‘de şu sözle tekmîl-i 
infâs eylemişdir:

"-Ben benden sonra size üç hekîm bırakıyorum: Su, harekât ve riyâzât-ı 
hummiye".

Mebâhis-i mezkûreden anlaşılıyor ki, harekât ve riyâzât bâ-husûs bu 
zamânda pek nâfi‘ ve lâzımdır. Şehirde envâ‘-ı mefrûşât vesâir levâzım-ı 
ihtişâmât ile müzeyyen kâşâneye köyde hıfz-ı sıhhate mutâbık bir ikâmet-
gâh her hâlde müreccahdır. Çünkü ötede atâlet ve sefâhet, beride ise faʻâ-
liyet ve kanâʻat icrâ-yı ahkâm etmekdedir.

Deniz hammâmlarının mevsimi bu zamândadır. Lâkin bunların herkese 
fâidesi yokdur. Demevî mizâcda olanlara muzırdır.

İnsânın yuvası, maskatı evidir. İnsân orada zulmet-i rahimden tahlîs-i 
girîbân ve yine orada pençe-i mevte tevdî‘-i cân eyler. Binâenaleyh bütün 
ömrünü geçireceği böyle bir ikâmetgâhı hıfz-ı sıhhate muvâfık inşâ eyle-
mek lâzım değil  midir?

İstanbul'da hemen umûmiyetle evlerin inşâsı hıfz-ı sıhhate mugâyirdir. 
Odaları teksîr etmek fikrine ittibâ‘an hânenin alt katına odalar yapıyor-
lar. İşte bundan evin altından havâ cereyân edemiyor, cereyân edemeyince 



553

rutûbet belâsından kurtulunamıyor. Hânenin altı boş olmalı ve mümkün 
mertebe her odaya güneş girmeli. Bataklıkların teʼsîrâtı bu zamânda şedîd 
olduğundan her husûsda tevakkî ve ictinâb gerekdir. Onun için bataklığa 
civâr mahallerde sabâh tulû‘dan evvel, akşâm gurûbdan sonra dışarıda bu-
lunmamalı. Bir de içilecek sulara dikkat etmeli.

Meyvelerin kesret-i eklinden husûle gelen ishâllerin önünü almalı, [72] 
onun için de muhtelif kâbızât ve bâ-husûs "taht-ı azotiyet-i bizmut" tavsi-
ye olunur.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İnsânın yuvası, maskatı evidir.

Hulâsa, sonbahârda vücûdu tahrîk ve dağların ve ovaların havâ-i sâfî-
siyle infâs ü infâk etmeli. Ta ki, beden her mevsimden şedîd olan şitânın 
bürûdetine, rutûbetine, iʻtidâlsizliğine mukâvemet eylesin.

Hukemâ-i meşhûreden Çiçeron hıfz-ı sıhhat üzerine efkârını şu yolda 
netîcelendirdiğinden biz de onun fikr-i hakîmânesiyle bu mebhase hitâm 
veririz:

"-İnsân sıhhatini, mizâcını güzel mütâlaʻa ve kendisine müfîd ve muzır 
olan eşyâyı derk ü mülâhaza ve dâimâ telezzüzâtdan mübâʻadet ve ağdiye 
husûsunda ifrâtdan mücânebet ederek sanʻat-ı tıbba mürâcaʻat ile muhâ-
faza eder".

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İhtiyârlar kavâ‘id-i imsâkı pâmâl 
etdikleri her defada, başlarına bir kürek toprak atarlar.
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[73] Sene-i Hicriye-i Kameriye 1317 - Sene-i Mâliye 1316 [1900]
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S D S D S D
Cuma 1 14 21 37 2 40 7 27 12 51
Cumartesi 2 15 22 38 40 28 51
Pazar 3 16 23 39 40 28 51
Pazartesi 4 17 24 40 41 28 51
Salı 5 18 25 41 42 28 51

Çarşamba 6 19 26 42 42 28 52 Evvel-i şeb-i 
yeldâ

Perşembe 7 20 27 43 42 29 52
Cuma 8 21 28 44 42 29 52
Cumartesi 9 22 29 45 42 29 52

Pazar 10 23 1 46 42 29 52 Mebde-i savm-ı 
Ramazân

Pazartesi 11 24 2 47 42 29 52
Salı 12 25 3 48 42 28 51
Çarşamba 13 26 4 49 42 28 51
Perşembe 14 27 5 50 41 28 51
Cuma 15 28 6 51 41 28 51
Cumartesi 16 29 7 52 41 28 50
Pazar 17 30 8 53 40 27 50
Pazartesi 18 31 9 54 39 27 49
Salı 19 1 10 55 38 27 49
Çarşamba 20 2 11 56 38 27 48
Perşembe 21 3 12 57 38 26 48
Cuma 22 4 13 58 37 25 47



555

Cumartesi 23 5 14 59 37 25 46

Pazar 24 6 15 60 36 24 45 Ziyâret-i 
Hırka-i Sa‘âdet

Pazartesi 25 7 16 61 35 24 44 Zemherîr 
fırtınası

Salı 26 8 17 62 36 24 43
Çarşamba 27 9 18 63 35 24 42
Perşembe 28 10 19 64 31 23 41
Cuma 29 11 20 65 30 23 40

Cumartesi 30 12 21 66 18 21 39 Vefât-ı Hazret-i 
Ali (r.a.)

Pazar 31 13 22 67 17 21 38

Burkulma

Ayak sürçmesinden, ayağın fenâ bir sûretde atılmasından oynak yerler 
etrâfındaki bağların birdenbire şiddetle çekilmesiyle burkulma meydâna 
gelir. Her ne kadar hâricen bir yara yok ise de bazen deri altındaki etlerin 
ve damarların yırtılmasıyla o mahalde mâimsi bereler peydâ olur. En ziyâ-
de ayak ve bilek ve küçük çocuklarda dirsek burkulur. Burkulma şiddetli 
bir ağrı ile başlar. Bilâhare bu ağrı kesb-i sükûnet eder ise de birkaç sâ‘at 
sonra şiş ve kızartı ile birlikde tekrâr zuhûr eder. En iyi tedâvî burkulan 
mahalli sudan bir banyoya sokmak yâhûd soğuk suya batırılmış bezlerle 
sarmakdır. Şiş peydâ oldukdan sonra mahall-i meûfu kâfûrlu, ispirtolu kur-
şun sirkesine batırılmış bezlerle sarmak fâidelidir. Birkaç gün sonra hasta 
olan mahalli hafîfçe tazyîk eylemek ve marîzi râhat etdirmek münâsibdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Afyonsuz tabâbet topal kalır.
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[74] HIFZ-I SIHHAT-İ SIYÂM

Dîn-i İslâm ki esâs-ı metî-
ni nev‘-i beşerin mâddî ve 
maʻnevî selâmetini ve ibâdın 
kâffe-i umûrda intizâm-ı ah-
vâlini ve insânların mu‘azzez 
olan sıhhat ve hayâtını muhâ-
fazaya kâfildir. Böyle bir 
dîn-i celîlü'l-kadre hakkıyla 
sâlik olanlar ne kadar bahtiyâr 
olsalar, ne derece iftihâr etse-
ler yine azdır. Çünkü el-yevm 
edyân-ı sâire-i mevcûdeden hiç-
birisi mensûbiyetiyle ile'l-ebed 
müftehir bulunduğumuz [75] 
dîn-i âlî derecesinde te’mîn-i 
menâfi‘ edememişdir. 

İşte dîn-i mübîn-i İslâm'ın 
tahsîl-i rızâ-yı bârî ve idâ-
me-i sıhhat ü âfiyet-i nevʻ-i insânî için 
fevâid-i maʻneviye ve mâddiyesi merte-
be-i bedâhetde bulunan evâmir-i âliyesin-
den birisi de sıyâmdır. Kemâl-i hulûs-ı kalb 
ile oruca niyet eyleyen bir mü’min-i sâdıkın 
Hâlik-ı Te‘âlâ hazretlerine mecbûr olduğu 
itâʻat ü inkıyâdı tezâyüd edeceği gibi sıhhat-i  
bedeniyesini de sâir zamânlardan ziyâde Ra-
mazân-ı şerîfde muhâfazaya kâdir olur. Çünkü 
her türlü menhiyâtdan tevakkî ederek oruc tutan 
bir adamın kuvâ-yı hayâtiye ve istirâhat-ı bede-
niyesi tezâyüd eyler.

Vücûdunda kuvvet, a‘zâsında istirâhat peydâ olan bir zâtın ise bütün 
aksâm-ı bedeni iʻtidâl-i tâm üzere icrâ-yı vezâif eyleyeceği ve bu hâlin 
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kuvve-i mâddiye ve rûhâniyeye hüsn-i teʼsîrinden başka onları sâir zamân-
lardan daha menfaʻatli bir sûretde idâreye sebeb olarak vücûdun iktisâb-ı 
ferah u neşât eylemesini mûcib olacağı emr-i âşikârdır.

Hem fenne hem de akla muvâfık olan şu taʻrîfâtımızı gözleri nûr-ı İs-
lâmiyet'le tenevvür etmeyenler ve hakâyık ve erkân-ı İslâmiyet'i lâyıkıyla 
idrâkden âciz bulunanlar sıyâmın İslâmlar için ne büyük bir lütf-ı Hüdâ ne 
kadar elzem bir dârû-yı şifâ-bahşâ olduğunu anlayamazlar.

Güya yalnız kavâ‘id-i fenniye ve akliyeye tevfîk-i muʻâmele eylemek 
insânlar için eslem-i tarîk olduğu efkâr-ı fâsidesinde bulunarak hâşâ sıyâ-
mın fennen sıhhat-i bedene mugâyir olduğunu iddiʻâ ve bu yolda ısrâr 
ederek vâdî-i belâhet ve hamâkatda pûyân olanların intisâbıyla müftehir 
olduğu fen bugünkü gün İslâmiyet'in vaz‘ etdiği kâffe-i kavâ‘id-i celîleye 
mugâyir değil, muvâfıkdır.

Bu bâbda uzun uzadıya it‘âb-ı zihne ve ityân-ı delîle hâcet yokdur. Dîn-i 
mübîn-i Ahmedî anadan doğma a‘mâları bile tenvîre kifâyet edecek, en 
anûd münkirleri iskâta bâ‘is olacak lâ-yu‘ad ve lâ-yuhsâ delâil-i mukni‘a 
ile mâlî olup bunlardan bir-ikisi el-yevm bütün cihânın enzâr-ı tasdîkinde-
dir ki, birisi şürb-i hamr, diğeri lahm-ı hınzîr mesʼelesidir.

İşte bu iki mesʼele garbın bugün bütün ehl-i fen ve hikmetini ve bütün 
erbâb-ı insâniyetini endişe-nâk kılıyor.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İ‘tidâl en emîn, en müessir bir ilâcdır.

[76] Bugün garbda men‘-i müskirât cemʻiyetleri teşekkül ediyor. 
Lahm-ı menhûsun mazarratı derûnunda peydâ olan ve trişin denilen kurt-
larla isbât edilerek herkesin enzâr-ı intibâhına arz olunuyor.

Hâlbuki bir İslâm'ın hamd olsun bu gibi intibâha ihtiyâcı yokdur.

O, bunların mazarratını Cenâb-ı Hakk'ın lütf u ihsânıyla sâlik bulundu-
ğu şehrâh-ı hakîkat sâyesinde çokdan beri ve pek güzel öğrenmişdir.

Tedâvî bi'l-mâ᾽ nâmıyla Avrupa'yı bir mes᾽ele daha bu son zamânlarda 
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işgâl ediyor. Bir takım kimseler su ile tedâvînin  menfaʻatinden dem vu-
ruyor, tarafdârlar peydâ ediyor. Hakku'l-insaf düşünmeli. Garbda ancak 
şu son senelerde menfa‘ati güç hâl ile tasdîk olunabilen tedâvî bi'l-mâ᾽ 
mes᾽elesi, su ile teşfiye, suyun vücûda nef‘i, sultân-ı enbiyâ aleyh-i ekme-
lü't-tehâyâ efendimiz hazretlerinin bin üç yüz şu kadar sene evvel dehân-ı 
hikmet-feşânlarından şeref-sâdır olmuşdur. Hâsılı, nev‘-i beşerin hıfz-ı 
sıhhatine medâr olan yüzlerce kavâ‘id-i celîle bu dîn-i âlînin ahkâm-ı celî-
lesinden olup hakkıyla temessük edenlerin sıhhatlerini dâimî sûretde ve 
kolaylıkla muhâfaza edebileceği şübhesizdir.

Dîn-i mübîn-i İslâm'ın her nev‘ teklîfât ve evâmirine itâʻat ü inkıyâdı 
kendilerine bir şeref-i mahz addedenlere gelince; onlar bu dîn-i âlî-kad-
ri terakkiyât-ı fenniyeye bakarak tasdîke tenezzül etmezler. Onlar terak-
kiyât-ı beşeriyeye ancak bu âlî dînin rehber olmakda bulunduğuna min-ev-
vel iʻtikâd etmişlerdir.

Bugün zerre kadar insâf ve vicdânı olan bir adam cüz’î bir teemmül ile 
anlar ki İslâmiyet sıhhat-i beden için lâzım gelen kavâ‘idi o kadar metîn 
ü rasîn esâslara binâ kılmışdır ki, bunlar cihân bâkî kaldıkça ve fen nice 
binlerce sene sonra terakkiyâtın müntehâ-yı kemâline vâsıl olsa bile dîn-i 
mübîn-i Ahmedî kavâ‘id-i celîle-i mevzû‘asının kıymetini kemâl-i şân u 
şerefle muhâfaza edecek ve nev‘-i beşere asırlar değişdikçe metânet ü aza-
met ü iclâlini daha âşikâr bir sûretde gösterebilecekdir.

Ey sâhib-i akl-ı selîm! Tefekkür et ki, şu asırda hakâyıkı anlaşılabilen 
birçok mebâhis-i beşeriye ve sıhhiyeyi dîn-i İslâm bin şu kadar sene mu-
kaddem beyân eylemiş, en şiddetli emrâza ve en dehşetli mikroblara karşı 
[77] müdafâ‘a tarîkını hurdebînlerin hayâlî gözleri değil zihinleri bile işgâl 
etmediği zamânlarda vâzıh u ayân bir sûretde taʻrîf ü ityân etmişdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Yaşamak için yemeli, yemek için yaşa-
mamalı.
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Bunca meâsir-i âlîye ve celîleye mehd-i zuhûr olan ve birçok mesâil-i 
sıhhiye ve müşkileyi yüzlerce sene mukaddem hallederek şu‘â‘-i ilm ü 
hikmetiyle âlemin gözlerini kamaşdıran diyânet-i mukaddese-i İslâmiye 
erbâb-ı îmânın ecrinden başka istirâhat-i bedeniyesini de te’mîn için sene-
de bir mâh-ı sıyâmı emrediyor.

İlm-i hıfzıssıhhaca en esâslı bir tedbîr, en fâide-mend bir usûl-i tedâvî 
olan ve doğrudan doğruya sıhhat ü âfiyet-i bedeniyenin bâ‘is-i mantığı 
bulunan bu emr-i mukaddes dîn-i mübîn-i Ahmedînin ulviyetine burhân-ı 
kâtı‘ değil de nedir?

Bayağı zamânlarda miʻde hastalıklarıyla muztarib bulunurken iftârda 
ve sahûrda ekl ve şürbde iʻtidâle riʻâyet edenlerin Ramazân-ı şerîfde dûçâr 
bulundukları hastalıkdan rehâyâb olduklarını, miʻde ve em‘âlarında râhat-
lık hisseylediklerini pek çok defalar müşâhede eyledim.

Hâsılı oruç tutmakla insân katʻiyyen bir zarar görmez.
Bilakis oruc birçok hastalıklardan vücûdu kurtarmak için tabîblerin 

hastalara tavsiye etdikleri perhîz-i musîb makâmına kâim olur. Sıyâm hâ-
linde bulundukları hâlde miʻdelerinde râhatsızlık hissederek bilâhare gi-
riftâr-ı pençe-i maraz olanların kabâhati oruca atfetmeğe katʻiyyen hakk u 
salâhiyetleri olamaz.

Çünkü bu gibi zevâtın hâl-i sıyâmda dûçâr oldukları hastalıkların ek-
serîsi ya miʻde veya em‘âlarından olup bunun da sebebi iftârda veya sahûr-
da mutlak hazmı batî börek ve tatlılardan ziyâdece ekl etmek gibi hâlâtdan 
ileri geldiğini cüz’î mülâhaza ile kendi vicdânları dahi tasdîk edeceğine 
şübhe yokdur.

Bundan başka sıyâmın beden üzerine mutlak olan teʼsîrât-ı fevâid-âsâ-
rından hisse-mend olmak için ezhân u efkârı tahrîş ve a‘sâbı tahrîk eyle-
yen sohbetlerden ve her nev‘ müştehiyât-ı nefsâniyeden katʻiyyen ferâ-
gat eylemek bir mü’min-i sâimin vezâif-i dîniyesi ve vecâib-i sıhhiyesi 
muktezâsındandır. Evâmir-i şer‘iyye ve ihtârât-ı sıhhiyeye muvâfık olarak 
oruç tutanların vücûdları dâimâ hastalıklardan müberrâ bir hâlde bulunur. 
Ebdân-ı beşer hâl-i [78] sıyâmda da gâyet zindedir. Vücûd bir neş᾽e ile 
hisseyâb-ı âfiyet olur. Bu neş᾽e o kadar sâfiyâne, o derece rûh-perverâne-
dir ki, insân kendisinde tatlı bir zevk hisseder. Bu ise bir zevk-i rûhânîdir.



560

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Nıkrîs hastalığına karşı günde bir şilin 
ile yaşamalı ve bu parayı da bizzât kazanmalı

Hulâsa, orucun dînen, aklen, zevken, sıhhaten menfa‘ati âşikârdır. İşte 
kavâ‘id-i celîle-i İslâmiye'den birkaçını asırlarca deryâ-yı cehâletde yuvar-
lanıp da maʻneviyâtdan bî-behre kalarak ancak fünûnun cihet-i nazariye ve 
ameliyesinde bu yakınlarda terakkî edebilmiş olan Avrupalıların ehl-i insâf 
olanlarından birçokları tedkîk ederek diyânet-i celîle-i İslâmiye'nin mahz-ı 
hakîkat olmağla berâber bu âlemde insâniyet ve medeniyetin te‘âlîsi için 
çâre-i yegâne olduğunu iʻtirâf eylemişlerdir.

İftârda ve Sahûrda Kavâ‘id-i Sıhhiye
Ber-vech-i bâlâ orucun menfa‘atini bildirdiğimiz sırada iftârda miʻdeleri-

nin tahammülünden ziyâde veya hazmı batî et‘imeden nevâle-çîn olanların 
orucun değil kendi harekât-ı sehîfânelerinin cezâsını çekeceklerini ityân ey-
lemiş idik. Her ne kadar bu tafsîlâtdan fikrimizin anlaşılacağı bedîdâr ise de 
şimdi bunu biraz îzâh yani iftârda ekl ve şürb husûsunda ne yolda hareket 
edilmek sıhhate daha muvâfık olacağını zikreyleyelim.

İftârda yağlı yağsız her nev‘ simid ile pideden, pasdırmadan ve sucuk-
dan miʻdeyi bozmamak için ihtirâz edilmeli. Birkaç kaşık çorba içdikden 
ve hazmı âsân ta‘âmlardan lüzûmu mikdâr ekl etdikden sonra yemekden el 
çekmelidir.

Bazı zevât öteden beri âdetleri muktezâsı olarak bir zeytin ile oruc boz-
dukdan sonra hemen sigara tütdürmeğe şitâbân olurlar ki bütün [79] a‘sâb-ı 
bedeni sarsacak olan bu hâl a‘zâ-yı sâireyi husûsuyla miʻdeyi de pek ziyâde 
dûçâr-ı zarar eyler. Hattâ böyle hemen sigaraya cân atan bir adamın sonra-
dan ta‘âm etmeğe heves ve iştihâsı kalmaz. Ta‘âm etse bile zor zoruna eder. 
İ‘tiyâd-ı mezkûrun bu sûretde bir mâh kadar her iftârda devâmı vücûdu ne 
kadar rahnedâr eyleyeceği pek kolay mülâhaza olunabilir.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Öğütme, ağzına her ne gelirse âsiyâb-âsâ

Bundan başka bazıları da orucu bozdukdan sonra yalnız çorba ile miʻ-
delerini imlâ ve bilâhare bir-iki lokma ta‘âm edip kalkarlar. Bu da miʻde-
nin vikâye-i sıhhati için iyi bir âdet değildir. 

Maksad birçok sâ‘atler boş kalmış bulunan miʻdeyi her hazmı kolay 
olmayan et‘ime-i kesîre veya sulu şeylerle doldurarak sonra da ale'l-umûm 
vücûdu râhatsız edecek sebeblere meydân vermemek olmağla çorba gibi 
sulu ta‘âmı miʻdeye ancak birkaç kaşık kadar idhâl eylemek daha muvâ-
fık-ı sıhhat bir tedbîrdir.

Çünkü çorba ve şerbet ve limonata ve su gibi şeyler hemen orucu bo-
zar bozmaz ziyâdece mikdârda miʻdeye idhâl edilecek olursa fi‘l-i hazm 
kesb-i betâet eder.

Binâenaleyh dâimâ hazmın sühûlet cihetini tercîh ile hadd-i iʻtidâli te-
câvüz eylememek üzere ta‘âm etmelidir.

Vakt-i sahûra gelince; bu zamânda dahi et‘imenin hazmı en kolay olan-
larından intihâb etmek elzemdir.

Hâsıl-ı kelâm, kâffe-i muʻâmelâtda iʻtidâle riʻâyet ederek kemâl-i huzû‘ 
ile oruc tutan zevâtın ma‘nen ve mâddeten mazhar-ı fevâid-i bî-nihâye ola-
cağı bî-iştibâhdır.

Doktor A. Halil

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Büyük ziyâfetlerde her tabak altında 
bir maraz pusuya yatmışdır.
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[80] Sene-i Hicriye 1318 - Sene-i Mâliye 1316 [1900]

E
yyâm

K
ânûn-ı Sânî-i R
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M
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S D S D S D
Pazartesi 1 14 23 68 3 26 7 20 12 37
Salı 2 15 24 69 25 19 35
Çarşamba 3 16 25 70 23 18
Perşembe 4 17 26 71 21 18 33

Cuma 5 18 27 72 20 17 31 Leyle-i celîlü'l-
Kadir

Cumartesi 6 19 28 73 19 16 29
Pazar 7 20 29 74 16 15 28
Pazartesi 8 21 30 75 15 14 26 Yevm-i Arefe

Salı 9 22 1 76 13 13 24 Îd-i sa‘îd-i fıtr, 
salât-ı îd,  2,57

Çarşamba 10 23 2 77 11 12 23
Perşembe 11 24 3 78 10 11 21
Cuma 12 25 4 79 8 10 19
Cumartesi 13 26 5 80 7 9 17
Pazar 14 27 6 81 4 8 15
Pazartesi 15 28 7 82 2 7 13
Salı 16 29 8 83 2 00 6 11
Çarşamba 17 30 9 84 1 25 5 9
Perşembe 18 31 10 85 56 4 7 Evvel-i Hamsîn 
Cuma 19 1 11 86 53 3 5

Cumartesi 20 2 12 87 51 2 3 Frenklerin tasfiye 
yortusu

Pazar 21 3 13 88 49 1 1
Pazartesi 22 4 14 89 46 7 11 11 09
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Salı 23 5 15 90 44 6 59 57
Çarşamba 24 6 16 91 42 57 55
Perşembe 25 7 17 92 39 56 53
Cuma 26 8 18 93 37 55 50
Cumartesi 27 9 19 94 35 54 48
Pazar 28 10 20 95 33 52 46
Pazartesi 29 11 21 96 30 51 43
Salı 30 12 22 97 27 50 41
Çarşamba 31 13 23 98 39 49 25

Çıkma, Çıkık

Bir mafsalda bulunan kemiklerin ayrılmasına, bir kemiğin tabî‘î yu-
vasından hurûc ile fenâ bir vazʻiyet almasına çıkma nâmı verilir. Çıkık 
uzvun tûlca olan tahavvülünden ve bazı harekâtın adem-i imkânından, ta-
raf-ı mütekâbildeki uzv-ı mütenâzır ile mukâyesesinden anlaşılır. Düşme, 
vazʻiyât-ı tabî‘iyede harekât-ı şedîde, bazen de vurma, vurulma ârıza-i 
mezkûreye sebeb olabilir. Bu gibi avârızda her türlü müdâhale muhâta-
ralıdır. Çünkü her muʻâmele ve hareketin hüsn-i netîceye müncer olması 
için maʻlûmât-ı teşrîhiye-i tâmme lâzımdır. Şişe mâniʻ olmak için üzerine 
kâfûrlu ispirto ilâve edilmiş kurşun sirkesine batırılmış bezler koymak ve 
hastayı münâsib bir vazʻiyetde bulundurmak ve hemen derʻakab hekîme, 
operatöre haber vermekdir.
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[81] Şeker ve Şekerlemeler

Îd-i sa‘îd-i fıtrı tebrîk vesîlesiyle edilen ziyâ-
retlerde misâfirîn ve züvvârı şeker ve şekerle-
meler takdîmi ile ağırlamak âdet olup üç-dört 
gün süren ziyârât ve tebrîkâtda hasbe'n-nezâke 
mecbûriyyü'l-kabûl olan bu tekaddümelerin ahz 
u ekli miʻde için büsbütün zararsız değilse de 
husûsuyla Ramazân'da kavâ‘id-i sıhhiye-i ekl ve 
şürbe adem-i riʻâyet ile miʻdece muztarib olanla-
ra ziyâde muzırdır. Bu gibi eyyâm-ı mübârekede 
ekl-i hulviyât ile telzîz-i dimâğa en ziyâde düş-
kün bulunan çocuklarda sû-i isti‘mâl sebebiyle 
bazı ârızât zuhûra gelmekde olduğundan şeker ve 
şekerlemelerin teʼsîrâtından ve bunların sû-i is-
ti‘mâli ile husûle gelebilecek ârızâtdan bir nebze 
bahis münâsib görüldü. Gözlerimizi değdirecek 
derecede süslü, ağzımızın suyunu akıtacak kadar 
lezzetli, türlü türlü renkli şeker ve şekerlemelerin 
esâsı bizim bildiğimiz âdî şekerdir. Binâenaleyh 
şekerlemelerden hıfz-ı sıhhat nokta-i nazarından 
bahis, âdî şekerden bahisdir. Ekl olunan şeker 
hazım borusunu uyandırarak kâffe-i ifrâzâtı [82] 
çoğaldır. Tükürük ile mahlût olduğu hâlde usâre-i 
mi‘diyenin taht-ı teʼsîrinde pek çabuk tahammür 
ile hâmız-ı lebeni tevlîd eder. Hadd-i i‘tidâlde is-
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ti‘mâl olunan şekerlerin, şurûb ve reçellerin kâbiliyet-i hazmiyelerindeki 
sühûlet işte bundan neş᾽et eder. Şekerin inkıbâz vermesi hiçbir posa bırak-
mayarak kâmilen massolunmasındandır. Bu cihetle şeker kuvvetli bir gıdâ 
olup husûsuyla kesb-i semen arzusunda bulunanlara şâyân-ı tavsiyedir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Küçük sebebin büyük teʼsîri olabilir.

Şeker su‘ûbet-i hazma mübtelâ olanlara pek nâfi‘ olduğundan Crouil-
lere nâm müellif: 

"-Şeker, hastaların ekmek ve şarâbı"; Prudhomme nâm zât da:

"-Şeker, fukarânın yegâne devâsıdır" demişdir. Şeker bir gıdâ-yı tenef-
füsî olup edviye-i sadriye hizmetini îfâ etmekdedir. Hattâ dokuzuncu asır-
da İbnü'r-Râzî "öksürüğü tenkîs ve balgamı def‘ u tard için şekeri tavsiye" 
eylemişdir.

Şeker veremde, müzmin dizanteride ve adem-i iştihâ ve bazı sû-i hazm-
larda fâidelidir. Sillü'r-ri᾽enin tedâvîsinde şekere mürâcaʻat olunduğu gibi 
esnâ-yı meşy ü hareketde bedende husûle gelen zâyiʻât ve ihtirâkâtı telâfî 
için Almanya'da orduya şeker i‘tâ ve bu vechile tecrübe edilmekdedir. 
Harâreti olan, hummâya tutulanlara şeker iyi gelmekdedir. Bu husûsda 
Amerika etıbbâsından Doktor Jackson'un acîb bir sûret-i teşhîsi zikredil-
mekdedir. Şöyle ki: Tabîb-i mezkûr, nezdine gitdiği hasta çocuğa incir mi 
yâhûd portakal mı istediğini sormakda ve incire arzu gördüğü hâlde harâ-
retin bulunmadığına hüküm eylemekde imiş. Lâkin sıhhat-i bedene mâ-
lik olanların şekeri sû-i isti‘mâl etmemeleri lâzımdır. Aks-i takdîrde sû-i 
hazm ve miʻdede ekşilik hâsıl olduğu gibi diş çürümesi ve şeker hastalığı 
meydâna gelir. Şeker miʻde ve karaciğeri tahrîş etdiğinden çocuklar ile 
safravîlerden ziyâde asabiyyü'l-mizâc bulunanlara münâsibdir. Fi'l-hakîka 
şekerin çocuklukda sû-i isti‘mâli ihtilâlât-ı hazmiyeyi ve ekşilikleri tevlîd 
eder. Şeker ve şekerlemelerin sû-i isti‘mâl derecesinde ekl olunduğu ey-
yâm-ı mübârekede kesîrü'l-vukû‘ olan sû-i hazımlar da buna delîldir. Şe-
kerlemelerde nişasta, fıstık, bâdem vesâire gibi mevâd da [83] mevcûd ise 
de bunların teʼsîrâtı asıl şekere nisbetle ikinci derecede kalır.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Oburluk, kılıçdan ziyâde itlâf eder.

Hulkûmun râhatı, damağın lezzeti olan şekerlemelerin mazarrâtından 
bahis o derece hoş görünmez ise de hıfz-ı sıhhat bazen daha ziyâde sevi-
len husûsâtda daha cedîddir. Şeker ve şekerlemelerin en birinci mazarrâtı 
diş çürümesine sebebiyet vermesidir. Tatlıların en ziyâde yenildiği Ra-
mazân'da, şekerlemelerin en ziyâde ekl olunduğu bayram ve kandîllerde 
diş ağrılarının ne derece ziyâdeleşdiğine hiç dikkat edilmiş midir? Dişlere 
en ziyâde muzır mevâd diş aralarında kalıp tahammür eden yemek parça-
ları olduğu ve şeker ile et‘ime-i sükriyenin tahammüre ne derece müsta‘id 
bulunduğu ve şekerin tahammür ile hâmız-ı hall ve lebene tebeddül eyle-
diği ve hâmızâtın bilhâssa kimyevî olmak üzere dişleri esâsen tahrîb etdiği 
maʻlûmdur.

Bu tahrîbât yalnız diş çürümesini intâc etmeyip belki mikroblara yol 
açmakda ve bu cihetle hâmızât dişlerin kısm-ı ma‘denîsini, mikroblar ise 
kısm-ı uzvîsini tahrîb eylemekdedir. Pek çok çocukların ve hattâ büyükle-
rin dişlerini gâib etmelerine en başlı sebeb şeker ve şekerlemelerle tatlıları 
sû-i isti‘mâl etmeleridir.

Şeker ve şekerlemelerin lezzeti hoş ve hacmi küçük olduğundan her ne 
vakit olursa olsun ekli tabî‘î gibi görünür. Hâlbuki ne kadar küçük olursa 
olsun miʻdeye giden ve giren her şeyin başına geldiği gibi şekerlemele-
rin de hazmolunması îcâb eylediğinden yemek aralarında ekl olunduğu 
hâlde miʻdenin, yenildiği nisbetde tekerrür eden, fi‘l ve hareketi nihâyet 
yorgun düşmesine sebebiyet vermekle başlıca yemeklerin hazmı sektedâr 
olur. İşte bu yoldaki tedbîrsizlik seyyiesi olarak iştihânın gaybûbeti ve ba-
zen kulunçlar ve ishâller ile birlikde miʻde ve bağırsak iltihâbâtı görülmez 
değildir. Bayramda, kandîllerde ve sene başlarında beyne'l-etfâl görülen 
ârızât-ı mezkûrenin sebebini başka yerde aramamalıdır. Yavrucukları bu 
gibi et‘ime-i lezîzeden büsbütün men‘ etmek istemesek bile bâri günde an-
cak iki-üç defa az mikdârda yemelerine müsâʻade edelim. Şekerlemelerin 
daha vahîm ve fakat daha çok az olan muhâtarası bazen [84] hîn-i tabh ve 
istihzârlarında bir takım mevâdd-ı semmiye kullanılmasıdır.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Gazetelerden iʻlân olunan edviye-i 
müstahzaranın nısfı fâideden ârî, nısf-ı diğeri de pahâlıdır.

Zağferân, koşnil, karmen, lak gibi nebâtî boyalar muzır değil ise de 
bakır, krom, civa, arsenik emlâhı gibi maʻdenîler sem ve mühlikdir. Hat-
tâ şekercilik ve pastacılıkda isti‘mâline müsâʻade olunabilecek boyalarla 
aslâ kullanılmaması lâzım gelen mevâdd-ı mülevvene hakkında Meclis-i 
Sıhhiye-i Umûmiye'de müzâkerât-ı fenniye cereyân eylemiş ve mevâdd-ı 
mezkûreden bâhis varakanın şekerci ve pastacılara tevzî‘ine karâr veril-
mişdir. Mezkûr varaka muhteviyât[ı] ileride zikredilecekdir.

Vâkı‘â teftîşât-ı sıhhiye bu gibi mevâdd-ı semmiye isti‘mâlini men‘ ey-
lediğinden bu yolda tesemmümât görülmemekde ise de her hâlde ihtiyât 
u iʻtidâle riʻâyeten ârızât-ı mezkûrenin sebeb-i husûlü olan şekerleme ek-
linde kanâʻat etmek, küçük bir ihtilâl-i hazmîde derhâl şekerlemeleri tahlîl 
etdirmek iktizâ eyler.

DONMA, DONUK

Donmadan insânın boğulduğu, âdetâ nefesi inkıtâ‘ etdiği gibi ensice-
sinde, aʻzâsında yanığa müşâbih bazı ârızalar husûle gelir. Bazen ziyâde 
bir kaşıntı ile birlikde şişkinlik ve kızartı peydâ olur, bazen şiş ziyâde ve 
ağrı şiddetli olup bir takım fiskalar zuhûr eder, bazen ise fiskalar etrâfında 
beyâz yâhûd siyâh lekeler meydâna gelir.

Donukların harâret ile daha ziyâde ağrı peydâ etdiği maʻlûm olduğun-
dan kurşun sirkesine, kâfûr rûhuna, kolonya suyuna batırılmış bezler koya-
rak ve sert bir bez ile ovarak tedâvîsine dikkat eylemelidir. Donuk mahal 
üzerinde fiskalar husûle geldiği hâlde tedâvîde, o mahallin ısıdılmasın-
da ziyâde dikkat ü ihtiyât ve tedrîcen hareket lâzımdır. Evvel emirde kar 
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ve buz ve ba‘dehû âdî su ve kolonya suyu ile donan mahalli ovmalı ve 
bilâhare üzerine kokulu şarâba, kâfûr rûhuna yâhûd herhangi bir ispirto 
mahlûlüne batırılmış bezi koymalı ve hastaya da meşrûbât-ı mu‘attara ve 
mukavviye vermelidir.

[85] Sene-i Hicriye-i Kameriye 1317 - Sene-i Mâliye 1316 [1900]
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S D S D S D
Perşembe 1 14 24 99 1 22 6 47 11 36
Cuma 2 15 25 100 20 46 34
Cumartesi 3 16 26 101 17 45 31

Pazar 4 17 27 102 14 44 29 Frenklerin bü-
yük perhîzi

Pazartesi 5 18 28 103 12 42 27
Salı 6 19 29 104 9 41 24

Çarşamba 7 20 1 105 7 40 22 Birinci cemre 
(havâya)

Perşembe 8 21 2 106 4 38 19
Cuma 9 22 3 107 1 37 17
Cumartesi 10 23 4 108 12 59 36 14
Pazar 11 24 5 109 56 34 11
Pazartesi 12 25 6 110 54 33 9
Salı 13 26 7 111 51 32 6

Çarşamba 14 27 8 112 48 30 3 İkinci cemre 
(suya)

Perşembe 15 28 9 113 46 29 1
Cuma 16 1 10 114 42 28 10 58 Leylek vürûdu
Cumartesi 17 2 11 115 39 26 56
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Pazar 18 3 12 116 37 25 53
Pazartesi 19 4 13 117 34 24 50
Salı 20 5 14 118 31 22 48

Çarşamba 21 6 15 119 29 21 45 Üçüncü cemre 
(toprağa)

Perşembe 22 7 16 120 26 20 42
Cuma 23 8 17 121 23 18 39
Cumartesi 24 9 18 122 20 17 37
Pazar 25 10 19 123 17 15 34
Pazartesi 26 11 20 124 15 14 31
Salı 27 12 21 125 12 13 27
Çarşamba 28 13 22 126 9 11 25

Kırılma, Kırık

Beden-i insânînin çatısını teşkîl eden kemiklerin kâffesi kırılabilir. 
Şiddetle vurulma, düşme, etlerin ifrât derecede çekilip bozulması ârıza-i 
mezkûrenin esbâb-ı âdiyesindendir. Sathî ve uzun kemikler ziyâde, kabur-
ga ve köprücük kemiği ve kafa daha az kırılır. Düşme zamânında husû-
le gelen çatırdıdan başka 1-Gâyet mahdûd bir mahalde şiddetli bir ağrı, 
2-Uzv-ı meûfda adem-i iktidâr, 3-Beze ve şiş ve gayr-ı tabî‘î bir hareket ve 
inhinâ, iki kırığın birbirine sürtülmesinden mütehassıl bir çıtırdı hissedilir.

Böyle bir hâlde hastanın nakli pek mühim bir mesʼeledir. Esnâ-yı na-
kilde birkaç kişi lâzımdır. Yalnız biri kırılan uzvu tutacak. Kırık olup ol-
madığını anlamak için her nev‘ muʻâmeleden çekinmelidir. Yapılacak şey 
esvâb vesâireyi usûl ile kesip uzvun hareketsiz kalmasını te’mîn eylemek-
dir. Bunun için kırılan uzvu ikiye bükülmüş bir yasdık yâhûd kalınca bir 
mukavvâ üzerine koyup üstün körü havlu ile sarmak ve hasta olan mahal 
üzerine soğuk suya batırılmış bezler koymak ve hemen vakit geçirmeksi-
zin bir cerrâh, operatör çağırmak lâzımdır. 
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Kâtib-i Sânî

[86] MEVÂSİMİN TEʼSÎRÂTI

-4-

Kış

Seyyâre-i arz etrâf-ı şemsde seyr ü sefer ve tayy-i merâhil etdiği 
[87] esnâda bir noktaya, bir vaz‘iyete gelir ki, âftâb-ı münîrin şu‘âʻât-ı 
hayât-bahşâsı meskûn olduğumuz nısf kürreye mâilen teʼsîr ve bu vechile 
şitâyı tevlîd eder.
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Hengâm-ı hazân bir mevsim-i hüzn-efşân olduğu gibi şitâ dahi mevtden 
bir nişândır.

Bahâr ve sayf bir mevsim-i güzîn, harîf ve şitâ bir vakt-i hazîndir. Bir 
hengâme-i sürûr u hubûr olan sayf ve bahârın bir zamân-ı mâtem addolun-
mağa şâyân olan şitâ ve harîfden elbette daha latîf olacağı âşikârdır. 

Yer ve havâdan tagaddî ile neşv ü nemâ bulan eşcâr evrâkdan mu‘arrâ 
kadîd şekline girmiş, her tarafı revâyih-i tayyibesiyle ta‘tîr eden ezhâr ku-
ruyup çürümüş, zümürrüd gibi toprak taşa dönmüş, dâimâ akmağa mâil su 
bile hareketsiz kalarak mecrâsında donmuş nagamât-ı tuyûr ile aks-endâz 
olan ormanlar şimdi samt ü sükûta varmış, yeri kefen-âsâ beyâz kar setr 
eylemişdir.

Biz tavsîf-i şitâyı şu‘ârâ ve üdebâya terk ile burada bürûdetden tevakkî 
ve tahaffuzu zikr u beyân edeceğiz. 

Sâlimü'l-vücud, kaviyyü'l-beden olanlara muvâfık düşen kış ihtiyârlar-
la za‘îflere, ve'l-hâsıl kuvve-i hayâtiye ve mukâvemeleri tenâkus edenlere 
muzırdır. Bürûdet, sefâletin bir timsâl-i mücessemidir. 

Zamân-ı şitâda vücûd-ı beşere îrâs-ı zarar u ziyân eden yalnız derece-i 
harâretin netîce-i tenezzülü olan havâ-i bârid olmayarak şark ve şimâlden 
hübûb eden riyâh-ı müncemide ile mütehassıl harekât-ı dâime-i havâiye-
nin de teʼsîr-i küllîsi vardır. Yâbis ve râtıb havâ-i bârid teneffüs edildikçe 
a‘zâ-i teneffüsiyenin vech-i dâhilîlerini setr eden ve ev‘iye-i kesîreyi hâvî 
bulunan cild-i rakîki (gışâ-i muhâtî) tahrîş ve kanı cezb ve daʻvet ile ora-
sını telhîb eder. İltihâb, meûf olan aʻzâya göre esâmî-i muhtelife ahz eder: 
İltihâb-ı hancere, iltihâb-ı kasabât, zâtü'r-ri᾽e.

İltihâb eğer burnun içerisine (hufreteyn-i enfeteyn) münhasır ise âdî bir 
nezleden ibâret kalır. Lâkin netîce-i iltihâb olarak gışâ-i muhâtînin intifâ-
hıyla insidâd eden enfden teneffüs adîmü'l-imkân olacağından [88] insân 
ağzıyla solumağa mecbûr kalır ki, bu hâlde havâ-i bâridin doğrudan doğ-
ruya a‘zâ-i teneffüsiye-i bâtıniyeye muvâsalatıyla orasını iltihâblandıraca-
ğında iştibâh yokdur. Emrâz-ı mezkûrenin bürûdetin şiddetiyle mütenâsib 
bir sûretde kesretli görüleceğini zannetmemelidir. Şimâl cihetine, Kutub 
tarafına seyâhat edenler mîzânü'l-harârenin ziyâde aşağı bir derecede kal-
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dığı zamân herkesin sıhhatde bulunduğunu ve kimsenin öksürmediğini 
ve hâlbuki sıfır dereceyi gösterdiğinde nezlelerin, iltihâbât-ı kasabiyenin 
zuhûr eylediğini görmüşlerdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Bürûdet, sefâletin bir timsâl-i müces-
semidir. 

Havâ-i bârid ve râtıbın sıhhati ber-kemâl olan zevât-ı sâlimeye bu de-
rece şedîd teʼsîri merʼî ise, ya evvelden beri az veya çok şiddetli bir ma-
raz-ı sadrîye mübtelâ marzâya artık vech-i teʼsîri ne derece mühlik olduğu 
düşünülsün! Sillü'r-ri᾽eye mübtelâ marzâ hafîf bir bürûdet ile müteessir 
olur. Mevsim-i şitâ onlar için büyük bir belâdır. İhtiyârlar için de sermâ bir 
hengâme-i dehşet-efzâdır ki, çoklarını zâtü'r-riʼeden ihlâk eyler.

Hava-i bârid ve râtıb yalnız a‘zâ-i teneffüsiyeye teʼsîr etmez. Umûm 
bedeni sarsarak romatizmayı daʻvet ve îkâ‘ eyler. Maraz-ı mezkûr ehem-
miyetsiz değildir. Çünkü iyi olup geçtiğinde bile vücûdu zî-hayât bir baro-
metre hâline koyar ki, havânın küçük bir tebeddülünü tuhaf bir ihtisâs ile 
ihbâr eyler. Yağmurlu ve rutûbetli bir mevsimde ayaklar, bilekler sızlama-
ğa başlar.

Bârid ve râtıb havânın umûmî teʼsîrâtından başka mevzi‘î olarak teʼsîri 
de vardır. Ekseriyâ el ve ayak parmakları ile burun ve kulak gibi kıta‘ât-ı 
mekşûfe bürûdetden müteessir olarak kesb-i intifâh ve iltihâb eder. Etfâl 
ve nisâ, zu‘afâ ve nukahâ dâimâ bu gibi ârızalara mübtelâ olur. 

Bürûdet-i şedîde deverân ve cevelân-ı demi o derece te’hîr u taʻtîl eder 
ki, ekseriyâ mühlik bir baygınlık vücûdu istîlâ eyler. Ovada, sahrâda bu 
gibi müdhiş bir baygınlığa dûçâr olan yolcuya yazık! Çünkü bir an te-
vakkuf eder ve hâcet-i nevme galebe edemeyerek uyursa artık kalkamaz. 
Damarlarında cereyân ve cevelân eden dem sadrına hücûm ederek [89] 
ri᾽elere toplanmasıyla fi‘l-i tahammuzu, yani siyâh kanın kırmızıya tahav-
vülünü  men‘ ve bu vechile mevt bi'l-ihtinâkı daʻvet eyler. 
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İnsânlar birbirine benzemediği gibi 
aynı hastalık da herkesde bir olmaz.

Mevsim-i Şitâya Müte‘allik Kavâ‘id-i Sıhhiye
Kış ne kadar sert olursa olsun, kavâ‘id-i sıhhiyeye güzelce tatbîk-i hare-

ket edildiği hâlde teʼsîrât-ı muzırra-i havâiyeden tevakkî ve tahaffuz müm-
kündür. Bürûdetin idâre-i bedeniyeye olan teʼsîrât-ı muzırrasından tevakkî 
için beyân olunan vesâit ve usûlden en iyisi vücûdumuzu bi's-sınâ‘a istihsâl 
kılınan harâret ile değil, uzviyetimizde mevcûd harâret-i tabî‘iye ile mü-
dâfaʻa eylemekdir. Harekât ve idman, bâ-husûs mevsim-i şitâda vazîfe-i 
cildiyeyi îkâz ve demin muhîte celbi için lâzımdır. Vâkı‘â bürûdetin vü-
cûdumuza sûret-i teʼsîri, faʻâliyet-i deverâniye ve iğtidâiyeyi dâhile sevk 
eylemek ve bu vechile muhît-i bedende cildde fakrü'd-demi hâsıl etmekdir. 
İşte bu sebebden kışın akciğerlerde vesâir ahşâda terâkümât-ı demeviye 
ziyâde müşâhede olunmakdadır. 

Kalʻa-i bedenin silâh-ı bürûdete en emniyet-bahş istihkâm-ı metîni yün-
dür. Nahîfü'l-bünye ne kadar eşhâs-ı za‘îfe varsa cümlesinin ayakdan başa 
yâhûd başdan ayağa kadar yün ile mensûc elbise ile tesettürü lâ-büddür. 
Yün mensûcâtı ara yerlerde sıcak havâyı habs etmesiyle vücûdu bürûdet-
den himâye eyler. Gerek fanila gerek çorab yıkana yıkana seyrekliğini gâib 
etmesiyle vücûdu o derece ısıtamaz.

Sakoları kaplamak ve paltoların kenârına, bâ-husûs yakasına kürk ge-
çirmek zamân-ı şitâda tavsiye olunur. Fakat her hâlde vücûdu bâ-husûs 
yüz ve boynu soğuğa alışdırmak hepsinden münâsibdir. Zîrâ bu mahaller-
de bürûdete karşı mevcûd hissiyeti ibtâl sâyesinde nezleden, hunnâkdan, 
boyun tutkunluğundan ve'l-hâsıl ale'l-ekser mevsim-i şitâda rü’yet olu-
nan hâlât ve emrâzdan tevakkî mümkündür. Dublin'de Mekteb-i Tıbbiye 
muʻallimlerinden Graw isminde bir zât burnunu, boğazını sararak hastahâ-
neye gelen şâkirdânı kabûl etmemekde ve hıfz-ı sıhhatin pek umûmî bir 
kânûnunu ayaklar altına alanların tabîb olamayacağını beyân eylemekde 
imiş.

Lâkin bazı kimseler evde sıcak oda içerisinde kürk [90] giyiyor da dı-
şarıda şıklık taslamak üzere üstüne yalnız ince bir palto alıyor. Bu âdet 
pek fenâdır. Sıhhatden sonra süsü nazar-ı dikkate almak gerekdir. Şiddetli 
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havâlarda yünden bir boyun atkısı iyi ise de bazıları gibi ağzı, burnu kapa-
mamalıdır. Bu bâbda süsü sevenlere çeneye kadar boynu setr edebilecek 
ipekden büyücek bir boyun bağı tavsiye olunur.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Aşkın çirkini olmaz.

Bürûdete tâb-âver-i mukâvemet, oldukça mugaddî ve mukavvî et‘imeyi 
tenâvüle müdâvemet ile olur. Makine-i hayvâniyenin kazanı, beden kim-
yâhânesinin kurnası hükmünde olan miʻde kışın en mugaddî et‘imeyi haz-
medecek iktidâra mâlikdir. 

Bürûdet iştihâyı tezyîd eder. Bu zamânda vücûdun harâret hâsıl edici 
ağdiyeye ihtiyâcı şedîddir. 

Güzel terbiyelenmiş ve bahârlanmış etler, nişastalı ve yağlı yemekler, 
iyi pişmiş börekler, şekeri yerinde tatlılar hep bu zamân içindir.

Soğukdan li-ecli't-tahaffuz evde, odada, âteş karşısında oturup kurul-
mak hepsinden iyidir, öyle değil mi? Dumanı güzel çeker, derûnunda odun 
yakılır bir ocak aynı zamânda teceddüd-i havâyı da te’mîn eylediği cihetle 
hıfz-ı sıhhatçe vesâit-i teshîniyenin hemen hepsine müreccah ise de usûl-i 
mezkûrun icrâsı büyük şehirlerde çoğa durmakdadır. Memleketimizde en 
ziyâde kullanılan soba ile mangaldır. Dökme soba sühûletle ısınıp sürʻatle 
soğuduğundan ve ziyâde yakılmasıyla kızardığında humz-ı fahm gibi bir 
mâdde-i semmiye ihrâc eylediğinden bâ-husûs odalarda kullanılmamalı-
dır.

Doktor Carré 1865'de Ulûm ve Fünûn Akademiyası'nda mazarrât-ı 
mesrûdeden uzun[ca] bahseylemişdir.

Bu sebebden çini sobalar müreccahdır. Be-şart-ı ân ki, dumanı çekmek-
de olan borunun kutru büyük ola, borudaki anahtar çevrilmeye, ve'l-hâsıl 
az çok mevcûd olan teceddüd-i havâya mâniʻ olunmaya. İçerisi sıvalı de-
mir sobaların da o kadar zararı yoksa da havâya mikdâr-ı kâfi rutûbet i‘tâsı 
için üzerlerine biraz su koymalıdır. 
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Mangallarla tesehhünde kömürün iyi yanmasını ve oda ile mütenâsib 
olmak üzere âteşin mikdârını da nazar-ı dikkatden bir an dûr etmemeli. 
Fakat hıfz-ı [91] sıhhat nokta-i nazarından gerek mangal gerekse hâric ile 
iştirâki olmayan borusuz havâgazı sobası vesâire pek fenâdır. Zîrâ zâten 
havâ almayan odanın havâsını bir kat daha fenâlaşdırır.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Aşkın yaşı yokdur, dâimâ doğar.

Her ne usûl ile teshîn olunursa olunsun, odanın derece-i harâretini sâbit 
kılmalı. Onun için de odada duvara asılı bir mîzânü'l-harâre bulundurmalı. 
Derece-i harâret 18-20 olmalı.

Bazı hanımların el-ân kullandıkları "tandır" pek fenâdır. Ayakları gâyet 
hassâs kılarak birçok emrâza müsta‘id kılar. 

Mevsim-i şitâda ısınmağa en kolay vâsıta seyr u hareketdir. Ellerin çat-
lamaması için iğtisâle mahsûs suya bir-iki kahve kaşığı timol ile onun fik-
dânında biraz kurşun sirkesi karışdırılır yâhûd çatlayan mahalleri gülsuyu 
ve gliserin (her birinden 100 gram) ve mazı tuzundan (acide gallique 5-10 
gram) ibâret bir mahlût ile ovmalıdır.

Mevsim-i şitâda izdihâmdan pek çok ictinâb eylemelidir. Sâ‘atde adam 
başına on iki metre mik‘ab havânın lüzûmunu zihin ve fikirden çıkarmamalı.

Fakr u zarûret gibi esbâb-ı mücbireden nâşî kavâ‘id-i sıhhiye-i mesrû-
deye tatbîk-i hareket edemeyecek ne kadar eşhâs-ı za‘îfe mevcûddur!

Fakr u sefâlet bir kânûn-ı tabîʻatdır ki, her zamân görülmüş ve her vakit 
de görülecekdir.

Ashâb-ı servet ve ehl-i zarûret evvelden beri var idi, şimden sonra da 
bulunacakdır. Dünyâ ashâb-ı gınâ ve bîçâre fukarâdan hiçbir zamân hâlî 
kalmayacakdır. Nevʻ-i benî beşerde za‘îf yanında kavî, ukalâ yanında hu-
mekâ, kanâ‘atkâr yanında tama‘kâr, çalışkan yanında tenbel görülür.

Medeniyet hiçbir zamân bu gibi ihtilâfâtı bertaraf edemeyecekdir. Kuv-
vet ve iktidâr-ı beşer yalnız fukarânın ahvâl-i zarûriyesini tahfîf ve pek çok-
larının ahvâl-i esef-iştimâlini ve tâli‘-i nâ-hem-vârını ta‘dîlden ibâretdir. 
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"-Te‘âvenû…"7 fermânı ve uhuvvet-i İslâmiyenin şânı acezeye muʻâ-
veneti, merzâya müdâvâtı, şer‘î olarak tesviye-i hâcâtı, felâketzede ve 
musâbîne imdâdı, ma‘lûlîni himâyeye cehd ü gayreti âmirdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Fazîlet eken şân ve şeref biçer.

[92] Nevsâl-i Âfiyet

7 "Yardımlaşınız…" (Mâide sûresi, ayet 2)
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[93] MEKTEB-İ TIBBİYE-İ ŞÂHÂNE

Hicret-i Nebeviye'nin 957 [1550] sâlinde cennet-mekân Kânûnî Sultân 
Süleyman Hân, nâm-ı 
ulviyet-ittisâmıyla şöh-
retgîr olan câmiʻ-i şerîfe 
yakın Tiryaki Çarşısı'nda 
-ki sonraları dârülhadîs 
ittihâz olunan mahaldir-  
bir Medrese-i Tıbbiye 
teʼsîs ve küşâd buyur-
makla fezâil-i nâ-ma‘dû-
de-i tâcdârânelerinden bir 
numûne-i şeref u ma‘rifet 
daha ızhâr buyurmuşlardır.

Anadolu kadıʻaskerlerinden reîsületıbbâ Ömer 
Efendi'nin 1132 [1720] senesinde medrese-i mezkû-
rede tedrîsâtda bulunduğu bazı kütüb ve resâilde tesâdüf 
edilmişdir.

Cedd-i emced-i hazret-i Hilâfet-penâhî Sultân Mahmud 
Hân-ı Adlî hazretlerinin zamân-ı saltanatlarında sudûr-ı Rumeli 
ve etıbbâ-yı cenâb-ı cihânbânî Mustafa Behçet Efendi merhûmun 
üçüncü defa hekîmbaşılık me᾽mûriyetleri hengâmında Şehzadebaşı civâ-
rında Acemoğlu kolluğu nâm mahal kurbunda Tulumbacıbaşı Konağı 1242 
sene-i Hicriyesi Şaʻbânü'l-mu‘azzam'ında [Mart 1827] Tıbhâne-i Âmire 
unvânıyla küşâd olunmuş ve başka bir mahalde de Cerrâhhâne [94] te’sîs 
buyurularak her ikisinde de Avrupa'da tahsîl-i fünûn-ı tıbbiye ve cerrâhiye 
eyleyen etıbbâ ve mu‘allimler vâsıtasıyla tedrîsâta başlanmış ve bir taraf-
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da tedârük-i malzeme ve tanzîm-i tahsîl ile uğraşılarak yetişdirilen etıbbâ 
hizmet-i askeriyeye verilmiş ve bilâhare Tıbhâne-i Âmire'nin Galata Sarâ-
yı'na nakliyle orada tedrîsâta devâm olunmuşdur.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İnsân sıhhatde olmadıkça servetin 
ehemmiyeti yokdur.

"-Zamân-ı intizâm-nişân-ı hümâyûnları nevbahâr-ı a‘sâr olan şehin-
şâh-ı mahmûdü'l-hısâl efendimiz hazretlerinin sâye-i merâhim-vâye-i 
Hilâfet-penâhîlerinde her bir ma‘rifet lâyıkıyla tetmîm ü ikmâl buyurul-
duğu misillü nev‘-i benî insâna elzem levâzımdan olan fünûn-ı tıbbiyenin 
neşr u işâ‘asına ve ehl-i İslâm beyninde erbâbının tekessürüne dâir irâde-i 
kerâmet-ifâde-i aliyye ta‘alluk buyurulduğuna mebnî Âsitâne-i Aliyye'de 
çend-sene mukaddem Şehzade Câmi‘-i Şerîfi kurbunda sunûf-ı erba‘adan 
ibâret Tıbhâne-i Âmire olmak üzere bir mahal ittihâz olunmuş idi. Hik-
met-i tabî‘iye ve kimye[viye] yani âlât-ı kimyâiye vâsıtasıyla cevâhir ve 
ecsâmın tahlîl ü terkîbine dâir olan fenn-i celîl ve İlm-i Nebât ve fenn-i 
tıb ve cerrâhînin fürû‘ât-ı ilmiye-i sâireleri taʻlîm ü ta‘allüm edildiği ve 
müsta‘iddân şâkirdânın hastaya bakmak ve tarîk-i mu‘âlecât ve ameliyâta 
verziş ü ibtidâda [ibtidâra] ehil olanlardan bi'l-imtihân intihâb ile Asâkir-i 
Hâssa-i Hazret-i Şâhâne ve Asâkir-i Mansûre ve Tersâne-i Âmire ve Top-
hâne-i Âmire ve mühimmât-ı harbiye hastahânelerine altmış üç nefer şâ-
kirdân verildiği ve bunlardan bâ-imtihân intihâb olunan onbaşılara vasatî 
nabza bakmak tarîkını îmâ ve işâret eden sûret ile kalb ve fuâd şeklinde 
gümüşden ve altından masnû‘ nişânlar i‘tâ ve ihsân olunduğu" 1250 senesi 
(Defa 83) Takvîm-i Vekâyi‘'inde görülmüşdür.

Cerrâhhâne-i Âmire'de husûl-pezîr olan terakkiyâta delîl olmak üzere 
1251 senesinde neşrolunan Takvîm-i Vekâyiʻ gazetesinde bir amele-i cerrâ-
hiye-i mühimmeden8 bahis sırasında fıkra-i âtiye mütesâdif-i nazar-ı âcizâ-
nemiz olmuşdur:

8 İhsâʼ.
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"-El-ilmü ilmân ilmü fi'l-ebdân ve ilmü fi'l-edyân9" eser-i mu‘teberi işâ-
retince maslahat-ı halk ve tekvîn olan ubûdiyet ü irfân ve hulûs u itkân-ı 
iʻtidâl emzice-i mütezâddeye merbût ve iʻtidâl dahi hıfz-ı sıhhat ve def‘-i 
illet şıklarında bâ-feyz-i hakîm-i bî-illet illet-i hikmete, tedbîr ve ilâca 
menût olup işbu [95] vech-i müvecceh ile fenn-i latîf-i tıbb-ı mu‘tenâ bih 
bir ilm-i celîl iken uhûd-ı sâbıkada esfâr-ı ta‘allümü pesmânde-i dolâb-ı 
ihmâl ve mektûb-ı tiryâk gibi nihâde-i şikâf-ı dîvâr-ı istiskâl olmuş idi.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Hastalık pek çabuk gelir, fakat pek ağır 
gider.

Lâkin nesîm ve sâf rebî‘-i bedî‘-i adlî:
Bahâr-ı âlem-i lutfeş dil ü cân tâze midâred
Be-reng ashâb-ı sûret râ, be-bûy erbâb-ı maʻnâ râ10

sitâyişiyle vezân ve karn-ı meymenet-karîninde: Mâ nevâle'l-gamâ-
mu vakte rebî‘in, ke-nevâli'l-melîki yevme sehâ᾽in11" işrâbınca reşehât-ı 
ebr ihsânıyla gülistân-ı kâffe-i kemâlât şikefte ve handân olan pâdişâh-ı 
felâtûn-tedbîr ve şehenşâh-ı hikmet-destgâh-ı merâhim-semîr dâme fî serî-
ri'ş-şevketi bi'n-nasri'l-vefîr efendimiz hazretlerinin feyyâza-i himmet-i 
kerâmet-mâhiyet-i Hilâfet-penâhîleriyle işbu ilm-i latîf-i kesîrü'l-efnân-ı 
mezkûrun şecere-i pür-semere-i revâcı dahi tarâvet-ârâ yani îcâdına mu-
vaffak oldukları Tıbhâne-i Âmire ve Cerrâhhâne-i Ma‘mûre'de müddet-i 
kalîle zarfında teşrîh vesâir müteferri‘ât-ı İlm-i Tıbbı tedrîs eder. Mehâdîm 
peydâ olduğu vâreste-i kayd-ı inbâ ise de bi-iznihî te‘âlâ destyârî-i mahâ-
ret-i fen ile illet-i müşkilenin ber᾽-pezîr olduğuna dâir ve tecrübe-i cedîde-
ye mütedâir ma‘raz-ı teşekkürde etıbbâ-i sarây-ı hümâyûndan Cerrâhhâ-
ne-i Âmire hocası ve Topkapı Hastahânesi Tabîbi Kostantin nâm hâzıkın 
lisân-ı Fransevîde kaleme alıp terceme etdirilen makâlesi münevvver-i 
müdde‘â olduğundan tab‘ı şâyân görülmüşdür…"

9 "-İlim ikidir: Beden ilmi, din ilmi".
10 "Lütuf dünyasının baharı; rengiyle suret sahiplerinin, kokusuyla mana üstatlarının gönül ve 

ruhlarını yeniler".
11 "Bulutun bahar mevsiminde yaptığı bağış, hükümdarın cömert olduğu gündeki bağışı gibidir".
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Galata Sarây-ı Hümâyûnu 1254 [1838] senesinde bazı ilâveler ile taʻmîr 
ve Avrupa'dan âlât-ı hikemiye ve tıbbiye ve cerrâhiyeyi müstashiben ho-
calar celb edilerek fünûn-ı tıbbiye ve ispençiyâriye ve cerrâhiyenin sene-i 
mezkûre evâhirinde yeniden ta‘lîm ü ta‘allümüne ibtidâr ve sâlifü'z-zikr 
Tıbhâne ve Cerrâhhâne birleşdirilip asâkir-i mansûre-i şâhâne ve teba‘a ve 
zîr-i destân-ı mülûkânelerinin idâme-i sıhhat ü âfiyetlerine ve ilel ü emrâz-
dan masûniyetlerine ve henüz tensîk u intizâm tahtına alınmış olan ordu-yı 
hümâyûnların ihtiyâcât-ı sıhhiyesine hizmet etmek üzere müesses dârül-
feyz-i âlî cedd-i emced-i hazret-i tâcdârî cennet-mekân Sultân Mahmud 
Hân-ı Adlî hazretlerinin nâm-ı ma‘âlî-ittisâmına izâfetle [96] Dârü'l-Ulû-
mi'l-Hikemiye-i Osmaniye ve Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şâhâne unvân-ı 
âlîsiyle tevsîm olunarak kadr u şerefi bir kat daha rehîn-i i‘tilâ olmuş ve 
1255 [1839] târîhiyle müverrah hakketdirilen mühür Seretıbbâ-yı Cenâb-ı 
Cihânbânî Abdülhak Monlâ'ya tevdî‘ ve i‘tâ buyurulmuşdur.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Tabâbet esâsen tecrübeden ibâretdir. 
Fakat bir fenn-i ticâret değildir.

Bi'l-cümle âlât-ı hikemiye ve cerrâhiye gibi nevâkıs u ihtiyâcâtının tan-
zîm ü ikmâli ve tedrîsâtın bir intizâm-ı tâmda icrâsı sûretiyle bidâyet-i 
teessüsü sayılmağa el-hak sezâ görülen 1254 [1838] senesinde bu mek-
teb-i âlînin küşâdı münâsebetiyle bilâhare mekteb-i mezkûr nezâretini de 
ihrâz eylemiş olan şu‘ârâ-yı asırdan Ziver Paşa'nın tanzîm eylediği âtîdeki 
târîh-i güzîn şu intizâm u tekemmülün derecesini ta‘yîn ve ızhâra bir bur-
hân-ı metîndir:

Hazret-i Mahmud Hân-ı saltanat-pîrâyenin12

Eylemiş zâtın şifâ-yı sadr-ı millet kirdgâr
Vaz‘ edip dest-i himem-i nabz-ı nizâm-ı âleme
Âfiyet-bahş oldu cism-i mülküne ol tâcdâr
Ol şehin kânûnudur sâhib-i şifâ-yı ma‘dilet
Etme kânûn ve şifâ-yı bû-alîye i‘tibâr
Sâye-i adlinde ol hâkân-ı hikmet-sîretin

12 Âsâr-ı Ziver Paşa'dan, sahîfe 98.
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Buldu emrâz-ı mezâlimden rehâ ehl-i diyâr
Unsur-ı ahvâl-i dehri eyleyip teşrîh-i tâm
Rub‘-ı meskûn içre illet koymadı ol şehriyâr
Zât-ı pâkidir ilâc berʼ-i sâ‘a âleme
Hüsn-i tedbîriyle dermân geldi dehre âşikâr
Sarf edip ol mâh-ı şevket akçeler encüm kadar
Kıldı bu Tıbhâne'yi mânend-i gerdûn-üstüvâr
Öyle bir Tıbhâne kim Bokrat-ı üstâd-ı hikem
Görse şâkird olmağa eylerdi anda intizâr
Hastagâna ta etıbbâ ede tertîb-i devâ
Ta ki âlemde ola sıhhatle illet paydâr
[97] Haşra dek olsun şifâ-bahş-ı cihân ol pâdişeh
Eylesin dünyâ devâ-yı şevketiyle iftihâr
Âleme oldukça terkîb-i müferrih nusreti
Ûd-ı kahr-âsâ adüvvüsü ola meshûk-ı demâr
İki târîh-i mücevher söyledim itmâmına
Ol sebebden oldu Ziver mısra‘ını tâbdâr
"Mevki‘inde kıldı ihyâ pâdişeh Tıbhâne'yi"
   1254 [1838]
"Fenn-i ebdân sâye-i şâhîde bulsun iştihâr"
   1254 [1838]

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Tabîb bilir, düşünür, bazen mütereddid 
bulunur, şübhe içinde kalır. Şarlatan ise öyle i‘tikâd eder, hiç de tereddüd 
ve iştibâh eylemez.

Tıbbiye-i Şâhâne'nin şu vechile bidâyet-i teessüsünde vezâif-i tedrîsiye 
ve ta‘lîmiyenin Avrupa mekâtib-i tıbbiyesi derecesine îsâli emrinde ittihâz 
ve icrâsı muktezî tedâbîr ve ıslahâtın mevki‘-i fi‘l-i tatbîke konulması için 
Viyana'dan Emrâz-ı Dâhiliye ve Serîriyât-ı Dâhiliye ve Hâriciye nâzır ve 
mu‘allimi unvânıyla celb edilmiş olan Doktor Bernard'ın ıslâhât-ı mukte-
ziye husûsunda pek çok hidemât-ı ber-güzîdesi meşhûd olmuşdur. 

1255 [1839] senesinde câlis-i evreng-i Hilâfet ü Saltanat olan peder-i 
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vâlâ-güher-i cenâb-ı Hilâfet-penâhî Sultân Abdülmecid Hân-ı Gazi haz-
retleri dahi eser-i pedere imtisâlen bu dârülfeyz-i âlînin istikmâl-i esbâb-ı 
terakkî ve intizâmı husûsunda ibzâl-i inâyet ü âtıfet buyurarak bir mükem-
mel nizâmnâme kaleme alınmışdır. 

Doktor Bernard 1256 târîhinde Bursa kaplıcalarının menâfi‘ ve fevâid-i 
tıbbiyesi hakkında bir risâle ile 1258'de teşhîs-i emrâza dâir Usûl-i Darb-ı 
bi'l-Yed ve Sem‘-i bi'l-Vâsıta nâm eserini ve 1258 târîhinde Düstûr-ı Edvi-
ye ve İlm-i Nebâtât nâm kitâblarını tab‘ ve temsîl etdirmiş ve binâenaleyh 
hidemât ve vezâif-i fevkalâdesi arasında kalemen de ibrâz-ı hüsn-i hizmet 
ve gayretde bulunmuşdur.

Şu intizâm-ı tedrîs ve tekemmülden semerât-ı nâfi‘a iktitâf olunmağ-
la 1259 târîhinde ilk defa olmak üzere huzûr-ı lâmi‘u'n-nûr-ı cenâb-ı pâ-
dişâhîde bi'l-cümle vükelâ-yı kirâm ve vüzerâ-yı izâm hâzır olduğu hâlde 
imtihân-ı resmî [98] icrâ ve fünûn-ı tıbbiyede "doktorluk" ve ulûm-ı is-
pençiyâriyede "üstâdiyet" unvânıyla îcâb eden diplomalar tevzî‘ ve i‘tâ ve 
cem‘an 67 şâkirdden üçüne "merâtib-i kalemiye"den münâsib rütbeler, on 
ikisine mîralâylık ve kâimmakâmlık, otuz bir neferine binbaşılık, on beş 
neferine yüzbaşılık rütbeleri tevcîh ve ihsân ve sırmalı elbiseler iksâ ve bu 
vechile kadr ü menziletleri i‘lâ buyurulmuşdur.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Tabîb olmayanların reçete yazması 
kânûnen memnû‘dur. Acabâ gazetelerde iʻlân olunan terkîbâtı mechûl ed-
viye nedir?

Mektebin bir müddet-i kalîle zarfında gösterdiği âsâr-ı terakkî ve emr-i 
tahsîlde meşhûd olan intizâm u tekemmül firdevs-aşiyân-ı müşârunileyh 
hazretlerinin mahzûziyet ve memnûniyet-i tâcdârîlerini müstelzim bulun-
muş ve ordu-yı hümâyûnların ihtiyâcâtı kâfil ve fünûn-ı tıbbiyenin her 
kısmında ihtisâs-ı tâm hâsıl etmiş etıbbâ-yı askeriye yetişdirilmek âmâl-i 
kudsiyet-iştimâl-i şehenşâhîlerinden olduğundan 1262 târîhinde Viya-
na'dan Doktor Spitzer celb buyurularak Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şâhâ-
ne muʻallim-i evveli unvânıyla istihdâm olunmuş ve muahharan Viyanalı 
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Rigler ve teşrîh muʻallimliğinde Parpoluk?! nâmında bir muʻallimin yeri-
ne Wartbichler celb ü taʻyîn kılınmışdır. Antoine Calleja, Serandi, Stefana-
ki Kostantin, Gaspar, Lahay?!, Vanzaknova?! vesâire de Mekteb-i Tıbbiye 
muʻallimliğinde bulunmuşlardır.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Edviye-i müstahzara, vücûda yapışma-
yan hâzır esvâba benzer.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de tahsîlât ve tedrîsâtça mütevâliyen meşhûd 
olan terakkiyât ve ıslâhât meyânında sıhhat-i umûmiyeye hizmet maksad-ı 
mukaddesesiyle 1262'de, "Dersaadet'de kazâen ve mecrûhen veyâhûd se-
beb-i âharla fevti vukûʻ bulan eşhâsın şer‘ meʼmûrları tarafından keşif icrâ 
olunmakda iken fakat meyyitin hâl-i hâzırını görebilip sebeb-i mevti ne 
idüğini mücerred etıbbâ muʻâyenesine muhtâc olduğu nazar-ı dikkate alın-
mağla bu misillü telef-i nefs vukû‘unda taraf-ı şer‘den gidecek meʼmûrlar 
ile berâber mu‘temed ve hâzık bir tabîb celb ile usûl-i tıbbiyeye tevfîkan 
sebeb-i fevt hakkında tedkîkât îfâsı ve bi'l-etrâf iʻlâm olunması husûsunun 
usûl ittihâzı" ve "etfâl ve evlâd-ı memleketin çiçek illetinden vikâyeleri 
için mevâki‘-i adîdede aşı aşılamak üzere müstevfî maʻâşlarla tabîb ve 
cerrâhlar taʻyîn kılındığı gibi Boğaziçi'ne de mâhî altı yüz kuruş kirâ ile 
iki çifte bir kayık tutularak bir tabîbin geşt ü güzâr etmesi" karârlaşdırılmış 
ve "aşı [99] mâddesinin vesâir fünûn-ı tıbbiye ve cerrâhiyenin usûl-i ilmi-
ye ve ameliyesi öğretdirilmek ve müddet-i muʻayyenesi zarfında kesb-i 
mahâret ve maʻlûmât eyledikden sonra memleketlerine iʻâde ile hemşeh-
rilerine icrâ-yı hizmet ve kendilerince istihsâl-i sermâye-i  menfaʻat eyle-
mek ve esnân-ı askeriyeye vâsıl olduklarında kur‘a-i şer‘iyye-i askeriyeye 
dâhil olmayıp mücerred sâye-i merhamet-vâye-i cihânbânîde aksâm-ı mu-
harrereden herhangi birini tahsîl ile ber-minvâl-i ma‘rûz memleketlerine 
iʻâde kılınmak üzere eyâlât ve elviye kazâlarından müsta‘id ve zekî ve bir-
kaç hatm-i şerîf eylemiş ve sinleri on üçden nihâyet on sekize kadar olarak 
peder ve mâderlerinin rızâsıyle Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'ye ikişer çocuk 
gönderilmesi husûsunun bi'l-cümle eyâlât vülât-ı iʻzâmına ta‘mîmen iş‘â-
rına" irâde-i ulviyet-ifâde-i hazret-i pâdişâhî şeref-sânih olmuşdur.
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1262 senesi Şaʻbân-ı Şerîf'inde de [Ağustos 1846] kâʻide-i mer‘iyesi 
vechile doktorluğa kesb-i istihkâk eden müsta‘iddân şâkirdânın huzûr-ı lâ-
mi‘u'nûr-ı hazret-i Hilâfet-penâhîde imtihânlarının icrâsı husûsuna irâde-i 
seniyye-i hazret-i pâdişâhî şeref-sânih olmuş ve sa‘âdetlü hekîmbaşı efen-
di hazretleri delâleti ve ümerâ-i mevcûde ma‘rifetiyle imtihânlar bi'l-icrâ 
tahsîlât-ı vâkı‘a ve müktesebât-ı ameliyeleri ve her bir tanzîmâtı matlûba 
vâsıl olmasından ibrâz-ı mahzûziyet-i seniyye buyurularak isbât-ı ehliyet 
ve ibrâz-ı kâbiliyet ve isti‘dâd eden müntehâ şâkirdân doktorluğa tahsîl-i 
me’zûniyet eylemiş ve alâ vechi'l-mu‘tâd her birine yakası işlemeli ferâceler 
ilbâsıyla beyne'l-akrân kesb-i şeref u mefharet eyledikden sonra kendilerine 
diploma ve kütüb-i tıbbiye tevdî‘ ve ihsân buyurulmuşdur. 1262 senesinde 
Dersaadet'de icrâ-yı san‘at eden İslâm ve reʻâyâ ebelerin Mekteb-i Tıbbi-
ye-i Şâhâne'ye devâm ile kâbilelik hakkında maʻlûmât-ı lâzımeyi iktibâs 
edip usûlü vechile bi'l-imtihân ve bi't-tahlîf icâzetnâme almaksızın ebelik 
etmelerine kat‘an ruhsat verilmemesi karârgîr olmuş ve husûs-ı mezbûr 
bi'l-cümle mahallâta iʻlân ve tebliğ edilmiş ve karâr-ı mezkûra tevfîkan 
tedrîsâta bi'l-mübâşere 1264'de iki sene devâma mecbûr tutulan kâbileler-
den bi'l-imtihân isbât-ı ehliyet edenlerine icrâ-yı san‘ata meʼzûniyetlerini 
müş‘ir şehâdetnâmeler i‘tâ olunmuşdur.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Mütetabbib ne kadar yalan söylerse 
ahâlînin rağbet ve emniyetini kazanır.

Târîh-i mezkûrdan iʻtibâren memâlik-i ecnebiyede tahsîl edip de 
Memâlik-i Mahrûse-i [100] Şâhâne'de icrâ-yı san‘at eyleyecek etıbbânın 
"kollegyum" denilen ve fünûn-ı tıbbiyenin kâffe-i şu‘abâtını hâvî olup teş-
rîh ve fenn-i vilâde ve tecârüb-i serîriye-i dâhiliye ve hâriciye ve fenn-i 
tedâvîye dâir mesâil üzerine icrâ kılınan "müşâvere-i tıbbiye" ve eczâcı-
ların da fünûn-ı ispençiyâriyeye müte‘allik kimyâ ve usûl-i tertîb-i edviye 
ve müfredât-ı tıbdan ibâret "müşâvere-i ispençiyâriye" imtihânını vererek 
isbât ve iktidâr edenlerine ruhsatnâme verilmişdir.

1264 senesinde, Beyoğlu'nda zuhûr eden harîk-ı hâilede Mekteb-i Tıb-
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biye-i Şâhâne'nin kısmen muhterik olması cihetiyle şeref-sânih olan irâ-
de-i seniyye-i mülûkâne muktezâ-yı münîfi üzere Humbarahâne-i Âmire 
Kışla-i Hümâyûnu bazı taʻmîrât icrâsıyla muvakkaten Mekteb-i Tıbbiye'ye 
tahsîs edilmiş ve şâkirdân ve meʼmûrîn oraya nakil ve ikâme etdirilerek 
tedrîsâta devâm olunmuşdur. İşte şu harîk-ı hâilede mektebin birçok defâtir 
ve kuyûdâtı ve âlât ü edevât-ı hikemiyesi muhterik ve nâbûd olmuşdur.

1265'de, "Memâlik-i Mahrûse-i Şâhâne'de vâki‘ olan mevâdd-ı mühim-
me-i tıbbiye ve kezâlik Avrupa cerâid-i tıbbiyelerinden terceme olunmuş 
mesâil-i nâzike-i tıbbiye ve âlât-ı cerrâhiyenin neşr u iʻlânından ibâret ol-
mak ve Avrupa tarafından tevârüd eden kutular ve şişeler ve kîseler derû-
nunda edviye-i mürekkebe ve müfredenin kavâ‘id-i kimyâ üzere hal ve 
terkîbini ve menâfi‘ ve isti‘mâlini iʻlân eylemek üzere Vekâyi‘-i Tıbbiye 
nâmıyla litografya destgâhında ayda bir defa iki ve dört sahîfeden mürek-
keb bir varaka-i tıbbiyenin tab‘ u temsîline irâde-i hazret-i Hilâfet-penâhî 
şeref-sâdır olmuşdur".

1266 senesinde, Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'nin nizâm u intizâmı ve te-
derrüs olunan fünûnun sühûlet-i tahsîli vesâilinin ve sıhhat-i umûmiyeye 
ta‘alluk eden bazı mevâd ve husûsât-ı tıbbiyenin bi'l-müzâkere istikmâl-i 
icrâsı zımnında bâ-irâde-i hazret-i pâdişâhî bir meclis teşkîl buyurulmuşdur.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: En dehşetli şey hekîm olmayanın "sağ-
lıkları"dır.

Eczâcılık sanʻatının icrâsı hakkında bidâyeten 77 mâdde üzerine 1267 
senesinde bir nizâmnâme kaleme alınarak mer‘iyet-i ahkâmına irâde-i se-
niyye-i hazret-i pâdişâhî şeref-müte‘allik buyurulmuş ve on iki sene sonra 
[101] ta‘dîlât icrâsı ve bazı ahkâm-ı nizâmiyenin yeniden derc ü ilâvesiyle 
ikinci defa olmak ve düstûrü'l-amel tutulmak üzere diğer bir nizâmnâme 
neşr u iʻlân kılınmışdır.

1268 târîhinden beri Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de bilâ-maʻâş taʻlîm-i 
İlm-i Emrâz-ı Dâhiliyeye sarf-ı mesâʻî ve gayret etmiş olan Fransa Devleti 
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teba‘asından ve huzzâk etıbbâdan Doktor Fauvel'e 1271 senesinde üç bin 
kuruş maʻâş ve un, erzâk ve iki yem, şa‘îr taʻyînâtı i‘tâsına irâde-i lütuf-â-
de-i hazret-i şehriyârî şeref-ta‘alluk buyurulmuşdur.

Demirkapı'da kâin Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şâhâne
Kimyâhâne, asıl mekteb, Dâülkelb Ameliyâthânesi

Faculté Impériale Militairé de Médecine

1273'de Takvîmhâne-i Âmire Musahhihi ve el-yevm Vak‘anüvîs semâ-
hatlü Lütfi Efendi hazretleri Takvîmhâne meʼmûriyetine halel gelmemek 
ve evkât-ı mu‘ayyenesinde haftada üç gün mektebe devâm ederek Türk-
çeye terceme olunan kütüb-i tıbbiyenin ıslâh u tashîhine ve Vekâyi‘-i Tıb-
biye'nin tertîb ü inşâsına ve müşârunileyhin taʻrîf u irâe edeceği vechile 
şâkirdâna her gün Türkçe ders vermek üzere Mehmed Arif  -ki el-yevm 
Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaʻası müdürüdür-  ve Şevki Efendiler 
lisân-ı Türkî hocalığına meʼmûr edilmişdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Mütetabbib bilmediğini bilmez, öğren-
mediğini öğrenmiş zanneyler.
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[102] Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de tahsîl-i fünûn-ı tıbbiye eden şâkir-
dân-ı müsta‘iddânın derece-i tahsîl ve liyâkatları Avrupaca da bi'l-imtihân 
nümâyân olmak üzere 1263 târîhinde emr u fermân-ı hümâyûn-ı hazret-i 
pâdişâhî ile Viyana'ya gönderilmiş olan beş tabîb 1846 târîh-i Mîlâdîsinde 
Viyana Dârülfünûn-ı Tıbbîsi'nde esâtize-i fenn-i tabâbet vesâir erbâb-ı hü-
ner ve ma‘rifetden müteşekkil meclis-i imtihânda isbât-ı ehliyet ve liyâkat 
etmişlerdir.

1281 târîhinde zuhûr eden kolera hengâmında hasbe'l-îcâb Humbarahâ-
ne'nin tahliyesiyle kolera hastahânesi hâline ifrâğına mecbûriyet hâsıl ol-
mağla Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne İ‘dâdîsi Gülhane'de vâki‘ Kırmızı Kış-
la'ya ve sunûf-ı harbiyesi de Hasköy'de kâin Gergeroğlu Konağı'na nakil 
ve ikâme olunarak târîh-i mezbûrda çıkan doktor şâkirdânının diplomaları 
mahall-i mezkûrda tevzî‘ ve i‘tâ buyurulmuş ve kolera illet-i müdhişesi 
mündefi‘ oldukdan sonra sunûf-ı iʻdâdî kemâkân Kırmızı Kışla'da kalarak 
sunûf-ı harbiye-i tıbbiyede el-yevm Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'nin bulun-
duğu Demirkapı'da kâin kışla-i hümâyûna naklolunmuşdur.

Cedd-i emced-i hazret-i Hilâfet-penâhî hâkân-ı firdevs-âşiyân Gazi 
Sultân Mahmud Hân hazretlerinin: 

"-Gerek asâkir-i şâhânemiz ve gerek Memâlik-i Mahrûsemiz için etıb-
bâ-yı hâzıka yetişdirmeğe âcilen ihtiyâcımız olduğundan şimdi bir taraf-
dan muhtâc olduğumuz etıbbâyı yetişdirip hidemât-ı lâzımede istihdâm ve 
diğer tarafdan dahi fenn-i tıbbı kâmilen lisânımıza alıp kütüb-i lâzımesini 
Türkçe tedvîne sa‘y ü ikdâm etmeliyiz" arzu ve fermân-ı hümâyûnları-
na iktifâen 1282 senesinde müceddeden bir Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye 
küşâdıyla ulûm-ı tıbbiyenin Türkçe tedrîs olunmasına dâir irâde-i kerâ-
met-âde-i hazret-i şehriyârî şeref-sâdır olmuşdur. Mekteb-i Tıbbiye-i 
Mülkiye'nin te’sîsinden maksad ve fikr-i âlî Memâlik-i Mahrûse-i Şâhâne 
ahâlîsini mechûlü'l-efkâr ve ale'l-ekser tabâbetden bî-haber bir takım etıb-
bâ-yı ecnebiyeden kurtarmak ve lisân-ı Türkî ile tahsîl-i tabâbet etdirmek 
idi. 1283 senesi Mart'ından [Mart 1867] iʻtibâren Mekteb-i Tıbbiye-i Mül-
kiye'de fünûn-ı tıbbiye Türkçe tedrîs edilmeğe başlanmış ve yedi sene son-
ra ikmâl-i tahsîl eden yirmi beş efendiye diploma i‘tâ edilmişdir.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Muhtelif mikdârda verilecek ilâc muh-
telif sûretde teʼsîr eder.

[103] Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye'nin teʼsîsi ile hâsıl olan tecrübe sâye-
sinde, Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şâhâne'de de tabâbetin lisân-ı Türkî 
üzere tahsîli mümkün olacağı meydân-ı bedâhete çıkdığından 1286 sene-
sinde Seretıbbâ-yı Şehriyârî Salih Efendi'nin ikinci defa nezâretinde Mek-
teb-i Tıbbiye-i Askeriye'de ol vechile tahsîl ve tedrîs edilmesi hakkında 
irâde-i pâdişâhî şeref-pîrâ-yı sudûr olmuşdur.

Fünûn-ı tıbbiyenin lisân-ı Türkî üzere tedrîsi ıstılâhât-ı tıbbiyenin 
vaz‘ına mütevakkıf bulunduğu nazar-ı dikkate alındığından daha pek çok 
evvelleri isimleri ilâ âhiri'z-zamân lisân-ı hürmetle yâd edilmeğe sezâ bazı 
etıbbâ-yı Osmaniye'nin himmet ü gayreti ile Lügat-ı Tıbbiye'nin tertîbine 
başlanmış ve üç sene süren mesâʻî-i vefîre ve ikdâmât-ı mütevâliye sâye-
sinde itmâmına muvaffak olunmuşdur.

Etıbbâ-yı muhtereme-i mezkûrenin bi-hakkın serfirâzânından merhûm 
Aziz İdris Bey diyor ki:

"-Memleketimizde ulûm-ı tabîʻiyenin intişârı kütüb-i ulûm-ı tıbbiye-i 
nâfiʻanın lisân-ı mâderzâdımız olan Türkçeye nakli ile olacağına yakın 
hâsıl etmiş isek de ne çâre ki ulûm-ı mezkûreye âid lügat ve ıstılâhât lisâ-
nımızda mefkûd olduğu ve bu ise yakın vakte kadar mesâil-i ulûm-ı tıb-
biye ve tabî‘iyeden beri sûret-i ilmiye ile musavver olmak üzere lisân-ı 
latîfü'l-edâ-yı Türkîye naklolunamamasına sebeb idüği ve şu matlûb netî-
cetü'l-hayrı husûle getirmek için evvel emirde lügât-ı ulûm-ı tıbbiye ve 
tabî‘iyenin lüzûmu rehîn-i îkân-ı meclis olmağla a‘zâ-yı meclis müttehi-
dâne Nysten nâm lügât-ı tıbbiyenin hâvî olduğu elfâz-ı ulûm-ı tabî‘iye-i 
efrenciye mukâbili lügât-ı tıbbiye vaz‘ ve taʻyîn etmek üzere müteveggıl 
oldular. İşbu kitâb a‘zâ-yı cemʻiyet üç sene çalışmağla vücûda gelebildi. 
Eser-i mezkûr sûreten ve hacmen sagîr ve nâçîz görünürse de hakîkaten 
ve maʻnen âlî ve kebîrdir. Çünkü kütüb-i ilmiye-i tabî‘iye matlûb olan 
şıkk-ı vâhid üzere terceme olunarak mâdde-i vâhideyi bi'l-cümle kütübde 
kelime-i vâhide ile edâ etdirmeğe kâfi düstûr olacak, öyle bir lügât kitâbı 
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eyâdî-i mütercimînde bulunmaz ise matlûbun hakkıyla hâsıl olmayacağı 
âşikârdır".

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Gizli ve terkîbi mechûl ilâclar hep 
şübhelidir.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de tedrîs olunan fünûn-ı tıbbiyenin kâmilen 
Türkçe [104] takrîr u tedrîs olunması ile berâber terceme husûsunda ve ho-
calıkda istihdâm kılınmak üzere beher sene müsta‘iddândan ve lisân-ı az-
bü'l-beyân-ı Osmanî'ye vukûf-ı tâmmı bulunan etıbbâdan ikişer kişinin iki 
sene müddet ile Avrupa'ya gönderilmesi hakkında şeref-sudûr buyurulan 
irâde-i seniyye-i hazret-i pâdişâhîye imtisâlen İlya Abdünnur, Elyas, Baha-
eddin İzzet, Nuri Kenan, Mazhar Süleyman, Behçet Ata, Ohannes İstepan, 
Dimestokal, Abdi Süleyman, Şakir Selim, Feyzullah Hasan, Dika, İbrahim 
Yusuf, Osman Hasan, Covani, Ömer Abdullah, Kosti Zahari, Hayreddin 
Mustafa, Haydar Kâmil, Naîm Hasan vesâir efendiler i‘zâm kılınmış ve 
lüzûm eden kütüb-i tıbbiyeyi Fransızcadan Türkçeye terceme edenlere 
kitâbın cesâmetine ve hâvî olduğu fennin su‘ûbetine göre mükâfât-ı nakdi-
ye ihsân buyurulacağı va‘d ü tebşîr buyurulması sâyesinde birçok kütüb-i 
cesîme-i tıbbiyenin tab‘ u temsîli teyessür-nümâ-yı husûl olmuşdur.

Fünûn-ı tıbbiyenin Türkçe takrîr u tedrîsi sâyesinde bir lisân-ı fennî-i 
Osmanî meydâna gelmiş ve bu vechile birçok kütüb-i tıbbiye ve fenniye 
meydân-ı intişâra vaz‘ olunmuşdur. Bugün kütüb-i tıbbiye ve fenniyenin 
sühûlet-i nakil ve tercemesi velev noksân olsun, vaz‘ edilen ıstılâhât sâye-
sindedir.

1289 târîhine kadar tedrîsâta Demirkapı'daki kışlada devâm olunmuş ve 
bilâhare mekteb Galata Sarây-ı Hümâyûnu'na nakledilerek iki sene müd-
det kadar orada kaldıkdan sonra 1291 târîhinde tekrâr sunûf-ı harbiye-i 
tıbbiye-i şâhâne Demirkapı'da vâki‘ şimdiki kışlaya nakledilmiş ve sunûf-ı 
i‘dâdî bi't-tevhîd Kuleli'deki kışla-i hümâyûna gönderilmişdir.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Terkîbi mechûl ilâcın ahâlî arasında 
iʻtibârı ziyâdedir.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'nin bidâyet-i teessüsünden beri ân be-ân 
meşhûd bâsıra-i iftihâr u mübâhât olan terakkiyât-ı mütetâbi‘a cümle-
sinden olarak Memâlik-i Mahrûse-i Şâhâne'de meskûn bi'l-cümle teba‘a 
ve zîr-i destân-ı mülûkânenin çiçek illeti gibi bir maraz-ı müstevlî-i deh-
şet-nâkden hıfz u sıyâneti esbâb u vesâili ancak telkîh-i cederî ameliyâtı-
nın icrâsına ve binâenaleyh her ferdin aşılı bulunmasına muhtâc olmağla 
husûs-ı mezbûr hakkında bi't-ta‘allüm kesb-i maʻlûmât edenlere 1290 târî-
hinden iʻtibâren baʻde'l-imtihân aşıcılık şehâdetnâmesi ve 1296 târîhin-
de mine'l-kadîm Dersaadet'de icrâ-yı san‘at [105] eden on nefer kırıkçıya 
me’zûniyeti müş‘ir bi'l-imtihân ruhsatnâmeler verilmişdir. 1295 târîhinde 
hâricden dişçilik san‘atının icrâsı hakkında mürâcaʻat edenlere bi'l-im-
tihân şehâdetnâme verilmişdir.

Şehriyâr-ı felâtûn-hikmet, pâdişâh-ı bû-alî-sîret, velî-ni‘met-i bî-min-
netimiz şevketlü kudretlü efendimiz hazretlerinin ahd-i güzîn-i Hilâ-
fet-penâhîlerinde tabâbet-i emr-i mühimmine fevkalâde ehemmiyet verile-
rek ordu-yı hümâyûnları ihtiyâcâtını kâfil ve tabâbetin şu‘abât-ı adîdesinde 
ihtisâs ve rüsûh-ı tâmmı hâiz etıbbâ yetişdirilmiş ve kâffe-i teba‘a ve zîr-i 
destân-ı hümâyûnlarının sıhhat ü selâmetlerini vikâye ile mükellef mecâ-
lis-i sıhhiye, heyʼât-ı teftîşiye-i sıhhiye te’sîs buyurulmuşdur.

1302 senesinde, o zamâna kadar ilâc ve devâsı bulunamamış olan kuduz 
illet-i müdhişesinin Pasteur usûlünce tedâvîsi için Paris'de teʼsîs kılınacak 
Dârülameliyât'ın emr-i inşâsına medâr olmak üzere ihsân buyurulan meb-
lağı ve mesâʻî ve ikdâmât-ı mütevâliye ve keşfiyât-ı fenniye-i adîdesiyle 
cümle erbâb-ı fenni kendisine minnetdâr bırakan Mösyö Pasteur'e li-ec-
li't-teşvîk ve't-taltîf i‘tâ buyurulan nişân-ı âlîyi bizzât teslîm eylemek ve şu 
usûl-i tedâvîyi tahsîl ve iktisâb etmek üzere Serîriyât-ı Dâhiliye Mu‘allimi 
Mîrlivâ sa‘âdetlü Zoéros Paşa'nın riyâsetinde bir hey’et-i tıbbiye i‘zâm 
olunmuş ve hey’etin avdetinde Dâülkelb Ameliyâthânesi te’sîs ve idâresi 
Mu‘allim Zoéros Paşa'nın iktidâr ve hazâkatine tevdî‘ buyurularak bunca 
marzâ bir mevt-i hevl-nâkden tahlîs kılınmışdır.
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Gerek hâricden idhâl olunup gümrüklerden geçen ağdiye ve edviyenin 
gerekse dâhil-i memleketde istihsâl kılınan mevâddın sâf ve hâlis olup ol-
madığını meydâna koymak ve bu vechile tağşîşâtın önünü alarak sıhhat-i 
umûmiyeye bir hizmet eylemek ve îkâ‘ olunan cinâyâtın tedkîkinde bazı 
eşyâ ve mevâddın tahlîli ile cihet-i adliyeye bir meşʻale-i hakîkat ibrâz ve 
irâe etmek üzere mükemmel bir Kimyâhâne te’sîs buyurulmuşdur.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Lezzet ve arzu ile yenilen her şey sühû-
letle hazmolunur.

[106] Sâye-i hazret-i Hilâfet-penâhîde Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhânece bir 
hayli ıslâhât ve terakkiyât husûl bulduğu gibi Dârü'l-Ulûm-ı Hikemiye'nin 
Avrupa mekâtib-i tıbbiyesi derecesine îsâli matlûb-ı âlî olmağla bilâhare 
muʻâvinlik ve mu‘allimlik vazîfe-i mu‘tenâsında istihdâm olunmak üzere 
ezkiyâ ve müste‘iddân etıbbâdan bir haylisi ikmâl-i tahsîlât ve ameliyât ve 
iktisâb-ı husûsiyet için Avrupa'ya i‘zâm kılınmışdır. 

Serîriyât-ı Hâriciye ve Cerrâhiye
Clinique Chirurgicale
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Bugün mu‘allim ve muʻâvinlerden Cemil, Şefik, Hamdi Paşalarla mu-
harrir-i âciz Doktor Besim Ömer ve Nureddin, Celâl İsmail, Fahri, Salih, 
Celâl Muhtar, Rıfat Hüsameddin, Esad, Ahmed Fehim, Ali Rıza, Raşid 
Tahsin, İsmail Derviş Beyefendiler bu cümledendir.

Tabâbetin muhtâc olduğu vesâil-i terakkînin başlıcası tedrîsât-ı ameli-
ye, serîriyât olduğundan [1]308 senesinde mekteb civârında yeniden mü-
kemmel bir "Serîriyât-ı Hâriciye" ve "Dahiliye" ve "Ayniye" inşâ kılınmış 
velev küçük ilk olmak üzere bir "Serîriyât-ı Vilâdiye" te’sîs olunmuşdur.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Gevezelik edilerek yenilen lokmalar en 
iyi hazmolunur.

Cerrâh-ı şehîr Ferîk sa‘âdetlü Cemil Paşa hazretlerinin iktidâr ve hazâ-
katlerine tevdî‘ olunan serîriyât-ı hâriciye de Memâlik-i Mahrûse-i Şâhâ-
ne'de icrâ edilmek şöyle dursun, şimdiye kadar ismi bile işidilmeyen ame-
liyât-ı mühimme icrâ [107] kılınmış ve bu sâyede bir hayli operatörler 
yetişmiş olduğu gibi Mu‘allim-i Fenn-i Kehhâl izzetlü Esad Bey'in zîr-i 
idâresinde bulunan serîriyât-ı ayniyede her gün bir eser-i terakkî müşâhede 
edilmiş ve bu muharrir-i âcizin (Doktor Besim Ömer) meʼmûr buyuruldu-
ğu serîriyât-ı vilâdiyede de vüs‘âti ile gayr-ı mütenâsib bir sûretde tevlîdât 
vukû‘a gelmiş ve ameliyât-ı vilâdiye icrâ olunmuş ve bu sâyede şimdiye 
kadar tullâb-ı tıbbın mahrûm bulunduğu şuʻbe-i tıbbiye-i kıbâlede de nis-
beten âsâr-ı terakkî gösterilmişdir. 

Mine'l-kadîm telkîh-i cederî ameliyâtı insândan insâna nakil usûlü ile 
icrâ kılınmakda ve îcâbında Avrupa'dan aşı tüpleri celb olunmakda iken 
1310 senesinde ihtiyâca kâfi buzağı mayası aşısı istihsâl →
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Serîriyât-ı Dâhiliye
Clinique Interne

kılınmak üzere bir Telkîhhâne teʼsîsi emr u fermân buyurulmuş ve bugün 
bu sâyede kâffe-i nüfûs-ı Osmaniye çiçek gibi bir maraz-ı müdhişden hâlâs 
olmakda bulunmuşdur.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: En ziyâde düşünen en fenâ hazmeder.

Etfâle bir sûret-i hûnrîzânede savletle şu‘le-i hayâtlarını bilâ-emân şim-
diye kadar itfâ eden kuşpalazına karşı keşfolunan serumun memleketimiz-
de istihzârı ve bu sâyede evlâd-ı vatanın te’mîn-i sıhhat ü âfiyeti maksad-ı 
hayr-mersadı ile Paris'de Pasteur Dârülkeşfiyâtı'nda yetişen erbâb-ı [108] 
ihtisâsdan Doktor Mösyö Nicolle celb olunmuş ve mûmâileyhin taht-ı mü-
düriyet ve nezâretinde Bakteriyolojihâne te’sîs edilerek kâfi derecede se-
rum istihzâr kılınmakda ve müsta‘iddân etıbbâdan bakteriyoloji fenninde 
bir hayli mütehassıs yetişdirilmekde bulunmuşdur.
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Memâlik-i ecnebiyenin her tarafından gümrüklere mevrûd eşyâ ve 
mevâddın bir sûret-i muhakkıkânede muʻâyenesi için gerek evvelce te’sîs 
buyurulmuş olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Kimyâhânesi'nde çalışmak 
gerekse gümrüklerde tahlîlât-ı basîta ve evveliyede bulunmak üzere fenn-i 
kimyâ tahsîli için İngiltere, Fransa, Almanya ve Avusturya'ya müsta‘iddân 
etıbbâdan bazıları gönderilmişdir.

Serîriyât-ı Ayniye
Clinique Ophtalmologique

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Yalancı anahtar ile iştihâ kilidini aç-
mamalıdır.

Ordu-yı hümâyûnlarda veya müteʻaddid hastahânelerde tımârcılık hiz-
metinde bulunup bi'l-imtihân cerrâhlık şehâdetnâmesi ahzı için mürâcaʻat 
edenlerin 1265 târîhinden beri istid‘âları vechile imtihânları icrâ ve isbât-ı 
ehliyet ve kifâyet edenlerine küçük cerrâhlık şehâdetnâmesi i‘tâ kılınmak-
da iken sâye-i ma‘âlî-vâye-i hazret-i tâcdârîde günden güne etıbbâ-yı mül-
kiyenin tezâyüd ü terakkîsi ile vilâyet-i şâhânenin her mahalline belediye 
etıbbâları taʻyîn kılınmış ve etıbbâ-yı askeriye meyânında da muktedir 
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operatörler yetişmiş olmağla müktesebât-ı ilmiyeleri pek mahdûd olan 
âdî cerrâhların [109] icrâ-yı imtihânları is‘âf-ı mesʼûlleri cihetine gidil-
mesi muvâfık olmadığından 1311 senesinden iʻtibâren müddet-i medîde 
hastahânelerde tımârcılık ile îfâ-yı hüsn-i hizmet etmiş ve okuyup yaz-
ma öğrenmiş olanların imtihânına ve ibrâz-ı iktidâr edip şehâdetnâme ahz 
edenlerin hizmet-i askeriyede istihdâmına makâm-ı Serʻaskerî'den tevârüd 
eden tezkere üzerine karâr verilmişdir.

El-yevm Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne ittihâz olunan kışlanın kifâyetsiz-
liği ve bu fenn-i celîlü'l-kadr ile nisbetsizliği cihetiyle Haydarpaşa'da gâ-
yet mükemmel ve metîn ve memâlik-i sâirede bile emsâli ender bir mek-
teb inşâsına mübâderet edilmiş ve inşâallah bir-iki seneye kadar itmâmı 
me’mûl-i kavî bulunmuşdur. 

Haydarpaşa'da inşâ olunmakda olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne
Nouvelle Faculté Impériale Militaire de Médecine à Haïdar-Pacha

1312 senesinde tedrîsât-ı tıbbiyenin bir kat daha ıslâh u tanzîmi ve 
fünûn-ı mühimme-i tıbbiyenin teshîl-i ta‘lîmi ile şâkirdânın bi-hakkın 
iktisâb-ı maʻlûmât etmeleri için doktorlarca bazı ta‘dîlât icrâ edilmiş ve 
tabâbetin erkân-ı esâsiyesinde ma‘dûd olan teşrîh ve fizyoloji gibi bazı 
derslere daha bir dikkat ve ehemmiyet verilmişdir.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Çocuk insân babasıdır.

[110] Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'nin ıslâh ve ikmâl-i tedrîsâtıyla 
memâlik-i ecnebiyede itmâm-ı maʻlûmâta istiğnâ-bahş olacak bir sûrete 
vaz‘ı zımnında Almanya'dan Mösyö Robert Rieder nâmında bir mu‘al-
lim ve Doktor Deycke isminde bir muʻâvin celb edilmiş ve Gülhane'de 
vâki‘ Rüşdiye-i Askeriye binâsının hastahâne hâline tahvîli ve Tıbbiye-i 
Şâhâne'den neş᾽et eden etıbbâya tatbîkât-ı ameliye için mekteb ittihâzıyla 
mu‘allim-i müşârunileyhin uhde-i ehliyet ü idâresine tevdî‘i ve kendisi-
nin "Gülhane Serîriyât Hastahânesi mu‘allim ve müdürü" ve "Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şâhâne müfettişi" unvânıyla tevsîmi husûsuna irâde-i seniyye-i 
cenâb-ı pâdişâhî şeref-sânih buyurulmuşdur. İşbu hastahâne Avrupa has-
tahâneleri derecesinde mükemmel ü muntazamdır.

Ameliyât Mektebi ittihâz olunan Gülhane Hastahânesi
Hôpital Gulhané

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de tahsîl ve diploma ahz ile altı-yedi sene 
evvel Berlin'e i‘zâm kılınan ve ora mekteb-i tıbbîsinden icâzetnâme alan 
ezkiyâ-yı etıbbâ-yı Osmaniye'den Ziya Nuri, Süleyman Numan, Âsaf 
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Derviş, Kerim Sebati, Eşref Ruşen Beyler gibi erbâb-ı ihtisâs ve iktidâr 
Rieder Efendi hazretlerinin maʻiyyetine verilerek Gülhane Hastahânesi'ne 
meʼmûr buyurulmuşdur.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Kesâleti seven serveti sevmez.

İktidâr-ı ilmîsiyle bi-hakkın temeyyüz eden sa‘âdetlü Rieder Efendi 
hazretleri faʻâliyet-i mücesseme ıtlâkına da sezâ olmağla bir tarafdan Hay-
darpaşa'da inşâ kılınmakda olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne ve serîriyât 
inşââtına nezâret etdiği gibi diğer cihetden mektebin tamâmıyla hitâm ve 
küşâdından iʻtibâren mevki‘-i icrâya konmak üzere bir ders [111] programı 
tertîb eylemişdir. Müşârunileyh tarafından takdîm olunan ders programla-
rı bâ-irade-i seniyye-i hazret-i pâdişâhî teşkîl kılınan komisyon cânibin-
den tasvîb edilmişdir. Kendileri de dâhil olmak üzere ders nâzırı Mîrlivâ 
sa‘âdetlü Mahmud Paşa ve mu‘allimînden Mîrlivâ sa‘âdetlü Mazhar ve 
Hayreddin Paşalar hazerâtından mürekkeb işbu komisyon tarafından tas-
vîb olunan programda iʻdâdî-i tıbbî beş sınıfa iblâğ ve üç ilk sınıflarda 
haftada 24 ve diğer iki sınıfda 30 defadan ve her ders kırk beş dakîkadan 
ibâret olmak üzere her sınıfa Fransızca ve Almanca, nebâtât ve hayvânât, 
jimnastik ve üçüncü seneye hikmet ve kimyâ-yı ibtidâî ve son iki seneye 
de kimyâ-yı maʻdenî ve uzvî ve tabakâtü'l-arz idhâl edilmişdir. Bu hâlde 
iʻdâdiye talebesi beş sene mütemâdiyen hayvânât ve nebâtât ve jimnastik 
tahsîl edeceklerdir. İʻdâdiyenin son iki senesi Haydarpaşa Mektebi bitdik-
den sonra oraya nakledilecekdir. Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de müddet-i 
tahsîliye beş seneye tenzîl ve haftada 30 defadan ibâret olmak üzere ilk 
üç senede Fransızca ve Almanca ve eski programda bulunmayan "Neşv ü 
Nemâ-yı Beşer", "Fenn-i İspençiyârî", "Jimnastik", "Usûl-i Kar‘ ve Isgâ", 
Tahlîl-i Kimyevî-i Hurdebînî", "Teşhîs ve Tedâvî-i Elektrikî", "Sargı ve 
Masaj", "Muʻâyene-i Çeşm-Bînî ve Mihrâk-ı Ayn", "Dâülkelb" şu‘abât-ı 
tıbbiyesi ayrıca ders sûretinde tedrîs olunacakdır. Son iki sene de kâffe-i 
serîriyât-ı muhtelife ile Teşrîh-i Nâhiyevî, Tıb Kânûnu, Emrâz-ı Dâhiliye 
ve Hâriciye ve Hasta Nakli ve Fenn-i Cerrâhî-i Mecrûhîn vardır. Nazarî 
Fenn-i Kıbâle yerine haftada beş defa Serîriyât-ı Vilâdiye ve Nisâiye kâim 
olmuşdur. Bu program mûcebince iʻdâdiyede her sene-i tedrîsiye hitâmın-
da imtihânlara devâm edilecekdir. Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de sene-i 
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tedrîsiye hitâmındaki doktora imtihânlarından sarf-ı nazar edilmiş ve bi'l-
umûm imtihânların üç defada yani birinci imtihânın Tıbbiye-i Şâhâne'de 
ilk iki sene hitâmında ve ikinci imtihânın üçüncü sene hitâmında amelî 
olarak ve dördüncü ve beşinci senelerin hitâmında dördüncü ve beşinci 
senelerdeki kâffe-i tedrîsâtdan ve tahsîl edilen bi'l-cümle fünûndan amelî 
ve nazarî icrâsı karârgîr olmuşdur.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Çalışan için zamân çabuk geçer.

[112] Telkîh-i cederî ameliyâtının esâsen tabîbler tarafından icrâsı 
muvâfık-ı maslahat ise de etıbbânın mikdârı Memâlik-i Şâhâne'nin ihtiyâ-
cât-ı sıhhiyesi ile mütenâsib ve binâenaleyh bu gibi teferruʻât ile uğraşacak 
derecede bulunmamasına mebnî Memâlik-i Mahrûse'nin her tarafına "aşı 
meʼmûrları" i‘zâm kılınmakda ise de bunların müktesebât-ı ilmiyeleri pek 
mahdûd olduğundan mukaddemât-ı ulûmu tahsîl etmiş olanlardan senevî 
on beş, yirmi şâkird alınarak üç-dört mâh devâm ve tahsîl eylemek ve ta-
leb olundukça cihât-ı muhtelifeye i‘zâm kılınmak üzere telkîhhânede bir 
dershâne küşâdı husûsuna 7 Mayıs sene [1]314 [19 Mayıs 1898] târîhinde 
irâde-i inâyet-âde-i pâdişâhî şeref-sâdır olmuşdur.

Ebelerin esâsen vazîfesi fenn-i kıbâlenin bâ-husûs cihet-i ameliyesine 
bi'l-ıttılâ‘ esnâ-yı tevlîdde lohusaya ve esbâb-ı muhtelife teʼsîrinde ka-
lan nevzâda bakmak olduğu hâlde maʻa't-teessüf ebelerimiz yalnız fenn-i 
kıbâlenin bazı cihât-ı fenniye ve nazariyesini devâm etdikleri iki sene 
müddet zarfında şöylece ağızdan belleyebilmekde ve maʻlûmâtları kulak 
dolgunluğ[un]a münhasır kalmakda ve hâlbuki meselâ mîzânü'l-harâre 
isti‘mâli gibi bazı vesâit-i mühimmeye mürâcaʻatdan ve'l-hâsıl asıl vazî-
feleri olan hastaya bakmak iktidârından külliyyen bî-haber bulunmakda 
olduklarından hem bu yolda kendilerine ittihâz edecekleri tarîkı irâe ile 
fenn-i kıbâleyi daha mükemmelen tedrîs eylemek hem de iktizâsında âdetâ 
hastabakıcı gibi de kullanmak üzere fenn-i kıbâleden gayrı "Hastaya Bak-
manın Cihât-ı Nazariye ve Ameliyesi" nâmında bir ders teşkîl ve devâm 
etdikleri iki sene müddet içinde fenn-i kıbâle ile birlikde tedrîs edilmesi ve 
memâlik-i ecnebiyede münteşir âsârdan bi'l-istifâde nezâret-i âcizânemiz-
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de (muharrir-i âciz Besim Ömer) münâvebeten muʻâvin beylere bi'l-ihâle 
iki sene nihâyetinde fenn-i kıbâle ile birlikde hastaya bakmak usûlünden 
de imtihân olunarak ellerine bir de "hastaya bakıcı" şehâdetnâmesi veril-
mesi husûsunda muharrir-i âcizin takdîm eylediği lâyiha Ders Nezâret-i 
Behiyyesi'yle Meclis-i Sıhhiye-i Umûmiye'den ve Umûm Mekâtib-i Aske-
riye-i Şâhâne Nezâret-i Celîlesi'nden tasvîb buyurulmuş ve sâye-i hazret-i 
pâdişâhîde 1312 senesi Mart'ından iʻtibâren tedrîsata mübâşeret edilmişdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Ebelikde zevzeklikden ziyâde maʻlûmât 
ve nezâfet lâzımdır.

[113] MEKTEB-İ TIBBİYE-İ ŞÂHÂNE NEZÂRETİ'Nİ İHRÂZ 
EDEN ZEVÂT-I KİRÂM

Mustafa Behçet Efendi
Dersaadet'de sâha-i vücûda kadem-nihâde olup 1306 târîhinde tarîk-ı 

tedrîse dühûl ile ulûm-ı âliyede mümârese-i kâmile hâsıl ve fenn-i tıbda 
mümtâz-ı emâsil olacak bir mertebe-i terakkî ve kemâle vâsıl oldukdan 
sonra 1218 târîhinde makâm-ı muʻallâ-yı riyâset-i etıbbâya nâil olmuşdur. 

1226'da riyâset-i mezkûreden müfârakat ve mısr-ı Kahire Mevleviye-
ti'ne mukârenet eylemiş ve bilâhare avdetinde İstanbul Kadılığı pâye-i 
celîlini bi'l-ihrâz 1232'de sâniyen riyâset-i mezkûreye dühûl ederek kesb-i 
imtiyâz etmişdir. 1235, 1238'de Anadolu ve Rumeli sadâreti pâyesine ir-
tikâ eylemiş ve üçüncü defa olarak riyâset-i etıbbâ hizmet-i celîlü'l-kadri-
ne kabûl buyurulmuşdur. 1232 sene-i Hicriyesi Şaʻbânü'l-muʻazzam'ında 
[Haziran 1817] te’sîs ve küşâd buyurulan Tıbhâne-i Âmire ve Cerrâhhâ-
ne'nin devre-i teessüsünde pek çok hidemât-ı sâdıkânesi meşhûd olmuş-
dur. 1249 sene-i Hicriyesinde [1833] 90 yaşında olduğu hâlde:

Hekîmbaşı idi Behçet Efendi gitdi ukbâya

mısra‘ının nâtık olduğu vechile "irci‘î" emr-i celîline lebbeyk-zen-i icâbet 
olarak dâr u hâne-i ebedîye nakl-i vücûd eylemişdir. Müşârunileyh akl u 
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temkîn ve reʼy-i metîn ashâbından olup birçok eş‘âr-ı rengîni ve elsine-i 
ecnebiyeye vukûf ve maʻlûmâtı cihetiyle Arabiyyü'l-ibâre bir târîh ile 
lisân-ı efrencden müretteb ve fünûn-ı tıbbiyeye dâir bir risâlesi vardır. Şu 
kıt‘a cümle-i eş‘ârındır:

Eylesek desti leb-i çâh-ı dehâna îsâl
Bâtın-ı kefde olur neşf ü rutûbet peydâ
Âmed ü reft-i nefes n’olduğun idrâk eyle
İki delv ile eder mâ’-i hayâtı ifnâ13

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Ölüm her sâ‘at hâzırdır.

[114] Abdülhak Efendi
Mustafa Behçet Efendi'nin birâderi ve İstanbul pâyelilerinden olduğu 

hâlde Asâkir-i Hâssa-i Şâhâne hekîmbaşısı idi.

Merhûm Abdülhak Monlâ

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İhtiyât, mâder-i emniyetdir.

Behçet Efendi'nin irtihâlinde seretıbbâ-yı cenâb-ı cihânbânî ve Mek-
13 Elimizi ağız kuyusunun kenarına uzatırsak
   Ağzın içinde rutubet bulunur.
   Nefesin geliş gidişinin ne olduğunu anla
   İki kovayla hayat suyunu bitirir.
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teb-i Adliye-i Şâhâne nâzırı unvân-ı mefharetini ihrâz [115] eylemişdir. 
1296'da reîsü'l-ulemâ unvânıyla kadri i‘lâ buyurulmuş olan Abdülhak 
Efendi 1270'de vefât etmekle Sultân Mahmud Türbesi'ne defnolunmuşdur.

Merhûm Salih Efendi

Göz yum cihâna aç gözünü dem gelir geçer
Sen göz yumup açınca bu âlem gelir geçer

beyti zâde-i tab‘-ı şâʻirânesidir.

[116] İsmail Efendi
1231'de reîsületıbbâ sudûrdan Abdülhak Efendi'nin vukû‘-ı infisâliyle 

riyâset-i etıbbâ-yı şehriyârî ve Mekteb-i Tıbbiye Nezâreti rütbe-i sâniye 
ashâbından Cerrâhhâne Müdür-i sâbıkı Sakızlı İsmail Efendi'ye tevcîh ve 
hidemât-ı ber-güzîdesi lütfen takdîr-i hümâyûn-ı mülûkâne buyurularak 
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ale't-tedrîc kat‘-ı merâtib ile rütbe-i bâlâ ve 1264'de rütbe-i vâlâ-yı vezâret 
ile kadri tebcîl olunmuşdur.

Abdülhak Efendi Hazretleri
1264'de İsmail Paşa'nın Umûr-ı Nâfiʻa Nezâreti'ne ve Meclis-i Ahkâm-ı 

Adliye aʻzâsından ma‘dûdiyeti husûsuna irâde-i seniyye-i hazret-i pâ-
dişâhî şeref-müte‘allik olmağla yerine sudûr-ı izâmdan ve Meclis-i Maʻâ-
rif-i Umûmiye Nâzırı semâhatlü Abdülhak Efendi hazretleri def‘a-i sâniye 
olarak riyâset-i etıbbâ ve Mekteb-i Tıbbiye-i [Şâhâne] Nezâreti'ne taʻyîn 
buyurulmuşdur.

Salih Efendi
1233'de Dersaadet'de Tophane'de mütevellid olup Tıbhâne'ye bidâyet-i 

küşâdında devâm ile ikmâl-i tahsîl eylemiş ve birinci defa olarak mektebde 
icrâ olunan doktora imtihânlarını vererek 1259 târîhinde yirmi altı yaşın-
da olduğu hâlde diploma aldıkdan sonra ibtidâ mu‘îd, ba‘dehû mu‘allim 
sıfatıyla mektebde kalmış ve o esnâda icrâ-yı tabâbet eylemişdir. Kendisi 
mektebce ikdâm ü gayret ve halkça da hüsn-i sît ile iştihâr eylediğinden ve 
huzûr imtihânlarında mazhar-ı takdîr-i hümâyûn olduğundan 1265 târîhin-
de rütbe-i ûlâ sınıf-ı sânîsiyle sertabâbet-i şehriyârî hizmet-i celîlesine ve 
Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Nezâreti'ne intihâb ve taʻyîn buyurulmuşdur. 
Zamân-ı nezâretinde fünûn-ı tıbbiye tedrîsâtı Türkçeye tahvîl olunduğu 
cihetle lügât-ı fenniyeyi bulmak ve kütüb-i tıbbiyeyi lisânımıza nakil ve 
terceme eylemek husûsunda hidemât-ı ber-güzîdesi sebkat eylemişdir. Ka-
rantina ve sıhhiye nizâmâtını→

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Hastalık çabuk gelir, fakat pek ağır 
gider. 

[117] tanzîm eylemek üzere İstanbul'da in‘ikâd eden meclis-i muhteli-
te riyâsetine efendi-i müşârunileyhi intihâb eylediğinden o husûsda bir-
çok hidemât-ı ciddiyesi görülmüşdür. Hattâ aʻzâ ikmâl-i vazîfe ile dağı-
lacaklarında yekdiğerine teʻâtî etmek üzere fotoğrafîlerini aldıklarından  
müşârunileyh de ömründe bir kere Nevsâl-i Âfiyet'e koyduğumuz şu resmi 
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aldırmışdır. Salih Efendi Maʻârif müsteşârlığı, Meclis-i Maʻârif riyâseti 
vazîfesini îfâ eylemişdir. Müşârunileyh 1312 Şevvâl'inde irtihâl-i dâr-ı 
bekâ etmişdir.

Ziver Efendi
Rütbe-i bâlâ tevcîhi ve yalnız Mekteb-i Adliye-i Şâhâne nâzırı unvânı 

ile mekteb nezâretine taʻyîn kılınmışdır.

İsmail Paşa
1268 senesinde bâlâda isimleri sebkat eden İsmail Efendi rütbe-i vezâ-

reti hâiz olarak ikinci defa nezârete gelmişdir.

Cemaleddin Efendi
1269'da seretıbbâ-yı cenâb-ı cihânbânî ve Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i 

Şâhâne nâzırı unvânıyla makâm-ı nezârete geçmişdir.

Hayrullah Efendi
İki defa seretıbbâ-yı hazret-i şehriyârî mesned-i celîlini ve makâm-ı 

nezâreti, Meclis-i Maʻârif riyâsetini ihrâz eylemiş olan sudûr-ı izâmdan 
Abdülhak Efendi hazretlerinin mahdûmudur. Bir müddet Mekteb-i Tıbbi-
ye-i Şâhâne'ye müdâvemetle ulûm-ı hike-
miye ve fünûn-ı edebiyede kesb-i mahâ-
ret-i kâmile eyleyerek İzmir Mevleviyeti 
ve bir sene sonra Mekke-i Mükerreme 
pâye-i celîlini ihrâz eylemiş ve 1259 ve 
1264'de iki defa ders nezâretine taʻyîn 
buyurulmuşdur. Merhûm-ı müşâruniley-
hin fünûn-ı mütenevvi‘adaki maʻlûmâtı 
nezd-i hümâyûn-ı mülûkânede karîn-i 
takdîr u tahsîn olmağla uhdelerine rütbe-i 
sâniye ve bilâhare rütbe-i ûlâ tevcîhiyle  
Meclis-i Maʻârif-i Umûmiye'ye, 1270'de 
Mekâtib-i Umûmiye Nezâreti'ne, 1273'de İsmail Paşa
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[118] Maʻârif Nezâreti müşteşârlığına, 1275'de Mekteb-i Tıbbiye-i Adli-
ye-i Şâhâne Nezâreti'ne intihâb buyurulmuşdur. Târîh-i Osmanî, Makâlât-ı 
Tıbbiye unvânlı âsârı vardır.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Hayât bir rüyâdır.

Merhûm-ı müşârunileyhin Makâlât-ı Tıbbiye risâlesi hâtimesinde: "Kü-
tüb-i tıbbiye-i frengiyeden tahsîl ba‘dehû kâlıb-ı âhara tebdîl ile lisân-ı 
Türkîye terceme ve tahvîl ederek şakirdân-ı müstakbelenin esbâb-ı tahsîli-
ni teshîl niyet-i sâdıkânesiyle müsâra‘at olundukda iltifât-ı âlî-bahâ-yı şe-
hinşâhî istihsâl olunacağı meczûm olduğuna binâen bu husûsda sebkdâş-ı 
fünûn-ı tıbbiye olan şâkirdân-ı mezkûreye müsâbakat min gayrı liyâkatin 
bu abd-i bî-mâye ve endek-vâye taraf-ı âcizânesinden vâki‘ olup…" ifâ-
desi fünûn-ı tıbbiyenin lisân-ı Türkî üzere tedrîsi lehinde olduğunu isbât 
eylemekdedir.

Müşârunileyh pâkîze-gûher bir şâʻir-i rengîn-eser idi.

Kemân-ebrûlarından yârimin hayli suâl oldu
Siyâh kâküllerinden söz uzandı, kîl ü kâl oldu
Kurunca sahn-ı sînemde saff-ı müjgânları ordu
Ne kanlar akdı çeşmimden nasıl ceng ü cidâl oldu
Aceb taʻrîf olunmaz derde düşdüm bilmedim eyvâh
Halâs olmak bu âteşden bana emr-i muhâl oldu
Ne Hüsrev gördü bu derdi ne buldu çâresin Ferhad
Kıyâs etme benim çekdiklerim Kays'a misâl oldu
Ehibbâda vefâ yok âşinâ bîgânedir Hayrî
Bu âlem bildiğim âlem değil, bilmem ne hâl oldu!

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Mes‘ûd olmak için küçük şeyden mem-
nûn olmalı.

[119] Arif Efendi
Hayrullah Efendi'nin vukû‘-ı infisâliyle 1277 târîhinde makâm-ı nezâ-

rete taʻyîn buyurulmuşdur. Tabîb mîralâyı rütbesini hâiz olduğu hâlde 
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müddet-i medîde nâzır mu‘âvinliğinde 
bulunmuş idi. Mekteb nezâretinden hîn-i 
infisâlinden biraz müddet evvel teşkîl ve 
ihdâs kılınan Meclis-i Umûr-ı Sıhhiye 
(Karantina) riyâsetine taʻyîn ve mekteb 
nezâretini hâiz olduğu zamân rütbe-i as-
keriyesine mukâbil olmak üzere uhdesine 
rütbe-i ûlâ sınıf-ı evveli tevcîh ü ihsân bu-
yurulmuş idi.

Salih Efendi
İkinci defa olmak üzere 1281 târîhinde 

makâm-ı nezâreti ihrâz eylemişdir.

Marko Paşa
Ferîklik rütbesini hâiz olduğu hâlde 1277 târîhinde makâm-ı nezârete 

geçmişdir. Kendisi mütefennin, nâzik, gayûr, kâr-âşinâ bir tabîb-i hâzık idi.

Sâib Paşa
Nâzır-ı mekteb olan Marko Paşa'nın uzunca bir müddet devâm eden 

hastalığı esnâsında yani 1303 →

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Bir dirhem ihtiyât, bir kıyye fenden evlâdır.

[120] senesinden 1304 senesi Teşrîn-i Evvel'ine [Ekim 1888] kadar vekâ-
leten makâm-ı nezâretde bulunarak Marko Paşa'nın vukû‘-ı irtihâliyle ye-
rine ihâleten [asâleten] taʻyîn buyurulmuşdur. Müşârunileyh Paris Mekte-
b-i Tıbbîsi'nde tahsîl eylemiş, ahlâk-ı hasene ashâbından hoş-gû bir zât-ı 
hamiyet-sıfât idi. Kendisi ferîk idi.

Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şâhâne kemâkân makâm-ı vâlâ-yı Se-

Hayrullah Efendi
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raskerî'ye ve Umûr-ı Tıbbiye Nezâreti de Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'ne 
merbût olmak üzere İdâre-i Umûr-ı Tıbbiye ve Sıhhiye-i Umûmiye Nezâ-
reti 1310 sene-i Hicriyesinde bâ-irâde-i hazret-i Hilâfet-penâhî Umûm 
Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâne Nezâret-i Celîlesi'ne ilhâk edilmişdir.

Ahmed Hilmi Paşa
Bir müddetden beri ders nâzırlığını îfâ etmekde iken [1]308 senesi târî-

hinde ders nezâreti kemâkân uhdesinde kalmak üzere Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Nezâreti'ne taʻyîn ve 1311 senesinde ferîklik rütbe-i refî‘asıyla tes-
rîr buyurulmuşdur. Sene-i mezbûre Teş-
rîn-i Sânî'sinde [Kasım 1895] makâm-ı 
vâlâ-yı Seraskerî riyâset-i sânîyesine 
taʻyîn buyurulmağla mekteb nezâretin-
den infisâl etmişdir. Müşârunileyhin tıb-
b-ı Osmanî'ye hizmeti gayr-ı kâbil-i inkâr 
ve Ameliyât-ı Cerrâhiye, Emrâz-ı Umû-
miye-i Cerrâhiye, Kimyâ-yı Maʻdenî, 
Tahlîl-i Kimyevî ve Teşrîh-i Marazî gibi 
âsâr-ı mühimme [121] ve ciddiyesi terce-
me ve te’lîf husûsunda iktidâr u gayretine 
ve mesâʻî-i vefîre ve ikdâmât-ı mütevâli-
yesine bir delîl-i âşikârdır.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İştihâ en iyi aşçıdır.

Ahmed Şükrü Paşa
Erkân-ı harbiye mîrlivâlarından olup Mekteb-i Harbiye-i Şâhâne Nezâ-

reti'ne taʻyîn buyurulmuş ve 1313 senesi Haziran'ında [Haziran 1897] 
bi'l-infisâl makâm-ı Seraskerî Erkân-ı Harbiyesi Dâiresi Beşinci Şuʻbe-
si'ne meʼmûr buyurulmuşdur.

Merhûm Sâib Paşa
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Mehmed Avni Paşa
Erkân-ı Harbiye mîrlivâlarından olup 20 Haziran 1313 [2 Temmuz 

1897] târîhinde makâm-ı nezârete ve ders nezâretinde bulunan Tabîb Mîr-
livâ sa‘âdetlü Mahmud Paşa da ders 
nâzırlığıyla nâzır muʻâvinliğine taʻyîn 
buyurulmuşlardır.

Ali Rıza Paşa Hazretleri
Mehmed Avni Paşa'nın Umûm 

Erkân-ı Harbiye Dâiresi'ne nakliyle 
Tıbbiye Nezâreti 1316 senesi Nisan'ı-
nın ikinci günü [15 Nisan 1900] irâde-i 
seniyye-i hazret-i pâdişâhî→

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Se-
bebsiz eser olamaz.

[122] mantûk-ı münîfi vechile 
Umûm Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâ-
ne Nâzır-ı Sânîsi Ferîk sa‘âdetlü 
Ali Rıza Paşa hazretlerine tefvîz 
ve Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i 
Şâhâne Müdüriyeti'ne de erkân-ı 
harbiye mîrlivâlarından sa‘âdetlü 
Mehmed Zeki Paşa taʻyîn ve nâzır 
muʻâvini unvânı da müdîr-i sânîliğe 
tahvîl buyurulmuşdur14.

14 Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'ye âid şu târîhçenin tahrîrinde bazı maʻlûmâtın iʻtâsıyla diriğ-i 
muʻâvenet eylemeyen Diploma Kâtibi izzetlü Cemal Beyefendi'ye alenen teşekkür eylerim.

Müteveffâ Marko Paşa

Ahmed Hilmi Paşa hazretleri



608

[123] Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Tedrîs Olunan Fünûn

[Sene] Ders Mu‘allim Muʻâvin

Birinci  
Sene

Kimyâ-yı Gayr-ı Uzvî Binbaşı Vasil Efendi

Hikmet-i Tabî‘iye Kolağası İsmail Ali Efendi Yüzbaşı Esad 
Feyzi Efendi

İlmü'l-Arz ve'l-Ma‘âdin Mîrlivâ İbrahim Lütfi Paşa

Akâid-i Dîniye Hacı Haşim Efendi

Fransızca Mosaço Efendi

Cezâ Kânûnnâme-i 
Hümâyûnu Bahaeddin Efendi

İlm-i Ahlâk Sa‘âdetlü Mazhar 
Beyefendi hazretleri

İkinci  
Sene

Nebâtât Mîrlivâ Ali Paşa

Kolağası 
Esad 

Şerefeddin 
Efendi

Kimyâ-yı Uzvî ve 
Fenn-i İspençiyârî Yüzbaşı Fehmi Rıza Efendi

Fenn-i Teşrîh Mîrlivâ Mazhar Paşa
Kâimmakâm 
İsmail Besim 

Bey

Akâid-i Dîniye Hacı Haşim Efendi

Fransızca Hüsnü Efendi
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[124] 
Üçüncü 

Sene

Fenn-i Teşrîh Mîrlivâ Mazhar Paşa Binbaşı Yusuf 
Rami Efendi

Tahlîlât-ı Kimyeviye Binbaşı Ali Rıza Bey

İlm-i Hayvânât Kolağası Hulusi Raşid 
Efendi

Yüzbaşı 
Hasan Efendi

Menâfiʻu'l-Aʻzâ Mîrlivâ Şakir Beyefendi Yüzbaşı 
Kemal Efendi

Akâid-i Dîniye Hacı Haşim Efendi

Fransızca Mösyö Barel

Dördüncü 
Sene

Hıfz-ı Sıhhat Ferîk Ferdinand Paşa 
hazretleri

Mîralây Fahri 
Beyefendi

Fenn-i Tedâvî ve 
Müfredât-ı Tıb

Kâimmakâm Tevfik 
Vacid Bey

Yüzbaşı 
Mehmed Ref‘i 

Efendi

Ameliyât-ı Cerrâhiye Mîrlivâ Nureddin 
Beyefendi

Kolağası Halid 
Şazi Efendi

İlm-i Ensâc Mîralây Haydar 
Beyefendi

Mîralây Cemal 
Beyefendi

Emrâz-ı Umûmiye Ferîk Hacı Nafiz Paşa 
hazretleri

Yüzbaşı Neşet 
Efendi

Fransızca Mösyö Faure
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[125] 
Beşinci 

ve 
Altıncı 
Sene

Emrâz-ı Dâhiliye 
ve Etfâl

Ferîk Feyzi Paşa hazretleri, 
Kâimmakâm Salih Efendi

Emrâz-ı Hâriciye
Mîrlivâ Hayreddin Paşa, 

Kâimmakâm Ahmed Fehim 
Bey

Fenn-i Kıbâle ve 
Serîriyât-ı Vilâ-

diye

Mîrlivâ Besim Ömer Paşa, 
Kâimmakâm Zeki Bey, Bin-

başı Mustafa Efendi, Kolağası 
İsmail Derviş Efendi

Teşrîh-i Marazî
Kâimmakâm Rıfat Hüsa-

meddin Bey ve Mösyö Feriç 
Mühlig

Serîriyât-ı Üzniye 
ve Hancereviye

Mîrlivâ Şefik Paşa, Mîralây 
Covani Beyefendi

Emrâz-ı Asabiye Kolağası Raşid Tahsin Efendi

Bakteriyoloji Mîrlivâ Hamdi Paşa

Tıb Kânûnu Mîralây Ali Rüşdü Beyefendi

Serîriyât-ı Ayniye Kâimmakâm Esad Bey Yüzbaşı Tev-
fik Efendi

Serîriyât-ı Dâhi-
liye Mîrlivâ Zoéros Paşa

Mîralây Celâl 
İsmail Beye-

fendi

Serîriyât-ı Hâri-
ciye Ferîk Cemil Paşa hazretleri Kâimmakâm 

Cemil Bey

Serîriyât-ı Müte-
nevviʻa-i Dâhiliye Horasancıyan Efendi hazretleri

Mîralây 
Vahan Beye-

fendi

Serîriyât-ı Müte-
nevvi‘a-i Nisâiye Mîrlivâ Besim Ömer Paşa

Kolağası İs-
mail Derviş 

Efendi

Serîriyât-ı Müte-
nevvi‘a-i Ayniye Mösyö Eissen

Serîriyât-ı Cildiye 
ve Efrenciye

During Paşa hazretleri ve 
Kâimmakam Celâl Muhtar 

Bey
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[126] Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Muʻâyenehânesi'ne Müdâvim 
Mu‘allimîn ve Etıbbâ

Cumartesi

Horasancıyan Efendi 
hazretleri
Mîralây Vahan Beye-
fendi
Kâimmakâm Zeki Bey

İsmail Derviş Bey
İsmail Derviş Bey

Mîralây Fahri Beye-
fendi
Mösyö Eissen

Pazar

Mîralây Cemal Beye-
fendi
Mîralây Fahri Beye-
fendi

Kâimmakâm Hâfız 
Hilmi Bey
İsmail Derviş Bey
Celâl Muhtar Bey

Mîralây Nureddin 
Beyefendi, Mustafa 
Efendi

Salı Feyzi Paşa hazretleri
Neşet Efendi Şefik Paşa

Covani Beyefendi, 
Mösyö Lambi[ni] ve 
Eissen

Çarşamba

Horasancıyan Efendi 
hazretleri
Zeki Bey
Bahaeddin Efendi

Vahan Beyefendi
During Paşa, Celâl 
Muhtar Bey

Hâfız Hilmi Bey, İs-
mail Derviş Bey
Tevfik Hasan Efendi, 
Mösyö Eissen

Perşembe
Şefik Paşa
Cemal Beyefendi
Hikmet Emin Efendi

Covani Beyefendi, Mösyö Lambi[ni], Rıfat 
Hüsameddin Bey
Hulusi Raif Efendi
Neşet Efendi, Hikmet Emin Efendi

[127] Muʻâyenehâneye Müdâvim Tımârcı, Aşıcı, Kâbile

Tımârcı Aşıcı Kâbile

Cumartesi Rıfat Efendi Âlim Efendi Kasımpaşalı Emine Hanım, Haydarlı 
Zeliha Hanım, Madam Mari

Pazar " Sabiha Hanım Ayşe Sıdıka Hanım, Madam Lize, 
Emine Hanım

Pazartesi " İsmail Efendi, 
Sadberk Hanım

Hacı Azime Hanım, Hacı Ziyneti, 
Ayşe Hanım, Madam Mari

Salı " Hıristaki Efendi, 
Sabiha Hanım Servet Hanım

Çarşamba " Ahmed Efendi, 
Sadberk Hanım

Tevhide Hanım, Hayriye Hanım, 
Lütfiye Hanım

Perşembe " İsmail Efendi, 
Sabiha Hanım

Hacı Nesibe Hanım, Müfide Hanım, 
Emine Hanım



612

[128] MEKTEB-İ TIBBİYE-İ MÜLKİYE-İ ŞÂHÂNE

Memâlik-i Mahrûse-i Şâhâne ahâlîsi öteden beri ekserîsi mechûlü'l-ef-
kâr ve tabâbetden bî-haber bir takım etıbbâ-yı ecnebiyeye muhtâc ola-
geldiklerinden şu ihtiyâcât-ı vahîmi bertaraf etmek ve lisân-ı Osmanî ile 
tahsîl-i fenn-i tabâbet etdirmekdeki fikr-i âlîyi mevki‘-i icrâya koymak 
maksad-ı hayr-mersadıyla ma‘a-hâzâ hazîne-i celîleye masârıf-ı kesîre ih-
tiyâr etdirmemek şartıyla mülkiye etıbbâsı yetişdirmek için bir mekteb-i 
tıbbiye teşkîli hakkındaki tasavvur 1282 senesi şeref-sâdır olan irâde-i pâ-
dişâhî ile imkân-ı husûle gelmişdir.

Bunun üzerine bin iki yüz seksen üç senesi Mart'ında [Mart 1867] Mek-
teb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne nâmıyla müddet-i tahsîliyesi beş sene 
olmak ve Türkçe tedrîs-i fünûn edilmek üzere mekteb-i mezkûr küşâd 
olunmuş ve birinci sene için müstakil bir dâire tahsîs edilmeyerek Mek-
teb-i Tıbbiye-i Askeriye derûnunda bir mahal dershâne ittihâzıyla tedrîse 
başlanılmış ve rağbet-i umûmiyeyi celb için şâkirdân, Mekteb-i Tıbbiye-i 
Askeriye talebesinin vermeğe mecbûr oldukları doktora imtihânlarından 
ve mektebe dâhil olan taşralılar kur‘adan muʻâf tutulmak ve diploma alan-
lar rütbe-i sâlise taltîf ve biner kuruş maʻâşla belediye etıbbâsı taʻyîn kılın-
mak gibi teşvîk-âmîz iʻlânât ile talebe celb ü kaydına ve bir tarafdan tedrîs 
kılınacak kitâbların büyük mükâfâtlar vaʻdiyle erbâb-ı hamiyet tarafından 
terceme edilmesine bezl-i gayret edilmişdir.

Seksen sekiz senesinde müddet-i tahsîliyenin beşinci senesini ikmâl 
edenlere diploma verilmeğe karâr verilmiş iken tahsîlin noksânı ve serî-
riyât [129] hastahânelerinde mümâresenin lüzûmu anlaşıldığından fî 16 
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Cemâziyelâhir sene [1]287 [13 Eylül 1870] senesi mekteb nizâmnâme-
si zeylen neşrolunmuş ve Tıbbiye-i Askeriye'den tahsîlce fark olmamak 
üzere bir sınıf daha ilâve kılınıp mekteb-i mezkûr talebesi gibi beş aded 
doktora imtihânı da taht-ı mecbûriyete konulmuş ve rağbet-i umûmiye-
nin artdığı görüldüğünden mürâcaʻat edenlerden rüşdiye şehâdetnâmesini 
hâiz olmayanlarla ulûm-ı âliyeden tahsîl görmeyenlerin reddolunmaması 
için ulûm-ı riyâziye ve kitâbet ve coğrafya gibi iʻdâdî derslerinin tedrîsine 
mahsûs bir de sınıf-ı iʻdâdî ilâvesiyle müddet-i tahsîliye yedi seneye iblâğ 
edilmişdir.

Kadırga'da kâin Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne
Ecole Impériale çivile de Médecine à Cadirga

Bu esnâda Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şâhâne'de de tabâbetin lisân-ı 
Osmanî üzere tahsîli mümkün olacağı Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye'nin 
te’sîsiyle hâsıl olan tecrübe ile meydân-ı bedâhete çıkdığından Mekteb-i 
Tıbbiye-i Askeriye'de de ol vechile tahsîl olunması hakkında irâde-i 
pâdişâhî şeref-pîrâ-yı sudûr olmağla erbâb-ı ulûmun kalbleri meserretle 
dolmuş ve her iki cihetde tedrîs-i fünûna isimleri ilâ âhiri'z-zamân lisân-ı 
hürmetle yâda sezâ olan etıbbâ-yı Osmaniye'nin ser-firâzânından bir takım 
zevât-ı hamiyet-simât tarafından sarf-ı mesâʻî ile berâber tıbbın Türkçe 
tahsîli aleyhinde bulunan bir takım menâfi‘-perestâne ihrâz-ı galebeye 
gayret edilmişdir.
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Bundan sonra mektebin sunûf-ı mecmû‘asını teşkîl eden iki yüzü [130] 
mütecâviz şâkirdânın gerek Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye gerek Mekteb-i 
İʻdâdî-i Tıbbî derûnunda müteferrikan bulunması artık münâsib olmayarak 
bir mahâll-i müstakillin tahsîsi lüzûmu anlaşılmağla Ahırkapı'da mekteb 
ve serîriyât hastahânesi olmak üzere iki dâire inşâ ve doksan senesi oraya 
nakledilmiş ve sene-i mezkûre zarfında ikmâl-i tahsîl ve son sınıfı teşkîl 
eden yirmi beş talebe serîriyât derslerine devâm ve doktora imtihânlarını 
itmâm etmekle 28 Haziran'ında diploma almağa muvaffak olmuşlardır.

Ba‘dehû görülen lüzûm üzerine bir sınıf-ı iʻdâdî daha ilâve ve ulûm-ı 
âliye tahsîline daha ziyâde iʻtinâ edilmiş ise de muahharan sâye-i maʻâ-
rif-vâye-i cihândârîde tahsîlât-ı evveliyenin ikmâli maksadıyla mekâtib-i 
âliyeye mahrec olmak üzere Maʻârif Nezâret-i Celîlesi taht-ı idâresindeki 
iʻdâdî mektebleri birleşdirildiğinden Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye'den de 
sınıf-ı i‘d[â]dî ayrılmışdır.

Sâye-i kemâlât-vâye-i hazret-i zıll-i Mennân'da bi'l-cümle ulûm ve 
fünûnun devre-i tekemmüle vâsıl olduğu şu zamân-ı mes‘adet-iktirânda 
Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne'de günden günde hisseyâb-ı terakkî olmağla 
mürâcaʻat eden tullâbı mevcûd mekteb binâ ve dâiresi istî‘âba kâfi gel-
mediğinden 1310 senesinde Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye, Kadırga Meydâ-
nı'nda iştirâ kılınan dâire-i mahsûsaya nakledilmiş ve işbu dâireye ilâveten 
inşâsına teşebbüs olunarak sâye-i velî-ni‘met-i a‘zamîde ikmâl ü itmâm kı-
lınan serîriyât-ı dâhiliye, hâriciye, kehhâliye, efrenci[y]e ve cildiye, üzni-
ye ve hancereviye, bakteriyolojihâne ve erbâb-ı ihtiyâc için muʻâyenehâne 
gibi serîriyât-ı mütenevvi‘a hastahâneleri ve müştemilât-ı sâiresiyle bugün 
el-hak Avrupa mekâtib-i tıbbiyeleri mertebesinde hâiz-nisâb-ı kemâl ol-
muşdur.

Bidâyet-i küşâdında Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye'ye mülhak olan mek-
teb-i mezkûr birkaç defalar Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye'den ayrılarak Mâ-
liye ve Dâhiliye ve Maʻârif Nezâretleri taht-ı idâresine verilmiş ise de mu-
ahharan nezâret-i ilmiyesi Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye'de kalarak nezâret 
idâresi Maʻârif Nezâret-i Celîlesi'ne tevdî‘ kılınmışdır.

Bir aralık ulûm-ı hikemiye ve fünûn-ı tıbbiye tahsîlinde lüzûmu derkâr 
olan bazı âlât ü edevâtın tedârüküne sarf olunmak üzere mektebe dühûl 
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[131] edenlerden ikişer mecidiye dühûliye ve diploma alanlardan beşer 
lira diploma harcı alınması tensîb olunarak mekteb-i mezkûra bir menba‘-ı 
vâridât te’mîn edilmiş ve çend sene zarfında bir hayli akçe tedârük olun-
muş ise de bilâhare şu usûl terk edilmişdir.

Mekteb-i mezkûra el-yevm dühûl edecek şâkird mekâtib-i iʻdâdiye şehâ-
detnâmesini hâiz olmak veyâhûd o derece maʻlûmâtı bulunduğunu bi'l-im-
tihân isbât etmek lâzım gelir. Bu vech ile dühûl edenler altı sene müddet-i 
tahsîl-i tabâbetde bulunurlar. Mektebin bidâyet-i küşâdından biraz sonra 
eczâcılık tahsîlini arzu edenler de kabûl edilerek üç sene müddet-i tahsîl-
den sonra kendilerine diploma verilmiş ve el-hâletü hâzihî usûl-i mezkûra 
riʻâyet edilmekde bulunmuşdur. Ancak bunlar için rüşdiye şehâdetnâmesi 
veyâhûd o derece maʻlûmâtı hâiz bulunmak mektebe dühûl için kâfi ad-
dolunuyor. Mekteb-i mezkûrdan 1290 senesinden 1316 sene-i Rumiyesine 
[1900] kadar yirmi altı sene zarfında 623 tabîb ile 501 eczâcı diploma 
almışdır. El-yevm mevcûd olan şâkirdânın adedi 589'dur. Bunlardan 251'i 
tabâbet ve 338'i saydele tahsîli ile meşgûldür. Tıb talebesini teşkîl eden 
mikdârın 144 adedi müslim, 107 adedi gayrimüslimdir ki, bunlardan 80'i 
İsevî ve 27'[s]i Musevî'dir. Eczâcı talebesini teşkîl eden mikdârın 141'[i] 
müslim, 172'[s]i İsevî, 25'i Musevî'dir.

Mekteb-i mezkûrda tedrîs olunan ulûm ve fünûn ile mu‘allim ve muʻâ-
vinlerin esâmîsi cedvel-i âtîde gösterilmişdir:

[132-133] Hamidiye Etfâl Hastahâne-i Âlîsi'nin manzara-i umûmîsi
Hôpital des enfants malades Hamidié



616

[132-133] Müessesât-ı hayriyet-gâyât-ı cenâb-ı Hilâfet-penâhîden olan Yıldız 
Hastahânesi'nin ameliyât dâiresi

Le pavillon d'Opération de l'Hôpital de Yildiz

[134] Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne'de Tedrîs Olunan Fünûn

Ulûm ve Fünûn Mu‘allimîn Muʻâvinîn

Birinci 
Sene

Hikmet-i Tabî‘iye Fütüvvetlü İsmail Ali 
Efendi

Fütüvvetlü Ömer 
Reşad Efendi

Kimyâ-yı Gayr-ı 
Uzvî İzzetlü Nişan Efendi İzzetlü Arif Bey

İlmü'l-Arz ve'l-Ma‘âdin Sa‘âdetlü İbrahim 
Lütfi Paşa

Fütüvvetlü Ahmed 
Müştak Efendi

İlm-i Fıkıh Fazîletlü Mehmed 
Efendi

Kitâbet İzzetlü Nihad Bey

Lisân-ı Fransevî
Rifʻatlü Hantar 
Simon ve Armaon 
Efendiler
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İkinci 
Sene

İlm-i Teşrîh Rifʻatlü Yusuf Rami 
Efendi Rifʻatlü Ferid Bey

İlm-i Nebâtât Sa‘âdetlü Hacı Ali 
Paşa

Fütüvvetlü Esad 
Şerefeddin Efendi

Kimyâ-yı Uzvî ve 
Fenn-i İspençiyârî İzzetlü Ali Rıza Bey Oseb Efendi

Kitâbet İzzetlü  Nihad Bey

İlm-i Fıkıh Fazîletlü Mehmed 
Efendi

Lisân-ı Fransevî İzzetlü Tevfik Daniş 
Beyefendi

[135] 
Üçüncü 

Sene

İlm-i Teşrîh Sa‘âdetlü Mazhar 
Paşa

İzzetlü İsmail Besim 
Bey

Fizyoloji Sa‘âdetlü Behçet Paşa Rifʻatlü Talha Efendi

İlm-i Hayvânât İzzetlü Ahmed İhsan 
Efendi

Tahlîlât-ı Kimyeviye
İzzetlü  Ali Rıza Bey 
ve Arif Bey ve Nişan 
Efendi

Kitâbet Fütüvvetlü Vahîd Bey

İlm-i Fıkıh Fazîletlü Mehmed 
Efendi

Lisân-ı Fransevî Rifʻatlü Hıristo Foridi 
Efendi

Dördüncü 
Sene

Emrâz-ı Umûmiye Sa‘âdetlü Nafiz Paşa 
hazretleri İzzetlü Sıddık Bey

Müfredât-ı Tıb Sa‘âdetlü Anderiyadis 
Efendi Rifʻatlü Server Bey

Hıfz-ı Sıhhat Sa‘âdetlü Elyas Matar 
Efendi hazretleri

İzzetlü Yusuf Ziya 
Beyefendi

Ameliyât-ı Cerrâhiye Sa‘âdetlü Hayreddin 
Paşa

Rifʻatlü Galib Hakkı 
Efendi

İlm-i Ensâc İzzetlü Haydar Beye-
fendi

Fütüvvetlü İsmail 
Derviş Efendi

İlm-i Akaid Fazîletlü Mehmed 
Efendi
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[136] 
Beşinci 

Sene

Emrâz-ı Dâhiliye İzzetlü Salih Bey İzzetlü Ahmed 
Necati Bey

Emrâz-ı Hâriciye İzzetlü Ahmed Fehim 
Efendi

Sa‘âdetlü Derviş 
Beyefendi

Fenn-i Kıbâle Sa‘âdetlü Mustafa 
Münif Paşa

Sa‘âdetlü Memduh 
Beyefendi hazretleri

Emrâz-ı Asabiye Sa‘âdetlü Derviş 
Beyefendi

Teşrîh-i Marazî İzzetlü Rıfat Bey İzzetlü İzzet Bey

Bakteriyoloji Sa‘âdetlü Hamdi Paşa Fütüvvetlü Refik 
Efendi

Serîriyât-ı Dâhiliye Sa‘âdetlü Feyzi Paşa 
hazretleri

Rifʻatlü Rıza Nuri 
Bey

Serîriyât-ı Hâriciye İzzetlü Nureddin 
Beyefendi

Sa‘âdetlü Mustafa 
Münif Paşa

Serîriyât-ı Kehhâliye Sa‘âdetlü Behçet Paşa
Serîriyât-ı 
Hancereviye ve 
Üzniye

Sa‘âdetlü Şefik Paşa

Serîriyât-ı Cildiye ve 
Efrenciye

İzzetlü Celâleddin 
Muhtar Bey

İlm-i Akâid Fazîletlü Mehmed 
Efendi

Altıncı 
Sene

Tıb Kânûnu İzzetlü Ali Rüşdü 
Beyefendi Rifʻatlü Esad Bey

Emrâz-ı Dâhiliye, 
Hâriciye
Serîriyât-ı Dâhiliye, 
Hâriciye, Kehhâliye, 
Efrenciye ve Cildiye, 
Hancereviye ve 
Üzniye
Emrâz-ı Etfâl İzzetlü  Salih Bey

Müdâvât-ı Sıhhiye İzzetlü Fahri 
Beyefendi
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[137] Sâye-i Merhamet-vâye-i Cenâb-ı Hilâfet-penâhîde Mekteb-i 
Mezkûr Muʻâyenehânesine Mürâcaʻat Eden Hastagânı Tedâvî Eden 
Etıbbânın Esâmîsiyle Yevm-i Muʻâyenelerini Mübeyyin Cedveldir.

Eyyâm Etıbbâ Cerrâh Kâbile

Cumartesi
Sa‘âdetlü Feyzullah Paşa 
hazretleri, rifʻatlü Rıza Nuri Bey

Şakir Efendi Şadiye Hanım

Pazartesi

Sa‘âdetlü Feyzullah Paşa 
hazretleri, izzetlü  Nureddin 
Beyefendi ve rifʻatlü Rıza Nuri 
Bey

" Hacı Hanım

Salı
Sa‘âdetlü Memduh Paşa 
hazretleri, izzetlü Ahmed İhsan 
Efendi

" Şadiye Hanım

Çarşamba
Sa‘âdetlü Derviş Beyefendi, 
fütüvvetlü İsmail Derviş Bey

" Hacı Hanım

Perşembe
Sa‘âdetlü Mustafa Münif Paşa, 
izzetlü Arif Bey

" Şadiye Hanım
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[138] CÜLÛS-I MEYÂMİN-İ ME᾽NÛS-I HAZRET-İ HİLÂFET-
PENÂHÎDEN BERİ MEMÂLİK-İ ŞÂHÂNE'DE VUKÛ‘A GELEN 

TERAKKİYÂT-I TIBBİYE VE MÜESSESÂT-I SIHHİYE

Osmanlıların mebde-i refâh u saʻâdeti olan cülûs-ı meyâmin-me᾽nûs-ı 
Hilâfet-penâhîden beri Memâlik-i Mahrûse-i Şâhânelerinde meşhûd-dîde-i 
şükrân olan lâ-yuʻad ve lâ-yuhsâ âsâr-ı terakkiyât-ı fenniye ve müessesât-ı 
hayriye meyânında hıfz-ı sıhha-i umûmiye ve terakkiyât-ı tıbbiye-i Osma-
niye bugün pek âlî bir mevki‘ ve mertebeyi ihrâz eylemişdir ki, zînet-bahş-ı 
lisân olan bu muvaffakiyâtın derece-i kadr u ehemmiyetini enzâr-ı kâriîn-i 
kirâma arzı tahdîs-i niʻmet ile îfâ-yı hizmete vesîle addeyledik.

Fünûn-ı tıbbiyenin tevsî‘-i dâire-i hazakât eylemesi ve hıfz-ı sıhhat 
emr-i mühimminin neşr u ta‘mîmi maksad-ı âlîsini her zamân pîş-i nigâh-ı 
merhamet ü şefkat-i seniyyelerinden dûr buyurmayan zât-ı lokmân-
sîret-i hazret-i şehriyârîleri taht-ı âlî-baht-ı Osmanî'ye şeref-bahş-ı izz 
ü iclâl oldukları yevm-i mes‘ûddan beri tebaʻa ve zîr-i destân-ı sadâkat-
nişânlarının sıhhat ü âfiyetlerinin vikâye ve idâmesi [139] için tedâbîr-i 
mukteziye ve müessireyi ittihâz ü icrâdan bir an hâlî kalmamışlardır.

Rûh-ı cism ü devlete ve vücûd-ı pâk-i ümmete tâze bir hayât bahş ey-
lemek ümniye-i müşfikânesiyle terakkiyât-ı tıbbiyeye bezl-i inâyet ve 
erzânî-i âtıfet buyurduklarından ahd-i güzîn-i Hilâfet-penâhîlerinde sâha-
ârâ-yı husûl olan icrâât-ı mütetâbi‘ayı ta‘dâd edecek olsak birkaç cild dol-
durmak lâzım gelir.
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"El-ilmü ilmân15" sırr-ı âlî-i mukaddesine mazhar olan fünûn-ı celîle-i 
tıbbiyenin Memâlik-i Mahrûse-i Şâhânelerinde esbâb-ı terakkîsini istik-
mâl zımnında tedrîsâta fevkalâde ehemmiyet verilerek mekâtib-i tıbbiyece 
birçok ıslâhât ve tekemmülât icrâ edildiği ve bu sâyede Mekteb-i Tıbbiye-i 
Askeriye ve Mülkiye'de meşhûd bâsıra-i iftihâr ve mübâhât olan intizâm 
u terakkî hakîkaten şâyân-ı takdîr bir dereceye vardığı gibi Dersaadet ve 
vilâyât-ı şâhânenin ahvâl-i sıhhiyesi hakkında tahkîkât icrâsı ve Hudâ-ne-
gerde sârî ve müstevlî bir hastalık zuhûrunda indifâ‘ı esbâbının müzâkere-
siyle ittihâzı lâzım gelen tedâbîr-i fenniye ve tahaffuziyenin teblîğ ve ihtârı 
ile mükellef bir Meclis-i Sıhhiye-i Umûmiye teşkîl ve gümrüklere vürûd 
eden ve dâhilde fürûht edilen me’kûlât ve meşrûbâtın tahlîli ve eczâ-yı 
tıbbiye ve mevâdd-ı sâirenin taʻyîn-i mâhiyeti için de bir Kimyâhâne te’sîs 
buyurulmuşdur.

1302 senesinde, o zamâna kadar ilâc ve devâsı bulunamamış olan "ku-
duz" illet-i müdhişesinin Pasteur tarafından aşı ile tedâvîsi keşfedildiği 
mesmû‘-ı âlî-i hazret-i pâdişâhî buyurulunca bu bâbda Paris'de te’sîs kılı-
nacak Dârülameliyât'ın emr-i inşâsına medâr olmak üzere ihsân buyurulan 
meblağı ve mesâʻî ve ikdâmât-ı mütevâliye ve keşfiyât-ı mühimme-i adî-
desiyle cümle erbâb-ı fenni kendisine minnetdâr bırakan Pasteur'e li-ec-
li't-teşvîk ve't-taltîf i‘tâ buyurulan nişân-ı âlîyi bizzât teslîm eylemek ve 
şu usûl-i tedâvîyi tahsîl etmek üzere Serîriyât-ı Dâhiliye Mu‘allimi Mîr-
livâ sa‘âdetlü Zoéros Paşa'nın riyâsetinde Mu‘allim-i İlm-i Hayvânât Mî-
ralâyı merhûm Hüseyin Remzi Bey'le baytar kâimmakâmlarından Hüsnü 
Bey'den mürekkeb bir hey’et-i tıbbiye i‘zâm olunmuş ve hey’etin avdetin-
de Zoéros [140] Paşa'nın himemât-ı ciddiyesi semeresi olarak bir Dâülkelb 
Tedâvîhânesi ve Hüseyin Remzi Bey merhûmun ikdâmât-ı mütevâliyesi 
ile çiçek illetine karşı buzağı aşısı istihsâli için bir Telkîhhâne-i Şâhâne 
te’sîs buyurulmuş ve bu vechile bugün sâye-i merâhim-vâye-i hazret-i pâ-
dişâhîde bir tarafdan kuduz gibi bir maraz-ı müdhişin teʼsîriyle bir mevt-i 
hevl-nâkden halâs kâbil olduğu gibi diğer cihetden istihsâl kılınan "bu-
zağı aşısı" sâyesinde bunca etfâl-i memleket bırakdığı âsârı ile çirkinli-
ği kadar korkunç olan çiçek hastalığından kurtulmakdadır. Telkîhhâne-i 
Şâhâne'de istihsâl kılınan buzağı aşısıyla çiçeğe karşı bugüne kadar telkîh 
olunanlar bir buçuk milyonu mütecâvizdir. Vilâyât-ı şâhâne-i ba‘îdeye 
15  "-İlim ikidir…" (Hadis-i şerif)



622

sevk edilegelmekde olan aşı tüplerinin harâret ve esbâb-ı sâire teʼsîriy-
le kuvve-i mülkihaları tenâkus etdiği nazar-ı dikkate alınmağla şimdilik 
Mekke-i Mükerreme, Basra ve Bağdad, Sanʻa'da birer Telkîhhâne-i Şâhâ-
ne te’sîs buyurulduğu gibi vilâyât-ı sâirede de telkîhhâneler küşâdı ve ku-
duz hayvânât tarafından ısırılıp gönderilenlerden bazıları memleketlerinin 
bu‘diyetinden nâşi İstanbul'a pek geç vâsıl olmakda ve bu hâlde ise maraz 
hemen gayr-ı kâbil-i tedâvî bir şekil almakda bulunduğu cihetle ordu-yı 
hümâyûnlar merkezlerinde etıbbâ-yı askeriye-i mütehassısa ma‘rifetiyle 
birer dâülkelb tedâvîhâneleri te’sîsi karârgîr olmuşdur.

1890 sene-i Mîlâdiyesinde Berlin'de Mu‘allim Robert Koch'un "tüber-
külin" nâm mâdde-i müessireyi binâenaleyh verem hastalığının  -zanne-
dildiği vechile-  çâre-i indifâ‘ını keşfetdiği şâyi‘ olur olmaz sâye-i ulvi-
yet-gâyesi envâr-ı şefkat ile tahmîr ve her zerre-i zamîr-i hümâyûnu bir 
başka şems-i merhamet ile müstenîr edilmiş bulunan pâdişâhımız efendi-
miz hazretleri mâdde-i mezkûrenin teʼsîrât-ı şifâ-bahşâsına muttali‘ olmak 
üzere derʻakab Doktor Horasancıyan Efendi hazretleri Doktor Feyzi Paşa 
hazretlerinden ve Doktor Mîralây merhûm Naîm Bey'le Doktor During Pa-
şa'dan mürekkeb bir hey’et-i tıbbiye i‘zâm ve mu‘allim-i mezkûra mesâ‘î-i 
fenniye ve ikdâmât-ı mütevâliyesine mükâfâten nişân-ı âlî-i Osmanî ihsân 
buyurmuşlardır.

[141] Cenâb-ı Hâfız-ı hakîkî tekerrüründen muhâfaza buyursun, son 
defa olarak dehşet-nümâ-yı zuhûr olan kolera illet-i mahûfe-i zâilesi esnâ-
sında eb-i eşfakımız pâdişâh-ı akdesimiz efendimiz hazretleri bilâ-ifâte-i 
vakt Şehremânet-i Celîlesi riyâsetinde ve merkez-i emânetde etıbbâ-yı 
Osmaniye ve ecnebiyeden muhtelit bir Sıhhiye Komisyonu'nun teşkîli ile 
vekâyi‘-i  meşkûkenin teşhîsi için Avrupa fen mikrob âlimlerinden münâ-
sibinin celbini ve devâir-i belediye hey’et-i sıhhiyesi nâmında seksen-yüz 
kadar tabîbin nasb u taʻyînini fermân buyurmuşlardır. Ber-mûceb-i emr 
u fermân-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘amî Fransa'da Pasteur Dârülameliyâtı 
muʻâvinlerinden Mösyö Chantemesse celb olunmuş ve mûmâileyhin bir 
bakteriyolojihâne te’sîsi hakkında verdiği rapor nazar-ı dikkat ve ehemmi-
yete alınmağla evvelâ Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de ayrıca bir mahal inşâ 
olunmuş ve bilâhare daha vâsi‘ olmak üzere Nişantaşı'nda büyücek bir 
hâne istîcârıyla bakteriyolojihânenin oraya nakline irâde-i merâhim-âde-i 
hazret-i şehriyârî şeref-sâdır olmuşdur.
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Şehremâneti'nde müteşekkil Sıhhiye Komisyonu'nun nezâretinde 
olmak üzere her dâire-i belediyede birer hey’et-i sıhhiye mevcûddur. 
Bunlar dâireleri dâhilinde ahvâl-i sıhhiyeyi hüsn-i muhâfazaya sa‘y ü 
gayret eyler. Vefeyâtın ba‘de'l-muʻâyene defnine ruhsat i‘tâsı ve marzânın 
muʻâyene ve tedâvîsi ve mugâyir-i sıhhat-i umûmiye olan hâlâtın menʻ u 
ref‘i cümle-i vezâiflerindendir. Bunların icrâât-ı sıhhiyelerini teftîş etmek 
üzere bir müfettiş-i umûmî ve beş aded sıhhiye müfettişi vardır. Emrâz-ı 
sâriyenin zuhûr u sirâyetine, intikâl ü intişârına en müessir bir mâni‘a 
olduğu memâlik-i mütemeddinede fennen tahakkuk ederek umûmen kabûl 
olunan tebhîrhâneler Dersaadet'de üç mevkiʻde; Gedikpaşa, Tophane ve 
Üsküdar'da inşâ ve te’sîs edilmiş ve gerek eşyâ-yı mülevvesenin sûret-i 
tebhîr u tathîri gerekse etıbbânın ilel-i sâriye vukû‘unda devâir-i belediye 
heyʼât-ı sıhhiyesine ihbârındaki mecbûriyeti bir nizâmnâme-i mahsûs ile 
irâe ve te᾽yîd olunmuşdur.

Pasteur Dârülameliyâtı'nda kesb-i ihtisâs eylemiş olan Mu‘allim 
Nicolle'ün→

[142] Sâye-i merâhim-vâye-i hazret-i pâdişâhîde Gedikpaşa'da inşâ olunan 
tebhîrhânenin manzara-i hâriciyesi

La façade de l'Etablissement de désinfection de Kédik-Pacha
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taht-ı idâresine mevdû‘ bakteriyolojihânede birçok tecârüb-i fenniye ve 
tatbîkât-ı ameliye icrâ edilmekde olduğu gibi pençe-i zehr-i bî-emânıyla 
hulkum ve hancere-i etfâle bir sûret-i müdhişede savletle şu‘le-i hayât-
larını itfâ eden kuşpalazı illet-i hânmân-sûzunun hemen yüzde yüz şifâ-
yı tâmla tedâvîsi için [143] yakında keşfolunan serumdan etfâl-i vatanın 
hisse-mend-i âfiyet olmaları maksad-ı hayr-mersad-ı hümâyûnları bulun-
mağla derʻakab mezkûr serumun istihzârına başlanmışdır. Bugün mezkûr 
bakteriyolojihânede difteri serumundan başka vebâ-i bakarî serumu da 
istihzâr edilmekde ve birçok hurdebînî, bakteriyolojik muʻâyeneler icrâ 
olunmakda ve ikdâmât ve mesâʻî-i mütevâliyesi bi-hakkın şâyân-ı zikr 
olan Mu‘allim Nicolle'ün halka-i tedrîsinden geçmiş birçok erbâb-ı ihtisâ-
sımız bulunmakdadır. Vebâ illetinin müdâfaʻası zımnında istihsâli emr u 
fermân buyurulan serumun istihzârı için şimdiki ameliyâthânenin adem-i 
vüs‘atine binâen Şişli'de Emlâk-ı Hümâyûn'dan olan ve bir tarafı Süvârî 
Karakolhâne-i Hümâyûnu ve diğer tarafı maşâtlık ve Rusya Hastahânesi 
ve iki tarafı tarîk-ı âm ile mahdûd arsa Vebâ Serumu Ameliyâthânesi inşâ 
kılınmak üzere Bakteriyolojihâne-i Şâhâne nâmına ihsân buyurulmuşdur.

Dârülaceze
Asile des pauvres

Fünûn-ı tıbbiye ve husûsât-ı sıhhiyeye bezl-i inâyet ve erzânî-i âtıfet 
buyuran velî- niʻmetimiz pâdişâhımız efendimiz hazretleri Avrupaca pey-
derpey vukû‘a gelmekde olan terakkiyât-ı fenniye ve sıhhiyeden bi'l-istifâ-
za Memâlik-i Mahrûse-i Şâhânelerini de müstefîd eylemek maksad-ı âlî-
siyle Roma (1885), Viyana (1887), Kopenhag, Paris (1888), Lyon, Londra 
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(1891), Viyana ve Brüksel (1892), Dresden (1893), Peşte (1893), [144] 
Roma ve Lyon (1894), Moskova (1897), Venedik (1897), Berlin, Madrid 
(1898), Napoli (1900) şehirlerinde etıbbâ-yı meşhûre ve hukemâ-yı ma‘rû-
feden mürekkeb in‘ikâd eden kongrelere murahhaslar taʻyîn ve i‘zâm bu-
yurmuşlardır.

Memâlik-i Mahrûse-i Şâhânelerinin emrâz-ı müstevliyenin sirâyet ü 
mazarratından vikâye ve muhâfazası ve Avrupa kıt‘asına bi'l-intişâr îkâ‘-ı 
hasâr u mazâr eylemesi maksad-ı hayr-mersadıyla tedâbîr-i fenniye-i muk-
teziyeyi düvel-i mütehâbbe murahhaslarıyla müştereken müzâkere etmek 
üzere te’sîs buyurulmuş olan Meclis-i Umûr-ı Sıhhiye mazhar olduğu 
müsâ‘adât-ı merâhim-gâyât-ı hazret-i velî-niʻmet-i a‘zamî sâyesinde lâzım 
gelen mevâki‘de usûl-i cedîde-i fenniyeye tevfîkan bir hayli tahaffuzhâne-
ler te’sîs ve inşâ edilerek tebaʻa ve zîr-i destân-ı mülûkânelerinin, ve'l-hâsıl 
kâffe-i efrâd-ı beşerin selâmet ü istirâhatleri esbâbı bi-hakkın istihsâl ü 
istikmâl buyurulmuşdur. Zamân-ı sa‘d-iktirân-ı cenâb-ı Hilâfet-penâhîde 
te’sîs ve ıslâh olunan Salihiye (Basra), Kamaran, Ebusaʻd, Tur, Beyrut, 
Klazomen, Istropalya, Kavak, Sinop, Zibefçe, Cisrimustafapaşa, Avlonya, 
Yumurtalık ve İran hudûdunda Hanekin, Bayezid vesâir tahaffuzhânele-
rin derece-i mükemmeliyeti cidden şâyân-ı şükr ü mahmidetdir. Mezkûr 
tahaffuzhânelerin hemen kâffesinde dezenfeksiyon için etüvler, tefrîk ve 
tefrîd-i marzâ için barakalar bulunduğu gibi hüccâc ve seyyâhînin te’mîn-i 
istirâhati için lâzım gelen vesâitin kâffesi, bâ-husûs hâlis ve sâf su tedârük 
ve tehyiʼe edilmişdir. Tahaffuzhânelerin en ehemmiyetlisi Kamaran olup 
6.000 hüccâc-ı kirâmın ikâmetine müsâʻid derecededir. Ba‘dehû Sinop Ta-
haffuzhânesi gelir ki, 3.000 kişiyi istî‘âb edebilir.

Teba‘a-i sâdıka-i mülûkânelerinin te’mîn-i sıhhat ü selâmeti nezd-i 
merâhim-vefd-i hazret-i Hilâfet-penâhîlerinde be-gâyet matlûb u mül-
tezem olduğu cihetle Anadolu-i şâhânenin bazı mevâki‘inde, husûsuyla 
Kastamonu vilâyetinde hüküm-fermâ olup unsur-ı İslâmî ve Osmanî'nin 
sıhhatini ihlâl ve evlâd u ahfâda intikâl ederek tekessür-i nüfûs, servet-i 
memleket nokta-i nazarından fevkalâde hâiz-i ehemmiyet olan ve günden 
güne dâire-i sirâyet ve tahrîbini tevsî‘e müsta‘id [145] bulunan "dâü'l-ef-
renc" gibi bir maraz-ı hatar-nâkın imhâsı zımnında Mekteb-i Tıbbiye-i 
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Şâhâne'de Emrâz-ı Cildiye ve Efrenciye Mu‘allimi sa‘âdetlü During Pa-
şa'nın taht-ı nezâretinde bir komisyon i‘zâm buyurulmuş ve lâzım gelen 
tedâbîr-i ciddiye ittihâzıyla berâber Sinop, Bolu, İnebolu, Kastamonu has-
tahâneleri tevsî‘an ıslâh edilmiş ve Çankırı, Ereğli, Bartın, Düzce, Cide'de 
yeniden husûsî yani maraz-ı mezkûra mahsûs hastahâneler inşâsı karârgîr 
olmuşdur.

Sinop'da Frengi Hastahânesi
L'Hôpital des syphilitiques à Sinop

Sâye-i merâhim-vâye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhîde inşâsına muvaffak 
olunan cümle-i [146] müberrât-ı insâniye ve müessesât-ı sıhhiyeden Dârü-
laceze, insâniyet bâkî kaldıkça nâm-ı mukaddes-i pâdişâhînin ârâyiş-i el-
sine-i tebcîl ü ta‘zîm olmasına hizmet edecek ve âvâze-i istimdâdına karşı 
bir sadâ-yı mürüvvet işitmek ihtimâli olmayan bîçâregâna bir "dârülemân" 
vazîfe-i mukaddesesini görecekdir. Zamân-ı merâhim-nişânlarında rekz 
olunan bu "heykel-i insâniyet" şefkat ü mürüvvet-i şâhâneye büyük bir 
delîldir.

Eşfâk u merâhim-i celîle-i hazret-i Hilâfet-penâhînin bir delîl-i müces-
semi de letâfet-i mevkiʻiyesi, ciyâdet-i havâsı, tarz-ı inşâsı ile cihânın bi-
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rinci derecede bir dârüssıhha-i etfâli olan Hamidiye Etfâl Hastahânesi'dir.
Ümîd-i istikbâl olan etfâlin sıhhati saʻâdet-i âileye bir sebeb-i aslî, terbi-

ye-i esâsiye ve müktesebât-ı nâfi‘a için mühim bir vâsıta, satvet ü iktidâr-ı 
memleketi emîn bir kâfil olduğunu nazar-ı dikkat-i hümâyûnlarından dûr 
buyurmayan velî-niʻmetimiz pâdişâhımız efendimiz hazretleri fukarâ-yı 
ahâlî ve aceze-i ümmetin iskân u infâkı için te’sîs buyurdukları Dârüla-
ceze gibi bir melce-i âlînin bâlâ-yı bâbına yazılan târîhin hutût-ı zerrîni 
daha kurumadan yine Şişli civârında terakkiyât-ı tıbbiye-i ahîreye ve en 
son tertîbât ve ihtirâ‘ât-ı fenniyeye muvâfık ve her tarafı bâğçe ve çam 
ağaçlarıyla muhât bir binâ-i âlî vücûda getirmişlerdir. Her sûretle sıyânet 
ü himâyete lâyık olan etfâl-i marîzayı pençe-i bî-emân-ı marazdan kurtar-
mak insâniyetin bir vazîfe-i akdesi, farîza-i zimmeti iken işbu binâ-i âlî ve 
mukaddesin inşâsından mukaddem fukarâ-yı etfâl-i ümmet bir melceʼ ve 
penâh bulamayarak sefâletle pûyân ve envâ‘-ı ilel ü eskâm içinde nâlekâr u 
perîşân idi. Hamidiye Etfâl Hastahânesi'nin memlekete etdiği hizmeti derk 
ü takdîr eylemek için cülûs-ı hümâyûn-ı hazret-i Hilâfet-penâhî yevm-i 
mes‘ûdunda hastahâne idâresi tarafından neşrolunan İstatistik risâlesine 
imâle-i nazar kâfidir. Üç yüz on beş senesinde dokuz ay zarfında hastahâ-
nede üç yüz on çocuk yatırılıp tedâvî edildiği ve muʻâyenehâneye mürâ-
caʻatla etıbbâ-yı mütehassısa tarafından muʻâyeneleri icrâ ve sadaka-i 
âfiyet-i cenâb-ı Hilâfet-penâhî olmak üzere ilâcları i‘tâ olunan marzâ-yı 
etfâl yedi bin yedi yüz râddesinde olduğu gibi üç yüz on altı senesinde beş 
ay zarfında hastahânede iki yüz dört çocuk [147] yatırılıp tedâvî edilmiş 
ve muʻâyenehâneye mürâcaʻat ile ilâcları meccânen verilenler yedi bin üç 
yüz râddesini geçmişdir. Erkâmdan daha mukni‘ ne delîl olablilir?

Pâdişâh-ı bû-alî-sîret ve şehenşâh-ı felâtûn-fikret efendimiz hazretleri 
memâlik-i garbiyede fünûn-ı tıbbiye ve sıhhiyenin vâsıl olduğu mertebe-i 
kemâlden Memâlik-i Şâhânelerini de hissemend eylemek ve daha doğrusu 
tabâbet-i Osmaniye'yi tabâbet-i garbiye kadar vâdî-i terakkîde ileri götür-
mek için ulûm-ı tıbbiyenin taʻlîm ü tedrîsi dakîka-i mu‘tenâ-bihâsına ve el-
yevm Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne ittihâz kılınan kışlanın kifâyetsizliği ile 
berâber bu fenn-i celîlü'l-kadr ile nisbetsizliğine atf-ı nazar-ı ehemmiyet 
buyurduklarından hemen Haydarpaşa sırtları üzerinde terakkiyât-ı hâzıra-
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ya muvâfık bir mekteb vücûda getirilmesi hakkında irâde-i hikmet-âde-i 
cenâb-ı Hilâfet-penâhî şeref-sâdır olmuş idi. Lisân-ı terânedâr-ı edebin bir 
"havz-ı behiştî" diye telkîb etdiği Marmara'ya nâzır olan bu binâ-yı âlînin 
inşââtı günden güne artan mesâʻî-i vefîre ve himemât-ı cezîle ile terakkî 
eylemekde olduğu gibi bahra nâzır olan cebhesine müte‘allik aksâm-ı hâri-
ciye cülûs-ı hümâyûn-ı hazret-i pâdişâhî yevm-i mesʻûdunda teyemmünen 
ve teberrüken ikmâl kılınmışdır.

Maʻa-teferruʻât elli bin zirâ‘-ı miʻmârî terbî‘inde bir satıh üzerinde üç 
yüz bin liraya karîb bir masrafla meydâna gelmekde olan bu binânın vüs‘at 
ü cesâmeti nisbetinde hâiz-i metânet ü rasânet olmasına ve Garb tarz-ı 
miʻmârîsinin en zarîf eşkâlini irâʼe eyleyecek bir sûret-i dil-nişînde inşâ 
edilmesine fevkalâde sarf-ı dikkat ü himmet olunmakdadır. Mektebin kara 
cihetine musâdif olan cebhesi Bilecik ve Hereke'den sûret-i mahsûsada 
celb etdirilen kırmızı ve mâî somaki taşlarla gâyet nazar-rübâ bir tarzda 
inşâ edilmekdedir. Müteʻaddid dershâne ve dershâneler yanında usûl-i 
müstahsene-i tedrîsiyeden olarak mütenevvi‘ laboratuvarları, mükemmel 
bir teşrîhhâne ve hammâmı ve her nev‘ mükemmeliyeti hâiz olan bu binâ-
yı âlînin ihtişâmât-ı lâzımesinden olmak üzere kara cihetinde şu‘abât-ı 
muhtelife-i tıbbiyeye mahsûs otuz pavillon yani serîriyât hastahâneleri 
vardır ki, bunların on üçü ortada ve on yedisi tarafeynde bulunacak ve 
mecmû‘u yetmiş üçe iblâğ [148] edilecekdir. Sâhilde mükemmel bir rıhtım 
inşâ edilmiş ve mektebin önündeki geniş meydân muntazam bir nebâtât 
bâğçesine tahvîl ü ifrâğ edilmek üzere ihzâr olunmakda bulunmuşdur.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'nin ıslâh u ikmâl-i tedrîsâtıyla memâlik-i 
ecnebiyede itmâm-ı maʻlûmâta istiğnâ-bahş olacak bir sûrete vaz‘ı zım-
nında Almanya'da Bonn Dârülfünûn-ı Tıbbîsi'nden Mösyö Rieder nâmın-
da bir mu‘allim celb edilmiş ve Gülhane'de vâkiʻ eski Rüşdiye-i Askeri-
ye binâsının hastahâne hâline tahvîli ve Tıbbiye-i Şâhâne'den neş᾽et eden 
etıbbâya tatbîkat-ı ameliye için mekteb ittihâzıyla mu‘allim-i müşâruni-
leyhin uhde-i ehliyet ve idâresine tevdî‘i ve kendisinin Gülhane Serîriyât 
Hastahânesi mu‘allim ve müdürü ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne müfettişi 
unvânıyla tevsîmi husûsuna irâde-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhî şeref-sânih 
buyurulmuşdur. Bugün Gülhane Hastahânesi Rieder Efendi hazretlerinin 
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faʻâliyeti ve masraf husûsunda edilen fedâkârlık ve taʻyîn olunan mütefer-
rika sâyesinde Avrupa hastahâneleri derecesinde muntazam ve terakkiyât-ı 
tıbbiye nokta-i nazarından pek mükemmeldir.

Sâye-i merâhim-vâye-i cenâb-ı pâdişâhîde gerek pâyitaht-ı Saltanat-ı 
Seniyye'de gerekse vilâyât-ı şâhânede yeniden birçok emâkin-i sıhhiye 
teʼsîs ü inşâ ve mevcûd olanların birçoğu da tevsî‘an taʻmîr u ihyâ edil-
mişdir. Emâkin-i sıhhiye-i askeriyeden en birincisi Beşiktaş ve Ortaköy'e 
hâkim tepeler üzerinde Ceyb-i Hümâyûn-ı Mülûkâne'den inşâ olunan on 
üç pavillon, Yıldız Hastahânesi'dir. Yataklara varıncaya kadar tekmîl-i te-
ferruʻâtı Almanya'dan celb ve döner usûlünce inşâ olunan ve iki yüz hasta 
istî‘âb eden bu barakalar on sâ‘at zarfında kurulup tekrâr sökülebilir.

Eyüb cihetinde İplikhane'de yeniden ve pek iyi bir modelde bir hastahâ-
ne inşâ edildiği gibi Zeytinburnu ve Humbarahâne Hastahâneleri tevsî‘an 
taʻmîr u ıslâh olunmuşdur.

İşgâl eylediği arsanın kıymeti müstesnâ olmak üzere altı bin lira sarf ile 
meydâna gelmiş ve ahşâb on barakadan ibâret inşâ edilmiş →

[149] Konya'da Hamidiye Hastahânesi
L'Hôpital des pauvres à Koniéh
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[150] Dedeağaç'da Féré Ilıcası
Les bains thermaux de Féré près de Dédéagatch

[151] olan Haseki Nisâ Hastahânesi cümle-i müberrât-ı seniyye ve hayrât-ı 
hasene-i hazret-i pâdişâhîdendir.

Vilâyât-ı şâhânede de pek çok hastahâneler inşâ edilmişdir. Selanik 
Hastahânesi'nde terakkiyât-ı tıbbiye-i ahîreye tevfîkan bir bakteriyolojihâ-
ne ve şehre idhâl edilen me’kûlât ve meşrûbât ve eczâ-yı tıbbiye vesâirenin 
tahlîline hâdim bir kimyâhâne te’sîs olunmuşdur. Edirne'de ve Yemen'de 
altı yüz hasta istî‘âb edecek derecede hastahâneler meydâna getirilmişdir.

Şam-ı Şerîf'de her türlü levâzım-ı sıhhiye ve fenniyeyi hâvî olup nâm-ı 
âlî-i hazret-i Hilâfet-penâhîye nisbetle "Hamidiye" tevsîm edilen gâyet 
mükemmel bir hastahâne inşâ edildiği gibi İzmir'de, Manastır'da, Yan-
ya'da, Erzincan'da, Hereke'de, Malatya'da, Taşlıca'da, Dedeağaç'da, Kas-
tamonu'da ve mevâki‘-i sâirede de muntazam şifâhâneler meydâna geti-
rilmişdir.

Konya'da vâlî-i âlî-kadr devletlü Ferid Paşa hazretlerinin ahîren te’sîsi-
ne muvaffak oldukları Gurebâ Hastahânesi pek çok muhtâcînin ıztırâbâtını 
tahfîf ile da‘avât-ı hayriye-i hazret-i pâdişâhîye vesîle olmakdadır.

Cemâʻât-i muhtelife tarafından idâre olunan hastahânelere edilen i‘ânât 
şâyân-ı zikr u inbâdır. İhsân-ı hazret-i veliyyü'n-ni‘amî olmak üzere Balık-
lı'da kâin Rum Hastahânesi'ne günde yetmiş beş kıyye ekmek ve elli kıyye 
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et gönderildiği gibi Yedikule'de vâki Ermeni Hastahânesi'ne de günde altı 
yüz kıyye ekmek, yüz elli kıyye et ve mâh be-mâh 1.200 kuruş irsâl olun-
makdadır.

Pâyitaht-ı Saltanat-ı Seniyye'de teba‘a-i ecnebiyeye âid te’sîs olunan 
hastahâneler hakkında da ızhâr buyurulan müsâʻadât-ı mahsûsa-i cenâb-ı 
pâdişâhî ayrıca şâyân-ı tezkârdır.

Dersaadet ahâlîsinin susuzluk yüzünden çekdiği müşkilât ve birçok em-
râzın sular vâsıtasıyla sirâyet etdiği hakkındaki tedkîkât ve mülâhazât bil-
hâssa pâdişâh-ı akdes ü erhamımız efendimiz hazretlerinin nazar-ı dikkat 
ve merhamet-i hümâyûnlarını celb etmiş olmasıyla mevcûd su bend ve 
kemerlerinin usûl-i fenniyesine tevfîkan ıslâh u taʻmîri esbâbının istikmâli 
emr u fermân buyurulduğu gibi mezkûr bend suları günden güne nüfûsu →

[152] Şam-ı Şerîf'de müceddeden inşâ olunan Belediye Hastahânesi
L'Hôpital de la Municipalité à Damas



632

[153] Sâye-i merâhim-vâye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhîde Kâğıdhane'den İstanbul'a 
isâle edilecek su menba‘larından Karakemer civârındaki depo

Le dépôt des eaux près de Carakémér à Quaguithané

[154] tekessür etmekde olan şehr-i şehîrimizin ihtiyâcât-ı hâzırasına kifâ-
yet etmediğinden Terkos Gölü suyunun dâhil-i şehre isâlesi bir kumpanya-
ya ihâle olunmuş ve bu yüzden envâ‘-ı fevâid-i lâ-tuhsâ istihsâl kılınmış-
dır. Terkos Gölü günde 20.000 metre mikʻab su şehre dökmekdedir. Terkos 
suyu seneden seneye süzgeçlerin ıslâhı, suların cem‘indeki usûllerin teb-
dîli sâyesinde kesb-i hâlisiyet eylemekdedir. 1885 senesinde Terkos suyu 
mikyâs-ı mâ᾽ ile (hidrometre) 22 dereceyi gösterdiği hâlde bugün ancak 
11,5 derecededir.

Üsküdar ve Kadıköy ile Boğaziçi'nin sâhil-i eyserine ve Anadolu De-
miryolu boyunca Bostancı'ya kadar olan mahallere Anadoluhisarı arka ci-
hetinde inşâ kılınan Elmalı suyu isâle edilmişdir.

Kâğıdhane ve civârında, Bergos ve Kurudere ve Paşadere'de keşfolu-
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nan su menba‘larından cem‘ edilebilecek takrîben bin üç yüz metre mikʻa-
bî gâyet sâf ve 2-5 derecede hidrometrik suyun Hazîne-i Hâssa-i Şâhâ-
nelerinden ihsân buyurulan otuz bin lira sarfıyla celb ü isâlesi hakkında 
şeref-sâdır olan irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhîye tevfîkan ame-
liyâta ibtidâr edilmiş ve grup grup zabt u cem‘ olunan suların mikdârına 
nazaran yaz ortalarında bile bin beş yüz metre mikʻabından aşağı düşme-
yeceği anlaşılmışdır. Sûret-i fenniyede cem‘ olunan sular muhtelif çapda 
borular vâsıtasıyla Cendere Boğazı'nda derdest-i inşâ olan bin iki yüz met-
re mikʻab hacmindeki havuzlara isâle ve oradan işbu havuzlar yanı başın-
da beheri seksen bârgîr kuvvetinde iki makine sâyesinde yüz yirmi metre 
irtifâ‘a sevk edilecekdir. Bu sûretde depolara kadar sevk edilecek olan ve 
bugün en hâlis su derecesinde sâf ve lezîz bulunan işbu Kâğıdhane suyu 
cümle-i hayrât ü hasenât-ı hazret-i Hilâfet-penâhî a‘dâdına dâhil olacak 
olan çeşmelere tevzî‘ edilecekdir.

Sâye-i merâhim-vâye-i hazret-i mülûkânede bugün şehir dâhiline isâ-
le edilmiş olan Terkos ve Elmalı sularının her sûretle ve be-tahsîs itfâ-yı 
harîk emrindeki ehemmiyetinden başka sokakların muntazaman sulanması 
sebebiyle tozların izâlesi ve gars olunan ağaçların muhâfaza edilebilmesi 
hasebiyle ciyâdet-i havânın idâmesi husûslarındaki fevâid ve muhassenâtı, 
gayr-ı kâbil-i inkâr ve el-hak teşekkür ü mahmidete sezâvârdır.
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[155] SU BAHSİ

Hıfz-ı Sıhhat de Gâyet Mühimdir.

Su hayâta elzemdir; hayât su ile kâim ve susuz mün᾽adimdir.

Fi'l-hakîka bedendeki kâffe-i seyyâlâtın hikemî ve kimyevî esâsını, kâf-
fe-i ensicenin asl u şekil ve kıvâmını teşkîl eden sudur. Bilhâssa, hayâtı 
te’mîn eden kâffe-i ef‘âl-i iğtidâiye bedenimizdeki su sâyesinde vukû‘a 
gelmekdedir. Vücûd-ı insânînin üçde ikisi su olup yaş ne kadar küçük ise 
beden o kadar sulu olduğundan yübûset-i ensice mukaddime-i mevtdir. 
Uzviyet-i beşeriye külle yevm turuk-ı muhtelife ile dört litreden ziyâde su 
gâib eylediğinden işbu mikdâra mu‘âdil suyun idhâli lâzımdır. Su turuk-ı 
teneffüsiye ve hazmiyeyi setr eden ağşiyeyi tertîb, tükürüğü tezyîd, atşı 
teskîn, demi temyî‘ eyler. Aʻsâbın sükûnetine hizmet, ifrâzâtı teksîr, et‘i-
me-i sulbeyi taksîm eyler. Su, her şahsa, her zî-hayâta bu derece lüzûmu 
cihetiyle ihtiyâcât-ı husûsiye ve mübremeyi, sokakları sulamak ve yan-
gınları basdırmak ve lağımları cereyân etdirmek, fabrikaları işletmek gibi 
ihtiyâcât-ı belediye ve sınâ‘iyeyi te’mîn eyler. Şehrin tahâretinde, emrâz-ı 
sâriyenin intişârında su ziyâde bir ehemmiyeti hâizdir.

Fransa Dârülfünûn-ı Tıbbîsi Nâzır-ı Umûmîsi ve Mu‘allim-i zî-iktidârı 
Mösyö Brouardel hemen yirmi seneden beri:

"-Bir şehrin sıhhat-i umûmiyesi sarf etdiği suların evsâfına tâbi‘dir", 
"-Bir şehirde karahummâ ve koleradan zâyiʻât ve vefeyât gıdâ makâmında 
kullanılan suyun adem-i sâfiyetine tâbiʻdir", "-Karahummâ bir şehre gelen 
suyun mi‘yârıdır" gibi →

Cümle-i Hikemiye ve Tıbbiye: Akar su murdâr olmaz.
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[156-157] ÇEŞME BAŞINDA
Harâb ve teşne, yıkılmış [cenâh-ı] eyyâmın
Sükût-ı muzlimi altında, pîr-i dermânde
Harâb ve teşne, bütün bir hayât-ı âlâmın
Fecâʻatıyla gülümser yüzünde bir hande:

"-Kızım şu maşrabadan bir yudum su ver babaya!"
Başında örtüsü bir kızcağız, hakîr ve sefîl
Hemen sarıldı nahîf elleriyle maşrabaya
Bakıp sükûn ile: "-Var ol, kızım!" diyordu alîl

Bu öksürüklü, bu ölgün sadâda en kalbî
Sürûd-ı şükre mukârin bir iştikâ vardı…
İçimde titredi bir şey ve bir inilti gibi
Dedim: "-Acıklı şu aczin bu zaʻfa imdâdı!"
                                                                Esad Necib [Tevfik Fikret]
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[158] cümel-i hakîmâne sarfından geri durmamakdadır. Bu derece mühim 
olan suların sâfiyetini anlamak için mukaddemâ suyun sebzeyi iyi pişirip 
pişirmediğine, sabunu iyi köpürtüp köpürtmediğine, ta‘mına, şeffâfiyeti-
ne, berrâklığına dikkat ediliyordu. Münhal olarak bulunan emlihanın litre 
başında beş desigramı tecâvüz etmemesi beyân olunuyordu. Hâlbuki gâyet 
sâf manzaralı bir suda karahummâ gibi dehşetli hastalıkların basilleri bu-
lunabilir.

Karahummâ (hummâ-i şibh-i tifo) Eberth isminde bir Alman âliminin 
keşfetdiği küçük bir basilin vücûda nüfûzuyla zuhûr-nümâ-yı dehşet olur. 
Bu mikrob bi'r-rüchân hazım borusunda neşv ü nemâ bulup gâyet müessir 
ve hastalığın alâim ü aʻrâzını mûcib bir mâdde-i semmiye (toksin) ifrâz ey-
ler. Bir tifolunun bağırsağında bulunan bu basiller ishâl ile hârice mündefi‘ 
olduğundan hastanın mündefiʻâtı bir menba‘-ı sirâyet olur. Marazın sirâ-
yet ü intikâli muhtelif tarzda olur ise de mikrobların vücûdumuza nüfûz 
için intihâb etdikleri tarîk dâimâ hazım borusudur. Bir tifolunun mevâdd-ı 
gâitasıyla mülevves esvâb ve çârşâfına el dokundurup bilâhare lâzım ge-
len tedâbîr-i tahâret-perverânede bulunmayan biri dikkat etmeyerek elini 
ağzına götürür yâhûd ağdiyeye sürer ise hastalığa yakalanabilir. Karahum-
mânın başlıca sebeb ve vâsıta-i sirâyeti basilin içilecek suya intikâlidir ki, 
bu da ya tifolunun elbisesini bir derede yıkamak yâhûd hastanın mevâdd-ı 
gâitası atılan âbdesthânelerden civârdaki dereye, kuyuya bazı tereşşuhât 
vukûʻ bulmak ile husûle gelir. Şehrimizde mevcûd kuyulara hattâ fırınlar-
daki kuyulara tereşşuhâtın vukû‘u kerrât ile görülmüş ve mecâlis-i sıhhiye 
tarafından bu bâbda tedâbîr-i lâzıme ittihâz edilmişdir. Şehirlerde kuyu, 
nehir ve dere suları yerine menba‘ suları kâim olmağa başlayalıdan beri 
karahummânın ve su ile intikâl eden kanlı bâsûr, kolera gibi diğer bazı 
emrâzın pek çok azaldığı görülmekdedir. Bu sebebden dolayı bugün her 
yerde, bâ-husûs büyük şehirlerde suların nefâset ve sâfiyetine pek ziyâde 
ehemmiyet verilmekdedir. Çünkü zâhiren ehemmiyetden ârî görülen bu 
mâdde-i hayâtiye her sene en dehşetli salgın hastalıklardan ziyâde îrâs-ı 
hasâr eylemekdedir.

Emsâl-i Hikemiye ve Tıbbiye: Karahummâ bir şehre gelen suyun 
miʻyârıdır.
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[159] Paris'de ahîren te’sîs olunan 
su laboratuvarının dâhili

Onun için bugün suların muʻâyene ve tahlîli yalnız fenn-i kimyâya [160] 
tevdî‘ olunmuyor. Yani suların terkîbindeki emlihanın taharrîsiyle iktifâ 
edilmeyip derûnunda bulunabilen mikrobların vücûdu da üretme usûlüyle 
keşfolunmak isteniyor. Şehrin bir tarafında karahummâ zuhûr etse derhâl 
o civârda bulunan sudan bir kısmı usûlü dâiresinde cem‘ olunarak bakteri-
yolojihâneye gönderiliyor. Pek yeni olan bu "fenn-i mikrobî" suyun derû-
nunda bulunabilen basilleri derhâl üretme sâyesinde keşfediyor. Fransa'da 
suların böyle bakteriyoloji nokta-i nazarından muʻâyenesindeki ehemmi-
yet pek ziyâde takdîr edildiğinden bugün Paris'de Encümen-i Dâniş-i Tıbbî 
aʻzâsından ve Mekteb-i Tıbbiye mu‘allimlerinden Doktor Poşe'nin?! zîr-i 
idâresinde bir su laboratuvarı te’sîs edilmişdir.
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Üç yüz elli defa büyütülmüş bir su damlası

Usûl-i mahsûsa ile yerinden alınan sular buzlu dolâblar içinde bir müd-
det bırakıldıkdan sonra evvel emirde hâsıl olan çöküntüler hurdebîn ile 
muʻâyene ediliyor. Bu muʻâyenede neler görülmüyor acabâ? Hayvânât ve 
nebâtât enkâzından, fotoğrafîlerini derc eylediğimiz acîbü'l-eşkâl uzviyât-ı 
hayvâniye ve nebâtiyeden, nakî‘iyelerden tutunuz da sivrisinek yavrusuna, 
daphnia pulex nâmındaki haşereye kadar her şey mevcûd. Bine münkasem 
bir milimetrenin iki-üç kısmı tûlünde ve küçük hat şeklinde karahummâ 
[161] ve kolera basilleri ya ayrı ayrı yâhûd tesbîh dânesi gibi dizilmiş kü-
çük yuvarlak mikroblar (stafilokok vesâire) daha neler, neler!...

Emsâl-i Hikemiye ve Tıbbiye: Su küçüğün, söz büyüğün.

Enkâz-ı nebâtiyeyi hâvî bir çukurdan bir damla su alınıp hurdebîn tah-
tındaki levhaya konulacak olsa bu âlem-i hurdebînî içinde kıvırcık bir ip-
liğin binde biri kadar ince solucanlar ve bunlara nisbeten bir fil, bir ger-
gedan olabilecek derecede hayvânât mevcûddur. Bu damla, bir ummân. 
Derûnunda birçok hayvânât seyr u seyâhat ediyor. Bu bir âlem. İçinde bin-
lerce mahlûkât yaşıyor.
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Kâbil-i şürb denilen sudan bir damla

Lâkin menâzır-ı garîbe ve eşkâl-i acîbesiyle berâber bu uzviyât ve mah-
lûkâtın bize o derece mazarratı yokdur. Sularda en muzır ve en ziyâde 
mühlik mahlûkât basillerdir. Şu hâlde tehlike bunların sâdeliği ve küçüklü-
ğü ile mütenâsiben tezâyüd eylemekdedir. Hemen birbirine müşâbih olan 
bu basilleri ayırmak için sudan bir damla alıp et suyuna ekilir ki, orada 
mikroblar otuz beş derece-i harâretde tutulan etüvler içinde üreyerek kimi-
si sarı, kimisi kırmızı, bazısı mâî, bazısı benefşe renginde koloniler teşkîl 
eder.

Emsâl-i Hikemiye ve Tıbbiye: Suyu bardakda, gemiyi duvarda seyretmeli.

[162] "-Sularda görülen, bulunan bu mikroblar düşünülecek olur ise ne 
yapmalı? Ne içmeli?" suâli hâtıra gelir ki, bunun da cevâbı:

"-Hâlis ve sâf su"dur. Tabîʻatda en ziyâde hâlis ve sâf su, kaynadığı 
yerde, fen dâhilinde cem‘ ve himâye olunan menba‘ sularıdır. Memleke-
timizde en ziyâde ma‘rûf olan menba‘ suları bu kere Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Kimyâhânesi'nde tahlîl edilmişdir. Mâhiyet  ve derece-i sâfiyetleri 
ber-vech-i âtî beyân kılınır.
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13,5 defa büyütülmüş sivrisinek sürfesi

Suda daphnia pulex  denilen haşere

Emsâl-i Hikemiye ve Tıbbiye: Kuyudan su çekmek için susamağı bek-
lememelidir.
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[163]
Suyun İsmi

Mikyâs-ı 
Mâ᾽ 

Derecesi

Bir 
Litredeki 

Tuzun 
Mikdârı

Bir Litredeki 
Mevâdd-ı Uzviyeye 

Mu‘âdil Olan 
Müvellidü'l-

Humûzanın Mikdârı

Bir 
Litredeki 
Azotiyet 
Emlâhı

Taşdelen 1,5 derece 17 
miligram 0,45 miligram 0,1 

miligram
Kayışdağı 2 " 23 " 0,30 " 0,1 "
Göztepe 2 " 22 " 0,35 " 0,4 "
Karakulak 2 " 21 " 0,25 " 0,1 "
Hünkâr suyu 3 " 22 " 0,15 " 0,2 "
Büyükdere 
Kiryazi suyu 4 " 24 " 0,40 " 0,5 "

Kanlıkavak 5 " 23 " 0,40 " 0,7 "
Ayazma 5 " 21 " 0,45 " 0,2 "
Keçe 6 " 37 " 0,25 " 3,5 "
Kirazlı 3 " 38 " 3 " 0,5 "
Çamlıca 4 " 34 " 0,35 " 0,1 "

Bâlâda isimleri mezkûr sular menbaʻlarından daha fennî bir sûretde 
cem‘ ve himâye edilerek ve pek muntazam inşâ edilmesi ve pek tâhir tutul-
ması lâzım gelen hazîneleri musluklarına âdî bez bağlanılacağına Cham-
berland süzgeci bataryaları ilâve olunur ise elbette daha sâf ve hâlis olur.

Emsâl-i Hikemiye ve Tıbbiye: Damlaya damlaya göl olur.

[164] Bazı züvvârın rivâyetine göre menba‘larda tahâret ü nezâfet 
mefkûd imiş. Hattâ etrâfa dökülüp birikinti hâsıl eden sular tekrâr menba‘a 
nüfûz eylemekde ve bazılarında ise bekçiler hazîneleri derûnunda çamaşır 
yıkamakda imiş.

Bakteriyoloji nokta-i nazarından en hâlis su en iyi kaynamış olan-
dır. Lâkin suların kaynadılması bâ-husûs fukarâ-yı ahâlî için pek kolay 
olmadığından süzülmesi cihetine gidilmişdir. Süzmek, suların toprağı 
hîn-i mürûrunda tabîʻatın âsârına taklîden derûnunda mu‘allak bulunan 
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Kömür süzgeci

müvellidi tevkîf eylemek üzere gâyet sıkı mesammâtlı ecsâm-ı sulbeden 
geçirmekdir. Çokdan beri bulanık ve çamurlu bir suyu duru ve berrâk kıl-
mak üzere süzgeçler kullanılmakdadır. Su, bregra levhasından, litografya 
taşından yapılmış bir süzgeçden süzüldükde vâkı‘â ecsâm-ı 
mu‘allakadan tecerrüd ederse de mikroblarına aynı sûretde 
ve adedde bulundukdan başka süzgecin dibinde terâküm 
eden mevâdd-ı uzviyeye tesâdüf eylemekle neşv ü nemâ 
bulur ve tekessür edip dururlar.

Emsâl-i Hikemiye ve Tıbbiye: Suda yaşayan susa-
maz.

Suları büyük şehirlerde belediye ve bazı kumpan-
yalar şehre tevzî‘den [165] evvel cesîm havuzlarda 
bir müddet bırakarak ve müteʻaddid kum ve küçük 
taş tabakalarından geçirerek tasfiyeye çalışıyorlar. 
Bir zamân-ı mahdûd dâhilinde ziyâde mikdâr su süz-
düğünden büyük şehirler için bu nev‘ tabî‘î süzgeç-
ler üstü örtülü bulunmak ve tahte't-türâb inşâ olun-

Kömür süzgeci
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mak şartıyla muvâfık ise de bu sûretle terşîh kâfi olmadığından hemen her 
âile bir süzgeç peydâ edip bâ-husûs içilecek suyu bilhâssa sârî hastalık 
hengâmında süzmesi lâzımdır.

Chamberland'ın porselen süzgeci. Yukarıki muslukdan akan su mesammâtlı 
porselenden hâricden dâhile doğru geçerek süzülür.

Evlerde su süzmek için birçok âlât ve echize ihtirâʻ olunmuşdur. En kı-
demlisi sünger taşı, kömür ve kum tabakalarından teşkîl olunandır. Kömür 
tozundan bir kitle sûretinde yapılmış ve ucuna sifon tarzında bir lastik boru 
geçirilmiş süzgeç vâsıtasıyla bir su terşîh olunmak istenilir ise bu kömür 
kitlesini su ile memlû bir kovaya koydukdan sonra tepesinde bir musluk 
bulunan lastik borunun ucundan bir defa emmek kâfidir. Bir ucu daha yük-
sek bir çatal şeklinde bir sırça boru alıp derûnuna kömür parçaları konulur 
ise [166] yine aynı esâs üzere süzülür.

Emsâl-i Hikemiye ve Tıbbiye: Kuyu kurudukdan sonra kıymeti bilinir.

Lâkin bugün en ziyâde kullanılan ve fenn-i bakteriyolojiye en ziyâ-
de muvâfık olan Chamberland'ın süzgecidir. Kezâ Mallei'nin süzgeci de 
Chamberland tarafından ihtirâ‘ olunan âletin aynı ise de bunda su dâhilden 
hârice doğru porselenden geçerek mikrobları terk ile süzülür. Bu son iki 
âletden hangisi kullanılır ise kullanılsın, suyu yavaşça süzmek ve âleti sık 
sık yıkayıp fırçalamak ve kaynatmak lâzımdır 
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Mallei'nin porselen süzgeci. Bunda su dâhilden hârice doğru süzülür.

Resimlerde de görüldüğü vechile Chamberland ve Mallei süzgeçleri 
porselenden ma‘mûl bujiler, üstüvânelerdir ki, su ya dâhilden hârice yâhûd 
hâricden dâhile akarak süzülür ve bu vechile mikroblardan tecerrüd eyler. 
Mahdûd bir zamânda ziyâde mikdâr su terşîh eylemek için bir süzgeç ba-
taryası teşkîl etmek üzere birçok borular bir araya getirilmişdir.

Emsâl-i Hikemiye ve Tıbbiye: İşsiz adam uyuyan suya benzer, kokar.

Fransa ordusunda kabûl olunan muhârebe süzgecinde süzülecek su, 
kollu bir tulumba vâsıtasıyla mukâvim ve ziyâde kuvvetli bir hazîne (ten-
cere) [167] derûnuna sevk ve orada tazyîk edildiğinden cereyân eylemek 
için aynı hazîne derûnunda ve tamâmıyla muhâfaza edilmiş Chamberland 
borularından müteşekkil bataryadan mürûra mecbûrdur. İşbu süzgeç ko-
laylıkla nakledilebilmek için tekerlekler üzerinde konmuşdur.

Chamberland süzgecinin iştirâsıyla bir hânede mahâll-i münâsibe vaz‘ı 
çok pahâlı geldiği gibi bazı ahvâlde tek bir süzgeç ile kâfi derecede su 
terşîh olunamadığından gâyet basît ve fakat müessir diğer bir usûle yani 
kaynatmaya mürâcaʻat edilir. Vâkı‘â su içinde mevcûd müvellidü'l-maraz 
mikrobların kâffesi on, on beş dakîka devâm eylemek üzere 100 derece-i 
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harâretde helâk olmakdadır. Bu hâlde suyu mazarratdan ârî kılmak için 
herhangi bir kab derûnunda bu kadar bir zamân kaynatmak kifâyet eder. 
Suyu bir defa kaynatdıkdan sonra sürʻatle soğutmak ve gubârât-ı havâiye-
den muhâfaza eylemek üzere kaynatıldığı kab derûnunda bırakıp üzerini 
örtmek ve serin bir mahalle bırakmak lâzımdır.

[168] ÖMR-İ BEŞER
-Terceme-

Farazâ ömr-i beşer doksan beş
Yıl deyip eyleyelim bir teftîş
Sülüsü uyku ile etse güzer
Bu tamâm otuz iki sene eder, 32
Hastalık, yolculuk ile daʻvâ
Arada başa gelen emr-i kazâ
Rub‘-ı ömrü geçirip bîhûde
Yirmi dört sâlı eder fersûde, 24
Ders ile iş iki sâ‘at günde
Tâm sekiz yıl tutacak hepsinde, 8
Keder, endîşe, mezâhim diyerek
Yine on altı kadar yıl geçecek, 16
Günde nîm sâ‘ati tasmîm ile
Güzer eylerse eder iki sene, 2
Günde bir sâ‘at ile bir çâryek
Geçiyor saç ve sakal düzleyerek
Bu da beş yıl edecekdir ifnâ, 5
Yemek içmek ile def‘ u i‘tâ
Bir günün südüsünü etse işgâl
Ömrümüz zâyiʻ eder sekiz sâl, 8

95
İşte doksan beşi gösterdi rakam
Hem uzun hem kısa ömr-i âdem

    M. Rıfat

Emsâl-i Hikemiye ve Tıbbiye: Doğan ölecekdir.
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[169] MECRÛHÎNE MUʻÂVENET

İhtiyâcât-ı beşeriyenin birinci ve başlıcası sıhhat denilen saʻâdetden 
ibâret olduğunu bildiğimiz için ebnâ-yı cinsimizden olan ıztırâb-dîdelerin 
tavr-ı istimdâdı kadar müessir man-
zara tasavvur edemeyiz. Fi'l-hakîka 
bir kazâya uğrayıp da onun teʼsîr-i 
tahammül-sûzuyla inleyen ve vücû-
dundan mâ bihi'l-hayâtı olan kanın 
akıp gitdiğini gören ve nâgehânı olan 
böyle bir kazâ sebebiyle son dem 
hayâtlarının takarrübünü anlayanların 
enîn-i istimdâdını işidip de muʻâvenete 
koşmayacak insân tasvîr olunamaz. Bu 
ye᾽s ü nevmîdî içinde o bîçâre, imdâdına 
yetişenlerin muhâfaza-i hayâtı için gös-
terdikleri sa‘y ü ikdâmı gördükçe ne bü-
yük tesellîlere mazhar olur, beşeriyete ne 
ciddî şükür-güzârlıklar eder. Hayvânâtın bile 
aynı hisle mütehassis oldukları görülür. Her ne 
sûretle olur ise olsun, bir hayvânın iltiyâm-ı cerîha-
sına hizmet edilse veya boğulur iken sudan çıkarılmış 
olsa minnetdârâne nazarlarla insâna bakar, lisân-ı hâl 
ile îfâ-yı teşekkür eyler. Bundan mâʻadâ bazı hayvânâtın 
hem-cins olan diğer bir hayvâna →

Emsâl-i Hikemiye ve Tıbbiye: Devâsız derd olmaz.

[170] ve hattâ kazâzede olan bir insâna bile muʻâvenetde bulunduğu pek 
çok kereler görülmüşdür. Bu bir sevk-i tabî‘idir ki, bütün mahlûkâta şâ-
mildir.
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Bilâd-ı mütemeddinenin kâffesinde ve ale'l-husûs büyük şehirler-
de sekenenin kalabalığı, fabrikaların kesreti, tarz-ı maʻîşetin tenevvüʻü 
hasebiyle muhtelif ve nâgehânî kazâların kesret-i vukû‘u her dem meş-
hûd olduğundan fıtraten yekdiğerine muʻâvenet mecbûriyetinde bulunan 
insânlar dahi kazâzedelere mededres olarak şe‘âir-i insâniyelerini irâe ve 
ibrâz etmekde oldukları emr-i gayr-ı münkerdir.

Ancak Avrupa akvâm-ı medeniyesi bu gibi nikât-ı lâzıme-i insâniyeyi 
hüsn-i îfâ edebilmek üzere bir takım usûller vaz‘ ve ihdâs ile bu usûllere 
riʻâyetden bir an hâlî kalmamakdadırlar. Bizde ise, Osmanlı kavminin her 
hâlde mütevassıf ve ecdâdlarından mütevâris oldukları mehâsin-i ahlâkiye 
ve makâsıd-ı insâniye onların fevkinde olduğu cihetle dâimâ kazâzedele-
re ibrâz-ı muʻâvenetden geri durulmamakda ise de vukûʻ bulan kazâların 
nev‘ ve cinslerine göre ne gûnâ ve ne vechile yardımda bulunmak lâzım 
geleceği ve mecrûhînin mahall-i tedâvîlerine ne yolda naklolunacakları 
henüz herkesçe bilinemediğinden "usûl-i imdâd ve nakl-i mecrûhîn" hak-
kında birkaç söz söylemek menâfi‘-i sıhhiye-i umûmiye nokta-i nazarın-
dan fâideyi mûcib olur zannındayım.

Bizde sokak ortalarında, şurada burada mecrûh olanlar bir müddet ma-
hall-i kazâda kaldıkdan sonra polis veya belediye meʼmûrlarının gözleri-
ne ilişir ve evvel emirde tahkîkât-ı kânûniye icrâ edilerek netîce-i cürm 
olup olmadığı araşdırılır, esbâb ve delâil-i mevcûde zabt olunur. Nihâyet 
muʻâvenet için bu sûretle birçok vakit zâyi‘ edildikden sonra mecrûh bir 
hammâlın arkasına verilerek en yakın eczâhâneye naklolunup tabîb ara-
nılmağa başlanır. Eczâhânede bir yarayı yıkayıp sarmağa mahsûs kâffe-i 
edevât bulunur ise  -ki nâdirâtdandır-  gelen tabîb yarayı gâyet âdî ve basît 
bir sûretde sardıkdan sonra mecrûh bir kirâ arabasına (!) konularak vukûʻ-ı 
ârızadan birçok zamân sonra ya ikâmetgâhına veya bir hastahâneye gön-
derilir. Şu sûretle îfâ edilen muʻâvenetin nısfından ziyâdesi mûcib-i zarar 
olduğundan mecrûhîn ekseriyetle hîn-i nakilde veya nakli müteʻâkib vefât 
edivermekdedirler. 

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Muʻâvenet ve imdâd en mukaddes bir 
vazîfedir.
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Hâlbuki bunlar vakit gayb edilmeksizin [171] muʻâvenet görür ve yo-
rulmayıp sarsılmaksızın naklolunurlar ise hayâtları tehlikeden kurtarılabilir.

Vâkı‘â biri cerh edildiği veya kazâzede olduğu vakit gerek 
ahâlînin ve gerekse polis ve belediye meʼmûrlarının birçok hidemât-ı 
insâniyetkârânede bulundukları ve hattâ iş ve güçlerini terk ederek pek 
büyük fedâkârlıklar ihtiyâr eyledikleri gayr-ı kâbil-i inkâr ise de bunların 
kâffesi noksân olduğundan fâidesiz ve çok kere fâide yerine mazarrâtı 
mûcib olmakdadır. Çünkü mecrûha yalnız ciddî ve fen dâiresinde edilen 
muʻâvenet ile netâyic-i hasene istihsâli mümkün olabilir. Kazâ-yı nâgehânî 
ile cerîhadâr olanların sûret-i mecrûhiyetindeki tenevvü‘âtdan sarf-ı 
nazarla cürûhun  -pek azı müstesnâ olmak üzere-  ekserîsi ibtidâʼ-i kazâda 
terakkiyât-ı hâzıra-i fenniyeye tevfîkan erbâb-ı behre yediyle icrâ edilen 
tedâbîr ve takayyüdât-ı evveliyeye inzimâm eden tedâvî sâyesinde iltiyâm 
ve şifâsı kâbildir. Hayfâ ki, bu gibi eser-i kazâ veya sâir sûretle husûle 
gelen yaralarda me’mûl ü muntazar olan avâkıb-ı müstahseneyi netâyic-i 
seyyieye tahvîle başlıca sebeb, bidâyet-i kazâda bezl-i insâniyet kasdıyle 
ahâlîce muzır olduğu bilinmeyen bir takım ahvâlin muʻâvenet zannıyla 
tatbîk olunmasıdır.

Bidâyet-i kazâda mecrûhînin cerîhalarında ya "intân" husûlü yani yara-
nın ufûnetlenmesi ya ziyâde kan ziyâ‘ı veya âdî ve sâde bir cerha ve kırık 
kemiğin mecrûhun güzelce ve hüsn-i sûretle naklolunmamasından nâşî 
tebdîl-i mevki‘ etmesi gibi hâlât-ı cerîhanın vehâmetini artdırarak fenn-i 
cerrâhînin tedâvîde destres olacağı netâyici işkâl ve hattâ bazen bu bâbda 
edilen tesâmuh ve sû-i tatbîkât zavallı kazâzedelerin terk-i câme-i hayât 
etmelerine bile sebeb olur.

Bugün "usûl-i dâfi‘u't-ta‘affün" denilen asepsi, antisepsi ile mikrob fen-
ninin terakkiyât-ı hârikulâdesi sâyesinde yaraların ne vakit ve ne vechile 
iltihâblanıp ufûnetlendiği maʻlûmumuz olduğu gibi onu men‘ edecek kâf-
fe-i vesâite de mâlikiz. Hiç şübhe yok ki, her yaranın cerâhatlenmesi ve 
iltihâblanıp bilâhare ihtilâtâtı yara derûnuna hep bidâyet-i ârızada dâhil 
olan mikroblardan ileri gelmekdedir. Bir yara derûnuna mikrob girmez ise 
o yara ne kadar vâsi‘ ve amîk olur ise olsun, →

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Hastaya döşek sorulmaz. 
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[172] birkaç gün zarfında iltiyâm-pezîr olur. İşte el-yevm en mühim ve 
nâzik ameliyât-ı cerrâhiye icrâsına cesâretimiz ve bu bâbda muvaffakiyâtı-
mız hep bu esâs üzerine müsteniddir.

Bundan yirmi sene akdem cerrâhlar mikrob fennine âşinâ olmadıkların-
dan yaraların tehlikesizce ve cerâhatlenmeksizin kapanacağına akıl erdire-
mezler idi. Hattâ ol vakit en meşhûr cerrâh Doktor Nélaton te’lîf eylediği 
kitâbında:

"-Yaraların cerâhatlenmeksizin iltiyâm-pezîr olması çâresini bulan cer-
râhın heykeli, altından iʻmâl edilerek dünyânın en büyük, en müzeyyen bir 
meydânına rekz edilmelidir" demekden çekinmemiş, daha doğrusu bu hâle 
ihtimâl vermemişdir.

Her ne hâl ise, yaraları cerâhatlendirip ufûnetlendiren mikroblardır ve 
yara ne kadar tâze olur ise mikroblar da derûnuna o kadar kolaylıkla ve 
sürʻatle nüfûz ederek orada tekessür eder, yarayı iltihâblandırıp cerâhat-
landırır, kanı ifsâd eder. Hâlbuki yara eskidikçe mikrobların o derece teʼsî-
ri kalmıyor. Bu cihetle bir mecrûhun yarası vukû‘-ı ârızada usûl-i hâzıra-i 
fenniyeye tevfîkan temizlenip sarılır ise ihtilâtât-ı maraziye ve iltihâbât-
dan korkulmaz. Binâenaleyh mecrûhun hayât ve mevti onu ilk tedâvî eden 
tabîb ve cerrâhın hazâkat ve icrâ eyleyeceği nezâfete tâbiʻdir. Usûl ve 
kavâ‘id-i fenniye-i hâzıraya âşinâ ve vesâit-i mükemmeleye mâlik bir cer-
râh tarafından tedâvî olunan bir mecrûhun yarasına mikrob dâhil olamaya-
cağından cerîhası üç-dört günde kapanır. Aks-i takdîrde yara cerâhatlanır, 
iltihâblanır.

Bir mecrûhun yarası hafîf bile olsa ekseriyâ vukû‘-ı ârızada derhâl te-
dâvî edilmeyip de bir müddet açıkda ve toprak ve eşyâ-yı hârice-i mülev-
vese ile temâs edecek bir hâlde bırakıldığı veyâhûd terakkiyât-ı fenniyeye 
âşinâ olmayan bir kimse tarafından bilinmeyerek mahzâ yarayı temizle-
mek kasdıyla gayr-ı müteʻakkim âlât ü edevât ve cerîhayı sarmak için mik-
robla memlû pamuk ve bez parçaları kullanıldığı hâlde mikroblar cerîha-
ya dâhil olarak yaranın iltihâblanmasına ve bilâhare marîzın mevtine bile 
bâ‘is oluyor.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İhtiyâc en büyük mu‘allimdir.

Bu hâlde, vukû‘-ı ârızada yetişilip de derʻakab mecrûhun yarası usûl-i 
dâfi‘u't-ta‘affüne tevfîkan temizlenir ve güzelce mikrobsuz iplikle iyice 
[173] dikilir ve yara üstüne de fennen tathîr ve ta‘kîm edilmiş pamuk-
lar konulur ise mecrûhun yarası vahîm bile olsa cerâhatlenmeyerek he-
men birkaç günde iltiyâm-pezîr olur. Bu sûretle yarası gâyet vahîm olan 
bir mecrûhun hüsn-i tedâvî sâyesinde kolayca kurtulmakda ve yarası pek 
hafîf diğer bir mecrûhun mahzâ hakkında tedâbîr ve takayyüdât-ı evveliye 
hüsn-i îfâ edilememesinden nâşi vefât etmekde olduğuna hasbe'l-meslek 
kesretle tesâdüf olunmakdadır. Bu bâbda birçok misâl serd edebilirim:

Ez-cümle, bundan takrîben üç sene mukaddem muʻâyenehânem kur-
bunda mecrûh olan bir efendiyi polis meʼmûrları vukû‘-ı ârızadan hemen 
birkaç dakîka sonra muʻâyenehâneme getirmişler idi. Mecrûhu soydum. 
Bıçak ile karnından ve göbeği altından dört santimetre kadar yaralanmış 
ve içyağının bir parçasının dışarıya çıkmış olduğunu gördüm. Derhâl cerî-
hayı asepsi usûlüyle tathîr ederek ve içyağını dahi kısmen kesip dikerek 
ve kısmen dahi mahalline koyarak temiz ve ta‘kîm olunmuş iplikler ile 
de yarayı dikip mikrobsuz bez ve pamuklar ile sardım. Bu esnâda polis 
meʼmûrlarının ikdâmât-ı mütevâliyeleriyle ancak iki sâ‘at sonra (!) güç hâl 
ile tedârük olunan murdâr, üstü açık bir sedyeye koyup mecrûhu hânesine 
nakletdirdim. Bir hafta sonra hastayı muʻâyenemde yarasının iltiyâm-pezîr 
olduğunu gördüm. On beş gün sonra da hasta mâşiyen li-ecli't-teşekkür 
muʻâyenehâneme geldi.

Şimdi şu mecrûh evvelâ vukûʻât akîbinde, sâniyen tarafımdan, sâlisen 
muʻâyenehânemde tedâvî olunmak sâyesinde hemen muhakkak olan bir 
mevtden tahlîs-i girîbân etdi.

Görülüyor ki, evvelâ ârızanın vukû‘u akîbinde diyorum. Çünkü mecrûh 
birkaç sâ‘at sonra getirilmiş olaydı elbette o zamâna kadar âlet-i kâtı‘a-
da veya yaraya temâs eden elbisede veyâhûd öteki beriki tarafından yara 
üstüne konulacak olan ve fennen temiz olmayan bir takım bez, pamuk, 
tiftiklerde bulunan mikroblar cerha ve peritonu yani karın zârını intân et-
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miş bulunacaklarından bilâhare sâ‘atler ile çalışmış olsam, cerîhayı birçok 
ilâclar ile yıkasam ve yarayı dahi ber-minvâl-i sâbık dikmiş →

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Ecel geldi, baş ağrısı bahâne

[174] olsam, bîhûde zahmet çekerek mecrûhun iltihâb-ı peritona dûçâr 
olmasının önünü alamayacak idim. Demek oluyor ki, muvaffakiyetimizi 
te’mîn eden muʻâmelâtın birincisi marîzin vakit gâib etmeksizin tedâvî 
olunmuş olmasıdır.

Sâniyen, tarafımdan taʻbîrini kullanışım bu bâbdaki muvaffakiyetim-
den dolayı tefâhur etdiğime haml olunmasın. Bundan maksadım ancak bu 
misillü yaraları asepsi, antisepsi usûlüne tevfîkan tedâvî eden kimse de-
mekdir. Çünkü ber-minvâl-i meşrûh mühim ve peritonun cerhasıyla mü-
terâfık bir yara usûl-i dâfi‘u't-taʻaffün ile tedâvî olunmayıp da eski usûlde 
pis âlât ü edevât-ı cerrâhiye ile tedâvî edilmiş olsaydı her hâlde yine mec-
rûh iltihâb-ı peritondan müteessiran vefât eder idi.

Sâlisen, muʻâyenehânemde tedâvî sâyesinde mecrûh kurtuldu demiş-
dim. Maʻlûm olduğu üzere bu gibi muʻâyenehâne ve hastahânelerde bağ-
teten vürûd edecek mecrûhînin yaralarını tedâvî ve tımâr etmek için âlât, 
edevât-ı cerrâhiye ta‘kîm olunmuş yani mikrobdan ârî bez ve pamuk ve 
iplik bulunacağından mecrûhun yarasını ufûnetlendirmeksizin yani mik-
roblar ile telvîs etmeksizin tedâvî mümkündür.

Hulâsa, o mecrûh şu üç vâsıta-i fenniye sâyesinde bir mevt-i muhak-
kakdan kurtuldu. Şerâit-i mezkûreden biri noksân olsaydı tehlike muhak-
kak idi. Hattâ bizzât ben vukû‘-ı ârızada yetişip de ta‘kîm olunmuş yani 
temiz âlât ü edevât-ı cerrâhiye isti‘mâl etmemiş veya işbu vesâite mâlik 
bulunmamış olsaydım, mecrûhun ahvâli vehâmet kesb edeceğinde şübhe 
yok idi.

Bundan anlaşılıyor ki, ale'l-umûm mecrûhîn yani vakit geçmeksizin, 
âlât ü edevâtı mükemmel ve asepsi usûlüne vâkıf bir kimse tarafından te-
dâvî edilir ise muhakkak bir netîce-i haseneye destres olunacağından mec-
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rûhîn ve kazâzedegâna muʻâvenet ve tedâvî için işbu üç büyük şartı nazar-ı 
iʻtibâra alarak derhâl müdâvât-ı ibtidâiye icrâsı için mahsûs mahaller, mü-
tehassıs kimseler, mecrûhîni hastahânelere nakil için vesâit-i nakliyenin 
lüzûmu memleketimizde dahi hissolunmakdadır.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Ecelden başka her şeye ilâc vardır.

[175] Mecrûhînin sürʻatle ve vakit geçmeksizin tedâvîleri lüzûmunu 
vak‘a-i âtiye dahi pek güzel isbât eder. Şöyle ki: Bundan iki sene mu-
kaddem Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne serîriyât-ı hâriciyesine gönderilen ve 
karınlarından cerh edilmiş olan iki kimseden birinin yarası bağırsakları ke-
silerek hârice çıkmış olmasından gâyet vahîm idi. Diğerinin ise yine kar-
nında cerîhası var ise de hafîf derecede olup yalnız cerha periton ile müş-
terek idi. Evvelki mecrûh vukûʻâtın akîbinde yani hemen yarım sâ‘at sonra 
hastahânemize gönderilerek mu‘âvinlerim efendiler tarafından kavâ‘id-i 
fenniye-i hâzıraya tevfîkan bağırsakları dikilerek tedâvî edilmiş ve bir haf-
tada şifâyâb olmuş iken ikinci mecrûhun yarası bi'n-nisbe hafîf olduğu hâl-
de vukûʻâtdan altı sâ‘at sonra serîriyât-ı hâriciyeye i‘zâm kılınmış olması 
cihetiyle emr-i müdâvâtda gösterilen ihtimâm ü dikkate rağmen üç gün 
sonra vefât etmiş idi. Şu hâl mecrûhların vukûʻât akîbinde tedâvî edilme-
leri lâzım geleceğine pek vâzıh bir misâldir.

Mecrûhlarda ekseriyâ tesâdüf olunan ârızadan biri de kan gâib etmekdir. 
Pek çok kere mecrûhîn şurada burada imdâd-ı ibtidâînin fikdânından nâşi 
kan zâyi‘ etmek sûretiyle vefât dahi ediyorlar. Polis ve belediye meʼmûr-
larıyla insâniyet-perver, şefkat-perver ahâlî ne yaparlar ise yapsınlar, ne 
kadar telâş ederler ise etsinler, mecrûh gözleri önünde kan gâib etmek 
sûretiyle vefât eder. Etrâfda bulunanların müdâvât-ı ibtidâiyeye adem-i 
maʻlûmâtları sâikasıyla o telâşları ve o emekleri heder olur, ellerinden hiç-
bir şey gelmez. Bu bâbda gözüm ile gördüğüm birkaç mecrûhu tahattur 
etdikçe bîçârelerin bizde müdâvât-ı ibtidâiyenin fikdânı cihetiyle sûret-i 
helâklarına hâlâ müteessir olurum.

Şöyle ki: Bundan dört sene akdem Bâbıâli Câddesi civârındaki muʻâye-
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nehânemde oturmakda iken birinin cerh olunduğundan bahisle celb edil-
dim. Yirmi iki yaşlarında bir gencin sokak ortasında yatmakda olduğunu 
gördüm. Hastanın başına halkımızın i‘tiyâdı vechile yüzlerce kişi birikmiş 
ve bîçâreyi seyrediyorlar idi.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Hasta sıhhatden başka bir şey aramaz.

Mecrûhu muʻâyene etdim. Sağ kasığından ve nâhiye-i mağbeniyesinin 
üstünden bir bıçak ile vurulduğunu ve şiryân-ı fahzî yani [176] büyük uy-
luk damarının kat‘ olunmasından nâşi mecrûhun al kanlar içinde inleyip 
çırpınmakda bulunduğunu gördüm. Derhâl parmaklarım ile yarasını tazyîk 
ve ba‘dehû şiryânı yani damarı bularak bir kıskaç ile yakaladım. Kan te-
vakkuf etdi. Fakat bîçâre genç yarım sâ‘atden ziyâde sokak ortasında kal-
mış ve kemâl-i sühûletle tevkîfi kâbil bulunan bir nezfden yani kan seyelâ-
nından zaʻf ve fakrü'd-dem-i azîme dûçâr olmuş idi ki, bu hâl-i mühlikin 
önünü almak ise hastanın damarlarına ya bir adamın damarlarından doğru-
dan doğruya alınan kan veyâhûd serum yani sınâ‘î kan şırınga olunmasına 
vâbeste bulunduğundan ve hemen bu gibi vesâiti tedârük adîmü'l-imkân 
idüğinden mecrûh kaldırım üzerinde tedrîcen terk-i câme-i hayât eyledi.

Şu mecrûhun biraz akdem imdâdına yetişerek damarını bağlamış ve 
hattâ yetişdiğim esnâda damarını bağladıkdan sonra mecrûha serum şırın-
ga edebilmiş olaydım hayâtının kurtarılacağında hiç şübhe yokdu.

Bu gibi vukûʻâta pek çok kereler mütesâdif oluyoruz. Daha geçen gün 
Zabtiye Dâiresi'nden serîriyât-ı hâriciyeye bıçak ile boynundan vurulan 
bir mecrûh göndermişler idi. Boynundaki büyük kan damarı yani şiryân-ı 
sübâtî-i aslî kesilmiş, muttasıl kan akıyor idi. Derhâl şiryânı bağlamak 
arzu eylemiş isek de vukû‘-ı ârızadan bir sâ‘at sonra gönderilmiş olması 
sâikasıyla bîçâre mecrûh son nefesini iʻâde etmek üzere olduğundan hiç-
bir muʻâvenetde bulunamadık. Vaktinde yetişdirilmiş olsaydı mecrûhun 
tahlîsi mümkün idi. Ve'l-hâsıl, on seneden beri bu gibi vekâyi‘-i müessi-
feye yüzlerce defa tesâdüf eyledik. Hepsinde teessür ve teessüfden başka 
elimizden bir şey gelmedi.
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Tafsîlât-ı mebsûta ile müdâvât-ı ibtidâiyenin ehemmiyet-i fevkalâdesi 
ve hastagânın sürʻatle münâsib tedâvîhânelere nakli ve âlât ü edevât-ı cer-
râhiyenin ve serum takımlarının şehrin münâsib mahallerinde bulundurul-
ması lüzûmu pek güzel anlaşılır.

Müdâvât-ı ibtidâiyenin fikdânından mecrûhînin hayâtları tehlikede kal-
dığı gibi vesâit-i nakliyenin ademinden dahi mecrûhînde telâfîsi ve taʻmîri 
gayr-ı mümkin sakatlıklar vücûd bulmakdadır.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Şifâ, hastalık kadar serîʻ değildir.

[177] Yukarıda söylediğim vechile bizde mecrûhlar, kazâzedeler, has-
talar ekseriyâ kirâ arabalarıyla hastahânelere naklolunurlar. Meselâ ayağı 
kırılmış, bel kemiği sakatlanmış, karnında veya başında vahîm bir yara hâ-
sıl olmuş bulunan veya beynine kan hücûm ederek yayılan veyâhûd ziyâde 
kan zayi‘ etmiş olan bir kimseyi de kirâ arabasına oturtarak naklederler. 
Bundan tevellüd edecek mehâzîri ta‘dâda lüzûm göremem. Memâlik-i mü-
temeddinenin en ufak karyelerine varıncaya değin her birinde mecrûhîn 
sûret-i mahsûsada yaptırılmış üstü kapalı ve derûnunda yaylı yatak bu-
lunan arabalar ile yâhûd yine üstü kapalı ve vaktin terakkiyât-ı ahîresine 
muvâfık destgereler ile naklolunur. Bizde ise bu gibi kazâlarda hastagân 
nakli için yataklı arabalardan sarf-ı nazar üstü açık dört kollu âdî, basît bir 
sedye bulmak emr-i asîrdir.

Avrupa'nın büyük ve küçük şehirlerinde mecrûhîne muʻâvenet için iki 
nev‘ teşkîlat-ı sıhhiye ve vesâit-i imdâdiye vardır. "Merâkiz-i imdâdiye" 
(poste du secours) nâmındaki mecrûhîne muʻâvenet için şehir dâhilinde 
bulunan bir takım mahaller bulunduğu gibi "ambulance urbain" denilen 
hasta nakline mahsûs arabalar, âdetâ seyyâr küçük hastahâneler de vardır.

Paris şehrinin hemen her mahallesinde ve her sokağında merâkiz-i 
imdâdiye mevcûd olup kışlalarda, karakol ve polis dâirelerinde, 
belediyelerde ve itfâiye alâyı ve kara gümrük şuʻbelerinde ve resmî 
devâirin kâffesinde te’sîs olunmuşdur. İşbu merâkizin medhalleri ayrı 
olup kapılarının üstünde "secourse aux blessés " yani “mecrûhîne imdâd” 
levhaları ve geceleri de aynı ibâreyi muhtevî kırmızı fenerler taʻlîk 
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edilmişdir. Ekseriyâ bir veya iki odadan ibâret olan işbu dâirelerde bir 
mecrûhu âcilen tedâvî edecek âlât ü edevât-ı cerrâhiye mevcûd olduğu gibi 
tekerlekli, tekerleksiz iki aded destgere ve hasta yatırmak için karyola ve 
bir yarayı usûl-i hâzıra-i fenn-i cerrâhîye tevfîkan tedâvî etmeğe elverişli 
ve sargı sarmağa ve bir kırığı muhtasaran bağlamağa, kanı tevkîf etmeğe 
muktedir bir tımârcı vardır. Kışla ve karakollarda işbu vezâifi neferât-ı 
askeriye, belediye ve polis dâirelerinde polis ve belediye çavuşları ve kara 
gümrüklerinde gümrük →

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Yakıyı yaraya yakın yapış[dır]malıdır.

[178] meʼmûrları îfâ eder. Paris'de bu misillü merâkiz-i imdâdiyenin adedi 
462'ye bâliğ olmakdadır.

Her nasıl olur ise olsun, sokakda veya âhar bir mahalde birisi yaralanın-
ca derhâl bir sedyeye konularak kemâl-i  sürʻatle işbu mahalle nakledilir 
ve müdâvât-ı ibtidâiye orada icrâ kılınır. Yara hafîf ise mecrûh hânesine ve 
şâyed ağırca ise bir yandan devâir-i belediyeden veya mahalleden bu vazî-
feyi îfâ ile mükellef maʻâşlı tabîb celb edilerek tedâvî olunmağla berâber 
diğer tarafdan "ambulance urbain" taʻbîr olunan hastahâne arabalarından 
birinin irsâli için mücâvir bulunan hastahâneye telefon ile de haber gön-
derilir.

1865 senesinden 1872 senesine kadar yedi sene zarfında Paris merâ-
kiz-i imdâdiyelerinde 3.632 kişi tedâvî edilmiş ve 55 kadın doğurmuş (!) 
ve 1872 senesinden 1879 senesine kadar yine yedi sene zarfında 4.790 
kişi tedâvî olunmuşdur. Paris şehri nüfûsunun son yirmi sene zarfında fev-
kalâde bir sûretde artmasından ve fabrika vesâire misillü pek çok kazâlar 
vukû‘una sebebiyet veren mahallerin çoğalmasından nâşi işbu merâkiz-i 
imdâdiyede senede binlerce mecrûhîn tedâvî edilmekde bulunmuşdur. 
İşbu merâkiz-i imdâdiyeden pek çok istifâde edilmekde olmağla berâber 
bazen mecrûhun yarası gâyet tehlikeli olduğu için derhâl ameliyât-ı cerrâ-
hiye icrâsı ve bir hastahâneye naklolunması lâzım gelmekde ve merâkiz-i 
imdâdiye ise işbu vazîfeyi bittab‘ hakkıyla îfâ edememekde olduğundan 
mecrûhu sür‘at-i mümkine ile vukû‘-ı ârızadan nihâyet bir çâryek zarfında 
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bir hastahâneye nakletmek için "ambulance urbain" denilen içinde sedye-
si, tabîbi, âlât ü edevât-ı cerrâhiyesi bulunan arabalar, daha doğrusu küçük 
seyyâr hastahânecikler teşkîl olunmuşdur ki, mecrûhîn bunlar vâsıtasıyla 
esnâ-yı râhda nezâret-i tıbbiye altında sürʻatle hastahânelere naklolunurlar.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Tıb, veca‘ ve elem kadar kadîmdir.

Ambulance urbain denilen işbu arabalar Paris'de ancak bundan on sene 
akdem vücûda gelmişdir. İşbu teşkîlat bundan kırk sene evvel ibtidâ Ame-
rika'nın New York beldesinde mevki‘-i tatbîke konulmuşdur. New York'un 
her bir [179] sokağında ve sokağın muhtelif mahallerinde telgraf, telefon 
direklerinin bazıları kırmızıya telvîn edilmiş olup aşağısında bir kutu var-
dır. Kutunun anahtarı karşısındaki dükkân sâhibinde bulunur.

Şehrimizde teşkîlini arzu eylediğimiz "mecrûhîn nakline mahsûs" arabanın 
manzara-i hâriciyesi
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Hastalık çalışanlarda hâricden, çalış-
mayanlarda dâhilden gelir.

Bir kazâ vukû‘unda her kim arzu eder ise kırmızıya telvîn edilmiş telg-
raf direğini bulup dükkân sâhibinden dahi anahtarı alarak kutuyu açar ve 
oradaki elektrik düğmesine basar. Hastahânedeki tabîb kazâdan haberdâr 
olunca dâimî hâzır bulunan arabaya râkiben sür‘at-i mümkine ile →

[180-181] Hamidiye Etfâl Hastahânesi'nde ameliyât-ı cerrâhiye. Halid İzzet 
Bey, Cemil Paşa hazretleri, Salih Bey

[182] ve çıngırak çalarak o telgraf direğinin yanına gelir. Bu arabayı gören 
bütün arabacılar tevakkuf ederek ona yol verirler. Ve'l-hâsıl, bu arabanın 
yollarda mürûruna mâniʻ hiçbir şey yokdur.

Arabalara gelince; bir hayvân koşulu, uzunca ve güzelce yaylı ve her 
tarafı kapalı olup arkasında kapısı ve yan taraflarında penceresi vardır. 
İçinde müteharrik, yaylı, tekerlekli bir sedye ve yan tarafda tabîbin otura-
cağı iskemle ve lâzım gelen âlât ü edevât-ı cerrâhiye, sargılar, pamuklar ve 
edviye-i lâzıme bulunur.
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İşbu araba içine konulan mecrûh, vakit zâyi‘ olmaksızın hastahâneye 
nakledilir ve tabîb dahi esnâ-yı naklinde mecrûh hakkında müdâvât-ı ibti-
dâiyeyi icrâ eder. New York şehrinde beş sene zarfında bu vechile 12.250 
kişi bu arabalar ile naklolunmuşdur. Fransızlar da Amerikalıları taklîd 
ederek bundan on sene akdem Paris'de ibtidâ Saint Louis Hastahânesi'nde 
"ambulance urbain" teşkîl etdiler.

Saint Louis Hastahânesi, bağçe içerisinde ve pek vâsi‘ olduğundan bir 
köşesine bu emr-i hayra mahsûs mükemmel bir dâire inşâ ve işbu dâirenin 
üst katı nevbetçi etıbbâsına ve altı ise ahır ve arabalığa tahsîs olunmuşdur. 
Ahırın yanında üstü kapalı, önü açık bir mahal daha vardır ki, burada nev-
betçi arabası geceli gündüzlü hayvân koşulu olduğu hâlde bekler.

Telgraf veya telefonla bir mahalde kazâ vukû‘a geldiği haber verilince 
tabîb hemen arabaya râkiben doğruca mahall-i kazâya vâsıl olur. Bundan 
on sene akdem ikmâl-i tahsîl zımnında Paris'de bulunmakda iken henüz 
teşekkül etmiş ve fevâidi gayr-ı kâbil-i inkâr bulunmuş olan şu arabalar 
fevkalâde nazar-ı dikkatimi celb etmekle bir mecrûhu sokakdan alıp nak-
lederken tesâdüf etmekliği pek ziyâde arzu ediyor idim.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Tıb, fenn-i hayât, san‘at-ı tedâvî-i em-
râzdır.

Bir sabâh Hôtel Dieu Hastahânesi'ne gitmek üzere Saint Michel köp-
rüsünden geçerek Châtelet civârına gelmiş idim. Orada Saint Jacques 
kulesinin etrâfında birçok kişilerin toplanmış olduklarını görünce sâika-i 
merâkla ben de kalabalık içine girdim. Meğer taʻmîr olunmakda olan bu 
kulenin [183] yukarısından bir amele düşmüş ve birçok mahalleri kırıl-
mış olduğundan inleyip duruyor idi. Derhâl işbu mahalle mücâvir bulunan 
merâkiz-i imdâdiyeden meʼmûrlar gelerek hastanın gayr-ı kâbil-i nakl ol-
masından nâşî bazı gûnâ müdâvât-ı ibtidâiye ile berâber yakında hemen 
iki-üç dakîka bir mesâfede olan Hôtel Dieu ve ihtiyâten ambulance urbain 
arabaları bulunan ve bulunduğumuz mahalle lâ-ekal yarım sâ‘at mesâfesi 
olan Saint Louis Hastahânelerine telgrafla haber gönderildi. İşimi gücümü 
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bırakarak vukû‘-ı hâle intizâr etdim. Evvel emirde imdâda yetişen merkez 
karakol şuʻbesi olduğundan müdâvât-ı ibtidâiyeyi icrâya mahsûs neferât-ı 
askeriyeye mecrûhun urbalarını mıkrâs ile keserek ve kırık olan bacak-
larına kırıkları sarmağa mahsûs telden oluklar koyarak bağlamağa meş-
gûl iken yani hemen yedi-sekiz dakîka mürûr etmesizin ambulance urba-
in arabası borusunu çalarak geldi. Tabîb arabadan inerek yaylı destgereyi 
de indirerek hastayı kemâl-i mülâyemetle veca‘ vesâire hissetdirmeksizin 
arabaya koydu. Tabîb gâyet dostum ve Operatör Péan'ın ameliyâthânesine 
devâm etdiğim sırada refîkim olduğu hâlde bana yalnız bir boyun eğerek 
hattâ elimi sıkmağa ve görüşmeğe vakit aramayarak kendi de arabaya at-
ladı. Araba aynı  sürʻatle yıldırım gibi önümüzden gâib oldu, gitdi. Bir 
müddet sonra uzakdan Hôtel Dieu Hastahânesi'nden bir tabîb ile üstü ka-
palı, tekerlekli bir destgerenin acele ile geldiğini gördük. Oradaki bulunan 
ahâlî bu hâle gülerek: "-Çok geç!" demekden kendilerini alamadılar. Ertesi 
günü neşrolunan bütün Paris gazeteleri bu vukûʻâtı aynıyla derc-i sütûn 
eyleyerek henüz teşekkül etmekde olan işbu ambulance urbain arabaları-
nın îfâ etmekde olduğu hidemâtı takdîr ve her bir hastahâneye ta‘mîm edil-
mesinden ve muhassenâtından bâhis makâlât neşretdiler. Bunun üzerine 
Şehremâneti meclisi matbûʻâtın mülâhazât-ı muhikkasını nazar-ı iʻtibâra 
alarak Paris'de bulunan büyük hastahânelerin kâffesinde bu yolda ambu-
lance urbain teşkîline karâr verdi.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Hayât, iki nihâyet arasında bir noktadır.

Görülüyor ki, mahâll-i kazâya üç-dört dakîkalık bir hastahâneden im-
dâd gelinceye kadar yarım sâ‘atlik uzakdan bulunan Saint Louis Hastahâ-
nesi'nin [184] ambulance urbain arabası tabîbiyle yetişdi ve mecrûhu hem 
tedâvî ve hem de kemâl-i istirâhat ve  sürʻatle ve incitmeyerek hastahâne-
sine aldı, götürdü.
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Şehrimizde teşkîlini arzu eylediğimiz "mecrûhîn nakline mahsûs" arabanın 
manzara-i dâhiliyesi

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Hayât hareketdir.

El-yevm Paris'in her bir mahallesinde ve büyük câddelerinde herkesin 
lâyıkıyla görebilmesi için üstleri mâvi işâretli levhalar ta‘lîk olunmuş havâ-
gazı fenerlerinin aşağısına kutular konulmuşdur. Polis, belediye meʼmûr-
ları [185] ve hattâ efrâd-ı ahâlî bile lüzûmunda işbu kutudaki düğmelere 
basarak hastahânelerdeki ambulance urbain arabalarını derhâl celb edebi-
lirler. Bunlardan mâ‘adâ Şehremâneti ve belediye devâiri şenliklerde, bü-
yükçe cenâze alâylarında, resm-i geçidlerde, yangınlarda ve'l-hâsıl bu gibi 
kalabalık ve izdihâm bulunan mevâki‘de vukû‘u melhûz olan kazâzedelere 
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muʻâvenet için ayrıca "marquise" taʻbîr olunan büyükçe çadırlardan mü-
teşekkil bir takım seyyâr hastahâneler bulundurulur. İşbu çadırların üstüne 
gündüzleri Salîb-i Ahmer bayrakları ve geceleri ise kırmızı fenerler ta‘lîk 
olunduğundan uzakdan pek kolaylıkla görülür. İşbu çadırların derûnunda 
bir tabîb ile iki muʻâvin, âlât ü edevât-ı cerrâhiye, edviye-i lâzıme, bir 
ameliyât masası, iki destgere ve serum takımları ve iki-üç yatak ve'l-hâsıl 
her şeyi mevcûddur. Paris Şehremâneti'nin ber-minvâl-i meşrûh her levâ-
zımâtı mükemmel olmak üzere çadırlardan müteşekkil yirmi takım seyyâr 
hastahânesi bulunduğundan lüzûmunda istediği mahalle  sürʻatle îsâl eder. 
Bunun dahi pek çok fevâid ve muhassenâtı görülmekdedir. Şöyle ki: Vic-
tor Hugo'nun cenâze alâyı günü Paris'de sokaklarda ol kadar izdihâm var 
idi ki, kazâzedelere muʻâvenet için merâkiz-i imdâdiyenin kifâyet etme-
yeceğini Şehremâneti bildiğinden ihtiyâten cenâze alâyının geçeceği so-
kakların bazı nikâtına işbu çadırlardan yirmi aded yerleşdirmiş ve me’mûl 
eylediği gibi o gün izdihâmdan 491 kişi kazâzede olduğundan derhâl işbu 
çadırlarda tedâvî edilmişdir.

Fransa reîs-i hükûmeti müteveffâ Mösyö Carnot'nun cenâze alâyı günü 
dahi sokaklarda on üç seyyâr hastahâne te’sîs edilerek 486 kişi tedâvî edil-
miş ve içinde ağırca mecrûh olanlar ve hasta düşenler derhâl yataklı araba-
lar ile hastahânelere naklolunmuşdur. Bu sene Paris'de küşâd olunan ser-
gi derûnunda yüzü mütecâviz merâkiz-i imdâdiye ve seyyâr hastahâneler 
te’sîs olunmak sâyesinde binlerce mecrûh ile kazâzede ve hastagân tedâvî 
edilmişlerdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İnsânlar yekdiğerini sevmelidir. Çünkü 
doğmadan evvel akrabâ olduklarını bilmelidirler.

İngiltere'nin her şehrinde mecrûhîni tedâvî zımnında merâkiz-i imdâdi-
ye ile ambulance urbain arabaları ve çadırdan ma‘mûl seyyâr hastahâneler 
[186] bulunduğundan daha geçen gün Transval'dan avdet etmiş olan gö-
nüllülerin istikbâlinde bulunmak üzere Londra sokaklarıyla meydânlarına 
tehâcüm eden ahâlînin izdihâmından tamâm 3.000 kişi mecrûh olduğun-
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dan mecrûhîn derhâl tedâvî olunarak ikâmetgâhlarına ve hastahânelere 
gönderilmişlerdir.

Almanya'da dahi Fransa'da olduğu gibi mecrûhîne muʻâvenet zım-
nında her şehrin muhtelif mahallerinde merâkiz-i imdâdiye (ambulance 
urbain) vesâir vardır. Bundan mâ‘adâ kazâzedegâna herkes muʻâvenet 
edebilmek ve mecrûhîne müdâvât-ı ibtidâiyede bulunmak için 1870 sene-
sinde meşâhîr-i cerrâhândan Doktor Smarck'ın sa‘y ü gayretiyle Almanya 
Samiri Cemʻiyeti nâmıyla bir cemʻiyet-i hayriye teşekkül etmişdi. İşbu 
meclis aʻzâsı fabrika amelelerinden başlayarak her sınıf ahâlîden müte-
şekkildir. Meclise dâhil olanlar birkaç zamân mecrûh ve hastagâna lâzım 
gelen müdâvât-ı ibtidâiyeyi öğrendikden sonra bir diploma ile birlikde Sa-
maritin nâmını ahz eder. Meclis aʻzâsından fevkalâde hizmet görenlere 
hey’et mükâfât vesâire verir. Evvel emirde Kiel şehrinde teşekkül eden 
işbu cemʻiyet-i hayriye el-yevm Almanya'nın her tarafında ta‘ammüm 
ederek en âdî köylerine varıncaya kadar Samaritinler yetişdirmiş ve adedi 
yüz binlere bâliğ olmuşdur. Belediye ve polis meʼmûrlarının ve askerlerin 
pek çoğu bu meclis aʻzâsından bulunduklarından sokak ortasında vesâir 
mahallâtda bir mecrûha tesâdüf eden işbu hey’et aʻzâsı hemen işlerini terk 
ederek bir tabîbin vürûduna değin yakında bulunan bir muʻâvenet merke-
zinden müdâvât-ı ibtidâiye için lâzım gelen âlât ü edevât ve eczâ-yı tıbbi-
yeyi bi'l-istishâb âdetâ tabîb gibi mecrûhu tedâvî ederler.

Avusturya, Rusya, İspanya, Danimarka'da da mecrûhîni tedâvî için 
buna mümâsil husûsî cemʻiyet-i hayriyeler vardır. Hollanda'da belediye, 
polis meʼmûrlarının kâffesinin mecrûhîne edilecek müdâvât-ı ibtidâiye-
ye âşinâ olması mecbûrdur. Aks-i takdîrde belediye, polis hidemâtında is-
tihdâm olunamazlar. Hattâ bunlar mecrûhîne muʻâvenetde bulunabilmek 
için yanlarında her dâim yara sarmağa mahsûs pamuk, sargı vesâireyi hâvî 
ufak paketler gezdirmeğe dahi mecbûrdurlar.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Tıbbı iyi bilmek için dâimâ tahsîl et-
melidir.



663

Pâyitaht-ı Saltanat-ı [187] Seniyye'de takrîben bir buçuk milyon nüfûs 
mevcûd olduğu ve her gün cerhlerin, kazâların vukû‘u eksik olmadığı hâl-
de mecrûhlara müdâvât-ı ibtidâiyede bulunmak ve bunları derhâl hastahâ-
nelere nakletmek için her nasılsa bugüne değin hiçbir vâsıta, hiçbir usûl 
te’sîs olunmamış ve kazâzedeleri nakil ve onlara muʻâvenet keyfiyeti aslâ 
düşünülmemiş ve nazar-ı dikkat ve ehemmiyete alınmamışdır.

Gerek merâkiz-i imdâdiye ve gerekse ambulance urbain denilen araba-
ların teşkîlatı büyük bir fedâkârlık ihtiyârına tevakkuf etmez. Husûsuyla 
şehr-i şehîrimizde merâkiz-i imdâdiye pek kolaylıkla teşekkül edebilir. 
Çünkü Dersaadet'in her bir mahallesinde pek çok kışla, karakol, polis, be-
lediye merâkizi vardır. Şimdilik bunlardan ellisinde merâkiz-i imdâdiye 
teşkîli kâbildir. İşbu devâirin alt katlarında birer veya ikişer oda tefrîk et-
mek ve odanın birine bir yatak, oldukça mükemmel ustunç takımı ve yara 
yıkamağa ve sarmağa mahsûs edevât ve bazı edviye, kırık sarmağa mah-
sûs cebîreler ve hasta nakline mahsûs üstü kapalı destgereler bulundurmak 
kifâyet eder.

Asâkir-i şâhâneden bazı efrâd ile polis ve belediye çavuşlarının okur-
yazar takımlarından ve oldukça müsta‘idlerinden bazılarına bir hasta veya 
mecrûhu nakletmek usûlü, bir yarayı değişdirmek ve sarmak ve şâyed kan 
akmakda ise tevkîf etmek gibi öğrenilmesi gâyet kolay olan husûsât öğ-
retdirilmeli ve yedlerine ufak bir şehâdetnâme vererek kışla ve karakollara 
neferât-ı askeriye, polis merâkizine polisler, belediye dâirelerine belediye 
meʼmûrlarını tahsîs ederek münâvebeten nevbet beklendirilmeli ve şevk 
u gayretlerini mûcib olmak üzere bunların maʻâşlarına dahi cüz’î mikdâr 
zammetmek şimdilik bu emr-i hayrın terakkîsine fevkalâde hizmet eder. 
Bundan mâʻadâ neferât-ı asâkir-i şâhâne bu sûretle mecrûhînin müdâvât-ı 
ibtidâiyelerini tahsîl sâyesinde bir muhârebe vukû‘unda mecrûhîni nak-
letmeğe muktedir ve meydân-ı muhârebede silâh arkadaşlarının yaraları-
nı saracak bir sınıf yetişir ki, şu vechile ordu-yı hümâyûnların en mühim 
nevâkısından biri de ikmâl kılınmış olur.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Afyon mâhir elinde mukaddes bir mü-
rekkebdir.
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[188] Bu bâbda iʻtirâz olunacak şey, bunların tabîb gibi bir yarayı na-
sıl temizleyecekleri ve nezf vukû‘unda yani bir mecrûhdan kan gelir ise 
ne yolda tevkîfe muktedir olacakları keyfiyetidir. Bugün yaraları usûl-i 
muzâdd-ı ta‘affün ile temizleyip sarmak umûr-ı âdiyedendir. On iki, on 
beş dersde bir kimse hasta nakletmek, yara temizlemek, kan tevkîf etmek 
usûlünü oldukça öğrenebilir.

Şiryân-ı azudî yani pazı damarı cerîhadâr olduğunda parmaklar ile damar 
üzerine basarak kanın tevkîfi

Kan durdurmak cihetine gelince; bu da pek kolaydır. Şöyle ki: Bir mec-
rûhun her ne cihetinden kan geliyor ise hattâ ziyâdece de olsa tıbbiye ve 
âlât-ı cerrâhiye gibi vesâite hâcet kalmaksızın kan gelen mahalli veya bi-
raz üst tarafını parmaklar ile şiddetli basmak veya kol ve ayak gibi sarıl-
ması kâbil bir mahal ise yukarısından bir kuşak ile ol tarafı tazyîk etmek 
kifâyet eder.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Haşhaşdaki tâc ondan istihrâc olunan 
afyonun teʼsîrini îmâ eyler.
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Bu vechile boyunda, kol ve ayakdaki büyük kan damarlarının kesilme-
siyle husûle gelen nezf-i azîm derhâl tevakkuf eder. Şu ufacık tedbîre âşinâ 
olan bir kimse gözü önünde kan gâib ederek vefât etmekde olan bir mec-
rûhun hayâtını tahlîs edebilir. Bizde ahâlî buna vâkıf olmadıklarından bir 
mecrûhdan kan gelir ise yara üstüne güya kanı kesmek üzere [189] örüm-
cek yuvası vesâire kor veyâhûd uzakdan seyirci olup telâş eder de kan ge-
len mahalle parmaklar ile basmağı hâtırlamaz. Kezâlik pek çok kere ken-
di kendisine veyâhûd düşmek netîcesi olarak burundan kesretle kan gelir 
de kanın akmaması için burnunu şiddetli iki parmağıyla sıkı sıkı veyâhûd 
burnunun içine pamuk parçaları tıkayarak akan kanı kesmeği düşünemez.

Şiryân-ı fahzî yani uyluk büyük damarı cerîhadâr olduğunda parmaklar ile 
damar üzerine basılarak kanın tevkîfi

Geçen gün Kıztaşı taraflarında bir hastaya celb olunmuş idim. Hanımın 
biri dişini çekdirmiş hânesine avdet edince şiddetle kan akmağa başlamış 
ve bir sâ‘at kadar kanı durdurmak için uğraşmış ise de bir fâide hâsıl ol-
mayacağını görünce bir tabîb celb etmiş. Doktor efendi de her nasılsa kan 
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gelen mahalli tazyîk ederek kanı tevkîf edeceğine birçok ilâclar isti‘mâl 
etmiş ise de bîhûde yere bîçâre kadın dört sâ‘at kadar hemen bilâ-mübâla-
ğa bir okkadan ziyâde kan gâib etmiş olduğundan hâne derûnunda bittab‘ 
telâş artmış idi.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Ayağın sürçmesin.

Muʻâyene etdiğim zamân hanımın önünde bir tâs bulunup muttasıl 
kan tükürüyor ve doldukça oda [190] dışarısındaki leğene döküyorlar idi. 
Muʻâyenemde alt çene kemiğinin arka taraflardaki dişin çıkmasından mü-
tehassıl nezf küçük bir damarın kopmasından ileri geldiğini gördüm. Par-
mağımı ağzına idhâl ederek kan gelen mahalle şiddetle basdım. Beş dakîka 
sonra hiçbir ilâc, hiçbir âlet-i cerrâhiye isti‘mâl etmeksizin bilhâssa tazyîk 
sâyesinde kan kâmilen kesildi. İhtiyâten pamuk parçasından bir küçük yu-
mak yaparak beş dakîka kadar tazyîkden sonra parmağımı çekip yerine 
pamuk yumağını koydum ve marîzaya sıkıca ağzını kapamasını söyledim. 
Bu vechile on dakîka sonra kanın aslâ gelmediğini görünce hastayı kendi 
hâline terk ederek evden çıkdım. İşte görülüyor ki, ameliyâta veya damarı 
bağlamağa ihtiyâc messetmeksizin gâyet âdî ve basît bir usûl ile kan akma-
sı durdu. Bu hâlde bu gibi vukûʻâtda kan gelen mahalli tazyîk edemeyecek 
bir nefer, bir belediye çavuşu, bir polis tasavvur edemem.

Sadedin hâricine çıkmayalım. Bizde söylediğim vechile mecrûhlara 
muʻâvenet için merâkiz-i imdâdiye teşekkül eder ise sokakda vurulan bir 
adam işbu merâkizden celb olunan sedye ile oraya nakledilerek müdâvât-ı 
ibtidâiye icrâ kılınmağla berâber belediye etıbbâsından biri dahi celb olu-
nabilir. Tabîb vürûdunda işbu merkezde mecrûhu tedâvî için kâffe-i vesâiti 
orada hâzır bularak derhâl lâzım gelen muʻâveneti îfâ eder. Mecrûhun ya-
rası vahîm veyâhûd muhtâc-ı ameliyât olup da merâkiz-i imdâdiyede icrâsı 
kâbil olamadığı sûretde dahi sürʻatle bir hastahâneye nakli îcâb ederse bu 
hâlde Avrupa'da olduğu gibi bizde dahi ambulance urbain arabalarının teş-
kîl olunması lüzûmunu gösterir.

Bizde şimdilik işbu arabaları devâir-i belediyede bulundurmak daha 
münâsibdir. Dersaadet ve civârında on dâire-i belediye bulunduğundan 
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her bir dâire-i belediye yukarıda şekliyle berâber ber-tafsîl gösterdiğim 
tek koşulu arabalardan ikişer aded ve iki hayvân ve müdâvât-ı ibtidâiye 
için âlât-ı cerrâhiye ve edviye tedârük eylese matlûb hâsıl olur. Devâir-i 
belediyede etıbbâ bulunduğundan şimdilik ayrıca tabîb istihdâmına bile 
hâcet messetmez. 

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Her işin başı sağlık

Bir araba hayvânıyla elli liraya tedârük olunur ise on dâire-i belediye 
[191] için ikişer arabadan yirmi araba ve yirmi hayvân için def‘aten bin 
lira sarfı îcâb eder.

Merâkiz-i imdâdiyeden her birinin levâzımâtı dahi otuz liradan şimdilik 
Dersaadet ve civârında elli merkez teşkîl olunsa bin beş yüz ve arabalar ile 
berâber iki bin beş yüz, nihâyet üç bin liraya bâliğ olur ki, pâyitaht-ı Salta-
nat-ı Seniyye'de eşedd-i lüzûmu derkâr bulunan ve insâniyet ve menâfi‘-i 
sıhhiye-i umûmiye nokta-i nazarından böyle gâyet mühim bir emr-i hayr 
için bir defalık olmak üzere üç-dört bin lira sarfı hiçbir vakit çok görülmez 
ve görülmemelidir.

Serîriyât-ı Hâriciye Mu‘allimi
Ferîk
Cemil

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye:
Fünûn-ı hikmetin elbet medârı şart-ı sıhhatdir
Ecel geldikde nakz eyler kavânîn-i etıbbâyı
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[192] BAKTERİYOLOJİ FENNİNİN MEMÂLİK-İ ŞÂHÂNE'DE 
LÜZÛM-I TA‘MÎMİ

Artık bugün bi'l-umûm milel-i mütemeddine nezdinde katʻiyyen 
tahakkuk etdiği insâniyetin te‘âlîsi, memleketlerin ma‘mûr u âbadân 
olması fenn-i tıbbın terakkî etmesine nasıl vâbeste ise tıbbın terakkîsi 
ve en müdhiş emrâz-ı sâriyenin tedâvîsi de behemehâl mikrob ilminin 
ilerlemesine mütevakkıfdır.

Evet! Bugün bakteriyoloji öyle bir fenn-i bedî‘ hâline gelmişdir ki, şeh-
râh-ı tabâbetde onsuz bir adım bile atılamıyor.

Bakteriyoji erbâb-ı tıbbın istinâdgâh-ı kavîsi ve âlem-i tabâbetin meş‘a-
le-i terakkiyât-güsterânesidir.

Tabâbet kendisine vücûbu olan malzemeyi o fenn-i  menfaʻat-âverden 
tedârük etmeğe başlamışdır.

Emrâzın en mühim, en büyük bir kısmında usûl-i tedâvî-i kadîmi ve 
birçok edviyeyi sahâif-i tabâbetden ebediyen feshedecek ancak mikrob 
fennidir.

Vâkı‘â şu‘abât-ı sâire-i tıbbın gün be-gün terakkiyâtı tabâbetin el-yevm 
kesbetmiş olduğu mükemmeliyete dahl-i küllîsi olduğu aslâ inkâr kabûl 
eder mevâddan değilse de hakkıyla taharrî-i keyfiyet edilecek olursa o 
şu‘abât-ı fünûndan hiçbirisinin henüz on beş, yirmi senelik bir fenn-i ce-
dîd olan bakteriyoloji kadar İlm-i Tıbbın karanlık olan cihetlerini lâyıkıyla 
tenvîre muvaffak olamadığı nazar-ı im‘an ve insâf önünde kendi kendisine 
tecellî eder.
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Emsâl-i Hikemiye ve Tıbbiye: Nezâfet îmândandır.

Bedîhîdir ki, tabâbetden başlıca garaz, bir marazın sebebini bilip te-
dâvîsini de ona göre icrâ etmekdir. [193] Kezâlik şurası da mühimdir ki, 
binlerce seneden beri gelip geçen birçok vahîm hastalıkların esbâbını asr-ı 
hâzır dühât etıbbâsı mikrob-ı fennî sâyesinde keşfetmişlerdir.

Hıfzıssıhha-i umûmiye nokta-i nazarından bakteriyolojinin kesb etmiş 
olduğu ehemmiyet pek büyükdür.

Birçok bulaşık hastalıklardan tahaffuz için karantinalarda ve şehirlerde 
isti‘mâl olunan etüv ve pülverizatör gibi âlât-ı tathîriye bakteriyolojinin 
îcâd etdiği bedâyi‘-i sıhhiyeden olduğu gibi dâfiʻu't-ta‘affün ve ta‘kîm gibi 
usûl yine o fenn-i mehâsin-şümûlün cümle-i ihtirâ‘âtındandır.

Hele fenn-i cerrâhînin bugün vâsıl olduğu derece-i terakkî ve ameliyât-ı 
cerrâhiyede eskiye nisbeten görülen muvaffakiyât-ı bî-nihâye ancak bak-
teriyolojinin terakkiyâtı sâyesinde değil de nedir?

Eğer fenn-i mezkûr, birçok emrâzın ve bir takım iltihâbât-ı vahîmenin 
ve çıbanların vesâirenin esbâb-ı husûlü olan mevâdd-ı müessireyi keşfet-
memiş olsaydı acabâ ameliyât-ı cerrâhiyede mukaddemleri görülmekde 
olan adem-i muvaffakiyetin esbâbı nasıl anlaşılabilir ve âlât ü edevâtın 
sterilize yani ta‘kîm edilmesi vesâire gibi tedâbîr-i müessire ve ihtiyâtiye-
nin icrâsına kıyâm olunur mu idi?

Cerrâhîn-i kadîmenin ve bâ-husûs Fransa'nın ve belki dünyânın ser-â-
medân-ı mühre-i cerrâhîninden Nélatonlar emsâli meşâhîrin bundan evvel 
muvaffak olamadıkları ameliyâta bugün onların ka‘blarına bile varamayan 
nice cerrâhlar mikrob fenni sâyesinde meydâna çıkan usûl-i dâfiʻu't-ta‘af-
fün ile bilâ-pervâ en tehlikeli ameliyâtı kemâl-i muvaffakiyetle icrâ ve has-
talarını zamân-ı kalîlde şifâyâb eyledikleri külle yevm çeşm-i meserretle 
görülmüyor mu?

Evet! Her şey bir lüzûm ve bir ihtiyâc üzerine müesses olduğu gibi 
usûl-i dâfi‘u't-ta‘affünün de bakteriyolojinin gösterdiği lüzûm-ı kat‘î üze-
rine teessüs etmiş olduğunu kim inkâra cür’et edebilir?
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Vâkı‘â ameliyâtın hüsn-i netîceye iktirânı için mahâret ü mümârese-
nin teʼsîri inkâr olunamaz. Lâkin bir cerrâh ne kadar mâhir olursa olsun, 
usûl-i dâfi‘u't-ta‘affünü nazar-ı ehemmiyete almayacak olursa, yapacağı 
ameliyâtın netîcesi de o nisbetde meşkûk olur.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Safrânın serbest cereyânı, vazîfe-i 
dimâğiyenin intizâmını te’mîn eyler.

[194] Teşhîs-i emrâz husûsuna gelince; bakteriyoloji birçok hastalıkla-
rın teşhîsini de teshîl eylemişdir.

Verem, kolera, kuşpalazı, ınfluenza vesâire gibi hastalıkların teşhîsi 
husûsunda bakteriyolojinin delâlet ve isâbeti teslîm-kerde-i erbâb-ı dâniş-
dir. Sillü'r-ri᾽enin teşhîsi vesâit-i kadîme-i tıbbiye ile de mümkün olduğu 
cevâben beyân olunabilirse de usûl-i kadîme verem illetinin teşhîsinde her 
hâlde yanılmak ihtimâli gâlib olup hâlbuki mikrob fenninin irâ᾽e etdiği 
tarîk ile illet-i mezkûrenin teşhîsi iki kere iki dört edercesine meydân-ı 
sübûta vaz‘ olunmakda idüği fenn-i mezkûr âşinâyânının cümlesine mu-
saddakdır.

Kezâlik bir memlekete hâricden sirâyet eden koleranın "Asya kolerası" 
mı yoksa "kolera-yı münferid" mi yoksa sâir sârî bir hastalık mı, bunun 
dahi teşhîs ve tefrîkı behemehâl fenn-i bakteriyolojinin delâletine arz-ı 
ihtiyâc eyler. İşte bu, terakkî-i mebdeʼ-i tabâbetden bu âna kadar husûl 
bulamamış idi. Kim hâtırına getirir idi ki, verem, kolera, hummâ-yı tifoidi, 
tetanos, difteri, yılancık, zâtü'r-ri᾽e, belsoğuklu[ğu], kara kabarcık emsâli 
sârî hastalıklara göz ile görülmez uzviyât-ı sagîre sebeb oluyor?

Binâenaleyh günden güne müsta‘idd-i terakkî olan bu fenn-i be-
dî‘u'l-beyân tarîk-ı temeddünde sürʻatle kat‘-ı merâhil etmekde bulunan 
bi'l-cümle milletlerin enzâr-ı dikkatlerini celb ederek en büyük tabîblerden 
en âdî bir tıb talebesine varıncaya kadar birçok müntesibîn-i tabâbetin la-
boratuvarlara şitâbân olmasına ve bu ikdâm ü gayret netîcesinde bakteri-
yoloji neşr-i envâr-ı ma‘rifet eyleyerek tıbbın a‘mâk-ı hafâyâsında mestûr 
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zalâm-ı cehâlet olan nikât-ı muzlimenin lem‘a-pâş-ı hakîkat olmasına se-
bebiyet vermişdir.

İşte o şems-i maʻrifetin o şu‘â‘-ı bî-nazîrin peydâ eylediği nûrâniyetdir 
ki, sâyesinde birçok hastalıkların levâyih-i maraziyesi bizlere arz-ı çehre-i 
hakîkat eyliyor! Bu nûrâniyet, bu hakâyık tulû‘ etmeseydi kim bilir daha 
ne vakte kadar müntesibîn-i tıb vâdî-i zulmetde pûyân olacak idi!

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Bir zevk için bin acı

Hâsılı, bakteriyoloji tabâbeti esâsından sarsdığı gibi on beş sene mu-
kaddem âlem-i tabâbetin allâmesi olan zevât dahi bu fenni tahsîl [195] 
etmeyince hayât-ı beşeriyeye ve siyemmâ insâniyete hizmet edemeyecek-
lerini anladıklarından bugün başda Almanya olduğu hâlde Fransa, İtalya, 
İngiltere, Rusya, Amerika'da yüzlerce etıbbâ mikrob fenninin tahsîli için 
laboratuvarlara devâm etdikden başka küçük kasabâtda bulunan hastahâ-
nelere varıncaya kadar bakteriyolojihâneler te’sîs etmişlerdir.

Sâye-i şâhânede şehrimizdeki bakteriyolojihâne Avrupa'daki emsâli 
nisbetinde mükemmel ve Mösyö Nicolle gibi fennin cihet-i ameliye ve 
nazariyesinde gâyetle mâhir bir zâtın taht-ı idâresinde ise de Memâlik-i 
vesî‘a-i Osmaniye için yalnız bir laboratuvarın adem-i kifâyeti âşikârdır.

Hiç olmazsa şimdilik büyük vilâyât-ı şâhâne merkezinde birer labora-
tuvar ile şehrimizde mevcûd büyük askerî hastahânelerinde küçük birer 
laboratuvarın vücûdu elzemdir.

Bu nev‘ dârülameliyâtın te’sîsi etıbbâ-yı Osmaniye'yi Avrupa terak-
kiyât-ı tıbbiyesinden vakt ü zamânıyla haberdâr kılacağı ve yavaş yavaş 
bizde de keşfiyât ve tatbîkât tarîkleri küşâd edeceği için ne derecelerde 
mühim olduğunu îzâha hâcet göremeyiz.

Bu bâbda edilecek masârıf-ı cüz’iye mukâbilinde semerât-ı azîme ik-
titâf edileceğine ve etıbbâmız meyânında az vakit zarfında şân u şeref-i 
millîmizi ve kudret-i ilmiyemizi çâr-ı aktâr-ı cihâna kadar îsâl edecek nice 
kâşifler zuhûr edeceğine şübhe edilmesin!
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İşte Japonya! Japonya'da yedi-sekiz sene mukaddem bakteriyolojiye 
âşinâ bir tabîb görülmez iken bugün Behring'lere, Roux'lara muʻâdil Kita-
sato'lar gibi bakteriyologlar görülüyor!

Almanya'da on beş sene zarfında yüzlerce laboratuvarlar küşâd edilmiş 
ve tedkîk-i mesâil ve tecârüb-i bî-nihâye sâyesinde seneden seneye birçok 
hastalıkların sebebi olan mikroblar ve bunlara karşı devâlar keşfiyle Al-
man etıbbâsının şân u şöhreti âfâkı istîlâ etmişdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Her kuşa yuvası iyidir.

Evet, bugün bî-tarafâne söyleyecek olursak Almanlar tabâbetin birçok 
şuʻbelerinde hele bakteriyolojide memâlik-i sâireyi katʻ ender-kat geçtiler. 
Şu sâyede ki, Almanya'da mevcûd olan kâffe-i dârülfünûnlarda [196] labo-
ratuvarlardan başka husûsî ve umûmî yüzlerce ameliyâthâneler, bunlarda 
mevcûd vesâit-i mükemmele, ihtiyâr ve genç müntesibîn-i tıbbın son dere-
ce hâhişleri bu terakkîyi husûle getirdi.

Hâsıl-ı kelâm, tabâbet istikbâlde bakteriyoloji sâyesinde fevkalâde te-
rakkî edeceğinden Memâlik-i Mahrûse-i Şâhâne'nin dahi bu terakkîden 
mükemmelen hissemend olması için bakteriyoloji laboratuvarlarımızın 
teksîri ve bu fenn-i bedî‘u'l-beyânın ta‘mîmi ehemm ü elzemdir.

A. Ali 

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: "Verîd-i bâb" tekmîl hastalıkların ka-
pısıdır.
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[197] FEN VE HİZMETİ
Dokuz-on yaşlarında bir yavru
İnleyip derdli, âh ediyor
Iztırâb hâlini tebâh ediyor

Boğazından geçip ciğergâha 
İnerek yutduğu hadîd kalem16

Pek daralmış, teneffüsü elzem

Hancere hûn-efşân, çocuk bî-hûş
Ebeveyn pür-telâş ve bî-vâye
Koşdular haclegâh-ı marzâya17

Yatırıldı o nev-nihâl-i ümid
Sâkitâne bütün mekân ü mekîn
Halecânlar içinde muntazırîn

"İşte buldum!" diye Cemil Paşa18

Gösterince hadîd parçasını
Vâlide toplayıp ferâcesini

16 Kurşun kalemlerinin başına takılan teneke parçası.
17 Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Serîriyât-ı Hâriciyesi.
18 Meşhûr operatör.
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[198] Hâkipây-ı fünûna yüz sürdü
Dökdü eşk-i meserret ü şükrân
Kudret-i tıbba oldu takdîrhân 

Kurtarıldı hayâtı maʻsûmun
Bu terakkî mühim ve âlîdir
Feyz-i Bokrat-ı zî-maʻâlîdir

Bu hazâkatle âlem-i medenî
-Ki meziyet-şinâs her kârdır-
İftihâr eylese sezâvârdır

Beşeriyet teşekkür etmelidir
Bu tedâvî-girân âlâma
Bu hünerli, değerli hüddâma

Böyle birçok bedâyi‘iyle fünûn
Beşerin hâdim-i saʻâdetidir
Kâfil-i sıhhat ü selâmetidir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Sıcak yatak, soğuk yemek

[199] VAKTİNDEN EVVEL İHTİYÂRLAMAMAĞA ÇÂRE

Doktor Richardson'un kavline göre vakitsiz ihtiyârlamağa karşı ittihâz 
olunacak kavâ‘id her şahsa göre tebeddül eder. Bu husûsda taʻkîb olunacak 
kavâ‘id ve tedâbîr-i sıhhiyeyi küçük yaşımızdan iʻtibâren tatbîk ve icrâ 
eylemek lâzımdır. Binâenaleyh velîler dâimâ çocukların fazla meşâgıl-i 
zihniye ile yorulmamalarına ve lüzûmsuz gâilelerle müteessir olmamala-
rına dikkat ü iʻtinâ etmelidirler. Eğer küçüklükde mûcib-i keder bir hâl 
vukû‘ bulacak olursa onu çocuklara anlayabilecekleri bir lisân ile tafsîlât-ı 
zâideye girişmeksizin tefhîm etmelidir.
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Keder insânı vaktinden evvel ihtiyârlatır. Onun için bazı kere tahammü-
lüne mecbûr olduğumuz kedernâk darbelerin teʼsîrini meşgûliyeti metâib-i 
zihniye için bir mu‘âlece gibi kabûl ederek bir iştigâl ile tahfîfe sa‘y ü 
ihtimâm eylemeli.

Titizlik ve kıskançlık da vakitsiz ihtiyârlığa sebebiyet verir.

Şeyhûhat-i tabî‘iyeye vâsıl olunduğu zamân sehlü'l-icrâ bazı kavâ‘id-i 
sıhhiye ile zaʻf-ı umûmî ta‘dîl edilebilir.

Esâs gıdâ süt olmak üzere me’kûlât ve meşrûbâta iʻtinâ eylemeli.

Vücûdu hafîf olmak şartıyla sıcak tutacak melbûsât ile setr etmeli, ta ki 
beden dâimâ aynı derece-i harâreti muhâfaza eylesin.

Her gün açık havâda yorulmakdan ictinâb ederek tenezzüh eylemeli.

Vahdet ve inzivâ ve bunun netîcesi olan ye᾽s ü kederin, rehâvet-i bede-
niyenin mazarrat ve tehlikelerini bertaraf etmek için dâimâ meşgûliyet ve 
ma‘kûl eğlenceleri yekdiğerine vely etdirmeli.

İstirâhat zamânlarını güzel bir uykuya hasretmeli. Uyku esnâsında sıca-
ğı aramamalı, fakat soğukdan da ictinâb eylemeli.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Kuşa göre yuva, insâna göre mesken

[200] ÇOCUKLARDA VEFEYÂT

Sütnine Mesʼelesi
Çocuklarda vefeyâtın derecesini taʻyîn, esbâbını irâʼe ve tebyîn devlet 

ve hükûmet için ne kadar lâzım ise âileler için de o derece nâfi‘ ve mühim-
dir. Memleketimiz senede binlerce çocuk gayb ediyor. Bunların çoğu aç-
lıkdan, sefâletden, cehâletden hâk-i helâke seriliyor. Kurtulanları da ebe-
veyninin ihmâl ve teseyyübü eseri olarak birçok emrâz u eskâm ile maʻlûl 
kalıyor. Yazık değil mi?

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Fikr-i bâtıl cehâletden bedterdir.
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Çocuğun her hâlin-
den ebeveyn mes’ûldür. 
Bu dâr-ı mihnete hiçbir 
çocuk kendi arzusuyla 
gelmemişdir. Ebeveyn, 
idâme-i ırkı âmir "sâi-
ka-i tabîʻat" teʼsîriyle 
vücûd bulan çocuk-
larının hayâtı mîrâs 
bırakacakları mizâca, 
vere[201]cekleri terbi-
yeye göre ya mes‘ûd 
yâhûd me’yûs bir hâlde geçeceğini nazar-ı dik-
kate alarak vazîfesini bi-hakkın îfâ etmelidir.

İcrâ-yı san‘ata başlayalıdan beri çocuklar-
da kemâl-i teessüf ile meşhûdum olan kes-
ret-i vefeyât esbâbını tedkîk ederek buna en 
ziyâde cehâlet ve efkâr-ı bâtılanın ve bilhâssa süt-
ninelerin sebeb olduğunu görüp anladığımdan bu 
yolda îkâ‘ edilen mazarrâtı alâ kadri'l-imkân men‘ ve 
tahdîde sarf-ı mesâʻîden geri durmadım. Sütninelerin 
vazîfelerini ne derece sû-i isti‘mâl eylediklerini nazar-ı 
dikkate aldığımdan vâlidelerin çocuklarını bizzât emzirme-
lerindeki fevâid ü muhassenâtı ve aks-i hâlde mehâlik ü ma-
zarrâtı beyân u ta‘dâddan ve bu husûsda hâmerân-ı bahs ü makâl 
olmakdan bir an hâlî kalmadım. İrzâ‘ın ahlâk, hıfz-ı sıhhat ve cemʻiyet-i 
beşeriye nâmına kâffe-i nisvân için pek mukaddes bir vazîfe olduğunu her 
zamân ityân ü irâʼe eylemekdeyim. Ancak birçok kadınlar arzuları hilâfı-
na bu vazîfe-i mühimme ve mukaddesenin îfâsından fıtraten mahrûmdur-
lar. Böyleleri için Avrupa'nın büyük şehirlerinde bir takım mürzi‘ahâneler 
vardır ki, bu gibi müessesât-ı mühimme-i hayriyenin bir sûret-i dâime ve 
muntazamada nezâret-i sıhhiye tahtında bulunmak şartıyla memleketimiz-
de te’sîsi elzemdir. Eğer bu sûret şimdilik mümkün olamaz ise bâri sütni-
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neler ile sütnine kolcuları bir nezâret-i ciddiyede bulundurulmalıdır. Ta ki, 
bu sâyede vefeyâtın bir derece önü alınmış ve birçok maʻsûmînin hayâtı 
kurtarılmış olsun. Bugün tedârük edilen, getirilen, hânelere taşınan sütni-
nelerden çoğunun ya sütü kâfi değil yâhûd pek eskidir. Sütün adem-i kifâ-
yetinden, pek ziyâde eskiliği cihetiyle husûle gelen hazımsızlıkdan vefât 
edenlerin yekûnu ise pek dehşetlidir.

Bizim elimizden gelebilen hizmet ve muʻâvenet hükûmet ve ahâlîmizi 
tehlikeden haberdâr etmek ve kendilerine tedâbîr-i lâzımeyi irâʼe eylemek-
dir. Vezâif-i sâire, ashâbına âiddir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Kapalı ağza sinek girmez.

Tedennî-i nüfûs hakkında Avrupa mehâfil-i fenniyesinde cereyân eden 
mübâhasât-ı heyecân-âmîzde en evvel nazar-ı dikkate alınan mesʼele ço-
cuklardaki vefeyâtın tenkîsı ve bunun için de sütninelik san‘atının hıfz-ı 
sıhhate daha [202] muvâfık bir hâle ifrâğıdır. Medeniyet-i terakkî ve ih-
tiyâcât-ı mübreme tezâyüd eyledikçe büyük şehirlerde vilâdâtda tedennîyi 
bir emir ve eser-i tabî‘î gibi kabûl ve telâkkî mümkün olsa bile kesret-i ve-
feyât bunca mesâʻî-i insâniyet-perverâne ve ikdâmât-ı fedâkârâneye karşı 
şu büyük asrımız için pek küçüklükdür. Medeniyet-i hâzıra için büyük bir 
şeyndir. Evlâdımız az oluyor ise bâri meydâna gelenleri muhâfazaya ça-
lışalım. Doğan çocukların bir büyük kısmı helâk olmamış olsa tenâkus-ı 
nüfûs o derece ziyâdeleşmeyip belki bir muvâzene husûle gelebilir idi. 
Lâkin mübârezât-ı hayâtiyede en ziyâde dûçâr-ı helâk olan çocuklar ve en 
büyük meydân-ı ma‘reke beşiklerdir. Bugün en mütemeddin memâlikde 
beyne'l-etfâl vefeyâtın yüzde otuz dört nisbetinde olduğu nazar-ı dikkate 
alınır ise maʻa't-teessüf i‘tiyâdât-ı sakîme ve efkâr-ı bâtılaya pek ziyâde 
riʻâyet olunan memleketimizde işbu nisbetin ne dereceye varacağı şâyân-ı 
mülâhaza ve teemmüldür19.

19 Çocuklara Aş yâhûd Vâlidelere Hediye nâm eserde tafsîlât vardır.
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"Sütnine san‘atı"nın âilece en ziyâde mukaddes ve muʻazzez olan ço-
cuğun sıhhat ü hayâtına ne derece sû-i teʼsîr eylediği ve çocuklar üzerine 
ebeveynin reşk teessürüyle mertûb ne kadar ağır bir kan vergisi tarh etdiği 
erbâb-ı üli'l-ebsârın çeşm-i intibâhına karşı hafî kalmamalıdır.

Bir memleketde terakkî-i nüfûs vilâdâtın tekessüründen ziyâde ve-
feyâtın tedennîsine, hayât-ı vasatînin temeddüdüne tâbiʻdir. Doğan çocuk-
ları himâye hep kâfidir. Çünkü vefeyâtın çoğu açlıkdan, sefâletden, her 
nev‘ takayyüdâta karşı mahrûmiyetden ileri geliyor. Çocukların vâlideleri 
tarafından emzirilmesi, hıfz-ı sıhhate tevfîkan büyütülmesi vefeyâtın önü-
nü alacağı ve bu sûretle her tarafın makbere-i etfâl kesilmesine mâniʻ ola-
cağı muhakkakdır. Hayât-ı tıfl ile ticâret olamaz. Sıhhat-i etfâli pâymâl 
edecek her hud‘a ve iğfâl sezâ-yı mücâzâtdır.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İ‘tiyâd ile her şey mümkün.

İstanbul mevkiʻ ve iklîmi umûmiyetle sâlim ise de esâsen mûkız-ı a‘sâb 
ve çocuklar için mûcib-i mazarrâtdır. Hâr ve râtıb olan havâ-i nesîmî zâten 
bir sûret-i gayr-ı ma‘kûlede beslenilen etfâle müessirdir. Vefât edenlerle 
ber-hayât kalan etfâli mukâyese ediniz; ne kadarının cehâlet [203] kurbânı 
olduğunu ve ne kadar âilelerin gözyaşlarıyla yanıla yakıla hikâye-i hâl et-
diklerini görürsünüz ki, bundan tüyleriniz ürperir. Beyne'l-etfâl vefeyâtın 
devâmını nazar-ı dikkate alarak intibâha gelelim: Mezrû‘âtın çekirge gibi 
haşerât-ı muzırra tarafından ihlâkinden, bâğların filoksera ile tamâmen 
tahrîbinden sonra çâre taharrîsine kalkışmak fâidesiz olduğunu bilerek bu 
bâbda teseyyüb ve ihmâlde ve bir hâl-i lâkaydîde bulunmayalım. Çünkü 
büyük şehirlerde tevellüdât çoğalsa bile, nüfûs-ı nisbî ve hakîkî tedennî-
dedir.

Cemʻiyet-i beşeriyede bazı cürûh vardır ki, ona ancak matbûʻât çâresâz 
olur. Avrupa'da küçük çocukların fabrikalarda istihdâmlarıyla hayâtlarına 
kasdedilmemesi lüzûmuna dâir gazeteler hep bir ağızdan feryâdda bulun-
mamış olaydılar, bugün bu sebebin teʼsîriyle de beyne'l-etfâl birçok ve-
feyât görülecekdi.
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Çocuklarda derece ve esbâb-ı vefeyât bu bâbda ittihâzı lâzım gelen te-
dâbîr beyân olunduğu sûretde hissiyât-ı âile uyanacak ve efkâr-ı selîme 
ashâbı intibâha gelecekdir. Sütnine san‘atının vücûduna tahammül ediyor 
isek, bâri hıfz-ı sıhhate muvâfık sûretde devâmına çalışalım.

Vâlidelerin kâffesi bizzât irzâ‘ etse sütninelik gibi mühim ve vahîm bir 
mesʼeleden bahse lüzûm kalmaz ve bu sâyede birçok kadınlar sıhhatlerini 
muhâfaza ile berâber birçok etfâl bir mevt-i muhakkaka ma‘rûz bulun-
maz idi. Vefeyâtın önünü almak için en birinci tedbîr "irzâ‘-ı mâderâne"yi 
ta‘mîmdir. Emzirmeyen vâlide çocuğunun ilk tebessümünden, ilk bûse-
sinden mahrûmdur. İşte bu hâl o vâlide için ilk mücâzâtdır. Vâlide olan 
ilk kadın hiç şübhe yok ki, çocuğunu kendi emzirmişdir. Bu hâlde irzâ‘ 
hilkat-i beşer kadar kadîmdir. Hayvânâta, silsile-i hayâtiyenin en yüksek 
tabakalarını işgâl edenlere bakacak olur isek cümlesinin yavrularını bizzât 
emzirdiklerini görürüz. Hayvânât, hilkatlerinden beri bu kânûn-ı tabî‘ata 
riʻâyet etdiği hâlde yalnız insân bu vazîfeden çekinmekde ve ciğer-pâre-
sini ecnebî bir kadına teslîm eylemekdedir. Çocuk, kendisini irzâ‘ eden 
memeden başkasını tanımaz; hissiyâtı, muhabbeti, samîmiyeti sütninesine 
âiddir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İ‘tiyâd tabîʻat-ı sâniyedir.
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onsuz bir adım bile atılamıyor.

B
irçok hastalıkların esbâbı "m

ikrob fenni" sâyesinde keşfedilm
işdir.



681

Kadın doğurduğundan dolayı vâlidelik [206] vazîfesinin nısfını ve biz-
zât irzâ‘ etmesinden de diğer nısfını îfâ eder ki, bu hâlde tam bir vâlide ol-
mak için hem tevlîd hem de irzâ‘ etmelidir. İrzâʻı vâlideliğin bir tetimme-i 
tabî‘iyesidir. Kadının memesi boş bir zînet için halk olunmamışdır. Meme 
menba‘-ı sıhhat ve hikmetdir. Binâenaleyh nevzâdın ondan istifâde ve is-
tifâzası lâzımdır. Gülgûnî bir renkde olan o mini mini ağız olmadıkdan 
sonra kar gibi beyâz meme neye iyi? Bu hâlde, memelerini kurudatarak 
yavrucuklarını sütnine nâmında ecnebî kadınlara tevdî‘ ve teslîm eden vâ-
lideler ne kadar şâyân-ı takbîh iseler, çocuklarını alacakları bir mikdâr ak-
çeye fedâ edenler de o derece muâhazeye sezâdır. İşte bu sebebden dolayı 
sütninelik san‘atının vücûd ve devâmı cemʻiyet-i beşeriye için bir şeyndir. 
Zîrâ cemʻiyet-i beşeriye nazarında evlâd, ağniyâ ve fukarâ müsâvîdir.

Çocuk sütninesi kucağında değil, anası dizinde büyümelidir. İrzâ‘ tabîb 
nezdinde bir fi‘l-i tabî‘î, cemʻiyet-i beşeriye ve hey’et-i ictimâʻiye naza-
rında bir kânûn-ı ilâhîdir ki, hiçbir kadın bir sebeb-i mücbir olmaksızın 
ona karşı isyân edemez.

Tabîʻatın, cemʻiyet ve hayvâniyetin, sıhhat ü saʻâdetin vâlideden îfâ ve 
icrâsını taleb eylediği fi‘l ve vazîfe bizzât çocuğunu emzirmesidir. Kâf-
fe-i ağdiyeden nevzâda en muvâfıkı vâlide sütüdür. O süt, o nevzâd için 
halk olunmuşdur. Vâlide sütü fâide ve terkîbinde bazı tertîbât ve mevâd 
keşif ve istihzâr eylediğini iddiʻâ eden kimyâger pek ziyâde aldanır. Bu 
bâbda tecrübeye tasaddî pek mühlikdir: Men cerebe'l-mücerrebe hullet bi-
hi'n-nedâmetü20. Bazı hayvânât ve nebâtât doğduğu, yaşadığı mahalden 
gayrı diğer bir yere naklolunursa pek küçük kaldığı gibi çocuk da vâlidesi 
memesinden başka bir memeye yapışacak olursa irkmez, yaşasa bile pek 
bodur kalır.

Lâkin bazı kadınlar vardır ki, sıhhatleri ve cemʻiyet-i beşeriyedeki 
mevki‘leri îcâbı olarak mutlak sûretde çocuklarını irzâ‘ edememek hâlinde 
bulunurlar. Tabîʻatın en mukaddes böyle bir mîrâsından mahrûm olan bu 
gibiler için sütnine tedârükü lâzım geliyor. İşte bundan sütninelik, kolcu-
luk san‘atı ve bu bâbda her nev‘ sû-i isti‘mâlât meydâna çıkıyor.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Azıcık aşım, kavgasız başım.

20  "Kim denenmiş olanı denerse pişman olur".
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[207] Kâffe-i hukemâ ve etıbbâ sütnine intihâbındaki su‘ûbât ve müş-
kilâtı beyân etmekdedir. Plutarkhos diyor ki:

"-İrzâ‘ imkânı yok ise sütnine olarak hemen ona gelen kadını intihâb 
eylememelidir". Bazı âilelerde sütnine intihâbındaki hıffet ve hiç tanılma-
yan bir kadının kabûlündeki sür‘at hayret-fezâdır. Bârgîrini çayıra çekmek 
arzu eden zât evvel emirde otun keyfiyet ve kemmiyetini nazar-ı dikkate 
alır. Hâlbuki çocuğun infâk ve irzâ‘ını başkasına ihâle edecek olan vâlide 
daha az müşkil-pesend olup önüne gelen kadını hiç muʻâyene etdirmeğe 
lüzûm görmeksizin kabûl eder. Böyle bir yolsuz intihâbdan dolayı helâk 
olan yavrucuğu arkasından eşk-rîz-i teessür ne kadar vâlid[e]ler gördük! 
Muvâfık bir süt bulamadıklarından bir hâl-i ye᾽s-iştimâle düşen ne kadar 
çocuklara tesâdüf etdik ki, onlar yalnız sütninelerinin tahvîli ile vücûdları-
nı toplamağa başladılar.

Avrupa'da hemen her büyük şehirde "mürzi‘ahâne"ler vardır ki, ora-
dan istenildiği zamân her sınıf ahâlî için hâli, sinni, bünyesi, sütü muvâfık 
sütnine tedârükü mümkündür. Hâlbuki takrîben bir milyon nüfûs bulunan 
memleketimizde birçok kadınlar meme vermediği, binâenaleyh sütnine-
ye ihtiyâc pek ziyâde olduğu hâlde mürzi‘a tedârükü için hiçbir tıbbî ve 
idârevî nezâret tahtında bulunmayan ve bu sûretle aslâ şâyân-ı emniyet ü 
iʻtimâd olmayan "kolcular"a mürâcaʻatdan başka çâre yokdur. Kolcuların 
irtikâb etdikleri sû-i isti‘mâlât ise fevka mâ-yetesavver hadden efzûndur.

İstanbul'umuzda gerek sütnineler gerek kolcular aslâ bir teftîş ve nezâ-
ret altında bulunmadıklarından ebeveyn kendilerine getirilen sütninenin 
sinnine, ahlâkına ve sütünün evsâfına vesâireye dâir maʻlûmât-ı lâzımeden 
tamâmen bî-haber oldukları gibi çok defa bu husûsda kolcular tarafından 
iğfâl olunurlar. Sütnineleri hemen hammâma gönderip giydirmek, kolcuya 
derʻakab para vermek vesâir husûsât bu gibi iğfâlâta sebebiyet vermekde 
ve iğfâlât-ı mezkûre eseri olarak çocuklar telef olup gitmekdedir[ler].

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: San‘at elde altın bilezikdir.
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Yeni doğan bir çocuk ne kadar çabuk helâk olup gider ise, intihâb edilen 
sütnine ne derece fenâ çıkar ise kolcu o nisbetde [208] istifâde eder. Kâr ve 
temettu‘dan başka düşüncesi, paradan gayrı vicdânı olmayan bu kadın için 
sütninenin her tahvîli, her yerleşdirilmesi bir "hakk"[ı] mazhar kılar. Gâyet 
pahâlı ve pek fenâ sütnineler bulunan büyük bir şehirde bu hâlin vehâmeti 
elbette pek kolay anlaşılır. Bazen hânesinde bakmak üzere çocuk, kolcuya 
teslîm olunur ki, bu hâlde sû-i isti‘mâlât âdetâ cinâyet derecesini bulur. 
Çünkü daha miʻdesi sütden hem de asıl insân sütünden başka bir şey haz-
medemeyen o maʻsûma ekmek içi, fasulye suyu, çiğ[ne]mik, hattâ maʻcûn 
verilir ki, bu sûretde çok vakit geçmeksizin ishâller, nihâyet karın veremi 
başgösterir. Hemen her gün muʻâyenehânemize rengi soluk, eti pörsük, 
hastalıklı ve eğri büğrü bacaklı çocuklar getiriliyor ki, bu hâllere başlıca 
sebeb hazımsızlık ve uzun süren açlıkdır. Daha yedi-sekiz ayına henüz 
basmış ne kadar çocuk gördüm ki, değişdirilen sütnineler altı-yediyi bul-
muşdur!

Şehrimizde her gün tesâdüf edegeldiğimiz bu gibi ahvâl-i esef-iştimâle, 
birçok maʻsûmînin ihlâkına kadar sebebiyet veren vekâyi‘e, iyi bir sütnine 
tedârükünce mevcûd güçlüklere karşı Şehremâneti'nin sâir büyük şehirler-
de olduğu gibi etıbbâ-yı belediye nezâreti tahtında mürzi‘ahâneler te’sîsi 
ile âilelere emîn sütnineler tedârükünce irâʼe-i teshîlât eylemesi doğrusu 
pek ziyâde arzu olunur. Bu yolda bir müessese-i hayriye her sene hâk-i 
helâke serilen binlerce çocuğu kurtaracakdır. Mürzi‘ahâne te’sîsi anlaya-
madığım bir sebebden dolayı mümkün olamaz ise bâri kolcu nâmı veri-
len kadınları bir nizâm tahtına almak ve etıbbâ-yı belediye vâsıtasıyla bir 
nezâret-i mütemâdiye altında bulundurmak elzemdir. Zîrâ bunlar sütü eski 
sütnineleri kırk günlük, bir aylık diye âilelere getirip yerleşdirdikleri gibi 
henüz doğan çocukları da alıp münâsebetsiz yiyeceklerle mahv u ifnâ ey-
lemekdedirler.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Eli beyâz olan diğerinin işinden mem-
nûn kalmalı.

Sekiz-dokuz ay evvelce doğurmuş bir kadının başına lohusalığa alâ-
met olmak üzere al bir kurdela bağladıkdan ve kucağına da tedârük et-
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diği yirmi, yirmi beş günlük bir çocuğu verdikden sonra önüne düşerek 
evleri [209] dolaşan hattâ muʻâyenehânelere kadar gidip "tâze sütnine" 
diye etıbbâyı bile iğfâle savaşan kolcular yok değildir. Bunca maʻsûmun 
hayâtı nazar-ı ehemmiyete alınmak lâzım ise bu gibi acûzeler bir nizâm ve 
ef‘âl ü harekâtı da bir intizâm tahtına konulmalıdır. Ta ki, velev pek küçük 
bulunsun, bir çocuğun hayâtı oyuncak olmayıp hükûmetçe, devletçe pek 
mühim idüği gerek sütninelere gerekse kolculara anladılabilsin. Hükûmet, 
kânûn, tabîʻatı mechûl ve muzır bir şeyin fürûhtunu men‘ eylediği hâlde 
bir maʻsûmun hayâtını tehdîd edebilecek fenâ bir sütün fürûhtunu, binâe-
naleyh sütnineyi niye men‘ etmesin? Fenâ ve bozulmuş bir peynir bazen 
zehirlenme alâmât ve ârızâtını îkâʻ eylediği gibi eski ve fenâ bir süt de 
yeni doğan bir çocuk için sem olabilir. Sütnine sütünü mevki‘-i fürûhta 
koyduğu zamân âdetâ sâir ağdiye gibi havâssını teftîşe hükümetin hakk u 
salâhiyeti vardır.

Çocuğun yiyeceği ve husûsât-ı sâire-i sıhhiyesi yolunda olduğu hâlde 
beyne'l-etfâl vefeyâtın tenâkus eylediği iki kere iki dört edercesine isbât 
olunmuşdur. Eğer her kadın çocuğunu kendi emzirse vefeyât daha pek çok 
tenâkus eyler.

Binâenaleyh her vâlide tecrübeye müstenid nesâyih-i tabîbânemizi işit-
meli ve sıhhati, mevkiʻi müsâʻid olduğu hâlde çocuğunu bizzât emzirmek 
gibi bir vazîfe-i mukaddesenin icrâsından çekinmemeli, ta ki, sütnineden 
mütehassıl her nev‘ ıztırâbdan masûn kalabilsin.

Plutarkhos'un gâyet esâslı nasîhatleri vâlideler tarafından işidilip kabûl 
edilinceye kadar Şehremâneti'nin Avrupa'da büyük şehirlerde olduğu gibi 
sühûletle ve muvâfık sütnine tedârükü için lâzım gelen vesâite tevessülü, 
bîçâre çocuklara çöken kesret-i vefeyât belâsını tenkîs etmek üzere etfâli 
bir nezâret-i tıbbiye-i mütemâdiye tahtında bulundurması lâzımdır. Etfâ-
lin Şehremâneti'nden ziyâde ebeveyne, ıyâle âidiyeti meydâna atılıp ta‘rîz 
olunmak istendiği sûretde çocuklar efrâd-ı cemʻiyetden oldukları cihetle 
onları himâye cemʻiyet-i beşeriyenin, meʼmûrîn-i mükellefenin, Şehremâ-
neti'nin cümle-i vezâifinden olması da vârid-i hâtırdır.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Hakîkat, çocuk ağzından çıkar.

[210] Bugün husûsât ve mesâil-i sıhhiye bir meşgale-i umûmiyedir. Her 
tarafda hayâtı muhâfaza, sıhhati vikâye için lâzım gelen vesâite tevessül 
olunuyor. Şehirlerde sokaklar tevsî‘ edili[yo]r, meydânlar açılıyor; bu gibi 
icrââtı ne masraf ne de su‘ûbet men‘ eylemiyor; fukarâ ve ağniyâya ziyâ ve 
havâ verilmek isteniyor. Lâkin ıslâhât-ı sıhhiye meyânında bir mesʼele-i 
esâsiye unuduluyor ki, o da çocuğun sıhhatidir. Hâlbuki bu bâbda istatis-
tikler pek korkunçdur.

Hulâsa, sütnine mesʼelesi etfâlde kesret-i vefeyât, tedennî-i nüfûs nok-
ta-i nazarından pek mühimdir. Maʻrûzâtım sıhhat-i umûmiyeyi muhâfaza 
ile mükellef hey’et-i sıhhiyenin nazar-ı dikkatini celb edemezse sesimi âi-
lelere kadar işitdirebilmekle müftehir ve mütesellî olurum.

151, Divanyolu - İstanbul

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Cümle-i asabiyeden miʻdeye, miʻdeden 
cümle-i asabiyeye dâimî bir mübâdele vardır. 
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[211] MEKTEBLERİN GÖZLERE TEʼSÎRİ

Mekteblerin ve ale'l-umûm iştigâlât-ı tahrîriyeye mahsûs olan devâi-
rin herkes ve ale'l-husûs sinn-i tufûliyet veya şebâbetde bulunan şâkirdân 
üzerlerine bir teʼsîr-i mühimmi vardır. Şöyle ki: Verâseten veya bizzât 
kasru'l-basarîye müsta‘id olanlarda hattâ bu isti‘dâd-ı vilâdî veya zâtîye 
mâlik olmayanlarda iştigâlât-ı tahrîriye kavâ‘id-i sıhhiye hâricinde olacak 
olursa kasru'l-basarînin husûlüne sebeb olacağı gibi hafîf derecesini tezyîd 
ederek bir derece-i amîka îsâl etmeğe müterakkî ve habîs şekli alır. Kas-
ru'l-basarînin bu şekline "kasru'l-basarî-i mekâtib" dahi tesmiye olunur ve 
tagayyürât-ı uzviye husûle getirerek nihâyetde aʻmâlığı tevlîd edebilir ki, 
bu hâl gayr-ı kâbil-i tedâvîdir.

Ahvâl-i mesrûdenin esbâbı ya ziyânın fikdânı veya hurûfâtın gâyet 
küçük olması veyâhûd bu esbâb hâricinde bir sû-i i‘tiyâd sâikasıyla pek 
yakın mesâfeden "otuz santimetre dâhilinde" okuyup yazmak, arka veya 
yüz üstü yatarak okumağı âdet edinmek, dershâne pencerelerinin ve lam-
balarının ciheti kavâ‘id-i fenniyeye mugâyir bulunmak gibi esbâb-ı husû-
siyenin gayrı verâset, vücûdda nehâfet, geçen bir hastalığı taʻkîb eden hâl-i 
nekâhet, fakrü'd-dem ve lenfâviyü'l-mizâc olmak gibi esbâb-ı bünyeviye-
ye sû-i isti‘mâlât ve i‘tiyâdât-ı kabîhanın inzimâmıyla kasru'l-basarî ve 
şekl-i habîsî husûle gelir. Bundan başka mevziʻî olarak tabakât-ı sulbe ve 
karniyenin âfât-ı muhtelifesinde dahi kürre-i aynın tağyîr-i şekl etmesiyle 
kutr-ı kuddâmî-i halfîsi tezâyüd ederek kasru'l-basarî hâsıl olabilir. Bu ci-
hetle uzv-ı basarın faʻâliyet-i fevkalâdesini [212] îcâb etdiren mekâtib ve 
devâir ve sanâyi‘in bazı  şuʻbelerine âid fabrikalarda şerâit-i hıfzıssıhha-i 
aynın ehemmiyet-i azîmesi görüldüğünden sıhhiyûn bu mesʼele-i mu‘tenâ 
bihâ ile pek çok meşgûl olmuş ve el-ân iştigâl etmekde bulunmuşdur.
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Bu bâbda icrâ edilen tedkîkât-ı fenniye ve istatistikiye netîcesi mekâtib-i 
ibtidâiyeden mekâtib-i âliye ve küçük sınıflardan büyük sınıflara çıkıldıkça 
kasru'l-basarînin adedi ve derecâtı tezâyüd etmekdedir. Nitekim Lucerne 
ismindeki müellifin bir sınıf talebesi üzerinde sene-i tedrîsiyenin bidâyetiyle 
nihâyetinde icrâ etdiği tedkîkâtda kasru'l-basar olanların nisbeti yüzde 
yirmiden yüzde yetmiş beşe vâsıl olmuşdur ki, diğer müelliflerin taharriyâtı 
dahi hemen bu derecededir. Kasrü'l-basarînin derecesi aynı şahısda sene 
be-sene tezâyüd etdiği muhakkak olmağla Füyujal'in netîce-i tedkîkâtına 
nazaran bu terakkî-i derecât dâimî ve muntazam olup ale't-takrîb beher sene 
yarım derece (yarım diyoptri) tezâyüd ediyor. Ancak buna sebeb yalnız 
şerâit-i sıhhiye hilâfında iştigâlât-ı tahrîriye olmayıp sıhhat-i bedeniyenin 
dahi dahl-i küllîsi vardır. Nasıl ki fakrü'd-dem ve ondan mütevellid âfât-ı 
ayniye ve emrâz-ı sâire kasru'l-basarînin terakkîsine pek büyük yardım eder. 
Meselâ bir rub‘ derece kadar hafîf kasru'l-basar birçok tifo, kızıl, zâtü'r-ri᾽e 
gibi emrâz-ı umûmiyeden birine mübtelâ olup geçirdikden sonra metânet-i 
vücûdiyesini tamâmen iktisâb etmeksizin hemen nekâheti müteʻâkib 
iştigâlât-ı tahrîriyeye başlayıp gözlerini it‘âb etmesiyle def‘aten kasru'l-
basarîsinin derecesi üç-dört derece tezâyüd etdiği kesretle görülmekdedir. 
Mütehassısînden bazılarının re’yince kasru'l-basarî hemen umûmu gibi olup 
hâl-i tabî‘îde yaradılmış gözlerde kavâ‘id-i sıhhiye hâricinde pek yakından 
okuyarak "fi‘l-i mutâbakat"ı yormak vesâire gibi esbâb-ı mûcibe tahtında 
husûle gelir deniliyorsa da verâset tarîkıyla vilâdî kasru'l-basarîyi inkâr 
etmek kâbil değildir. Ancak yedi-sekiz yaşından evvel çocuklar bu nokta-i 
nazardan gösterilmekdedir zannederim.

Gözlere Zararsız Ziyâ Nasıl Olmalıdır?
İbtidâ ziyânın rengi beyâz [213] ve ihtizâzdan ârî ve mikdârı hadd-i 

kifâyede olup istikâmeti ise doğrudan doğruya göze dâhil olmamalıdır. 
Güneş zevâl vaktinde şu şerâiti hâvîdir: Rengi beyâz ve gayr-ı mühteziz 
ve mikdârı çok ve istikâmeti insânlar başına amûden vâsıl olduğundan 
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gözlere ancak in‘ikâs sûretiyle dâhil olabilir. Bu cihetle ziyâ-yı sınâ‘îyi 
hıfzıssıhha kavâ‘idine tevfîk etmek için güneşin zevâldeki hâlini taklîd 
etmek lâzım gelir. Efkâr-ı âmmede ise bunun hilâfına bir iʻtikâd-ı bâtıl 
mevcûddur. Çok ziyâ gözlere muzır zannıyla şuʻledâr lambalardan ihtirâz 
edilerek mum ziyâsı tercîh olunur. Hâlbuki gözler için bâ-husûs iştigâlât-ı 
tahrîriyesi çok olanlara bundan muzır hiçbir hâl tasavvur olunamaz. Zîrâ 
yazıp okumak için hurûfâtı sühûletle gösterebilecek kadar kâfi bir ziyâ ol-
maz ise okuyan veya yazan zât kitâbı gözüne lüzûmundan ziyâde yaklaşdı-
rır ve kitâb ne kadar yaklaşırsa o nisbetde "fi‘l-i mutâbakat-ı ayn" teşdîd-i 
faʻâliyet ederek gözler yorulur ve ârızî ve geçici kasru'l-basarî hâsıl olur. 
Bu hâl tekerrür etdikçe gözlerde mâddî tagayyürât-ı müteselsile vücûda 
gelerek bazı ahvâlde netîcesi pek vahîm olabilir.

Ziyânın İstikâmeti
Her kangı mevkiʻde olursa olsun, gece veya gündüz gözlere muzır ol-

mamak için ziyânın istikâmeti doğrudan doğruya göze girmemek lâzım 
olduğu gibi nazarı işgâl edecek mâddeyi de gölgede bırakmamalı. O hâlde 
ziyâ ya sağdan veya soldan veyâhûd yukarıdan gelmeli. Ahvâl-i husûsi-
yede yazıhâne üzerine bir lamba koyarak yazıp okumak mecbûriyetinde 
bulunuluyorsa gözler loşda kalabilmek için abajur kullanmalı. Hâl-i hâ-
zırda vesâit-i tenvîriyenin şu serd olunan şerâit-i sıhhiyeye tevâfuk edeni 
elektrik ziyâsıdır. Ondan sonra alâ merâtibihim havâgazı, petrol ve kolza 
lambalarıdır ki, ahîren ihtirâ‘ edilen "oer?!" memeleri vâsıtasıyla bu cins 
lambaların ziyâsı ıslâh edilerek elektrik ziyâsına yaklaşdırılmışdır. Bir 
mum ziyâsı ise ancak hâne derûnunda gezinmeğe ve büsbütün karanlıkda 
kalmamağa kifâyet edebilir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Ağız ceybe göre hükmeder.
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Mekâtibde dershânelerin şerâit-i sıhhiyeye muvâfakati için dershânelerin 
[214] vüs‘âti şâkirdânın adediyle mütenâsib ve teceddüd-i havâya müsâʻid 
oldukdan sonra pencerelerin mesâha-i sathiyeleri mecmû‘u dershâne 
zemîni mesâha-i sathiyesinin lâ-ekal rub‘una müsâvî ve pencereler ufak ve 
adeden çok olmadan ise adedce az, vüs‘atçe büyük ve irtifâ‘ları dershâne 
umkunun iki sülüsü kadar yüksek olmak ve fakat ziyâ aşağıdan gelerek 
şâkirdânın gözlerini kamaşdırmamak için pencereler dershâne zemîninden 
bir metre yirmi santimetre kadar yüksekden başlayıp nihâyet ulyâları 
lüzûmu olduğu kadar tavana yakın bulunmak lâzımdır. Ziyâ iʻtibârıyla 
dershâneler için esâs kâʻide dershânenin her bir noktası müsâvî derecede 
münevver olmak ve pencereden en uzak bir noktada bulunan şâkird en 
ufak hurûfâtı kolaylıkla okumak ve bu şerâiti te’mîn için pencerelere 
karşı en uzak bir noktada oturan bir şâkird pencereden semâyı bir mikdâr 
"otuz santimetre kadar" görmeli. Pencerelerin kangı cihetde olmasına 
gelince; yazı yazarken el ve kalemin gölgesi yazılan hurûfâtın üzerine 
düşmemek üzere elsine-i garbiye soldan sağa yazılmasından Avrupalılar 
ziyâyı sol tarafdan almağı kabûl etmişler ise de lisânımız sağdan sola 
yazıldığından mekâtibimizde pencereler sağ cihetden olmak lâzım gelir. 
İmkân müsâʻid olduğu yani dershânenin sağ ve sol cihetlerinde diğer binâ 
mevcûd olmayıp her iki cihet açık ve serbest bulunduğu takdîrde mâdemki 
mekâtibde Avrupa lisânları dahi tedrîs olunmak mecbûriyeti vardır, hem iki 
cihete yazabilmek ve hem de ziyânın mikdârını tezyîd ederek matlûb olan 
aydınlığı te’mîn etmek için dershânelerin sağ ve sol taraflarında aded ve 
vüs‘atçe müsâvî ve mütekâbil pencereler yapmak muvâfık-ı maslahatdır. 
Dershâne pencerelerinden gelen ziyânın en fenâ istikâmeti sakfdan veya 
pencereler zemîne kadar inmiş olmasından dolayı aşağıdan veyâhûd 
şâkirdânın ön ve arkasından gelmesidir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Beden râhatda olduğu zamân rûh ha-
reketdedir.
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Dershânelerde Ziyâ-yı Sınâ‘î
Leylî mekâtib dershânelerinde isti‘mâl olunacak vesâit-i tenvîriyenin 

en iyisi elektrik lambasıdır. Dershânelerin sakfları kubbe şeklinde muka‘ar 
ve mücellâ yapılarak merkezine gâyet kuvvetli bir elektrik lambası taʻlîk 
edilip lambanın altına maʻdenî muka‘ar ve mücellâ bir sath-ı [215] âkis 
vaz‘ olunursa ziyâ münteşir ve mütesâvî bir sûretde dershânenin her bir 
noktasını tenvîr edip şâkirdânın beheri mikdârı kâfi ziyâya mâlik olacağı 
gibi gâyet şiddetli olan menba‘-ı ziyâ sath-ı âkis vâsıtasıyla mestûr bulu-
nacağından şâkirdânın gözleri şiddet-i ziyâya ma‘rûz olmak avârızından 
masûn kalır. Bu sûret mümkün olmadığı hâlde dershânenin vüsʻatine göre 
mikdâr-ı kâfi müteʻaddid havâgazı, o da olamaz ise petrol lambaları taʻlîk 
ederek "oer?!" memeleri kullanmalı. Maʻamâfîh dershânenin her bir nok-
tasının hadd-i kifâyede ve sûret-i mütesâviyede aydınlık olmasına dikkat 
edilmelidir.

Kitâblar
Gözleri yormamak ve bir takım avârıza ma‘rûz kılmamak için kitâb-

ların hurûfâtı kâbil olduğu kadar büyük, hurûfât ve satırların araları açık, 
mürekkebin rengi gâyet koyu siyâh, eşkâl-i hurûfât vâzıh sûretde bi-hak-
kın tabʻ olunmuş olmalıdır. Bu dakâyıka vâkıf olmayan bazı müellif ve 
matbaʻa sâhibleri kitâbların mü[te]haccim olmaması veya süslü olması 
maksadıyla gâyet küçük ve zarîf hurûfât intihâb ediyorlar. Hele ekserî 
kitâblarda hâşiye olarak pek küçük hurûfât kullanılması hemen kâʻi-
de hükmüne girmişdir. Bu yoldaki hurûfâtın gözlere olan mazarratlarına 
binâen husûsuyla mekâtibe mahsûs kitâblar için Avrupa'da mütehassısîn 
tarafından taʻyîn olunan şerâite tevâfuk etmeyen mekteb kitâbları sıhhat-i 
umûmiye nâmına Maʻârif Nezâreti tarafından men‘ edilmişdir. Matbû‘ 
olan kitâbların kavâ‘id-i sıhhiyeye muvâfık olması için lâzım gelen şerâit 
şunlardır: Hurûfât on puntolukdan daha küçük olmamalı, satırların tûlü 
sekiz ilâ on santimetreyi tecâvüz etmemelidir ki, bir satırdan diğer satı-
ra geçerken gözler dönmek için vüs‘atli hareket icrâ ederek yorulmasın. 
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Hurûfât birbirinin içine geçmeyip araları münâsib derecede mefrûk bulun-
malı. Satırların araları sık olmayıp lâ-ekal dört milimetre olmalı. Şerâit-i 
mesrûdeyi hâiz olan bir kitâb bir mum ziyâsına karşı bir metre mesâfeye 
vaz‘ olunursa gözleri hâl-i tabîʻîde bulunan bir şahıs seksen santimetre 
uzakdan kolaylıkla okuyabilir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Zihin perîşân oldukdan sonra göz görmez.

Mekteb müdürleri kitâbları [216] bu usûl dâiresinde muʻâyene etmeli; 
şerâit-i mezkûreye tevâfuk etmeyeni yani bir mum ziyâsına karşı bir met-
rede bulunup seksen santimetreden tabî‘î bir gözün okuyamadığı kitâb ve 
harîta vesâireyi şâkirdânın sıhhati nâmına reddetmelidir. Kitâb ve defter 
kâğıdları yazılacak hurûfâtı bi-hakkın resmetmeğe müsâʻid olacak kadar 
iyi cinsden fakat gayr-ı mücellâ ve mürekkeb arka tarafa geçmeyecek ka-
dar kalın ve rengi temiz beyâz daha muvâfıkı açık sarı olmalıdır. Husû-
suyla şâkirdânın defterleri için her hâlde sarı kâğıd intihâb olunmalıdır. 
Beyâz kâğıd üzerinde her ne kadar hurûfât daha vâzıh u zâhir olursa da 
çok devâmlı okunduğu zamân beyâz renk gözleri kamaşdırıp it‘âb etmek 
mahzûruna binâen sarı renk müreccahdır.

Sıralar
Şâkirdânın esnâ-yı tahsîlde sıhhate gayr-ı muvâfık vazʻiyet almamaları, 

çarpık oturmamaları, başlarını çok önlerine eğmemeleri ve nazarlarını iş-
gâl eden eşyâyı gözlerine pek yaklaşdırmamaları için dershâne sıralarının  
matlûba muvâfık olması lâzımdır. Mekteb sıraları iki kısımdan mürekkeb-
dir. Birinci kısım oturmağa mahsûs olup her şâkird için ayrı veya iki şâkird 
için bir sıra olmalı. Bu sıraların irtifâʻı şâkirdânın kâmetiyle mütenâsib 
olacağndan muhtelif sinde ve sınıfda bulunan talebelere göre taʻyîn edil-
meli ve sıraların altında ve biraz ön tarafda ayakları râhatça üzerine vaz‘ 
edebilecek sûretde basamak ve şâkird kâimen oturduğu vakit arkasını da-
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yamak için sıranın arkalığı olmalı. Üzerine kitâb vesâire vaz‘ına mahsûs 
olan sıranın ikinci kısmı yine şâkirdânın kâmetiyle mütenâsib bir irtifâ‘da 
ve on beş derece kadar mâil olup birinci kısım ile aralarındaki mesâfe ne 
pek açık ve ne de pek dar olmalı.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Gözlere iyi görünen şeyden kalb mem-
nûn olur.

Şöyle ki: Şâkird sıranın üzerinde düz ve râhatça oturup ayaklarını basa-
mağa ve arkasını sıranın arka tahtasına dayadığı zamân dirseğini mâil sı-
raya dayayarak baş ve vücûd doğru durduğu hâlde kolaylıkla yazı yazabil-
meli ve aynı vazʻiyetde kitâb okurken [217] gözleri ile kitâbın arası 30 ilâ 
35 santimetreden ne ziyâde ve ne de eksik olmalı. Mekteb sıraları şerâit-i 
mesrûde dâhilinde olur ve şâkirdânın esnâ-yı tahsîlde çarpık oturmamaları 
ve ziyâde eğilerek çirkin vazʻiyet almamaları mürebbîler tarafından taht-ı 
nezâretde bulundurulursa birçok avârızın önü alınmış olur. Sinni olduk-
ça ilerlemiş ve evvelce çirkin vazʻiyet almağı i‘tiyâd edinmiş olanlar için 
Kallmann tarafından ihtirâ‘ edilmiş gâyet basît bir âlet mevcûddur ki, bu 
vâsıta ile çocuğun başı tesbît edilerek dûçâr olduğu sû-i i‘tiyâd bertaraf 
olunur. Bir sınıfda mevcûd olan vesâitin mükemmeliyetine ve mürebbî ve 
müderrisler tarafından icrâ edilen takayyüdâta rağmen esnâ-yı tahrîr veya 
kırâatda başını çok eğen, ya kitâbı gözlerine yaklaşdıran, yazılarını çarpık 
ve gayr-ı muntazam yazan, tahta başında tebâşîr ile yazılan hurûfâtı veya 
duvardaki harîtaları göremeyen, ara sıra şaşı bakan şâkird bulunursa göz-
lerinde bir ârıza bulunduğunu istidlâl ederek lâzım gelen tedâbîre vaktiyle 
tevessül etmelidir. Zîrâ bu gibi avârız eskidikçe tedâvîsi güçleşir ve bilâha-
re gayr-ı kâbil-i tedâvî bir hâle gelir. Hafîf derecede kasru'l-basar olanlar-
da tedâbîr-i tahaffuziyeye riʻâyet edilmediği hâlde ârıza müterakkî şeklini 
iktisâb eder. Medîdü'l-basar olanlar gözlerini uzvî ve vahîm birçok avârıza 
ma‘rûz bırakırlar. Her iki gözü aynı derecede görmeyenler  -ki hemen yüz-
de seksen böyledir-  şaşılığa, eğer fark oldukça ziyâde ise, az gören göz ile-
ride hiç görmemeğe mahkûm olur. Yedi sene zarfında Dersaadet mekâtibi 
şâkirdânı meyânında sebkat eden müşâhede-i zâtiyeme nazaran bu sûretle 
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ya kısmen veya külliyen rü’yetini gâib etmiş olanların adedi şâyân-ı tees-
süf bir derecededir. Bâ-husûs bu felâkete ma‘rûz kalanlar ekseriyetle çok 
çalışıp gözlerini yoran yani müsta‘id olanlar ve istikbâl için büyük büyük 
hizmetlere kendisini hâzırlayanlardır. İşte bu esbâba mebnîdir ki, Avrupa 
mekâtibinde birçok fedâkârlıklar ihtiyârıyla kavâ‘id-i sıhhiyeye ta‘alluk 
eden en küçük teferruʻât bile pek büyük ehemmiyetle düşünülüyor. Sıbyân 
mekteblerinden mekâtib-i âliyeye kadar hemen her mektebin bir hekîmi 
vardır.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Gönül maʻsûmdur, gördüğünü ister.

Bir çocuk mektebe girerken gözleri muʻâyene edilerek defter-i mah-
sûsuna bulunduğu hâl kaydolunur. Mektebden şehâdetnâme alıp çıkana 
kadar her sene [218] terfîʻ-i san‘at etdikçe tekrâr muʻâyene edilerek göz-
lerdeki vukû‘u melhûz olan tagayyürât kaydına zammolunmağla berâber 
iktizâ eden tedâvî ve tedâbîre iʻtinâ edilir. Husûsî bir hekîme mâlik ol-
mayan mekteblere şâkirdân dâhil olurken gözlerinin bulunduğu hâle dâir 
çocuğun ta‘allukâtı vâsıtasıyla bir mütehassıs tarafından rapor taleb olu-
narak künyesine rabt edilir. Şu usûl-i müstahsene ibtidâr olunalı mekâtib 
şâkirdânı meyânında gözlerini gâib edenlerin adedi yüzde doksan tenâkus 
etdiği istatistiklerle sâbitdir.

Emrâz-ı Ayniye Mu‘allimi Kâimmakâm
Esad

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye:
Miʻdeni hafîf tut
Başını serin
Ayağını sıcak tut
Düşünme derin
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[219] MEKTEBLERE ÂİD KAVÂʻİD-İ SIHHİYE

1886 senesi Mayıs'ında Cenevre şehri Meclis-i Sıhhîsi mektebler hak-
kında mukarrerât-ı âtiyeyi kabûl eylemişdir:

1-Ale'l-umûm mekâtibde öğleden sonraki vezâif alafranga ikiden evvel 
bed’ etmemeli.

2-Sabâhın ilk sâ‘atlerini en ziyâde hasr-ı zihin edilmesi lâzım gelen 
derslere ve son sâ‘atleri resim ve cimnastik vesâireye tahsîs eylemeli.

3-Her dersden sonra talebeye bir müddet istirâhat vermeli. Cimnastik 
dersleri mümkün mertebe yevmî olmalı.

4-Ders müddetleri yukarı sınıflar için üç çâryek sâ‘at olup aşağı sınıfla-
ra inildikçe müddet kısa[l]tılmalı.

5-Mu‘allim talebede yorgunluk âsârı görünce hemen dersi taʻtîl edip 
kendilerini bir müddet istirâhat etdirmeli.

6-Mu‘allim, çocukların evzâ‘ u etvârını dâimâ taht-ı tarassudda bulun-
durarak içlerinde bilâhare vücûdlarını sû-i eşkâle dûçâr edecek vazʻiyet 
alanlara ihtârât ve tenbîhâtda bulunmalı.

7-Dersler o sûretle verilmeli ki, talebe hem dinlemeli hem söylemeli, 
yani mu‘allim bir müddet takrîrden sonra kendilerine bazı es᾽ile îrâdıyla 
taʻlîm olunan dersin tatbîkâtını icrâ etdirmeli.

8-Taʻlîm ve tedrîs mütenevvi‘ olmalı, yani yekdiğerini taʻkîb eden ders-
lerin mümkün mertebe irtibâtları olmamalı. Uzun müddet tahrîrî vezâifden 
ictinâb olunmalı.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İstimnâ᾽ gençlerin sebeb-i harâbı, ih-
tiyârların vebâsıdır.

[220] 9-Tedrîs olunan dersler talebenin kuvve-i müdrikesiyle mütenâ-
sib olmalı.

10-Fikri ziyâde it‘âbdan tevakkî eylemeli. Sin ilerledikçe şâkird muhâ-
keme edebilmek üzere tedrîcen serbest bırakılmalı. 

11-Talebe lâyıkıyla anlayabildikleri şeyi kolayca öğrenirler. Zihni yor-
mayarak bir şey öğretmek için güzel bir 
takrîr ezberletmeğe tercih olunmalıdır. 

12-Hânelerde husûsî tedrîsât-ı umûmî 
programların şu‘abât-ı esâsiyesine âid ve 
çocuğun sinni ve kâbiliyet ve isti‘dâdı ile 
mütenâsib olmalı. Mücâzât makâmında 
verilecek fazla vezâifden katʻiyen ictinâb 
edilmelidir. 

Usûl-i Teşhîs-i Emrâz (Raquel), Em-
râz-ı Dâhiliye (Strümpell) nâmında iki 
eser-i mütercemi mevcûddur.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Nutfe, 
bir katre-i dimâğdır.

EFKÂR-I BÂTILA-İ AVÂMA ÂİD 
BİRKAÇ SÖZ

İlm-i Tıb ve daha doğrusu fenn-i tedâvî kadar herkesde efkâr-ı bâtı-
lanın envâ‘ına sebebiyet veren hiçbir fen yokdur. Tabâbet hastalıklardan 
sûret-i taha[ffu]z u tevakkîyi, âlâmın teskînini ve bazı illetlerin teşfiyesini 
öğretir bir fen ve daha düzcesi hayât ile memât ilmi olduğundan her kangı 
sınıfa mensûb olursa olsun her insânın sevk-i tâbî‘i ile muhâfaza-i sıhhati 
için tabâbetden ve husûsuyla bunun müdâvât kısmından hissemend olma-

Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Emrâz-ı Dâhiliye Mu‘allimi 

Ferîk sa‘âdetlü Feyzullah Paşa 
hazretleri

S. E. Le Prof. Feyzoullah Pacha
Général de division
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sı [221] tabî‘idir. Hâlbuki tabâbet herkesin kolaylıkla öğrenebileceği bir 
şey olmadığından "Lokman Hekîm'in şu sanʻatından" ale'l-amyâ bir neb-
ze maʻlûmât-ı sathiye alınarak bir takım uydurma te’vîller ve indî ilâclar 
ile ilk fırsatda tatbîkâta başlanması gayr-ı kâbil-i taʻmîr birçok fenâlıklar 

tevlîd etdiğini ve şu hâlin ta‘ammüm ü in-
tişârını her gün maʻa't-teessüf görüyoruz.

Fikr-i bâtıl cehâletden bedterdir. Zîrâ 
böyle fikirde bulunan adam iʻtikâd-ı bâtı-
lında sebât eder, hakîkati öğrenmek is-
temez ve terakkiyât-ı fenniyeyi de inkâr 
eder. Nitekim terbiye-i etfâl hakkında 
ebeveyne edilen nesâyih-i tıbbiyeye kar-
şılık olmak üzere ekserî familya halkı ta-
rafından:

"-Vâlidem bana böyle yapmağı öğ-
retdi ve ecdâdımız nasıl yetişdiler?" suâl 
yâhûd cevâbını almakdayız. Buna karşı ne 
cevâb verilebilir? Eğer tabîb, iktizâ eden 
tafsîlâtı delâil-i  mukni‘a ve tecârüb-i 
zâtiye ile verir ve bi'l-muhâkeme ızhâr-ı 
hakîkate çabalarsa huzûrunda mütâlaʻası 
tasdîk edilir, muhâkemâtında iʻtirâz olun-
maz. Lâkin tabîb müfârakat eder etmez 

yine herkes bildiğinden şaşmayarak ona göre hareket eyler. Meselâ dişleri 
sürmekde bulunan birkaç aylık çocuk kanlı ve yeşil olmak üzere ishâle dûçâr 
olsa bunlar "dişden ileri geliyor" denilip tabîbe mürâcaʻat edilmez. Vâhî bir 
takım vesâite mürâcaʻatla vakit geçirilir. Çocuk günden güne za‘îf düşer.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Fikr-i bâtıl, cehâletden mütevelliddir.

Nihâyet ekseriyâ olduğu gibi vefât eder yâhûd son dereceye gelince 
tabîbe götürülür ki, artık hekîm bile [222] sönmüş, erimiş olan o bîçâre 
maʻsûma karşı kollarını kavuşdurmakdan başka bir şey yapamaz.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Serîriyât-ı Mütenevvi‘a-i 

Dâhiliye (Poliklinik) Mu‘allimi 
sa‘âdetlü Mikail Horasancıyan 

Efendi hazretleri
S. E. Le Prof. M. 
Khorassandjian
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Terbiye-i Etfâl Hakkında Efkâr-ı Bâtıla
Çocuk daha doğar doğmaz zaʻf u nezâketiyle berâber kavânîn-i tabîʻi-

ye-i beşeriyeye tâbiʻdir. Mihnet ü meşakkate düşer. Bîçâre maʻsûm hare-
ket edip sesini çıkarır çıkarmaz sıkı sıkıya kundaklanarak uyuşdurulur ve 
sanki muhâfaza maksadıyla havâdan mahrûm kılınır ve daha birçok âdât-ı 
gayr-ı ma‘kûle ile âdetâ doğduğuna kabâhat etmiş gibi işkencelere konula-
rak hayâtın daha ilk devresinde âlâm u ıztırabâta atılır.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Hıfzıssıhha Mu‘allimi ve 

Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye 
Reîs-i Sânîsi Ferîk sa‘âdetlü 

Ferdinand Paşa
S.E. Le Prof. Ferdinand

Général de division Colonel

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Serîriyât-ı Mütenevvi‘a-i 

Dâhiliye Mu‘allim Muʻâvini 
Mîralây izzetlü Vahan 

Beyefendi
Mr. Le Dr Vahan Bey Colonel

Prof. agrégé
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Kundak
Akvâm-ı muhtelifenin suver-i muhtelife 

üzere tıfl-i nevzâdı sardıkları bezlere umû-
miyetle "kundak" ismi verilir. Vâlideler ço-
cukların vücûduna nokta-i istinâd olmak ve 
bedenlerini takviye eylemek için ekseriyâ 
kundağı teşkîl eden aksâm-ı muhtelifenin 
ayrı ayrı çokça sıkılmasını kavânîn-i meş-
rûtadan addeylediklerinden omuzlardan 
ayak uçlarına kadar bütün vücûdu birkaç 
mahallinden bezler ile sıkışdırdıkdan son-
ra bununla da kanâʻat etmeyerek çocuğu 
boyunun yedi-sekiz misli uzunluğunda ve 
beş-altı parmak genişliğinde uzun bir bez 
ile de tekrâr yukarıdan aşağıya kemâl-i iʻ-
tinâ ile sarar ve bedenin bükülüp incinme-
mesi maksadıyla kolları iki yanda ve bacak-
ları da zor ile 
yanyana uza-
darak bağlar-
lar.

[224] Ve 
başı da tekrâr 
bir bez ile 
üstlüklü sû-

retde rabt ederler ki, bu hâlde zavallı yavru-
cak bir cism-i gayr-ı müteharrik hâlini alır.

İşte şu acınacak hâl memleketimizde ol 
derece zihinlerde yerleşmiş ve ta‘ammüm 
etmiş ki, tebdîl-i efkâr için edilen nesâ-
yihin aslâ teʼsîr etmediği maʻa't-teessüf 
görülüyor.

[223] Mekâtib-i Tıbbiye-i 
Şâhâne'de Emrâz-ı Umûmiye 

Mu‘allimi Ferîk sa‘âdetlü Nafiz 
Paşa hazretleri

S. E. Le Prof. Nafiz Pacha
Général de division

Âsârı: Emrâz-ı Dâhiliye (Tar-
dieu), Emrâz-ı Dâhiliye (Nie-
meyer, beş cild), Hıfz-ı Sıhhat, 
Emrâz-ı Umûmiye (Hallopeau), 
Emrâz-ı Etfâl (Despine, Picot) 

vesâire.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Serîriyât-ı Dâhiliye Mu‘allimi 
Mîrlivâ saʻâdetli Zoéros Paşa
S. E. Le Prof. Zoéros Pacha

Général de brigade
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Kundaklardan mütevellid mazarrat birçok olup başlıcaları şunlardır:
1-Çocuk, kundağı teşkîl eden muhtelif bezler ile sıkılmayacak sûretde 

sarılsa belki kıta‘ât-ı mezkûre bedeni sıcak tutar ve bir dereceye kadar etrâf 
ve aʻzâ için nokta-i istinâd olabilir. Bilakis yukarıda zikredildiği sûretde 
tazyîk olunursa ef‘âl-i hayâtiyenin belki 
kâffesine halel gelerek zaʻf-ı bedene bir 
menba‘-ı dâimî olur. Bir müddet kundak 
cenderesinde bulunmuş bir çocuk şu azâb 
u cefâdan muvakkat olsun âzâd eylediği 
zamân hemen tebessüm edip nîm meflûc 
kol ve ayaklarını harekât-ı muhtelife ile 
oynatır ve geniş nefes alarak sağa sola 
dönmeğe başlayıp hoşlanır. Bu hâli kim 
görmemişdir?

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Yaşa-
yarak ihtiyârlanılır.

2-Eğer kundak bir müddet çözülme-
yecek olursa kol ve bacakların meflûc 
oldukları görülmüşdür. Yumuşak olan 
kemikler bu tazyîkden müteessir olur. 
Husûsuyla bacaklar arasına da bez çı-
kınları yerleşdirilmiş ise bu sûret aʻzâ-i 
mezkûrenin pergârvârî eğrilmesine yâhûd 
bez konmayarak dizler [225] ziyâde sıkıl-
mış ise aksi sû-i şekle ve kezâ ayakların 
içeriye doğru çarpılmaları gibi vazʻiyât-ı garîbeye sebeb olur ki, dimâğları 
bunlara mümâsil âdât-ı vahşiyâneden her nasılsa kurtulup da ileride kuv-
ve-i zekâiyesini tenvîr ederek işi anlayan çocukların elbet ebeveyni için 
"Allah râzı olsun" demeyecekleri âşikârdır.

3-Kan lâyıkıyla cevelân edememekle cild ve etrâfın neşv ü nemâsına 
halel târî olacağı ve a‘zâ-yı dâhiliyede bir hücûm ve rükûdet-i demeviyeye 

Fransa Encümen-i Dâniş-i 
Tıbbîsi aʻzâ-i muhâbirinden 

sa‘âdetlü Doktor Zambako Paşa 
hazretleri

S. E. Le Dr. Zambaco Pacha
Membre de l'académie de Paris
Cüzâm, Eski Mısrîlerde Frengi, 

Morfin ile Tesemmüm vesâir 
mesâil-i mühimme hakkında 

Fransızca kaleme alınmış âsâr-ı 
mu‘tebere ve adîdesi vardır.
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sebeb vereceği cihetle dimâğ ve zârlarında ve akciğer ve karaciğerde ve 
en mühim echizede ihtikânât ve enzife ve iltihâbât tevellüd edeceği mu-
hakkakdır.

4-Kafes-i sadrın tazyîki ciğerlerin serbest teneffüs etmelerine mâniʻ 
olduğu gibi usret-i teneffüse ve teehhur-ı neşv ü nemâ-yı sadrdan dolayı 
teverrüme kadar sebebiyet verebilir.

5-En kesretli tesâdüf olunan mahzûrlardan biri de usûl-i mezkûr tahtın-
da çocukları temiz bulundurmanın imkân hâricinde olmasıdır. Hakîkaten 
kundağı teşkîl eden müteʻaddid bezlerin çözülüp bağlanılması hayli bir 
iş olduğundan gerek üşenmekden ve gerek kirlenip kirlenmediğini tabî‘î 

iyice tahmîn edememekden zâten nâzik 
ve kundakla da neşv ü nemâsına halel ge-
tirilip kuvve-i hayâtiyesi azaltılmış olan 
cild muharrik ve muharriş olan idrâr ve 
mevâdd-ı gâita ile bir müddet temâsda 
durmağla kasık ve bacak aralarının kızar-
masına [226] sebebiyet vererek çocuğun 
ıztırâbâtını artdırdığı gibi hayâtını dahi 
tehlikeye koyduğu görülmüşdür.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Hayât 
yaşamak değil, sıhhatde bulunmakdır.

Binâenaleyh aklı başında olanlar teh-
likeli ve âdetâ mühlik olan bu usûlden 
vazgeçmelidir. Etfâlin nâzik ve körpe 

olan vücûdlarının kendi hâlinde serbest bırakılmaları kadar fâide-bahş bir 
vâsıta tasavvur olunabilir mi? En vahşî ve bedevî adamların hayvânâtda 
olduğu gibi çocuklarını kendi hâline bırakarak azamet ve kuvve-i tabîʻiye 
ile arslan yavrusu gibi yetişdirdikleri isbât-ı müdde‘âya kâfi bir delîl değil 
midir?

Meşâhîr-i etıbbâdan Doktor 
Mösyö Mühlig

Mr. Le Dr. Von Mühlig, le pére
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Öyle ise:
"-Çocuklarımızı nasıl kundaklayalım?" denilir ise bunun için hem-mes-

leğim Besim Ömer Paşa'nın Sıhhat-nümâ-yı Nevzâd nâmındaki risâlesinin 
mütâlaʻasını tavsiye eylerim.

[227] Beşik
Çocukların vilâdetlerini müteʻâkib ilk aylarda yatırıldıkları yatağa "be-

şik" ismi verilir.
Bir odada beşiğin konulduğu mahal herkesin zannı gibi ehemmiyet-

den ârî değildir. Buna adem-i dikkatden veya vukûfsuzlukdan çocukların 
şaşılığına sebebiyet veriliyor. Bunun için beşiği odanın öyle bir tarafına 
koymalı ki, aydınlık önden veya arkadan gelsin ve duvarda ve masa üze-
rinde nazar-ı dikkati celb edecek resim levhaları ve zînete müte‘allik tuhaf 
şeyler var ise bunlar da çocuğun karşısına tesâdüf etdirilmemeli ki, çocuk 
mütemâdiyen gözlerini yan tarafa çevirmeğe mecbûr edilmekle şaşılığına 
sebebiyet verilmesin.

Çocuğu uyutmak maksadıyla beşiği sallamak âdetine [228] ne di-
yelim? Etıbbânın ekserîsi bunun aleyhindedir ve hakları da vardır. 
Zîrâ eğer çocuğa vaktiyle süt vererek karnı doyurulursa gelişi güzel 

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Serîriyât-ı Dâhiliye Mu‘allim Muʻâvini 
Mîrlivâ izzetlü Celâl İsmail Beyefendi

Mr. Le Dr. Djélal Ismail Bey
Prof. agrégé

Colonel

Gülhane Hastahânesi'ne meʼmûr 
Kolağası Doktor Süleyman 

Numan Bey
Mr. Le Dr. Suleyman Numan Bey

Ajudant-Major
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meme vermekden mütevellid sancı ve kay 
vesâir teşvîşâta meydân verilemeyeceğin-
den çocuk kendi hâlinde bırakılmağla râhat 
uyuyabilir. Kundak sıkı olmayacak olur, 
bacak ve dizleri idrâr ile ıslanmamış ise 
çocuk yine sallamaksızın uyur. Bir takım 
vesâite mürâcaʻat etmek ve ez-cümle beşi-
ği sallamak ile çocuğu uyutmak hıfzıssıh-
ha-i etfâle adem-i riʻâyetdir. Bazen haşhaş 
şurûbu vesâir muhaddir ve nevm tertîbât 
dahi i‘tâ edilmekle teşvîşât-ı hazmiyeye, 
adem-i tegaddîye ve bilâhare bîçârelerin 
bunak olmalarına ve çok defa bir nevm-i 
ebedîye ve beşiği sallayarak uyutmak ço-
cuğun beynine fazla kanın hücûmuyla ola-
cağından isti‘dâd-ı şahsîye göre ya beynin 
veya zârlarının iltihâbına veyâhûd büyü-
düğü zamân abdâl ve sersem olmasına 
sebebiyet 
ver i lmiş 
olur.

Bunlardan hızlı beşik sal[la]ntısı ay-
nıyla vapur sallanması gibi teşvîşât-ı haz-
miyeyi ve kayyı mûcib olur. Çocuğun 
kendiliğinden râhat uyuduğunu isteyen 
şefkatli bir vâlide kavâ‘id-i sıhhiyeye riʻâ-
yeten yavrusuna dâimâ muntazam ve mik-
dâr-ı matlûbda gıdâsını vermeli, kundak 
bezlerini merhametsizcesine sıkmamalı, 
dâimâ aynı sâ‘atlerde uykuya yatırmalı ve 
havâ vermelidir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Mu‘â-
lece ile yaşayan sefîlâne imrâr-ı hayât 
eder.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Hıfzıssıhha Mu‘allim Muʻâvini 

Tabîb-i edîb Mîralây Fahri 
Beyefendi

Mr. Le Dr. Fahri Bey
Prof. agrégé

Colonel

Haydarpaşa Hastahânesi'ne 
meʼmûr Kolağası Doktor Ali 

Galib Bey
Mr. Le Dr. Ali Galib Bey

Adjudant-Major
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Beşikden bi'l-istifâde çocuğun yatak 
takımı için dahi bir-iki söz [229] söyleye-
lim. Yün ve tüy şilte ve yasdıklar[ı] ziyâ-
de sıcak tutduklarından çocuğun dâimâ 
terlemesine ve za‘fına sebeb olur. Bilakis 
çocukları sert şilte ve yasdıkda yatmağa 
alışdırmalıdır.

Hava Vermek
Etfâlin cevelân-ı demlerindeki faʻâ-

liyetden zâten ihtikânât ve iltihâbâta 
müsta‘id bulunan a‘zâ-yı dâhiliye ve 
cildiyeleri tebeddülât-ı havâiyeden ne 
derece sühûletle müteessir olacakları 
bedîhîdir. Mütemâdiyen gâyet sıcak ve 
iyice mahfûz odada vakit geçiren nâzik 
bebeklerin hemen havâ almalarıyla nezle 
ve öksürük ve ishâl vesâir râhatsızlıklara 

mübtelâ oldukları dâimâ görülmüyor mu? Bu hâl havâsı fenâ bir mahalde 
dar ve alçak ve rutûbetli ve karanlık bir evin alt katında bulunan bir fukarâ 
çocuğunda vâki olursa netîcesi daha vahîm olacağı şübhesizdir.

Binâenaleyh çocukların ciğerlerini mevsimin tebeddülât-ı havâiyesine 
ve soğuğa alışdırmak mutlak lâzımdır. İşte ancak bu vâsıta ile husûsuy-
la medenî memleketlerdeki ağniyâ takımı çocukları arasındaki vefeyâtın 
mikdârı tenâkus edebilir. Fi'l-vâkiʻ birkaç aylık çocukların kış, yaz münâ-
sib zamânlarda, meselâ kışın öğle vakti, yazın sabâh ve akşâm üstleri bir 
müddet bağçede bulunmaları ve sinlerine göre koşup oynamaları lâzımdır.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Havâ en müessir bir gıdâdır.

Emrâz-ı Dâhiliye 
müteveggılîninden Doktor 

Mösyö Noulis
Mr. Le Dr. Noulis
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Gusül ve İstihmâm
Nevzâd ve etfâlin husûsuyla soğuk su 

ile yıkanmaları veya banyoya konmaları 
keyfiyeti ve netâyic-i hasenesi anlaşıl-
mamakda ma‘kûl bir sebebe bilâ-istinâd 
efkâr-ı umûmiyece garîb görülmekde ve 
hattâ takbîh [230] bile olunmakdadır! 
Hâlbuki târîhe âşinâ olanlara en eski ka-
vimlerin yeni doğan çocuklarını sîne-i 
mâderden alıp derelerin buz gibi suları-
na demircilerin sıcak ve yumuşak demiri 
çelik yapdıkları gibi daldırıp çıkardıkları 
elbet maʻlûmdur.

Küçük çocuğun tekmîl vücûdunu so-
ğuk su ile her gün ve her mevsimde sil-
mek, yıkamak veya banyo eylemek bir-
çok âfât-ı cihâz-ı teneffüsîye ve nezleler 

ile ihtikânâta sebeb olan tahavvülât-ı havâiyeye karşı idman ve kışın soğu-
ğuna mukâvemet hâsıl etdirecek en iyi bir vâsıta-i tahaffuziye olduğu gibi 
nahîf ve sölpük etli lenfâvî asabî çocukların za‘fını bir kat daha artdıran 
yaz mevsiminin sıcak günlerinde emsâlsiz bir mukavvîdir. Ale'l-umûm ço-
cuklarda, aks-i ameli kaçırmayacak bir müddet-i kalîlede soğuk su ile her 
kangı sûretde olursa olsun, istihmâmdan hiçbir mazarrat tevellüd edemez. 
Eğer sath-ı cildde müterâkim mevâddı temizlemek matlûb ise sabunlu sı-
cak suyun isti‘mâli az müddet imtidâd eden soğuk su dökünülmesini veya 
onunla silinmesini taʻkîb etmelidir ki, bu tarzda aks-i amel daha mükem-
mel hâsıl olur ve çocuk tatlı ve istirâhat-bahş bir iyilik hisseder. Sath-ı cil-
din temizliği süs makâmında olmayıp şerâit-i esâsiye-i sıhhiyedendir. Zîrâ 
cild a‘zâ-yı dâhiliye-i mühimmenin hâricden gelecek olan intânına karşı 
hâil-i mihanikî olduğu gibi teneffüs ile de mübâdelât-ı gaziyeye bir vâsıta 
olarak ciğerlerin yardımcısıdır. Cild, yara ve çatlak olmadıkça yâhûd cild-
de takarrür eden tabîʻî veya ârızî mikrobların bir müddet temâsıyla tahar-
rüşü bulunmadıkça tarîk-ı sirâyet-i emrâz olamaz. Bunun için sath-ı hâric-i 
vücûdun sık sık yıkanması  -ister sıcak ister soğuk ya ilâclı veya sabunlu 

Emrâz-ı Dâhiliye 
mütehassısîninden Doktor 

Ormanyan Efendi
Mr. Le Dr. Ormanian
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su ile-   şart-ı aʻzamdır. Ayrıca deniz banyosuna husûsuyla çocuklara âid 
maʻlûmât almak isteyenler Deniz Havâsı ve Hammâmları nâmıyla yazmış 
olduğum risâleye mürâcaʻat edebilirler.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İdman insânı kendisine sâhib kılar.

Harekât-ı Cismâniye
Çocuklara büyüklerden ziyâde harekât-ı bedeniye ehemm ü elzemdir. 

Üçüncü, dördüncü aydan iʻtibâren soğuk aldırmamak şartıyla bir çocuğun 
kol ve bacakları serbest bırakılarak riyâzât-ı bedeniyenin tatbîkâtına ibtidâr 
olunabilir. Binâenaleyh tıfl-i nevzâdı, [231] mümkün mertebe erkenden 
ellerini harekete ve havâss-ı lemsiye vesâiresinin uyanmasına bazı şey-
leri göstererek ve konuşarak taʻlîm ü terbiyeye alışdırmağa başlamalıdır. 
Sıhhatde bulunan bir çocuk en erken on aylık ve en geç on beş, on sekiz 
aylık iken yürümelidir. Şişman çocuklar sıkletleri iktizâsı za‘îflerden geç 
yürümeğe başlarlar. Çocuğu vaktinden evvel ayak üzeri tutup yürütmek 
veya kuşak ve husûsî arabalar ile yürümeğe teşvîk etmek pek muzırdır. 
Evvelâ, vesâit-i mezkûre daha çocuğun sıkletine tahammül edemeyecek 
olan kemiklerin çarpılmasına ve isti‘dâda göre rahitis hastalığına sebeb 
olur. Sâniyen, çocuk bu gibi âlât ile yürümek için göğsünü öne doğru meyl 
etdirip onlar üzerinde nokta-i istinâd almağa ve bedenini tazyîk etmeğe 
mecbûriyet göreceğinden bunun gerek kemiklere ve gerek a‘zâ-yı dâhili-
yesi üzerine sû-i teʼsîri olacağı gibi bi'z-zarûr bir müddet sonra vücûdunun 
öne doğru meyyâl bulunması âdetini de alacağından zâten bu yaşda ayak-
da durmalarına mâniʻ olan başlarının ağırlığı büsbütün muvâzeneyi bozup 
üç-dört yaşına kadar cüz’î bir sebeble yüzü üzerine düşmesine bâdî olur. 
Koltukları altından geçme kuşak ve askılar göğsü tazyîk ve omuzları yu-
karıya kaldırdığından teneffüs ve deverâna hâildir ve çocukları tenbel edip 
geç yürümelerine bâ‘isdir. Bunlardan başka çocuğun düşüp başını vurma-
ması için lastikden vesâireden sarık gibi simitler îcâd edilmişdir ki, bunun 
dahi başlıca iki mahzûru vardır: Biri kafanın sıkletini artırıp muvâzeneyi 
bozmakdır. İkincisi fi'l-hakîka çocuk düşerse başını çarpıp acıtmazsa da 
dikkatsizliğe ve doğru ve düz yürümeğe geç alışır. Zîrâ bir çocuk birkaç 
defa düşüp bir yerini acıtmadıkça dikkat etmeğe ve doğru yürümeğe hem 
geç ve hem güç alışır.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Çocuk âilenin medâr-ı sürûr ve hüznüdür.

En iyisi çocukları kendi hâlinde bırakmakdır. Bunlar yedi-sekiz aylık 
olunca kendiliklerinden dört ayak sürüklenmeğe ve bilâhare yavaş yavaş 
kanepe etrâfına vesâireye tutunarak ayakda durup küçük adımlara başlar-
lar. Bu tarzda jimnastik eden çocukların adaleleri daha çabuk neşv ü nemâ 
bulmağla bi'l-vâsıta alışdırılanlardan evvel serbest serbest [232] yürürler. 
Yeni yürümeğe başlayan çocuklara, hattâ dört-beş yaşına kadar kundura-
ların deri ve köselesi parmaklarının harekâtına mâniʻ olmamak için gâyet 
yumuşak ve ökçesiz olmalıdır.

Serîriyât-ı Dâhiliye Mu‘allim Muʻâvini Mîralây
Celâl İsmail

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye:
Maʻâzallah tabî‘at müsta‘idd-i sıhhat olmazsa
Olunmaz fark, maʻcûn-ı cevâhir seng-i hârâdan21

[Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye:] Kundak ile gelen kefen ile gider.

21 İnsan sıhhat içinde olmazsa, Allah korusun
 Kıymetli taşlar, mermerden ayırt edilmez.
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[233] İHTİYÂRLARDA TÛL-İ ÖMRE MÜTE‘ALLİK BAZI 
VESÂYÂ-YI SIHHİYE
Ahkâm-ı kavâ‘id-i sıhhiyeye hakkıyla riʻâyetkâr olanların bi-lutfihî 

te‘âlâ bir hayât-ı medîdeye nâiliyetleri bedîhî ve gerçi ilm-i hıfzıssıhhanın 
terakkiyât-ı şeyhiyeyi te’hîre adem-i istitâ‘âtı derkâr ise de müsin olanlar 
hakkında dermeyân olunan vesâyâ-yı sıhhiyeye tatbîk-i hareket onların 
mevcûdiyet-i hayâtiyelerine bir hâl-i ûsûdegî bahşedeceği tabî‘îdir. Zâten 
za‘f-ı şeyhûhet, kuvâ-yı hayâtiye sarfiyâtınca mûcib-i betâet olup gençler-
de meşhûd olan âsâr-ı faʻâliyet bunlarda mefkûd ve çâşnî-i memâtı vak-
tinden evvel insânlara izâka eden infiʻâlât-ı nefsâniye ve ihtirâsât vesâi-
re misillü esbâb-ı marziyede şiddetle nâ-mevcûd olması bunlar için pek 
müsâʻid bir hâldir. Binâenaleyh kavâ‘id-i hıfzıssıhhaya tevfîkan bir hatt-ı 
hareket-i ihtiyâtkârî ittihâz olunduğu hâlde maʻlûliyetden sâlim bir tûl-i 
ömre mazhariyetleri ümîdi pek celîdir. İhtiyârlarda refte refte tezâyüd 
ile kâffe-i muʻâmelât-ı bedeniyeyi rehîn-i hitâm eden yübûset-i lîfiyeyi 
tenkîs, hüsn-i tegaddî ve binâen alâ zâlik termîm-i beden ile cebr-i mâ-fât, 
inde'l-hâce edviye-i mukavviye ile dûçâr-ı vehn olan faʻâliyet-i hayâtiyeyi 
îkâz u idâme, sûret-i gayr-ı mahsûsede infirâz eden arak ve bevlin hurû-
cunu teshîl ederek mevâdd-ı müsta‘mele-i bedeniyenin ıtrâh u ifrâğı gibi 
husûsât husûl-i maksad için vesâit-i kâfiyeden olduğundan ihtiyârlarca bi-
linmesi ve mûcebinde îfâ edilmesi lâzım olan tedâbîr-i sıhhiyeyi mülahha-
san arz edelim:

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Yaş ile uslanılır.
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-1-
Kuvve-i hazmiye ihtiyârlarda sahîhü'l-bünye gençlerde olduğu gibi 

mükemmel [234] olmadığından bir genç miʻdesinin tahammül edebileceği 
şeyler hâl-i şeyhûhetde bulunanlar için bâ‘is-i mazarrat olabilir. Pek ziyâ-
de mukavvî ve ziyâdesiyle mebzûl et‘ime ihtiyârlar için dâimâ nâ-muvâfık 
olduğu gibi medîd bir perhîz dahi kuvve-i hayâtiyelerini rehîn-i indirâs 
edeceği cihetle onlarda avârız-ı vahîme husûlüne sebeb-i müstakil olabi-
lir. İʻtidâl ve kanâʻat ihtiyârlar için vâcibü'l-imtisâl bir kânûn-ı mücbirdir. 
Ömr-i insânînin bu devresinde dişler ale'l-ekser bozukdur. Binâenaleyh 
çiğnenmesi kolay mugaddî şeyler intihâb edilmesi ve ilk hazım ağızda 
başladığı cihetle me’kûlâtı ağızda ziyâde durdurarak çokça mazg edilmesi 
ve dişler pek bozuk ve isti‘mâlden sâkıt bir hâlde ise yeniden diş yaptırılması 
ve diş iʻmâl etdirmeğe kudretyâb olamayanların ihtiyâr kadınların yapdıkla-
rı gibi yenecek şeyleri bir havânda döğerek veya parçalayarak ekl etmeleri 
îcâb eder. Yaşlı zevât tuzlanmış etler, yağlı pastalar ile kızdırıcı ve buruş-
durucu şeylerden ve hâsılı batîü'l-hazm kâffe-i et‘ime eklinden mücânebet 
eylemelidirler. Mâyi‘ât-ı küûliye şürbü ve kahve ve çayın kesret-i isti‘mâli 
ihtiyârların kuru ve asabî olanlarına da, demevîlerine de muzır olup bilhâssa 
bu sonrakilerde ihtikân-ı demevî vesâire husûlüne bâ‘is olabilir.

-2-
İhtiyârların gençlerden ziyâde bir havâ-yı sâfîye ihtiyâcları vardır. 

Binâberîn pencere câmları ve kapıları tamâmıyla kapanmış odalarda tûl-i 
müddet ikâmetleri mugâyir-i hıfzıssıhhadır. İkâmetgâh-ı şüyûh yaz ve kış 
dâimâ havâlandırılmalıdır. Rutûbetli ve soğuk bir havâ herkes için muzır 
olabilir. Fakat ihtiyârlar için câlib-i tehlike ve bâ‘is-i mazarrât-ı azîmedir. 
İkâmetgâh-ı şüyûhu her zamân latîf bir derece-i harâretde bulundurulmalı 
ve yataklarının sıcakça bulunmasına ve libâslarının yumuşak ve sıcak tu-
tucu şeylerden ibâret olmasına dikkat edilmelidir. İhtiyârlar kışlık libâsla-
rını pek erken çıkarmamaları ve pek geç giymemeleri lâzımedendir. Hattâ 
elbise-i şiteviye ile mülebbes bulunmaları muvâfık-ı ihtiyâtdır. Müsin bir 
zât için husûsuyla saçları döküldüğü zamân başının sıcak tutulması muvâ-
fıkdır.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İʻtidâl ve kanâʻat ihtiyârlar için vâci-
bü'l-imtisâl bir kânûn-ı mücbirdir.

Maʻa-hâzâ [235] başı lüzûmundan fazla takyeler ile tazyîk etmeğe ma-
hal yokdur. Zîrâ bu âdet-i sakîme zâten şüyûhun müsta‘id bulunduğu em-
râz-ı dimâğiye husûlünü mûcib olabilir.

-3-
İhtiyârlar sık sık ılık su ile banyo etmelidirler. Ilık banyolar harâret-i 

garîziyeyi tezyîd ile berâber ifrâzât-ı cildiyeyi teshîl ve idâre-i bedeni-
yenin bütün aksâmının yübûsetini tenkîs için menfaʻat-bahşdır. Bokrat 
ihtiyârlara banyoyu tavsiye eder idi. Bu meslek-i tıbbî zamânımız usûl-i 
tıbbiyesine de muvâfıkdır. Bunlar ile berâber bir İngiliz fırçası veyâhûd 
fanila parçasıyla akşâm sabâh kuru veya ıtrî cildi delk etmek dahi nâfi‘dir. 
Meyyâl-i sükûn ve istirâhat bulunan müsin zevâtın ale'l-ekser şu vesâit-i 
selâmet-bahşâya icrâ edilen vesâyâya rağmen rağbet etmediklerini ve şu 
sâyede birçok emrâzdan kendilerini vikâye etmediklerini maʻa't-teessüf 
görüyoruz. İhtiyârlarda aksü'l-amel güçlükle husûle geldiğinden soğuk 
banyolar dâimâ muzır ve şâyân-ı tevakkîdir.

-4-
İştigâlât-ı akliyenin hayâtın edvâr-ı sâiresine nisbetle daha mu‘tedil ol-

ması lâzıme-i sıhhatdendir. İnfi‘âlât-ı nefsâniyenin ise iştigâlât-ı akliyeden 
daha ziyâde vahîmü'l-âkıbe olacağı muhtâc-ı îzâh değildir. Teessürât-ı şe-
dîde sâikasıyla mevt-i ficâî ile terk-i libâs-ı hayât edenlerin kısm-ı a‘zamı 
tarîk-ı hayâtda kat‘-ı merâhil eylemiş şüyûh olduğunu Avrupaca tutulan 
istatistikler göstermekdedirler. İhtiyârlar dâimâ inşirâh-ı derûnu mu‘tâd 
edinmelidirler.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Gönül kocamaz.
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-5-
Zevât-ı müsinnenin erken yatıp erken kalkmaları ve imkân müsâʻid 

olduğu derecede kuvâsıyla mütenâsib bir sûretde riyâzât-ı bedeniye icrâ 
[236] etmeleri idâme-i sıhhatleri için pek münâsib olup şâyed gâye-i he-
remîde bulunarak harekâtını zâyiʻ eylemiş olsalar bile arabaya binmek ve 
buna mümâsil vesâit ile harekât-ı münfaʻile icrâ etmekden geri durmama-
lıdırlar.

-6-
Huzûzât-ı bâhiyeden ihtiyârlar katʻiyyen mücânebet eylemelidirler. 

Mâyi‘-i menviyenin aynı hayât ve idâre-i bedeniyede bir menba‘-ı kuvvet 
olduğunu ferâmûş etmemelidirler ve bu mâyi‘in bir dirheminin kırk dir-
hem kana muʻâdil olduğunu bilmelidirler. Kezâlik mukavvî bâh ilâclar is-
ti‘mâliyle uzviyet-i za‘îfelerine ne derece îrâs-ı tezelzülât edeceklerini ve 
bu sûretle zâten rehîn-i fenâ olan ömürlerini tebâh ve bi'n-netîce âh u vâh 
edeceklerini düşünmelidirler. Bilmelidirler ki, işbu vesâit-i hayât-şikenâne 
ile uzv-ı mahsûsda muvakkaten rû-nümûn olan eser-i hayât alâmet-i sıh-
hat, delîl-i âfiyet değil ancak bir lem‘a-i vâpesînden ibâretdir.

Gurebâ-yı Müslimîn Hastahânesi'nde
Tabîb-i Sânî Hüseyin İhsan

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Mihneti kendüye zevk etmedir âlemde 
hüner.
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[237] GARD-MALAD (HASTABAKICI)

Artık bugün ilm-i celîlü'l-kadr-i tıbbın derece-i lüzûm ve ehemmiye-
tinden, cemʻiyet-i beşeriyeye hâlen ve istikbâlen te’mîn ve ihzâr eylediği 
fevâid-i ciddiye ve menâfi‘-i azîmeden bahsetmek abes ile iştigâl demek 
olduğunu bildiğim cihetle buna dâir hiçbir şey söylemeyeceğim. Tabâbetin 
hayret-bahş-ı ukûl olan bunca muvaffakiyâtını, etıbbânın icrââtını teshîl 
ve hattâ hîn-i hâcetde hekîmin tertîb edeceği mu‘âlece veya tavsiye eyle-
yeceği tedâbîr-i fenniyenin hüsn-i tatbîki ile pek büyük ve parlak netâyic 
tahsîline cidden hizmet eden ve bu cihetle tabâbete münâsebet-i kaviyesi 
bulunan "hastabakıcılık" usûlünün muhassenât-ı adîdesini ve buna vâkıf 
zevâtın lüzûm-ı vücûdunu muhtasaran arz edeceğim:

Hastaya lâyıkıyla bakmak, tabîbin vesâyâ-yı müstahsene ve makbûlesi-
ni harfiyen icrâ etmek, tedâvî kadar ve belki tedâvîden daha ziyâde hâiz-i 
ehemmiyetdir. İşte mesʼelenin derkâr olan şu ehemmiyetine mebnî değil 
midir ki, bugün Avrupa'nın her noktasında "gard-malad" taʻbîr olunan 
hastabakıcıları yetişdirmek ve tıbbın yevmen fe-yevmen tezâyüd etmek-
de olan keşfiyât ve ihtirâ‘âtının hüsn-i icrâ ve îfâsına çâresâz olmak için 
husûsî mektebler küşâd ve amelî olarak gösterilmekde bulunmuşdur.

Hastabakıcının marîzin teskîn ve tahfîf-i âlâmına ve hastalığın serî‘an 
ve kâmilen mübeddel-i şifâ olmasına ne derecelerde yardımı olacağı zâ-
hir u nümâyândır. Zîrâ yalnız hekîmin tertîb eylediği mu‘âlecâtı vakt ü 
zamânıyla ve mikdâr-ı muʻayyeniyle almak istihsâl-i netîce-i matlûbeye 
kâfi olamaz. Bazı ahvâl-i fevkalâde olur ki, husûsan tabîbin bulunmadığı 
zamânlarda fennin mukteziyât ve îcâbât-ı hâzırasına vâkıf bir gard-mala-
dın âdetâ en hâzık bir tabîb kadar hayâtı idâmeye yardımı olabilir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Hasta ilâc almakdan ziyâde bakılmak-
la iyi olur.
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[238] Nezâket ve ehemmiyeti derkâr olan böyle bir san‘atın elde edil-
mesi ise yalnız hastalar nezdinde senelerce bulunmak ve kendi kendine 
aklına her geleni yapmağa kalkışmakla olamaz. Ancak mekteblerde mun-
tazam ve ciddî bir tahsîl ile mümkün olabilir.

Gerçi inde'l-etıbbâ mesʼelenin nezâket ü ehemmiyeti maʻlûm ise de er-
bâb-ı fennin gayrı dahi bu bâbda mücmel maʻlûmât ahz edebilmek üze-
re emrâz-ı mevcûde-i müteʻaddideden bazılarını ele alıp muktedir bir 
gard-maladın o gibi vekâyi‘de ne derecelerde ve ne sûretle hizmet edebi-
leceğini îzâh edelim:

1-Bir yerden düşerek vücûdunun ötesinde berisinde kırık, çıkık ilh. hâsıl 
olan bir hastanın kazâzede olan aʻzâsı tabîb-i mütehassısı tarafından muk-
teziyât-ı fenniyeye göre güzelce sarıldıkdan sonra marîz, hastabakıcının 
yed-i ihtimâmına terk edilir. Eğer hastabakıcı bu gibi ahvâlde riʻâyet edil-
mesi lâzım gelen tedâbîre lâyıkıyla vâkıf ise hasta bu kazâdan bilâ-ârıza 
şifâyâb olur. Aksi takdîrde adem-i vukûf ve cehâlet netîcesi olarak hastaya 
icrâ etdirilecek yanlış bir hareket veya âfetzede olan aʻzâya verilecek fenâ 
bir vazʻiyet kemiğin kırık parçalarının özürlü ve biçimsiz yapışmasına ve 
bundan dolayı mâdâmü'l-ömr nâ-kâbil-i tashîh ve taʻmîr bir sakatlığa, bir 
sû-i şekle bâdî olur.

2-Tifo hastalığına mübtelâ ve tabîb-i müdâvîsi tarafından banyolarla 
tedâvî edilen bir hastayı lüzûm ve îcâbına göre banyoya koymak ve ban-
yonun müddetini taʻyîn eylemek ancak muktedir bir gard-malada tevdî‘ 
olunabilecek mühim bir hizmetdir. Zîrâ gard-malad hastanın ne zamân 
banyoya konulması lâzım geldiğini ve ne kadar zamân sonra çıkarılması 
münâsib olacağını ve banyonun ne gibi şerâiti câmi‘ bulunacağını takdîr 
eder ve etmelidir.

3-Ameliyât-ı cerrâhiye icrâ edilmiş bir hastanın yanında bulunacak 
gard-malad, tabîbin esnâ-yı gaybûbetinde ba‘de'l-ameliyât vukû‘a gelebi-
lecek baygınlık ve kan gelmesi gibi ahvâl-i ciddiyede mürâcaʻat edeceği 
tedâbîri bilerek ona göre hareket eder ve marîzi bir mevt-i muhakkakdan 
tahlîs eyler.

4-Tımârların yeni yani dâfiʻu't-ta‘affün usûlüne riʻâyeten tebdîli ve 
avâkıb-ı ameliyâtda bir takım ihtilâtât-ı vahîmenin men‘-i vukû‘u ancak 
hastanın muktedir bir hastabakıcının yed-i iʻtinâsına terk edilmekle husûle 
gelir.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Hastaya bakan âkil, mutî‘, maʻlûmâtlı, 
bâ-husûs merhametli olmalıdır.

[239] 5-Bazı evcâ‘ u âlâm-ı şedîde-i asabiyede hekîmin tavsiyesi üze-
rine tahte'l-cild yapılacak müsekkin, morfin vesâire şırıngaları için behe-
mehâl bir gard-malada ihtiyâc vardır.

6-Mâhiyeti daha ibtidâsından lâyıkıyla taʻyîn edilemeyen bazı emrâzda 
gard-malad dâimâ hastanın yanında bulunarak her gün evkât-ı muʻayye-
nede derece-i harâreti ahz ile bir mahalle kaydeder ve müşâhede eylediği 
şâyân-ı arz ve dikkat ahvâli esnâ-yı muʻâyenede tabîbe ber-tafsîl dermeyân 
eder. Bu maʻlûmât-ı vâkıfâne ve müdekkikâne bir müşâhede netîcesi ol-
duğu cihetle teşhîs ve tedâvî husûsunda hekîme iyi bir rehber olmuş olur.

7-Bazı hâlât-ı müsta‘celede hekîm celb oluncaya kadar gard-malad boş 
yere izâle-i vakt etmeyerek hemen lâzım gelen tedâbîri icrâ ile tabîb geldi-
ği zamân yapacağı şey evvelce bi't-teyakkun ona göre hâzırlıkda bulunur.

İşte serd etdiğimiz birkaç misâl, gard-maladların derece-i lüzûmunu 
göstermeğe kifâyet eder zann-ı kavîsindeyim. Fakat vücûdundan bi-hak-
kın istifâde olunacak hastabakıcıların sermâyesi yalnız görgü ve tecrübeye 
münhasır olmayıp teşrîh, menâfi‘u'l-a‘zâ ve hıfzıssıhhaya âid mücmelen 
maʻlûmâtı olması ve bu sanʻatın nazariyât ve tatbîkâtını mükemmel sûret-
de tahsîl eylemesi lâzımdır.

Memleketimizin bu yüzden olan ihtiyâcı da nazar-ı dikkat ü iʻtibâra 
alınarak Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de ebeler sınıfının programına bu se-
neden iʻtibâren bir de "Hasta Bakmak Usûlü" dersi ilâve olunmuşdur. Bun-
dan böyle ebelerimiz gard-malad şehâdetnâmesini hâiz olacaklar ve bu sâ-
yede lüzûmu takdîrinde bu vazîfeyi îfâya muktedir ve sâhib-i maʻlûmât 
hastabakıcılar bulunabilecekdir.

Kadıköyü'nden, 16 Teşrîn-i Evvel sene 1316 [29 Ekim 1900]

Doktor
İsmail Derviş
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye:
Tabîb-i hâzıka sabır, devâdır.
Marîzin dâimâ işi ezâdır.

[240] Terceme:

İLÂC
Hastalanmışdı zavallı bir kız
Diyordu ki tabîb-i hâzık:
"-İyi etmekse bunu maksadınız
Hind yağı içmeli bir-iki kaşık"
Sevgili annesi ibrâm ederek
Diyordu kızına: "-Nazlı melek
Haydi! İç, etme inâd ve şüyûn!
İster isen tadayım evvel ben".
"-İstemem!", "-Sonra şeker vereceğim".
"-İki dâne verir isen içerim".
"-Veririm iç, a gözüm nûru!", "-Ya,
İstemem kokusu var, hem de fenâ!"
"-A gözüm, haydi cesâret, içiver!
Çarşıdan yarın alırım sana bir…"
"-Ne?", "-Bebek!", "-Oh! Onu ben pek severim,
Takımıyla alıver anneciğim!"
"-Alırım, iç de şunu". "-Pek tatsız,
İstemem!" "Âh, düşün ey bahtsız!
Hastasın şimdi ilâc içmez isen
Var mı kurtulmaya başka çâren?"
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Vâlide rûhhânedir.

[241] Ağladı, durdu zavallı anne!…
Sonra bilmem ne düşündü hasta
Kaşığını aldı, su gibi içdi
"-İşte içdim ağlama anne!" dedi.
Bağrına basdı kadın yavrusunu
Dedi: "-Pek çok severim, hâce seni!
İşte gördün ya, ana zinde çiçek!
O kadar güç değil onu içmek".
"-Pek fenâ, anneciğim pek ama
Ağladın, yüreğim acıdı sana!"
Annenin gözyaşı dem‘-i şefkat
Acıyı tatlı eder bir kuvvet.

    M. Rıfat

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye:
Bahtiyâr kalındıkça saʻâdetimize inanmayız.

*
Kadınsız ev, rûhsuz bedene benzer.
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[242] HAVÂ-YI SÂF

Zamânımızda nev‘-i benî beşer tûl-i hayât ile mu‘ammer olamıyor. Yüz 
yaşında asır-dîde adam kırlarda, köylerde nâdirdir. Şehirlerde ise hemen 
nâ-kâbil-i tesâdüfdür. Adedi az olan müsin adamlar şehrî, medenîlerden 
ziyâde zürrâ‘ sınıfında gürülüyor. Bunun sebebi zirâ‘at ü filâhat ile iştigâl 
edenlerin sa‘y ü amelleri şehirde çalışanlarınkinden daha hafîf olmasından 
değil, belki erbâb-ı zirâ‘atin sâf ve hayât-bahş bir havâ-yı nesîmî içinde 
yaşamasındandır. Bundan dolayı çiftçilerin mesâʻî-i yevmiyesi kendi aʻzâ-
sının neşv ü nemâ-yı tâmmına hâdim sıhhî riyâzât-ı bedeniye hükmünde-
dir. Hâlbuki şehrîler gayr-ı sâf, mefsûd havâ ile mahsûr ve şerâit-i sıhhiye-i 
gayr-ı münâsibede evkât-güzârdırlar.

Biz şehirlerde iskân etdiğimizden dolayı cümleten havâ-yı sâffa muhtâ-
cız. Mütâlaʻât-ı sâbıkadan bi's-sühûle istintâc edilebileceği vechile hafta-
da bir defa olsun şehrîler kırlarda, sayfiyelerde, sahrâlarda dolaşıp tenez-
züh ve akciğerlere giren havâyı tecdîd ü tasfiye etmeli ve âtîdeki haftanın 
tahmîl edeceği meşakk u mezâhim-i dünyeviyeye hâzırlanmalıdırlar.

İskân olunan hânelerin havâsını sık sık tebdîl etmek pek iʻtinâ edilecek 
kavâ‘id-i fenniyedendir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Evvel ta‘âm, sonra kelâm.

Doktor Brown-Séquard ve Arsonval tarafından şâyân-ı istiğrâb tecrü-
beler yapılmışdır. Bu iki zât, birçok eşhâsın iskân etdiği bir odanın havâsı 
müvellidü'l-humûzanın noksâniyet peydâ ve hâmız-ı karbonun terâküm et-
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mesiyle teneffüse gayr-ı sâlih oldukdan mâʻadâ akciğerlerden çıkan erkân 
ve anâsır-ı tayyâre hasebiyle semdâr olduğunu isbât etmişlerdir. Fi'l-hakî-
ka bu mücerrebîn, sıhhat ü âfiyetde olan insân ve hayvânların echize-i 
teneffüsiyesinden [243] çıkan ebhire-i mâiyeyi teksîf ederek fevka'l-had 
semdâr bir mâyi‘ ele geçirmişlerdir. Mâyi‘-i mezkûr bir tavşanın derisine 
yâhûd aynı boyda her kangı bir hayvânın siyâh kan damarlarına şırınga 
edilse ensice ve aʻzâda birçok âfât tekvîn ile hayvânı itlâf ediyor.

Bilâhare telef olan hayvânât üzerinde icrâ edilen feth-i meyyitler bu 
"semm-i ri᾽evî"nin merâkiz-i asabiye ve ale'l-husûs "basala"nın en şiddetli 
bir muharrişi olduğunu gösteriyor.

Demek ki, insânların hattâ sıhhatde olan insânların ve hayvânların ne-
fesleri dediğimiz, şerâit dâhilinde pek tehlikeli bir semdir. Bu sebebe meb-
nî iskân olunan mahallerin havâsını mutlakâ tecdîd etmelidir.

Sabâhları kalkar kalkmaz pencereleri açmalı ve bu usûle hasta bulunan 
bir oda hakkında daha dikkatle riʻâyet eylemelidir. Hastalıkla musâb olan 
bir şahsın odasında birçok adamlar ictimâʻ etmemelidir. Zîrâ izdihâm onun 
teneffüs edeceği havâyı tesmîmden başka bir şeye yaramaz.

Herkes lâyıkıyla havâsı tecdîd olunmayan bir hasta odasına girdiği zamân 
meyâsimâları hâmil o havânın ne kadar fenâ kokduğunu birkaç defalar biz-
zât hissetmiş olduğundan tedâbîr-i fenniye-i ma‘rûzanın derece-i ehemmi-
yetini tasdîk ve teslîm ve harfiyen mevki‘-i icrâya vaz‘ eylemelidir.

Usûl-i Teshîn
Teshîn, hıfzıssıhhate âid mühim bir mesʼeledir. Birçok kimselerin buna 

vâkıf olmamaları hasebiyle bu bâbda birkaç söz söylemeği vecîbeden ad-
detdik.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Sû-i hazm erbâb-ı dânişin gayr-ı kâbil-i 
şifâ bir marazıdır.
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Hayvânâtın ihtiyâcâtı hilkatleriyle birlikde kendilerine ihsân olunmuş-
dur. Meselâ, mevsim-i şitâda hayvânât-ı zâtü's-sedâyânın (memeli hayvân-
lar) tüyleri [244] daha sık oluyor, tuyûr dâimâ müsehhin ve ve harîrî tüy ile 
mücehhez ve mahfûz bulunuyor.

Hâlbuki nev‘-i benî beşer hayvânlara hiçbir vechile kıyâs kabûl etmi-
yor. İnsânların gerek tegaddîleri gerekse teʼsîrât-ı muzırra-i hâriciyeden 
vikâye ve muhâfaza-i nefesleri için birçok şeyler halk olunmuş ise de mev-
cûdâtdan istifâde ancak mahsûl-i zekâlarıdır.

Bidâyet-i hilkat-i kâinâtda nev‘-i benî beşer elbise falân bilmez imiş. 
Soğuk mevâsimde erkekler, kadınlar hayvân derileri ile kendilerini teʼsîr-i 
bürûdetden himâyeye çalışırlarmış.

Âsârı: İbtâl-i His, Serîriyât-ı Hâriciyede 
İcrâ Olunan Ameliyât nâmlarında iki mü-
kemmel Türkçe kitâb ile Ameliyât-ı Kayseri-
ye, Tasnî‘-i Bevvâb-ı Miʻde isimlerinde Fran-
sızca bazı resâil vesâire.

***

Muahharan nûr-ı medeniyetin tevessü‘ 
ü intişârı büyük şehirlerin hudûsuna ve 
beyne'l-milel ve'l-memâlik ticâretin tees-
süsüne bâdî olarak ortaya sanâyi‘ ve ticâ-
ret tohumunu saçmış ve fikirlerde îcâd ve 
ihtirâ‘a tabî‘î bir meyl ü inhimâk tekvîn 
eylemişdir. O vakitler teshîn için toprak 
veya taşdan basît bir takım mangallar ya-
pılarak derûnlarında odun yakılırmış.

Teshîn mesʼelesi birçok zamânlar na-
zar-ı ehemmiyete alınmamış, kûşe-i nis-
yânda kalmışdır. Hattâ teʼsîr-i şiddet-i 
sermâ ile ekseriyâ Fransa e‘âzımının hâne 

ve konaklarında bütün gün yatakda yatmakla vakit geçirdikleri sahâif-i 
tevârîhde mezkûrdur.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Serîriyât-ı Hâriciye Mu‘allimi 
Operatör Ferîk sa‘âdetlü Cemil 

Paşa hazretleri
S. E. Le Prof. Djémil Pacha

Général de division
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İnsânın istihlâk eylediği havâ kendisi 
için bir semm-i kâtildir.

Maʻamâfîh o esnâda âteş yok değilmiş. Ortalıkda don hâsıl olduğu 
[245] zamân yevmiye bir ocakda birkaç araba dolusu odun yakılırmış. Fa-
kat noksânî-i maʻlûmât hasebiyle ocakların inşâsında mükemmeliyet ola-
madığından mahrûkâtın tekvîn etdiği harâret kısmen zâyiʻ olurmuş.

Maʻlûmât-ı târîhiyeye bakılırsa ocak birinci defa olarak on dördüncü 
asrın bidâyetinde yapılmışdır.

Eski usûlde inşâ olunan ocaklar bugün bazı evlerde, şatolarda, taşralar-
da görülüyor. Bu ocaklarda vaktiyle uzun sırıklar, ağaçlar yakılarak ısınılır 
ve kramayerli, zincîrli tencerelerle yemek pişirilirmiş.

Fî yevminâ hâzâ birçok echize-i teshî-
niye mevcûddur. Bunların eski sistemleri 
ocak ve daha yenileri soba ve kalorifer-
den ibâret olup en yeni olanları ise bir 
masa veya iskemle gibi odadan odaya 
nakledilebilen gazlı echizedir.

Vesâit-i mevcûde-i ma‘rûzanın kâf-
fesinin menâfi‘ ve mehâzîri mevcûd 
olup bunların hemen hiçbiri hıfz-ı sıh-
hat nokta-i nazarından husûl-i maksada 
tamâmıyla kâfil olamamakdadır. Meselâ, 
ocak, çok mahrûkât sarf ederek az harâ-
ret vermekde, soba ve müteharrik âletler 
de sıhhati ihlâl etmekdedir[ler]. Bir âlet-i 
teshîn mükemmel olmak için derece-i kâ-
fiye ve sâbitede harâret tekvîn etmekle 
berâber havâyı tağyîr eylememelidir. Vâ 
esefâ ki, el-ân şu iki cihet →

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Ço-
cuklarda öksürük alevlenmiş bir âteşdir.

Almanya Hastahânesi 
Operatörü sa‘âdetlü 

Kanburoğlu Efendi hazretleri
S. E. Le Dr. A. Cambouroglou

Opératéur de l'Hôpital 
Allemand
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[246] Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Emrâz-ı Hâriciye Mu‘allimi Mîrlivâ 
sa‘âdetlü Hayreddin Paşa

S. E. Le Prof. Hayreddin Pacha
Général de brigade

Âsârı: Ameliyât-ı Cerrâhiye" (Guérin), Emrâz-ı Hâriciye" (Moynac), Zübdetü'l-
Kimyâ vesâire.

kemâ hiye hakkıhâ hallolunamamış ve hıfzıssıhhat bu bâbda bir tedbîr-i 
kat‘î ittihâz edememişdir. 

Öksürük
Akciğerlerden birdenbire, şiddetli, kesik kesik def‘ olunan havânın îkâ‘ 

eylediği muhtelif şiddetdeki gürültüye "öksürük" nâmı verilir. 

Sıhhat ü âfiyetde olan bir şahsın ters yatması, i‘tiyâdı →
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Bahriye Hastahânesi Seroperatörü 
Mîralây izzetlü Fikri Beyefendi

Mr. Le Dr. Fikri Bey
Colonel

Opérateur en chef de l'hôpital de la 
Marine Impériale

[247] Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Ameliyât-ı Cerrâhiye ve Tıbbiye-i 

Mülkiye'de Serîriyât-ı Hâriciye 
Mu‘allimi Mîralây Nureddin 

Beyefendi
Mr. Le Prof. Noureddin Bey

Colonel

olmadığı hâlde tütün içmesi, dumanlı yâhûd tozlu bir havâda bulunması 
vesâire ile muvakkaten bir öksürüğe tutulması nâdir değildir. Lâkin ök-
sürük ale'l-ekser, hancere, kasabât, akciğerler (ri᾽e) gibi havânın geçtiği 
yolların hâd yâhûd müzmin bir hastalığına alâmetdir.

Şiddetine, evsâfına, lahnına göre öksürük kuvvetli yâhûd zaʻîf, gürül-
tülü, kısık, boğuk, sönük, sık, seyrek, yumuşak, yaş, kuru olduğu gibi ya 
nevbet ile birbiri ardı sıra yâhûd ara sıra tek tek zuhûr eder. Bu taʻbîrâtı ise 
ayrı ayrı taʻrîf zâiddir. Çünkü her sıfat medlûlünü gösterir.
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Yıldız Hastahânesi Operatörü 
Kâimmakâm izzetlü  Nazım Bey

Mr. Le Dr. Nazim Bey
Lieutenant-Colonel, Opérateur de 

l'Hôpital, Yıldız

[248] Gümüşsuyu Hastahânesi 
Operatörü Kâimmakâm izzetlü  

Hâzım Bey
Lieutenant-colonel. Opérateur de 

l'Hôpita[l] Gumuch-Souyi

Boynun ön ve yukarı tarafında bir gıdıklanma ve gıcıklanmayı müteʻâ-
kib ve bâ-husûs bir şey yenilip içildiğinde yâhûd lakırdı edildiğinde husûle 
gelen ve kısa bir müddet için hafîf bir boğulma nevbeti ve mikdârı az ve 
şekli müdevver ve manzarası kır renginde balgam ile müterâfık bulunan 
gürültülü sadâlı bir öksürük hâd yâhûd müzmin bir "iltihâb-ı hancere"ye 
delâlet eder. Eğer bir müddet sonra bu öksürük geğirmeye yani miʻdeden 
gazların def‘i ile husûle gelen gürültüye müşâbih olur ve balgamlar kırmı-
zılaşır, ba‘dehû yeşillenir ise "gırtlak veremi"ni îmâ eyler.
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Evvel emirde kısık ve oldukça sa-
dâlı olan bir öksürük bilâhare aşağılar 
ve boğuklaşır ise "kuşpalazı"na alâ-
metdir. Kızamıkda da öksürük gürül-
tülü ve boğuk ise de nihâyetine kadar 
bu evsâfda kalıp [249] kuşpalazında 
olduğu gibi aslâ sönükleşmez.

Uzun ve birbiri ardı sıra nevbetle 
ve bâ-husûs geceleri bir râhatsızlığı 
ve çırpınmayı müteʻâkib husûle gelen 
ve "yavru bir horos" sesine benzeyip 
ıslık sadâsı veren, nefes çekmelerle 
(şehîk) münkatı‘ gürültülü nefes ver-
melerden (zefîr) ibâret bulunan öksü-
rük "boğmaca"dır. Âdî nezleye yâhûd 
solucanlara mübtelâ olan gâyet asabî 
çocuklarda öksürük boğmacayı andı-
racak vechile birbiri ardı sıra gelir ise 
bu nev‘ öksürük boğmacadan ıslıklı 
çekmelerin bulunmamasıyla ayrılır.

Haydarpaşa Hastahânesi 
Seroperatörü Binbaşı rifʻatlü Ömer 

Şevki Bey
Mr. Le Dr. Omer Chevki Bey

Opérateur en chef de de l'Hôpital 
Haïdar Pacha

Major

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Emrâz-ı Hâriciye Mu‘allim-i 

Sânîsi Kâimmakâm izzetlü Ahmed 
Fehim Bey

Mr. Le Prof. Ahmed Bey
Lieutenant Colonel
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Evvel emirde kuru, seyrek ve 
müzʻic olan ve sadrın yukarı [250] 
tarafında bir gıcık ve yanma hissi 
ile müterâfık bulunan ve bilâhare 
vecaʻ-nâk olmayıp kolayca koyu 
ve sarı yeşilimsi balgam ihrâc eden 
bir öksürük, bronşite (iltihâb-ı ka-
sabâta) alâmetdir.

Gâyet yumuşak ve yaş olan ve 
bâ-husûs sabâhları ziyâde mikdâr 
balgam def‘ eden ve bilâ-müşkilât 
vukû‘a gelen ve hattâ insânı râhat-
landıran öksürük, "nezle-i ri᾽evi-
ye"yi beyân eder.

Birdenbire ve gâyet ziyâde tit-
reme ile başlayan ve şiddetli bir 
hummâ, ziyâde bir sıkıntı, sadrın 
bir tarafından şiddetli bir ağrı  -ki 
ıztırâbâtı tezâyüd etmemek için 
hasta orasını tutmağa mecbûr ka-
lır-  ile müterâfık bulunan öksü-
rük ya bir "zâtü'l-cenb" veyâhûd 
bir "zâtü'r-ri᾽e"ye delâlet eder. 
Zâtü'l-cenbde öksürük nihâyetine 
kadar kuru kalıp ancak beyâz ve 
köpüklü balgam defʻ eyler. Hâlbuki 
zâtü'r-riʼede ikinci gününden iʻtibâ-
ren kesîf yapışkan ya sarıya yâhûd 

Gülhane Hastahânesi'ne meʼmûr 
Operatör Kolağası rifʻatlü Kerim 

Sebati Bey
Mr. Le Dr.. Kérim Bey.

Ajudant-Major

Operatör Doktor Kudret Raif Bey
Mr. Le Dr. Coudret Bey

Opérateur
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kırmızıya mülevven balgamlar çıkma-
ğa başlar. Bu hâlde bu iki hastalık da 
öksürüğün nevʻi şübheleri defʻ eyler.

Verem hastalığında öksürük mara-
zın devrine, zamânına göre pek çok ta-
havvülâta uğrar. Hastalığın bidâyetin-
de kuru, seyrek olduğu hâlde bâ-husûs 
akşâmları zuhûr eder. Baʻdehû ziyâde 
sıklaşarak her an vukûʻa gelmeğe ve 
kendisine mahsûs balgamlar ifrâz ey-
lemeğe başlar. Bu hastalıkda öksürü-
ğün bâ-husûs yemeklerden sonra bir-
biri ardı sıra gelmesi ve kayları mûcib 
olması en fenâdır.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: En 
büyük meydân-ı maʻreke, beşikdir.

Şifâ Hastahânesi'nde bir ameliye-i cerrâhiye-i mühimme. Gûşası çıkarılan bu 
hasta el-yevm hastahânede kapıcılık etmekdedir.

Une Opération à l'Hôpital Chifa

[251] Şifâ Hastahânesi Müessis 
ve Müdürü Operatör izzetlü Fuad 

Süreyya Beyefendi
Mr. Le Dr. Fuad Suréya Bey

Fondateur-Directeur de l'Hôpital 
Chifa
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[252] Bu hâlde öksürük gâyet mühim bir alâmet ü delîl olup yalnız 
nefes yollarında bir hastalığın vücûdunu değil, belki âfetin mevkiʻini ve 
tabî‘atını ve vehâmetini bildirir. Lâkin emrâzda yalnız öksürüğün evsâfını 
nazar-ı dikkate alarak teşhîse kalkışmak büyük hatâdır. Delâil-i sâireyi ve 
bâ-husûs tabîbin hastanın sadrı üzerine kulağını koyarak istihsâl eylediği 
aʻrâz ve netâyici de nazar-ı mütâlaʻaya almak lâzımdır.

Öksürüğü gidermek için asıl hastalığı (bronşit, nezle, boğmaca, zâtü'r-
ri᾽e vesâireyi) def‘ eylemelidir. Lâkin bazı edviye ile her nev‘ öksürüğü 
tahfîf ve teskîn eylemek kâbildir. Bunlar da evvel emirde zamg-ı arabî, 
mürver ve hatmi, ezhâr ve esmâr-ı sadriye, deniz kadayıfı, menekşe, çam 
tomurcukları gibi bazı mevâd ile istihsâl kılınan sıcak ve mülâyim meş-
rûbât ve menkû‘âtdır. Ya yarı yarıya bâlâda mezkûr menkû‘âtdan biriyle 
karışdırılan yâhûd bir mikdâr rom yâhûd kirş ilâvesiyle sâf ve hâlis olarak 
içilen sıcak süt de öksürüğü teskîn eder. Zamg, tolu diyakod, kodein şurûb-
ları da iyi olup bâlâda mezkûr menkû‘âtı tatlılandırmak için müsta‘meldir. 
Zamg ve tolu şurûbundan kaşık kaşık içilecek ve bir çay fincânı menkûʻa 
bir çorba ve diyakod ve kodein şürûblarından birer kahve kaşığı konula-
cak.

Taflân suyu öksürük için pek iyi bir müsekkin olup ya süt içinde yâhûd 
şekerli bir su içinde 2, 6, 8 kahve kaşığına kadar içilir. Kapsül şeklinde 
katrân suyu, kurs sûretinde kükürt de fâidelidir.

Ondan başka soğukdan bâ-husûs havânın, harâretin tebeddülât-ı âni-
yesinden ihtirâz u ictinâb ile vücûdu sıcak tutmak, havâsı ziyâde sıcak 
ve ziyâde kuru olmamak üzere mu‘tedil bir harâretde bulunan bir odada 
kalmak pek münâsibdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Kundak abes oldukdan başka, bir eser-i 
vahşetdir.

Tedâbîr-i mezkûre bâ-husûs öksürüğün bidâyetinde pek ziyade muvâ-
fık olup o derece mu‘annid ve şedîd olmayan şeklinde ale'l-ekser kâfidir. 
Lâkin öksürük bilakis gitdikçe kuvvetlenecek ve uzayacak olur ise o [253] 
hâlde ancak tabîbin yazabileceği mevâdda meselâ afyona, güzel avrat otu-
na, ban otuna mürâcaʻat edilir.
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ZÜKÂM (NEZLE)

Maʻârifin az çok ta‘ammüm eylediği bu zamânda bile zükâmın hâlâ 
beyinden, kafatası içinden geldiğini tahayyül ve zannedenler yok değildir. 
Hâlbuki böyle bir zanda bulunmak mahz-ı hatâ olup bugün zükâmın burun 
boşluklarını setr eden zârın iltihâbı netîcesi ifrâzâtdan ibâret idüği cümlece 
maʻlûm bir keyfiyetdir.

Burnun yukarısında iki göz arasında bir gıcıklanma ve yanma bazen gâ-
yet şiddetli bir ağrı, bir baş ağrısı hissolunur. Burun tıkanmakla ziyâde bir 
sıkıntı duyulur. Kuvve-i şâme azalır, ses değişir. Burnun dâhili evvel emir-
de berrâk ba‘dehû koyulaşan bir mâyi‘in bî-karâr ifrâzıyla tahrîş olunmağ-
la bilâ-ârâm aksırıklar zuhûr eder, teneffüsde güçlük görülür. Hattâ insân 
teneffüs için ağzını açık bulundurduğundan boğaz ağrısına tutulabilir. Bir 
kırgınlık, bir râhatsızlık ve az çok bir harâret hissedilir. İşte zükâmın alâ-
metleri bunlardır.

Zükâm çok defa baş ve ayaklara soğuk bâ-husûs rutûbetli soğuk yâhûd 
açık bir başa müddet-i medîde şu‘âʻât-ı şemsiyenin bazen doğrudan doğ-
ruya burna muharriş tozların yâhûd gazların, buhârların teʼsîrinden husûle 
gelir. Bazı zevât iyod nâmıyla maʻlûm olan mâddeye karşı o derece has-
sâsdırlar ki, ya mâdde-i mezkûreyi hâvî olan bir ilâcın velev az içilmesi-
ni yâhûd bir tarafa tentürdiyodun sürülmesini müteʻâkib derhâl zükâma 
dûçâr olurlar ki, maraz-ı mezkûrun indifâ‘ u şifâsı ilâcın inkıtâ‘ına müte-
vakkıfdır.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Âteş kışın meyvesidir.

[254] Fransız üdebâ-yı meşhûresinden Labiche yazdığı bir tiyatro 
kitâbında zükâmın ne yolda tedâvî edildiğini bildirdiği sırada:

"-Sümkürmelidir. Râhatsızlık sekiz gün sürer. Ağniyâ burun üzerine 
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hatmi menkû‘u korlar ki, bu hâlde zükâm dokuz gün imtidâd eder" diyor. 
Ve'l-hâsıl, zükâm çok defa 6-8 gün imtidâd eden ve tedâvîsi odada kalıp 
dışarı çıkmamak ve sıcak meşrûbâta devâm eylemek gibi bazı tedâbîr-i sıh-
hiyeye münhasır kalan âdî ve hafîf bir inhirâf ve keyifsizlikden ibâretdir.

Vâkı‘â bu keyifsizliğin müddetini tenkîs edecek elimizde vesâit yok 
ise de baş ağrısına, burun tıkanıklığına ve bazen sümüğün ahz eylediği 
fenâ râyihaya karşı bazı edviye ve mu‘âlecât mevcûddur. Bunun için ev-
vel emirde Fransa Encümen-i Dânişi aʻzâsından olup bâlâda ismi mezkûr 
zâtın dediği gibi:

"-Burnu bir hatmi menkû‘u üzerinde tutmalıdır". Yani böyle bir 
menkû‘dan yâhûd mürver veya papadya menkû‘undan çıkan buhârâtı is-
tişmâm eylemelidir. Bilâhare amonyak yâhûd fioravanti belsemi yâhûd 
kâfûr, klorat dö potas tuzu çekilir.

Eğer zükâm mu‘tâddan ziyâde uzar, sık sık ve zâhiren bilâ-sebebin nüks 
eyler ise hastalığın sıraca, romatizma, nıkrîs gibi fenâ bir hâl-i umûmînin 
taht-ı teʼsîr ve nüfûzunda hâsıl olduğuna artık şübhe kalmaz. İşte bu hâlde 
burundan akan mâyi‘ fenâ bir koku peydâ eylediği gibi burun delikleri ya-
nında kuruduğundan bilâ-ârâm teceddüd etmek üzere kabuklar hâsıl eder 
ki, bu sûretle evvelce beyân olunan tedâvî kâfi olmayıp hastalık mutlakâ 
bir tabîb-i mütehassısın yed-i hazâkâtine tevdî‘ edilmelidir.

Meme emdiği zamân ancak burnu ile teneffüs eden küçük çocuklarda 
zükâm gâyet ciddî bir hastalık hâlini ahz eyler. Çünkü eğer işbu tarîk-ı 
teneffüs kapanacak olur ise çocuk memeyi her alışında boğulur gibi bir 
hâl hissedeceğinden açlığı son dereceyi bulduğu hâlde emmekden imtinâ‘ 
eder ki, bu hâlde çocuğa ya kaşık yâhûd emzik şişesi ile süt vermek, bu-
run deliklerine gâyet tâze istihzâr edilmiş asid borikli pomata yâhûd gâyet 
hâlis İngiliz gliserini sürmek, yukarı tarafına gâyet küçük kıt‘ada fekül 
lâpaları  koymak, çocuğa hafîfçe tenkıye eylemek pek münâsibdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Hayât-ı tıfl ile ticâret olamaz.
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[255] İSPİRTO BELÂSI VE DÂ-İ KÜÛL

"İspirto bugün, kaht ve tâ‘ûn ve muhârebe gibi üç 
belâ-yı târîhîden ziyâde îrâs-ı hasâr ediyor. Kaht ve 
tâ‘ûndan ziyâde, itlâf-ı muhârebeden ziyâde ihlâk et-
mekdedir. İhlâk ü itlâfdan ziyâde teʼsîr etmekde yani 
iffet ve nâmûsu pâymâl eylemekdedir".

Meydân-ı ma‘rekede mecrûh düşen yâhûd şehîd olanların adedi gözü-
müze tesâdüf etse o anda rikkat ü ihtisâsâtımız uyanır. Nev‘-i beşere muh-
telif zamânlarda savlet eden kaht u galâ, tâʻûn ve vebâ gibi mesâib-i azî-
meye dâir vekâyi‘ ve hikâyâtı okuduğumuz zamân helâk ü telef olanların 
adedi bir dehşet-i vahşiyet ile gözlerimize çarpmakdadır.

Kaht u galâ zirâ‘atın terakkîsi, vesâit-i nakliyenin sühûleti sâyesinde 
tamâmıyla zâil olacakdır. Vebâ ve tâʻûn terakkiyât-ı tıbbiye ve tedâbîr-i 
sıhhiye sâyesinde eski şiddetini gayb eylemişdir. Nev‘-i beşer için mûcib-i 
âr u hacâlet olan harb ü kıtâl hiç olmaz ise bir hummâ-i mütekattı‘a gibi 
ara sıra teʼsîrâtını göstermekdedir.

Hâlbuki bugün akvâm ve milel-i muhtelife için muhârebe ve tâʻûndan 
daha mühlik bir belâ vardır ki, vücûdu medeniyet-i hâzıramız için âdetâ bir 
şeyndir. Meydân-ı ma‘rekede olduğu gibi âh u figân içinde itlâf, tâʻûn gibi 
şehirlerde uzun uzun mâtem alâyları teşkîl etmeyip teʼsîrât-ı muzırrasını 
batî ve fakat dâimî ve zâhirîden ziyâde bâtınî bir sûretde icrâ etmekde ve 
"seratân" gibi seyri ağır, fakat emîn ve müterakkî olmak üzere menâbi‘-i 
hayâta bi't-teʼsîr cemʻiyet-i beşeriyeyi ifnâ eylemekdedir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İspirto cümle-i asabiye için bir semm-i 
kâtildir.
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[256] İşte bu belâ küûl22 ve îkâ‘ etdiği maraz dâ-i küûldür ki, kâffe-i 
sükkân-ı arzı taht-ı tahakküm ve tehdîdinde bırakmakdadır. Dâ-i küûl, me-
deniyet nisbetinde terakkî eylemekdedir. Dâ-i küûl, îkâ‘ eylediği sefâlet 
ü illet, cinâyet ü cinnet ile zamânımızın en dehşetli bir belâsıdır. Yalnız 
sıhhat-i şahsiyeyi mahv u ihlâl, bazı emrâz u ileli evlâd ü ahfâda nak-
letmez, belki ırka kadar teʼsîrât-ı muzırra ve muhribesini göstermekdedir. 
Dâ-i küûl harîkden daha müdhiş, kuduzdan daha mahûf, veremden daha 
mühlik ve emrâz-ı sâriye ve müstevliyenin kâffesinden daha ziyâde muh-
ribdir. Dâ-i küûlün netâyic-i menhûsesine burada yalnız bir misâl göstere-
ceğiz. Almanya hukemâ-i meşhûresinden Bonn şehrinde mukîm Doktor 
Lehmann bir asırdan beri dâ-i küûle mübtelâ bir âile efrâdını bi't-taʻkîb 
şu yolda beyân ediyor: 1740 sene-i Mîlâdiyesinde tevellüd ve asr-ı hâzır 
bidâyetinde vefât eden ayyâş ve sârık ve serseri Adajork nâmında bir zât-ı 
nuhûset-sıfât sulbünde 142 dilenci, 64 aceze, 81 ahlâk-ı seyyiede kadın, 
7'[s]i kâtil olmak üzere 76 cânî bulunmakdadır. Yetmiş beş senede bu ay-
yâş âile muʻâvenet ve melce ve mahbesde sıyânet vesâir sûretle hükûmete 
7.000.000 frankdan ziyâdeye durmuşdur. Bu hâlde Doktor Rorschach'ın 
küûlün Fransa'ya 1.555.757.296 franga durduğuna dâir gösterdiği hesâb 
pek mübâlağalı değilmiş!

Dâ-i Küûl Nedir?
He nev ifrâtdan, her nev‘ haşv ü iğlâkdan ihtirâz için bu hastalığı iyice 

taʻrîf etmelidir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Ayyâş ayyâşı tevlîd eder.

22  Küûl, el-kuhl şeklinde Arabların vaz‘ eyledikleri bir kelime, bir ıstılâh olup nisbeten yeni ise de 
mevzû‘un ileyhi olan mâdde ile tesemmüm pek eskidir. Kadîm Yunanîler, Romalılar nezdinde 
dâ-i küûl maʻlûm idi. Atina'da hukemâ-i Yunaniye'den Solon, sekrin mühlik ve mazarrâtına o 
derece kâniʻ idi ki, vaz‘ etdiği kânûn su katılmamış şarâb satanları şiddetle mücâzâtlandırıyor-
du. O zamândan beri kavânîn-i beşeriye ne kadar tahavvül eylemişdir? Bugün şarâba su katan, 
harâma helâl karışdıran Avrupa'da şiddetle tecziye olunuyor.
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Alkolizm sarhoşluk değildir. Ara sıra sarhoş olan [257] alkolik olmaya-
bildiği gibi alkolik olan biri de aslâ sarhoş olmamış olabilir.

Dâ-i küûl ispirtonun dâimî isti‘mâlinden yâhûd sû-i isti‘mâlinden mü-
tehassıl ve fen ve san‘atın terakkiyâtı sâyesinde münteşir bir belâ-yı fen-
nîdir; küûl ile bir "tesemmüm-i müzmin"dir; insânı küûle sevk eden bir 
"ihtiyâc-ı marazî"dir. Bu tesemmümün netâyic ve ihtilâtât-ı şahsiye ve ic-
timâʻiyesidir.

Alkolikler: Ayyâşîn (Fransız)
Bunlarda en ziyâde şâyân-ı dikkat cihet "sebât-ı nazar"dır. Adalâtın şiddet-i 
takayyuzu ile elinde birçok çizgiler, buruşukluklar husûle gelmiş ve bu hâl 

simyâya hüzn-engîz bir manzara vermişdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Ayyâşın bir katre menisi, bir sinirli âile 
tohumudur. (Charcot)

İspirto vâkı‘â çokdan beri maʻlûmdur. Arablar dokuzuncu asr-ı Mîlâ-
dîde işbu mâdde-i müskireyi keşfeylemişlerdir. Küûl evvel emirde şarâb-
dan (tabîʻî ispirto) ba‘dehû meyvelerden ve tahammür eylemiş hubûbât-
dan sınâ‘î ispirto istihsâl olunmuş ise de bir mâdde-i kimyeviye gibi bir 
hayli zamânlar laboratuvarlarda, kimyâhânelerde dolâblar içinde saklanıp 
kalmışdır. On yedinci asra doğru isti‘mâle başlanmış ise de az mikdârda 
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istihsâli ve pahâsının ziyâde olması cihetiyle o derece intişâr u ta‘ammüm 
edememişdir. Hâlbuki bugün fen ve sanʻatın terakkiyâtı gâyet ucuz ispirto 
istihsâlini te’mîn eylemiş ve patatesten, pancardan, hattâ odundan [258] 
bile ispirto istihsâline muvaffakiyet hâsıl olmuşdur. Sınâʻî ve gâyet ucuz 
olan bu ispirtolarla herkes yok pahâsına zehirlenebilir.

Cemʻiyet-i beşeriyenin her sınıf ve tabakasında muhtelif vesîlelerle içi-
lir: Amele, adem-i kifâyet-i ağdiyeyi telâfî eylemek yâhûd bazı sanâyi‘in 
mehâzîrini gidermek için içer. Meselâ demirciler âteş karşısında şiddet-i 
atşı teskîn eylemek, maʻden ocaklarında çalışanlar boğazlarını tozdan kur-
tarmak için içerler. Çiftçiler panayırlarda, pazarlarda sarhoş olurlar.

Ayyâşîn (Rus)
Ayyâş gâyet şedîd ve def‘aten infi‘âlât ve ihtirâsâta müsta‘iddir. Lâkin yüzdeki 

adalâtın tagayyürâtından dolayı sîmâ infiʻâle karşı sâbit bir hâlde kalır.

Ve'l-hâsıl, kâffe-i amele sabâhları işe giderken "solucan öldürmek" taʻ-
bîriyle içerlerse de öldürdükleri solucan olmayıp er geç kendi vücûdlarıdır. 
Çünkü sabâhleyin aç karna içilen ispirtonun teʼsîrât-ı muzırrası pek müd-
hişdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İçen içecekdir.
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İspirto ne şekilde olursa olsun, dâimâ bir semdir.

En ziyâde hâlis olan şarâb ispirtosundan 45 gram dört kiloluk bir tav-
şana zerk edilecek olur ise hayvân derʻakab ölür. Ülgün [259] Hastahâne-
si'ne kabûl olunan 478 ayyâşdan 133'ü şarâbdan, biradan, ciderden başka 
aslâ bir şey içmemişlerdir.

Kalb-i sâlim, kalb-i ayyâş
Ayyâşın kalbi yağ ile meşbû‘ ve mümtelî ve fevkalâde hacimli olur. Sû-i şekle 
mübtelâdır. Resmini derc etdiğimiz kalb-i ayyâşın sıkleti 900 gramdır. Hâlbuki 

hâl-i tabî‘îde bir kalb ancak 250 gram gelir.

Bazı ispirtoların tabîʻî olan adem-i sâfiyetini gizlemek maksadıyla ilâ-
ve edilen mevâd ispirtodan daha mühlik sem hükmünde bulunuyor. Bazı 
meşrûbât-ı mütehammireye ilâve olunan "Oil Down Almond?!"dan dört 
santimetre mikʻabî mikdârı on bir kilo sıkletinde bir köpeğe zerk edilecek 
olur ise hayvân o anda helâk olur. Fine Champagne nâmında satılan içki-
lere kuvvetlendirmek üzere sirke rûhu, zâc yağı ilâve olunmakdadır. İspir-
toya gâyet iyi bir râyiha veren "konyak ıtrı"ndan bir santimetre mik‘abî 
ternöv köpeklerinden birine şırınga edilecek olur ise hayvânı on dakîkada 
itlâf eyler. Aperitif nâmıyla yâd olunup iştihâyı açmak için kullanılan ver-
mut, bitter, amer, ginjinha vesâire gâyet âdî ispirtolar ile istihzâr olunmak-
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da ve bunların nâhoş çâşnîlerini örtmek üzere daha muzır bazı mevâd ilâve 
edilmekdedir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Meyhâneci olur da şarâb içmez olur 
mu?

[260] Apsent derece-i semmiyeti ile içkilerin kâffesine fâikdir. Derû-
nunda su içinde kırmızı balıklar bulunan iki kabın birine asid purisik nâ-
mıyla zikrolunan gâyet keskin mâdde-i semmiyeden ve diğerine pelin 
ıtrından apsent ıtrı altışar damla damlatılacak olsa her iki kabdaki balık-
lar ölürler ise de apsent konulan kabdakiler daha çabuk helâk olurlar. Bir 
insânı öldürmek için hâmız-ı purisikin bir mikdâr buhârı kâfidir. Apsent 
sarfiyâtı her sene veleh ü hayret getirecek derecede tezâyüd eylemekdedir. 
On sene zarfında, apsent iʻmâli için isti‘mâl olunan sâf ispirtonun mikdârı 
dört kat ziyâdeleşmişdir.

Hazmı teshîl eylemek vesîlesiyle kullanılan likörlere gelince; bunlar da 
sû-i teʼsîrce pek aşağı kalmaz.

Dâimâ bir zehir hükmünde olan ispirto az mikdârda olsa yine o derece 
muzır değildir. Küûlün en ziyâde vehâmeti hasârâtının dâimâ zâhirî ol-
mamasındadır. Teʼsîrâtı gâyet hafî ve batîdir. Bir insân sekre dâir hiçbir 
alâmet ibrâz etmeksizin alkolik olabilir. İşte bu hâle dâ-i küûl-i müzmin 
nâmı verilir.

Hâl-i marazî-i mezkûra mübtelâ olan zât hissetmeksizin hemen alkol-
leşir ve kendisi aslâ sû-i isti‘mâl etmediğine itmi’nân getirir. Sabâhleyin, 
kezâ akşâm üstü, aperitifini alır, öğle ve akşâm yemeklerinde susuzluğu-
nu gidermek için içer ve yemekden sonra küçük bir kadeh likör yuvarlar. 
İkindi vakti bir-iki kadeh bira ve bir küçük kadeh odüvü?! atar. Nihâyet 
kahveye, gazinoya bir iş için bazıları ile lakırdı etmek üzere gider, orada 
da bir şey içer… Bunun fenâlık neresinde?

Bu adam bir ayyâş, bir bekrî, bir sarhoş değildir. Ortalık kendisine 
muʻâmele-i ihtirâmkârânede kusûr etmiyor. Lâkin günün birinde uyku-
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suzlukdan, miʻde râhatsızlığından muztarib olarak hekîme mürâcaʻat eder. 
Tabîb aʻrâz u alâim-i muhtelife meyânında menba‘-ı marazı bi'l-keşf veleh 
ü hayret içinde kalan hastasına dâ-i küûle mübtelâ olduğunu söylerse de 
marîz hekîmin bu ifâdesini bir muʻâmele-i tahkîriye gibi telâkkî eder.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Ve men kâne sâhibü'l-iʻvicâci fe-leyse 
lehu'l-ilâcü23

[261] İşte böylece nâmûslu adamlardan, çalışkan amelelerden birçoğu 
bilmeyerek, hissetmeyerek bu marazın sühûletle kurbanı olmakdadır. Küûl 
bir sûret-i hafiyede teʼsîrat-ı muhribede bulunduğundan küçük bir sebeb 
en ziyâde kuvvetli olanları mahv u helâk eyler.

Etıbbâ ve hukemâ ispirtonun vücûdumuza, uzviyetimize sûret-i teʼsîri-
ni irâeden geri durmuyorlar. Küûl miʻde etrâfındaki siyâh kan damarları ile 
öylece kana nüfûz ve dühûl eder ve onu siyâhlandırır. Teʼsîrâtı doğrudan 
doğruyadır. Çünkü vücûda dühûl için hiçbir istihâleye uğramaz. Şiddetli-
dir. Çünkü cild ve akciğer ve böbrek tarîkıyle gâyet batî bir sûretde ifrâğ 
olunur ve olundukça aʻzâ-i mezkûreyi tahrîş eder ve bedene bir kere girdi 
mi ölüme hâzırlar.

İspirtodan en evvel müteessir olan cihâz-ı hazmîdir. Miʻde bira içenler-
de olduğu gibi bazen "münbasit", rakı kullananlardaki gibi bazen "müte-
zayyık" ve bazen ise kan kusmağa sebebiyet verecek derecede mahrûc?! 
ve mütekarrihdir. Hazım gitdikçe güçleşir. Zîrâ usârât-ı hâzıma faʻâliyet 
ve teʼsîrâtını azaldır. Sabâhları "kayyiʼât-ı muhâtiye" buna bir delîldir. Ka-
raciğer bu kan hücûmundan dolayı büyür ve ağırlaşarak veca‘-nâk olur 
yâhûd taş kıvâmında katı bir nescin teʼsîriyle tekemmüş eder, bozulur ki, 
bu hâle karaciğerin "balmumulanması" denilir.

23  "Eğri büğrü olana ilaç yoktur".
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Hâsse-i zâika pek erkenden dalâlete dûçâr olur. Apsente mübtelâ bir 
ayyâş hastahânede bulunduğu zamân içdiği sütün boğazını yakdığını ve 
nezâret altında bulundurulduğu hâlde nasılsa tedârük etdiği bir mikdâr sâf 
apsentin pek nefîs bir sûretde serinlik getirdiğini beyân eylemekde imiş.

Cümle-i deverâniye dahi ispirtonun teʼsîr-i muzırrı altında bulunmak-
dadır. Şerâyîn katılaşıp kırılacak derecede sertleşir. Damarların böyle ka-
tılaşımından mütehassıl ve ancak alelâde ihtiyârlarda meşhûd olan avârız 
daha genç yaşda ayyâşlarda görülmekdedir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Öldükden sonra yaşanması bilinir.

[262] İspirtonun akciğerlere teʼsîriyle husûle getirdiği taharrüşât nihâ-
yet vereme kadar müncer kılan bir kuru öksürüğe bâdî olur.

İspirtonun ictimâʻ ve ifrâğıyla yorgun kalan böbrekler nihâyet ufûnet-
lenir ve yakın bir zamânda mevti dâ‘î "tebevvül-i zülâl"e, "şedîd iltihâb-ı 
kilye"ye bâdî olur.

Uzviyetde ispirtonun teʼsîratına karşı en ziyâde hassâs olan aʻzâ "cüm-
le-i asabiye"dir. Zaʻf-ı hâfıza, kâbûslarla müterâfık uykusuzluk, bazı men-
fûr hayvânatın hayâlî olarak rü’yeti, envâʻ-ı hurâfât, felc-i umûmî, cinnet 
en ziyâde meşhûd-ı ihtilâlât-ı asabiyedendir. "Hezeyân-ı mürteʻiş" sırf is-
pirtonun sû-i isti‘mâli ile mütehassıl bir maraz-ı asabîdir.
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Küûlün damarlarda îkâ‘ eylediği tagayyürât
Sağdakiler hasta olmayan damarların dâhilini, soldakiler ispirto teʼsîriyle husûle 

gelen tagayyürâtı gösterir. Alkolik olan zâtda kırmızı kan damarları (şerâyîn) 
katılaşır, kırılacak kopacak bir hâle gelir. Dâhilini örten zâr yaralanır ve üzerine 

emliha-i kilsiye tevazzu‘ ve teressüb eyler. Hâlbuki tabîʻî bir damarın dâhili 
kaygan, düz ve muntazamdır.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Nerede hareket, orada bereket

Vezâif-i dimâğiye müskirâtın ifrât ve isrâfıyla o derece ihtilâl [263] 
ve dalâletde kalır ki, hafîf bir hummâ bekrîlerde nâire-i ihtilâli, hezeyânı 
uyandırmağa kâfidir.

En ziyâde müterakkî zekâ işbu sem ile nihâyetü'l-emr müteessir olur. 
Bu bâbda birçok misâller zikrolunabilir.

Dâ-i küûlün müterakkî bulunduğu memâlikde intihârın, cinnetin, ci-
nayâtın pek ileri gitdiği görülmekdedir.
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Üst cihetdekiler sağ, altdakiler ispirto teʼsîriyle buruşmuş, küçülmüş hasta 
böbreklerdir.

Fransa'da 1860'dan 1892 senesine kadar mecânînin adedi üç kat olmuş-
dur. Bu gibi ihtilâlât-ı asabiyenin terakkîsi meşrûbât-ı küûliyenin isti‘mâ-
liyle mütenâsib görülmekdedir. Bîmârhânedeki hastalar arasında kadınlar-
da yüzde 13'ü, erkeklerde yüzde 39'u alkolik bulunmakdadır. Cinâyâta da 
teʼsîri ziyâdedir. Mahbûsînin sülüsânı alkolikdir.

İspirto ile tesemmüm eden bin kişiden her sene 300'ü verem olup öl-
mekdedir. Bu nisbet ve mikdâra ispirto isti‘mâl edenlerde meşhûd her nev‘ 
iʻtidâlsizlik ve inhimâk seyyiesiyle mütehassıl emrâzın îkâ‘ ve tevlîd et-
diği vefeyât ilâve edilir ise yekûnun pek ziyâde büyüdüğü görülür. Artık 
tedennî-i nüfûsa hayret etmeyelim; sebeb meydânda!

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Gönül kimi severse güzel odur.

[264] Dâ-i küûlün eşhâs üzerine olan teʼsîratı ne kadar muzır olur ise 
olsun, en ziyâde dehşeti bu değildir. Ayyâşın bir defa vücûduna, uzviye-
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tine dâhil olan küûl bundan tevellüd edecek evlâd u ahfâdı da hastalıkla 
mahkûm eyler. Dâ-i küûl mevrûsdur. Tamâmıyla mahv u helâk oluncaya 
kadar insânı taʻkîb eder ki, bu hâl ayyâşın ne büyük bir mes’uliyet-i maʻ-
neviye altında kaldığını gösterir. Ayyâşın:

"-Benim fenâlığım kimseye dokunmuyor, fenâ isem kendime!" gibi ifâ-
dât-ı tesliyet-âmîzi pek yanlış olup bîçâre ve maʻsûm birçoklarını ızrâr 
etdiği muhakkakdır. Bu hâlde dâ-i küûl muhâfaza-i ırk, istikbâl-i millet 
nokta-i nazarından gâyet vahîm bir belâdır.

Ayyâşın evlâdı kanbur, za‘îf, budaladır. Aperitif ve apsente, rakıya 
devâm edenlerin ise ale'l-ekser masrû‘dur. Eğri bacaklı, şişkin boğazlı, bo-
ğazı yumrulu çocuklar hep zamân-ı sekrde hâsıl olan bir ilkâh mahsûlüdür. 
Alkoliklerin bu mîrâsı birçok misâllerle maʻlûmdur. En iyi misâller istatis-
tiklerin irâe etdikleridir:

"Rakıya, müskirâta gâyet münhemik bir ayyâşın sulbünden tevellüd 
eden yedi çocukdan iki büyüğü küçük yaşda ihtilâcâtdan ölürler. Üçün-
cüsü yirmi iki yaşında mecnûn, dördüncüsü belîh ve ahmak, beşincisi bir 
tahtası eksik yani maʻnen muvâzenesiz olur. Altıncısı ise gâyet asabî olup 
kendisini cinnete mahkûm zanneyler. Biricik ve gâyet asabî olan kızı ateh 
nevbetlerine mübtelâdır".

Salpêtrière Hastahânesi'nde mevcûd seksen üç masrû‘ çocukdan altmı-
şının ebeveyni ayyâş imiş. Havâsı ispirto buhârı ile meşbû‘ bir mahalde 
tavuk yumurtaları basdırılsa civcivlerin hemen kâffesi ya acîb ü garîb bir 
şekilde çıkarlar yâhûd hastalıklı olurlar. Gebe bir köpeğe ispirto içirilse, 
doğan yavruların bazıları daha küçük iken öldüğü, bazılarının da masrû‘ 
kaldığı görülür.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Ekmeği taşdan çıkarır.

Safrâsız gemi gibi öteye beriye yalpa vurarak bacakları titreyen, vech 
ve sîmâsı kesb-i ubûset ve kerâhet ü hayûnet eden, elleri ra‘şelenen, dili 
dolaşan, nefesi kokan, ve'l-hâsıl bir cism-i câmidden aşağı olan bu adamı 
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kim tanımaz? İçe içe kesb-i belâhet ü hamâkat eylemiş. Gözleri görmeme-
ğe, kulakları işitmemeğe, elleri sıcağı, [265] soğuğu duymamağa başla-
mış, yüzü kıpkırmızı pancara, yanakları patlıcana dönmüş, saçları perîşân 
ve dâimâ leb-güşâ-yı hezeyân bekrîler nâdir değildir.

Bekrî

Kötü zevc

Netîce

Sefâlet, sefâhet
Me’yûs peder Maraz, illet
Sefîl meʼmûr Cinnet, intihâr
Matrûd asker Cinâyet, katl ve sirkat
Menfûr adam Hastahâne, bîmârhâne
Hırsız evlâd Mevt24 

Dâ-i küûlün Avrupa'nın bazı mahallerinde pek ziyâde îrâs-ı hasâr ey-
lediği görülmekde ve birçok memâlikde teʼsîrât-ı muhribesiyle sefâlet ü 
zarûret hüküm sürmekdedir. Pek ucuz rakı ve envâʻ-ı müskirât istihsâline 
başlandığından beri şarâb ve cider gibi nisbeten tabî‘î meşrûbât-ı müte-
hammire azalmakdadır. Vakit ve parası olan bir Fransız, bir Normandiyalı 
üç-dört su kahveye ve bir frank türlü türlü nâmlarda içkiye sarf eyler.

Küûlü erkeklerden ziyâde kadınlar içmekdedirler. Bakkâl, sebzevâtçı, 
hattâ kömürcü müşterî celb eylemek için rakı satmakda ve işe giden bazı 
amele rakı emziğini doldurup ceybine atmakdadır. Kadın işçiler ekmek ile 
berâber rakı ve şarâb içerler.

Çocuklar da büyükler gibi kahveye gitmekde ve pederleri misillü kah-
ve, cider ve hattâ rakı içmekdedirler. İşte bu sûretle tevellüdât ve teehhülât 
azalmakda ve vefeyât tezâyüd eylemekdedir. Revan şehri yalnız gümrük-
den aşırılanlar müstesnâ olmak üzere 5 milyon litre yani takrîben on iki 
milyonluk rakı sarf ve istihlâk eylemekdedir.

Şehr-i mezkûrda kırk yaşında buruşup büzülmüş ve inceleşen bacakları 
üstünde duramayacak bir hâle gelmiş ne kadar amele vardır!

24 Müskirât nâmındaki eserimden.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Aç durmakdan ise, tok ölmek yeğdir.

Dâ-i Küûlün Teʼsîratı

Hasâr mâddî ve maʻnevî, zıyâʻ bedenî ve rûhîdir. İşbu belâ-yı mübrem 
teessüs ve intişâr eyledikçe faʻâliyet ve mesâʻînin azaldığı [266] ahlâkın 
fesâda vardığı görülüyor. Aynı zamânda sıhhat mahv, dimâğ muhtel olu-
yor. Dâ-i küûle mübtelâ bir ırk intifâya mahkûmdur. Bir Fransız müellifi 
diyor ki:

"-Düşman yalnız zâhirde olmayıp içimizde, damarlarımızdadır. Onu 
def‘ u tard için hiçbir hareket etmez, bir faʻâliyet göstermez isek iş fenâ. 
Fransa ya dâ-i küûlü ref‘ için îcâb eden vesâite mürâcaʻat edecekdir 
veyâhûd ırk ve milliyet nokta-i nazarından mahvolacakdır".

Hulâsa, küûl ve intâc eylediği dâ-i küûl, sebeb-i maraz u illet, dâ‘î-i 
sefâhet ü sefâlet, bâdî-i fakr u zarûret, mûcib-i nizâ‘ u cinâyet, muhill-i 
akl ü fetânet, müşevvik-i envâʻ-ı habâset, müzîl-i hiss-i insâniyet, mâhî-i 
diyânet ü milliyetdir.

Medeniyetin terakkîsiyle intişâr eden dâ-i küûl gibi bir belâ-yı müdhişe 
karşı ittihâz olunacak tedâbîr, biri "şahsî", diğeri "umûmî" olmak üzere 
iki nev‘dir. Tedâbîr-i şahsiye meşrûbât-ı küûliyeden, müskirâtdan hemen 
külliyen tevakkî ve ictinâbdır.

Hâlbuki dâ-i küûl bir belâ-yı umûmîdir ki, ona karşı tedâbîr-i şahsi-
yeden ziyâde kavânîn ve nizâmât gibi tedâbîr ve vesâit-i umûmiye teʼsîr 
edebilir.

Meşrûbât-ı küûliye üzerine ağır vergi tarhı, meyhânelerin tahdîdi, şarâb 
ve bira gibi yalnız meşrûbât-ı tabîʻiye ve sıhhiyenin fürûhtuna müsâʻa-
de edilmesi yolunda umûmî bazı tedâbîr tavsiye edilmiş ise de bunlar 
maʻa't-teessüf kâbil-i tatbîk olamamışdır.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Beşik çocuk yuvasıdır.

Rusya'da 1885 senesinde neşrolunan bir nizâmnâmeye göre iki nev‘ 
meyhâne bulunup birinde müskirât kapalı şişelerde fürûht edilmekde ve 
kadeh kadeh içilmemekdedir. Hâlbuki diğer meyhâneler âdetâ lokanta tar-
zında olup burada aynı zamânda yemek yenilmekdedir. Bilâhare 1895 se-
nesinde hükûmet müskirât fürûhtunu inhisâra almış ve meyhânelerin açıl-
dığı ve kapandığı sâ‘ati taʻyîn ve tahdîd eylemişdir.

1-Ahâlîyi daha muntazam bir sûretde küûl sarfına alışdırmak,

2-Müskirâtın cinsini ıslâh etmek,

3- Meyhânelerin adedini azaltmak,

4- Küûl [267] sarfiyâtını ahlâk sâhibi olanların ellerine bırakmak fikriy-
le tedâbîr-i müessire-i mezkûreye mürâcaʻat olunmuş ise de küûl sarfiyâtı 
o derece tenâkus eylememişdir. Vâkı‘â beş sene zarfında inhisâr sâyesinde 
30.000.000 ruble fazla vâridât te’mîn edilmiş ise de buna mukâbil, ortalık 
meyhânede içemediğinden sokaklarda umûmî mahallerde sarhoş olmağa 
koyulmuşdur.

İsviçre'de inhisârın taht-ı teʼsîrinde küûl istihlâkı oldukça tenâkus et-
mişdir. Küûle kâbil-i tatbîk inhisâr birkaç sûretde olabilir. Küûlün ya tasfi-
yesi veya beyʻ u fürûhtu yâhûd iʻmâl ve istihsâl ve tasfiye ve bey‘i, ve'l-hâ-
sıl kâffe-i husûsâtı taht-ı inhisâra alınır. Rusya ve İsviçre'de yalnız bey‘-i 
müskirât inhisâra alınmışdır. 

Amerika-yı Cenûbî hükümâtından bazılarında sekr veren likörlerin 
bey‘i tamâmıyla men‘ olunduğu hâlde diğer civâr hükûmâtdan bazılarında 
serbest satıldığından tahdîd-i sarfiyât nokta-i nazarından o derece istifâde 
edilememişdir. Bazı hükûmâtda bey‘iye, zecriye resmi fevkalâde tezyîd 
edilmişdir. Bu sâyede ez-cümle Şikago'da 1882 senesinde resm 200 frank 
olduğu zamân meyhânelerin adedi 150 kişiye bir nisbette bulunduğu hâl-
de 1893'de bey‘iye resmî 2.500 franga iblâğ olundukda mey-gedeler 209 
kişiye bir nisbetde kalmışdır. İngiltere'de de bey‘iye resmi ziyâdeleşdiril-
mişdir.
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Hollanda'da meyhânelerin adedi şehir ve kasabanın ehemmiyetine göre 
250-500 nüfûsa bir nisbetinde tahdîd ve bey‘iye resmi tezyîd edildiğinden 
meyhâneler hemen nısf derecede azalmış ise de küûl sarfiyâtı evvelden 
adam başına 4,80 litre olduğu hâlde 1890 senesinde 4,25 litrede kalmışdır.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Mangal, kışın lâlezârıdır.

[268] Milel-i Muhtelifede Adam Başına İstihlâk Olunan İspirto
(Litre Hesâbı)

Rusya:
3,40 litre

Fransa:
4,08

Şimâlî Almanya:
8,25 litre

İsviçre:
5 litre
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Avusturya:
3,50 litre 

İtalya:
1 litre

İspanya:
2 litre

İngiltere:
2,50 litre

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Kesret-i hamra mübtelâ olanlar suda telef 
olurlar. (İstiskâ)

[269] Danimarka:
8,85 litre

Felemenk: 
4,58 litre

Belçika
4,50 litre

İsveç:
4,15 litre

Württemberg:
2,50 litre 

Bad:
3,77 litre

Portekiz:
2,10 litre

Finlandiya:
2,60 litre

Bavyera:
2,45 litre

Resimlerin hacim ve tûl ve arzı aded-i nüfûsun cezr-i murabba‘ı ile 
mütenâsibdir. Kadeh ve fıçıların sath ve vüsʻati istihlâk-ı şahsîyi 

göstermekdedir ki, tûl ve arzı istihlâkâtın cezr-i murabba‘ı ile mütenâsibdir.
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İsveç'de meyhâneler adeden tahdîd edildiği gibi ale'l-ekser cemʻiyât-ı 
imsâkiye tarafdârânı tarafından istîcâr olunmakdadır. Meyhânenin dâhi-
linde oturacak iskemle vesâire bulundurulmadığı gibi veresiye vermek 
memnû‘ ve azar azar istenilen müskirâtın fiyâtı gâyet gâlî, tütün içmek ve 
yüksek ses ile görüşmek ve bir defa müskirât verildiği hâlde [269] durmak, 
oturmak memnû‘dur. Hâlbuki aksine meyhâneye muttasıl gâyet munta-
zam lokantalar bulunmakdadır ki, orada yemekler pek nefîs ve küûlsüz 
meşrûbât mevcûddur. Meyhâneler sabâhın alafranga dokuzundan akşâmın 
sekizine kadar açıkdır. Tedâbîr-i mezkûrenin fâide ve teʼsîri görülmüşdür. 
1876 senesinde adam başına 6,19 litre sarf olunduğu hâlde, 1896'da sar-
fiyât 3,50 litreye kadar tenezzül eylemişdir ki, bu hâl altmış sene evvel 
adam başına 23 litre küûl sarf eden millet için pek hayret-fezâdır.

Norveç'de sarfiyât daha az idi. 1876'da müskirât 3,35 litre içildiği hâlde 
1890'da 1,50 litre istihlâk edilmekdedir ki, bu mikdâr bugün 4,50 litre sarf 
eden Fransız'a göre hemen hiçdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Kan, kandan nefret eder. (Beyne'l-ak-
ribâ izdivâc aleyhinde)

Küûlün bu tenâkusu kânûndan ziyâde cemʻiyât-ı imsâkiyenin teʼsîrâtı 
netîcesidir. Konferanslar yaparak, risâleler, gazeteler hattâ mülevven iʻlân-
nâmeler neşrederek küûlün muhâtarâtı gösterilmekdedir. Meyhâneler ye-
rine kahvehâneler [270] açılmakdadır. Amerika hükûmâtında, İsveç ve 
Norveç'de mekâtib-i ibtidâiye ve tâliyede küûlün tedrîs-i muhâtarâtı kânû-
nen vaz‘ olunmuşdur. Ayyâşlığa mübtelâ olanların dûçâr oldukları ahvâl-i 
esef-iştimâli gösterecek levha ve resimler taʻlîkı karârgîr olmuşdur.

Ruhbân ve papaslar bu husûsda muʻâvenete girişmişlerdir. İsviçre'de, 
Belçika'da, Amerika'da, İngiltere'de gâyet nâmdâr rehâbîn ve kardinaller 
müskirât aleyhinde vaʻz u nasîhat eylemekdedirler.

Tabîb dâ-i küûle karşı olan bu muhârebede pek ziyâde müteneffizdir. 
Yalnız reçete yazmak ile teʼsîrde bulunmaz; dâ-i küûlü strixin, telkîn ve 
tenvîm, hattâ husûsî bir serum ile tedâvî eylemez. Çünkü bunların hepsi 
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hayâlîdir. Dâ-î küûlün tedâvî-i tıbbîsi yok ise de bu hastalığa karşı gerek 
icrâ-yı san‘at eylediği âile içinde gerekse hastahânede pek çok şeylere mu-
vaffak olur, herkese küûlün mazarratını anlatabilir. 

Bir takım zevât da "sû-i isti‘mâl"den tevakkîyi tavsiye eylemekde ise-
ler de küûlün, müskirâtın taʻyîn-i mikdârı eşhâsa göre tahavvül ü tahallüf 
eder. Bazılarında küûle karşı ihtisâs o derece ziyâdedir ki, onlarda isti‘mâl, 
sû-i isti‘mâl derecesinde muzırdır. Müskirâtın taht-ı teʼsîrinde kalmayan ve 
hiçbir alâmet-i sekr ibrâz etmeyenler de dâ-i küûlden daha ziyâde korkma-
lıdır. Zâhirî olan bu "tahammül-i küûlî" gâyet hatar-nâkdir. Çünkü "sekr", 
imsâk ve ictinâba lüzûm-ı rücû‘u âmir bir alâmet-i mühimmedir.

Meşrûbât-ı küûliyenin sûret-i umûmiyede men‘-i fürûhtu el-yevm kâbil 
değildir. Fransa'da müskirât üzerine ticâret eden dört milyon kişi vardır ki, 
bunlar milyonlarca alkoliklerle alış veriş etmekdedir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İrâde, en büyük îrâddır.

Paris Mekteb-i Tıbbiyesi mu‘allimîn-i meşhûresinden Mösyö Deboit, 
dâ-i küûle dâir birçok üstâz ve tullâb huzûrunda iki sene evvel îrâd edip 
bâlâda hulâsaten yazdığım dersin nihâyetinde diyor ki:

"-Bu hâlde, demek memleketimiz çâresiz, girdâb-ı fenâya gidip mahv 
olacak! Beslemekde olduğum hiss-i vatanperverî böyle bir tasavvuru ka-
bûlde ma‘zûrdur. Lâkin çâre-i selâmet nerededir? İhtimâl ki, sizde efen-
diler, [271] sizde! İşte bu sebebden gâyet mühim gördüğüm bu mesʼele 
üzerine nazar-ı dikkatinizi celb etmek istedim. Yarın, öbür gün hekîm olup 
Fransa'nın her tarafına yayılacaksınız, nesâyih ve tertîbâtınızla sıhhat-i 
umûmiye, hattâ ahlâkiyeye teʼsîrât-ı mühimmede bulunacaksınız. Gös-
termeğe çabaladığım muhâtarâta kanâʻat getirdiğiniz nesâyih ve ef‘âl ü 
harekâtınızla iʻtidâl ü imsâka numûne olduğunuz hâlde fikr-i umûmîyi 
tahvîle ve memleketimizi böyle bir muhâtara-i azîmeden tahlîse muvaffak 
olursunuz".

Meyhânelerin tahdîdi, bey‘iye resminin tezyîdi, mücâzât-ı kânûniyenin 
teşdîdi ve inhisâr, müskirâtın sû-i isti‘mâlini tenkîs edebilir ise de en birin-
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ci tedbîr ahlâk-ı haseneyi tenbîh, terbiye-i umûmiyeyi ıslâh, mes’ûliyet-i 
maʻneviye hissini, nefse hürmeti, âile muhabbetini, vatan fikrini, hulâsa 
Allah korkusunu îkâzdır.

Bizde beyne'l-İslâm meşrûbât-ı küûliye, müskirât katʻiyen harâm ise de 
sû-i ihtilât ve habl-i metîn-i iʻtikâdda rehâvet ve esbâb-ı sâire yavaş yavaş 
müskirâtı âdî meşrûbât sırasına idhâl etmekdedir. Müskirâtın istihlâkâtı 
her yerde olduğu gibi tezâyüd ediyor. İstihlâkât tezâyüd eyledikçe bu sem-
min hâsıl etdiği ârızât ve ihtilâlât-ı müzmine de tekessür eylemekde ve bu 
cihetle cemʻiyet-i beşeriyede fenâlıklar artmakdadır. Memleketimiz yalnız 
müskirâtın tezâyüd-i istihlâkı ile değil, hâricden Avrupa'dan idhâl olunan 
gâyet fenâ ve âdetâ semm-i kâtil hükmünde ispirtolarla dâhilde istihsâl ve 
iʻmâl edilen meşrûbâtın isti‘mâliyle de mutazarrır olmakdadır. Âdî ispirto-
dan yapmak üzere gümrüklere vürûd etmekde olan konyak ve rom ıtriyâtı 
nazar-ı dikkati câlibdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İçmekden hatâ eden dâimâ şarâbdan 
bahseyler.

Dâ-i küûlün önünü almak için beyne'l-İslâm en müessir vâsıta, ahkâm-ı 
celîle-i Furkâniye ve evâmir-i hikemiye-i Rabbâniyeyi hüsn-i sûretle, müs-
kirâtın fennen mazarrât-ı adîdesini bi'l-irâe telkîn ve seyyiât-ı sekriyeyi sû-
ret-i vâzıhada tebyîndir. İʻtikâd-ı umûmî dâhilinde olan nehy-i müskirâtın, 
tahrîm-i hamrın ihtârı ve iʻtikâdât-ı İslâmiye'nin îkâzı ve hürmet-i hamr 
[272] hakkında nâzil olan âyât-ı celîlenin tekrârı intişâr-ı müskirâta ve 
seyyie-i işret ile husûle gelecek ilel ü âfâta mâniʻ-i kavîdir. Beyne'l-İslâm 
ibtilâ-yı müskirât ile hâsıl olan ilel ü emrâzın nedreti nusûs-ı hikemiye-i 
Kur᾽âniye meyânında tahrîm-i müskirâtın vücûdu ve sekr u işretden neh-
yin akâid-i dîniye ve İslâmiye'ye dühûlü sâyesindedir. Bu bâbda İslâm'a en 
büyük meşʻale-i selâmet ve bedraka-i hidâyet müskirâtın nehy olunması 
ve mazarratı ve her nev‘ habâisi müsellem olan böyle bir mâddenin "üm-
mü'l-habâis" cümle-i hekîmânesiyle yâd edilmesidir.

151, Divanyolu - İstanbul



748

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye:
Tegaddî-tahaddî Öğle yemeğinden sonra uzanınız.
Ta‘aşşî-temeşşî Akşâm yemeğinden sonra gezininiz.

[273] Zâbıta-i Beden
Pasteur Dârülameliyâtı Müdürü Mösyö Duclaux, Sorbonne Dârülfünû-

nu'nda bir konferans yaparak vücûdun mikroblara, esbâb-ı emrâza karşı 
vâsıta-i müdâfaʻasından uzun uzadıya bahseylemişdir. İnsânın kanında 
bulunan "küreyvât-ı beyzâ", beyâz yuvarlacıklar vücûdun zâbıtalık vazî-
fesiyle mükellef olup şiddet ve fart-ı hareketi ve hareketindeki sürʻati sâ-
yesinde hisseylediği mahalle derʻakab teveccüh ve düşmanı ihâta ile onu 
mahv u harâb ve âdetâ bel‘ ve hazm eyler.

Sebeb-i maraz ile hasta arasında mübâreze hakîkat-i hâlde küreyve-i 
beyzâ ile mikrob beyninde vukûʻ bulmakdadır. Küreyvât-ı beyzâ mikrob-
ları tevkîf eylerse hasta şifâyâb olur. Aks-i hâlde mevt  muhakkakdır.

Bazen olur ki, mikrob ve küreyve-i beyzâ aynı kıvvetde bulunmasın. 
Meselâ, mikrob uğradığı mübâreze ve müdâfaʻadan dolayı kesb-i zaʻf ve 
taʻbîr-i fennîsi vechile teʼsîrâtı nokta-i nazarından "kesb-i hıffet" eylesin 
ki, bu hâlde yuvarlacık bi's-sühûle galebe çalar. Ondan başka, şiddet ve 
teʼsîri kesb-i hıffet eden bu mikrobları öldüren küreyvât-ı beyzâ aynı ta-
bîʻatda olan gâyet şedîdü't-teʼsîr mikrobları tahrîbe ziyâde bir kâbiliyet 
kesb ve bu halde insân, hayvân daha ziyâde bir kuvve-i müdâfaʻa hâsıl 
eyler.

Bu sûretde küreyvât-ı beyzânın iktidâr ve kuvvetini tezyîd, mikrobların 
hâssa-i muzırrasını mahv u izâle emrâz-ı intâniye ve sâriyenin tedâvîsinde 
bir rehber-i tıbbîdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: En ziyâde vahîm olan şey, ağdiyeyi ağ-
diye üzerine idhâl etmek, yani tok iken yemekdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Semiz tavuk yumurtlamaz.
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Rusya:
910 gram

Almanya: 
1.485 gram

Amerika:
2.110 gram 

Avusturya:
1.350 gram

Fransa:
933 gram

İspanya:
550 gram

İtalya:
635 gram

[274] Milel-i Muhtelifede Tütün Sarfiyâtı
(Adam Başına)
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: En iyi hasta, fakîr olanlardır.

Geçen seneki neşreylediğimiz Nevsâl'de tütün mazarrâtından uzun 
uzadıya bahseylemiş idik. Küûlden sonra vücûdu ifnâ eden mevâddan en 
mühimi tütündür. "Dâ-i küûl"den sonra "dâ-i duhân" gelir. Küûl vücûdu 
muvakkaten intibâha götürür. Tütün ise mevcûdiyet-i beşeriyeyi bir hâl-i 
hazere ilkâ eder.

İngiltere:
680 gram

Felemenk:
3.400 gram

Belçika:
1.552 gram

İsveç:
940 gram

Avustralya:
1.400 gram

Portekiz:
850 gram

Danimarka:
1.125 gram

Norveç:
1.135 gram

İsviçre:
610 gram

Kanada:
1.050 gram 
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Kendi azmiyle terk-i işretden
İşte bîçâre, mübtelâ, me’yûs!
Ne çıkar sanki böyle gayretden?
Eylemiş kendi kendini mahbûs
Hâne-i tengnâ-yı ahbâba
Orada sayd-ı azm eder gûyâ!
O şikârın hayâli bî-pervâ
Etmiş âfâk-ı ömrü istîlâ
Ka‘r-ı ummân bâde-i nâba
Dalıp etdikçe âsmâna su‘ûd
Saçar etrâfa zıl hod âlûd!

Bu bir enmûzec-i leâmet ki
Ürperir karşısında ömr-i beşer
Öyle ankâ-yı pür-şeâmet ki

Uçuşur tüylerinde ahger-i beşer!
Pençe-i cân-şikârına almış
Kanlı âveng kalb-i insânı
Sallıyor, bir girîv-i handânı
[277] Tutuyor füsha-zâr-ı ekvânı
Bel‘-i âtî safâsına dalmış
Berk vurur gözlerinde âteş-i kin
İşte tasvîr-i azm-i ayyâşîn!

Âh bir böyle kanlı kâbûsun
Pençesinden şu ömr-i hâbîde
Kurtulur mu? Bu rûh-ı me’yûsun
Var mıdır bir ümîdi âtîde?
Belki vardır: Onun halâsı ile
Bir necâbetli âile meşgûl

[276] TÂRİK-İ İŞRET

Tütün ki,
Vücûdu beslemez,
İştihâyı azaltır,
Beyne teʼsîr eyler,
Birçok ilel ü emrâza sebebiyet verir,
İsti‘mâli, bâ-husûs kesret-i isti‘mâli her hâlde muzırdır.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Semiz tavuk yumurtlamaz.
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Kalb ü cânı ne istese mebzûl
Önce vermişdiler biraz da küûl
Vermiyorlardı şimdi katre bile
Hande-bahş ümîd-i istikbâl
Pek perîşânsa da bu şekl-i melâl

Geliyor işte bî-mecâl, za‘îf
Yürümekden ziyâde sallanarak
Nazargâhında birer dâ-i kesîf
Basışından çöker gibi toprak
Yüzü solgun, dudakları titrek
Burnu kıpkırmızı, gözü bî-fer
Cebhesinde bürûdet-i makber
Bir behîmiyet-i nazarla süzer
Bütün eşyâyı seçmeden görerek
Ona mübhem, garîb meşhûdât
Bilemez var mı yok mu şimdi hayât!

[278] Geliyor… Dest-i ra‘şe-nâkinden
Dökülür sâye pâre-i lerzân
Geliyor… Çehre-i helâkinden
Süzülür bir merâret-i vicdân
Herkesin hâline değil âgâh
Fakat âgâh kendi hâlinden
Görünür çeşminin meâlinden
Rûhunun muntabı‘ melâlinden
Muhteriz bir hicâb, bir "eyvâh!"
Yüreğinden kopar, fakat boğulur
Yapışır kalbine bir ahger olur!

Geldi artık bütün kuvâsıyla
Biraz insânlık eyliyor ızhâr
Başlayıp bir kesik kelâma bile
Girdi nâdî-i ülfete nâçâr
Ne diyor? Hiç! Lisân-ı hâlinden
Şunu anlar fakat eden dikkat
İşte olmuş da târik-i işret
Ediyor azmine cihân hayret!
Zevk alınmaz beyân-ı lâlinden
Fakat içse o bir kadeh bâde
Söyler elbette hârikulâde…

İçmemiş, bir yıl içmemişdi hele
Azm-i nûş oldu azm-i terk-i küûl
Artık almışdı ihtiyârı ele
Döndü beytü's-safâsına; makbûl
[279] Ömr-i insâna başladı… Bir gün
Yine bir sevk-i mel‘anetle hemen
İçecekdi, o anda pür-halecân
En küçük yavrucağızı girye Kenan:
"-Baba sen içme, içme başım için!"
Sözleriyle atıldı ellerine
Oynayan aklı geldi de yerine:
"İçmem, içmem bu semm-i rûhu!" dedi
Azm-i kat‘îsi başladı… Ebedî!
7 Şubat sene 1315 [9 Şubat 1900]

A. Nadir
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"Tabîbinizi intihâbda gâyet müşkil-pesend olunuz ve fakat bilâhare 
kendisine sâdık kalınız." Evet, zamânımızda etıbbâya karşı emniyet pek 
mütehavveldir. Bazen değil her ay, her gün tabîb değişdirilir. Bazı âileler-
de günde, yekdiğerinden bî-haber birçok tabîb daʻvet olunmak âdet hük-
müne girmişdir. "Hâlbuki hastalıkdan ziyâde hastayı tedâvî" bugün gâyet 
metîn bir meslek-i tıbbî olduğundan böyle bir âdet-i seyyienin tabîb için 
bir zarar-ı mâddî veya maʻnevî îkâ‘ından ziyâde hastanın sebeb-i felâketi 
olacağı muhakkakdır. Her mizâc, bünye, sûret-i maʻîşet, isti‘dâd-ı şahsî bir 
olduğu gibi bunların bilinmesi de zamâna mütevakkıf olduğundan tabîbin 
her tahvîl ve tebdîli "tertîb-i edviye" husûsunda bazı tecârübü müstelzem-
dir. Vâkı‘â hâzık ve üstâd bir tabîb hastalığı teşhîs edebilirse de hastanın 
mizâcını, isti‘dâd-ı zâtîsini def‘aten anlayamaz. Bu zamâna, tecrübe ve 
müşâhedeye mütevakkıfdır.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Sağlık ile servet bir yerde gitmez.

[280] Hicâmet, Kuru Boynuz
Hicâmet iki türlü olur: Biri kuru, diğeri 

katı

Kuru hicâmet küçük çan şeklinde sırça-
dan bir kadehcik ile icrâ edilir. İşbu âlet, 
bir mahalde ictimâ ve terâkümü muzır olan 
kanı o uzuvdan çekmek için dâhilinde bir 
halâ hâsıl etdikden sonra cild üzerine ilsâk 
ve tatbîk olunur. Bu hâlde kuru hicâmet 
âleti, şişesi bir vâsıta-i müdâvât olup tatbîk 
ve ilsâk edildiği mahalden kanı, ahlâtı hâ-
rice celb eder. Musika-i Hümâyûn Sertabîbi 

Ferîk sa‘âdetlü Arif Paşa 
hazretleri

S. E. Le Dr. Arif Pacha
Général de division
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Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Fenn-i Teşrîh Mu‘allimi ve 

Hıfz-ı Sıhha-i Umûmiye 
Müfettişi Ferîk sa‘âdetlü Rasim 

Paşa hazretleri
S. E. Le Prof. Rassim-Pacha

Général de division

[281] Bâb-ı Vâlâ-yı 
Serʻaskerî'de Teftîş-i İnsânî 
Komisyonu ve Şehremânet-i 

Celîlesi'nde müteşekkil Hey᾽et-i 
Sıhhiye Reisi Ferîk sa‘âdetlü 

Ömer Paşa hazretleri
S. E. Le Dr. Omer Pacha

Général de division

Hicâmet şişesini yapışdırmak için derûnunda ya bir parça kâğıd veya 
ispirto ve etere batırılmış bir parça bez ve pamuk yakmak yâhûd âleti bir 
ispirto lambası veya mum alevinden geçirmek lâzımdır ki, bu hâlde fi‘l-i 
ihtirâk havâya bir nedret getireceğinden derûnunda halâ hâsıl olmağla şişe 
hafîfçe basıldığı hâlde arzu edilen mahalle yapışır. İşbu mahallin cildi 
havânın tazyîki eseri olarak şişe derûnuna nüfûz eylediği gibi kanın hücû-
mundan dolayı kızarır.
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Şişeyi yapışdırmak için kâğıd veya 
bez ve pamuk kullanıldığı zamân alev 
tamâmıyla sönmeden âleti ilsâk etmeme-
ğe dikkat eylemelidir. Çünkü aks-i hâl-
de velev sathî olsun, cildin yakılmasına 
yâhûd şiddetli bir ağrıya sebebiyet verilir. 
Acele bir zamânda [282] bâ-husûs hicâ-
met şişesi el altında bulunmadığı hâlde bu 
vazîfeyi âdî kahve fincânı ve küçük bar-
dak ile icrâ eylemek kâbildir.

İşbu ameliyât esnâsında veca‘ îkâ‘ ey-
lemek, bâ-husûs cildi yakmamak için bazı 
alıcılar, ucuna armud şeklinde bir lastik 
takılabilir musluklu sırçadan şişeler iʻmâl 
etmişlerdir ki, bununla bir uzvun kanı hâ-
rice çekileceği zamân şişe, musluğu açık 
bırakılmak şartıyla matlûb olan mahalle 
kondukdan sonra ucuna geçirilmiş armud 
şeklinde lastiği avuç içi ile sıkıp halâ hâ-
sıl etmek ve hemen akîbinde musluğu ka-
pamak kâfidir.

Hâssa Asâkir-i Şâhâne Sertabîbi 
Ferîk sa‘âdetlü Namık Paşa 

hazretleri
S. E. Le Dr. Namik Pacha

Général de division

Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Fenn-i Teşrîh Mu‘allimi Mîrlivâ 

sa‘âdetlü Mazhar Paşa
S. E. Le Prof. Mazhar Pacha

Général de brigade
Âsârı: İlm-i Teşrîh (Jamin), 
Teşrîh-i Tavsîfî gibi âsâr-ı 

mühimmesi vardır.
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Şişeyi kaldırmak için el ile yukarıki 
ucunu yakalayıp bir tarafa [283] itmek ve 
diğer elin bir parmağı ile şişenin muhî-
tindeki cildin bir noktasını basıp havâ-
nın şişe dâhiline nüfûzuna yardım etmek 
lâzımdır. Cild birkaç sâ‘atler şiş ve mor 
bir hâlde kalıp bilâhare birkaç gün içinde 
levn-i aslîsini ahz eyler.

Şişe bir zamân sonra ale'l-ekser kendi 
kendine düşer ise de bu hâl dâimâ müşâ-
hede olunmadığından matlûb olan tedâvî-
nin derecesine göre 5-10 dakîka sonra 
kaldırılır. Bir de matlûb olan tedâvînin 
derecesine göre ilsâk olunacak şişelerin 
adedi değişir. Def‘aten 10, 20, 40 şişe ya-
pışdırıldığı gibi her gün birbirini müteʻâ-
kib yâhûd günde birkaç defalar da ilsâk 
edilir.

Haydarpaşa Hastahânesi 
Sertabîbi Mîrlivâ sa‘âdetlü Ali 

Paşa
S. E. Le Dr. Ali Pacha

Général de brigade

Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
İlmü'l-Arz ve'l-Ma‘âdin 

Mu‘allimi Mîrlivâ sa‘âdetlü 
İbrahim Lütfi Paşa

S. E. Le Prof. Ibrahim Pacha
Général de brigade

Âsârı: İlmü'l-Arz ve'l-Ma‘âdin, 
İlmü'l-Arz vesâire
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Humbarahâne Hastahânesi 
Sertabîbi ve Teftîş-i İnsânî 

Komisyonu aʻzâsından Mîrlivâ 
sa‘âdetlü Emin Şerif Paşa
S. E. Le Dr. Emin Pacha

Général de brigade

[284] Mekâtib-i Tıbbiye-i 
Şâhâne'de Fizyoloji Mu‘allimi 

Mîralây izzetlü Şakir Beyefendi
Mr. Le Prof. Chakir Bey

Colonel
Âsârı: Dürûs-ı Hayât-ı 

Beşeriye, Ameliyâthâne-i 
Fizyoloji

Hicâmet şişelerinin bi'r-rüchân en ziyâde yapışdırıldığı mahal, karaci-
ğer ağrısı ve şişi olduğu zamân karnın sağ tarafı, dalâk şiş ise solu, nefesde 
bir güçlük hissolunduğunda ve ihtikân-ı ri᾽enin, zâtü'l-cenbin, zâtü'r-ri᾽e-
nin bidâyet ve seyrinde ve hattâ ya asabî veya resyevî (romatizma) yan 
ağrılarında sadrın ön veya arkası yâhûd yanıdır. Hicâmet sâyesinde tenef-
füs daha biraz serbest vukû‘a geldiği gibi âlâm u ıztırâbât da kesb-i hıffet 
eyler.
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Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
İlm-i Ensâc Mu‘allim Muʻâvini 

Mîralây izzetlü Cemal 
Beyefendi

Mr. Le Dr. Djémal Bey
Colonel

Prof. agrégé

Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Tıb Kânûnu Mu‘allimi Mîralây 

izzetlü Rüşdü Beyefendi
Mr. Le Prof. Ruchdi Bey

Colonel

Yukarıdan beri söylediğimiz husûsât kuru boynuz, kuru hicâmet içindir. 
İşbu vâsıta-i tedâvî her ne kadar demi cilde daʻvet eyler ise de mecârî-
den, ev‘iyeden ihrâc eylemez. Nâdiren asıl hicâmete, [285] kanlı hicâme-
te mürâcaʻat edilir ki, işbu ameliyâtın birinci zamânı âdetâ kuru boynuz 
ilsâkına müşâbih ise de âlât bir kere kaldırıldıkda cild şiş ve kan ile dolu 
bir hâlde bulunduğu esnâda üzerinde ya bir neşter veya bir bıçak ucu ile 
yâhûd bir yüzünde bir yay ile müteharrik neşter uçlarının hurûcuna mah-
sûs tûlânî birçok yarıklar bulunan maʻdenî murabba‘ bir kutudan ibâret 
olan asıl hicâmet âleti ile sathî ve yekdiğerine müvâzî bir sıra şaklar icrâ 
olunur. Memleketimizde ameliyâtın sûret-i icrâsı ma‘kûsdur. Yani evvel 
emirde murabba‘ kutudan ibâret olan hicâmet âleti ile cild şakkedildikden 
sonra mahsûs boynuzlar ile kan çekilmekdedir.
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Her hâlde bu hicâmet usûlü ile matlûb 
olan mahalden [286] sülüklerden daha 
çabuk ve mikdârı daha kolaylıkla taʻyîn 
edilebilir kan çıkarılır. Kanlı boynuz, asıl 
hicâmet tabîbin fikr ü re’yi alınmaksızın 
icrâ edilmemelidir.

Gurebâ-yı Müslimîn Hastahânesi 
Tabîb-i Sânîsi sa‘âdetlü İhsan 

Beyefendi
Mr. Le Dr. Ihsan Bey

Darülaceze Sertabîbi 
Kâimmakâm izzetlü Derviş Bey

Mr. Le Dr. Dervich Bey
Lieutenant-Colonel

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Müfredât-ı Tıb ve Fenn-i 

Tedâvî Mu‘allimi Kâimmakâm 
izzetlü Tevfik Vacid Bey
Mr. Le Prof. Tevfik Bey

Lieutenant-Colonel
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Fıtâm, Çocukları Memeden Kesmek
Fıtâm, gıdâ-yı tıflda bir tebeddül-i amîk ve kat‘î hâsıl etmek demek-

dir. Fıtâm, hakîkaten bir buhrân zamânıdır ki, bu esnâda a‘zâ-yı hazmiye 
kemâl-i dikkatle teftîş edilmelidir.

[287] Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Fenn-i Teşrîh Mu‘allim Muʻâvini 
Kâimmakâm izzetlü İsmail Besim Bey

Mr. Le Dr. Ismaïl Bey
Lieutenant-Colonel

Çocuk hiç olmaz ise on iki aylık olmadıkça memeden kesilmemelidir. 
Ma‘a-hâzâ on iki ay nihâyetinde de birdenbire fıtâma teşebbüs etmemeli-
dir. Dişlerin erken veya geç zuhûr etdiğini, neşv ü nemâyı vesâir bazı şerâit 
ve kavâ‘idi nazar-ı iʻtinâya alarak çocuğu bi't-tedrîc memeden ayırmalıdır.

Çocuğun ilk aylarda behemehâl süt ile tağdiye olunması lâzımdır. Şu 
kâʻidenin hilâfında hareket tıfl-i nev-mevlûdün mûcib-i mevt ü helâki ola-
cak iltihâbât-ı miʻdiye ve miʻâiyenin tahaddüsüne sebebiyet verir.



761

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Fenn-i Teşrîh Mu‘allim Muʻâvini Binbaşı rifʻatlü 
Yusuf Rami Efendi

Mr. Le Dr. Youssouf Rami Bey
Prof. agrégé

Major

Altıncı ay nihâyetinden iʻtibâren yevmiye iki veya üç defa mütemmim-i 
gıdâî olmak üzere biraz tuz, şeker, su katılmış süt ve buğday unundan [288] 
mürekkeb iyi pişmiş bir bulamaç verilebilir. Eğer çocuk işbu ağdiyeye ta-
hammül edebilir ve bu yaşda kesretle meşhûd olan yeşilimtırak ishâller 
zuhûr etmez ise böyle bir istit‘ânın devâmında hiçbir be᾽s olamaz. Aks-i 
hâlde münhasıran hamiyye-i ebniyeye mürâcaʻat zarûrîdir.

Onuncu ayda her gün, hafîf çorba, tapyoka, pirinç, sagu ve tirid veril-
melidir.

Çocuklar mevâdd-ı şahmiyeyi hazmedemediklerinden dolayı yağlı şey-
ler için pek perhîzkârâne hareket etmelidir.

Mevsim-i sayfda, ilkbahârda, çocuğun hasta olduğu veya diş çıkardığı 
bir sırada memeden kesmek fikri hâtırdan çıkarılmalı ve bu gibi hâllerde 
hemen irzâ‘a devâm olunmalıdır.
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Yeni doğan çocuklarda vefeyâtın kesreti fıtâmın çok erken veya vakit-
siz icrâ olunmasından ve bu bâbda kavâ‘id-i sıhhiyeye riʻâyet edilmeme-
sinden ileri gelmekdedir.

Etfâlin sıhhat ü saʻâdeti süt ile dâim ve pâyidâr olduğundan vâlidelere 
sütnineleri nezâret-i mütemâdiyede bulundurmağı tavsiye ederiz.

Fıtâm, memeden kesmekdir, sütden değil.

Kesret-i Ağdiye
Çocuk ne kadar ziyâde ekl eder ise o derece istifâde edeceği hakkında 

beyne'l-ahâlî münteşir bir fikr ü zehâb-ı bâtıl mevcûddur ki, pek muzır-
dır. Çocuğun miʻdesi gâyet nâzik olup 
daha lâyıkıyla kemâl bulmamışdır. Hattâ 
derece-i kemâli bulsa bile vakitsiz sû-i 
isti‘mâl edildiği hâlde derʻakab âfetzede 
ve nâ-be-mahal it‘âb edildiğinden hemen 
rencîde ve müteezzî olur.

Şarâb, meşrûbât-ı mukavviye, lühûm-ı 
mugaddiye ve münebbihe, çok mikdârda 
çorba, et‘ime-i mütenevvi‘a ve müştehiye 
sıhhat-i tıfl için şeâmet-engîzdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İrzâ‘ 
hilkat-i beşer kadar kadîmdir. [289] Cemʻiyet-i Tıbbiye-i 

Mülkiye aʻzâsından izzetlü 
Doktor Rıza Tevfik Bey

Mr. Le Dr. Riza Tévfik Bey
Membre du conseil

Médical civil
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Ziyâde verilecek et‘ımenin teʼsîrinde bîçâre maʻsûmlar iştihâlarını 
gayb eylerler. Çocuklarının râhatsızlığından dolayı dûçâr-ı ye᾽s ü ızdırâb 
olan vâlideler bu hâlin neden husûle geldiğini anlayamayarak sebebi baş-
ka taraflarda taharrî ederler. İşte o vakit li-ecli't-tedâvî edviye-i merreye, 
müshilâta vesâir ilâclara mürâcaʻat olunur.

Etıbbâ-yı askeriye-i hâzıka ve mümtâzemizden Kolağası rifʻatlü Doktor Bafralı 
Yanko Efendi

Mr. Le Dr. Yanco Bafrali
Ajudant-Major

Bu mesʼelede akl-ı selîm ashâbı için hımyeden başka çâre menkûddur. 
Bu vâsıta ile miʻde istirâhat ve iştihâda avdet eder. Muharrir-i makâle bu 
kâʻideyi kendi evlâdlarına tatbîk ederek dâimî bir hayât-ı âsûdegî içinde 
imrâr-ı eyyâma muvaffak olmuşdur. Çocuklarda mevzî‘î bir âfetin fikdâ-
nıyla berâber ihtilâcât, uykusuzluk, tezâyüd-i harâret gibi ârızâtın [290] 
zuhûru hımyeden tebâ‘üd olunduğunu muhbir bir alâmet-i hakîkiyedir. 
Muharrir-i makâle kendi çocuğunu, hastalanmasını müteʻâkib derhâl ya-
tırarak hımye altına vaz‘ ve diğer tarafdan vâlidesine de bir-iki müleyyen 
tenkıye icrâsını tavsiye eylemekde ve bu sâyede yirmi dört sâ‘at akabinde 
kâffe-i avârızın zâil olduğunu ityân etmekdedir. Bu vâsıta ile çocuk şetâret 
ve mesrûriyet-i sâbıkasını alarak ağdiye talebine başlar. Bu vechile saʻâ-
det-i âile avdet eyler. Binâenaleyh, iştihâsı azalmış bir çocuğun evkât-ı 
ta‘âmiyesinden birini hazf etmeli ve âtîde taʻrîf edildiği vechile hareket 
eylemelidir. 
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Birinci Dâire-i Belediye Hey’et-i Sıhhiye Reîsi ve Cerîde-i Tıbbiye-i Askeriye 
Muharriri Binbaşı rifʻatlü Abidin Bey

Mr. Le Dr. Abidin Bey
Major

Eğer çocuğun miʻdesi pek ziyâde dûçâr-ı ta‘b olmuş ise yevmiye bir 
defa hafîf yiyecek ile iktifâ şifâ-i tâmmı te’mîn eder.

Etıbbâ-yı bahriyeden Kolağası 
rifʻatlü Viktor Efendi
Mr. Le Dr. Victor Bey

Adjudent-Major

[291] Mekâtib-i Tıbbiye-i 
Şâhâne'de Hikmet-i Tabîʻiye 
Mu‘allimi Kolağası rifʻatlü 

İsmail Ali Efendi
Mr. Le Prof. Ismaïl Ali Bey

Adjudent-Major
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Hâlât-ı ma‘kûsiyede yani miʻdenin fesâdı gâyet şiddetli olduğu vakit 
hımye-i mutlakaya tevessül etmekle berâber çocuğu yatırmalıdır. Meş-
rûbât makâmında birkaç damla limon sıkılmış hafîf şekerli bir su i‘tâsı 
münâsibdir. Bu vechile hareket olunduğu takdîrde yirmi dört sâ‘at sonra 
sıhhatin avdeti kemâl-i memnûniyetle görülür.

Etıbbâ-yı bahriyeden Kolağası rifʻatlü Hakkı Bey (Ruscuklu)
Mr. Le Dr. Hakki Bey

Adjudent-Major

Çocuklarda Korku
Etfâlin hâfıza-i hayâliyesi o derece sâdık ve mükemmeldir ki, onlar 

bulundukları hâdisât ve menâzırı en küçük tafsîlâtına kadar kemâl-i sü-
hûletle tahattur ederler. Eyyâm-ı [292] hayâtiye-i tıflânemizde her lâhza 
dûçâr olduğumuz dehşetler hâtırımızda olsa gerekdir. Binbirdirek gibi bir 
mahzenin kemeri, bir köprünün muzlim tâkı, metrûk bir mahallin esrâren-
gîz sükûtu çocukları her dem bir havf u haşyet içinde bulundurur. Bu hâl, 
çocuğun a‘mâk-ı rûhiyesinde menâzır-ı müdhişe-i muhayyeleye ne derece 
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isti‘dâd olduğunu gösterir. Vâlideler, sütnineler veyâhûd hizmetkârlar bu 
gibi ihtisâsât-ı sakîmenin husûlüne sebeb olmakdadır. Bazı ebeveyn çocu-
ğun hilm ü sükûtu için neşv ü nemâ hengâmında tâzecik dimâğını vahşîler, 
barbarlar gibi türrehât-ı gayr-ı maʻkûle ile teşvîş eylemekdedir. Yunan-ı 
kadîmde ve eski Romalılar zamânında çocuklar güya insânın kanını emen 
vampirler, oyuncuların kullandıkları sakîl maskeler, devler, çocukları sir-
kat etmeğe meʼmûr karazehir nâmındaki mevcûdât-ı mevhûme ile korku-
tulmakda idi. Bu nev‘ usûl-i terbiye-i sakîme maʻa't-teessüf el-ân mahv 
olmamışdır.

Çocuklar dâimî sûretde umacılar, gulyabânîler, hayâlî uʻcûbeler, masal-
lar, periler, karakoncoloslar, sâhirler, fâlcılar hikâyâtı ile ihâfe olunurlar. 
Çocuklarımızı:

"-İşte bu seni yiyecek, seni ısıracak; köpeği çağırın da şunu yesin; işte 
ocak süpürücüsü geliyor!" tarzında münâsebetsizlikler ile her zamân kor-
kuturuz. Türlü türlü korkular çocukda gözyaşlarının seyelânına bâdî oldu-
ğu gibi tabîʻat-ı nâzikelerini de teşvîş eyler. Çocukları lâ-yenkatı‘ tedhîş 
etmekle sıhhatleri ihlâl olunur. Korkaklık çocukların za‘fiyetlerini mûcib 
ve azâb ve ukûbet içinde imrâr-ı hayât etmelerine bâdî olur. Çocuklarda 
kuvve-i hayâliye büyüklerden daha şedîd ve daha kâbil-i tenbîhdir. Bir 
çocuk esâsen tabîʻî olarak korkak olursa onu karanlıkda bırakmayıp uya-
nacağı zamâna kadar odasını tenvîr etmelidir. Ta ki uykudan açıldığı vakit 
bulunduğu mahalli hâtırlayıp bazı korkunç tasavvurât ve hayâlâta dalma-
sın. Çocukların gözleri eşyâ-yı mevcûdenin gölgelerine eşkâl-i muhtelife-i 
mahûfe vermeğe pek ziyâde müsta‘iddir. Eşkâl-i muhayyele-i mezkûrenin 
kendilerini taʻkîb etmekde olduğuna çok defa zâhib olurlar.

Çocuklarda kuvve-i hâfıza pek ziyâdedir. Akşâmları işitdikleri masal 
ve hikâyâtı rüyâlarında hakîkat şeklinde görmekle pek ziyâde müteezzî 
olurlar.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Peynirsiz sofra, bir gözü olmayan ka-
dına benzer.
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[293] Neşv ü Nemâ
Kadd ü kâmetde neşv ü nemâ bir alâmet-i tabî‘iye olup vilâdet ile başlar 

ve on dokuz ile yirmi beş yaş arasında nihâyet bulur. Neşv ü nemâ ale'l-ek-
ser tabî‘î bir sûretde ve kavâ‘id-i muʻayyenesi dâhilinde vukû‘a gelmekle 
çocuk hiçbir taʻb ü meşakkat duymaksızın "adam" olur. Lâkin bazen beden 
birdenbire ve gayr-ı muntazam sûretde neşv ü nemâ bulduğu gibi bazen de 
fi‘l-i mezkûr tevakkuf eyler. Sıhhat-i etfâl bi't-tab‘ bu intizâmsızlıklardan 
müteessir olacağından bu bâbda bazı tedâbîr-i sıhhiye ve tıbbiye beyânı 
fâideden hâlî değildir.

Mesâʻî-i akliye, şehirlerde ikâmet, fenâ bir sûretde maʻîşet, sefâlet neşv 
ü nemâya mâniʻ olmağla büyüyemeyen çocuklar esbâb-ı muzʻife-i mezkû-
reden tamâmen tecrîd edilmelidir. Havâ-i sâf, köyde ve deniz kenârında 
ikâmet, harekât-ı bedeniye, tenezzüh ve teferrüc bu yaşda elzemdir. İki 
ile altı yaş arasında neşv ü nemâ-yı beden bir nezâret-i mütemâdiye altın-
da bulundurulmalıdır. Çünkü fi‘l-i mezkûrda bir tevakkuf u betâet "kemik 
hastalığına", "kanburluğa" (raşitizm) sebebiyet verir. Çocuğun ağdiyesi 
meyânında en mühimmi ve kemiklerin neşv ü nemâsına hâdim "fosfori-
yetleri" hâvî süt birinci mevki‘i işgâl edecekdir.

Çocuk birdenbire boy atmağa, büyümeğe başlar ise sararıp solmağa 
başlar. Küçük ve ehemmiyetsiz bir hareketde solur, çarpıntıya uğrar; ara 
sıra kendisinde âteş hissolunur. Bu hâlde ağdiye-i hayvâniye en ziyâde 
münâsibdir. Süt ve sebze ikinci derecede kalır. Harekât-ı mu‘tedile, banyo, 
mesâ‘î-i fikriyede iʻtidâl şâyân-ı tavsiyedir. Îcâb eder ise biraz çelik ve 
fosforiyet-i kils pek münâsibdir.

İşte birdenbire olan bu nev‘ neşv ü nemâ esnâsında bedende bazı in-
hirâfât ve sû-i teşekkülât husûle gelir. Binâenaleyh bu zamânda çocuğun 
vazʻiyâtını bir nezâret-i mütemâdiyede bulundurmalıdır. Ta ki, vazʻiyât-ı 
mezkûre ne sakîm ve ne de medîd olmasın.

Neşv ü nemâ esnâsında zuhûr eden emrâz-ı hâddenin sâir zamândan 
ziyâde sû-i teʼsîri görüleceği vâreste-i arz u beyândır.



768

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Hürmet edilmeyen bir şey var ise, o da 
hekîmin uykusudur.

[294] Çocuklarda Hıfz-ı Sıhhat
Diş Sürmesi
"Hıfz-ı sıhhat", sıhhat ü âfiyetin muhâfaza ve idâmesine hâdimdir; es-

bâb-ı emrâzı bi't-taharrî mütâlaʻa ve irâe eder.

Bâb-ı Vâlâ-yı Serʻaskerî'de Teftîş-i İnsânî Komisyonu ve Meclis-i Sıhhiye-i 
Umûmiye ve Mülkiye aʻzâsından Mîrlivâ saʻâdetlü Pavlaki Paşa

S. E. Le Dr. Pavlaki Pacha
Fénerli Général de brigade

Her yaş için kavâ‘id-i müştereke ve umûmiye olduğu gibi her sene mah-
sûs tedâbîr-i sıhhiye de mevcûddur. Sinn-i şebâbetde olan birine münâsib 
görülen bir şey bir ihtiyâra muzır olabilir. Meselâ nevzâd bilâhare bün-
yesini takviye edecek olan ağdiyeye devâm eyler ise mahv u helâk olur. 
Evet, işte bu sebebdendir ki, henüz dişleri sürmekde ve hattâ daha evvel 
bir zamânda olan çocuklarda vefeyât gâyet kesretlidir. Çünkü ne yaş ne de 
vücûdun nezâketiyle mütenâsib olmayan me᾽kûlât ve meşrûbâta devâm 
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i‘tiyâd-ı bâtılı mevcûddur. Çocuk iyice giydirilerek soğukdan vikâye edil-
diği ve her gün banyo olunarak iyice bakıldığı hâlde bile böyle vakitsiz ve 
yaşı ile mütenâsib olmayan ağdiye sâyesinde helâk olmakdadır. Çocuk va-
kitsiz verilen bulamaçların, çorbaların, çiğ[ne]miklerin teʼsîriyle hazmet-
memeğe, geceleri uyumamağa ve pek az bir zamânda za‘îflemeğe başlar 
ve nihâyet bir-iki ay içinde tedâvî edilmez ise helâk olup gider. Za‘fın en 
birinci teʼsîri dişleredir. Yani çocuğun dişleri yaşı ilerlemiş olduğu hâlde 
bir türlü sürmez.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Kadın rahimden başka bir şey değildir. 
(Peter)

[295] Binâenaleyh çocuğun ilk dişleri sürünceye kadar yegâne gıdâsı süt 
olacakdır. Bundan sonra hafîf bulamaçlar, sütlü ve hafîf çorbalar lâkin o da 
az mikdârda verilir. Bir çocuk, dişleri tamâmen sürdükden yâhûd hiç olmaz 
ise sekiz ön ve altı azı dişleri çıkdıkdan sonra memeden kesilmelidir.

Usûl-i İdâre-i Lisân
Ahlâk
Söylemedense dinlemeli; zîrâ sükût etmek söylemekden, az söylemek 

çok söylemekden, eksik söylemek fazla söylemekden, îcâbında söylemek 
lüzûmsuz yere söylemekden evlâdır.
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Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne'de Fenn-i Kıbâle Mu‘allimi ve Serîriyât-ı 
Hâriciye Muʻallim Muʻâvini sa‘âdetlü Mustafa Münif Paşa hazretleri

S. E. Le Dr. Moustafa Munif Pacha
Prof. à l'école civile de Médecine

Âsârı: Dâü'l-Hafr, Kolera, İsti‘mâl-i Mir᾽âtü'l-Ayn, Muhtıra-i Kehhâl risâleleri

Söylemezden evvel iyice düşünmeli.

Sükût ile ifâde-i hâl etmeğe alışmalı.

Heyecân esnâsında lisânı hıfz etmeli.

Konuşmağa çok hâhişger iken sükût eylemeli.

Lakırdıyı dâimâ herkesden sonra başkalarının  menfaʻati için ve her 
zamân tevâzu‘ ve ihtiyâtla söylemelidir. Hiçbir zamân diğerinin aleyhinde, 
hakîkate mugâyir ve taleb-i afv için söz söylememelidir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Tabîblerin ceybleri iʻâne kutusuna ben-
zer. Zenginler istedikleri, fakîrler muktedir oldukları kadar bırakırlar.
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[296] Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne'de Fenn-i Kıbâle Mu‘allim 
Muʻâvini sa‘âdetlü Memduh Beyefendi

S. E. Le Dr. Memdouh Bey
Prof. agrégé à l'École
Civile de Médecine

Ne bülend-âvâz ve ne de gâyet yavaş sadâ ile konuşmalıdır.

Hiçbir şeyden ve hiçbir kimseden şikâyet etmemeli.

Kendinden veya ta‘allukâtından aslâ bahseylememeli.

Ef‘âl ü harekâtından veya meşâkk u mezâhiminden pek az söylemeli.

Söz söyler iken kusûr etmeyen insân, hemen bir insân-ı kâmildir.
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Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Ebeler Mu‘allimi Kâimmakâm 

Hâfız Hilmi Bey
Mr. Le Dr. Hafiz Hilmi Bey

Prof. des éléves sages-femmes

[297] Etıbbâ-yı müvellide-i 
meşhûreden Mösyö Doktor 

Triandéfilidès
Mr Le. Dr. Triandafilides

Accoucheur distingué

Saç
Kadınların şu son senelerdeki saç tuvaletleri
Sade bir baş yapış insânı baş ağrılarından, saç dökülmesinden muhâfa-

za eder.

Kadınlardan ziyâde erkeklerin, bâ-husûs meşâgıl-i yevmiyeleri mü-
temâdî bir dikkat ve nezâfete, uzun uzadı tuvalete müsâʻid olmayanların 
büsbütün kökden kesik değil ise de kısa saç taşımaları her hâlde nâfi‘dir.
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Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne'den me’zûn etıbbâ-yı müvellideden 
Doktor Arzumanyan Efendi

Mr. Le Dr. Arzoumanian

[298] Saçların her gün havâlandırılmağa ihtiyâcı vardır. Bunun için bir 
fırça ile tarak ve baş derisini ara sıra yıkamak için bir parça sabun ile su 
kifâyet eder. Fırçanın gâyet sert olması ve baş derisini kepeklerden kurtar-
mak fikriyle tarak isti‘mâlinin ifrâta vardırılması fâideden ziyâde mazarra-
tı dâ‘îdir. Cildin böyle tarak ile çizilip durması bilâhare saçların düşmesine 
sebeb olur. Saçdaki kepeklerin izâlesi için başı biraz kloral ilâve olunmuş 
(litre başında 20-40 gram) rom ile yâhûd içine bir yumurta sarısı karışdı-
rılmış kepek suyu ile sıkça yıkamak fâideden hâlî değildir.

Saçların tuvaletine mahsûs eşyânın gâyet temiz tutulması iktizâ eder. 
Bu ise eşyâ-yı mezkûreyi ispirtolu bir mahlûle batırmağla hâsıl olur.
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Saçlara parlaklık ve kuvvet vermek 
fikriyle tavsiye olunan pomatalardan, yağ-
lardan, kozmetiklerden ihtirâz etmelidir. 
Çünkü bunlar havâyı saçların diplerine, 
köklerine kadar dühûl ve nüfûzdan men‘ 
etmekden, mesâmmâtı kapamakdan baş-
ka bir şeye yaramaz. Fazla olarak pomata 
pek çabuk bozulan bir terkîb olduğundan 
saçlarda kesîf ve gayr-ı tâhir bir mâdde-i 
muharrişe terk eder ki, bunun ref‘i için 
başı sık sık yıkamakdan başka çâre yoktur. 
Hâlbuki başı bu kadar sık yıkamak saçlar 
için hiç iyi değildir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Giden 
bir şey gelmez.

[299] Doktor Besim Ömer Paşa'nın Âsârı

Serîriyât-ı Vilâdiye, Budin. Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de tedrîs olunmakdadır.
Emrâz-ı Nisâ, Lutaud. Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne tarafından takdîr ve tahsîn 

edilmişdir.
Hıfz-ı Sıhhat. Umûm mekâtib-i iʻdâdiyede tedrîs olunmak üzere Maʻârif Nezâ-

ret-i Celîlesi tarafından kabûl buyurulmuşdur.
Tabîb-i Etfâl yâhûd Ebeveyne Yâdigâr. Ahâlînin anlayacağı sûretde yazılmış 

bir "emrâz-ı etfâl" kitâbıdır.
Sıhhat-nümâ-yı İzdivâc
Sıhhat-nümâ-yı Etfâl
Sıhhat-nümâ-yı Âile
Sıhhat-nümâ-yı Tenâsül. Kütübhâne-i Âfiyet'de
Sıhhat-nümâ-yı Nevzâd yâhûd Beşik Emzik, Kundak
Ukm ve Anânet
Za‘îf ve Vakitsiz [Doğan] Çocuklara Takayyüdât
İpnotizm, Manyetizm (Tenvîm ve Tenevvüm)

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Serîriyât-ı Vilâdiye Muʻallim 

Muʻâvini Kolağası rifʻatlü 
İsmail Derviş Bey

Le. Dr. Mr. Ismaïl Dervich Bey
Accoucheur

Prof. agrégé à l'école Militair de 
Médecine
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Tütün
Müskirât ve Seyyiâtı
Mükeyyifât: Afyon, Esrâr, Kahve ve Çay
Denizde Banyo, Su ile Tedâvî
Göz (Gözlerin Hıfz-ı Sıhhati)
Dişlerin Hıfz-ı Sıhhati
Kendini Bil. Vücûd-ı beşerden ve vezâifinden bâhisdir. Kütübhâne-i Âfiyet'den
Üzüm ve Üzüm ile Tedâvî. Kütübhâne-i Âfiyet'den
Miʻde. Kütübhâne-i Âfiyet'den
Tenâsül. Kütübhâne-i Âfiyet'den
Çocuklara Aş yâhûd Vâlidelere Hediye. Kütübhâne-i Âfiyet'den
Verâset, Meme Verme
Emzirme, Çocuk
Vebâ, Tûʻûn vesâir resâil

Şu kadar var ki, bazen saçlar pek 
kuru olup biraz renk ve hayât [300] ver-
mek için bir mâddeye ihtiyâc görülür. O 
hâlde isti‘mâli tavsiye edilecek pomata 
terkîbinde tatlı bademyağı yâhûd pek az 
acılanan hindyağı bulunandır (Doktor 
Monin). Bir de 90 derecede ispirto yâhûd 
eski rom ile onda bir sâf gliserin ve pek 
cüz’î limon yâhûd bergamot rûhundan 
ibâret bir mahlûl tavsiye olunmakdadır 
ki, bu saçlara bir parlaklık da getirir.

Saçların hıfzıssıhhasına âid şu vesâyâ 
kadınlara da şâmildir. Fakat onlar için 
başka bir takım takayyüdlere daha ih-
tiyâc vardır. Ez-cümle baş düzeltmek 
sâikasıyla saçların öteye beriye çekişdi-
rilmesi, bükülüp kıvrılması gâyet nâzik 
olan kıllardan birçoğunun köklerinden 
sarsılması ile düşmesine ve müzʻic baş 
ağrılarına sebebiyet vereceğinden kadın-
lar başlarını gâyet sâde ve basît bir sûret-
de toplamalıdırlar.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Fenn-i 
Kıbâle ve Serîriyât-ı Vilâdiye ve 

Ebeler Mu‘allimi, Meclis-i Sıhhiye-i 
Umûmiye ve Mülkiye aʻzâ[sın]dan 
Mîrlivâ sa‘âdetlü Besim Ömer Paşa

S. E. Le Dr. Bessim Omer Pacha
Prof. d'accochements et des élèves 

(sages-femmes à la Faculté de 
Médecine, Chirurgien en chef de la 

Maternité
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Zehre neşât ve şetâret ile muvâsalat, 
mahzûn ve mükedder olarak avdet eyler.

Maʻlûmdur ki, saçlar bir yaşdan sonra renklerini gâib etmeğe, beyâz-
lanmağa başlar. Bu eser-i zaʻf bazen infi‘âlât-ı şedîdeyi, vahîm ve umûmî 
bir hastalığı müteʻâkib vakitsiz olarak husûle gelir. İnsânlar öteden beri 
gerek teessürât ve infi‘âlât-ı kalbiyenin ve gerek vahîm bir inhirâf-ı mizâ-
cın teessürüyle vakitli vakitsiz çehrelerinde peydâ olan alâim-i herm ve 
inhitâtı izâleye meyl göstermişler ve bunun için muhtelif boyalar ihtirâ‘ 
ve istihzâr etmişlerdir. Fakat hepsi boşdur, hiçbiri bir şeye yaramaz. Müs-
tahzırlar [301] ne derlerse desinler, ilâcları behemehâl kurşun veya civa 
emlâhı yâhûd cehennem taşı gibi bir mâdde-i muzırrayı hâvî olacağından 
başın derisini tahrîş etmesi, hattâ bazen tesemmüme kadar meydân verme-
si mümkündür. Saçlara açık bir renk vermek üzere birkaç senelerden beri 
pek çok kullanılan klorlanmış nebâtî sularla sâir mevâdda gelince, bunlar 
da derinin sıhhatini ihlâl etdiği cihetle fevkalâde muzırdır.
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Saçların kısa olması hıfz-ı sıhhate daha muvâfıkdır.

Saçlara hem kuvvet hem de renk vermek üzere "jaborandi" nâmındaki 
bir nebât menkû‘una bir mikdâr siyâh kınakına hulâsası ilâve olunarak 
onunla baş yıkamak kâfidir. Bazen saçlar düşmeye pek müsta‘id ve mü-
temâyildir. Buna sebeb hiçbir hastalık, mevziʻî hiçbir râhatsızlık olmaksı-
zın sinnin terakkîsiyle saçlara ârız olan zaʻfdır. Bu hâlde saçları yeniden 
sürdürmek için tavsiye olunan ilâcların, esâsı kınakına ile limon ve kunduz 
böceğinden ibâret olan pomataların cümlesi fâidesizdir. Saçların kökü, so-
ğanı cildde pek derin gömülmüş olduğu cihetle bu yolda isti‘mâl edilecek 
ilâcların hiç[302]biri teʼsîr edemez; boşuna ve muzır bir yorgunlukdur. 

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İtidâl, eslah-ı hâldir.

Vakitsiz, yani ihtiyârlamadan saçları gayb etmek bazı kimselerde pek 
ziyâde kederi mûcib olur. Ne kadar erkek vardır ki, bu mesʼelede âdetâ ka-
dın gibidir; saçlarının tekrâr sürmesi için her fedâkârlığa hâzırdır! Bunun 
yegâne çâresi saçlarımızı gayb etmemeğe çalışmakdır.
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Elden giden avdet etmez. Saçlar bir kere zâyiʻ edildikden sonra iʻâde 
olunmak pek güçdür. Saçlara olan ihtiyâc ise yalnız zînet ve modaya te-
ba‘iyetden ibâret değildir. Saçlar kuvvet ve sıhhate delîl olduğu gibi baş 
için bürûdet, harâret, rutûbet vesâire gibi müessirât-ı hâriciyeye karşı da 
bir vâsıta-i müdâfa‘adır.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Kel başa şimşîr tarak

[303] Saçları vakitsiz düşüren bazı emrâz vardır. Bunlar çiçek, kole-
ra, karahummâ gibi hastalıklardır ki, hasta henüz genç bulunursa saçların 
tamâmen yâhûd kısmen değişmesi me’mûldür. Bu sûretde hastalığı mü-
teʻâkib başı bir yâhûd birkaç defa tırâş ederek saçın neşv ü nemâsını ten-
bîh ü takviye etmek fâideden hâlî değildir. Eğer saçlar kuru ise kınakına, 
kükürt, katrân yâhûd diğer bir mâdde ile meşbû‘ hindyağı ile yağlanmalı; 
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bilakis yağlı ise meselâ karboniyet-i sud nev‘inden mevâdd-ı kaleviyeyi 
hâvî mahlûlât ile yıkanmalıdır. Şâyed baş derisi kepekli ise belsemiyâta, 
kabuklu ise bilâhare edviye-i sâire kullanmak üzere lapalara mürâcaʻat 
olunur.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: "İhzer ahî kesre'l-cimâʻi fe-innehû 
mâü'l-hayâti yusibü fi'l-erhâmi25"

Saçların sükûtu baş [304] derisinde yâhûd köklerinde hâsıl olmuş bir 
hastalığın netîcesi olduğu hâlde bu hastalığı sûret-i mahsûsada tedâvî et-
mek lâzım gelir. Yoksa saç dökülmesinin önü alınmak imkânı yokdur.

Mesâʻî-i akliyede ifrât, infi‘âlât-ı şedîde, ye᾽s ü keder, âlâm ve evcâ‘-ı 
maʻneviye, uykusuzluk, büyük şehirlerde ikâmet ile hevesât-ı nefsâniyeye 
şiddet-i inhimâk saçların dûçâr-ı zaʻf olarak dökülüp gitmesine sebeb olan 
ağrâzın başlıcalarıdır.

Ramasama
Bir seneden ziyâde oluyor ki, Cenova Dârülfünûnu'nda İlmü'l-Beşer 

(Antropoloji) Mu‘allimi Doktor Laskovski, tedrîs etmekde olduğu fenn-i 
teşrîh sınıfı talebesinin nazar-ı dikkat ve intibâhını tekmîl vücûdu kıllı, 
zekâsı mahdûd, kuvve-i lisâniyeden mahrûm bir adam üzerine celb eyle-
mişdir. Mu‘allimin, mil üzerinde dönen bir sandâlyeye oturtarak şâkirdâna 
irâe eylediği Ramasama ismindeki bu garîb adam panayırlarda, barakalar-
da teşhîr olunmakda idi.

Elli yaşında bulunan bu acîb mahlûk ayı gibi tüylüdür. Vücûdu bâ-
husûs gövdesiyle kolları  -zahrında on iki ve omuzlarında altı santimetre 
tûlünde-  kır çalmış tiftik gibi kıllarla mestûrdur. Saçları kırk santimetre 
tûlünde ve ziyâde sıkdır. Kollarındaki kıllar yukarıdan aşağıya düşmüş, 
bacaklarındakiler ise ayaklarına kadar sarkmışdır. Hâlbuki avuç içleri ile 
ayak tabanlarında kıldan eser yokdur.

25  "Çok cima yapmaktan kaçın kardeşim! Çünkü o, rahimlere dökülen hayat suyudur".
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Kel, aslâ tarak sevmez.

Ramasama'nın başı hâl-i tabî‘îde, ağzı ve kulakları büyük, dudakları 
kalındır. Vücûdu zinde, bacakları kısa, boyu küçükdür. Dişleri tamâmdır. 
Hâlbuki bugüne kadar görülen ziyâde kıllı adamların bazılarnda ön diş-
ler bulunmadığı gibi bazılarında da bir sıra yerine iki sıra diş müşâhede 
olunmuşdur. Doktor Laskovski bu adamda ef‘âl-i mün‘akiseyi tamâm bul-
muşdur. Bu şahs-ı garîb korkduğu yâhûd hiddetlendiği zamân gâyet vahşî 
bir ses ile kaçmakdadır. Aʻzâ-i havâssı iyi neşv ü nemâ [305] bulmuş ise 
de ihtisâsâtında âheng ü intizâm yokdur. Düşündüğüne dâir hiçbir alâmet 
ibrâz etmeyip dâimî bir uyuşukluk içindedir.

Mu‘allim Laskovski, medeniyet-i hâzıradan pek ba‘îd ve hâric, vahşi-
yete daha karîb olan Ramasama'nın birçok cihetlerle enzâr-ı dikkati celb 
olduğunu beyân ediyor. 

Ramasama
Arkasından görünüşü
Yüzünden görünüşü

Bu vahşînin asıl ve menşei hakkında maʻlûmât-ı sahîha yokdur. Beş 
seneden beri kendisini yed-i esâretine geçiren adam Himalaya dağları ete-
ğinde kâin vâsi‘ ormanlarda avlandığını hikâye ediyor.

Sebze ve meyve ile ta‘ayyüş eden Ramasama'nın ormanlarda pek se-
filâne ve zelîlâne imrâr-ı hayât etdiğinde şübhe yokdur. Çünkü kendisi 
hayvânât-ı vahşiyeye mukâbele edecek bir bünye ve kuvvetde değildir 
(Almanach Hachette).
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[306] Mağrûkîne İmdâd
Mağrûk bir mahnûkdur, yani gark olan bir zât ihtinâk eylemiş, inkıtâ‘-ı 

teneffüse uğramışdır. İhtinâk, inkıtâ‘-ı teneffüs (asfiksi) vezâif-i mühim-
me-i hayâtiyeden olan fi‘l-i teneffüsün muvakkat ve dâimî tevakkufun-
dan mütehassıl zâhirî yâhûd hakîkî bir mevtdir. Bu hâlde havâ akciğerlere, 
vazîfe-i mühimmelerini idâme eylemek üzere mikdâr-ı kâfîde giremediği 
sûretde ihtinâk / inkıtâ‘-ı teneffüs (asfiksi) zuhûr eyler.

Azot ve müvellidü'l-humûzadan ibâret olan ve yalnız müvelli-
dü'l-humûzası ile fi‘l-i teneffüsü idâme eden havâ-i nesîmî akciğerlere gir-
diği hâlde bile herhangi bir sebebin taht-ı teʼsîrinde hâvî bulunduğu mü-
vellidü'l-humûzanın mikdârı kifâyet edecek derece değil ise yine ihtinâk 
ve inkıtâ‘-ı teneffüsün husûlünü men‘ eyleyemediği gibi ecnebî, fâidesiz 
hattâ muzır gazları oldukça bir mikdâr hâvî ise fi‘l-i teneffüse gayr-ı sâlih 
olur. Bu iki sûretde de akciğerler bilâ-mâni‘a ve mukâveme mihanikî vazî-
felerini îfâ ederler. Husûle gelen asfiksinin sebebi ri᾽elere giren gazlara 
âiddir. Sadr üzerine ziyâde bir tazyîk ve tevessü‘ ve inbisâtına muhâle-
fet ile ya nefes borularına bir cism-i garîbin dühûlü ile veya hancereyi 
ziyâde sıkmak ile yâhûd vücûd gayr-ı kâbil-i teneffüs bir mahalle meselâ 
bir mâyi‘e düşmekle havâ akciğerlere giremeyeceğinden boğulma, ihtinâk 
husûle gelir. Bu hâlde inkıtâ‘-ı teneffüs, ihtinâk esbâb-ı muhtelifeden ileri 
geliyorsa da biz burada "gark" netîcesi olarak husûle gelen ihtinâkdan, 
daha doğrusu "mağrûkîne imdâd"dan bahsedeceğiz.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Nabza göre şerbet verir.
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Memleketimiz bilhâssa şehr-i şehîrimizde sevâhilin kesreti cihetiyle 
münâkalât-ı bahriye yüzünden hemen her gün bir türlü vukûʻât ser-zede-i 
zuhûr oluyor. Limanımızda [307] kayık ve sandal gibi merâkib-i sagîre-i 
bahriyenin kazâzede olmalarından mütevellid hâdisâtda birçok cânlar 
mahvolmakda, birçok hânmânlar sönmekdedir.

Denize düşüp gark olan ve bir müddet zarfında iʻâde-i hayât etmeyen 
zâtın tamâmıyla vefât eylediği zannında bulunuluyor. Hâlbuki edilen te-
dâvî, ittihâz olunan tedâbîr sâyesinde değil, yarım sâ‘at sonra hattâ birkaç 
sâ‘atler sonra iʻâde-i hayât eylemiş mağrûkîn çokdur, hem de pek çok.

Mukaddemâ, her yerde mağrûkîne, kazâzedegâna edilen muʻâvenet-i 
insâniye pek ibtidâî ve mahdûd idi. Çünkü imdâda o derece ehemmiyet 
verilmiyordu. Çünkü fen o derece müterakkî değil idi. Fransa'da şimdiki 
terakkiyatın meydân almadığı târîhde bile mecrûhîne, mağrûkîne imdâd 
eylemek üzere edviye ve edevât-ı lâzımeyi muhtevî bir takım sandıklar 
mahâll-i muʻayyeneye bırakılmış idi. Kazâzedeler ya bu sandıkların bulun-
duğu mahalle nakil veyâhûd sandıklar mecrûhîn ve mağrukîn nezdine îsâl 
edilir idi. Mağrûkîne olduğu yerde muʻâvenet etmek ve bunun için mezkûr 
sandıkları hastalara yetişdirmek ile idâre-i maslahat olunuyordu. Hâlbuki 
âlât ü edevât-ı lâzıme kazâ mahalline yetişdirilinceye kadar gayb edilen 
zamân, bâ-husûs teʼsîrât-ı havâiye garkdan husûle gelen ârızât ve ihtilâtâta 
munzam olmağla hastanın hâl-i esef-iştimâlini daha ziyâde vehâmetleş-
dirdiğinden semerât-ı nâfiʻa iktitâfına mâniʻ oluyordu. Bu usûlde muʻâve-
netden pek büyük menfaʻat görülmediğinden bâ-husûs terakkiyât-ı fenni-
ye ve tıbbiye îcâbâtı artık bu gibi vesâit-i ibtidâiye ve mahdûde ile iktifâ 
edilemediğinden bir müddet sonra sâhil boyunda, mevâki‘-i mühimmede 
"mağrûkîne imdâd" barakaları inşâ edilmiş idi. İmdâd-ı mağrûkîn kulübe-
leri ibtidâları hasta nakline mahsûs bir sedye ile âdî bir yatağı, mühimmât 
sandığını hâvî idi. Bilâhare terakkiyât-ı mezkûre de kifâyet edememeğe 
başladığından mecrûhîn ve mağrûkîn ve kazâzedegâna imdâda meʼmûr 
hey’et ve idâre nâzırı Doktor Voisin'in talebi üzerine yeniden "mağrûkîne 
imdâd" pavyonları inşâ edilmiş ise de Fransızlar bu husûsda milel-i sâireye 
nisbeten geri kaldıklarını söylemekden çekinmemekdedirler.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Hardalı yemekden sonra kullanmamalı.

Bu pavyonlarda kazâzedegâna muʻâvenet husûsu evvel emirde gemi-
cilere [308] terk olunmuş bazı kulübe ve barakalarda mağrûkîne asker ve 
jandarma efrâdı tarafından muʻâvenet edilmekde bulunmuş idi. Gerçi bu 
husûsda lâzım gelen muʻâmelât ve sûret-i muʻâvenet meʼmûrîn-i sıhhiye 
tarafından taʻlîm edilmekde idiyse de noksân-ı maʻlûmâtdan ümîd olundu-
ğu derecede istifâde edilemediği gibi asker ve jandarma efrâdının her teb-
dîl ü tahvîlinde yeniden tedrîs ü taʻlîme mecbûriyet hâsıl oluyordu. Taht-ı 
muhâfazada olmayan mahallerde edilen muʻâvenet sâyesinde hastaların 
bir kısmı ihtinâk tehlikesinden halâs oldukları hâlde bürûdetin, teberrüdün 
teʼsîriyle vefât ediyordu. Bu mahzûrların ref‘ u izâlesi maksadıyla bugün 
her zamân hâzır u âmâde ve imdâd vazîfesiyle mükellef meʼmûrlar taʻyîn 
olunmuşdur. Şimdiye kadar Paris'den cereyân [eden] Seine nehri boyun-
da vücûda getirilen pavyonlar on altı olup bu uğurda 158.970 frank sarf 
edilmişdir. Her baraka derûnunda 78 santimetre irtifâ‘ında kavî bir masa, 
meşînden ma‘mûl müsattah bir yasdık, 1,78 metre tûlünde ve 76 santi-
metre arzında havâgazı ile on dakîka zarfında yüz derece-i harârete kadar 
çıkabilecek 120 litre su istî‘âbına elverişli bakırdan şilte şeklinde bir hazî-
ne, kauçukdan ma‘mûl bir su şiltesi, bir karyola, bir banyo, müteʻaddid 
lambalar, lâzım gelen edviyeyi hâvî dolâblar, âlât ü edevât-ı tahlîsiye, ça-
maşır ve levâzım-ı sâire, usûl-i muhtelifede imdâdı gösterir tablolar vardır. 
Kazâzede barakaya nakledildikde esvâbı ref‘ olunarak sıcak şilte üzerinde 
yatırıldıkdan sonra usûl-i muhtelifede teneffüs-i sınâ‘î icrâsına, mayiʻât-ı 
münebbih ile delke başlanılır. Îcâbında hasta başına soğuk suya batırılmış 
sünger konmak üzere banyoya sokulur. Hulâsa, âtîde yazacağı[mı]z sû-
retde usûl-i mahsûsa ve muhtelifede hastanın ihyâsına cehd ü ikdâm edi-
lir. Kendine gelen, tahlîs ve ihyâ olunan hasta soğuk almamak için birkaç 
sâ‘at hattâ bazen bir gün kadar yatakda kalmağa icbâr olunur. Her pavyon-
da gâyet tecrübe-dîde üç meʼmûr vardır. Barakalar en yakın polis mevkiʻi-
ne telgraf ile merbût olduğundan lüzûmu takdîrinde tabîb celb olunabilir.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Saç ve sakal mu‘tedil ise eğer
       Vechine zînet verir ibni beşer

Fransa'da olduğu gibi memâlik-i ecnebiye-i sâirede, bilhâssa Alman-
ya'da hayret-bahş bir usûl ü intizâm tahtında kazâzedegâna imdâd ü muʻâ-
venet ediliyor. Barakalarda efrâd-ı ahâlînin kolaylıkla anlayabilecekleri 
tarzda maʻlûmât ve tesâvîri hâvî büyük tablolar taʻlîk olunmuşdur ki, her-
kes [309] bu tablolara yalnız bir imâle-i nazar ile mağrûka edilecek imdâd 
ü muʻâveneti derhâl anlar.

Pâyitaht-ı Saltanat-ı Seniyye'de neşrolunan evrâk-ı havâdisde hafta 
geçmez ki, bir sandal devrilmesi, bir mavna batması, bir vapur çatması 
ile husûle gelmiş bir kazâdan, bir garkdan bahsedilmesin. Şehrimiz lima-
nındaki faʻâliyet-i bahriye bu gibi kazâ ve hâdiselere her zamân sebebiyet 
vermekdedir. Böyle bir kazâ ve gark vukû‘unda ittihâz olunan tedbîr, edi-
len muʻâvenet ü imdâd ise pek ibtidâî, daha doğrusu mefkûddur. Fikdân-ı 
muʻâvenet ü imdâd hissizlikden değil, maʻlûmâtsızlıkdan ileri geliyor. 
Bir hâl-i ye᾽s ü nevmîdî içinde dalgalarla boğuşan bir bîçârenin imdâdına 
şitâbân olmayacak ne bir insân ne bir Osmanlı tasavvur olunabilir! Biz 
Osmanlıların mütehallık olduğumuz hissiyât-ı beşeriye hem-cinsimize im-
dâd ü muʻâveneti her zamân âmirdir. Lâkin edilecek muʻâvenetin müsmir 
olması ve kemal-i muvaffakiyet ile netîcelenmesi için fen dâhilinde icrâ-
sı lâzımdır. Yoksa bilir bilmez câhilâne bir sûretde imdâda teşebbüs her 
an ve dakîkanın pek kıymetdâr olduğu böyle bir zamân-ı buhrânda hayâtı 
ifnâ edebilir. Memleketimizde, umûmiye[t]le bir sandal devrilmesini, va-
pur çatmasını müteʻâkib veya sâir bir sûretle denize düşen bîçâregân bir 
hâl-i bîhûşda sudan çıkarıldıkdan sonra bir hammâl arkasında civâr bir 
hammâma nakil ve orada miʻde ve akciğerlerde toplandığı farz ve tasavvur 
edilen suları def‘ eylemek üzere karna basmak ve ayaklardan asmağla te-
dâvî olunur. Böyle bir tedâvîyi derʻuhde eden zevât hammâl, kayıkçı ve bu 
sınıf ahâlîdir. Mağrûkîn ve kazâzedegân ale'l-ekser kurbiyet münâsebetiy-
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le Karaköy Hammâmı'na nakledilmekde ve bacaklarından asılarak miʻde 
ve bağırsaklarda toplanan suları (!) boşaltmağa ve bu sûretle mağrûkun 
ihyâsına savaşılmakdadır. İcrâât-ı sıhhiye ve tedâbîr-i fenniyeye rağmen 
maʻa't-teessüf hâlâ devâm etmekde olan muʻâmelât-ı mezkûre, harekât-ı 
câhilâne seyyiesiyle her sene birçok zâyiʻâtımız olmakdadır. Binâenaleyh 
karada mecrûhîne imdâd için bazı ıslâhât ve teşkîlât icrâsı lâzım ve mühim 
olduğu gibi denizde kazâzedegâna, mağrûkîne imdâd ü muʻâvenetin de 
terakkiyât-ı fenniye ve insâniye nâmına bir intizâm tahtına alınması, âdetâ 
yeniden teşkîl olunması elzemdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Kadın merkez-i âlâm ü eskâmdır (Bokrat).

[310] Memleketimizde mağrûkîne edilecek imdâd ü muʻâvenetin terak-
kiyât-ı tıbbiye ve fenniyeye muvâfık bir sûretde ifrâğına ve bu bâbda icrâ 
olunacak teşkîlât ve ıslâhâta gelince; evvel emirde limanımız dâhilinde en 
ziyâde bu gibi kazâ ve hâdiselerin husûle geldiği mahâl ve mevâki‘i taʻyîn 
etmek lâzımdır. Ta ki, birçok zamân fevt edilmeksizin mağrûk oralarda 
te’sîs olunacak kulübelerden birine nakil ile hemen tedâvî edilebilsin.

Evrâk-ı havâdis mahâll-i kazâ ve hâdise olmak üzere Galata önlerini, 
Sirkeci civârını, Köprü yanlarını, Tophane taraflarını, Yalıköşkü'nü ve ci-
vârını, Üsküdar ve Beşiktaş'ı, Kadıköyü'nü ve Haliç dâhilinde Yemiş İs-
kelesi ile Kasımpaşa'yı, Hasköy ve Balat'ı göstermekdedir. Maksadımız 
mahâll-i müteʻaddide-i mezkûrede mükemmel "mağrûkîne imdâd" bara-
kaları te’sîsini tavsiye ile bir büyük masraf kapısı açmak değildir. İnşâallah 
bi't-terakkî her cihetden mükemmel ve nazar-rübâ bir sûretde imdâd kulü-
beleri teşkîl olunur. Fakat şimdilik Galata tarafında Köprü yanında, Topha-
ne'ye yakın rıhtım üzerinde, İstanbul cihetinde Sirkeci İskelesi yakınında 
ve Yalıköşkü'nde dört aded oldukça muntazam ve kırmızıya mülevven, bir 
cihetinde âlâim-i milliye ve imdâd ü muʻâvenete bir işâret-i mahsûsa ol-
mak üzere beyâz renkde hilâli mürtesem ve bir tarafında da "mağrûkîne 
imdâd" cümlesi muharrer bulunmak şartıyla küçük barakalar teʼsîsi terak-
kiyât-ı medeniye ve belediye nokta-i nazarından pek münâsib olur zannın-
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dayım. Mevâki‘-i sâirede yeniden baraka inşâsı bir hayli masrafı istilzâm 
eylediğinden oralarda rüsûmât kulübelerinin bir tarafı ile metrûk kulübe-
ler, Kızkulesi şimdilik bu vazîfeyi görebilir. Yeter ki derûnunda küçük bir 
soba, demir bir karyola, fanila parçaları ile kâfûr rûhunu, ispirtoyu, hardal 
kâğıdını, bazı çamaşırları, bazı mâyi‘ât-ı münebbiheyi vesâireyi hâvî bir 
dolâb bulunsun. Yeniden inşâsı hakîkaten memleketimiz için bir şeref ola-
cak olan bu dört barakaya imdâd ü muʻâvenetin cümle şerâitine vâkıf iki-
şer adam muvazzaf sûretde taʻyîn olunmak lâzım ise de mevâki‘-i sâirede 
teşkîl kılınacak kulübeler için o civârda dâimî sûretde bulunan adamların 
suver-i imdâdiyede iktisâb-ı maʻlûmâtı maksadı te’mîn eyler.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Bâsûr sıhhatin emniyet sübabıdır.

Meselâ bazı rüsûmât kolcularıyla polis meʼmûrlarına bir-iki gün zar-
fında belediye etıbbâsı yâhûd [311] hıfzıssıhha müfettişleri vâsıtasıyla 
mağrûkîne imdâdın ne yolda olması lâzım geleceği taʻlîm edilebileceği 
gibi gümrüklerde bulunan yüzlerce hammâllara, kayıkçılara Cuma yâhûd 
Pazar günleri münâvebeten fenne muvâfık sûretde edilecek muʻâvenetin 
suver-i icrâiyesi gösterilebilir.

***

Mağrûka Fennî Bir Sûretde Nasıl İmdâd Edelim?
Suya düşen ve fakat yüzme bilmeyen bir bîçâre sath-ı mâ[il]de kalama-

yacağından batmağa ve nefesini müddet-i medîde tutamayacağından suyu 
çekmeğe, yutmağa mecbûr kalmağla nihâyet bir "ihtinâk" ile meflûc kalır. 
Sudan çıkarılan her şahıs dâimâ boğuk olmayıp bazen baygın bir hâlde 
bulunabilir. Lâkin her iki sûretde de imdâd ü muʻâvenet birdir.

Denize düşen, suya batan birine edilecek ilk imdâd onu, sâhil-i selâme-
te çekip çıkarmakdır ki, zannolunduğu kadar kolay bir şey değildir. Sandal 
bulunmadığı hâlde hattâ bazen bulunsa bile derʻakab denize atlayıp mağ-
rûku yakalamak lâzımdır. Lâkin bazen pek iyi yüzme bilenler bile usûl 
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tahtında mağrûku yakalamazlarsa onunla birlikde mahv ve nâ-bûd olurlar. 
Zîrâ cânı ile uğraşmakda olan mağrûk insâna fenâ hâlde yapışır. Hattâ bu-
nun için bazı müellifler:

"-Çabalamakda olan bir mağrûka yaklaşma. Zîrâ fenâ hâlde yapışır 
ve seni de mahv eyler. Kendisine ispazmoslarla sükûnet gelinceye kadar 
bekle", "-Sersem eylemek için mağrûkun başına bir yumruk vurmalıdır" 
diyorlar. Lâkin mağrûk vahşiyâne olan bu usûllerden ziyâde yoluyla yaka-
lanır ise insâna hiçbir fenâlık etmeğe muktedir olamaz. Bunun için mağ-
rûka arka tarafından yaklaşıp hemen def‘aten gövdesi kımıldanamayacak 
bir sûretde kendisini iki mahalden, sol el ile saçlarından ve sağ el ile sağ 
omzundan sıkıca ve uzakdan tutmalı ve yüzünü suyun dışarısına çıkarma-
lı; ba‘dehû sağ eli üzerinden gidip sağ bileğini kuvvetlice yakalamalı. Bu 
hâlde mağrûk iyice ve kuvvetlice yakalandığından insâna hiçbir fenâlık 
edemez. Şimdi artık mağrûku, arkası suyun sathına ve başı, göğsü kurtara-
nın üstüne gelmek üzere alt tarafından bacaklarla [hareket] etdikden sonra 
arkası üstü devrilip yüzmek ve sâhile getirmek kaldı.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İnsan ölmüyor, kendini öldürüyor.

[312] Mağrûk kendini gayb etmiş ise o zamân daha serbest hareket et-
mek ve sağ kolu kullanmak kâbildir. Kazâzedeyi cereyânların şiddetinden 
ve esbâb-ı sâireden sâhile çekmek, getirmek mümkün olamaz ise imdâda 
intizâren suyun sathında birkaç sâ‘atler kalınabilir.

***

Böyle mağrûk sâhile nakledildikde hemen orada ilk imdâda teşebbüs 
etmelidir. Havâ ziyâde bârid olduğunda kazâzedeyi kapalı ve fakat havâ-
dar ve sıcak bir mahalle götürmek mecbûriyeti vardır.
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Mağrûkîne imdâd: Teneffüs-i sınâ‘î
Boğulmuş olan zâta nefes aldırmak için icrâ olunan birinci hareket kolların 

[hareket] etdirilmesi ve sadrın sıkışdırılması

Teneffüse mâni‘ sadr üzerinde bulunan esvâbın kâffesini çıkarmalı ve 
bu ameliyât uzun sürer ise hemen kesmeli; ba‘dehû mağrûku başı ön tarafa 
biraz müteveccih olmak üzere sağ tarafına döndürdükden, dişleri arasına 
bir odun parçası ve mantar hattâ baston ucunu sokarak ağzını açdıkdan, 
ağzında kalan suyun ve mevâdd-ı muhâtiyenin hurûcunu kolaylaşdırmak 
üzere boğazını tüyle, parmaklarla karışdırdıkdan sonra dilini arkaya dürül-
memek için bir mendil ile örtülü parmaklarla yakalayıp çekmeli.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Hekîmin birine hangi sâ‘at sofraya 
oturmak münâsib olacağı soruldukda: "-Zengin isen arzu etdiğin, fakîr 
isen muktedir olduğun vakit" cevâbını vermişdir.

Nihâyet dört-beş dakîkadan ziyâde imtidâd etmemesi lâzım gelen bu 
icrâât ve harekâtdan sonra hasta [313] katıca bir yasdık ile bedenin yukarı 
kısmı biraz kalkmak üzere arkası üstü yatırılır ve hemen bilâ-ifâte-i vakt 
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teneffüs-i sınâ‘îye mübâşeret olunur. Teneffüs-i sınâ‘îden maksad usûl-i 
muhtelife, vesâit ve icrâât-ı mütenevvi‘a ile akciğerlere havâyı celb ü daʻ-
vet eylemekdir. Bu bâbda doğrudan doğruya ağza yani ağız ağıza geldik-
den ve bir el ile hastanın burun deliklerini kapadıkdan sonra üflendiği gibi 
sadrı evvelâ sıkışdırmak ba‘dehû genişletmek üzere hastayı ibtidâ yüzü 
koyun, sâniyen yan, sâlisen arka üstü yatırarak ve bu manevrayı dakîkada 
on beş defa yaparak havânın akciğerlere celbi mümkündür. Lâkin en iyi 
usûl Silvester nâmındaki zâtın beyân eylediğidir ki, bunda esâs kolların 
muntazaman icrâ olunan hareketiyle sadrı kaldırıp indiren adalâtı faʻâli-
yete getirmekdir.

Mağrûkîne imdâd: Teneffüs-i sınâ‘î
Boğulmuş olan zâta nefes aldırmak için icrâ olunan ikinci hareket kolların 

kaldırılması ve sadrın genişletdirilmesi

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İlk aşk, hûndâr olmalıdır.

Arkası üstü yatırılmış ve katıca bir yastık vesâire ile gövdesi biraz kal-
dırılmış olan mağrûkun baş tarafına geçilerek kollar dirsekler hizâsından 
yakalandıkdan sonra yekdiğerinden tebâ‘üd eylemek üzere yukarıya kal-
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dırılmalı ve bu vazʻiyetde bir-iki sâniye tutularak ba‘dehû göğüs yan ta-
raflardan biraz tazyîk olunmak üzere tekrâr etdirilmeli ve bu harekât, bu 
manevra dakîkada on beş, on altı defa icrâ edilmeli. İcrâât-ı mezkûrede 
bulunulduğu zamân muʻâvinler, hâzırûn [314] deverân-ı demi te’sîs, harâ-
ret-i garîziyeyi iʻâde eylemek üzere mağrûkun vücûdunu ispirtoya, rakıya, 
konyağa, kolonya suyuna, kokulu sirkeye batırılmış yâhûd kuru fanilalar 
ile ovacak ve burnuna bir-iki defa lokman rûhu (eter), nişadır rûhu (amon-
yak) tutacaklardır. Nihâyet aʻsâbın üzerinde yayılmasıyla âdetâ baygın bir 
beyin hükmünde olan cildin tenbîh ü tahrîşi sâyesinde mağrûku ihyâ eyle-
mek fikriyle sıcak ve soğuk banyoya sokmağı tavsiye eyliyorlar.

Dilin muntazaman dakîka[da] on beş, on altı defa çekilip bırakılmasıyla 
mağrûkun ihyâsı

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Miʻde kadar bacaklarla hazm olunur.

[315] Pek uzak olmayan bir zamânda, Fransa Encümen-i Dâniş-i Tıb-
bîsi aʻzâsından Mösyö Laborde mağrûkîn ve mahnûkînin dillerini mun-
tazaman iyice çekip bırakmak ve bu hareketi dakîkada on altı defa tekrâr 
eylemek sûretiyle bir usûl zikr u beyân eylemişdir. Usûl-i mezkûr bugün 
pek çok ta‘ammüm eylemişdir. Yedi-sekiz sene mukaddem Mekteb-i Tıb-
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biye-i Şâhâne'de fizyoloji mu‘allim-i zî-iktidârı üstâd-ı muhteremim Dok-
tor Şakir Beyefendi ile boğulmuş altı-yedi köpek üstünde icrâ etdiğimiz 
tecrübede bu usûl ile dört-beşinin tahlîsi kâbil olmuşdur.

Hulâsa, vesâit ve usûl-i muhtelife-i mezkûre hüsn-i sûret ve bir hayli 
zamân kemâl-i sabr u metânet ile icrâ olunmalıdır. Çünkü bazen suda beş 
dakîka kalış mevt-i hakîkîyi îkâ‘a kâfi olabilirse de bazı ahvâlde de bir çâr-
yekden ziyâde kalanlar ihyâ edilebilmişdir. Rahm-i mâderde boğulan ve 
âdetâ bir mevt-i hakîkî hâlinde doğan birçok çocukları "teneffüs-i sınâ‘î", 
"dil çekmek", "gırtlağa sokulan boru ile üflemek" sâyesinde kurtarabildik.

Binâenaleyh hatt-ı hareketimiz; fen dâhilinde imdâd ü muʻâvenet, ic-
râatımız da sabr u metânetdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Zenginin yemeğinde ekseriyâ üç mak-
sad bulunur. Birincisi zâyiʻât-ı bedeniyeyi, ikincisi dimâğı telzîz, üçüncüsü 
ise emrâzı celb ü davet.

[316] Bombay civârında Parsîlerin ölülerini bırakdıkları Sükût Kulesi
Bu kuleler Hind'de pek çokdur. Yalnız Bombay civârında yedi dâne vardır. En 
büyüğü otuz metre kutrunda ve on iki metre irtifâ‘ındadır. Emrâz-ı müstevliye 
esnâsında bu kulelerin, bu âdet-i câhilenin ne derece mühlik olacağı vâreste-i 

beyândır.
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Vebânın, bu müdhiş belânın birçok senelerden beri Bombay'da, Kara-
çi'de, "beledî" bir sûretde devâm u bekâsı ve Hindistan'ın berren bütün 
Asya kıtʻa-i vesî‘ası ve bahren memâlik-i sâire-i umûmiye ile iştirâkât ve 
münâsebâtı cihetiyle hastalığın Bahr-ı Sefîd havzasına ve hattâ İzmir'e in-
tişâr, Porto ve Londra'ya kadar intikâline taʻaccüb olunmaz. Maraz bu sene 
İskenderiye'de hayli müddet îrâs-ı hasâr ve İzmir'e kadar intişâr eylemiş 
ise de sâye-i merâhim-vâye-i hazret-i Hilâfet-penâhîde Aydın Vilâyetince 
ittihâz olunan tedâbîr-i sıhhiye-i şedîde ve teşebbüsât-ı ciddiye-i mütemâ-
diye semeresiyle lehü'l-hamd az zamân zarfında mündefi‘ olmuşdur.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Emrâz-ı sâriye-i müdhişenin târîhi bü-
yük muhârebeler gibi bitecekdir. (Roşar?!)

[317] Vebâ basilini keşfeden, aşısını yapan Doktor Yersin
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Tavşana telkîh

[318] Vebâ Nedir?
Kâmûs-ı Tıb sâhibi Littré vebâyı: "-Hıyarcık ve şîrpençe ile mütemâyiz 

şarkda beledî, ale'l-ekser müstevlî, sârî, hummevî bir hastalıkdır" cümle-
siyle taʻrîf ediyor. Müellifîn-i müteahhire terakkiyât-ı hâzıraya tevfîkan 
"bir maraz-ı müstevlî ve sarî olan vebânın 1894 senesinde Fransalı Yersin 
ve Japonyalı Kitasato taraflarından keşfedilmiş bir basilden ileri geldiğini" 
beyân etmekdedir.

Hindistan'da bir sükût kulesinin hârici
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İbn Hacer diyor ki: "Tâ‘ûn, vebâdan ehasdır. Çünkü vebâ bir maraz-ı 
âmdır. Bazen tâ‘ûn olur, bazen de olmaz Fakat her tâ‘ûn, vebâdır. Her 
vebâ, tâ‘ûn değildir".

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Peder, ancak emrâz-ı evlâdın delâlet ve 
şehâdet eylediğidir.

[319] İbn Sina, Kânûn'unda der ki:

"Her verem ki, luhûm-ı guddeviyede ola, inde'l-kudemâ tâ‘ûn ıtlâk olunur".

Celâleddin-i Süyutî, 950 senesinde te’lîf etdiği kitâbında:

"-Hakîkat tâ‘ûn, cesede ârız olan bir takım kurûhdur ki, magben ü ıbt-
da vesâir nevâhîde hâsıl olur verem şeklindedir. Evvelâ iltihâb, sâniyen 
elem-i şedîd ile başgösterir" [der.]

Mekong nehri üzerinde bir maraz-ı müstevlî ve sârîden vefât edenlerin ecsâdı
Bi'l-cümle kavâ‘id-i sıhhiye hilâfına olarak Laos ahâlîsi nezdinde emrâz-ı 

müstevliye zamânında ölülerini çalı ve çırpıdan yataklar üzerinde nehirlere 
bırakmak âdet-i mühlikesi cârî idi. Tefessüh etmekde olan bu ecsâd sirâyete 

vâsıta-i müdhişe oluyor.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Evlâdını erken evlendiren ebeveyn şey-
hûhati onlara telkîh eder. (Hufeland)

Meşâhîr-i ulemâ-yı Osmaniye'den olup 968'de irtihâl eden Taşköprü-
lüzâde Ahmed bin Mustafa Risâletü'ş-Şifâ fî Edvâi'l-Vebâ nâmındaki risâ-
lesinde diyor ki:

"-Tâ‘ûn her ne kadar bedenin bir cüzʼünde ibrâz-ı âsâr ediyorsa da bun-
dan tahassul eden vebâ ve teʼsîr-i maraz bütün [320] vücûda sârîdir. Tâ‘û-
nu mûcib olan mâdde-i semmiye evvelâ kalbe teveccüh eder. Sonra oradan 
nevâhî-i ba‘îdeye ve meselâ ıbteyn ve half-i üzneyne gelir. Dimâğdan ne 
kadar uzakda tekevvün ederse, o kadar müsâlemet-bahş olur".

Bâb-ı Serʻaskerî'de Sıhhiye Dâiresi Birinci  Şuʻbe Müdürü ve Mekteb-i 
Tıbbiye-i Mülkiye'de Fizyoloji ve Emrâz-ı Ayniye Mu‘allimi Mîrlivâ sa‘âdetlü 

Behçet Paşa
S. E. Behdjette Pacha

Général de brigade
Prof. à l'École civile de Médecine



796

Taʻrîfât-ı mezkûreden anlaşılıyor ki, etıbbâ-yı kadîme-i şarkıye hıyar-
cıklı vebâya tâ‘ûn ıstılâhını vaz‘ etmişler ve maraz-ı umûmîye vebâ ismini 
vermişlerdir.

Celâleddin:

"-Tâ‘ûnun maʻnâ-yı lugavîsi, vahz bi'n-nüfûz demekdir" diyor ki, bu-
nunla pek yakın bir zamânda keşfolunduğu üzere hastalığın vahz netîcesi 
olarak husûle geldiğini beyân eyliyor.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Emrâz ve Serîriyât-ı Ayniye 

Mu‘allimi, Cemʻiyet-i 
Tıbbiye-i Mülkiye aʻzâsından 
Kâimmakâm rifʻatlü Esad Bey

Mr. Le Dr. Essad Bey
Prof. d'ophtalmologie à la 

Faculté de Médecine
Lieutenant colonel

[321] Haydarpaşa ve Haseki 
Nisâ hastahânelerine meʼmûr 

Kehhâl Mîralây izzetlü Dikran 
Acemyan Beyefendi

Mr. Le Dr. Dicran Adjémian 
Bey

Colonel
Oculiste de l'hôpital de Haïdar 

Pacha
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Vebâ kadar beşeriyete îkâ‘-ı dehşet etmiş hemen hiçbir hastalık yokdur. 
Yalnız ismi insânı haşyet içinde bırakmağa kâfidir. Bulaşık bir şey, şüb-
heli bir paket, karantinahâneden kurtulmuş bir yolcu, ve'l-hâsıl marzâ ve 
eşyâ-yı mülevvese ile temâs ve hastaların bulundukları mahalde ikâmet-i 
marazın zuhûruna bâdîdir. Çin'de bir kısım ahâlînin yalın ayak gezmeleri 
münâsebetiyle hastalık ayaklardaki çatlaklardan bi'n-nüfûz kasıklardaki 
şişlere sebebiyet veriyor. Koltuk altlarındaki bezlerin şişmesi de hastalığın 
ellerden dâhil olması netîcesidir.

Kehhâl Doktor Esmeryan Efendi
Mr. Le Dr. M. Esmerian

Médecin-Oculiste

Mukaddemâ tâ‘ûn kelimesi hâtıra gelir gelmez, sokaklarda yakılan 
bir takım âteşler, ortada kalmış cenâzeler, takayyüdden mahrûm hastalar 
vesâir [322] bir takım ahvâl-i mahûfe tahayyül edilir idi. Lâkin bugün ve-
bâdan o derece titremiyoruz. Sirâyet ü intişâra karşı terakkiyât-ı tıbbiye ve 
sıhhiye sâyesinde mukâbelede bulunmakda ve bu mübâreze ve müdâfaʻa-
da inâyet-i Rabbâniye ile muvaffak olmakdayız.
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Hind'de şübheli hastaların sûret-i tathîri
Hind'de emrâz-ı müstevliye hengâmında sirâyetin mümkün mertebe önünü 
almak için şübheli hastaları merâkiz-i meskûneden uzak mahallere nakil ile 

birçok günler nezâret-i mütemâdiye altında bulundururlar.

Etıbbâ-yı kadîmenin vebâ ve tâ‘ûna dâir maʻlûmâtı ancak şu‘arâ ve 
târîh-şinâsân derecesinde idi. Asıl ve menba‘ı mechûl, sirâyet ü intikâli 
gayr-ı kâbil-i idrâk bir hastalık bir şehre, bir memlekete savlet edip birçok 
vefeyâta sebebiyet veriyordu ki, bu da vebâ idi. Salgın hastalıkların kâffesi 
bu yolda tavsîf ediliyordu.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Lakırdı ebesi

Vebâya dâir bugün şu‘arâ-yı kadîme tarafından kalmış âsâr-ı mühimme 
ve edebiyât-ı nâdire [323] mevcûddur. Şu‘ârâ-yı Yunaniye'den Hommer 
İlyad'ına vebâdan başlamışdır. Thucydides , Mîlâd-ı İsa'dan 430 sene evvel 
Atina tâ‘ûnundan uzun uzadıya bahsederek hastalık hakkında maʻlûmât-ı 
sahîha vermişdir. İtalya hikâye-nüvîsânından Boccaccio, Floransa'ya sav-
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let eden vebâdan bahsederken diyor ki:

1897 senesinde Hind'de vebâ hastalığı esnâsında bulaşıkhânelerin 
dezenfeksiyonu

Bulaşıkhânelerin önünde odun ve kömür yakıldığı gibi buhârlı bir tulumba ile 
su sevk edilerek tathîrâtda bulunulurdu.

"-Ebeveyn ve akrabâ, ehıbbâ ve eviddâsıyla sabâh yemeğinde bulun-
muş ne kadar babayiğit erkekler, güzel kadınlar, gençler akşâm olunca öte-
ki dünyâda ecdâdıyla nevâle-çîn oluyorlardı!"

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Biz babamızdan ziyâde anamızın evlâ-
dıyız. Bâ-husûs bizzât vâlidemiz tarafından emzirilmiş isek.

Daha ileride:

"-Kalblere o derece dehşet girmiş idi ki, kardeş kardeşi, hemşîre birâ-
derini, hattâ karı kocasını [324] bırakmakda idi. Daha garîbi ve âdetâ ina-
nılmayacak ciheti peder ve mâderin çocuklarını görmekden, bakmakdan 
ictinâb eylemeleridir".
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Hind-i Çin'de vebâ
Şübheli hastaların taht-ı müşâhedede bulundurulmaları için yapılan kulübeler ve 
marzânın hâric ile her nevʻ münâsebet  ve iştirâkini menʻ için te’sîs olunan sıhhî 

kordon

Vebâyı ayak ile seyâhat eden bir zâta teşbîh etmişlerdir ki, bununla has-
talığın yavaş yavaş hatve be-hatve seyretdiğini beyân etmek istemişlerdir. 
Vâkı‘â hastalık birdenbire çokça sıçramaksızın alelâde yakından yakına 
ilerlemekdedir. Marazın sirâyetine bâdî olan tohum-ı tayyâr ve riyâh ile 
kâbil-i intikâl olmayıp bir mâdde-i müteʻazzıve ya münferid yâhûd müte-
selsilen müttehid bir mikrob, bir basildir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Sürûr, hüzn ile nihâyet bulur.

Pasteur laboratuvarından, [325] hastalığın hüküm sürdüğü Hong Kong'a 
i‘zâm olunan Mösyö Yersin 1894 senesinde vebâ basilini bulduğu gibi he-
men aynı zamânda Japonyalı Kitasato da aynı mikrobu keşfeylemişdir. 
Kısa, şişman, uçları yuvarlak olan bu mikrob hıyarcık ve etrâfında, hasta-
nın kanında, balgamlarında, ve'l-hâsıl hemen tekmîl vücûdunda bulunur.
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Hayvânâtın kâffesi vebâya tutulmaz. Kuşlar bu mikrobdan pek az mü-
teessir olmakdadır. Bâ-husûs akbaba hiç fütur getirmemekde imiş. Lâkin 
bazı müellifler, Hind'de Parsîlerin emvâtını parçalamak üzere sükût kule-
leri üzerinde uçuşan kargalar ile gasb u gârete münhemik pek çok kuşların 
hastalıkdan vefât etdiklerini beyân ediyorlar.

Maymun, insân gibi maraz-ı mezkûra gâyet müsta‘iddir. Fârelerde is-
ti‘dâd daha ziyâdedir.

Hayvânâtın cildi altına vebâ mikrobu şırınga edilecek olur ise bunlar 
az zamân içinde insânda müşâhede olunan hıyarcıklı vebâ âfâtını ibrâz 
ederek helâk olurlar. Lâkin bir fâreyi pek çabuk ihlâk eden bir basili ancak 
birçok tavşanlardan geçirildikden sonra bu sonraki hayvân için gâyet müh-
lik oluyor. Kezâ tavşan için pek dehşetli olan basil fârelerden bi't-telkîh 
geçirildikden sonra bunlar için bir semm-i kâtil şeklini alıyor.

Fârelerin vebâya tutulmak husûsundaki fart-ı isti‘dâdları tahaffuz nok-
ta-i nazarından fevkalâde mühimdir. Hastalığın bir şehirde kemâl-i şiddet-
le zuhûrundan bir yâhûd iki gün evvel evlerde, sokaklarda, meydânlarda 
ve'l-hâsıl her tarafda fâre ölüsü görülmüşdür. Çin rüsûmâtında meʼmûr 
Doktor Reny kantonda vebânın icrâ-yı ahkâm eylediği esnâda yalnız bir 
kapıcının 22.000 fâre leşi toplayıp şehrin hâricinde gömdüğünü beyân edi-
yor. Himalaya dağları eteklerinde ve Annam'da fârelerin bu yolda telef 
olmağa başladıklarını gören ahâlî hemen hânelerinden kaçarak vebâdan 
tahaffuz edebilmekdedirler. Hasta fârelere temâs edenlerin vebâya tutul-
dukları iki kere iki dört edercesine müsbet bir keyfiyetdir. Fârelerde bu 
kesret-i vefeyât belânın, vebânın vürûdunu ihbâr eylediğinden Hind ve 
Çinliler derʻakab kaçmağa ve hâne ve mezrûʻâtlarını terk etmeğe başlarlar.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Seni (oğluna) kendinden ziyâde kadın-
lardan kurtarmak kolaydır. (Rousseau)

[326] Bu hâlde şehirlerde, bodrum katlarında vebâ-yı beşerîden mu-
kaddem fârelere müstevlî bir "vebâ-yı tahte'l-arz" mevcûddur. Bu maraz-ı 
müstevlîde olan fârelerin leşleri hastalığın intişârına sühûlet verir.
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Et suyunda üretilmiş vebâ 
basilleri

Bin defa büyütülmüşdür.

Vebâlı zâtü'r-ri᾽eye tutulmuş bir 
şahsın balgamı

Bin defa büyütülmüşdür.

Bu salgın hastalığın sath-ı arza doğru hareket-i intişâriyesini bodrum 
katındaki fârelerin muhâceretiyle [327] taʻkîb eylemek kâbildir. Hattâ fâ-
relerin tekrâr bir şehre avdetiyle hastalığın ziyâde bir şiddet aldığı görül-
müşdür. Hayvânât-ı mezkûrenin varamadıkları yerlerde hastalık yokdur.

Jaluz üzerinde üretilmiş basiller
Bin defa büyütülmüşdür.

Vebâlı bir hıyarcıkdan alınmış 
usâre: Vebâ basilleri

Bin defa büyütülmüşdür.
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Fâre ancak bir türâb-ı mütemâdiyede seyredebilir. Karadan adaya yâhûd 
açıkda batan bir gemiye, vapura geçmek onlar [328] için kâbil değildir. Bir 
mahal etrâfında su ile memlû bir çukur hastalıkdan tahaffuz eylemek için 
çok kere kâfidir. 1665 sene-i Mîlâdiyesinde Londra'da Times nehri üzerin-
deki gemilere ilticâ edenlerde hastalık zuhûr etmemişdir. Lâkin fârelerin 
yüklerle, çuvallarla yâhûd palamarlar üzerinden yürüyerek içlerine gire-
bildikleri gemi, vapur-ı dâhiyenin intişâr ü intikâline en dehşetli vâsıtadır. 
Gemi, derûnunda teknesinde bir hamûle-i gayr-ı me’mûle olmak üzere fâ-
reyi, vebâyı taşır durur. İşte mukaddemâ Avrupa'ya intişâr edip bunca ve-
feyâta sebebiyet veren salgın vebâların seyr-i sefâin ve fâreler vâsıtasıyla 
intikâl etdiğine hemen hiç şübhe yokdur. İşte bugün de en büyük muhâtara 
bu cihetdedir.

Hastalığın sıhhatde olan bir zâta savleti için vebâ mikrobunun uzviyet-i 
bedeniyeye nüfûzuna müsâʻid bir medhal, bir "bâb-ı dühûl" lâzımdır. Sâde 
bir temâs kâfi değildir. Lâkin ehemmiyetsiz bir sıyrıntı olur ise iş değişir. 
Basil, lenfâ damarlarına girerek ilk tesâdüf etdiği bezde, ukdede tevakkuf 
ile tekessür etmeğe ve orada bu mikroblarla, barbarlarla uzviyet-i bedeni-
yenin polislik vazîfesini gören "küreyvât-ı beyzâ" arasında mübâreze baş-
lar. Bu sûretle hıyarcık teşekkül ve muzaffer kalan basilin ifrâz eylediği 
sümûm-ı münhalle anâsır-ı zevi'l-hayâtı mahv u tesmîm eyler.

Hastalık birdenbire titreme ve kırk, kırk bir, hattâ kırk bir buçuğa kadar 
çıkan şiddetli bir harâret ve kay ve baş ağrısı ve miʻdede, belde ağrılar ile 
başlar. Susuzluk ziyâdedir. Harâret çok defa ikinci ve üçüncü günü düşer 
ise bilâhare yine çıkar. Hasta uykusuzlukdan, hezeyândan muztaribdir. Na-
bız evvelâ kuvvetli ise de bilâhare gâyet küçülür ve âdetâ sayılamayacak 
bir hâle gelir. Hastaların dörtde üçünde hıyarcık müşâhede olunur ve bu 
hıyarcık da nısfında kasıkları işgâl eder. Hıyarcık ilk ve bazılarında ikinci 
ve üçüncü günü görülür. Hıyarcık mevkiʻinin, hastalığın enzârına teʼsî-
ri ziyâdedir: Kasıkda ukde-i lenfeviyenin iltihâbı boyundakinden daha az 
vahîmdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İyi horoz aslâ semiz olmaz.
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Şifâ ile nihâyet bulan bazı ahvâl-i mesʻûdede şişin [329] küçüldüğü 
görülür ise de alelâde yedinci ve sekizinci günü hıyarcık cerâhate biner ve 
cildde husûle gelen kangrenli yaraların iyi olması için haftalar geçer.

Teneffüs gâyet sık ve gürültülüdür. Hastada hezeyân ziyâde olduğu gibi 
bazen birdenbire sübât-ı amîk görülür. Cild gâyet sıcakdır. Harâret düş-
düğü sırada terler ziyâdedir. Çok defa vefâtdan evvel karında pire ısırı-
ğı gibi lekeler, şîrpençe gibi çıbanlar, levhalar müşâhede olunur. Esnâ-yı 
vefâtda bazen harâret kırk ikiye çıkmakda ve ba‘de'l-vefât tereffuʻunda 
devâm eylemekdedir. Hasta şifâyâb olacak ise harâret beşinci ve yedinci 
günü düşdüğü gibi bazen ziyâde bir ter ve nabızda ziyâde bir zaʻf ile bir 
buhrân-ı selîmin vukû‘u nâdir değildir. Nukahâda adem-i tekellüm, felcler 
müşâhede olunabilir.

Bazen vebâ selîm bir şekilde olup hasta yatmağa mecbûr kalmaz. İki-
üç gün içinde hıyarcık cerâhate binmeksizin inhilâl edip gayb olur. Bazen 
hastalık cildde, hıyarcıksız, kabarcık sûretinde zuhûr eyler (bisre-i vebâi-
ye).

Basili vücûda telkîh eden pire, tahtakurusu, sivrisinek, karınca gibi tu-
feylî haşerâtdır. Bu hâl vebânın esâfil-i nâsa kesret-i savletini îzâh eyler. 
Fukarâ ve bîçâregânın melceleri ale'l-ekser haşerât-ı mezkûre ile  -ki mara-
zın vâsıta-i intişârıdır-  memlû olduğu hâlde temiz tutulan evlerde mûziyât 
ve mu‘cizeye nâdiren tesâdüf edilir. Tufeylât ve mûziyât fâreden fâreye, 
fâreden insâna hastalığı nakleder.

Hâl-i sıhhatde olan fâre tuvaletine fevkalâde iʻtinâ ile vücûdunda ya-
şayan tufeylâtdan tecerrüde sa‘y edip durur ise de hastalandığı zamân ta-
kayyüdât-ı tathîriyeye riʻâyet edemeyeceğinden derʻakab üzerine bir hayli 
pireler ü[şü]şerek kanını ve üzerinde yaşayan basilleri emerler. Hayvân öl-
düğünde pireler soğuyan leşi terk ile ilk tesâdüf etdikleri zevî-hayât mah-
lûkâta savlet ve onun vücûdunu kendilerine melce ittihâz eder ve hemen 
sokmağa başlayarak hastalığı naklederler.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Şehvet-perestlik husyelerin imtilâsın-
dan ziyâde başın boşluğundan ileri gelir.
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Vebâdan gebermiş daha [330] sıcak bir fâre leşine temâs eden mutlak 
sûretde hastalığa yakalanır. Yok, bilakis hayvân çokdan beri ölmüş, so-
ğumuş ve tufeylâtdan metrûk kalmış ise temâsda o derece mazarrat ola-
mayacağı beyân ediliyor ise de vebâdan geberip 20 santimetre umkunda 
toprağa gömülmüş fâre leşlerinde basiller bulunmuş olduğundan temâs 
hatarnâkdır.

Taşköprülüzâde diyor ki:

"-Delâil-i kaviyesinden (vebânın) biri de tahte'l-arz tekevvün eden 
hayvânâtın (karınca vesâire) ezmine-i mâziyeden ziyâde olması ve vakt 
ü ânından evvel ve ufûnetden mütevellid haşerâtın zamânen ve mekânen 
hilâf-ı mu‘tâd olarak zuhûr eylemesi ve cevv-i havâda meskûn tuyûr-ı has-
sâsenin meselâ leylek ve beyâz karganın mesâkin-i mu‘tâdelerinden hicret 
edip kaçmasıdır".

Vebâya diğer bir vâsıta-i intişâr da havâdaki tozlar olup basilleri turuk-ı 
teneffüsiyeye nakil ve telkîh ederek hastalığın en şiddetli şekli olan ve-
bâ-yı ri᾽evîyi intâc eder. Bu şekilde artık âdî hıyarcık görünmez. Bu hâlde 
hastalığın seyri gâyet serî‘ ve vehâmeti gâyet ziyâdedir.

Vebânın şekl-i ri᾽evîsi gâyet vahîmdir ve ziyâde muhâtaralıdır. Vahîm-
dir, çünkü hastayı hemen muhakkak sûretde ihlâk eder. Muhâtaralıdır, çün-
kü hastanın çıkardığı balgamlarda bulunan basiller havâ ve eşyâyı telvîs ve 
bu sûretle sirâyeti tezyîd eder.

Viyana'da laboratuvar içinde üretilmekde olan basillerden vebânın 
şekl-i ri᾽evîsine tutulan hizmetçi Bariş'i tedâvî eden Doktor Müller'in de 
vebânın bu şekline yakalanıp üç gün içinde vefât etdiğini zikredelim. Ve-
bâlı zâtü'r-riʼenin müddeti muhtelif olup üç-beş gün içinde mevti intâc 
eder ise de bir haftadan ziyâde sürdüğü de görülmüşdür. Bu şeklin teşhîsi 
balgamların bakteriyoloji fennince muʻâyenesine mütevakkıfdır. Basiller 
ya yalnız yâhûd pnömokok ve streptokok mikrobları ile birlikde bulunur.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Hastalar! Tabîb olmayanların sözleri-
ne iʻtimâd etmeyiniz. Hâkim mahkemeye, papas kiliseye, doktor hastaya 
yaraşır.
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Hind'de bir asırdan beri müşâhede olunan emrâz-ı istîlâiyede, Himalaya 
dağları eteklerinde dehşet veren hastalıkda 1823'den bugüne kadar alâim-i 
sadriye görülmüşdür. Etıbbânın kâffesi usret-i [331] teneffüsden, veca‘-i 
cenbden, kanlı balgamlardan bahsediyorlar. 1348'den 1350 senesine kadar 
bütün dünyâyı bir harâbezâra çeviren vebâda, Hind yâhûd Çin'den gelen 
kara vebâda hastaların kan tükürdüklerinde müellifîn-i hâzıra müttefikdir. 
Geçen sene İskenderiye, Porto'da vebânın bu şekli görülmüşdür.

Bombay civârında vebâdan vefât edenlerin ihrâk-ı ecsâdı
1897 senesinde Hind'de vebânın en ziyâde dehşetli icrâ-yı ahkâm etdiği sırada 

ecsâd yere saplanmış demirler arasında tutdurulan odunların üzerinde ihrâk 
edilmekde idi. Küller bilâhare toplanıp denize atılırdı.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Hapı çekinmeksizin yutmalı.

Vebânın bakteriyoloji fenni sâyesinde keşfolunmuş diğer bir şekli 
de tâ‘ûn-ı hafîf (seyyâr vebâ) nâmıyla yâd edilir. Cerâhate binmeksizin 
şifâyâb olmak üzere bezleri şişip muvakkat sûretde bir hummâya tutulan-
lar görülmüşdür. Bu hâl emrâz-ı müntinenin kâffesinde bazen müşâhede 
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olunur. Londra'da 1665-1666 senesinde hüküm-fermâ olan [332] tâ‘ûndan 
bahseden hekîm-i meşhûr Sydenham diyor ki:

"-Bazen hummâ yâhûd hiçbir alâmet-i mühimme zuhûr etmeksizin şiş-
ler (urlar) zuhûr eyler ki, fikrime kalır ise hasta mutlak sûretde velev hafîf 
olsun, bir titremeye dûçâr olmuş ve fakat bunu hissedememişdir. İşte bu 
yolda hastalananlar her tarafa gider ve sağlam eşhâs gibi yatakda kalmağa 
mecbûriyet hissetmeksizin işleri ile meşgûl olurlar".

1840 senesinde İstanbul'da îkâ‘-ı hasâr eden vebâda bu şeklin müşâhe-
de edildiğini Braya nâm müellif hikâye ediyor.

Çok defa vebânın bir sûret-i istîlâiyede zuhûrundan evvel bezlerin şiş-
mesinden ibâret bir hastalığın müstevlî sûretde hüküm-fermâ olduğu gö-
rülmüşdür. 1858'de vebâ, Trablusgarb'ın Bingazi ve Derne cihetlerinde 
bir sûret-i vahîmede hüküm-fermâ olduğu zamân merzûkda, kasıklarda 
zuhûr-nümâ ve ale'l-ekser cerâhatle bazen de inhilâl ile nihâyet bulan ve 
hemen dâimâ şifâyâb olan bir "hıyarcık hastalığı" müşâhede edilmişdir.

Vebânın bir üçüncü yâhûd dördüncü şekli de "ufûnet-i demevî" ve 
"nezfî"dir. Bunda mikrob birdenbire kana girerek vücûdu def‘aten tesmîm 
eyler. Bidâyeti gâyet dehşetli olan "ufûnet-i demevî", "demevî" şekilde 
harâret birdenbire 41 yâhûd 42'ye çıkar. Alâim-i asabiye birdenbire şid-
detlenir. Hübût-ı kavî ilk günü bile ziyâdedir. Hasta yirmi dört sâ‘at içinde 
bazen iki-üç gün içinde gider. Burundan, idrâr yolundan, em‘âdan ziyâde 
kan gelir.

Vebânın bir mahalde sûret-i istîlâiyede hüküm-fermâ olması için birkaç 
vebâ vukûʻâtının zuhûru kifâyet etmeyip hastalığın intişâr ve tevessüʻüne 
müsâʻid birçok ahvâl ve şerâitin vücûdu lâzımdır. Marazın zamân-ı istîlâ-
sında bu gibi "esbâb-ı muʻâvine"nin ehemmiyeti inkâr olunamaz.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Kırk beşden elli yaşına kadar kadınla-
rın çoğu tamâmen mecnûn değil iseler bile tahammülü güç bir tabîʻat ve 
ahlâkdadırlar. (Mu‘allim Ball)
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Vebânın sefâlet-i umûmiyeye, kaht u galâya refâkat eylediği, meselâ 
Mısır'da hâsılât-ı zirâʻiyenin adem-i kifâyetini mûcib olmak üzere Nil'in 
pek az yâhûd pek ziyâde taşdığı zamânlarda zuhûr etdiği, izdihâmın ve 
kavâ‘id-i sıhhiyeye adem-i riʻâyetin intişâr [333] ve tevessü‘-i maraza pek 
ziyâde sühûlet verdiği maʻlûmdur. Mevâsimin maraz-ı müstevlîye teʼsîrâtı 
şübhesizdir. Hattâ bazı mevsimlerde hastalık tamâmen zâil olmuşçasına 
şiddetini azaltarak herkesi bîhûde ümîdlere düşürmekdedir. Bazı müel-
lifîn mevâsimin teʼsîrâtını kabûl etmeyip vefeyâtın tenâkusunu fârelerin 
ya telef olmasına yâhûd bir mahalle hicretine, tezâyüdünü ise hayvânât-ı 
mezkûrenin yeniden yetişmesine yâhûd avdetine ve Netter isminde bir ta-
bîb de vefeyâtdaki bu tahallüfü ahâlînin evvel emirde hicretine, ba‘dehû 
avdetine atfeyliyor.

Rutûbetin, fırtınaların, rüzgârların da vebânın neşv ü nemâsına teʼsîri 
olduğu gibi ırk-ı beşerden bazıları da maraz-ı mezkûra ziyâde müsta‘id 
bulunmakdadır.

Tabâbet-i hâzıra vebâ-yı hakîkîyi kudemânın karışdırmakda olduğu 
emrâz-ı istîlâiye-i muhtelifeden ayırmış ve "hıyarcık" ve "mikrobu - basi-
li" ile tefrîk u temyîz eylemişdir. "Hıyarcık" şişen bir bezden, iltihâblanıp 
cerâhate binen ve aynı zamânda hastalığın avârız u alâimini îkâ‘ eden bir 
ukde-i lenfeviyeden ibâretdir ki, ale'l-ekser kasıkda yâhûd koltuk altında, 
bazen de boyunda zuhûr eder. Bu sebebden bu hastalığa diğer salgın em-
râzdan tefrîk için "hıyarcıklı vebâ", "tâ‘ûn" derler. Bu hıyarcık neden? Elde 
bir sıyrıntıyı müteʻâkib koltuk altında ve ayakda bir bereden sonra kasıkda 
bir bezin şişmesi gibi vebâda da ukde-i lenfeviye iltihâblanır. Çünkü vebâ 
bir ısırıkdan başlar; cildin bir ısırıntısından, kesiğinden, tırmığından, bir 
haşerenin batırmasından yâhûd fâre veya maymun gibi hasta bir hayvânın 
ısırmasından vücûda nüfûz eyler. Onun için etıbbâ-yı Arab:

"-Tâ‘ûnun maʻnâ-yı lugavîsi, vahz bi'n-nüfûz demekdir" diyorlar.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Tarz-ı ta‘ayyüşünü taʻyîn için tabîbe 
muhtâc olan otuz yaşında bir adam hiç de yaşamağa lâyık değildir.
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Vebâya karşı ittihâz olunacak tedâbîr-i tahaffuziyede esâs nezd-i İs-
lâm'da asırlarca mukaddem vaz‘ edilmişdir. "Vebâdan sakınmak, vebâlı 
yere gitmemek, vebâlı yerden çıkmamak" fermân-ı mukaddesi tedâbîr-i 
sıhhiye ve tahaffuziye ve terakkiyât-ı [334] hâzıra-i tıbbiye için bir kânûn-ı 
lâ-yetegayyerdir. Bugün mevzû‘ usûl-i tahaffuz bu esâs-ı metîne müsteni-
d[di]r. Emrâz-ı müstevliye, sâriye, müntinede terakkiyât-ı hâzıra-i fenne 
tevfîkan ittihâz edilecek tedâbîr evvelâ ilel-i mezkûreden tahaffuz ve te-
vakkî için lâzım gelen vesâite mürâcaʻat, sâniyen hastalığın adem-i teves-
sü‘ ü intişârı için "berâkîn-i marziye" ile iştirâkât ve münâsebâta îkâ‘-ı 
mümâna‘at eylemekdir.

Ahmed bin Mustafa, Risâletü'ş-Şifâ fî Edvâi'l-Vebâ risâlesinde diyor ki:

"-Vebâlı yerlerden çıkmamak husûsunda nazar-ı dikkate alınacak en 
birinci sebeb vebâlı mahallerde bulunan adamın vebâdan nasîbyâb olup 
bütün o belde ahâlîsiyle berâber bu maraz-ı âm ile bulaşık ve mülevves 
olmasıdır. Bir de kaçmak ile kurtulmak zâten imkânsız olduğundan bu 
yüzden birçok medâyinin bomboş ve harâb-âbâd bir hâlde kalması gayr-ı 
câizdir. Farazâ ehl-i servet ü iktidâr hicret edebilse de kalan zu‘afâ o bel-
denin ihtiyâcât-ı iştirâkiye ve ictimâʻiyesini tehvîn edemeyeceği cihetle 
harâb u izmihlâl muhakkakdır".

İmam-ı Gazalî diyor ki:

"-Tâ‘ûnlu yerlerden kaçınmak, taşınmak, kaçanları evvelce tabîʻatların-
da temekkün etmiş olan bir eser-i marzîden rehâyâb edemez. Halâs, mev-
hûmât-ı sâire gibi dâire-i imkânda kalır. Böyle yerlerden kaçılacak olur ise 
hem tevekküle münâfî bir harekete cür’et edilmiş hem de musâbînin it‘âm 
u iskâsı husûsunu derʻuhde edecek kimse kalmayacağından birçok ebnâ-yı 
beşerin göz göre [göre] bir hâl-i ıztırâr u felâkete ilkâsına rızâ gösterilmiş 
olur. Bu ise muhâlif-i fikr-i insâniyet ve diyânetdir. Hattâ tâ‘ûnlu bir yere 
musâbîni iğdâ ve tedâvî maksadıyla girenlerin girmesine cevâz u ruhsat-ı 
şer‘iyye lâhık olmuşdur".

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İnkıtâ‘-ı tams zamânındadır ki, kadın 
kıskanç, bekrî veya ekseriyâ ifrât derecede zâhide olur.



810

Emrâz-ı müstevliye ve sâriyenin men‘-i tevessü‘ ü intişârı maksadıyla 
Memâlik-i Mahrûse-i Şâhâne'de karantina vaz‘ı ve bu usûlün te’sîsi cen-
net-mekân Sultân Mahmud Hân-ı Sânî hazretlerinin zamân-ı saltanatlarına 
mütesâdifdir. 1838 senesi Nisan'ında Anadolu kadıʻaskerlerinden Sertabîb 
Abdullah Efendi'nin riyâseti tahtında bir Meclis-i Sıhhiye te’sîs olunup 
karantina usûlü hakkında kaleme alınan lâyiha kabûl edilmiş, hattâ Tak-
vîm-i Vekâyiʻ gazetesinin 11 Safer [335] sene 1254 [6 Mayıs 1838] târîhli 
nüshasında karantina usûlünün muvâfık-ı şer‘-i şerîf olduğuna dâir gâyet 
mühim bir makâle neşrolunmuşdur.

Vebâya karşı vesâit ve tedâbîr-i tahaffuziye ya "umûmî" yâhûd "mev-
ziʻî"dir. Tedâbîr-i umûmiye hastalığın intişârına uzakda mâniʻ olur. Te-
dâbîr-i mevziʻiye ise intişâr ve tevessü‘ünü derhâl tevkîf ve tahdîd eyler. 
1851 senesinde Paris'te in‘ikâd eden konferansdan biri kolera ve vebâ-
nın aksâ-yı şarkdan Avrupa'ya men‘-i intikâli için düvel-i muhtelife bey-
ne'l-milel bazı tedâbîr-i tahaffuziye ittihâzına teşebbüs etmişlerdir. Bilâ-
hare İstanbul'da, Viyana'da, Roma'da, Venedik'de, Dresde[n]'de, Paris'de 
konferanslar olmuşdur. Venedik Konferansı'nda Avrupa'yı vebâya karşı 
müdâfaʻa etmek üzere beyne'l-milel bir taʻlîmâtnâme kaleme alınmış ve 
bu taʻlîmâtnâme mûcebince ittihâz olunacak tedâbîr "Avrupa hâricinde", 
"Avrupa dâhilinde" olduğuna göre tefrîk edilmişdir. Avrupa hâricinde 
"turuk-ı berriyenin müdâfaʻası teftîşât ve muʻâyenât-ı tıbbiyeye iʻtinâ ve 
usûl-i def‘u't-taʻaffüne tevfîkan tathîrât-ı fenniye icrâ olunmak sûretiyle ve 
hastalığın turuk-ı bahriye ile men‘-i intişârı ise bulaşık limanlardan hareket 
eden gemi halkının ve yolcuların ve tâifenin muʻâyene-i tıbbiyeden geçi-
rilmesi, kâffe-i eşyânın dezenfekte edilmesi, gerek hareket gerekse muvâ-
salatlarında muʻâyene-i sıhhiye ve tıbbiyeye tâbiʻ tutulan ve esnâ-yı sefer-
de içlerinde dâimâ bir tabîb bulunan gemilerde yiyecek gıdâ ve içilecek 
sâf ve hâlis suyun eksik edilmemesi, Bahr-ı Ahmer ile Basr[a] Körfezi'nde 
mevâki‘-i sıhhiye te’sîsi ve karantina usûlüne fevkalâde riʻâyet olunması 
cihetiyle te’mîn edilmişdir. "Avrupa'ya vâsıl olan" ve bulaşık bir mahalden 
gelen gemiler hareketlerinden iʻtibâren on gün karantinaya vaz‘ olunur ve 
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geminin sintinesiyle bulaşık mahalleri ve murdâr bezler ve eşyâ-yı sâiresi 
iyice dezenfekte edilir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Hayvânât olmayaydı, tabîʻat-ı beşeriye 
daha ziyâde gayr-ı kâbil-i fehm ü idrâk kalacakdı.

Vebâda ittihâz olunacak "tedâbîr-i mevzi‘iye" bugün emrâz-ı müntine-
de icrâ edilen usûl-i def‘u't-ta‘affün vesâir vesâit-i tahaffuziyedir. Tedâbîr-i 
mesrûdenin hemen hastalık zuhûr eder etmez icrâsı için marazı derhâl teş-
hîs [336] eylemek lâzımdır. Hastalık bir kere şehre dağıldıkdan sonra te-
dâbîr-i tahaffuziyenin o derece ehemmiyeti kalmadığı Hind'de müşâhede 
edilmişdir.

Vebânın sûret-i tevessü‘ ü intişâr ve sirâyetinden nezâfet ü tahâretin, bu 
bâbdaki takayyüdâtın ve şahsî ve umûmî kavâ‘id-i sıhhiyenin ehemmiyeti 
istintâc olunur. Nezâfet ü tahâret yalnız zarâfet için değil, belki sıhhat-i 
mevcûdiyet için elzemdir. İnsân ne üzerinde ne de hânesinde mûziyât ve 
tufeylât bulundurmamalıdır; şehirlerde bodrum katlarında, izbelerde fâre-
lerin tekessürüne mâniʻ olmalıdır.

Fârelerin itlâfı en birinci düşünülecek çâre-i selâmetdir. Her yerde it-
lâfına çalışılmalıdır. Gemilerde, vapurlarda hayvânât-ı mezkûrenin itlâ-
fı için "formül" buhârı, "hâmız-ı kibrîtî" vesâire kullanılıyor. Gemilerin 
bi-tamâmihâ dezenfeksiyonu hastalığın bahren olan intikâlât ve sirâyâtın-
da fevkalâde bir ehemmiyeti hâizdir. Bunun için gemi sintinesinde suya 
bir metre mikʻab başına takrîben bir kilogram kadar aksülümen atdıkdan 
ve bir tulumba ile su iyice karışdırıldıkdan sonra yirmi dört sâ‘at alâ hâlihî 
terk edilir ve bilâhare işbu mahlûl boşaltılarak yerine deniz suyu konulup 
mahlûlden eser kalmayıncaya kadar gemi yıkanılır. Vapurların bu yolda 
tathîri fâideden hiçbir vakit hâlî değil ise de aslâ kâfi addolunamaz. Çünkü 
mahlûlât-ı semmiye hastalığın intikâline sebeb olan fârelerin ilticâ eyle-
dikleri küçük deliklere kadar nüfûz etmez. Diğer cihetden zehirli gazlarla 
tütsü hâsıl edilse bunun tütsü yapan için de tehlikesi olduğu ve gazlar teʼsîr 



812

edebilecek derecede kesâfet peydâ edinceye kadar kokuyu hisseden fârele-
rin muvakkaten geminin sintinesinden, dibinden kaçacakları şübhesizdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Mahsûl, hâsılın cüz’üdür.

Mesâʻî-i vefîre ve ikdâmât-ı mütevâliyesiyle değil memleketimiz-
de hattâ Avrupa'da bile kendisini bi-hakkın tanıtdırmış olan Kimyâger-i 
meşhûr Mösyö Apéry, geçen Teşrîn-i Sânî-i efrencî evâilinde Triyeste'ye 
muvâsalat edip derûnunda bir vebâlı zuhûr eden Police Mitilli?! nâmında-
ki geminin tedâbîr-i sıhhiye-i şedîdeye tevfîkan anbâr ve ka‘rı tathîr edil-
diği sırada hâl-i tahammürde olan Melas şurûbu ile memlû bir fıçı altında 
birçok [337] fâre leşlerinin bulunduğunu ve fârelerin bilâ-iştibâh Melas'ın 
tahammüründen husûle gelen hâmız-ı karbonun teʼsîriyle vefât eyledik-
lerini nazar-ı ehemmiyete alıp bu bâbda yani gerek zamân-ı âdîde gerek 
vebâ illet-i sâriyesi zamânında ve ale'l-husûs bulaşık bir gemi derûnunda 
bulunan fâreleri sûret-i kati‘yede mahv u itlâf ile sefîneleri tamâmen tahlîs 
için "hâmız-ı karbon" isti‘mâlinden ibâret bir usûl tasavvur eylemişdir.

Hayât-ı hayvâniye için bir mâdde-i muhnika olan ve havâdan bir buçuk 
defa ziyâde kesîf ve sakîl olmağla tabakât-ı süfliyeyi bi'l-işgâl havâyı def‘ 
u tard eden hâmız-ı karbon kesâfet ve kuvve-i inbisâtiyesi cihetiyle gemi 
dibinde ve köşe bucağında olan fâreleri ihnâk u itlâf eder.

Netîce-i matlûbenin husûlünden emîn olmak için birer gün fâsıla ile 
hâmız-ı karbon istihzâr ve sevki ameliyâtı iki-üç defa tekrâr olunabilir. 
Hâmız-ı karbonun diğer bir fâidesi de ihnâk eylediği fârelerin def‘aten 
tefessühüne mâniʻ olmasıdır. Mösyö Apéry mermer taşının zâc yağı yâhûd 
tuzrûhu ile muʻâmelesinden müstahsil hâmız-ı karbonun lastik borularla 
anbârlara sevki kâbil olacağını ve 16.000 metre mikʻab bir anbâr için bir 
metre mikʻab mermerin belagan mâ-belâg kâfi geleceğini 22 Mayıs 1900 
senesinde karantina riyâsetine takdîm eylediği raporda uzun uzadıya is-
bâta çalışmışdır. Hulâsa, Mösyö Apéry tarafından teklîf edilen usûlün pek 
ma‘kûl olması cihetle nazar-ı ehemmiyete alınacağını me’mûl ederiz26.

26  Mösyö Apéry teklîf etdiği usûlün fevâidinden bâhis birkaç risâle neşreylemişdir.
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Hind ile münâsebât-ı ticâriyede bulunan mahallerde icrâ-yı san‘at eden 
etıbbâ dâimâ hâl-i teyakkuz u intibâhda bulunmalı, zâtü'r-ri᾽eye mübtelâ 
olanlar bir nezâret-i mütemâdiye tahtına alınmalıdır. Pek az bir zamânda, 
kan ve hıyarcık hizâsından alınmış mâdde-i masliye ve balgamlar bakteri-
yoloji fennine tevfîkan muʻâyene edilmelidir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Herkes kendine göre ayakkabı bulur.

Hattâ hâl-i sıhhatde olanların izdihâmına mâniʻ olmak, şübhelileri bir 
[338] nezâret-i mütemâdiye-i tıbbiye altında bulundurmak, sirâyete vâsıta 
olabilecek kâffe-i eşyâyı dezenfekte etmek, hastalığın sirâyet etdiği ma-
hallerde marzayı bi't-tefrîd tahâret ü nezâfetlerine dikkat, mevâdd-ı mü-
ferriğalarıyla esvâblarını ve terk edilen hânelerini fenne tatbîkan tathîr ve 
mümkün olduğu sûretde ihrâk eylemek, hastaların âilelerini on gün kadar 
müşâhede ve nezâret altına almak, hastanın etrâfında olanlara velev mu-
vakkaten onlarla temâsda bulunanlara şimdi bahsedeceğimiz vebâ serumu 
şırınga edilmek yâhûd vebâ aşısı telkîh olunmak tavsiye edilen husûsât-ı 
sıhhiyedendir.

İngilizler, Hind'de bulaşık şehirler civârında hastalarla temâsda bulun-
muş olanları taht-ı müşâhedeye almak üzere âdetâ ordugâhlar teşkîl etmiş-
lerdir.

Maraz-ı müstevlî hengâmında defn-i emvât, taʻmîr ve ıslâh-ı turuk u 
me‘âbir vesâir husûsât bir nezâret-i mütemâdiye-i sıhhiye tahtında bulun-
durulacakdır.

Vebânın intikâl ü sirâyetine dâir son zamânlarda iktisâb eylediğimiz 
maʻlûmât fârelerin sûret-i mutlakada itlâfı ve temâsdan evvel leşleri üzeri-
ne petrol, kireç kaymağı, kaynar su dökülmesi lüzûmunu göstermekdedir. 
Mevâdd-ı mezkûrenin leşlere dökülmesinden maksad, üzerlerinde ta‘ay-
yüş eden tufeylâtın mahv u ifnâsı ve bu sûretle hastalığın insâna intikâl 
edememesidir.
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Vebânın tedâvîsi için "Müfredât-ı Tıb" ve "Fenn-i Tedâvî"de mevcûd 
ve mezkûr mevâd ve edviyenin hemen kâffesi kilden, geyik boynuzundan, 
bağırsak taşçıklarından, yılan derisinden, insân idrârından, ehemmiyetsiz 
ve teʼsîrsiz otlardan tiryâka ve en müessir şibh-i kalevîlere varıncaya kadar 
her şey kullanılmışdır. Müdâvât-ı mâddiyeden başka tılsım açmak, şeytânı 
kovmak, tütsü vermek vesâire gibi müdâvât-ı maʻneviyeye de mürâcaʻat 
edilmişdir. Elli sene evvel İstanbul'da vebâ hastalığını tedâvî eden bazı 
papaslar bulunduğunu müellifler zikr u beyân ediyor. Ahvâl-i mezkûre bu 
müdhiş hastalığa karşı ne kadar âciz kaldığımızı göstermekdedir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Mâ᾽-i cârî, tâhirdir.

[339] Fâciʻa, netîce-i meş᾽ûme bazen müdâhale-i tıbbiyeye vakit 
bulunamayacak derecede sür‘atle cereyân etmekde, bazen ise seyri 
batî ahvâlde ancak en ziyâde îkâ‘-ı dehşet eden a‘râz u alâimin def‘ine 
çalışılmakda idi. Meselâ hummâya karşı sulfato, nezfe yani cereyân-ı 
deme karşı küûlât yazılır idi. İşte hemen beş sene evveline gelinceye kadar 
tabâbetin bu müdhiş hastalığa karşı tavsiye eylediği vesâit ve edviye bundan 
ibâret idi.

Hastalığın bir sebeb-i müessiri, bir mâdde-i zâtü'l-hayâtı olan basil keş-
fedildikden sonra kuşpalazı maraz-ı müdhişine karşı yapıldığı vechile, ve-
bâya karşı bi's-sınâ‘a "muʻâf kılınmış" hayvânât deminin kısm-ı mâyiʻini 
(masl/serum) telkîh ederek tâ‘ûna mübtelâ olanlar tedâvîye başlanmışdır.

Zehr-i tâ‘ûnun (toksin), basillerin vücûdunda bulunduğu tecârüb-i adî-
de ile tahakkuk eylemişdir. 1895 senesinde Yersin, ya et suyuna yâhûd 
diğer bir mahalle ekerek üretilmiş vebâ basilleri bir porselen üzerinden 
süzüldüğü hâlde hayvânâta teʼsîr eylemediğini ve hâlbuki basiller bir sâ‘at 
kadar 58 derece-i harârete vaz‘ ile itlâf edildikden sonra bile "kültür"ün 
hayvânâtı ihlâk edecek bir "semmiyet"de bulunduğunu isbât etmişdir.

Vebâya karşı hayvânât işte bu "zehr-i tâ‘ûn (toksin)" ile muʻâf kılın-
makda ve bazı ahvâl ve şerâit tahtında hayvânât-ı mezkûreden müstahsıl 
serumun hastalığa karşı "vâkî" ve "şafî" olmak üzere teʼsîri görülmekde-
dir. İşte böyle bir devâ-i girân-bahânın, sebeb-i marazın keşfiyle âlem-i  
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insâniyete olan hidemât-ı hasene şerefi Paris Mekteb-i Tıbbiyesi me’zûn-
larından Doktor Yersin'e âid ü râci‘dir. 1895 senesinde Yersin, Doktor 
Calmette ve Borrel'in muʻâvenetiyle 58 derece-i harâretde bir sâ‘at kadar 
tutulmuş ve bu sûretle itlâf edilmiş basilleri tavşanlara telkîh ederek onları 
hastalığa karşı "muʻâf" kılmağa muvaffak olmuşdur.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Aşk hiçbir şeyden tevellüd eder ve her 
şeyden mahv olur.

Hayvânâtı öldürmeğe gayr-ı kâfi ve fakat hasta eylemeğe vâfî mikdârda 
siyâh kan damarlarına (evride) yâhûd içyağına (periton) zerk edilen, şırın-
ga olunan mâdde âdetâ bir aşı gibi [340] teʼsîr eylemekdedir. Bu sûretle 
muʻâf kılınan tavşanların serumu vebâya karşı müessir görülmekdedir.

Yersin bu sûretle vebâya karşı tavşandan müessir bir serum istihsâl ey-
ledikden sonra ziyâde mikdârda serum istihzâr ve bunu bir devâ gibi is-
ti‘mâl etmek üzere bârgîrler üzerinde de tecârübde bulunmuş ve arzusuna 
muvaffak olmuşdur. Müessir bir serum istihsâl eylemek için en aşağı bir 
ve bir buçuk sene lâzımdır. Çünkü hattâ ölü basillerin zerk u telkîhi ile 
bile bârgîr hastalanmakda olduğundan iktisâb-ı âfiyeti için istirâhate muh-
tâcdır. "Zamân-ı muʻâfiyet" her hayvâna göre tahallüf eylemekdedir. Se-
rum hâsıl eden hayvâna, "kuvve-i muʻâfiye"yi muhâfaza eylemesi için ara 
sıra "tâ‘ûn zehri" şırınga etmek lâzım geliyor. Bu vechile istihsâl olunan 
serumdan yarım santimetre mikʻabî yirmi dört sâ‘at evvel vebâ basilleri 
telkîh olunmuş bir fâreyi teşfiye eder. Vebâ serumu istihsâli sûret-i mutla-
kada fünûna müstenid, vebâlılarda isti‘mâli ise mantığa muvâfıkdır.

En evvel bu serum Çin'de vebâlılara kemâl-i muvaffakiyetle telkîh 
olunmuşdur. Serum, vebâdan li-ecli't-tahaffuz isti‘mâl olunduğu gibi has-
talık zuhurunda da şırınga edilmekdedir. "Müdâvât-ı vâkıye" makâmında 
serumdan 20-40 santigram mikʻab tahte'l-cild şırınga etmek kâfidir ki, bu 
sâyede insân hastalıkdan mahfûz bulunur. Vebâya karşı herkes bâ-husûs 
bir "bürkân-ı marazî"de, bulaşık bir evde yaşayanların kâffesine âdetâ çi-
çek aşısı gibi serum ile şırınga yapmak lüzûmu vâreste-i beyândır. Vebâ 
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serumunun en büyük mahzûru teʼsîrât-ı vâkıyesinin az bir müddetde yani 
15, 20, 21 gün devâm eylemesidir ki, bu zamândan sonra tekrâr şırınga 
etmelidir. Serum vebâya karşı vücûdu vikâye eyledikden başka hastayı 
da teşfiye ediyor. Doktor Yersin, 1899 senesinde Hong Kong'da hastalık 
kemâl-i şiddetle hüküm-fermâ olduğu zamân  -ki on vebâlıda dokuzu vefât 
ediyordu-  hastalanan 26 kişiden 24'ünü bu sâyede kurtarmışdır.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Hesâb, en iyi muzâdd-ı bâhdır.

Serum isti‘mâlinden evvel hastahânelerde, vebâya tutulanlar arasında 
vefeyât yüzde 33 râddesinde olduğu hâlde bugün serum ile [341] tedâvî 
sâyesinde yüzde ona inmişdir. Hind'de, Madagaskar'da, Mısır'da hastalığın 
en son ve salgın zamânlarında aded-i vefeyâtın bazen yüzde doksana ka-
dar çıkdığı nazar-ı dikkate alınır ise bu vâsıta-i tedâvî pek ziyâde şâyân-ı 
iʻtimâd görülür. Porto Hastahânesi'nde tedâvî olunan 104 hastadan 90'ı 
serum ile şırınga sâyesinde şifâyâb olmuşlar ve vefât edenlerin çoğu da 
hastalığın pek ileri devrinde tedâvî edilmişlerdir.

İnsânda vebâya karşı "îkâ‘-ı muʻâfiyet" için diğer bir usûle mürâcaʻat 
edilmekdedir. Evvelce muʻâf kılınmış hayvânât serumu istiʻmâl edecek 
yerde insâna vebâ basilinin ta‘kîm olunmuş "kültür"leri telkîh ediliyor. Et 
suyu yâhûd diğer bir vâsıta derûnunda üretilmiş vebâ basillerinin harâret 
sâyesinde ta‘kîmi, itlâfı mümkün olduğunu mukaddemâ görmüş idik. Rus 
etıbbâsından Doktor Haffkine'in keşif ve teklîf etdiği bu usûlün, bu aşının 
pek çok fâidesi görülmüşdür. Haffkine aşısı ile istihsâl olunan "muʻâfiyet", 
"Yersin serumu"ndan ziyâde devâm eylemekdedir.

Hulâsa, maʻrûzât-ı sâbıkadan anlaşılacağı üzere terakkiyât-ı hâzıra sâ-
yesinde bu müdhiş hastalığa karşı daha metîn bir sûretde müdâfaʻada bu-
lunabiliyoruz. Bugüne kadar tedâbîr-i tefrîdiye ve tathîriyeden o derece 
istifâde edilemiyordu. Çünkü pek geç ittihâz ve tatbîk olunuyordu. Hâlbu-
ki el-hâletü hâzihî hastalığı bakteriyoloji fenni sâyesinde pek çabuk teşhîs 
edebiliyoruz. Maraz, maʻâzallah zuhûr etse bile kurûn-ı vüstâdaki şerâit ve 
ahvâli bulamayacağından karahummâ ve çiçek gibi münferid bir sûretde 
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kalacakdır ki, ona karşı da Yersin serumu, Haffkine aşısı gibi müessir edvi-
yemiz vardır. İşte bu sûretle vebâ şiddetini gâib edip kesb-i hıffet ve âdetâ 
istînâs eyleyecek ve tedâbîr-i sıhhiye-i müttehazenin teʼsîri ile büsbütün 
sönecekdir. İşte bu muvaffakiyât Pasteur'ün açmış olduğu çığır sâyesinde 
olduğundan ona karşı âlem-i insâniyet ne derece müteşekkir ve minnettâr 
kalsa sezâdır.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Bir karı koca bahtiyâr olmak için koca-
nın sağır, kadının kör olması iktizâ eder.

[342] Cenâb-ı Hak tekerrüründen muhâfaza buyursun. İzmir vebâsı 
hengâmında hidemât-ı ber-güzîdesi sebkat eden etıbbâ-yı hâzıka-i askeri-

yemizden:

İzmir Askerî Hastahânesi Sertabîbi ve Hıfzıssıhha Komisyonu Reîsi Mîralây 
izzetlü Faik Beyefendi

Mr. Le Dr. Faïk Bey, Colonel
Médecin en chef de l'hôpital Militaire à Smyrne

Emrâz-ı Umûmiye (Hallopeau), Emrâz-ı Umûmiye (Moynac), Isgâ, Ha-
şerâtü'l-Emvât vesâir âsâr-ı mühimme ve ciddiye-i tıbbiyesi vardır.
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Bakteriyolojihâne-i Şâhâne'ye meʼmûr etıbbâ-yı hâzıkadan

Kolağası rifʻatlü Rıfat Bey
Mr. Le Dr. Rıfat Bey

Binbaşı rifʻatlü Nuri Bey
Mr. Le Dr. Nouri Bey

Attachés à l'Institut bactériologique

[343] İzmir'de vebâ zuhûr eder etmez Meclis-i Umûr-ı Sıhhiye tarafın-
dan hemen derʻakab Müfettiş-i Umûmî atûfetlü Cozzoni Efendi hazretle-
riyle bilâhare aʻzâdan Mîralây Doktor Lütfi Beyefendi, Bakteriyolojihâ-
ne-i Şâhâne Müdürü Mu‘allim Mösyö Nicolle ile muʻâvinlerinden Binbaşı 
rifʻatlü Doktor Nuri ve Kolağası Rıfat Beyler, daha sonra Mekteb-i Tıb-
biye-i Şâhâne mu‘allimlerinden Ferîk sa‘âdetlü Feyzi Paşa hazretleriyle 
Mîrlivâ Hamdi Paşa i‘zâm kılınmış ve bi-inâyetillahi te‘âlâ sâye-i hazret-i 
Hilâfet-penâhîde vilâyetçe ittihâz olunan tedâbîr-i müessire ve etıbbâ-yı 
müşâr ve mûmâileyhim ile Hıfzıssıhha Komisyonu Reisi Mîralây Doktor 
Faik Beyefendi ve aʻzâsından Vilâyet Sıhhiye Müfettişi sa‘âdetlü Mehmed 
Ali ve Gurebâ Hastahânesi Sertabîbi saʻâdetlü Mustafa ve etıbbâsından 
Ali Beyefendiler ve Karantina Tabîbi Mıçı Efendi tarafından gösterilen 
mesâ‘î-i vefîre ve ikdâmât-ı mütevâliye semeresiyle hastalık kâmilen 
mündefi‘ olmuşdur.
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Meclis-i Umûr-ı Sıhhiye Nezâreti Müfettiş-i Umûmîsi atûfetli Doktor Cozzoni 
Efendi hazretleri

S. E. Le Dr. Cozzoni
Inspecteur général de l'administration Sanitaire Ottomane

Maraz bin üç yüz on altı Mayıs'ı beşinden [18 Mayıs 1900] Temmuz 
otuz birine [13 Ağustos 1900] kadar icrâ-yı ahkâm eylemiş ve tutulan yir-
mi iki kişiden dokuzu vefât eylemişdir.
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[344] MECLİS-İ SIHHİYE-İ UMÛMİYE MUKARRERÂTINDAN 
BAZILARI

Emrâz-ı cildiyeden çoğunun tufeylî, binâenaleyh kâbil-i intikâl ü sirâ-
yet ve emrâz-ı bünyeviyeden bazılarının ustura vesâir vesâit-i temâsiye ve 
vâhize ile "mümkinü't-telkîh" olduğu fennen muhakkak bulunduğu hâlde 
berber ve perûkâr esnâfının tedâbîr-i tahaffuziye ve sıhhiyeye aslâ riʻâyet 
etmedikleri devâir-i muhtelife sıhhiye müfettişleri tarafından i‘tâ olunan 
raporlarla müsbet bulunmasına binâen ve bu da rehîn-i cevâz olamayaca-
ğına nazaran dükkânlarda ve salonlarda icrâ-yı san‘at eden veya seyyâr 
bir hâlde bulunan berber ve perûkârların işe başlamazdan evvel ellerini 
iyice sabun ile yıkamağa ve umûm için kullanılacak olan âlât ü edevâtın 
her isti‘mâlini müteʻâkib tathîri îcâb edip tarâk ve fırçaları yüz dirhem 
suya beş dirhem soda koyarak onunla tathîre ve mıkrâs ve ustura ve saç 
makinelerini de sabunlu bir su içinde on dakîka kadar kaynatmağa ve sapı 
kemik ve fildişi veya selülozdan ma‘mûl ve usturalar bu yolda uzunca kay-
natılamayacağından maʻdenî kabzalıları tedârük edinceye kadar ispirtoda 
ıslatılmış pamuk ve bezlerle dört-beş defa kuvvetlice behemehâl silmeğe 
ve havluları her gün kaynar su ile güzelce yıkamağa ve kesilen ve yerlere 
düşen kıl ve saçları ıslatılmış ince talaş ve kum ile toplamağa ve her dük-
kânda her gün temizlenmek şartıyla birer tükürük hokkası bulundurmağa, 
ve'l-hâsıl nezâfet ü tahârete be-gâyet dikkat ü iʻtinâ eylemeğe mecbûr tu-
tulmaları ve berber ve perûkârlardan emrâz-ı sâriyeye mübtelâ olanların 
tamâmıyla iktisâb-ı âfiyet etmedikçe icrâ-yı san‘at eylemelerine meydân 
verilmemesi ve tedâbîr ve takayyüdât-ı mesrûdeye riʻâyet etmediği tahak-
kuk edenler bir maraz-ı sârînin intikâline sebebiyet vermiş olacaklarından 
o gibiler hakkında şiddetle terkîb-i mücâzât edilmesi meclis-i âcizânemiz-
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ce tensîb olunmuş idüğinden bu bâbda [345] ale'd-devâm icrâ-yı teftîşât 
ve tedkîkât etdirilmesi vücûbunun Hıfzıssıhha-i Umûmiye Sermüfettişliği 
cânib-i âlîsine iş‘ârı ve esnâf-ı mezkûre kethüdâsına ihtârât-ı mukteziye ve 
devâir-i belediye hey’et-i sıhhiyesine vesâyâ-yı müessire îfâsı lüzûmunun 
Şehremânet-i Celîlesi'ne izbârı ve vilâyât-ı şâhâne sıhhiye müfettişlerine 
de muharrerâtla ifhâm-ı keyfiyet kılınması ve elsine-i muhtelifede neş-
rolunan evrâk-ı havâdisle teblîgât-ı resmiye sırasında iʻlân olunması için 
Nezâret-i Celîle-i Dâhiliye'ye müzekkere ıstârı karârgîr oldu.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İmsâk ve perhîzi tavsiye ve tenbîh, iç-
mek ve yemeksizin yaşamağı emretmek kadar ma‘kûldür. (Luther)

Aşçı dükkânlarıyla lokantalarda yemeklerin tabhına mahsûs bulunan 
tencerelerin kalaysız olduğu ve tabak ve çatal ve bıçak ve kaşıkların bir 
kab derûnunda yıkandığı, ve'l-hâsıl tahâret ü nezâfete dikkat edilmediği 
Hıfzıssıhha-i Umûmiye müfettişleri tarafından verilen raporlar müeddâ-
sından anlaşılmış olup hâlbuki müdâvimîni meyânında frengi ve emsâli 
emrâz-ı sâriyeye mübtelâ olanlarda bulunabilecek olan bu gibi mahallerin 
şerâit-i sıhhiyeyi tamâmıyla hâiz olmaları sıhhat-i umûmiyenin te’mîn-i 
muhâfazası nokta-i nazarından derece-i vücûbda idüğinden aşçı ve kebâbçı 
dükkânlarıyla lokantaların ale'd-devâm teftîş edilerek kalaysız tencereler-
de yemek tabhına ve çatal ve bıçak ve kaşık vesâirenin bir kab derûnunda 
yıkanmasına ve nezâfetden ârî bir hâlde bulunmasına katʻiyen meydân ve 
imkân bırakılmaması vücûbunun Hıfzıssıhha-i Umûmiye Sermüfettişliği 
cânib-i âlîsine teblîğ u iş‘ârı ve bu bâbda îcâb edenlere ihtârât-ı lâzımede 
bulunulması husûsunun Şehremânet-i Celîlesine izbârı zımnında Nezâret-i 
Celîle-i Dâhiliye'ye tezkere ıstârı karârgîr oldu.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Tabâbet diploması müebbed kürek 
cezâsı mahkûmiyetine muʻâdildir. Çünkü bir defa icrâ-yı tabâbete dalan 
hekîmin mihen ü meşâk içinde irtihâl etmemesi nâdirdir.
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Devâir-i belediye dâhilindeki gazoz fabrikaları Meclis-i Sıhhiye-i 
Umûmiyece görülen lüzûm üzerine Hıfzıssıhha-i Umûmiye müfettişleri 
ma‘rifetiyle teftîş ve kullanılan eczânın ne gibi şeylerden ibâret olduğu ve 
suyun cinsi ve âlât ü edevâtın derece-i nezâfet vesâiresi, ve'l-hâsıl gazoz-
ların [346] sûret-i istihsâl ve istihzârı tedkîk etdirilmiş ve şerâit-i mukte-
ziye-i fenniyeyi hâiz olmadığı tahakkuk eden fabrikalar ashâbı hakkında 
muʻâmele-i lâzımenin îfâsı husûsu Şehremânet-i Celîlesi'ne teblîğ ve iş‘âr 
olunmuşdur.

Gazino ve kahvehânelerde fincân ve bardakların kâffesinin bir çömlek 
derûnunda yıkanmakda olduğu görülüp hâlbuki böyle umûma mahsûs ma-
haller müdâvimîni meyânında frengi ve o gibi emrâz-ı sâriyeye mübtelâ 
olanlar da bulunabileceğinden zikrolunan fincân ve bardakların bu sûretle 
tathîri rehîn-i tecvîz olamayacağı cihetle bu çömleklerin derhâl kaldırılma-
sı ve musluklu birer teneke tedârük etdirilmesi vücûbunun Hıfzıssıhha-i 
Umûmiye Sermüfettişliği cânib-i âlîsiyle vilâyât-ı şâhâne sıhhiye müfet-
tişlerine ta‘mîmen teblîğ ve ihtârı ve Şehremânet-i Celîlesi'ne de ayrıca 
vesâyâ-yı müessire îfâsı ve elsine-i muhtelifede neşrolunan evrâk-ı havâ-
disle teblîgât-ı resmiye sırasında iʻlân-ı keyfiyet olunması için Nezâret-i 
Celîle-i Dâhiliye'ye tezkere ıstârı karârgîr oldu.

Hammâmlarda tahâret ü nezâfete hakkıyla riʻâyetdeki lüzûm ve ehem-
miyet vâreste-i arz u îzâh idüğinden peştemâl ve havlularla lif ve kîsele-
rin her isti‘mâlini müteʻâkib behemehâl gâyet sıcak ve kaynak su içinde 
yıkanması ve usturaların ispirtoda ıslatılmış pamuk ve bezlerle kuvvet-
lice dört-beş defa silinmesi için teftîşât-ı dâimede bulunulması lüzûmu-
nun Hıfzıssıhha-i Umûmiye Sermüfettişliği cânib-i âlîsine teblîğ u iş‘ârı 
ve Şehremânet-i Celîlesi'ne ayrıca ihtârât îfâsı zımnında Nezâret-i Celîle-i 
Dâhiliye'ye tezkere ıstârı karârgîr oldu.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Teehhülün vakti gecikmez. İnsân her 
vakit bir zevceye muhtâcdır. Gençlikde zevcesi ma‘şûkası, ihtiyârlığında 
hâldâşı, ateh getirdikden sonra dadısı olur.

Dersaadet devâir-i belediyesi dâhilinde iʻmâl edilen ve sıhhate mazar-
ratı [347] derkâr olan talaş sirkeleri Hıfzıssıhha-i Umûmiye müfettişleri 
tarafından denize dökdürülmüşdür. Bir sene zarfındaki dökdürülenlerin 
mikdârı yüz bin kıyyeyi mütecâvizdir.

Dersaadet'deki Telkîhhâne-i Şâhâne müstahzarâtından olarak vilâyâta 
gönderilmekde olan aşı tüplerinin ba‘îd olan vilâyâta vusûlüne değin bo-
zulmasından nâşi o gibi mahallerde telkîh-i cederî ameliyâtı icrâ kılına-
mamakda ve bu sebeble çiçek illetinin zuhûr u intişârıyla nüfûsça zâyiʻât 
vukû‘a gelmekde olduğu anlaşılması üzerine Manastır, Erzurum, Diyar-
bekir, Haleb, Basra, Yemen, Beyrut vilâyetlerinde birer telkîhhâne şuʻbe-
si küşâdı Meclis-i Sıhhiye-i Umûmiyece tezekkür ve tasvîb olunmasıyla 
îcâb-ı hâlin îfâsı Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'ne izbâr ve oradan da keyfiyet 
vilâyât-ı mebhûseye ta‘mîmen teblîğ u iş‘âr buyurulmuşdur.

Hudâ-negerde emrâz-ı sâriye zuhûrunda tathîrât ve tebhîrâtın hakkıyla 
yapılabilmesi için mevâki‘-i askeriye ile vilâyet ve sancak merkezlerinde 
birer seyyâr etüv makinesi bulundurulması için îcâb-ı hâlin îfâsı lüzûmu 
devâir-i â[i]desine teblîğ u ihtâr olunmuşdur.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İntihâb ediniz:
Ganj kadınlarının saçını, Çin kadınlarının ayağını,
Rum kadınlarının burnunu, Mısır kadınlarının dişini,
İngiliz kadınlarının ağzını, Belçika kadınlarının kolunu,
Alman kadınlarının rengini, İtalya kadınlarının bacağını,
Çerkes kadınlarının boynu[nu], İspanya kadınlarının gözünü,
Fransa letâfet ü zarâfeti[ni]

[348] Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Emrâz-ı Üzniye ve Hancereviye Mu‘allimi 
Mîrlivâ saʻâdetlü Şefik Paşa
S. E. Le Prof. Chéfik Pacha

Général de brigade

Şehremânet-i Celîlesi Hıfzıssıhha Komisyonu Tarafından Vukû‘ Bulan 
Mukarrerât ve İcrâât-ı Sıhhiye
1-Emrâz-ı sâriyenin men‘-i sirâyet ü intişârını müstelzim olan tedâbîr-i 
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sıhhiyenin ittihâzı ve icrâ-yı tatbîkatı vazîfesiyle mükellef olarak Şeh-
remânet-i Celîlesi'nde teşekkül eden komisyonca vukû‘ bulan mukarrerât 
cümlesinden olan tathîrât-ı fenniyenin sûret-i icrâsına dâir tanzîm olunan 
tebhîrhâne taʻlîmâtının mevki‘-i icrâya vaz‘ından sonra Hindistan'da zuhûr 
edip cihât-ı sâireyi maʻâzallahu te‘âlâ sirâyetle tehdîd eden vebâ illetinin 
gayrı emrâz-ı sâriye ve müntinenin cümlesi mezkûr taʻlîmâtda ta‘dâd ve 
tathîrât-ı fenniyelerinin lüzûm-ı →

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Emrâz ve Serîriyât-ı Üzniye ve 
Hancereviye Mu‘allimi Mîralây 

izzetlü Covani Ananyan 
Beyefendi

Mr. Le Prof. Djivani Ananian 
Bey

Colonel

[349] Emrâz-ı Üzniye 
ve Hancereviye Tabîb-i 

Mütehassısı Doktor Mösyö 
Fotyadis

Mr. Le Dr. Photiadès
Spécialiste pour les maladies 

des Oreilles et du Larynx

icrâsı zikr u îrâd kılınmış ise de mebâdî-i emrâzın tebyîni ve müddet-i 
sirâyetlerini taʻyîni husûsları derc u temhîd ve her hastalığın tathîrât-ı  
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fenniyesinin icrâsı zamânı tahdîd kılınmamış ve musâbîni tedâvî eden 
etıbbâ taraflarından tathîrât-ı fenniye icrâsı için devâir-i belediyeye gön-
derilecek vukûʻât ihbârnâmelerinin maʻlûmât-ı kâfiyeyi muhtevî olmak 
üzere ne sûretle tanzîm ve ne vâsıta ile devâir-i belediyede kangı meʼmûra 
irsâl ve teslîm edilmeleri lâzım geleceği tavsiye olunmamış ve kızamık 
ile boğmaca öksürüğü sirâyet ve teʼsîrât-ı şedîdesi derkâr iken tathîrât-ı 
fenniyelerinin icrâsı âile ihtiyârına bırakılmış ve emrâz-ı sâriyeye musâb 
olan mekâtib şâkirdânının ahîren mekâtibe kabûl ve devâmları için şerâit-i 
sıhhiye vaz‘ →

Hamidiye Etfâl Hastahânesi etıbbâsından Emrâz-ı Üzniye ve Hancereviye 
Mütehassısı Kolağası Muhyiddin Bey

Mr. Le Dr. Mouhyeddin Bey
Spécialiste pour des maladies des Oreilles

Âsârı. Kuşpalazı vesâir resâil-i müfîde

[350] olunmamış olmasına ve gerçi devâir-i belediye etıbbâsıyla hey’et-i 
sıhhıyesi taraflarından mukteziyât-ı ahvâle göre sûret-i müteferrikada 
vukû‘ bulup teblîğ olunan mukarrerât-ı âcizânemiz dâiresinde umûr-ı 
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sıhhiyenin hüsn-i cereyânına iʻtinâ ve men‘-i sirâyet-i ilel için musâbîn 
hakkında tahkîkât-ı lâzıme-i fenniye dahi icrâ olunagelmesiyle taʻlîmâtda 
buralarının adem-i tasrîhi onların vazîfelerini sektedâr etmemiş ise de su-
ver-i mebhûseye dâir îzâhât-ı mukteziyeyi mevâdd-ı mütemmime derciyle 
taʻlîmât-ı mezkûrenin ikmâl-i noksânı sâye-i inâyet-vâye-i hazret-i pâ-
dişâhîde muhâfazasına çalışan sıhhat ü selâmet-i umûmiyeyi bir kat daha 
te’mîne medâr olacağı bedîhî bulunmasına binâen hey’et-i âcizânemizce 
bu bâbda dermeyân olunan mütâlaʻât ve cereyân eden müzâkerât netîce-
sinde →

Hamidiye Etfâl Hastahânesi'ne muvazzafan meʼmûr İlel-i Cerrâhiye-i Üzniye ve 
Hancereviye Tabîb-i Mütehassısı Operatör Kolağası rifʻatlü Ziya Nur[i] Bey

Mr. Le Dr. Zia Nouri Bey
Médecin spécialiste à l'hôpital des enfants malades, Hamidié

sâlifü'z-zikr taʻlîmâta vebâ illetinin emrâz-ı sâriye meyânında ta‘dâdıyla 
berâber tathîrât-ı fenniyeye tâbiʻ tutulması ve kızamık ile boğmaca öksü-
rüğü tathîrât-ı fenniyelerinin mecbûriyyü'l-icrâ olması ve muʻâyene olu-
nacak bir hastanın emrâz-ı sâriyeden birisine musâbiyetinin teşhîs olun-
duğu anda vukûʻâtının bilhâssa marîzin mensûb olduğu dâire-i belediye 
hey’et-i sıhhiyesi riyâsetine bilâ-te’hîr ihbâr olunması ve şâyed bir hasta-
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nın musâbiyeti konsülto ile teşhîs olunur ise tabîb-i müdâvimi ve müteʻad-
did etıbbâ tarafından bi'l-muʻâyene teşhîs ve tedâvî edilir ise ayrıca her biri 
ihbâr-ı vukûʻât eylemesi ve etıbbâ muʻâyene ve tedâvî etdikleri emrâz-ı sâ-
riye musâbîni vukûʻât ihbârnâmelerini mazrûfen hastanın bulunduğu dâire 
dâhilindeki eczâhânelerden birisine →

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Sar‘a, bedenin zelzelesidir.

[351] gönderip eczâhânelerden dahi beher akşâm üzeri o cihet belediye 
meʼmûrlarına tevdî‘an devâir-i belediye hey’et-i sıhhiyesi rüesâsına irsâl 
ü îsâl kılınması ve ilel-i sâriyeden birisine musâb olan mekâtib talebesi-
nin ikâmetgâhlarında tathîrât-ı mükemmele-i fenniye icrâsından ve müte-
verrim ise bi't-tedâvî iktisâb-ı âfiyet-i tâmme eylemesinden sonra devâir-i 
belediye etıbbâsı taraflarından verilecek ilmühaberler üzerine mekteblere 
kabûl olunması ve ale'l-umûm mekâtibin senede bir defa ve taʻtîl zamânın-
da tathîrât-ı fenniyelerinin sûret-i mükemmelede icrâ ve bu usûle Maʻârif 
Nezâret-i Celîlesince iʻtinâ etdirilmesi ve emrâz-ı sâriyeden her birinin 
müddet-i sirâyetleri başka olmak ve tathîrât-ı fenniyelerinin hitâm-ı müd-
det-i sirâyetde icrâsı muktezî bulunmak cihetle;

* Vebâ musâbının iktisâb-ı âfiyet eylediğinden on iki gün sonra
* Kolera musâbının iktisâb-ı âfiyet eylediğinden on beş gün sonra
* Yılancık musâbının iktisâb-ı âfiyet eylediğinden on beş gün sonra
* Dizanterya-yı müntin musâbının iktisâb-ı âfiyet eylediğinden on beş 

gün sonra
* Hummâ-yı tifoid musâbının iktisâb-ı âfiyet eylediğinden on beş gün sonra
* Tifüs musâbının iktisâb-ı âfiyet eylediğinden on beş gün sonra
* Çiçek musâbının yevm-i musâbîninden kırk gün sonra
* Suçiçeği musâbının iktisâb-ı âfiyet eylediğinden on beş gün sonra
* Kızıl musâbının iktisâb-ı âfiyet eylediğinden kırk gün sonra
* Kızamık musâbının iktisâb-ı âfiyet eylediğinden on beş gün sonra 
* Difteri musâbının iktisâb-ı âfiyet eylediğinden kırk gün sonra
* Boğmaca öksürüğü ki, musâbının ba‘de inkıtâ‘-ı nevbet-i su‘âl on gün 

sonra
* Hummâ-yı nifâsî musâbının iktisâb-ı âfiyet eylemesini müteʻâkib
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* Sillü'r-ri᾽e musâbının vefât etmesini müteʻâkib hânelerince tathîrât-ı 
fenniye icrâ edilmesi ve emrâz-ı sâriyeyi tedâvî eden etıbbânın devâir-i 
belediye hey’et-i sıhhiyesine göndermeleri mecbûrî olan ihbârnâme-
leri ber-vech-i âtî muharrer varakada olduğu cihetle marazın bidâyet-i 
zuhûru ve teşhîs târîhleriyle berâber diğer îzâhât ise kangı mektebe 
müdâvim bulunduğuna dâir maʻlûmât-ı mukteziyeyi muhtevî olarak 
matbû‘ varakalara yazılması ve her bir hastahânede sûret-i dâime ve 
muntazamada tathîrât-ı →

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Aşk iki beşerenin (deri) temâsıdır.

[352] fenniye icrâsı için birer tebhîr makinesi bulundurulması mâddele-
rinin ilâvesi tensîb buyurulmuş ve gerçi bidâyet-i zuhûr ve esnâ-yı sey-
r-i emrâzda envâ‘ına göre lâzımü't-teşebbüs bir takım tedâbîr-i sıhhiye ve 
tahaffuziye-i husûsiye var ise de bunların kânûn-ı fenne tevfîkan ittihâz 
ve icrâsı emrinde etıbbânın zâten mükellefiyetlerine ve binâenaleyh te-
dâvî edecekleri emrâz-ı intâniye ve ale'l-husûs fennen serâir-i mahfûzadan 
ma‘dûd bulunan ve tathîrât-ı fenniyesinin icrâsı bir de bu cihetle vefâta 
ta‘lîk olunan sillü'r-ri᾽e musâblarının derece-i maʻlûliyetlerine göre mar-
zâya ve âilelerine îfâsı iktizâ eden vesâyâ-yı münâsibe-i sıhhiye ve tahaf-
fuziye ve ez-cümle sirâyet-i vereme vâsıta olan balgamın mendile vesâir 
mahalle ifrâğ edilmeyerek içi su ile memlû hokkalar derûnuna tükürül-
mesi yolunda ihtârât-ı îcâbiyede mübâlâtdan fennen mesʼûliyetlerine karşı 
taʻlîmâta buralarına âid ihtârât dercine lüzûm görülememişdir.

Emrâz-ı Sâriye Musâbînini Tedâvî Eden Etıbbânın Devâir-i Belediyeye 
Vermeleri Mecbûrî Olan İhbârnâme Sûretidir.

Lâzımü'l-ihbâr mevâd 
Mülâhazât-ı tabîb
Marîzin bulunduğu dâire-i belediye
Marîzin bulunduğu semt
Marîzin bulunduğu mahalle
Marîzin bulunduğu sokak
Marîzin bulunduğu hâne numarası
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Târîh-i bidâyet-i maraz
Teşhîs-i nev‘-i maraz
İsim ve san‘at-ı marîz (Talebeden ise mensûb olduğu mektebin ismi)
Sinn-i marîz
Zükûr ve inâs 
Târîh-i müşâhede 
    İmzâ-yı Tabîb

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Büyük şehirlerde fâhişelerin vücûdu 
lağım ve kârîz gibi zarûrîdir.

2-Çarşı hammâmlarında husûle gelen ta‘affünâtın indifâ‘ı zımnındaki 
mukarrerât-ı sıhhiye:

Hammâmların tahâret ü nezâfetine dikkat olunduğu takdîrde teʼsîr-i 
harâret ebhire-i müte‘affineyi def‘ edebilir ise de usûl-i hıfzıssıhhate vukûf 
[353] u riʻâyeti olmayan hammâmcılar ve hammâm hizmetçileri tarafından 
matlûb-ı sıhhîye muvâfık sûretde tanzîfâta riʻâyet pek me’mûl olmaması-
na nazaran hammâmlar derûnunu ihâta eden ve ekseriyâ tebhîrâtla setrine 
çalışan râyiha-i kerîhenin indifâ‘ı için havâlarının tecdîdi elzem olup bu-
nun için iktizâ etdikçe açılarak ta‘affünât-ı hâsıla def‘ edilmek üzere sı-
caklıkların kebîr kubbelerine ve hammâmlarda en ziyâde ufûneti neşreden 
helâlarına birer aded sübap ve helâ, lağım menfezlerine de sifon vaz‘ edil-
mesi ve hammâmların sıcaklık ve soğukluklarının beher üç mâhda bir kere 
badana etdirilmesi hıfzıssıhha nokta-i nazarından muktezî görülmüşdür.
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Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Emrâz-ı Dâhiliye ve Etfâl Mu‘allimi Mîralây 
izzetlü Salih Beyefendi
Mr. Le Prof. Salih Bey

Colonel
Pédiatre

3-Zebhi memnû‘ olan gebe koyun ve mandaların zebh olunmuş lahm-
ları hakkında:

Koyun ve manda gibi hayvânâtdan gebe olanlarının men‘-i zebhi 
nev‘lerinin teksîri ve gebelik hâlinde bittabʻ lâgar olarak bazen ekl eden-
lere ishâli müeddî olmak mülâbesesiyle bu mahzûrun men‘i maksadına 
mahmûl bulunmasına ve komisyonunca muhtâc-ı tedkîk olan şıkk-ı sânî 
üzerine cereyân eden müzâkerede gebe hayvânât lühûmunu ekl edenlerde 
ishâl vukû‘u pek nâdir ve diğer emrâza sebebiyet vermesi de gayr-ı vâkiʻ 
olmasına nazaran gebe zebh olunan hayvânâtdan ziyâdesiyle lâgar olanla-
rının lühûmunun ihtimâl-i mahzûr mülâhazasına binâen men‘-i fürûhtu ve 
lâgar olmayanlarının fürûhtu men‘ olunmayıp ancak zebhlerinden hilâf-ı 
memnû‘iyet hareket eylemelerinden dolayı ashâbı hakkında cezâ-yı şedîd 
icrâsı husûsuna karâr verilmişdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Ebelikde lâzım olan şey, sabır ve teen-
nî, nezâfet ü tahâret, maʻlûmât.
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[354]
4-Bi'l-cümle hasta hayvânât lühûmunun ekli sıhhate muzır ve hay-

vânât-ı müteverrime lühûmunun mazarratı ise daha ziyâde vahîm ve mü-
essir olduğundan öyle âsâr-ı tederrün mevcûd olan hayvânât lühûmunun 
men‘-i fürûhtu zavâbıt-ı sıhhiye mukteziyâtından ise de ba‘de'z-zebh mü-
teverrim olduğu anlaşılan hayvânât lühûmunun men‘-i fürûhtu ashâbını 
ızrâr edeceği ve Memâlik-i Şâhâne'de sucuk ve pasdırma müstesnâ olmak 
üzere lühûmdan iʻmâl olunan et‘imenin cümlesi ziyâdece tabh olunmak 
ahâlîce mu‘tâd olmasına nazaran yalnız ri᾽elerinde âfât-ı dereniye âsârı 
mevcûd olan hayvânât lühûmunun ziyâdesiyle tabhı hâlinde lühûmda mel-
hûz olan teʼsîrât-ı vahîme ta‘kîm edilmiş addolunursa da mütederrin olan 
ri᾽elerle bunlara merbût yürek ve böbrek →

Maʻârif Nezâret-i Celîlesi'nde etıbbâ-yı müfettişeden Şirket-i Hayriye Tabîbi, 
Galata'da Saint George Çocuk Hastahânesi etıbbâsından Doktor izzetlü Rauf 

Bey
Mr. Le Dr. Réouf Bey

Médecin attaché à l'hôpital St. George

ve karaciğer ve dalak ve işkembe vesâir ahşâ-yı dâhiliyenin ve muhtelif 
aʻzâsına verem münteşir olan hayvânât lühûmunun ekli katʻiyen câiz ola-
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mayacağından her hâlde men‘-i fürûhtu ve hâricden hastalıklı hayvânât 
idhâlinin memnû‘iyetine binâen rüsûmât idârelerince böyle bakarât-ı mü-
teverrime idhâl edilmemesi zımnında mu‘âyenât-ı baytariye ve takayyü-
dât-ı mukteziye îfâsına ihtimâm ve mezbahalarda da müteverrim hayvânât 
zebh edilmemek üzere meʼmûrîn-i teftîşiye-i sıhhiye ve baytariye taraf-
larından kable'z-zebh dahi hayvânâtın kanâʻat-bahş olacak derecede dik-
katle muʻâyenelerinin icrâsına ve mezbahalarda kesilen hayvânâtın hasta 
ve mürde olmak ihtimâline binâen bu misillü hâricde mezbûh hayvânât 
lühûmunun →

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Ebe hekîmin gözü, parmağı ucundadır.

[355] dahi satdırılmamağla berâber zâbihlerinden cezâ-yı nakdî istîfâsı lâ-
zım geleceğine karâr verilmişdir.

5-Mezbahalarda kesilen sığır hayvânâtı kanları tenekelerle şarâbhâ-
nelere satılmakda ve bir takım adamların mezbahalarda kan ve şarâbhâ-
nelerden kanlı şarâb alıp içmekde olduklarına ve hâlbuki ilel-i sâireden 
kat‘u'n-nazar verem illetinin hayvânât-ı mezbûha-i bakariyede yüzde kırk 
nisbetinde mevcûd görülmekde ve bi'l-cümle hastalık basillerinin vücûd-ı 
hayvânâtda mahall-i neşv ü nemâsı dem olduğuna ve binâenaleyh kan 
içenlere her nev‘ emrâz-ı sâriye ve husûsuyla sığır hayvânâtında ziyâde-
siyle mevcûd olan illet-i dereniye mikrobunun kan vâsıtasıyla bi's-sühûle 
sirâyet ve ifnâ-yı sıhhat ve hayât edeceği tedkîkât-ı fenniye ve tecârüb-i 
adîde ile sâbit olmasına ve Fransa ve mahâll-i sâirede dahi evâilde kan 
içmek âdeti cârî iken mazarrât-ı vahîme-i muhakkıkası mülâbesesiyle ahî-
ren taht-ı memnû‘iyete alınmış bulunduğuna nazaran her nev‘ hayvânât ve 
ez-cümle sığır kanının içilmesi kat‘iyen câiz olamayacağından bazı mez-
bahalarca kan fürûhtunun ve gerek sâde ve gerek şarâb derûnunda olarak 
ahz ve şürbünün şedîden men‘i hıfzıssıhha nokta-i nazarından vâcibâtdan 
görülmüşdür.
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Galata'da Saint George Hastahânesi Sertabîbi Doktor Violi
Mr. Le Dr. Violi

Médecin en chef de l'hôpital des enfants malades, St. George

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Ovuşdurmasını bilir bir hizmetçisi 
olan, aslâ nıkrîse tutulmaz.

[356] Umûm Devâir-i Belediye Hey’et-i Sıhhiyesinin Bir Sene Zarfın-
daki İcrâât-ı Sıhhiyeleri

Emrâz-ı sâriye musâbîninden tedâvî kılınan aded-i hastagân 1.915
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Emrâz-ı âdiye musâbîninden tedâvî kılınan aded-i hastagân 22.314

Bunlar meyânında ilâcları meccânen iʻtâ kılınan 8.009 adedidir.

Difteriye musâb olup edviye-i cedîdeden bulunan serum ile tedâvî edil-
miş aded-i hastagân 389 olup bunlardan 287 adedi tamâmen iʻâde-i âfiyet 
eylemişdir.

Bakteriyolojihâne-i Şâhâne'den bi'l-istihzâr bir sene zarfında umûm 
devâir-i belediye ile fukarâ ve muhtâcîne ve askerî ve mülkî hastahânelere 
i‘tâ kılınan difteri serumu adeden 1.901 şişeye bâliğ olmuşdur.

İcrâ kılınan telkîh-i cederî, aded 71.555'dir. 

Umûm devâir ve mülhakâtında ilel-i muhtelifeden vukû‘ bulan ve 
etıbbâ-yı belediye tarafından muʻâyeneleri icrâ edilen emvâtın adedi 
10.579'dur.

Dersaadet'de ve Bilâd-ı Selâse'de Mevcûd Üç Aded Tebhîrhânenin Bir 
Senelik İcrâatı

Tathîr 
Olunan 
Emâkin

Tathîr 
Olunan 

Eşyâ

Tathîr Olunan 
Kirâ Arabalarıyla 
Tramvay ve Tünel 

Arabaları
Tophane'de vâkiʻ 
tebhîrhâne 1.058 9.282 606

Gedikpaşa cihetindeki 
tebhîrhâne 995 17.896 1.743

Üsküdar'da vâkiʻ 
tebhîrhâne 1.639 4.442 -

3.692 31.620 2.349

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Sen nıkrîse, ben kum hastalığına müb-
telâ olduğumuzdan, her ikimiz iki kız karındaş ile teehhül etmişizdir.
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[357] Et‘imenin Hazım Dereceleri
Nâhiye-i miʻdiyesi hizâsında cerh netîcesi olarak bir nâsûru hâmil olan 

Amerika'nın Kanada sekenesinden Saint Martin nâm sayyâdın miʻdesinde 
et‘imenin derece-i hazmiyetine dâir Doktor William Beaumont'un tahar-
riyâtını câmi‘ cedvel-i âtî keymûslanmak için lâzım gelen vakt ü zamânı 
gösterir.

Et‘ime Eşkâl-i Tabhiye Sa‘at - Dakîka
Pirinç Haşlaması 1.00
İşkenbe Salamurası 1.00
Tâze alabalığı Tavası 1.30
Kezâ Haşlaması 1.30
İrmik çorbası - 1.30
Tatlı elma (iyi olmuş) Gayr-ı matbûh 1.30
Karaca kaburgası Haşlaması 1.35
Beyin Haşlaması 1.45
Hind irmiği Haşlaması 1.45
Tapyoka Haşlaması 2.00
Arpa irmiği Haşlaması 2.00
Süt Kaynamış 2.00
Tâze öküz karaciğeri Iskarası 2.00
Tâze yumurta Gayr-ı matbûh 2.00
Tuzlanmış kuru morina balığı Haşlaması 2.00
İyi olmuş ekşi elma Gayr-ı matbûh 2.00

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Sağlam ve tabî‘î bir uzviyeti nakleden 
fesâdât ve galtât, emrâzı da nakledebilir.
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[358] Lahana salatası Gayr-ı matbûh 2.00
Süt Gayr-ı matbûh 2.15
Yabânî hind horosu Kızartması 2.18
Ev hind horosu Haşlaması 2.25
Jelatin Haşlaması 2.30
Ev hind horosu Kızartması 2.30
Yabânî kaz Kızartması 2.30
Tâze kuzu Haşlaması 2.30
Kıyılmış et ve sebze Sıcak 2.30
Tâze fasulye Haşlaması 2.30
Gevrek poğaça İyi pişmiş 2.30
Şalgam Haşlaması 2.30
Patates Tavası 2.30
Göbekli lahana Gayr-ı matbûh 2.30
İlik Haşlaması 2.40
Tavuk Salçalı 2.45
Turta nâm börek Ateşde pişmiş 2.45
Az tuzlu öküz eti Haşlaması 2.45
Hâm elma Gayr-ı matbûh 2.50
Tâze istiridye Gayr-ı matbûh 2.55
Tâze yumurta Az pişmiş 3.00
Yağsız tâze öküz eti Haşlaması 3.00
Biftek Iskara 3.00
Yeni tuzlanmış hınzîr eti Gayr-ı matbûh 3.00
Yeni tuzlanmış hınzîr eti Fırın kebâbı 3.00
Tâze koyun eti Iskarası 3.00
Kezâ Haşlaması 3.00
Fasulye çorbası Haşlama 3.00

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Her dimâğın ka‘rında sinirlilik uyu-
makdadır; onu aslâ îkâz etmemeli.
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[359] Piliç çorbası Haşlama 3.00
Evtâr-ı arîza (et zârları) Haşlaması 3.00
Elmalı domuz sucuğu Haşlaması 3.00
Tâze istiridye Kızartması 3.15
Henüz tuzlanmış hınzîr ka-
burgası Iskarası 3.15

Tâze koyun eti Kızartması 3.15
Nân-ı azîz Fırında pişmiş 3.15
Kırmızı havuç Haşlaması 3.15
Tâze domuz sucuğu Iskarası 3.20
Tâze istiridye Fırında pişmiş 3.30
Tâze ve lâgar öküz eti Kızartması 3.30
Kezâ hardal ile Haşlama 3.30
Tereyağı Eritilmiş 3.30
Eski ve kuvvetli peynir Gayr-ı matbûh 3.30
Koyun eti çorbası Haşlama 3.30
İstiridye çorbası Haşlama 3.30
Tatlı şalgam Haşlaması 3.30
Patates Haşlaması 3.30
Tâze yumurta Katıca pişmiş 3.30
Kezâ Tavası 3.30
Tâze buğday ve bakla Haşlaması 3.45
Pazı Haşlaması 3.45
Tuzlu soma balığı Haşlaması 4.00
Öküz eti Tavası 4.00
Tâze dana Haşlaması 4.00
Ev tavuğu Haşlaması 4.00
Kezâ Kızartması 4.00
Ev ördeği Kızartması 4.00
Sebzeli öküz çorbası Haşlama 4.00

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: On yaşında roman okuyan bir kız, yir-
misine varmadan sinirli olur.
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[360] Yürek Tavası 4.00
Tuzlu ve kart öküz eti Haşlaması 4.15
Henüz tuzlanmış hınzîr Tavası 4.15
Öküz iliği çorbası Haşlaması 4.15
Kıkırdak Haşlaması 4.15
Henüz tuzlanmış hınzîr Haşlaması 4.15
Tâze tavuk eti Tavası 4.30
Yabani ördek Kızartması 4.30
Yağıyla karışdırılmış hınzîr eti Kızartması 5.15
Tâze koyun yağı - 5.30

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Bir genç kızı hayâle daldığını gördü-
ğünüz zamân hemen piyano başına kaldırınız; ta ki İspanya'daki köşkleri 
yıkılsın.

[361] Bakteriyolojihâne Müdürü Doktor Mösyö Nicolle
Mr. Le Prof. Nicolle

Directeur de l'Institut bactériologique
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[362] Mevâdd-ı Mühimme-i Sıhhiye
Nezâfet ü tahâret idâme-i sıhhat nokta-i nazarından gâyet mühimdir. 

Emrâz-ı mühlike ve sâriyenin çoğu pislikden mütevelliddir. Ceyyid-i 
havâ, sâf su, mu‘tedil güneş, sağlam bir maʻîşet ve tegaddî hıfz-ı sıhhatin 
istilzâm eylediği mevâdd-ı mühimme-i esâsiyedir.

1-Vücûdu gâyet temiz bulundurmalıdır. Cild üzerinde hesâbsız me-
sammât vardır ki, bunlar teneffüs-i cildîye, bedende bilâ-ârâm tekevvün 
eden sümûmun ifrâğ u ıtrâhına hizmet eder. Vezâifi gâyet mühim olan bu 
delikler pisliklerle, tozlarla kapanacak olur ise her nev‘ maraz zuhûr ede-
bilir. İşte bu sebebden istihmâma riʻâyet etmek ve temiz çamaşır giymek 
lâzımdır.

Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Bakteriyoloji Mu‘allimi Mîrlivâ sa‘âdetlü  
Hamdi Paşa

Mr. Le Prof. Hamdi Pacha
Général de brigade

Âsârı: Bakteriyoji, İmdâd-ı Mecrûhîn, Su vesâir âsâr-ı tıbbiyesi vardır.

2-Cildi gayr-ı tâhir tutmak kadar pis ve murdar çamaşır taşımak da mu-
zır olup birçok hastalıklara sebebiyet verir. Cilde temâs eden esvâb gâyet 
tâhir olmalıdır.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Karın aşka hâkimdir. (Michelet)

3-Ceyyid bir havâ teneffüs eylemek gâyet mühimdir. Çünkü fesâda var-
mış havâ sem olup çokça teneffüs edilecek olur ise helâk muhakkakdır. Az 
bir müddet teʼsîr eyler ise sıhhat muhtel olur. Bu sebebden [363] odaların 
tecdîd-i havâsı gâyet mühimdir. Pencereleri sıkça açmak lâzım olduğu gibi 
geceleri tavana yakın inşâ edilmiş küçük bir pencereyi de açık bırakmak 
ve bu hâl ve sûrete vücûdu alışdırmak münâsibdir. Isınmış, fesâda var-
mış, teneffüs edilmiş havâ odanın tavanına çıkdığından o hizâda bulunan 
bir pencere elbette teceddüdü teshîl ve te’mîn eder. Alt tarafda da zemîne 
yakın bir pencere açık ise teceddüdde sühûlet ziyâdedir. Havânın çokluğu 
olamaz. Kışın yatak odasındaki ocakda hafîf bir âteş cereyân ve teceddüdü 
pek iyi bir sûretde te’mîn eyler.

Meclis-i Sıhhiye-i Umûmiye ve Tıbbiye-i Mülkiye aʻzâsından Bakteriyoloji 
Mu‘allim Muʻâvini Doktor Mîralây izzetlü Aristidi Beyefendi

Mr. Le Dr. Aristidi Bey
Colonel

Prof. agrégé

4-Fenâ kokulardan, tasa‘udât-ı afeniyeden pek ziyâde ihtirâz etmeli-
dir. Hâne dâhilinde hiçbir pislik, toz, enkâz bırakmayarak def‘ eylemelidir. 
Çünkü bunlar bâ-husûs uzvî olanlar tefessüh edeceğinden gâyet muzır gaz-
lar tevlîd eyler. Lağımlar, bulaşıklıklar gâyet temiz tutulmalıdır. Mevâdd-ı 
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uzviyenin tahallülü ile husûle gelen tasa‘udât havânın ciyâdetini ihlâl eder. 
Birçok hastalıkların bu gibi tasa‘udâtdan, mevâdd-ı uzviye-i mütehallile-
nin sulara nüfûz ve irtişâhâtından ileri geldiği ve emrâz-ı sâriye mikrobla-
rının bu vechile intişâr eylediği bugün muhakkakdır.

5-Eve ne kadar ziyâ ve güneş girer ise o kadar iyi. İnsan âdetâ nebât 
gibi karanlık bir mahalde yaşayamaz. Yaşasa bile gâyet za‘îf ve soluk kalır.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Balığı salçasız yemelidir. (Mu‘allim 
Pajot, "Ukm" mesʼelesinde.)

[364] Hastalığın önünü almak, zuhûrundan sonra tedâvî ve teşfiye eyle-
mekden evlâdır. Vaktiyle tedâbîr-i sıhhiyeye hasr olunan birkaç mecidiye 
bilâhare birçok liralar sarfına hâcet bırakmadığı gibi ciyâdeti de te’mîn 
eyler.

Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Teşrîh-i Marazî Mu‘allimi ve Telkîhhâne-i 
Şâhâne Müdürü ve Fenn-i Bakteriyoloji Mütehassısı Doktor Kâimmakâm Rıfat 

Hüsameddin Bey
Mr. Le Prof. Rıfat Bey

Lieutenant-colonel
Directeur de l'Institut Vaccinogène



843

Telkîhhâne-i Şâhâne'nin 1311 senesinden 1315 senesi nihâyetine kadar 
tutulan istatistik cedveli hulâsası

Sene
Mübâya‘a 

Edilen 
Buzağı

Buzağının Cinsi
Hâsılât Sarfiyât

Telkîh Olunan 
Etfâlin 

MikdârıKırım Yerli

1311 166 - 166 48.356 48.356 135.839
1312 159 - 159 54.183 54.183 201.728
1313 131 15 116 76.456 75.517 415.538
1314 72 50 22 145.125 139.677 403.662
1315 291 - - 449.066 - 1.545.433

Telkîhhâne-i Şâhâne'nin gösterdiği terakkî, ibrâz eylediği hizmet, cid-
den şâyân-ı teşekkürdür.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Çocuğun kuvve-i bedeniye ve akliyesi, 
esrâr-ı tecessüm ve teşekkülünün mebdeinde, zevceyni îkâz eden şiddet ve 
iktidâra tâbi‘dir.

[365] Şekercilik ve Pastacılıkda İsti‘mâline Müsâʻade Olunan 
Mevâdd-ı Mülevvene

Kırmızı ve kırmızı esmer ve gül renkleri için:
Kırmız     Cochenille
El-kırmız     Alkermés
La‘l      Carmin
La‘l hamuru veya amonyaklı la‘l  Laque carminée ou Carmin  
      ammoniacal

Brezilya hamuru    Laque de Brésil
Bakâm hulâsası    Extrait de campêche
Orsil      Orseille
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Havâ civa     Orcanète
Gelincik çiçeği    Coquelicot
Gül      Roses
Fişne suyu     Suc de cérises
Kırmızı pancar    Betteraves rouges

Mâi renkler için:
Çivit     Indigo
Otrmer     Outre mer
Peygamber çiçeği    Bluet
Hercâî benefşe    Pensée
Benefşe çiçeği    Violettes

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: İnsân nedir? İki tarafdan delinmiş bir 
hazım borusu

Sarı renkler için:
Zerdeçav     Curcuma
Zağferân     Safrân
[366] Pastel     Pastel
Anadolu cehrisi    Grain d'Avignon
Acem cehrisi    Grain de Perse

Bâlâda zikrolunan kırmızı ve mâi boyaların ihtilâtından benefşe rengi 
husûle gelir. Kezâ bâlâda muharrer sarı ve mâi boyaların ihtilâtıyla yeşil 
renk istihzâr olunabileceği misillü ıspanak gibi gayr-ı muzır olan nebâtâtın 
yeşil mâddesinden dahi yeşil renk iʻmâl olunabilir.
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Şekercilik ve Pastacılıkda İsti‘mâli Gayr-ı Câiz Olan Mevâdd-ı 
Mülevvene

Kırmızı boyalar:
Sülüğen      Minium
Sınâ‘î zencefre     Vermillon
Kırmızı zırnîh     Réalgar

Mâi boyalar:
Mâi remâd veya karboniyet-i nühas  Cendres bleues ou  
       carbonate de cuivre
Karboniyet-i nühas ile mahlût otrmer boyası Outre mer falsifié  
       avec le carbonate de 
       cuivre hydraté

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Semiz tavuk yumu[r]tlamaz. ("Ukm" 
mesʼelesi)

Sarı ve turuncu boyalar:
Mürdeseng      Massicot
Krom sarısı veya kromiyet-i üsrüb   Jaune de chrome ou  
       chromate de plomb
Kromiyet-i potas     Chromate de potasse
[367] Gom gut     Gomme-gutte
Sarı zırnîh      Orpiment

Yeşil boyalar:
Şil yeşili      Vert de Scheele
Şivinfurt yeşili     Vert de Schewinfurth
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Beyâz boyalar:
Üstübeç     Blanc de plomb
Tûtiyâ çiçeği    Oxyde de zinc
Kibrîtiyet-i barit    Sulfate de baryte

Fuksin veya klor-ı mâiyet-i anilin veya klor-ı mâiyet-i roz anilin ve 
bunların müştakâtıyla maʻden kömürünün katrânından müstahrec olup hâ-
mız-ı azot ve baryum mevâddını hâvî olan mevâdd-ı mülevvene ve kezâ 
şurûbların veya şekerlerin iʻmâlinde veyâhûd onları sarmak veya süzmek 
için isti‘mâl olunan kâğıdlarda bâlâdaki mevâddın cüz’ü mikdârda bile is-
ti‘mâli aslâ câiz değildir.

Âti'z-zikr boyaların mutlakâ men‘i lâzımdır.

Movanilin     Mauvaniline
Viyolanilin     Violaniline
Hâmız-ı pikrik    Acide picrique
Eozin     Eosine
Zağferânin     Safranine
Roz dö magdala    Rose de magdala
Anilin sarısı    Jaune dʼaniline
Bismarck esmeri    Brun Bismarck
Kriyozidin     Chrysoïdine
Tropeolin     Tropéoline

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Çiçeğe göre koku, kadına göre aşk.
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[368] YALOVA KAPLICASI

Yalova kaplıcası, daha doğrusu "dağ hammâmı" nâmıyla ma‘rûf olan 
ılıca, sıcak su Marmara Denizi sâhilinde ve İzmid Körfezi kurbunda kâin 
Yalova kasabasının bir buçuk sâ‘at bu‘dunda ve Samanlıdağ silsilesinde 
ve Hammâmsuyu vâdîsinde, sath-ı bahrdan 120 metre irtifâ‘da, şimâlen 
Gürcüler ve cenûben Lazköyü karyeleri arasındadır.

Koru nâmındaki karyeye de civâr olduğu cihetle Yalova-Koru ism-i 
müştereki ile yâd olunan kaplıcaya İstanbul'dan gitmek için Adalar ve 
Pendik önünden Marmara Denizi'ni geçmek  -ki yürük bir vapur ile iki, 
iki buçuk sâ‘atde kat‘ mümkündür-  ve bilâhare Yalova kasabasından Mar-
mara Denizi cenûb-ı şarkîsini muhât olan silsile-i cibâli aşmak lâzımdır 
ki, bugün pek muntazam bir araba yolu sâyesinde landolar içinde bu kara 
yolculuğu pek hoş ve pek kolaydır. Kaplıca, Yalova'dan 12, Koru karyesin-
den 6 kilometre ise de en muntazam ve yaylı arabalarla kâbil-i mürûr olan 
yol Yalova tarîkıdır. Mesâfenin kurbiyeti ile berâber Yalova kaplıcalarını 
uzakdan görmek kâbil değildir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Fosforsuz fikir ve zekâ yokdur.
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Yalova kasabasından hayli ilerledikden ve yolun yokuşça olan kısmına 
vâsıl oldukdan sonra kaplıcaya ve yola hâkim tepeciklerde inşâ olunan 
karakolhâneler görülmeğe [369] başlar ki, ikincisi geçildikden ve yokuş 
aşağı inilmeğe başlandıkdan sonra hammâm nazarda tecellî eder.

Hammâmın bulunduğu iki dağ silsilesi arasında vâdî yalnız şarkan açık 
olduğundan rüzgârlardan tamâmen mahfûz kalmağla harâret yazın hemen 
her mevsimde bir sûretde ve derecededir. Lâkin hammâma meʼmûr etıb-
bânın fikrine göre istihmâm için en iyi mevsim Haziran ve Temmuz ve 
Ağustos aylarıdır. Ilıca, dağın iki sath-ı mâilini setr eden karaağaç, meşe, 
mersin, fındık ve bazı deniz çamları ve orta yerde, vâdîde cereyân etmek-
de olan ve ötesinde berisinde sıcak su menba‘ları bulunan küçük ırmak 
ve denizden muntazaman esen hafîf bir rüzgâr sâyesinde yazın en sıcak 
zamânlarda bile serîndir. Hammâmlarda sık sık yağmur yağmakda ise de 
hemen güneşin zuhûrunu müteʻâkib tebahhur ve ortalık hemen kesb-i yü-
bûset eylemekdedir. Vâkı‘â böyle yağmuru müteʻâkib güneşin zuhûruyla 
sis peydâ oluyorsa da çok devâm etmemekle berâber işbu katarât-ı kesîfe-i 
mâiye şehirlerde olduğu gibi vücûda teʼsîrât-ı muzırrada bulunmakdadır.

Vâdînin ortasındaki derecik, iki tarafında vâkiʻ birkaç kilometrelik or-
mancık, sâyedâr hoş yolları, ara sıra tesâdüf olunan çayırcıklar, hele yollar 
etrâfında yabânî ve fakat gâyet parlak çiçekler, hatmi ve mürverler hakî-
katen nazar-rübâdır. Bu küçük ormanda kuşların cıvıltısı insâna ne kadar 
şetâret veriyorsa gurûb-ı şemsden sonra bir zamândan beri peydâ olan bir 
puhu kuşunun müdhiş sadâ-yı tanîn-endâzı o derece hüzn ü ye᾽s götürüyor. 
Mu‘ciz hiçbir gürültü bu arâzî-i kureviyede hüküm-fermâ samt u sükûtu 
ihlâl eylemez. Ormanı içinde âdetâ insân izini bırakamaz. Burada şi‘r u 
vahşet imtizâc eylemişdir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Bâr-ı bikrden ziyâde müddet-i ömrüm-
de bir zırh taşımak kolaydır.

İnsân Yalova'da âdetâ ber-hayât mütecerridâne ve uzletkârânede bu-
lunur. Burada infirâd, sükût ve sükûnet bulur, tabîʻat ile mülâkât eyler. 



849

Levâyih-i tabîʻatdan zevk alan zât burada hayâtın bir siyâkda güzerânın-
dan usanmaz. Yeter ki serseri bir hâlde olan nazarı ötede beride, orman 
kenârında neşv ü nemâ bulan bir çiçeğe ma‘tûf, hâsse-i sâmi‘ası [370] bu 
sükûnet-i amîka içinde öten bir kuş sadâsına, akan derenin çağıltısına mec-
lûb olsun. Çünkü cümle-i asabiyeyi bir faʻâliyetde bulundurmak için tees-
sürât-ı hâriciyenin tenevvü‘ü lâzımdır. Aʻsâbın tâm bir istirâhati bir hâl-i 
hadarî ve ziyâde bir kelâl ü melâli daʻvet eyler. Usananlara meşgûliyet, 
yorgunlara fikren istirâhat gerekdir. Seyr u hareket, tebeddül-i manzara 
ve bunlardan mütevellid güşâyiş-i zihin, teceddüd-i havâ insâna teʼsîrât-ı 
hayât-bahşâda bulunur. Letâfet-i âb u havâ ve nezâret-i çemenzâr u sahrâ 
hakîkaten rûh-efzâdır. İşte esbâb-ı mezkûreden nâşi şehirlerin dar evlerin-
den kurtulanlar Yalova'dan memnûn kalırlar, istifâde ederler. Yeter ki bu 
mahal atâletgâh ittihâz olunmayıp etrâfda geşt ü güzâr ve her cihetin bir 
türlü nezâret ü letâfetini temâşâ ile havâss-ı  hamse ve bir tarafdan seyr u 
hareket sebebiyle aʻzâ ve mefâsıl-ı muhtelife takviye edile. Havâ-i ceyyi-
din cildimize temâsı, ciğerlerimize dühûlü ile kanımıza kadar nüfûzu, hattâ 
a‘mâk-ı ensicemizde anâsır-ı teşrîhiyemizle ittihâdı mâddî ve maʻnevî bir 
hâl-i hoşnûdîyi mûcib olur. Riyâzet-i kâffe-i ef‘âl ve vezâif-i bedeniyenin 
ber-vefk-i nizâm cereyânını mûcib ve cümle aʻzânın mürekkeb oldukları 
mevâdd-ı müteşâbihenin sür‘at-i istihâle ve tebeddüllerini müstevcib ol-
mağla muvâzene-i tâmme husûlüne bâ‘is bir emr-i vâcibü'l-iʻtinâdır.

İşte Yalova hammâmları idâme-i sıhhat ve ibkâ-yı âfiyete lâzım istirâ-
hat-ı fikr u zihne, huzûr-ı kalbe, riyâzet-i bedeniyeye, istihmâma pek ziyâ-
de müsâʻid bir mevki‘-i dil-güşâdır. Cenâb-ı Hâlık-ı perverdgârın Âsitâne-i 
Saʻâdet-medârın hemen kapıları önünde bulundurduğu böyle bir mevki‘in 
tarâvet-i nevbahâr ve nezâret-i çemenzârından, letâfet ü ciyâdet-i havâsın-
dan, feverân etdirdiği miyâh-ı cezîletü'l-menâfi‘inden istifâde etmeliyiz.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Peynir, mukavvî ve müsehhindir. Bu 
sebebe mebnî iʻtidâl üzere yenmelidir. (Bokrat)
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Yalova kaplıcası pek kadim, gerek tedâvî husûsunda teʼsîrâtı gerek-
se gaybdan haber vermek hakkında kehâneti ile ma‘rûf idi. Hattâ Bizans 
zamânında Vakʻanüvîs Sedren?!, Argonotların Karadeniz'e sevkiyâtı hen-
gâmında bu mahalde Pythonis'e mürâcaʻat etmiş olduklarını iddiʻâ edi-
yor. Sıcak suların nebe‘ân etdiği mahallere kudemâ bazı hususlarda [371] 
kehânet atfeder ve hastalar li-ecli'l-istişfâ menâbi‘e karîb bazı mahâll-i 
mukaddesede uyuyarak rüyâ vâsıtasıyla veya tasa‘udât-ı menâbi‘ ile ilhâm 
olunan kâhin ve kâhinelere mürâcaʻat ve evâmir-i ilâhiyeyi telâkkî eyler-
lerdi.

Dağ hammâmı menâbi‘-i asliyesi kurbunda emrâz u âfâtdan rehâyâb 
hastalar tarafından takdîm olunan mermerden masnû‘ birçok kitâbeler bu-
lunmuş ve bazılarında evsâf u alâim-i mahsûsası ile maʻlûm üst tarafda 
Heraklis ve Asklepios'un ve alt cihetde âdetâ raks eden üç peri resimleri 
görülmüş ve bundan kaplıcanın Heraklis'in taht-ı himâye-i husûsiyesinde 
bulunduğu ve Asklepios ve üç periye Nimfeon'[a] âid bir mahall-i mukad-
des mevcûd idüği anlaşılmışdır. Bu sûretle hastalara Asklepios'un tedâbîr 
ve nesâyihi ve perilerin takayyüdâtı sâyesinde sıhhat ve Heraklis'in kuv-
veti va‘d olunuyordu.

Yunanîler ve Romalılar zamânından kalma bu gibi âsâr ve heyâkil kap-
lıcanın iyi bir sît ü şöhret aldığını göstermekdedir. Eski ismi Pitia, Pitopo-
lis, Pilepetya idi. Bizans zamânında kaplıcanın bulunduğu mahal Episep-
sis Pylopythia nâmıyla maʻlûm idi.

Büyük Kostantin'in himmetiyle imparatorluk merkezinin Bizans'da 
te’sîsi akîbinde perilerin, derûnunda tahte'l-arz ebhire teʼsîriyle gaybdan 
haber verdikleri mağara kiliseye tahavvül eylemiş ve Pitia ismi Soteropolis 
nâmına kâim olmuşdur. El-hâletü hâzihî Karamürsel olan Drepanum 
şehrine Kostantin'in vâlidesi lütfen Heleponis nâmını vermiş ve zât-ı 
haşmet-penâhîleri İmparatoriçe Helen menâbi‘-i miyâhiyenin teʼsîrât-ı 
şifâ-bahşâsından istifâde eylemiş imiş. İmparatoriçe Helen adalî ve cildî 
romatizmadan ziyâde râhatsız olmağla o zamânki etıbbânın tavsiyesi 
vechile pâyitahtdan iki sâ‘at uzak ve letâfet ü nezâreti ile meşhûr ve etrâfı 
küçük tepelerle muhât, gâyet şâʻirâne bir vâdîde kâin teʼsîrât-ı şifâ-bahşâsı 
bu gibi emrâz ile ma‘lûl olup iʻâde-i âfiyet için mürâcaʻat eden binlerce 
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zükûr ve inâs nezdinde mücerreb bir kaplıcaya araba ile gönderildiği 
târîhde mezkûrdur.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Sûret-i hazmımızdan hemen dâimâ 
tarz-ı tefekkürümüz idrâk olunur. (Voltaire)

[372] Yalova Dağ Hammâmlarının Manzara-i Umûmiyesi

1-Vâlide Hammâmı 2-Despot Hammâmı 3-Yirmi oda, bir salon ve alt katda 
dokuz husûsî banyolu dâire 4-Şale 5-Müteʻaddid odaları hâvî otel 6-Roma 
hammâmları 7-On aded husûsî banyo odalarını hâvî dâire 8-Muhadderât-ı 

İslâmiye'ye mahsûs dört müstakil hâneyi şâmil şale 9-Telgrafhâne 10-Avâma 
mahsûs altı odalı dâire 11-Köylülere mahsûs beş kurnalı hammâm

Vue générale des bains Termaux de Coury-Yalova
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[373] Yalova dağ hammâmlarında Roma zamânından kalma on beş asırlık 
kadîm harâbe üstüne hâl-i kâdîmi vechile müceddeden inşâsı hitâm bulan kadîm 

hammâm
Tarafımızdan fotoğrafya edilmişdir.

Les bains Romains restaurés sur l'ancienne fondation à Coury-Yalova

İstanbul şehrinin bânîsi Kostantin hayâtının sonlarına doğru [374] So-
teropolis kaplıcalarına mürâcaʻat eylemiş. On birinci asr-ı Milâdî vak‘anü-
vîslerinden Zonaras "İranîlere karşı muhârebeye girişmezden evvel Kos-
tantin'in kaplıcaya girmek üzere donanma ile birlikde bugün Pitia ismiyle 
yâd olunan Sotiropolis şehrine hareket etdiğini" beyân ediyor.

Ma‘rûzât-ı sâbıkadan, Pitia kaplıcalarının birçok asırlar bir mevki‘-i 
mühim işgâl etdiği anlaşılıyor. O zamân bu mevkiʻde rekz ve inşâ edilen 
âsâr ve sütûn vâkı‘â bugün gayb olmuş, başka taraflara nakledilmiş ise 
de menba‘lara mahsûs mecrâlarla suların mahall-i cem‘ u zabtı bu sâ‘ate 
kadar mukâvemet eylemişdir.
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Târih-şinâsân beş yüz yirmi dokuz târîh-i Mîlâdîsinde Birinci Justin-
yen'in zevcesi Theodora'nın 4.000 kişi maʻiyyetiyle bu mevki‘e gitmiş 
olduğunu zikir ile kaplıcanın ehemmiyetini pek güzel gösteriyor. Pitia 
hammâmlarının inhitâta yüz tutması 9-10'uncu asırdadır. Bitini, Nikomedi 
vilâyetleri bir zamândan beri bilâ-inkıtâ‘ meydân-ı muhârebe kesilmiş ve 
vilâyât-ı mezkûrenin 11, 12, 13. asırda tahrîbât-ı esef-engîzine delîl de Bü-
yük Kostantin'in parlak müessesâtından olan Helenopolis şehrine merkez-i 
sefâlet maʻnâsına olan Elinopolis nâm istihzâ-âmîzi vaz‘ edilmişdir. 

Paleologların zamân-ı saltanatında mütecâvir köylerde ikâmet eden 
ahâlî adalara ilticâ eylemiş ve kaplıcalar da târîhden gayb olmuşdur. Pi-
tia'da evvelce bulunan periler ve bilâhare azîzeler de mahâll-i mezkûreyi 
terk eylemişlerdir. Bugün, bu azîzeleri Armudlu'da Ayos küçük banyosu 
hâmiyeleri gibi bulmakdayız.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Ilıcalarda, sularda sıhhat-bahşâ, it-
tifâk-ı müselles mevcûddur: İstirâhat-i beden, huzûr-ı kalb, terk-i edviye. 
(Huchard)

Künhü'l-Ahbâr nâm-ı diğer Âlî Târîhi'nde sıhhî hammâmlarıyla meşhûr 
u ma‘rûf olan ve Nysa mülhakâtından bulunan Yalıova, Yalakabad'ın 707 
târîh-i Hicrîsinde Gâzî Sultân Osman tarafından fethedildiği mezkûr ve fa-
kat Hammer Târîhi'nin birinci cildinde Sultân Orhan'ın devr-i saltanatında 
(726) "Kara Abdurrahman'ın Nicomedia Körfezi kıta‘ât-ı cenûbiyesini ve 
nâmına müsemmâ Karamürsel'i zabt eylediği [375] ve işbu körfeze karîb 
İmparatoriçe Helen'in birçok sarây ve hastahâne inşâ ve Pierre Lermite ve 
Züğürt Gotier'nin kumandalarında sevk olunan bir ehl-i salîbin mağlûbi-
yetden sonra ilticâ etdiği Yaylakabad yâhûd Yalova hammâmları bulundu-
ğu" mastûrdur.

Künhü'l-Ahbâr târîhinin üçüncü cildinin 36'ncı sahîfesinde "Ahvâl-i 
Hammâm-ı Yalakova" bahsinde fıkra-i âtiyeye tesâdüf edilmiş ve garâbeti 
cihetiyle buraya aynen naklolunmuşdur:
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"-Kütüb-i tevârîhde mastûrdur ve bu hakîre manzûr olmuşdur ki, İstan-
bul tek[f]urunun bir sâhib-i cemâl-i duhteri emrâz-ı müzmine-i gûnâgûna 
mübtelâ olup etıbbâ ilâcında âciz ve devâ kasd etdiklerince izdiyâda bâriz 
olur. Hukemâ-yı hâzıkîn ve vüzerâ-yı ferâset-karîn tedbîr-i rehîn ve re’y-i 
rezîn edip âb u havâsı mu‘tedil ve geşt ü güzâr ve teferrüce kâbil bir tenhâ 
köşede bir sarây-ı âlî sarây yaptırdılar, yani Yalakabad ve hammâmı kur-
bundaki Hüdâyî bir ulu su, nice ulu su belki menfaʻatden hâlî değil bir iyi 
sudur deyu karîbinde yapdıkları kasr-ı bî-hemtâda kenîzekân ve hüddâmı 
ile mütemekkin kaldılar. Yani ki duhter-i kayserî ol kasra hüddâm ve havâs 
ve hoca sarâyân-ı bâhiru'l-ihtisâs ve kenîzekân-ı sîm-berân-ı zâhirü'l-ihlâs 
ile gönderdiler. Felâ-cerem dûşîze-i gaddâr-ı izâr-ı matbû‘u'ş-şiyem nice 
rüzgâr sâbit-kadem oldu. Sâzendeler ile gönlün eğleyip tenhâlığa müs-
te᾽nis oldu. Günlerde[n] bir gün evvel kasr-ı zer-nigâr-ı vâlâdan etrâfına 
nezâre ve teferrüc ile derd-i bî-devâsına çâre fikrinde iken tabîb-i kulûb-ı 
mağmûmân yaralarına yârây buyurdu. Yani ki mûy u rîşi nihân-ı derd-i bî-
devâ ile sergerdân-ı ber-güzâr-ı küzâzân çıkageldi ve ol germin çirkâbına 
yatıp gâh çıkıp ve gâh yatıp nice zamân eğlendi. Ba‘dehû çerâgâhına mürûr 
etdi. Ertesi yine bu hâlle nümâyân bi'l-cümle bir hafta mikdârı müdâvemet 
tarîkına şitâbân olup geldi, gitdi. Fe-emmâ günden güne marazı zâil ve 
evâhir-i tereddüdünde sıhhati kâmil olup zaʻfı kuvvete ve kuvveti zaʻfa 
mübeddel göründü. Figânkâr mâh-ı ruhsârı irşâd kıldı. Bir cân-âver-i siyâh 
iken süveydâdaki sevdâ ilâcına dârû-yı ibretle bâ‘is-i irşâd oldu. Bilâhare 
dâye-i hâssına tanışıp "bu bize taʻlîmdir" deyu kendi dahi →

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Şeyhûhet için sıhhatin en kavî mühim-
mâtı çocuklukdaki harekât-ı bedeniye-i sıhhiyedir.

[376] evvel âba girmeğe fevrî bir germâbe yapıyordu ve gâh u bî-gâh girip 
havuzunda yatıp eğlenmeği münâsib gördü. Fi'l-vâkiʻ bir-iki aya varma-
dan evvel mihribân-ı mâh-ı tal‘at tekmîl-i tarâvet ü sıhhat ve bedr olmuş 
ay gibi envâr-ı melâhâta hüsn ü cemâlini şît kılıp (!) bir dereceye vardı 
ki, aslâ avârız-ı emrâzdan zâtında eser kalmadı. Evvelki hâlini bilenler   
cemâli nûruna bakdıkça "bu duhter-i nâzenîn ol dûşîze-i derd-nâk ve gam-
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kîn değildir" deyu inanmaz oldu. Âkıbet pederine beşâret haberlerin verdi-
ler. Aʻyân-ı devletle Yalakabad'a teveccüh edip kızını görmeğe geldi.

Sıhhat-i hâle vâkıf ve bâ‘is-i sıhhat ol âb-ı germ olduğuna ârif oldukda 
bilâ-teehhur onda nice şey inşâ ve menâfi‘ini etrâf-ı âleme ifşâ edip vâfir 
tasadduk u in‘âm ve duhterinin sıhhati şenliğine fukarâya kîse kîse zer u 
sîm in‘âm ü it‘âm eyledi. Bu‘d zamân dârü'l-mülküne avdet kıldı. Ham-
mâm-ı Yalakabad ol zamândan beri ma‘mûr ve râst-ı bünyâd ve marzâ ve 
bîmârân bazı ezmine-i mahsûsada varıp gelmeğe mu‘tâddır".

Cennet-mekân Sultân Mahmud hazretlerinin irtihâllerinden sonra pe-
der-i vâlâ-güher-i hazret-i Hilâfet-penâhî Sultân Mecid hazretlerinin 
zamân-ı saltanatlarında romatizma hastalığından muztarib olan Vâlide 
Sultân hazretleri Doktor Menilcen'in tavsiyesi üzerine Yalova kaplıcala-
rına azîmeti tasmîm etmekle işbu kasabacıkdan hammâmların bulunduğu 
Koru köyüne kadar yollar ba‘de't-tesviye araba ile geçilebilecek bir hâle 
ifrâğ ve hammâmlarda merhûm-ı müşârunileyhânın ikâmetlerine mahsûs 
bir köşk inşâ ve itmâm olundukdan sonra azm-i âlîlerini icrâ buyurmuşlar-
dır. Vâlide Sultân hazretleri eyledikleri istifâdeye mebnî daha birkaç defa-
lar banyoları teşrîf buyurmuşlardır. İşte Yalova'nın en son şöhreti sultân-ı 
müşârunileyhânın teşrîf-i âlîlerinden sonra başlar.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Ahlâk-ı nisâ envâ‘-ı ezhâr gibi muhte-
lifdir.

Cenâb-ı Şâfî-i hakîkînin pâyitaht-ı Osmanî civârında feverân etdirip 
a‘sâr-ı sâbıkadan beri maʻlûm u ma‘rûf işbu menâbi‘-i kesîretü'l-menâ-
fi‘den bi-hakkın [377] celb-i istifâde ve li-ecli'l-istişfâ mürâcaʻat eden 
bîçâregân marzânın te’mîn-i istirâhat ve müdâvâtı maksad-ı hayr-mer-
sadıyla meydâna getirilen terakkî ve suver-i muhtelife-i tedâvî zamân-ı 
mes‘adet-nisâr-ı şehinşâhîlerinde tecellî-sâz-ı uyûn-ı mefharet olmuşdur.

Yalova dağ hammâmları esâsen Despot Hammâmı nâmında dört oda, 
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üç banyolu bir şale, Vâlide Hammâmı nâmında dört odalı bir havuz ile 
beş banyolu diğer bir dâire ve müteʻaddid odaları hâvî bir otel ve köy-
lülere mahsûs beş kurnalı ve bir banyolu üçüncü bir hammâmdan ibâret 
idiyse de bunlar mürûr-ı zamânla iktisâb-i hâl-i harâbî eylemiş ve Vâlide 
ve Despot hammâmları da maʻden suyu menba‘ına yakın ve âdetâ zemîne 
gömülmüş bir hâlde bulunmuş olmalarına mebnî bunlardan edilen istifâ-
de hemen hemen civâr ahâlîsine münhasır kalmakda ve mürâcaʻat eden 
bîçâregân ma‘lûlînin te’mîn-i istirâhatları muhâl bulunmakda iken bun-
dan dokuz sene mukaddem mücedded bir hâlde ve dil-nişîn bir sûretde 
taʻmîr u ihyâ ve Sertabîb-i Hazret-i Şehriyârî devletlü Mavroyani Paşa 
hazretlerinin teklîf ve delâleti ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Serîriyât-ı 
Dâhiliye Mu‘allimi sa‘âdetlü Zoéros Paşa'nın riyâseti tahtında sa‘âdetlü 
Della Suda Faik Paşa hazretleriyle Mösyö Mortman, Stecoulis, Fridman 
ve Emlâk-ı Hümâyûn Sermühendisi sa‘âdetlü Arif Paşa ve zevât-ı sâireden 
ibâret i‘zâm kılınan komisyon ve hey’et-i sıhhiyenin tavsiye ve tertîbleri 
vechile usûl-i cedîdeye tevfîkan yirmi oda ve bir salon ve teferruʻât-ı sâire 
ile alt katı mükemmel dokuz husûsî banyoyu hâvî bir dâire ve başkaca 
husûsî banyolu ve dörder odalı iki bâb şale ve nebe‘ân eden mâʼ-i maʻ-
denînin hâvî olduğu nâfi‘ gazları gayb etmeksizin içilmesi bazı emrâz-ı 
müzmine ve müzʻiceye fâide verdiği cihetle huzzâk etıbbânın tavsiye ve 
tertîb-i mahsûsları sûretde menba‘ kurbunda nazar-rübâ bir kameriye (bü-
vet) inşâ edildiği gibi mürâcaʻat eden züvvâr ve hastagânın hissetdikleri 
menâfi‘-i fevkalâdeye mebnî hâsıl olan ragabât üzerine hammâm ve eb-
niyenin ihtiyâca kifâyet etmediği nazar-ı dikkat ve ehemmiyete alınarak 
îcâbât-ı ahîre-i sıhhiyeye tevfîkan on aded husûsî banyo odalarını muhtevî 
olmak üzere bir tarz-ı dil-nişînde mücedded bir hammâm ile muhaddarât-ı 
İslâmiye'nin →

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Maʻlûmâtlı, vicdânlı, sabırlı, merha-
metli bir tabîbin muvaffak olamadığı yerde şarlatan pek sühûletle ibrâz-ı 
muvaffakiyet eder. (Beaumetz)
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[378-379] Yalova dağ hammâmlarında Roma zamânından kalma on beş asır-
lık kadîm harâbe üstüne hâl-i kadîmi vechile müceddeden inşâsı hitâm bulan 

hammâmın planı

1-Sıcak halvet, yanında banyoluk
2-Tedâvîhâne, kuru havuz
3-Cesîm havuz

9-Kulak, boğaz tedâvîhânesi
10-Banyo
11-Tedâvî bi'l-mâ᾽ (hidro-terapi) 

dâiresi
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4-5-Banyo
6-7-Banyo
8-İstirâhat halveti

12-Helâ
13-Kabineler
14-İstirâhat salonu
15-16-Kabineler

emr-i iskân ve tedâvîlerine elverecek bir hâl-i mazbûtiyetde husûsî ban-
yoları müştemil dörder odalı dört müstakil hâneden müteşekkil bir şale 
ve avâma mahsûs altı odalı diğer bir dâire daha ilâveten inşâ olunmuşdur. 
Cümle-i muvaffakiyât-ı Hilâfet-penâhîden olmak üzere Yalova hammâm-
larınca husûle getirilen terakkînin en mühimmi on beş asır evvel yapılarak 
mürûr-ı zamânla külliyen harâb ve münkalib-i türâb bir hâle gelmiş ve 
tarz-ı aslîsi muhâfaza edilmek sûretiyle müceddeden taʻmîr u ihyâsına iki 
seneden beri çalışılmakda bulunmuş olan kadîm Roma Hammâmı'dır ki, 
bu sene Eylül-i Rumî'nin yirmi dokuzuncu günü resm-i küşâdı icrâ kılın-
mışdır.

İşbu kadîm hammâmın medhalini bir istirâhat salonu teşkîl etmekde 
olduğu gibi sağ cenâhında iki ve sol tarafındaki koridorda beş bâb kabine 
mevcûd bulunmakda ve işbu koridordan da beş metre arzında ve on bir 
metre tûlünde cesîm bir havuzu müştemil olan dâireye geçinilmekdedir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Âlâm u ıztırâbâtı celb ü daʻvetde dahl-i 
küllîsi olan kuvve-i mahalliyenin onları tahfîf ve marzâyı teşfiye husûsun-
da teʼsîri olamaz mı?

Her tarafı mücellâ mermere ve İtalya mermerlerinden yapılmış ve 
mahsûs kademeleri de muhtevî bulunmuş olan işbu havuzun gerek hîn-i 
inşâsında ihtiyâr edilen külfet ve dikkat-i nefâis-perverî ve gerek tarz u 
şeklinin sâdelik içinde hâiz olduğu bir zarâfet-i câzibedârîden dolayı hakî-
katen tavsîf u tasvîri müşkil bir derece-i letâfetde olduğunu her zâir iʻ-
tirâfa mecbûrdur. İşbu havuzun etrâfına sûret-i mahsûsada yapılmış olan 
güzergâhların [380] her iki taraf-ı müntehâlarında nerdübânlı birer cesîm 
banyo bulunmakda ve ittihâd etdikleri nokta-i mütevassıtada da bir kapı 
bulunup buradan da iki tarafında birer banyo ve vasatında sığ bir havuz 
olan tedâvîhâneye girilmekdedir ki, sudan ârî bulunan bu havuza giren-
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ler tertîb-i mahsûsu vechile tahtında cereyân eden sıcak suların harâretine 
ma‘rûz olmakdadırlar. Bundan sonra hammâmın diğer cihetlerinden daha 
yüksek derecede harâret hâsıl etmekde olan bir halvete dâhil olunur ki, 
burası müstatîlü'ş-şekl bir banyo ile bir duşu da hâvî ve terlemeğe ve bazı 
emrâzın tedâvîsine hizmet edecek bir sûretde yapılarak dâimâ sıcak bulun-
durulmakda olan mermer kanepeleri muhtevîdir. Havuz dâire-i zarîfesinin 
sağ cihetinden göz ve kulak ve burun hastalıklarının tedâvîsine mahsûs 
olmak üzere sûret-i mahsûsada celb olunmuş ve en ciddî terakkiyât-ı fen-
niyenin îcâbât-ı sıhhiyesine göre ve gâyet ince su ve buhâr hâsıl edecek 
sûretde iʻmâl ü ihzâr edilmiş olan âlât-ı mükemmele ile mücehhez mermer 
hücreleri hâvî bir tedâvîhâneye dâhil olunmakda ve işbu tedâvîhânenin ile-
risinde ise bir duşu muhtevî mermer kanepeli istirâhat salonu bulunmak-
dadır.

Tedâvîhâneden istirâhat salonuna geçileceği mahalde bir de hidro-te-
rapi dâiresi te’sîs olunmuş olup burada hidro-terapiye müte‘allik son sis-
temde envâ‘-ı duş banyoları mevcûd olmakda ve her birinin muslukları ise 
sıcak ve soğuk suların ayrı ayrı ve istenirse yekdiğerine karışdırılarak dahi 
isti‘mâli mümkün olacak bir sûret-i san‘atkârânede tertîb edildiği görül-
mekdedir. Hammâmın döşeme ve duvarlarının alt kısımları ve bi'l-cümle 
banyo ve havuzları Marmara ve İtalya'nın en a‘lâ mermerlerinden iʻmâl 
edilmiş olmasına mebnî burası cidden enzâr-ı züvvârı kamaşdıracak gâyet 
parlak bir manzara hâsıl etmekdedir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Ekser hastalar etıbbâ aleyhindedir. 
Muztarib olduklarından onları çağırırlar. Tahfîf-i ıztırâba muvaffak olduk-
ça onları severler, şifâyâb olunca unudurlar.

Ebniyenin sakfını üstü kurşun kaplı yedi aded kemer ve kubbeler teşkîl 
etmekde bulunmuş ve aksâm-ı dâhiliyesi ise îcâb etdikçe havânın teced-
düdü için açılır ve kapanır bir takım menfezlerle dahi techîz olunmuşdur. 
Hâricen ne kadar hoş bir manzarayı hâiz ise dâhilen ondan daha rengîn 
bir letâfeti [381] hâvî olan işbu hammâm-ı zarâfet-ittisâm el-hak emsâline 
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nümûne-nümâ-yı tekemmül olacak bir tarz-ı metîn ve dil-nişînde taʻmîr ve 
inşâ edilmişdir.

Yalova dağ hammâmları suyu dokuz sene evvel mahalline i‘zâm kılı-
nan hey’et-i fenniye ve sıhhiye aʻzâsından Kimyâger Della Suda Faik Paşa 
hazretleriyle Mösyö Fridman tarafından kemâl-i ciddiyetle tahlîl kılınmış 
ve netîcesi hey’et-i mezkûre cânibinden tahrîr kılınan rapor ile birlikde 
neşredilmişdir.

Hammâmlara giden maʻden suyu birçok mahalden nebe‘ân eylemekde 
ise de bunlardan yalnız üç menba‘ın pek kadîm zabt edildiği anlaşılıyor. 
Lâkin menâbi‘-i mazbûtadan biri mecrânın harâb olmasından dereye, vâ-
dîye akmakda olduğu gibi diğer biri de tahlîl-i kimyevî icrâsı için açıl-
mışdır. Bu hâlde yalnız bir menba‘ suyu kârgîr bir mecrâ ile hammâmlara 
kadar nakledilmekdedir. Her ne kadar bilâhare taʻmîr olunarak yağmur 
sularıyla ihtilâtdan men‘ edilmiş ise de yine mecrânın bazı mahalleri çatla-
mış olduğundan su buhârıyla gazât buralardan hurûc ve su‘ûd eylemekde 
ve bazı mahallerinden su şelâle tarzında akmakdadır. Kârgîr mecrâ fotoğ-
rafîsini aldığım "gâr-ı gülâb"ın ve kısmen yolun tahtından geçmekde ol-
duğundan bu mağaraya girildiği zamân insân ayakları altından bir sıcak 
suyun mürûr u cereyân eylediğini hisseyler. Mağaranın sıcaklığından nâşi 
bazı hastalıklı köpeklerin buraya gelip yatmakda olduğunu ve bazı zehir-
siz yılanların civârda süründüğünü birkaç defalar gördüğüm gibi medhal-i 
gârın fevkinde ve dallarına iplikden "kısmet düğümleri" atdıkları bir ağaç-
çık etrâfında birkaçını tepeledim. Menba‘ların cümlesi ormanlık eteğinde, 
vâdî derûnunda nebe‘ân eylemekde olduğundan sabâhları tulû‘dan evvel 
ve akşâmları gurûbdan sonra bu vâdî pek hoş bir manzara almakda ve 
buhârât âdetâ küçük küçük bulutlar teşkîl etmekde ve her cihetde kükürt 
kokusu hissedilmekdedir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Tahaffuz, teşfiyeden evlâdır.
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Menba‘lardan biri üstüne fotoğrafîsini aldığımız küçük bir köşk yapıl-
mışdır ki, buraya züvvâr gelip bir değnek ucuna takılmış küçük bir kova 
ile doğrudan doğruya fıkır fıkır kaynamakda (galeyân değil) olan men-
ba‘dan su çeker ve kadehlerini doldurarak etrâfdaki sedirler [382] üzerinde 
yavaşça içerler. Oldukça muntazam yapılmış olan bu köşkden suyun nasıl 
nebe‘ân etdiği ve mahdûd bir dâire dâhilinde bir kum tabakasından ne yol-
da kaynayıp çıkdığı görüldüğü gibi menba‘a yakın ziyâde bir sıcaklık ve 
bir kükürt kokusu hissolunur.

Tarafımızdan fotoğrafya edilmişdir.
Hammâmlara suyu nakleden kadîm kârgîr mecrânın üstündeki kemer ve 

hammâmlara meʼmûr Doktor Isaakidès
La grotte au dessus du Captage

Mr. Le Dr. Isaakidès
Attaché à lʼétablissement des bains de Coury-Yalova

Sular vâdînin sâhil-i yesârından yemînine bir bend (akadük) vâsıtasıy-
la nakledildiği gibi banyolara taksîm edilmezden evvel Vâlide Hammâmı 
kurbunda kârgîr bir hazîne derûnunda ve soğuk su cereyân eden bir mahal 
ortasında yılankâvî (serpantin) borulardan cereyân ü cevelân ederek soğu-
makdadır. 
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Beyân eylediğimiz menba‘lardan başka kameriyeye (büvet) yakın ve 
köprü tahtında civâr köylü ahâlîsince maʻlûm ve bâ-husûs göz hastalıkları-
nın teşfiyesi husûsunda ma‘rûf ve meşhûr diğer iki ve ileride vâdîde diğer 
bir menba‘ olduğu söyleniliyor.

[Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye:] On dokuzuncu, yirminci asır emrâz-ı 
asabiye devridir.

[383] Suyun menba‘da derece-i harâreti, havâ-i nesîmînin tebeddülâtı 
ne olursa olsun, altmışdan (santigrad) aşağı düşmemekdedir. Su bardakda 
berrâk ve renksiz olduğu gibi menba‘da da öyledir. Yalnız ötede beride 
zuhûr eden gaz habbecikleri (fukâʻât-ı gaziye) kum tabakasını karışdır-
makdadır.

Tarafımızdan fotoğrafya edilmişdir.
Doğrudan doğruya menba‘dan su içmek üzere inşâ kılınan zarîf kameriye

La büvette à Coury-Yalova

Su lezzetçe pek hoş değil ise de fenâ da değildir. Her hâlde kâbil-i şürb 
olup yalnız içildikden sonra bâ-husûs sabâh erken yâhûd akşâm gece içil-
diği zamân bu gaza hafîf bir kuruluk, bir yanma veriyor ki bu da zannıma 
kalır ise hâvî olduğu gazlardan ileri gelmekdedir. Ber-mu‘tâd çay gibi içi-
len sıcakça su hafîf bir kükürt kokusunu vermekdedir.
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Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Çirkinlik bir kadının müddet-i hayâtın-
da muztarib bulunduğu bir elem-i ma‘nevîdir.

Sa‘âdetlü Della Suda Faik Paşa hazretleriyle Mösyö Fridman'ın gâyet 
âlimâne tertîb eyledikleri rapora göre Yalova kaplıcaları sularında [384] 

mevâdd-ı âtiye bulunmakdadır:

Kâbil-i vezn olanlar

Hâmız-ı kibrît-i mâ᾽
Hâmız-ı karbon
Hâmız-ı kibrît
Klor
Hadîd
Kalsiyum
Manyezyum
Sodyum
Potasyum
Alüminyum
Silis

Cüz’î mikdârda

İyod
Asid borik 
Florür
Amonyak

Gazlar
Azot
Müvellidü'l-humûza
Kibrîtli müvellidü'l-mâ᾽

Mevâdd-ı mezkûrenin bir takımı hâmız, diğerleri esâs olduğundan yek-
diğeriyle bi'l-ittihâd bir takım emliha teşkîl edeceği tabîʻî bulunmağla su-
larda kükürt, karbon, klor, iyod emlihası vesâire mevcûddur.

Doğrudan doğruya menba‘dan ahz olunan 1.000 gram suda bulunan 
mevâd ve emliha:

1 Bilâ-hâmız-ı kibrît 0,6781
2 Hâmız-ı silisik 0,05055
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3 Klor 0,09181151
4 Humz-ı kalsiyum 0,264612
5 Humz-ı potasyum 0,0649
6 Humz-ı sodyum 0,3086
7 Humz-ı ahîr-i hadîd 0,0003
8 Humz-ı alüminyum 0,0007
9 Humz-ı manyezyum 0,00047

1,042004351

Doğrudan doğruya bulunan mevâdd-ı sâbit 1,04633

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Sülâle-i âtiye ve müstakbele kadınların 
âğûş-ı terbiyetindedir.

[385] Mevâdd-ı tayyâre, gaziye ve cüz’iye

10 Hâmız-ı karbon
11 Kibrîtli müvellidü'l-mâ᾽
12 Floriyetler
13 Boritler
14 İyodürler
15 Amonyak

* Yalova dağ hammâmını Avrupa'da en meşhûr kaplıcalar ile mukâyese 
edecek olur isek:

* Aix-Les-Bains (Savoie'da), Gros warden (Macaristan'da),
* Baden (İsviçre'de), Harkany (Macaristan'da),
* Lavre?! (İsviçre'de), Jeyatigark (Kafkasya'da) nâmlarındaki kükürtlü 

ılıcalar meyânına idhâl edebiliriz.
* Her hâlde Néris, Baine, Dağ, Plombiéres (Fransa'da),
* Teplitz (Bohemya'da), Wilbad (Württemberg'de), Castein (Avustur-

ya'da) ılıcalarına fâikdir.

Vâkı‘â Yalova kaplıcası sularının maʻdeniyeti hafîf ise de buna mukâbil 
mevâdd-ı asliye ve esâsiyenin adedi, tenevvü‘ü pek çokdur ki, bunların da 
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uzviyete fevâid ü muhassenâtı gayr-ı kâbil-i inkârdır. Ondan başka ılıca 
sularının teʼsîrâtını tamâmıyla hâvî oldukları mevâdd-ı maʻdeniyeye at-
feylemek muvâfık-ı hakîkat ve insâf olmayıp bu nev‘ sularda daha su-
ver-i teʼsîrâtı tamâmen maʻlûmumuz olmayan bir hâl, bir husûs, bir mües-
sir vardır. "Fenn-i tahlîl-i kimyâîde sâhib-i yed-i tûlâ ve usûl-i tecrübede 
vâsıl-ı mertebe-i ulyâ fudalâ-yı hukemâdan nice erbâb-ı kemâl miyâh-ı 
nâfiʻa-i maʻdeniyeyi kerre baʻde uhrâ tahlîl eyleyip lâkin meşhûr olan 
teʼsîrât-ı garîbelerini isnâda kâbil hiçbir mâdde bulamamışlardır". Menfî 
bir kuvvetdeki hâmızlarla müsbet olan esâsların terekküb ü tahallülü kim-
yâhânelerde görüldüğü gibi bir nev‘ elektrikiyet hâsıl ve tevlîd edeceğin-
den acabâ mevâdd-ı mezkûreyi hâvî olan maʻden sularının, kaplıcaların 
teʼsîrât-ı menâfi‘-bahşâsında husûsât-ı mesrûdenin dahli yok mudur? Bir 
kitle-i mâiye-i hârreyi merkez-i arzdan sevk eden kuvve-i muharrikenin, 
bir kaplıca suyunda keşif ve îzâh →

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Güzel bir kadın gözü, iyi bir kadın kal-
bi memnûn eyler. Biri mücevher, diğeri hazînedir. (Napolyon)

[386] Bîmârhâne Tabîb-i Sânîsi ve Emrâz-ı Asabiye Mütehassısı sa‘âdetlü Avni 
Beyefendi

S. E. Le Dr. Avni Bey
Névrologue Aliéniste
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edemediğimiz teʼsîrâtı hâsıl eyleyebilmesi vârid-i hâtır olamaz mı? 
Binâenaleyh bir ılıcanın teʼsîrât-ı şifâ-bahşâsını hâvî olduğu mevâdd-ı 
maʻdeniye ile tamâmen îzâh edemeyip daha fennin keşfeyleyemediği bir 
müessir-i husûsîyi de kabûl eylemek mecbûriyetindeyiz. Terkîbine nazaran 
ehemmiyetden ârî bazı ılıcaların teʼsîrât-ı fâide-bahşâsını, bazı husûsât-ı 
mechûleyi hâric bırakır isek nasıl îzâh edebiliriz? Castein ve Wilbad 
ılıcaları sularının terkîbi hemen âdî bir su terkîbindedir. Âdî bir suyu bu 
kaplıcalar suları derecesine çıkaracak olur isek acabâ miyâh-ı maʻdeniye-i 
mezkûrenin nühâʻ-ı şevkîde husûle gelen teşevvüşâta karşı teʼsîrât-ı şifâ-
bahşâsını istihsâl edebilir miyiz? Aslâ!

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Emrâz-ı Asabiye Mu‘allimi 

Kolağası rifʻatlü Raşid Tahsin 
Bey

Mr. Le Prof. Rachid Tahsin Bey
Névrologue Aliéniste

[387] Mekteb-i Tıbbiye-i 
Mülkiye-i Şâhâne'de Emrâz-ı 
Asabiye Mu‘allimi sa‘âdetlü 

Derviş Beyefendi
S. E. Le. Dr. Dervich Bey
Prof. à l'Ecole civile de 

Médecine
Névrologue Aliéniste
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Hulâsa, Yalova kaplıcası sularının derece-i harâreti hemen her mevsim-
de sâbit olmak üzere altmış derecede kaldığından umûmiyetle sıcak su 
hâsıl eden ılıcaların (acratoterm) teʼsîrâtında bulunduğu gibi hâvî olduğu 
cüz’î mikdâr kükürt ile kükürtlü kaplıcalar tarzında teʼsîr eyleyeceği ve 
iyod bulunmak cihetiyle bazı emrâzda fâidesi olacağı ve sulardan birçok 
gazlar bâ-husûs kesretle azot tayerân ve hurûc etdiğinden bundan ileride 
ya yalnızca yâhûd diğer mevâd ile mahlût olmak üzere akciğerlerin bazı 
emrâz-ı müzminesinde istifâde edilebileceği muhakkakdır.

Haydarpaşa Hastahânesi Emrâz-ı Asabiye Mütehassısı Kolağası  
rifʻatlü Hilmi Bey

Mr. Le Dr. Hilmi Bey
Médecin spécialiste de l'Hôpital Haïdar Pacha

Névrologue Aliéniste

[388] Ilıca ve maʻden sularıyla tedâvîde:

1-Suların tabîʻatı, terkîb-i kimyevîsi, derece-i harâreti,

2-Tedâvîde suların sûret-i isti‘mâli  -içmek, banyo yâhûd duş yapmak 
gibi tayerân eden gazların teneffüsü ile de istifâde olunur-  nazar-ı dikka-
te alınmalıdır. Ondan başka bir kaplıcada nazar-ı dikkate alınacak yalnız 
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su değildir. Suyun teʼsîrâtından evvel suver-i tedâvî mühimdir. Çünkü ed-
viyenin sûret-i isti‘mâli ve tarz-ı i‘tâsı nazar-ı dikkate şâyândır. Suların 
teʼsîrât-ı fizyolojiyesinde hammâmın ve kaplıcanın mevkiʻini, irtifâ‘ını, 
iklîmini, teveccüh ve vazʻiyetini nazar-ı ehemmiyete almalıdır. Mevâki‘-i 
mürtefi‘anın vücûda teʼsîri mukavvî-i mûkız, münhattanın müsekkin, 
mu‘tedilenin mukavvî-i münebbih (mûkız değil) gibidir. Atâlet-i bedeni-
yeleri olanlara mevâki‘-i mürtefi‘a, tenebbühât ve ihtikânât ve iltihâbâta 
müsta‘id bulunanlara mahâll-i münhatta münâsibdir. Hammâmın teveccü-
hü ve riyâha karşı vazʻiyeti, havânın rutûbet ve yübûset husûsunda ahvâl-i 
dâimesi gâyet mühimdir.

Suyun harâreti, maʻdeniyeti hepsinden mühimdir. Lâkin hikmet-i ta-
bî‘iye ve fenn-i kimyânın tamâmıyla taʻyîn etdiği mevâd ve evsâfdan gay-
rı âsârı ılıcaların teʼsîrâtı ile müsbet ve kışr-ı arz tahtında esrârengîz bir 
sûretde mestûr havâss-ı sâire-i mühimme de mevcûddur. Yalova suları-
nın sıcaklığı, râyihası ve lezzet-i mahsûsası nazar-ı dikkati câlibdir. Zâten 
kaplıcalarda evsâf-ı mezkûre kadîm zamânlarda bile zikr u beyân olun-
muşdur. Kışr-ı arzı teşkîl eden tabakâta ne kadar nüfûz edilecek olur ise 
derece-i harâretin o kadar tereffu‘ eylediği maʻlûmdur. Her yüz metrede 
3, her 33 metrede 1 derece harâret tezâyüd eylediğinden bu hâlde Yalova 
suları altmış derece olmak haysiyetiyle 1980 metre bir derinlikden geliyor 
demekdir. Lâkin bir su daha derin bir mahalden geldiği hâlde az çok soğuk 
tabakât-ı sathiye arasından mürûr yâhûd soğuk sulara tesâdüf veyâhûd bir 
hayli müddet soğuk bir suya müvâzî sûretde cereyân eylemek ile de soğu-
yabilir. Merkez-i arzda ısınmakda ve âdetâ kaynar bir dereceye gelmekde 
olan su muhîte doğru esnâ-yı cereyânında tesâdüf eylediği maʻdeniyâtı 
halleylemekdedir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Kanda, bevlde "hâmız-ı bevl"in tekes-
sürüyle nıkrîs ve kum vesâir bazı hastalıkların husûlüne îmâ olmak üzere 
müellifin biri: "-Beşeriyet ekşiyor; bünye-i beşeriye hâmızlaşıyor" demiş-
dir.
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Sıcak su, ılıca âdetâ eski [389] bir volkandır. Bugün bu volkanın gazları 
sath-ı arza miyâh-ı maʻdeniye ve hârre sûretinde tekâsüf edip geliyor.

Yalova hammâmlarında bugün sûret-i tedâvî eski zamândaki gibi de-
ğildir. Su değişmemiş ise de sûret-i isti‘mâli tahavvül eylemişdir. Mukad-
demâ ılıca ve kaplıca hakkında tabâbet müşâhede ve maʻlûmâtdan ziyâde 
şarlatanlık üzerine müesses idi. Bir maʻden suyu, bir ılıca keşfolunduğu 
anda onun her nev‘ emrâz u âfâtı teşfiye husûsunda teʼsîrât-ı i‘câz-nümâ-
sına kanâʻat getiriliyordu. Suyun dâhilden ve hâricden isti‘mâli tavsiye 
ediliyordu. Ta ki mevcûd ve münhal mevâd ve maʻdeniyât mesammât-ı 
cildiyeden nüfûz eylesin. Hâlbuki Fransa Encümen-i Dâniş-i Tıbbîsi aʻzâ-
sından, Fenn-i Müdâvât Mu‘allimi Albert Robin tuzlu banyodan bahseyle-
diği sırada diyor ki:

"-Mesele tamâmıyla hallolunmuş gibidir. Banyo edilen bir maʻden su-
yunda bulunan mevâdd-ı milhiyenin imtisâs-ı cildî vâsıtasıyla teʼsîr eyle-
mediği bugün muhakkakdır". Bu hâlde bugün ılıca sularının hâvî olduğu 
miyâh-ı maʻdeniyeden ne beklenir? Sağlam bir cild banyo içinde bazı gaz-
lar müstesnâ olmak üzere hiçbir mâdde-i milhiyeyi masseylemez. Banyo-
nun, suyun teʼsîrât-ı fizyolojiyesi vezâif-i uzviye-i muhtelifeye tahavvülât 
ve binâenaleyh fi‘l-i iğtidâya tebeddülât îrâs eylemekdir. Cild gâyet vâsi‘ 
"bir sath-ı asabî" olduğundan ona temâs eden mahlûlât-ı milhiye sûret-i 
muhtelifede aʻsâb-ı muhîtiyenin nihâyâtı ve "fi‘l-i münʻakis" ile keyfiyet-i 
iğtidâya âmir olan merâkiz-i asabiyeyi tenbîh ü îkâz eyler. Sıhhatde olan 
bir şahısda 34-35 derecede âdî bir banyonun mübâdelât-ı uzviyeyi tahvîl 
eylemediği yâhûd pek az tebdîl etdiği bugün isbât olunmuşdur. Binâena-
leyh fi‘l-i umûmî-i iğtidâya aks-endâz olan intibâhât-ı asabiye-i cildiye-
deki tahavvülâtı anâsır-ı milhiyeye, teʼsîrât-ı elektrikiyeye atfeylemelidir.

Kaplıcalarda sulardan muhtelif tarzda istifâde olunur. Su banyo ve duş 
sûretinde isti‘mâl edildiği gibi dâhilen de içilebilir. Hattâ bazen tayerân 
eden gazlar teneffüs edilir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Fenn-i teşrîh huzûrunda müsâvât-ı cin-
siye tahakkuk edip isbât oluncaya kadar bir müddet daha iki cinsin ayrı 
ayrı mevcûd olması daha muvâfık değil midir?
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Suların dâhilen isti‘mâli yani içilmesi tedâvînin bir tarz ve nev‘i olduğu 
gibi bazen âdetâ yalnız bir vech ve sûretidir. Suyu menba‘dan çıkar [390] 
çıkmaz hattâ orada alıp içmek tarz-ı tedâvînin en teʼsîrlisi olduğundan Ya-
lova'da bu usûle riʻâyet edilmekdedir. Vâkı‘â miʻde soğuk maʻden sularına 
daha kolaylıkla tahammül eder ise de iltihâbâtında bâ-husûs ayyâşlarda 
müşâhede olunan iltihâbât-ı müzminede suyun harâreti ne derecede ziyâde 
ise teʼsîrât-ı şifâ-bahşâsı da o nisbetde ziyâdedir. Bugün ziyâde sıcak su-
yun alâim ü âsâr-ı ihtikâniye ve iltihâbiyede teʼsîrât-ı hasenesi maʻlûmu-
muzdur. Göz banyosu, 45-50 derecede mehbile ve emʻâya teşelşülât bu-
gün modadır. İçilecek suyun mikdârı şahsa, hastalığa, i‘tiyâda göre değişir. 
Bazı zevât mahdûd bir zamân için kaplıcaya geldiğinde günde değil, bir 
hattâ iki-üç banyo yapmakda ve bardaklar ellerinde olduğu hâlde alabildi-
ğine su içmekdedirler. Vâkı‘â böyle bir hareket vücûdu kuvvetden ziyâde 
düşürür ve bazen de muzır bir sûretde teʼsîr eyler ise de bazen de fâideli 
olabilir. Hufeland'ın dediği gibi bu sûret "ya hastalığa yâhûd hastaya teʼsîr 
eder". Böyle ziyâde mikdâr su isti‘mâlinden hâd sûretde bağırsak ufûnet-
leri, ihtikânât-ı bâsûriye meydâna geleceği gibi deverânda ihtilâlât, böb-
rek cihetinde vahîm ârızât zuhûr edebilir. Binâenaleyh umûmiyetle günde 
dört-beş bardakdan yukarı çıkmamalıdır. Lâkin bardaklar muhteviyâtı pek 
mütehavveldir. Bunun için usûl-i a‘şârî üzere münkasem sırça kablar kul-
lanmak pek münâsibdir.

Suyun aç karna sabâhları erkence ve akşâmları yemekden evvel içil-
mesi tavsiye olunur. Suya erken devâm edildiği sûretde havâ-i nesîmînin 
ilk ciyâdetinden de istifâde edilmiş olur ki bu sûret müddet-i medîde şe-
hirlerin fenâ havâsında yaşayanlara pek muvâfıkdır. Sıcak suyu aç karna 
içemeyen bazı zevâta evvel emirde bir ekmek kabuğu ile bir siyâh fincân 
kahve içmesini tavsiye ederiz. Kahvenin sütlü olmamasına dikkat etme-
li. Çünkü o anda hazımsızlık gelebilir. Miʻde su ile mümtelî olduğu bir 
zamânda yemeğe oturmak pek fenâdir. Zîrâ "usâre-i miʻdiye" pek ziyâde 
sulanmış olacağından ihtilâlât-ı hazmiye zuhûr edebilir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Melâhât, sıhhat ü âfiyetden gayr-ı 
kâbil-i tefrîkdir.
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Evvelâ az mikdârda su içmeğe başlayıp tedrîcen ziyâdeleşdirmelidir. 
Dâhilen böyle [391] ziyâde mikdâr sıcak suyun içilmesi ifrâzât-ı bevliye 
ve cildiyeyi ve bu sûretle mübâdelât-ı uzviye ve binâenaleyh teceddüdât-ı 
nesciyeyi tezyîd eder.

Yalova sularından en ziyâde banyo tarzında istifâde olunmakdadır. 
Banyonun teʼsîri suyun derece-i harâretine, terkîb-i kimyevîsine, hastanın 
istirâhat ve hareketine, mizâcına, nev‘-i marazına vesâireye göre tahallüf 
eder. Banyonun derece-i harâretinde iklîmi, havâ-i hâricînin tebeddülâtı-
nı, yübûset ve rutûbeti, i‘tiyâd-ı marîzi vesâireyi nazar-ı dikkate almalıdır. 
Bazen harâretin hissine meʼmûr ve mahsûs a‘sâb vazîfeten mütezâldir. Bu 
hâlde mu‘tedil bir derece-i harâretde olan banyo ya ziyâde sıcak yâhûd çok 
soğuk hissolunur.

Banyoları umûmiyetle soğuk, mu‘tedil, sıcak derecelerine ayırmışlar-
dır. Mu‘tedil bir derece-i harâretde olan banyoda ibtidâ harâret-i bedeni-
yede bir tenezzül müşâhede edilirse de bilâhare muvâzenet husûle gelir. 
Sıcak bir banyoda muhît-i bedende ziyâde sıcaklık hissedildiği gibi harâ-
ret-i merkeziye de tezâyüd eder. Banyoların teʼsîrâtınca müşâhede edilen 
ihtilâfâtdan, emrâzın tenevvü‘ünden, isti‘dâd-ı şahsî vesâir husûsâtdan do-
layı tedâvîye mübâşeretden evvel tabîb-i müdâvînin ve bâ-husûs banyo-
ya meʼmûr tabîb-i mütehassısın re’yini almak elzemdir. Çünkü ale'l-ekser 
biz şarkiyûnun i‘tiyâd eylediğimiz vechile ziyâde bir harâretde banyoya 
devâmımız bazen ârızât-ı vahîmeye sebebiyet verebilir. Nüzûl ve sekte, 
inşikâk-ı kalb ve şerâyîn, ihtikân-ı ri᾽e, gaşy ve iğmâ vesâir ârızât-ı vahîme 
hod be-hod sıcak banyoya girenlerde görülmekdedir.

Yalova'da husûsî banyolu kabinelerden başka birkaç kişinin birlikde 
banyo etmesine mahsûs havuzlar da vardır. Bu havuzlar, derûnunda hare-
ket edilebilecek ve yüzülebilecek derecede büyükdür. Büyük havuzların 
fâidesi küçük banyoluklardan ziyâde aynı harâretde banyo edilmesine ve 
banyo yapılırken harekât-ı bedeniye ve şerâit-i sâirede bulunmağa müsâʻid 
ve nisbeten idâreli olmasıdır. Havuzdaki su bir defa banyo edildikden son-
ra değişdirilir. Böyle müştereken aynı havuzda banyo edeceklerin hâricen 
mûcib-i nefret ve istikrâh ilel ü emrâza mübtelâ olmamaları mühimdir.
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[392] Sıcak su cilde bi't-temâs "ev‘iye-i şa‘riye" nâmında kıl gibi ince 
kan damarlarını tevsî‘  -deverân-ı demi, ifrâzât-ı cildiyeyi, infizâcât-ı ri᾽e-
viyeyi tezyîd-  tenebbühât-ı asabiyeyi teskîn, fi‘l-i iğtidâyı tenbîh eder. 
Harâret kanı muhît-i bedene daʻvet ile aʻzâ-i dâhiliyeye olan hücûmundan 
men‘ eyler.

Roma zamânından kalma hammâm harâbesi üstüne inşâ kılınan binâ-
yı metînde "usûl-i tedâvî bi'l-mâ᾽"a âid vesâit ü levâzımın, âlât u echi-
zenin hemen cümlesi tedârük edildiğinden banyodan gayrı duşlar ile su-
dan hurûc eden gazların teneffüsü vesâir usûllerle tedâvî tabî‘î olmağla 
husûsât-ı mezkûreden bir nebze bahsi münâsib gördük.

Vücûdun bir tarafında çarpıp şiddet ü istikâmeti, terkîb ve harâreti 
muhtelif olan duşlarda:

1-Suyun terkîbini (derûnundan tayerân eden gazları, sıcak ise hâsıl olan 
buhârı)

2- Derece-i harâretini (sıcak veya soğukluğunu yâhûd birbiri ardı sıra 
sıcak ve soğuk olmasını)

3-Tazyîkini (hafîf, mütevassıt, şedîd)

4-İstikâmetini (ufkî, amûdî, aşağıdan veya yukarıdan veyâhûd yandan)

5-Şeklini (fıskiye, püskürme, yağmur gibi dâirevî, kırık vesâire)

6-Çarpdığı sathı, mahalli (umûmî yâhûd mevziʻî) nazar-ı dikkate alma-
lıdır.

Banyo edilirken suyun terkîbinde bulunan mevâdd-ı milhiyenin cild 
tarîkıyla imtisâsını kabûl eylemediğimiz gibi banyo müddetinden pek kısa 
olan duşda imtisâs-ı cildî aslâ düşünülmemelidir. Duş banyodan daha az 
bir müddet devâm eyler ise de vezâif-i uzviyeye teʼsîri daha ziyâdedir. Duş 
bazı ılıcalarda ez-cümle Fransa'da Aix-Les-Bains'de olduğu gibi masaj ile 
birlikde yapılır ise istifâde çokdur. Duşun taht-ı teʼsîrinde vezâif-i asabiye-
ye, deverân-ı umûmîye, teneffüse, fi‘l-i iğtidâya, [393] tebeddülât-ı umû-
miye-i uzviyeye bir faʻâliyet gelir. Ilıca sularıyla yapılan duşlar muhallil, 
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musarrif, mukavvî gibi teʼsîr eyler. Umûm bedene yapıldığı gibi meselâ 
bir kol veya bacağa, burun ve göze, mehbil ve em‘âya da duşlar yapılmak-
dadır.

Roma Hammâmı'nda kuru havuz nâmında bir tenevvür yapılmışdır ki, 
burada harâretin 36-45 derece arasında taht-ı teʼsîrinde vücûd ziyâde terler. 
Bazı ılıcalarda terlemeğe mahsûs ve buhâr ile müsehhin mahallere "buğu-
luk" nâmı verilmekdedir. Teʼsîrâtı mizâca, hâlet-i maraziyeye, kâbiliyet-i 
hissiyeye, i‘tiyâda tâbi‘ olan bu harâret-i yâbise yâhûd râtıbede kanın bazı 
aʻzâya hücûm eylemesi ve bu vechile ihtikân-ı dem vukû‘a gelmesi ih-
timâline mebnî gâyet müdebbirâne hareket eylemek lâzımdır.

Terlemek sâyesinde;

1-Vücûdda sûret-i dâimede hâsıl olan mevâdd-ı muzırra ifrâğ ve tard 
olunur.

2-Cildin intibâhı ile vezâif-i asabiye ve deverâniyede bir hâl-i hoşnûdî 
husûle gelir.

Yeni Roma hammâmı dâiresinde, bî-karâr hurûc ve tayerân etmekde 
ve sularda serbest bulunmakda olan hâmız-ı kibrît-i mâ᾽, hâmız-ı karbon, 
azot vesâir gazlardan ve ince tuz hâline getirilmiş sulardan istifâde eyle-
mek ve nefes borularını ve akciğerleri setr eden gışâ-i muhâtî tarîkıyla im-
tisâsa bir sühûlet vermek üzere âlât ve echize-i muhtelife vaz‘ edilmişdir. 
Banyo ve duş tarzında isti‘mâl olunan suların teʼsîrâtına daha bir takviyet 
vermek üzere Avrupa'daki kaplıcaların hemen kâffesinde bâ-husûs kükürt-
lü menâbi‘de tayerân eden gazları teneffüs eylemek için husûsî mahaller 
vardır. Mont d'Or, Roiya?!, Saint-Nectaire, Bourboule'da bi's-sınâ‘a sıcak 
buhârlar hâsıl edilmekde olduğunu ve bunların teneffüs edildiğini bizzât 
gördüm. Gazların teneffüsü ve vücûda temâsı ile;

1-Mevziʻî bir tedâvîde bulunulduğu gibi,

2-Soğuk gazlar âfât-ı ri᾽eviyede müsekkin gibi teʼsîr eyler, emrâz-ı nez-
leviyeyi gereği gibi ıslâh eder.
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[394] Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Emrâz-ı Cildiye ve Efrenciye Mu‘allimi 
Kâimmakâm Doktor Celâleddin Muhtar Bey

Mr. Le. Prof. Djélaleddin Bey
Lieutenant colonel

Dermatologue et Syphilographe

Yalova kaplıca suları:

* Kibrîtî yani kükürtlüdür,
* Sıcakdır,
* İhtimâl ki elektrikiyeti hâvîdir,
* Oldukça mebzûldür.

Binâenaleyh fi‘l-i iğtidâda husûle gelen betâet ve âdetâ tevakkuf netî-
cesi zuhûr-nümâ emrâz-ı muhtelifede ilel-i mütenevvi‘ada fâide-bahşâdır. 
Suların kükürtlü bulunması nâfi‘dir. Çünkü kibrîtli müvellidü'l-mâ᾽lı gaz-
lar cildden hulûl ederek bedene nüfûz edebilir.

Yalova kaplıcasının emrâz-ı muhtelifede →
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Gülhâne Hastanesi'ne meʼmûr Fenn-i Kıbâle ve Emrâz-ı Nisâ mütehassısîninden 
Kolağası rifʻatlü Âsaf Derviş Bey

Mr. Le Dr. Assaf Dervich Bey
Attaché à l'hôpital de Gulhané

[395] Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye'de Teşrîh-i Marazî Mu‘allim Muʻâvini ve 
Tedâvî bi'l-Mesh Tabîb-i Mütehassısı Doktor İzzet Bey

Mr. Le Dr. Izet Bey
Prof. agrégé à l'Ecole civile de Médecine
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teʼsîrât-ı şifâ-bahşâsı eskiden beri maʻlûm idiyse de sularının teʼsîrât-ı 
nâfiʻası ancak terkîbine vâkıf olundukdan sonra bir sûret-i fenniyede an-
laşılmış ve bu bâbda en evvel mütâlaʻa-i tıbbiye ve fenniyede Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şâhâne'de Serîriyât-ı Dâhiliye Mu‘allimi Mîrlivâ Zoéros Paşa ile 
Doktor Stecoulis bulunmuşdur. Etıbbâ-yı mezkûre raporlarında diyorlar ki:

"-Yalova suları içilebildiği gibi banyo sûretinde de kullanılır. En teʼsîr-
lisi banyo tarzında isti‘mâl olunandır ki, eşkâl-i muhtelifesinde müzmin 
romatizma hastalığına ve ihtilâtât-ı kalbiye hâricinde âsâr ve netâyic-i akî-
besine karşı nâfi‘dir. Suların dâhilen isti‘mâli yani içilmesi nefes borula-
rının müzmin emrâz-ı nezleviyesine ve avâkıbına karşı fâide-bahşâdır".

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Ameliyât-ı Cerrâhiye Mu‘allim Muʻâvini ve Diş 
Hastalıkları Tabîb-i Mütehassısı Kolağası rifʻatlü Halid Şazi Bey

Mr. Le Dr. Halid Chazi Bey
Prof. agrégé

Médecine-Dentiste

[396] Yalova suları nıkrîse, böbrek ve karaciğerde kum ve taş peydâ 
olmasına, miʻde ve bağırsak (müzmin) nezlelerine nâfi‘dir. Hâvî olduğu 
mevâdd-ı maʻdeniye, menba‘dan tayerân eden gazlar, derece-i harâreti na-
zar-ı dikkate alınır ise Yalova sularının kâffe-i uzviyeti tenbîh ve bilhâssa 
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aʻzâ-i muhtelifeye teʼsîr ederek hâlât-ı iltihâbiye ve ihtikâniye ve insidâ-
diyeyi izâle edeceği anlaşılır. Itrâhât u ifrâğâtı tezyîd eylediğinden tebed-
dülât-ı uzviye-i nesciyemize îrâs-ı faʻâliyet eyler. Kaplıcalara meʼmûr 
etıbbâ ile ibtidâ-i emirde fennî rapor takdîm eden zevât diyor ki:

"-İşbu banyolar deverân-ı deme, vezâif-i cildiyeye oldukça bir faʻâliyet 
verdiğinden emrâz-ı müzmine-i rahmiyenin birçoğuna teʼsîrat-ı şifâ-bah-
şâda bulunabilir".

Vâkıʻâ, aʻzâ-i tenâsül-i nisâ emrâzının kâffesinde Yalova suları iyi gel-
mez ise de rahmin cisim yâhûd unkuna ve gışâ-i muhâtîsine yâhûd ensice-i 
hâssına teʼsîr eden iltihâbât-ı müzmine de mülhakât-ı rahmin (mebîz, nefîr, 
erbita-i arîza, hattâ periton) emrâz-ı iltihâbiyesinde  -bir hâlet-i maraziye-
ye merbût tebeddülât-ı vaz‘iye-i rahmiyede (çarpıklıklarda)-  vazîfe-i rah-
miyedeki teşevvüşât ve ihtilâlâtda (adem-i tams, usret-i tams, ukm) fâidesi 
görülmekdedir.

Bazı etıbbâ emrâz-ı rahmiye ve mülhakât-ı rahmiyenin hemen cümle-
ten intânî olduğunu yani muzır ve marazî bir mikrobdan ileri geldiğini öne 
sürerek kaplıcaların aʻzâ-i tenâsül-i nisâ emrâzında fâidesi olamayacağını 
yâhûd bu gibi suların umûm bedene teʼsîriyle bi'l-vâsıta nef‘i dokunabile-
ceğini ve her hâlde teʼsîrâtı pek cüz’î ve ehemmiyetsiz bulunduğunu beyân 
ediyorlarsa da "iltihâbât-ı rahmiye-i intâniye" yanında hâlet-i umûmiye ve 
inkıtâ‘-ı tams ve inbisât-ı verîdî gibi esbâb-ı muhtelife teʼsîriyle deverân 
u cevelân-ı demde husûle gelen teşevvüşü müteʻâkib zuhûr eden ve aslâ 
intânî ve mikrobî olmayan ihtikânât-ı rahmiye ve hâlât-ı maraziye-i sâi-
re vardır. Kaplıca sularının değil yalnız umûmî belki mevziʻî duşlar ve 
banyolar ve şırıngalar sûretinde isti‘mâli ile "havsala-i sagîre"deki deverâ-
na faʻâliyet geldiği ve ihtikânât-ı rahmiye bertaraf olduğu hemen her gün 
görülmekdedir. Ondan başka hemen kâffe-i emrâz-ı nisânın bir müddet 
sonra umûm bedene aks-endâz-ı teʼsîr olacağı ve bundan [397] ihtilâlât ve 
teşevvüşât-ı mün‘akise, fakrü'd-dem, usret ve sû-i hazm, a‘râz-ı asabiye 
zuhûr edeceği maʻlûm ve kaplıcaların, usûl-i tedâvî bi'l-mâʼnın bu gibi 
teşevvüşât ve ihtilâlâtda teʼsîrât-ı nâfi‘ası muhakkakdır.

Adem-i tamsa, usret-i tams-ı asabîye, ihtinâk-ı rahma (histeri) mübtelâ 
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ve gerek rahimde gerekse mülhakât-ı rahimde hiçbir âfet görülmediği hâl-
de "âlâm-ı rahmiye ve mebîziye"den muztarib olanlara Yalova kaplıcası 
pek ziyâde nâfi‘dir. Kükürdlü sular lenfevî mizâcda ve romatizmalı olan-
larda müşâhede edilen emrâz-ı müzmine-i rahmiyede, iltihâbât-ı vehniye 
ve hafîfede nâfi‘dir. Lâkin her hâlde suları tavsiyeden evvel hâl-i atâlet 
yâhûd intibâhı, ihtikânât ve enzifeye olan temâyülü, hâl-i umûmî ve bün-
yevîyi (nıkrîs, romatizma, lenfeviyet, dâ-i efrenc), kuvâ-yı bedeniyeyi, 
vazîfe-i asabiyeyi, mizâcı, isti‘dâd-ı şahsîyi nazar-ı ehemmiyete almalıdır.

Hulâsa, Yalova kaplıcası "esbâb-ı maraziye ile harâb ü vîrân olmuş eb-
dânı ez-ser-i nev tecdîd ü i‘mâr ve müşrif-i intifâ olmuş şuʻle-i hayâtı be-
tekrâr îkâd ve işʻâl" edip:

1-Romatizmaya (ister müzmin isterse hâd olsun),

2-Zaʻf-ı umûmî-i uzviyete (diyabet, dâ-i efrenc vesâire),

3-Aʻzâ-i batniye ihtikânâtına, ihtilâlât-ı hazmiyeye,

4-Müzmin idrâr yolu hastalıklarına,

5-İhtikânât-ı rahmiyeye,

6-Emrâz-ı müzmine-i rahmiye ve mülhakât-ı rahmiyeye

7-Akciğer emrâz-ı müzminesine (nezle-i kasabât, dâ-i bühr),

8-Bazı âlâm-ı asabiyeye,

9-Hancere iltihâbât-ı müzminesine,

10-Fakrü'd-deme, lenfeviyete,

11-Artritizm, nıkrîs gibi bazı hâlât-ı bünyeviyeye,

12-Hâl-i umûmîye merbût bazı cild ve göz hastalıklarına nâfi‘dir.

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Kadınları terbiye, evlâd ü ahfâdı hattâ 
ensâli, cemʻiyet-i beşeriyeyi terbiyedir.

Fakat "hastalıkdan ziyâde hastanın tedâvîsi" fenn-i celîl-i tıbda gâyet 
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metîn bir kânûn-ı mühim olduğundan sulara hod be-hod re᾽y-i şahsîye 
tevfîkan devâm pek fenâ olup bazen gâyet müdhiş ârızâta sebebiyet [398] 
verir. Çünkü suların fevâid-i adîdesi yanında teʼsîrât-ı muzırra ve müh-
likesi vardır. Binâenaleyh Yalova kaplıcasına azîmet edeceklerin tabîb-i 
husûsîlerinin re’yini istifsârdan sonra gitmelerini ve tedâvîye kable'ş-şürûʻ 
hammâmlara meʼmûr tabîbe mürâcaʻat etmelerini ve suver-i tedâvîyi on-
dan telâkkî eylemelerini fen nâmına tavsiye eyleriz.

Su ne kadar sıcak olur ise o derece istifâde edileceği hakkında bey-
ne'l-ahâlî bir fikr-i bâtıl hüküm-fermâ olduğu gibi tabîbi tarafından on beş, 
yirmi banyo etmesi tavsiye edilen bazı zevâtın da az zamânda pek çabuk 
şifâyâb olmak üzere günde bir değil, birkaç defa banyoya girmek istedik-
lerini ve bu misillü sû-i harekât ve teşebbüsâtdan mevt-i ânî, birkaç günler 
banyoları terk etdirecek derecede zaʻf-ı umûmî ve hattâ bir "hummâ-i maʻ-
denî" husûle geldiğini Yalova kaplıcasına meʼmûr Doktor Siotis ve Isaa-
kidès beyân eylemekdedirler. Fi'l-vâkiʻ def‘aten kırk derecede suya giren 
bazı zevâtın ziyâde bir zaʻfa düşdüğünü ve bu yolda sû-i harekâtı netîcesi 
tenebbühât-ı asabiyeye dûçâr olduğunu kaplıcada bulunduğum sırada biz-
zât müşâhede eyledim. Binâenaleyh kaplıcaya muvâsalat eden zâtın iklîm 
ve mahalle istînâsı için bir-iki gün râhat etmesi, ba‘dehû günde bir defa 
on beş dakîkadan ziyâde kalmamak üzere mu‘tedil bir harâretde (37 san-
tigrad) banyoya girmesi, çıkdıkdan sonra uyumayıp istirâhatde ve gündüz 
seyr u hareketde ve riyâziyât-ı bedeniyede bulunması, yirmi banyodan 
aşağı yapmamak üzere kaplıcada üç hafta kadar bir zamân kalması, ge-
rek vücûdunu gerekse ayaklarını sıcak tutmak üzere yün esvâb ve fanilalı 
ayakkabı taşıması, kahve ve çaydan ve ağdiye ve et‘ime-i münebbihe ve 
mûkızadan ve her nev‘ teyakkuzât-ı asabiyeden ve oyunlarla uzun uzadıya 
muhâverât ve mülâkâtdan ictinâb eylemesi münâsibdir. 

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye: Kadın beşer vâlidesi, insâniyet bahçe-
sidir.
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Etrâfı gâyet latîf ve dil-güşâ bir ormanla muhât olan hammâmlar mev-
kiʻine Cenâb-ı Hâlık-ı kâinâtın ihsân buyurmuş olduğu mehâsin-i tabî‘iye, 
[399] hammâmlardan ormana muntazam yollar açılmak ve her tarafları 
mükemmelen tarh u tesviye edilmek sûretiyle bir derece daha tezyîd edi-
lerek orası temâşâsıyla doyulmaz bir teferrücgâh-ı letâfet-iktinâh hâline 
getirildiği ve hammâmlara gidecek erbâb-ı ihtiyâc ve ashâb-ı tenezzühün 
istikmâl-i esbâb-ı istirâhatleri zımnında her türlü teşebbüsât-ı i‘mâriyeden 
geri durulmayarak bir telgraf merkezi ihdâs edilmiş olduğu gibi her isteni-
len şey kolaylıkla tedârük ve celb edilebilmek için →

Yalova hammâmı müste’ciri Mösyö Branzeau ve madaması (Madam Monière)
Mr. et Mme. Branzeau

Directeur, administrateur des bains de Coury-Yalova

[400] ada vapurlarının Pazar'dan mâʻadâ her gün en serîʻ olanları Yalo-
va'ya işledilmekde ve Yalova'dan hammâmlara kadar pek muntazam bir 
sûretde yapılmış olan şose üzerinde müteʻaddid lando ve faytonlar bulun-
durulmakda olması hasebiyle köprüden iʻtibâren beş-altı sâ‘at zarfında 
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hammâmlara vâsıl olunmakda ve mahzâ bir tedbîr-i ihtiyâtkârî olmak üze-
re iskeleden hammâmlar mevkiʻine kadar müteʻaddid mahallerde süvârî 
ve piyâde karakolları inşâ ve ikâme etdirilerek sâye-i inzibât-vâye-i haz-
ret-i pâdişâhîde şu sûretle bir kat daha emr-i muhâfazaya iʻtinâ edilmekde 
olmasına mebnî el-yevm Yalova dağ hammâmları ilkbahârdan sonbahâra 
kadar istenildiği zamân kemâl-i istirâhat ve sühûlet ve emniyet ile gidilme-
si mümkün en dil-firîb bir mesîre-i ferah-fezâ hâlini almışdır.

Hammâmlar müste’ciri Mösyö Branzeau'nun ve madamasının (Madam 
Monière) himmet ü gayret-i nefâis-perverîsiyle gerek hammâmların derûn 
ve bîrûnundaki emr-i nezâfet ü intizâmın idâme ve muhâfazası ve gerek-
se züvvâr-ı kirâmın her türlü ihtiyâcını def‘ ederek ez-her cihet mûcib-i 
memnûniyet ve câlib-i hoşnûdîleri olacak bir sûretde ızhâr etdiği muʻâme-
le ve gösterdiği teshîlât-ı nezâket-perverîsi cidden ayrıca takdîr ve tezkîre 
şâyândır.

151, Divanyolu, İstanbul

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye:
Ez hudâ dân derd ü dermân u elem
Hem ez u dân tendürüstî ve sekam27

27 Derdi, dermanı ve elemi Allah'tan bil
   Sağlık ve hastalığı da O'ndan bil
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[401] Bakteriyolojihâne-i Şâhâne'de istihzâr olunarak bin üç yüz on beş 
sene-i Rumiyesi Kânûn-ı Sânî'sinden bin üç yüz on altı Teşrîn-i Sânî'sine 

kadar Dersaadet ve Vilâyât-ı Şâhâne'de sarf olunan muzâdd-ı difteri 
serumunun istatistiğidir.

Dersaadet - Devâir-i Belediye
Şehremânet-i Celîlesi

Şişe (Serum)
Birinci Dâire-i Belediye 66
İkinci Dâire-i Belediye 40
Üçüncü Dâire-i Belediye 12
Dördüncü Dâire-i Belediye 33
Beşinci Dâire-i Belediye 80
Altıncı Dâire-i Belediye 107
Yedinci Dâire-i Belediye 18
Sekizinci Dâire-i Belediye 18
Dokuzuncu Dâire-i Belediye 30
Onuncu Dâire-i Belediye 44
Yekûn 358

Mevâki-i Sâire
Şişe (Serum)

Adalar Belediyesi 20
Küçükçekmece Belediyesi 26
Eczâhânelere 516
Etıbbâya 143
Yekûn 705

Hastahâneler
Şişe (Serum)

Hamidiye Etfâl Hastahânesi'ne 222
Bahriye Merkez Hastahânesi'ne 7
Gülhane Serîriyât Hastahânesi'ne 10
Dârülaceze 6
Fransız Hastahânesi'ne 2
Saint George Hastahânesi'ne 71
Rus Hastahânesi'ne 1
Yekûn 319
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Dersaadet Yekûn-ı Umûmîsi
Şehremânet-i Celîlesi 358
Hastahâneler 319
Mevâki‘-i sâire 705
Yekûn-ı Umûmî 1.318

VİLÂYÂT-I ŞÂHÂNE
Ankara Vilâyeti

Ankara 45
Yozgad Sancağı 24
Çorum Sancağı 15
Kayseri Sancağı 10
Yekûn 94

[402] Adana Vilâyeti
Şişe (Serum)

Adana 16
Yekûn 16

Edirne Vilâyeti
Şişe (Serum)

Edirne 15
Doktor Hüseyin Salih Efendi'ye 25
Tekfurdağı Sancağı'na 16
Gelibolu Sancağı'na 6
Şarköy Kazâsı 22
Mürefte Kazâsı 10
Gümülcine Sancağı 30
Çorlu Kazâsı 3
Yekûn 127

İşkodra Vilâyeti
Şişe (Serum)

İşkodra 20
Yekûn 20
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Erzurum Vilâyeti
Şişe (Serum)

Erzurum 50
Karakilise Kazâsı 25
Yekûn 75

İzmid Sancağı
Şişe (Serum)

İzmid 20
Yekûn 20

Hüdavendigâr Vilâyeti
Şişe (Serum)

Bursa 8
Yenişehir Kazâsı 12
Bandırma Kazâsı 10
Kütahya Sancağı 10
Ayvalık Kazâsı 24
Yekûn 64

Bağdad Vilâyeti
Şişe (Serum)

Bağdad 24
Yekûn 24

Cezayir-i Bahr-ı Sefîd Vilâyeti
Şişe (Serum)

Sakız Sancağı 6
Yekûn 6

Çatalca Sancağı
Şişe (Serum)

Çatalca 12
Yekûn 12
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Haleb Vilâyeti
Şişe (Serum)

Haleb 50
İskenderun Kazâsı 12
Maraş Sancağı 15
Yekûn 77

Selanik Vilâyeti
Şişe (Serum)

Selanik 233
Selanik'de Doktor Kâmil Mazhar Efendi'ye 450
Katrin Kazâsı 25
Cuma-i Bâlâ Kazâsı 20
Köprülü Kazâsı 20
Yenice Kazâsı 12
Yekûn 760

[403] Manastır Vilâyeti
Şişe (Serum)

Serfice Sancağı 160
Görice Sancağı 78
Yekûn 238

Sivas Vilâyeti
Şişe (Serum)

Sivas 70
Hamidiye Kazâsı 30
Yekûn 100

Trablusgarb Vilâyeti
Şişe (Serum)

Trablusgarb 50
Yekûn 50
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Trabzon Vilâyeti
Şişe (Serum)

Trabzon 12
Samsun Sancağı 9
Yekûn 21

Kastamonu Vilâyeti
Şişe (Serum)

Kastamonu 12
Sinop Sancağı 10
İnebolu Kazâsı 6
Zonguldak Kazâsı 10
Safranbolu Kazâsı 10
Bartın Kazâsı 15
Yekûn 63

Kosova Vilâyeti
Şişe (Serum)

Kosova 143
Kratova Kazâsı 15
Kalkandelen Kazâsı 15
Kumanova Kazâsı 20
Berane Kazâsı 40
Priştine Sancağı 20
Yenipazar Sancağı 58
Mitroviçe Kazâsı 6
Akova Kazâsı 12
Pravişte Kazâsı 10
Yekûn 339

Konya Vilâyeti
Şişe (Serum)

Konya 32
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Niğde Sancağı 40
Nevşehir Kazâsı 15
Isparta Sancağı 1
Antalya Sancağı 50
Yekûn 138

Yanya Vilâyeti
Şişe (Serum)

Yanya 94
Preveze Sancağı 10
Yekûn 104

Yemen Vilâyeti
Şişe (Serum)

Yemen 20
Yekûn 20

[404] Vilâyât-ı Şâhâne'ye İrsâl Kılınan Serumun Yekûn-ı Umûmîsi
Şişe (Serum)

Ankara Vilâyeti 94
Adana Vilâyeti 16
Edirne Vilâyeti 127
İşkodra Vilâyeti 20
Erzurum Vilâyeti 75
İzmid Sancağı 20
Hüdavendigâr Vilâyeti 64
Bağdad Vilâyeti 24
Cezayir-i Bahr-ı Sefîd Vilâyeti 6
Çatalca Sancağı 12
Haleb Vilâyeti 77
Selanik Vilâyeti 760
Manastır Vilâyeti 238
Sivas Vilâyeti 100
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Trablusgarb Vilâyeti 50
Trabzon Vilâyeti 21
Kastamonu Vilâyeti 63
Kosova Vilâyeti 339
Konya Vilâyeti 138
Yanya Vilâyeti 104
Yemen Vilâyeti 20
Yekûn 2.368

Umûm Memâlik-i Mahrûse-i Şâhâne'de Sarfiyâtın Yekûn-ı Umûmîsi

Şişe (Serum)
Dersaadet 1.382
Vilâyât-ı Şâhâne 2.368
Yekûn-ı Umûmî 3.750

Emsâl-i Tıbbiye ve Hikemiye:

Usûl-i nabz çu şod münharif zer cünbiş-i asl
Negerd fâide der-ceng bû-alî, kânûn28

28 Nabzın atışı artıp, olması gerekenin üzerine çıktı mı
 Bunu tedavi etmek için bû-Ali’nin Kanun'u faydalı olmaz
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[405] RAKS HAKKINDA
Raks pek tabî‘î, pek kadîm ve pek umûmîdir. Muntazam 

ve müteşâbih harekât-ı muttaride icrâsından ibâret olan raks 
cemâʻât-ı beşeriyenin hemen cümlesinde vardır. Henüz el-
bise giymek lüzûmunu idrâk edememiş olan, hattâ medenî 
bir adam gibi yürümeğe muktedir bulunmayan vahşîler dahi 
raks etmeği biliyorlar ve kendilerince bazı kavâ‘id-i mah-
sûsaya tâbiʻ harekât-ı muttaride ile hem-âhenk bir de mû-
sikileri vardır. Ale'l-umûm kabâil-i vahşiyede raks o kadar 
mer‘î bir âdet, o kadar mühim bir rükn-i maʻîşetdir ki, ceng ü 
cidâl ve yağmâ mesʼelesinden sonra birinci derecede şâyân-ı 
dikkat bir keyfiyet olmak üzere mütâlaʻaya müstehak görü-
nür. Raksın akvâm-ı vahşiye indinde hâiz olduğu ehemmi-
yet hiçbir medenî kavimde görülmemişdir. Hattâ sanâyi‘-i 
nefîsenin medeniyetle terakkîsine rağmen raksın gitgide 
ehemmiyetden sâkıt olması ve akvâm-ı medeniye nazarında 
maʻîşet-i ictimâ‘iye şerâit ve îcâbâtından olmak üzere tut-
duğu mevkiʻ ile akvâm-ı vahşiyede bütün vukûʻât-ı hayâtı 
şâmil olacak kadar ehemmiyet-i ictimâ‘iyesi birçok müdek-
kikînin dikkatini celb ederek: "-Bir kavim için raksın derece-i ehemmiyeti 
seviye-i medeniyeti ile ma‘kûsen mütenâsibdir" hükmünü ısdâr eylemişdir. 
Fi'l-hakîka bugün raks medenî kavimlerde şekil ve sûretçe terakkî etmişse 
de hayât-ı ictimâʻiyede ihrâz etmiş olduğu mevki‘ iʻtibârıyla [406] ehem-
miyetini pek çok gâib etmişdir. Bizim en mühim işimiz raks değildir. Fakat 
akvâm-ı vahşiyeden pek çoğunun en mühim işlerinden biri de raksdır. Ona 
plaçka, av kadar ehemmiyet veriliyor. Meselâ ırk-ı ahmerin yegâne numû-
neleri olan Amerika akvâm-ı vahşiyesi ve Afrika'da çıplak gezen Kâfirîler, 
Buşmanlar gibiler indinde raks o kadar mühim, o kadar umûmî ve mütenev-
vi‘dir ki her sûreti vukûʻât-ı hayâtiyenin başka başka temâsîli addolunabilir. 
Ceng ü cidâl, sayd ü şikâr, evlenmek, doğurmak, âteş yakmak, adam yemek, 
yılan tutup dişlerini sökmek gibi vukûʻâtdan tutunuz da ahvâl-i âdiyeden her 
şeye varıncaya kadar raks ile taklîd edilir. Her münâsebetle, her vesîle ile raks  
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edilir. Mehtâba raks edilir, karanlık geceye raks edilir, âteşe raks edilir, 
güneşe raks edilir, yağmur için raks edilir, kuraklık için raks edilir, raks 
edilir ve's-selâm.

Raksda da teşrîfât-ı mahsûsaya son derecede riʻâyet ve iʻtinâ olunur. 
Garîbdir ki, elbise giymek lüzûmunu hissedememiş olmak gibi bir menzi-
le-i süfliyetde bulunan vahşîlerin raks esnâsında kullanmak üzere bir takım 
tüylü, püsküllü ve kuyruklu eşyâsı vardır ki, sırf tezyînât ve teşrîfâta hâdim 
olup hıfz-ı sıhhaten vücûda nâfi‘ olmadığı için elbiseden bile addedilemez.

Raksın Fizyolocyaî Sebebleri, Teessürât-ı Nefsâniyenin Aʻsâb-ı 
Muharrike Üzerine İn‘ıkâsı
Sevinç gibi, hiddet gibi havf u haşyet gibi teessürât-ı nefsâniye ve in-

fiʻâlât-ı vicdâniyenin a‘sâba ve dolayısıyla adalâta aks-i teʼsîri o kadar 
muhakkak, o kadar tabî‘î ve o kadar kesîrü'l-vukû‘dur ki, hemen herkesin 
bu bâbda şahsî tecrübeleri vardır diyebilirim. Meselâ, pek sevdiğimiz bir 
adama karşı hasretimiz artdığı zamânlarda me’mûl olmayarak birdenbire 
karşımıza çıkıverince o derece müteheyyic oluruz ki, bu hâlimizi taʻrîf 
ederken:

"-Sevincimden zıp zıp sıçradım, keyfimden raksa geldim" diyebiliriz.
"-Hiddetimden bütün adalâtım gerildi",
"-Korkudan dizlerimin bağı çözüldü, tüylerim ürperdi." gibi cümleler 

dahi [407] bu gibi infi‘âlât esnâsında vücûdun hem fizyolocyaî hem psiko-
locyaî ahvâli için âdetâ taʻrîf-i nâtıkdır. 

Vâkıʻâ sevinç veya keder ile yapılacak kadar za‘îf ve sinirli olan birçok 
insânlara rağmen sahîhul'l-bünye ve soğukkanlı adamlar bu gibi ahvâl ü 
zurûfda infi‘âlât-ı vicdâniyelerini az çok gizleyebilirler ise de şu ihtiyâr ve 
muvaffakiyetleri bu keyfiyet-i tabî‘iyenin hakîkatine karşı bir delîli olamaz. 
Çünkü onların bile kendilerini zabt edemeyecekleri bir derece, bir zamân 
vardır. Hele bu hâli pek vâzıh olarak mütâlaʻa etmek üzere (marazî sûreti 
için teleyyün-i dimâğa mübtelâ olanları ve sıhhî sûreti için de) çocukları 
tedkîk etmelidir. Dimâğın başlıca vazîfesi nuhâ‘-ı şevkînin teessürât-ı kış-
riyesini (ef‘âl-i münʻakise) taʻdîl yani ıztırârî hareketlere karşı ihtiyârî bir 
mukâvemet demek olduğu cihetle dimâğı teleyyün etmiş olanlarda ef‘âl-i 
kışriye ve infi‘âlât pek serî‘u'l-vuku‘, pek âşikârdır. Çünkü mukâvemet ve 
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taʻdîlâta ma‘rûz değildir. Çocuklarda ise tabîʻat-ı beşer olanca safvetiyle 
tecellî etdiğinden bu gibi teessürâtın netâyici pek tabî‘î olarak lâyıkıyla 
onlar da mütâlaʻa olunabilir. Bir çocuğa pek sevdiği bir adam hoşuna gi-
decek bir oyuncak getirecek olsa çocuk sevincinden ellerini çırparak, atla-
yarak sevimli sevimli bir sesle bağırarak iʻlân-ı şâdmânî eder. İstemediği 
hâlde cebren bir şey yaptırılacak olur da hiddetlenirse kollarını göğsüne 
kadar getirip sallayarak, tepinerek mini mini elleriyle döğmek istediğini 
ifhâm ile tehdîdâtda bile bulunarak ızhâr-ı heyecân eder.

İşte insâniyetin sinn-i tufeyliyeti demek olan edvâr-ı evveliyede vücûd 
bulan raksın esbâb-ı fizyolocyaiyesi küçük çocukları şevke veya galeyâna 
getiren esbâbın aynıdır. Şu kadar var ki, raks gitgide her şeyde olduğu 
gibi esbâb-ı evveliyesinden bi't-tecerrüd müstakillen tekâmül ederek bir 
sûret-i mahsûsa almış ve o sûretde intikâl ede ede âdetâ tebellür eyleyerek 
maʻnâsını gâib edip harekât-ı muttarideden ibâret kalmışdır. Yoksa bugün 
akvâm-ı vahşiyede esbâb-ı fizyolocyaiyesi ile berâber yani hâl-i tevellüdî-
de raksın mütâlaʻası mümkündür.

[408] Fenn-i ictimâʻî nokta-i nazarından raksın ehemmiyeti büyükdür. 
Zîrâ vahşîlerde vukûʻât-ı hayâtın suver-i muhtelifesini arz eder bir âyîne-i 
ef‘âldir. Raksları seyredilirse iʻtikâdât-ı bâtıla ve âdât-ı ictimâ‘iyeleri hak-
kında oldukça doğru bir fikir hâsıl edilir. Farazâ Afno ve bu gibi lisânlara 
zerre kadar vâkıf olmayarak o kıt‘alara kadar gidebilen seyyâhlar, misyo-
nerler, akvâm-ı vahşiyenin oyunlarını seyretmekle akâidi ve âdâtı hakkında 
oldukça doğru maʻlûmât vermişlerdir. Bir reîs vefât etdiği zamân yiyecek 
şeylerle berâber mızrak vesâir âlât-ı harbiyesini de teşrîfât-ı mahsûsa ile 
mezârına koyup etrâfında raks etmek ve o raks ile o zâtın muvaffakiyâtını, 
cesâretini taklîd etmek sosyolocya yani fenn-i ictima‘î nokta-i nazarından 
hayli maʻnâdârdır. Zîrâ bu hâl, evvel emirde vefât eden zâtın yine sayd 
ü şikâr ve cenk ile meşgûl olacağına ve tüylü elbiselerini giyip raks ede-
ceğine ve sağ olanlar gibi yiyip içeceğine iʻtikâdları olduğunu gösterir. 
Kezâ garâmî yani âşıkâne bir takım rakslar da vardır ki, evlenmek ve kadın 
kaçırmak gibi vukûʻâtın taklîd edilmesinden ibâretdir. İşte bu türlü raksla-
rı seyredenlerde öyle bir hey’etde revâbıt-ı ictimâ‘iyenin en mühimlerin-
den olan alâka-i zevciyet ve mesâil-i hukûkiyenin en büyük ukdelerinden 
biri demek olan kadın mesʼelesinde bu mahlûk-ı za‘îfe verilen kıymet ve 
ehemmiyet hakkında bir fikr-i icmâlî hâsıl ederler. Raksda maʻnâ mede-
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niyet ile  gâib olmuşdur. Hâlbuki hemen şuracıkda arz olunduğu üzere 
âlem-i vahşetde oyunlar pek maʻnâdârdır. Zîrâ henüz hayâtın safahât-ı 
muhtelifesiyle vukûʻâtını taklîd ve temsîl edecek bir ehemmiyet-i ictimâ‘i-
yeyi hâizdir. Hâlbuki medenîlerde yalnız harekât-ı muttaride de hüsn ü 
âhenkden ibâretdir. Fenn-i bedâyi‘ (estetik) nokta-i nazarından yalnız ha-
rekât-ı muttaride güzelliğinden başka bir şey değildir. Dâire-i ehemmiyeti 
pek küçülmüş, pek daralmışdır. Vâkı‘â medenî oyunların bazısında meselâ 
polka yâhûd vals gibi oyunlara nisbetle kadrilde takdîm ve tekaddüm gibi 
teşrîfâtı taklîd eder harekât-ı mahsûsa vardır ki maʻnâdâr görünür. Fakat 
yine dikkatle tahlîl edilse bu harekâtın da öyle lâ-ekal sekiz kişi ile oyna-
nılabilecek bir oyunda harekâtın tenevvü‘ü zarûretine mebnî raksın mü-
temmimâtından olduğu anlaşılır. Eski oyunlara gidildikçe [409] teşrîfât ile 
berâber maʻnâ dahi artar. Meselâ menuet denilen oyunda daha ziyâde bir 
şekil, bir tarz (forme) vardır. Harekât-ı raksiyede takdîm ve tekaddümde 
kadınlara refakatde teşrîfât-ı mahsûsa hayliden hayli maʻnâdârdır. Daha 
ileri hattâ âlem-i vahşete varırsak o zamân raksın yalnız suver-i mahsûsa-
sının maʻnâdâr olmakla kalmadığı bile görülür. Oyunda her bir hareketin 
maʻnâsı da muttariden söylenir. Meselâ vahşîlerde bir muvaffakiyet-i har-
biyeden sonra gâlib gelen kavim efrâdı kemâl-i teşrîfât ile o vakʻa-i harbi 
tafsîlâtına varıncaya kadar taklîd ederek bir raks-ı mahsûs icrâ ederler ve 
o esnâda muvaffak olan reîsin düşmanlarını kesip yiyebileceği hakkında 
karşılıklı sözler teʻâtî olunur ve şarkı gibi muttarid ve âhenkdâr olarak 
söylenir. Hâlbuki harbde muvaffak olan milel-i mütemeddine bir resm-i 
geçid yapıp trampetlerle, borularla zabt etdikleri şehri gezip istîlâ ederler. 
Asker[ler] husûsî oyunlar, eğlenceler tertîb eylerler. Görülüyor ki, vah-
şîlerde maʻnâ-yı raks pek mühim ve pek âşikârdır. Hâlbuki medeniyetin 
terakkîsiyle o maʻnâ gâib olarak raks muttarid bir takım harekât olmak 
üzere başlı başına tekâmül ediyor ve onda gaye-i hünerverîden (tavr u ha-
reketde hüsn) ibâret kalıyor. Hulâsa, iki sözle fikrimi ifhâm etmek istersem 
şöyle diyebilirim: Hiyeroglife nisbet hurûfât ne ise, vahşîlerin maʻnâdâr 
rakslarına nisbetde medenîlerin oyunları odur. Hiyeroglif nasıl maʻnâdâr 
olan sûretini gâib ede ede sırf timsâlî bir takım hurûfâta müncer olmuşsa 
vahşet âleminin raksı da gitgide maʻnâsını gâib edip harekât-ı muttaride 
olmakdan ibâret kalmışdır.
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Bu mülâhazama iʻtirâzen belki şu sûretle mukâbele edenler bulunur:
"-Medenîlerin rakslarında ma‘nâ yok mudur? Vals eden iki gencin aynı 

zamânda muttariden ayak atışları, ellerinin vücûda sarılmak sûretiyle tavr 
u hareket, nazarda âteşîn hırslar, rûh-nevâz emeller ifşâ edecek kadar göz-
leri maʻnâdâr kılan bîtâbî-i garâm, o nermîn temâslar, o çarpıntılar, o reve-
ranslar kadar maʻnâ olmak üzere acabâ bir söz bulunabilir mi?" denilecek 
olursa, "asla!" derim. Fakat bunlar oyunun anâsır-ı harekâtından ma‘dûd 
değil, oyuncuların zarâfet-i şahsiyeleri inkişâfâtından, hassâs, nâzik ve 
emel-perver rûhların mahsûsâtındandır. Binâenaleyh bunlardan sarf-ı na-
zarla [410] ve makine gibi oynamak şartıyla pek güzel oyun oynanılabilir 
ve kusûrsuz olabilirdi.

Memâlik-i Osmaniye'de Raks ve Muhtelif Tarzları
Kavmiyet ve cinsiyete binâen raksın tarz ve sûreti âdetâ millet ile sıkı 

sıkıya alâkadârdır. Bu maʻnâ evvelki maʻrûzâtımdan isti[n]bât olunur. 
Etnoğrafi fenninin bu noktaya verdiği kıymet ve ehemmiyet az değildir. 
Çünkü suver-i muhtelife-i raks dahi âdât-ı milliyeden düğün teşrîfâtı, şar-
kılar, millî masallar vesâire gibi bir kavim ile diğeri arasında münâsebet 
ve karâbeti taʻyîn için sıfat-ı kâşife makâmındadır. Farazâ memleketimiz-
de hora tarzında icrâ edilen rakslar, ale'l-umûm Rum kavmine ve mevkiʻ 
iʻtibârıyla da Adalar ve sevâhile mensûbiyet-i alâkası arz eder. Sûretâ is-
tisnâât varsa da yine maʻrûzâtımı isbâta hâdimdir ve oyunlar uzun müd-
det vâki‘ olan münâsebât-ı ictimâ‘iye sâyesinde intikâl eylemek ve daha 
ehemmiyetsiz olan millî oyunları unutdurmak sûretiyle teessüs eylemişdir. 
Meselâ İranîlere ve bize Arab elifbâsının intikâli ve nâkıs olan evvelki 
yazıları isti‘mâlden ıskât edişi bu kabîldendir.

Bütün horalar şekil iʻtibârıyla umûmiyet üzere müteşâbih ise de tarz-ı 
husûsîlerine bakılınca aralarında kavmiyete mahsûs katʻî farklar vardır. 
Meselâ, Adalıların ve sâhil Rumlarının hora oyunları ile Bulgar köyle-
rinde seyretdiğimiz horalar yâhûd Toska Arnavudlarının oynadığı hora-
larda tempoca, ayak harekâtının adedince hayliden hayli bir fark vardır. 
Hattâ çalgıları da bu farkı muhtelif âhenkleriyle kulağımıza sezdirir. Raks 



894

edenlerin teşkîl etdiği halkanın orta yerinde durup da asabî parmaklarıyla 
kemençeden kesik kesik, titrek titrek ve sâmi‘a-hırâş asvât-ı muttaride çı-
karan Laz ile avurdunu şişirip bilâ-fâsıla yarım sâ‘at müddetle zurnadan 
yeknesak ve basît bir havâ çalan Vanlı ve kemâl-i âsûdegî ile iri davulunu 
döğen arkadâşı arasında hâl ü tavırca ne büyük fark vardır!... Oyunlara bir 
tavr-ı hâs vermekde mizâc-ı kavmiyetin ziyâdesiyle hüküm-fermâ olduğu 
bununla pek maʻnâdâr bir sûretde zâhir olur.

[411] Çerkeslerin o sinirli oyununu seyretmemiş olanlar bir adamın es-
nâ-yı raksda nasıl olup da iki sâniyede üç hareket icrâ edecek kadar çüst 
ü çâlâk olacağına bir türlü akıl erdiremez ve inanamaz. Diğer tarafdan da 
bir zeybek oyunu seyredilse, fi'l-hakîka yalnız kavuğu altı okka gelen bir 
adamın ihtilâcât-ı asabiyeye uğramış olsa bile daha ziyâde serîʻu'l-hareke 
davranamayacağı hakkında bir fikr-i sâlim hâsıl edilir.

Bir zeybek
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Hattâ bu noktaya dâir pek mühim olmak üzere şâyân-ı dikkat bir key-
fiyet mütâlaʻa edebildim: Ecnâs-ı muhtelifeye mensûb akvâmın en ziyâde 
temâs ile kaynaşdığı memleketlerde, meselâ Gelibolu gibi ekseriyâ sâhil 
olan memleketlerde her türlü oyun oynanır. O gibi yerlerde Rum ve Ada-
lı gemiciler ile köylerden sâhile gelen Yörükler Karşıyaka'dan, Karabi-
ga'dan, daha içeriden gelen Anadolulular [412] dâimâ münâsebetde bulun-
dukları cihetle hepsi dahi yekdiğerinin mensûb olduğu kavmin oyunlarını 
oynarlar.

Hora

Fakat Türklerin Adalılar gibi cakalı hora oynayamadıklarını kemâl-i 
dikkatle mütâlaʻa etdiğim gibi Adalıların vesâir Rumların dahi zeybek 
havâsı oynadıkları zamân bizimkilerin aldığı kabadayı tavrı takınıp o 
gurûr ve ciddiyet-i mahsûsa ile ağır ağır oynayamadıklarını ve oynayama-
yacaklarını lâyıkıyla gördüm ve hakkıyla anladım. Hattâ zeybek havâsı-



896

nın millî bestesine fazla fazla nagamât-ı nâzike karışdırıp bozdukları gibi, 
bi'z-zarûre ayak harekâtının adedi ile oyunun temposu da değişip büsbütün 
[413] başka bir oyun oluyor ki, Gocu Mustava, Koca Mustafa demekdir; 
Zehir Ali, Hamza Efe, Dirhemsiz Bekir, Yörük Osman, Gara Durmuş gibi 
kabadayıların tarz-ı raksı hiç o değildir.

Millî rakslarımızdan
(Bir tablodan fotoğrafiye edilmişdir.)

İstanbul'daki bestekârân-ı musikinin zeybek havâsı olsun diye beste-
ledikleri oyunlarla asıl zeybek havâlarının hiç münâsebeti yokdur. "Efe-
yim, severim ben zevk u safâyı" gibi kanto kılıklı şarkılarla oyun oynamak 
mümkün olsa bile o oyun aslâ zeybek havâsı değildir. Hattâ memleketimiz 
Rumlarının [414] laterna ile oynadıkları güya alaturka oyunlardan susta ve 
karşılama gibi kıvrak ve tiz oyunlar bizim zeybek havâlarının bozuk düzen 
taklîdinden doğmuş bir yeni tarz raks olmakdan başka bir şey değildir ve 
şurası şâyân-ı kayd ü tezkârdır ki, zeybek havâları piyano, laterna veyâhûd 
ince sâz ile oynanır oyunlardan değildir. Davul ve zurna ile, hiç olmazsa 
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çığırtma ve darbuka ve bağlama ile oynanır ve salonlara bedel harman yeri 
kadar geniş ve açık bir mevki‘ ister.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Kimyâ-yı Uzvî Mu‘allimi Ferîk sa‘âdetlü Della 
Suda Faik Paşa hazretleri

S. E. Le Prof. Faïk Pacha Della Suda
Général de Division

Bilhâssa Zeybek Havâları
Evvel emirde zeybek havâları tempolarının ağırlığı ile sâir oyunlardan 

mümtâzdır. Hattâ bir-iki dönüşden sonra, davula doğru bir-iki adım atıp 
ilerledikden sonra, dizleri müteʻâkiben yere vurdukdan sonra bir-iki sani-
yelik bir vakfe vardır. Onun için tiz besteler ile velev ki, zeybek havâsı-
nın batutasına uydurulmak sûretiyle bestelenmiş olsun, aslâ zeybek havâsı 
oynanamaz. Tavır iʻtibârıyla tamâmen merdâne bir oyun olduğu cihetle 
de titrek hareketler, nâzik ve mini mini vaz‘lar ve kırılıp dökülmekler en 
ziyâde merdûd ve hattâ ma‘yûb ve müstehcen addedilir.

Şu kabadayı oyunu[nu] hulâsaten ve tahlîlen taʻrîf edeyim: 

[415] Evvelâ raks edecek olan zât eğer tek başına raks ediyorsa oyun 
yeri ittihâz olunan meydânda bir dâire etrâfında devreder gibi hareket edip 
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elleri aşağıda olduğu hâlde topallıyormuş gibi bir-iki adım atarak yürür ve 
parmaklarını yavaş yavaş şakırdatır.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Kimyâ-yı Maʻdenî Mu‘allim-i Sânîsi 
Kâimmakâm izzetlü Şükrü Bey

Mr. Le Prof. Chukri Bey
Lieutenant colonel

Bu sûretle tempo tutar ve ayak sayar. Tamâm beyit başı geldi mi, elle-
rini havâya kaldırarak ve parmaklarını kuvvetli kuvvetli şakırdatarak üç 
adım sekmek sûretiyle ilerler ve ellerini indirip birkaç sâniye tevakkuf 
eder. Tekrâr beyit başı çalınırken bu hareketi aksi cihete icrâ etdikden son-
ra yine bir-iki sâniye tevakkuf eder. Bu vakfeyi müteʻâkib evvelâ sağdan 
sola üç kere döner ve sol ayağı üzerine döner. O esnâda kollar yukarıda, 
vücûd ve çehre az çok yere mâil olarak bulunur. Sonra yine bir-iki sâni-
ye vakfeden sonra sağ ayağının üzerine soldan sağa üç kere döner. Yine 
az buçuk tevakkuf etdikden sonra davula müteveccihen üç adım sekerek 
evvelâ sağ ayağının ucuyla davula doğru bir "dah!" eder, yani dürter gibi 
yapar. Sonra üç adım geri çekildikden sonra aynı hareketi sol ayağının 
ucuyla yapar. Sonra üç adımdan sonra bir sağ dizi ile bir de sol dizi ile çö-
ker. İşte burada bir devr-i tam bitmiş demekdir. Artık ne kadar oynansa bu 
harekâtın tekerrüründen ibâretdir. Bittabʻ şu taʻrîfim kâʻide olmak üzere  
muʻayyen olan harekât-ı →
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[416] Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Kimyâ-yı Maʻdenî Mu‘allim-i Evveli 
Binbaşı rifʻatlü Vasil Naum Efendi
Mr. Le Prof. Vasile Naoum. Major

Âsârı: Kimyâ-yı Maʻdenî, iki cild

muttaridenin taʻyîninden başka bir şey de-
ğildir. Yoksa güzel oynayanların ufak ufak 
tavırları vardır ki hey’et-i mahsûsası iʻti-
bârıyla şahsa göre üslûb-ı raksı teşkîl eder.

Zeybek havâları ya iki kişi olarak ya 
yalnız olarak yâhûd ikiden ziyâde oyun-
cularla bir halka teşkîl etmek sûretiyle 
oynanır. İki kişi oynadığı takdîrde harekât 
yukarıda zikretdiklerimin aynıdır. Şu ka-
dar fark var ki, oynayanlar dâimâ bir dâi-
re etrâfında devreder gibi hareket ederler. 
Yalnız davula doğru yürüyüp de dah edi-
leceği zamân ikisi de yan yana gelip yü-
rürler. Beş-on kişi ile bir halka çevrilip de 
zeybek havâsı oynanılacak olursa, o vakit 
en güzel oynayan zât [417] kumanda eder.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Kimyâ-yı Uzvî Mu‘allimi 
Kolağası Mustafa Efendi

Mr. Le Prof. Moustafa
Adjudent Major

Âsârı: Kimyâ-yı Uzvî
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Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Tahlîlât-ı Kimyeviye Mu‘allimi Binbaşı rifʻatlü 
Ali Rıza Bey

Mr. Le Prof. Ali Riza Bey
Major

Âdetâ Avrupa oyunlarından kadrilde nasıl oyunu idâre eden zât kuman-
da ederse aynen zeybek havâsı hakkında dahi kumanda eden zât: "-İleri, 
geri, dön, aşağı" diyerek başlıca harekâtı taʻyîn eder ve kendisi sağındaki 
arkadâşından azıcık uzakça durduğundan halka o noktada bir faysal arz 
eder.

Eyyâm-ı Resmiye ve Zeybek Havâları
Cülûs-ı meymenet-me’nûs-ı hazret-i pâdişâhî her Osmanlı için bir bü-

yük bayramdır. Bu yevm-i mesʻadetde asâkir-i şâhâne kullarının ne derece 
ızhâr-ı şâdmânî etdiklerini görmek için taşralarda →
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[418] dolaşıp bendeniz gibi âdât-ı milliye 
mütâlaʻasına merâklı bulunmalı ve az çok 
âşinâ olmalı. Cülûs ve vilâdet-i hazret-i 
pâdişâhîye musâdif olan bahtiyâr günler-
de asâkir-i şâhâneye oyun için müsâʻa-
de olunur. Kışlada şenlik hâzırlıkları ile 
uğraşıldığı sırada oyun için meydân ve 
lâzım olan elbise de hâzırlanır. Zâten kış-
lada İzmir'e, Nazilli'ye, Bursa'ya mensûb 
birçok efrâd bulunur ki, asker ocağına 
gelirken dizlik, tozluk, kuşak, mintan, ka-
vuk, silâhlık vesâire alıp getirmişlerdir.

Bundan sekiz sene evvel Gelibolu'da 
bulunduğum sırada cülûs-ı hümâyûn-ı 
şevket-makrûn-ı hazret-i pâdişâhîye 
musâdif olan rûz-ı fîrûzda on altı kişiden 
mürekkeb bir hey’et tarafından birkaç 
sâ‘at zeybek havâsı oynandığını seyret-
dim. On altı kişinin teşkîl etdiği halkanın 
orta yerine hamâset ü satvet-i Osmani-
ye'nin timsâl-i bî-misâli olan bayrağımız 
dikilmiş ve etrâfına da davul takımı otur-
dulmuş idi. Oynayanlar Nazilli taburuna 
mensûb olup gâyet mükellef giyinmiş ve 
Trablus sarılı külâhlarından sarf-ı nazar 
en ufağı bir metre seksen beş boyunda de-
likanlılar idi. Sert kumandalarıyla oyunu 

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Fenn-i İspençiyârî Mu‘allimi 

Kolağası rifʻatlü Ahmed 
Hüseyin Efendi

Mr. Le Prof. Ahmed Hussein
Adjudent Major

Kimyâger-i Hazret-i Şehriyârî 
sa‘âdetlü Zanni Efendi 

hazretleri
Mr. L. Dr. Zanni Bey

Chimiste de S. M. I. Le Sultan
Âsârı: Sibirya Yağlarının 
Terkîbi, Kibrîtiyet-i Kinin 

Tağşîşâtı, Beynelmilel Sıhhat-i 
Umûmiyeye Dâir Islâhât vesâir 

nâmlarla Fransızca resâil
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idâre eden Seyyid Ali Çavuş karabıyıklı ve pehlivân yapılı tahmînen kırk 
yaşlarında bir adamdı. Bir sâ‘at kadar devâm eden bu oyunu bendenizle 
berâber seyreden kibâr-ı ecânibin ricâsı üzerine bir-iki kere daha tekerrür 
etdirdik. İʻtirâf [419] ederim ki, bundan aldığım zevk hiçbir oyunun keyfi-
ne benzemez. Avrupa oyunları külliyen bizimkilere benzemez. Burada yal-
nız memleketimizin oyunlarını sosyolojik bir nokta-i nazardan mütâlaʻa 
etmek istediğimiz için sadedden çıkmamak mecbûriyetinde bulundum. 
Zâten memleketimizde bile bizim oyunlarımızdan ziyâde polka, vals, kad-
ril gibi Avrupa oyunları meşhûr ve müteʻârif olduğundan yazılsa dahi abes 
olurdu. Yalnız şu kadar arz edeyim ki, bir vals esnâsında yalnız temâs ile 
iʻlân edilen hissiyât-ı nâzike ve nazarla ifşâ edilen âmâl ve ihtirâsât ve 
yürekleri çarpıntıya düşüren ve dudakları titreten göğüs geçirmelere bedel 
bizim oyunlarda bir tavr-ı merdânegî vardır ki, yukarıda dahi arz etdiğim 
gibi henüz salonlara girecek kadar nâzikleşmediğini gösterir. Yani sosyo-
locya taʻbîri ile söylenecek olursa muhârib bir milletin kendine hâs oyun-
larıdır ki, bıçaksız oynanmaz.

Doktor Rıza Tevfik
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[420] Sinek, Sivrisinek, Eşekarısı
Yazları etrâfımızda bî-karâr uçuşarark nâhoş bir sûretde vızlayan, yüzü-

müzden ellerimize, ellerimizden yüzümüze bilâ-ârâm konarak sokmadan 
ziyâde sıkıntılı bir kaşıntı hâsıl eden bu muʻciz hayvânâtı, istiskâl bilmez 
bu haşerâtı tanımayan yokdur. Sinekler gâyet faʻâl ve ekûl ve mu‘annid 
olup duvardan döşemeye, eşyâ üzerinden tavana, hattâ mücellâ satıhlar 
üstüne konar ve oradan oraya hemen bilâ-tevakkuf vızlayarak uçuşurlar. 
İştihâları son derece olup her şeye arzu gösterirler. İnsânın alnı, eli üzerin-
de hâsıl olan ter, hayvânâtda peydâ olan rutûbet, sofradan düşen kırıntılar, 
şeker, peynir, meyve, et parçaları, ve'l-hâsıl her şey onlara hoşdur.

Hâsse-i zâikalarında nezâket olmayıp her şeye atılmakda ve her şeyi 
pisletmekdedirler.

Âdî sinek kül renginde olup sarı, siyâhımsı bir alna, bir hortuma, şeffâf 
kanadlara, gâyet büyük façetalı gözlere, üç mafsallı kısa boynuzlara mâ-
likdir. Üç çift ayakları uçları haşerenin âdetâ kuru boynuz yapışdırırcasına 
her şey hattâ mücellâ satıh üstünde yürümesine müsâid sûretdedir. Her 
iklîmde, hattâ nevâhî-i kutbiyede bile yaşayan haşerât-ı mezkûre harâretin 
taht-ı teʼsîrinde neşv ü nemâ bulmakda ve pek ziyâde tekessür eylemek-
dedir. Kurd hâlinde iken sinekler nebâtî ve hayvânî mevâdd-ı mütefessiha 
ile beslenmekde ve neşv ü nemâ-yı tâmmında ise Emerson nâmında ta-
bîʻiyûndan bir zâtın nazariyatına göre uzviyât-ı sagîre (hurdebînî) ile ya-
şamakdadır[lar].
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Tabîʻiyûndan İtalyalı bir zâtın irâe ey-
lediği korkunç bir istatistiğe göre sinek 
muvâfık bazı şerâit-i havâiyede senede 
altı nesil hâsıl eylemekdedir. Her defa-
sında altmış-yetmiş yumurta yumurtla-
makda olan bir sinek sene nihâyetinde 
8.192.000.000 evlâd u ahfâda mâlik olur!

Sinek uçarken ve öte beriye dolaşırken 
vücûdunu örten gâyet ince bir tüy sâyesin-
de gâyet küçük, hurdebînî tufeylâtı topla-
makda ve bir yere konarak istirâhat etdiği 
zamân ön ayakları ile topladığı tufeylâtı 
hortumuna nakletmekde ve ifrâzât-ı kesîre-i 
hazmiyesi 

sâyesinde ekl ve bel‘ eylemekdedir. Sinek-
lerin bu garîb hazımları mukaddemâ bir 
eser-i tahâret ü nezâfet gibi alınmışdır.

Sarı yâhûd çelik mâisi renginde olan si-
nekler daha muzır olup ecvâf-ı tabî‘iyeye 
hattâ cürûh üzerine yumurtalarını bırakır-
lar. Uyumakda olan zevâtın burun delikleri 
içine girerek ârızât-ı vahîmeye sebebiyet 
verirler. Bazı mahallerde, ez-cümle Ka-
yın?! taraflarında böyle sineklerin burna 
dühûl ü nüfûzu ile gâyet şiddetli ru‘âflar 

[421] Âdî sineğin başı (80 defa 
büyütülmüş)

Sineğin hortumu (200 defa 
büyütülmüş)

Sineğin hortumu (200 defa 
büyütülmüş)
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(burundan kan akması) beyin hummâsı, hattâ mevt müşâhede olunmakda-
dır. Böyle bir ârızada yapılacak şey bilâ-ifâte-i vakt burna terementi yâhûd 
klorürlü mahlûlât ile şırınga yaparak bu tufeyl-i muzırrı def‘ eylemekdir.

İklîmimizde sinekler vâsıtasıyla en ziyâde naklolunan "şarbon" nâmın-
daki (karakabarcık/besere-i habîse) hastalık (maraz-ı mezkûra mübtelâ 
[422] hayvânât oldukça derin gömülmüş olsa bu yolda intikâlât müşâhede 
olunmaz) ile çiçek, kızamık ve kızıldır. Gras nâmında bir zât sineklerin 
ayaklarında emrâz-ı sâriye-i mezkûrenin tohumlarını isbât ve irâe eyle-
mişdir. Tufeylât-ı mezkûre bir iştihâ-i mahsûs ile mevâdd-ı gâita üzerine 
konup tenya, trişin yumurtalarını, gül hastalığının büzûrunu topladıkdan 
sonra gelip küfler, yiyecekler ve nihâyet cildimiz üzerine konmakdadırlar. 
Spielman ve Hers Halter sineklerin bağırsaklarında verem mikrobları bul-
dukları gibi Havan'da icrâ-yı san‘at eden Carlos Finley nâmındaki tabîb de 
hummâ-yı asferin haşerât-ı mezkûre sâyesinde tevessü‘ ü intişâr eyledi-
ğini beyân ediyor. Cezayir'de, Mısır'da kesretle müşâhede olunan göz ağ-
rılarının intikâl ü intişârında sineklerin pek büyük dahli olduğunu kâffe-i 
müellifîn kabûl eylediği gibi etıbbâ-yı meşhûreden Mösyö Koch haşerât-ı 
mezkûrenin bazı ahvâlde kolera hastalığının intikâline sebebiyet verebi-
leceğini beyân etmekdedir. Vücûdu, etrâfımızda vızıldayıp dolaşması bu 
derece muzır olan haşerât-ı mezkûrenin itlâfı hıfz-ı sıhhat nokta-i nazarın-
dan lâzımdır. Fakat nasıl? Vâsıta, usûl pek çok. İşte bu çokluk hiçbirinin 
matlûb derecede müessir olmadığını gösterir. Evlerimizi, odalarımızı şu 
münâsebetsiz haşerâtdan bir dereceye kadar kurtarmak için bâğçelerimiz-
de kırmızı racine (nebât) yetişdirmekle berâber meskenlerimizi gündüzleri 
karanlık bırakmalıyız. Duvarları asid fenik ilâve olunmuş kireç ile bada-
nalamak, yapışdırılacak kâğıdlar için birkaç santigram aksülümen konmuş 
kola kullanmak, mesâkin dâhilinde tahâret ü nezâfete ziyâde riʻâyet eyle-
mek en ziyâde şâyân-ı tavsiyedir.

Bir marazın ne yolda tevellüd eylediğini bilerek ondan ne sûretle tahaf-
fuz mümkün olabileceğini istintâc eylemek için yalnız mikrobdan, hur-
debînî uzviyâtdan husûle geldiğini idrâk etmek kâfi değildir. Bu bâbda 
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[423] vebâ (tâ‘ûn) bizim için 
pek yeni bir misâldir. Çünkü an-
cak birkaç seneden beri sûret-i 
intikâli maʻlûmumuz olmuşdur. 
Mezkûr hastalık mikrobunun 
fâre ve pirelerle intikâl eyledi-
ği sûret-i muhakkakada anlaşıl-
mışdır. Bazı emrâzın bir takım 
haşerât ve hayvânât, ber-hayât 
mahlûkât ile intişâr ü sirâyet ey-
lediği çokdan beri maʻlûmdur. 
Pasteur, şarbon hastalığı tohum-
larının tahte't-türâb bir hayli 
seneler kaldıkdan sonra yer solucanlarıyla sath-ı arza nakledildiğini isbât 
eylediği gibi bazı sineklerin sârî hastalıkların intikâline sebebiyet verebi-
leceğini yukarıda gördük. Sivrisinekler virüsün, emrâz-ı sâriyenin intikâl ü 
intişârına ale'l-ekser ve birkaç sûretle sebebiyet vermekdedirler. Haşerât-ı 
mezkûre ya kendi bir sûretde tohumu saklayarak her dokunduğu yere bı-
rakır veya sokarak telkîhde bulunur yâhûd ifrâğâtda bulunarak marazın in-

tişârına hizmet eyler veyâhûd 
bedenî emrâzın sirâyetine hâ-
dim bir takım uzviyât-ı sagîre-
nin tekessürüne hâdim bir ma-
hal ve mekân makâmına geçer.

Her iklîmde hattâ memâ-
lik-i şimâliyede bulunup hakî-
katen bir belâ hükmünde olan 
sivrisineklerin ağız tarafını 
bilmek herkes bâ-husûs etıbbâ 
için lâzımdır. Çünkü haşerât-ı 
mezkûre bu ağız tarafında bu-
lunan bir nev‘ neşter [424] ile 
deriyi delmekde ve dişisi hâtırı 
sayılır cerîhalar yapabilmek-

Erkek sivrisinek (20 defa büyütülmüş)

Erkek sivrisineğin başı (kırk defa 
büyütülmüş)
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dedir. Bu hâlde, her ne sûretle 
olursa olsun, mülevves bir siv-
risineğin böyle deriyi delerek ne 
derece sühûletle hastalığı telkîh 
edebileceği anlaşılır.

Sivrisinek tabîʻaten emici bir 
haşere olduğundan sârî bir illet-
den müteessiren vefât eden bir 
lâşe üzerine konarak rastgeldi-
ği kanı ve mâdde-i münferizeyi 
emer ve bu sûretle âlet-i musîbe-
si bir pis mâdde ile televvüs etdi-
ği hâlde sağlam bir hayvânı sokabilir. İşte bu hayvân bir cerrâhın neşteri 
derecesinde şübhesiz bir sûretde telkîh edilmiş olur. Şarbon hastalığı ile 
hummâ-i asfer ve dâü'l-fîl ve iltihâb-ı ev‘iye-i lenfeviye gibi memâlik-i 
hârrede kesretle müşâhede olunan emrâzın intikâl ü sirâyetinde sivrisinek-
lerin dahl-i küllîsi vardır.

Sivrisineklerin dûd-ı demin (filin ver de sang) vücûd-ı insânîye intikâ-
line tavassut eyledikleri ve tufey-
lât-ı mezkûrenin kurdlarını ba-
taklıkların sathında topladıkları 
bugün tahakkuk eylemişdir.

Doktor Manson nâmında bir 
İngiliz pek yakın bir zamân-
da sivrisineklerin âdî sıtmanın 
(hummâ-i mütekattı‘a) intikâli-
ne sebebiyet verdiğini pek güzel 
isbât eylemişdir. Tabîb-i mezkûr 
Roma civârındaki bataklıklar-
da âdî sıtmaya mübtelâ bir zâtın 
kolunu ısırtdığı sivrisinekleri bir 
kafes içinde Londra'ya götürüp 
bizzât oğlu üzerinde tecârüb-i 
adîdede bulunmuşdur.

Dişi sivrisinek (10 defa büyütülmüş)

Dişi sivrisineğin başı 
(40 defa büyütülmüş)



908

[425] Tecârüb-i mezkûreden istintâc edildiğine göre hummâ-i mütekat-
tı‘adan tahaffuz için sivrisineklerden tevakkî eylemelidir. Bundan başka 
çâre yok. Uzun ayaklı, ince kanadlı, uzun hortumlu haşerât-ı mezkûreyi 
kim tanımaz? Zâhiren erkeği daha hûndâr zannolunursa da aksinedir. Ken-
disi çiçek göbeklerine konduğu zamân dişisi insân kanı ile beslenmek için 
adam arar.

Sivrisineğin yavrusu (40 defa büyütülmüş)

Mağrûr gidişli, ince belli, siyâh kadife ve sırma bedenli, kavî çeneli, 
karnı iğneli eşekarısı dokunulmadığı zamân zararsız, fakat ilişildiğinde 
vahşî, hâin bir haşere olup önüne geleni sokar.

Eşekarısının ağzı
(100 defa büyütülmüş)

Eşekarısının iğnesi
(60 defa büyütülmüş)

Meyvelerin lübbünü yırtıp beslenmek, kurdları ile yaşamak üzere ha-
şerâta galebe çalmak, tükürük ve elyâf-ı nebâtiye ile yuvasını yapmak için 
çenelerini kullanmakdadır. Sâir arılar gibi cemʻiyet ile yaşayan bu ha-
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şerâtın [426] soktuğu yer bazen ziyâde şişerek ufûnetlenir. Hattâ yalnız 
bir arının sokmasıyla vefât edenlerin de görüldüğü mezkûrdur. Böyle bir 
ârızada derhâl iğneyi çıkarıp yarayı kolonya suyu ile yıkamak ve üzerine 
bu suya batırılmış bir bez koymak münâsibdir.

Eşekarısının ayağı (30 defa büyütülmüş)

Bursa'da Mantar ve Peynir ile Zehirlenme
Nefs-i Bursa'da iki-üç ay evvel çarşı ve pazarda mantar satıldığı esnâ-

da ekseriyâ çam mantarları cinsinin arasında emâniyet nev‘inden "fütr-i 
zehebî-i kâzib" bulunmasından nâşi ekl edenlerden on beş kişinin bir-iki 
gün zarfında mûsikârîne mahsûs a‘râz ile nâgehân-ı tesemmüm etmelerine 
mebnî icrâ olunan müdâvât semeresiyle cümlesinin ifâkat buldukları ve 
fakat Kütahya mülhakâtında on beş kişinin mantarlarla tesemmüm ederek 
vefât eylemesi üzerine mantarların derhâl toplatdırıldığı ve ilk ve sonbahâr 
mevsimlerinde tâze beyâz peynir ekl edenlerin bazılarında gaseyân ve is-
hâl ile evcâ‘-ı batniye ve alâim-i sâire zuhûruyla tesemmüm-i zîbakî vukû‘ 
bulduğu ve bu kabîlden olarak Gemlik'de beş-altı şahsın Mihaliç peynirle-
rinden zehirlendikleri haber verilmesiyle tahkîk-i keyfiyet edildikde dağ-
lardaki yazlık ve kışlık mandıralarda bulunan ağnâmın memeleri etrâfında 
ve ayak ve bacaklarında peydâ olan bir nev‘ yaraların üzerine çobanlar 
tarafından aksülümen tozu ekilerek tedâvî edilmekde olduğundan işbu 
klor-ı sânî-i zîbak nâm devâ-yı semdârın teʼsîrât-ı muzırra ve mühlikesin-
den külliyen bî-haber olan çobanların sağdıkları sütlerde ve mayaladıkları 
peynirlere aksülümen karışmış olması ihtimâline mebnî bi'l-cümle man-
dıra sâhibleri zâbıta ma‘rifetiyle dâire-i hükûmete celb olunarak ba‘demâ 
semm-i kâtil olan aksülümen tozunu katʻiyen isti‘mâl etmemeleri için 
kendilerine tenbîhât-ı lâzıme îfâ edildiği Hüdavendigâr Vilâyeti Sıhhiye 
Müfettişliği'nden vürûd edip Meclis-i Sıhhiye-i Umûmiye'de kırâat olunan 
raporda bildirilmişdir.
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[427] Eczâhâneler Müfettişi izzetlü Doktor Tahir Beyefendi
Mr. Le Dr. Tahir Bey

Inspecteur des pharmacies 

Umûm eczâcılar ustabaşılarından
 Kimyâger Mösyö Fridman Meşhûr Kimyâger Mösyö Apéry
  Mr. Fridman   Mr. P. Apéry

Délégués de la Corporation pharmaceutique
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[428] Deniz Tutması

Avrupa'da neşrolunan gazetelerden biri deniz tutmasına karşı şimdiye 
kadar tavsiye edilen kavâ‘id-i sıhhiye ve müdâvât-ı muhtelifeyi hulâsa ey-
lemişdir. Gerçi bunlardan bazılarının yekdiğerine tezâddı meydânda ise de 
eşhâsa ve ahvâle göre yine teʼsîrâtı görülmüşdür:

1-Hareketden evvel müshil almak,
2-Vapura binmeden evvel iyice yemek,
3-Güvertede gezinmek,
4-Kamarada kalmak
5-Yatmak ve miʻdeyi bavula, yastığa dayamak,
6-Rom içmek,
7-Melisa suyu içmek,
8-Antipirin almak, 
9-Her sabâh bir bardak deniz suyu içmek,
10-İyice yemek,
11-Az yemek
12-Geniş fanila, kuşak bağlamak,
13-Uzağa, denize uzun uzadıya bakmak,
14-Denize bakmamak,
15-Miʻde çukuruna deniz tuzu ile dolu bir kese bağlamak,
16-Her sabâh bir kadeh konyak içmek,
17-Kirş içmek, 
18-Yürürken yâhûd otururken geminin sallantısını taʻkîb eylemek,
19-Mümkün mertebe geminin ortasında bulunmak, ne çok erkende ne 

de gerisinde kalmak,
20-Ağızda küçük bir taş, daha iyisi bir kiraz çekirdeği bulundurmak,
21-Şen ve şâtır bulunup ye‘s ü kederi def‘ eylemek,
22-Okuyup yazmakdan ve meşâgıl-ı ciddiyeden çekinmek,
23-Mütâlaʻât-ı ciddiyede bulunmak,
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24-Tütün içmek,
25-Miʻdeyi kolodyon ile vurmak,
[429] 26-Limon suyu içmek,
27-Elde bir limon bulundurmak,
28-Deniz tutmasının önünü almak için hiçbir şey yapmamak.

Kavâ‘id ve husûsât-ı mezkûreden en müessiri son fıkradır. Vâkı‘â hiç-
bir fenâlık duyulmadığı hâlde hiçbir şey yapmamak hepsinden müreccah-
dır. Râhatsızlık hissolunmağa başladığında bir şeker parçası üzerine bir-iki 
damla lokman rûhu damlatarak onu aldıkdan sonra kamaraya gidip yatmak 
ve iştihâya göre mu‘tedilâne ve bâ-husûs soğuk şeyler yemek münâsibdir.

İstîsâl veya İhrâc-ı Miʻde
Fenn-i cerrâhînin miʻdeye âid olan kısmı şu‘abât-ı sâiresinde olduğu 

gibi vesâit ve kavâ‘id-i fenniyenin tekemmül-i hârikulâdesi ve cerrâhîn-i 
hâzıranın mahâret-i fevka'l-gâyesi sâyesinde o derecelere kadar mazhar-ı 
terakkî ve te‘âlî olmuşdur ki, evvelleri tehlikeli zan ve addolunan ve 
en muktedir, en meşhûr cerrâhların bile cesâretini kesreden birçok ame-
liyât-ı mühimme bugünkü günde erbâb-ı ihtisâs tarafından kemâl-i sü-
hûlet ve muvaffakiyetle dâimâ icrâ olunagelmekdedir. Ez-cümle Mösyö 
Eugene ve Doyen gibi etıbbâ-yı ma‘rûfe neşr-i kısmî-i miʻde ameliyesini 
netâyic-i hasene-i matlûbeye destres olmak şartıyla dâimâ yapmakdadır-
lar. Binâberîn Zürih Dârülfünûnu hey’et-i tedrîsiyesinden Carl Schlatter 
sâlifü'z-zikr zevâtdan daha ziyâde cesâret ibrâzıyla miʻdeyi kâmilen ih-
râc etmekde aslâ tereddüd etmemiş ve muvaffakiyet-i kâmileye mazhar ve 
nâil olmuşdur.

Müşârunileyh Carl Schlatter, elli altı yaşında olan ve bir hâl-i sûi'l-kın-
yevîye vâsıl olmuş bulunan hastasında bir verem-i miʻdînin vücûdunu 
teşhîs ederek evvel emirde vezaîf-i hayâtiyeyi ziyâdesiyle îkâz ve netîce 
maksadıyla marîzi birkaç hafta kadar mukavvî bir tedbîr-i eklîde bulundu-
rur. Ba‘dehû lâzım gelen ameliyenin emr-i îfâsına ibtidâr eder. Urun sath-ı 
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miʻdeyi kâmilen işgâl etdiğini müşâhede edince miʻdeyi çıkarıp merîyi 
em‘âya dikmeğe karâr verir ve fikrini kuvveden fi‘le çıkarır.

[430] Üç gün sonra esnâ-yı ameliyede hâsıl olan cürûh kapanmağa ve 
hasta bittab‘ em‘â tarîkıyle beslenmekde iken ağzıyla âdiyen ahz-ı ta‘âma 
başlar. Hattâ bir hafta zarfında yumurta, kıyılmış beyâz et gibi mevâdd-ı 
gıdâiye-i sulbeyi ekl edebilecek bir hâle gelir. Yalnız em‘â, vezâif-i cedî-
desi ile ünsiyet edinceye kadar bazı kayyiʼât hâsıl olur. Bilâhare ameliye-i 
lâzımesi icrâ edilen o şahsın iştihâsı, gücü ve kuvveti tamâmıyla hâl-i ta-
bî‘îsine udûl ve rücû‘ eder. Hattâ kendini ziyâret eden etıbbâ bu hâline 
ziyâdesiyle taʻaccüb ü hayret ederler. Bu adam kesb-i şifâ etdikden sonra 
tabî‘î def‘aten çok bir mikdâr yemek ekl edemeyip azar azar yemekde, 
fakat yevmiye sekiz ilâ on defa ta‘âmını tekrâr etmekdedir.

Miʻdeye Müte‘allik Kavâ‘id-i Sıhhiye
1-Olabildiği kadar muntazam sâ‘atlerde yemeli,

2-Bünye za‘îf ve iştihâ mefkûd ise acıkıldığı zamân, az ve fakat sık 
yenmeli,

3-Ağır ve çiğneyerek yenmeli, 

4-Sıcak yemek yendiği zamân çok soğuk su vesâire içmemeli, 

5-Hemen birbiri ardı sıra çok vakit bırakmaksızın yenmemeli; mu‘tedil 
sûretde yenilen bir ta‘âmın hazmı alelâde üç-dört sâ‘ate mütevakkıfdır. 

6-Yemekden kalkarken bir lokma ekmek kabuğu yemelidir. Çünkü 
böyle bir i‘tiyâdın hazmı kolaylaşdıracağı ve dişleri âdetâ bir diş tozu gibi 
temizleyeceği beyân olunuyor. 

7-Ziyâde bir hiddeti, çokça bir yorgunluğu müteʻâkib aslâ sofraya otur-
mamalı, 

8-Sofrada okımakdan, mütâlaʻadan ve'l-hâsıl fikri, zihni ziyâde işgâl 
edecek her şeyden sakınmalı,
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9-Şen ve şâtır zevât ile sofraya oturmalı ve hoşa gidecek husûsât üze-
rine mübâhase etmeli. Çünkü sevinç ortasında yenilen yemek pek kolay 
hazmolunur. 

[431] 10-Sofradan kalkar kalkmaz yorgunluk getirecek harekât ve 
mesâʻîden çekinmeli,

11-Sofradan aç kalkmalı ve miʻdeyi aslâ son derecede doldurmamalı,

12-İstikrâh olunan şeyi aslâ yememeli,

13-Yemekden evvel ve sonra ve yenirken aslâ hiddet etmemeli. Zîrâ 
böyle yenilen lokma değil, bir iğnedânlıkdır.

Çok Yaşamak Usûlü
İhtiyâcât-ı mübremeyi bir kâʻide-i muntazama tahtına almak,

İhtiyacât-ı sınâ‘iye-i muzırraya meydân vermemek,

Hizmetçi, uşak makûlesine muhtâc olmakdan ise kesîrü'l-masraf olan 
şeyleri bir hudûd-ı meşrû‘a dâiresine ircâ‘ etmek, kendi işini kendi görmek 
ve diğerlerine de muʻâvenet etmek,

Mümkün mertebe muzır şeylerden ictinâb ü ihtirâz,

Vücûd üşüdükde hemen aks-i amelin te‘âkubuna intizâr,

Her yerde bulunan rasâs (kurşun) mürekkebâtından ve ale'l-husûs nev‘-i 
benî beşerin cins ve ırkını tenkîs eden semmü'l-merâziğden tevakkî, tufey-
lât ve emrâz-ı sâriyeden vikâye-i nefse fevkalâde iʻtinâ, mümkün olduğu 
kadar âsâyiş ve meserretle yaşamağa ihtimâm lâzımdır.

Esîr-i Firâş Olan Marzâya İcrâ Edilecek Takayyüdât
Evlerde marzâya en geniş odalar tahsîs edilmelidir. Hastaların yatakla-

rı biraz katı olmalıdır. Yataklara perde vaz‘ olunmamalıdır. Pencerelerde 
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perdenin mevcûd olmasında bir ye᾽s yokdur. Kapının aralıklarından esen 
rüzgâra mâniʻ olmak için kapıya kalınca bir perde taʻlîk edilebilir.

Ocak, hastanın yatağından uzakça bulunmalı ve odun ile ihrâk [432] ve 
iş‘âl edilmelidir. Hoy tesmiye edilen maʻden kömürü ile kok kömürünün 
gazı ve kokusu müzʻicdir.

Odada 15-18 dereceleri arasında dâimî ve sâbit bir harâret olmalıdır. 
İşbu harâret-i matlûbe ocak vâsıtasıyla istihsâl edilemediği takdîrde so-
balara mürâcaʻat olunmalıdır. Yoksa ocak var iken sobanın isti‘mâli men‘ 
edilmelidir.

Yazın ve hattâ kışın, tabîb müsâʻade etdiği takdîrde hasta iyice örtüle-
rek odanın havâsını tamâmıyla tecdîd etmelidir. Bu vechile hareket olun-
dukda, odada mevcûd olup kerîh bir koku ile derʻakab hissolunan muzır 
meyâsimâlar def‘ edilmiş olur. Hekîm bu kokudan hastaya iyi bakılmadı-
ğını anlayabilir.

Şâyân-ı taʻaccüb ve iş‘ârdır ki, birçok eşhâs havâ-yı sâfdan, güneş ve 
sudan korkuyorlar. Sabâh, akşâm hastalarının bacaklarını, kollarını bol 
su ile yıkamağa pek güçlükle müsâʻade ediyorlar. Hâlbuki en kıymetdâr 
bir vâsıta-i sıhhiye, bir tedbîr-i fennîden bîçâre hastacıkları mahrûm bı-
rakdıklarını bilmiyorlar. Güneşe karşı pencere ve kapıları açmak istemi-
yorlar. Cereyân-ı havâdan fevkalâde havf u hirâs eyliyorlar. Hele bu pek 
nâ-ma‘kûldür. Yüzünü, burnunu yorganı altına saklamış, yatağında sin-
miş bir hasta yatdığı odadaki havâyı tecdîde hizmet eden sâf, ceyyid bir 
cereyândan ne mazarrat görebilir? Bilakis odanın havâsının gece yanan 
lambalar ve soba ile dûçâr-ı tagayyür olduğu ve kâzûrât vesâir mülevves 
mevâd ve eşyâ ile ifsâd edildiği düşünülürse mûcib-i menâfi‘ olacağını 
söylemeğe bile lüzûm yokdur.

Kapalı bir odada yanan mahrûkât, havâdaki müvellidü'l-humûzanın bir-
çok mikdârını ahz ile onun yerine teneffüse gayr-ı sâlih hâmız-ı karbon 
gazının hudûsuna bâdî olmakdadır.

Havâ-yı hâricî ile iskân olunan hâne veya apartmanın havâsı arasında 
terkîbce büyük bir fark olur olmaz hemen havâ bi't-tedrîc tashîh u tecdîd 
edilmelidir. Bu bâbda kangı usûle mürâcaʻat edilirse edilsin, mutlakâ havâ 
tamâmıyla tebdîl olunmalıdır.
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Asıl şâyân-ı iş‘âr ve tavsiye olan bir şey var ki, o da her nev‘ mülâkât 
ve ziyâreti katʻiyen tecvîz etmemekdir.

[433] Vâkı‘â bir hastalıkla muztarib, türlü türlü âlâm ü evcâ‘ ile müte-
ezzî olan bir ahbâbın evine kadar gidip sıhhat ü âfiyetinden haberdâr ol-
mak yâhûd istifsâr-ı hâtır için gelindiğini anlatmak üzere bir kâğıda ismini 
yazıp bırakmak muvâfık-ı şîme-i insâniyet idüğinden buna bir şey dene-
mez. Fakat ta hastanın odasına kadar girip de geceleyin neden muztarib 
bulunduğunu, tabîbin ifâdesini mufassalan nakl ü hikâyeye icbâr etmek, 
marîze bir hizmet değil belki mûcib-i mazarratdır. Çünkü bîçâre hasta o 
hikâyeyi sizden evvel üç defa anlatmış, belki sizden sonra da beş kere daha 
söylemiş olacağından hummâ ile hastalığının iştidâdına sebebiyet verilmiş 
olur. Âdetâ bilmeye bilmeye hastanın telef ü ziyâ‘ına kadar yürüyen bu 
gibi eşhâs mücâzât-ı kânûniyeye bile müstahıkdır. Ecânibi bir dakîka ka-
dar göreceğini, bir defacık elini sıkacağını beyân ederek kapıdan zorla gir-
dikleri hâlde hastanın odasına gelir gelmez bir koltuğa râhatça çöküyorlar. 
Ziyâretlerinden maksad ne olduğunu unutarak umûr-ı zâtiye ve husûsât-ı 
şahsiyesine âid birçok lüzûmsuz şeyleri birer birer ta‘dâd u hikâyeye ko-
yuluyorlar.

Odayı temiz tutmak ve oda küçük ise yatağın perdelerini kaldırmak, pis 
koku bulundurmamak lâzımdır. Küçük çocukların beşiklerindeki perdele-
rin kalmasında bir mahzûr yoksa da üç ile yedi sinlerindeki etfâlin yatak-
larından ale'l-husûs hummeyât-ı indifâ‘iyeye yakalandıkları zamân perde 
ve cibinlikleri ref‘ etmek daha muvâfıkdır. Odayı on altı ile on sekiz de-
receleri arasında bulundurmak ve hasta banyoya gireceği zamân derece-i 
harâreti biraz da terfî‘ eylemek îcâb eder. Fakat hasta banyodan çıkıp ya-
tağına yatar yatmaz odayı yeniden havâlandırmalı; gürültü, mükâlemeyi, 
kapı gıcırdamasını veya hastayı görmeye gelenlerin vizitesini men‘ etme-
lidir. Havâ sıcak ve latîf olduğu zamânlarda güneş alan pencereyi açmak-
dan hiç korkmamalı ve odada idrâr, kâzûrât gibi mevâdd-ı mülevvene aslâ 
bırakmamalıdır. Marzâ ve maʻlûlîne bir sûret-i muvâfıkada bakılmak için 
riʻâyet olunacak tedâbîr ve kavâ‘id-i sıhhiye şundan ibâretdir. Gerçi bun-
ları herkes biliyor ise de mevki‘-i tatbîke vaz‘ edenler pek az bulunuyor.
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Hastayı yatırmak için yumuşak yatakdan ziyâde biraz katıca [434] olanı 
tercîh etmelidir. Başı da mu‘tedil bir sûretde kaldırılarak oldukça sert bir 
yasdık üzerine vaz‘ edilmelidir. Beden, sıcak tutucu hafîf yorganlar ve vü-
cûdun nısf-ı süflîsini setr eden bir ayak örtüsü ile ihâta edilmelidir. Vücûd 
hiç olmazsa günde bir defa silinip temizlenmelidir. Eğer hasta her vakit 
yatdığı yatakdan kaldırılıp diğer bir yatağa nakledilemiyorsa marîzin altı-
na sık sık değişdirilmek üzere bezler konarak temiz tutulmalıdır. Uzunca 
süren ve mûcib-i zaʻf olan hastalıklarda olduğu gibi kaba etlerde yaralar 
hâsıl olduğu zamân makʻad, yatağın çarşafına sürtülmemek için kauçuk-
dan (lastik) bir kurs ile azıcık ref‘ edilmelidir.

Toz hâlinde nişasta ve kınakına, tanen ve kibrît nebâtı (lycopod) kaba 
etlerdeki bu yaraların sür‘atle iltiyâmına hâdimdir.

Mugalliyât sıcak sıcak içirilmelidir. Fakat hastayı terletmek matlûb de-
ğilse ilâcı odanın harâretine müsâvî bir derecede vermek daha muvâfıkdır. 
Eski şarâbla mahlût su, sâf veya su katılmış süt her vakit müsta‘meldir. 

Cümlenin maʻlûmu olduğu vech üzere nevbet, akşâmları iştidâd etdi-
ğinden o zamân hastayı istirâhat ve sükûnet-i mutlakada bırakmalıdır.

Eğer hastaya yemek yedirilmek tensîb edilmiş ise başlıca, sabâhleyin 
alafranga sâ‘at on birde bir şey verilmelidir. Akşâmları hattâ devr-i nekâ-
hetde bile hafîf et suları veya çorbalardan başka bir şey içirilmemelidir.

Îcâbı takdîrinde hastanın kâzûrât, kayyiʼât ve balgamlarını tabîbe gös-
termek için hastadan uzakça bir mahalde hıfz etmelidir. Fakat bazı emrâz-
da bu gibi mevâdd-ı mülevvesenin esbâb-ı sirâyet-i marazdan olduğunu 
hâtırdan çıkarmayarak ona göre müdebbirâne hareket olunmalıdır.

Boğmaca öksürüğü hurdebînî bir mantardan hâsıl olmakdadır. Mevlid-i 
maraz olan işbu tufeyl bu hastalığa dûçâr olan etfâlin nefeslerinde bulun-
duğu gibi balgamlarında, mendillerinde de kesretlidir. O hâlde onlar birer 
menba‘-ı sirâyet ve intândır. Boğmaca öksürüğü teneffüs ile o kadar sü-
hûletle intikâl ve sirâyet eder ki, sağlam bir çocuk meûf bir tıflın yanına 
bırakıldığı takdîrde derʻakab o da aynı hastalığa giriftâr olur.
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[435] Hummâ-yı tifoidi, kâzûrât vâsıtasıyla intikâl etdiği cihetle müm-
kün olduğu kadar sür‘atle marîzin mevâdd-ı gâitâsını def‘ etmelidir. Kole-
ra ve kolerin de aynı vechile sirâyet etdiğinden bu tedbîre o hastalıklarda 
daha ziyâde iʻtinâ ve ihtimâm olunmalıdır.

Müvellidü'l-Humûzalı Su ile İcrâ-yı Muzâdd-ı Ta‘affün 
(Antisepsi)

Cürûhu, mikrobların temâsından vikâye ve netâyic-i vahîmesinden 
muhâfaza için fenn-i cerrâhînin tevessül etdiği vesâit-i mükemmele ve ic-
râât-ı müstahseneden biri de menʻ u def‘-i ta‘affün, antisepsidir. Gerçi bu 
usûl birçok etıbbâ-yı mütehassısanın iʻtimâd ve kesret-i isti‘mâline maz-
har olmuş ise de ekser-i hâlâtda pek de emniyet-bahşâ değildir. 

Çünkü tedâbîr-i ihtiyâtiye-i lâzımeye son derece dikkatle iʻtinâ olundu-
ğu hâlde bile mikrobları tamâmıyla teb‘îd mümkün olamamakda ve dâimâ 
şeâmet-engîz olan mazarratlarından havf edilmekde ve binâenaleyh bazı 
hâlât-ı nâdire şâz ve müstesnâ tutulduğu hâlde edviye-i muzâdd-ı ta‘affüne 
mürâcaʻat zarûrî görülmekdedir. Fakat fî yevminâ hâzâ ez-cümle sübli-
me (aksülümen) gibi en müessir ve bu husûsa en elverişli tanılan ecsâm-ı 
muzâdd-ı ta‘affün mahzûrdan sâlim bulunamadıkları cihetle onlar meyâ-
nında münâsib ve kullanmağa sâlih olanları hüsn-i intihâb lüzûmu derkâr 
ve bu mesʼelenin hayliden hayliye müşkil olduğu âşikârdır.

Muzâdd-ı ta‘affün olan mevâddın tâhir bir yaranın intânına mâniʻ ol-
mak husûsundaki teʼsîrleri gayr-ı kâbil-i inkâr ise de intân veya ufûnet bir 
kere zuhûr etdikde onu tevkîfdeki iktidârsızlıkları da külle yevm meşhûd-
dur. Bu sebebe mebnîdir ki, cerrâhîn-i hâzıra kemâl-i germî ile bir vâsı-
ta-i mü᾽temene taharrîsine teşebbüs etmiş ve fenn-i cerrâhî mütehassısları 
meyânında teferrüd ü temeyyüz eden Mösyö Lucas Championnière'in bu 
bâbdaki mesâʻîsi müsmir olmuşdur.

Mu‘allim-i müşârunileyh bir seneye karîb sarf etdiği mesâʻî netîcesinde 
bu zamâna gelinceye kadar fenn-i tedavîde hemen hiç isti‘mâl edilmeyen 
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müvellidü'l-humûzalı suyun avârız-ı intâna karşı en müessir avâmilden biri 
olduğunu Tıb Encümen-i Dânişi'nde îrâd etdiği nutukda serd eylemişdir.

[436] Bu zât meslekdaşlarına imtisâlen vücûda cüz’î bir mazarratı 
dokunmayan kuvvetli bir muzâdd-ı ta‘affün bulmak emeline düşer. Pa-
ris'de Mösyö Tuchard nâmında bir dişçi, diş köklerinin çene kemiklerin-
de merkûz bulunduğu yuvaların takayyuh-ı afnîsi hemen her nev‘ vesâit-i 
müessireye mukâvemet etdiği hâlde müvellidü'l-humûzalı su ile tedâvî 
olundukda tamâmıyla zâil ve mahv olduğunu kendisine ifâde eder.

Bu cismin tahammürâtı tevkîf etdiği otuz sene evvel Mösyö Regnard ve 
Paul Bert taraflarında[n] isbât ve iş‘âr olunduğu dahi tahattur eder. Kendi 
arzusuna şu iki vak‘a-i sahîhayı sermâye ittihâz ederek icrâ-yı tecârübe 
başlar.

İlk defa olmak üzere hayâtında kat‘-ı ümîd edilmiş olan ve vâsi‘ bir 
cerha-i mütekayyihadan müştekî ve muztarib bulunan bir şahsı bu cisimle 
tedâvîye teşebbüs eder. Marîz o zamâna kadar yirmide bir hâmız-ı fenik, 
binde bir klor-ı sânî-i zîbak yani aksülümen, yüzde on klor-ı tûtyâ ve yüz-
de bir fevk-ı manganiyet-i potas mahlûlleri gibi şedîdü't-teʼsîr olmak üze-
re ma‘rûf avâmil-i muzâdd-ı intân ile bilâ-istifâde tedâvî olunmakda iken 
müvellidü'l-humûzalı su ile icrâ edilen gaslleri müteʻâkib az bir zamân 
zarfında hilâf-ı ümîd takayyuh, tenâkus ve hastanın hâl-i umûmîsi kesb-i 
tebeddül eder. 

Cism-i mesrûdun menâfi‘ ve muhassenât-ı adîdesini görünce isti‘mâ-
lini tekrârda aslâ tereddüd etmeyerek biri bacağında vâsi‘ bir kangren ile 
cürûh-ı mütekayyihaya, diğeri gerek bıçak ve gerek fahzında flegmona 
mübtelâ ve pençe-i mevte mahkûm bulunan iki kişiyi daha tedâvî eder. 
Yine teʼsîrât-ı şifâ-bahşâsına destres olur. Sâlifü'l-arz müşâhedât müvel-
lidü'l-humûzalı suyun takayyuh-ı âdî ve afnî basillerini derʻakab mahv u 
itlâf etdiğine kanâʻat-ı tâmme i‘tâ eder.

Mösyö Laborde dahi evride (siyâh kan damarları) derûnuna mâdde-i 
mezbûre zerk edildiği takdîrde hayvânâtın kendilerine icrâ edilen ame-
liyâtdan haberdâr olmadıklarını ve kanlarında şarbon bakterisi mevcûd ise 
onun da hemen âtiyen mahv u muzmahil olduğunu delâil ü berâhîn-i kâtı‘a 
olmak üzere beyân etmekdedir.



920

Demek ki müvellidü'l-humûzalı su âtîde arz olunacak iki sebebden 
[437] dolayı alâim-i afniye-i mütezâyideye ve takayyuha vâzıh bir teʼsîr 
icrâ ve îfâ etmekdedir. İşbu esbâbdan birincisi muhammerât üzerine şid-
detle teʼsîr etmesi, ikincisi de ensiceyi tartîb etmek üzere husûsî bir kuvvet 
ü kudrete mâlik bulunmasıdır.

Süblime mahlûlünde külliyen mefkûd, hâmız-ı fenik mahlûlünde ise 
pek cüz’î mevcûd olan müvellidü'l-humûzalı suyun şu ikinci hâssası na-
zar-ı dikkati celbe şâyândır. Çünkü mücerred o hâssa sâyesindedir ki, 
muzâdd-ı ta‘affün olan âmil-i ensicenin kâffe-i nikâtına tamâmıyla nüfûz 
ve intişâr etmekde ve tahrîbine meʼmûr ve muvazzaf olduğu erkân veya 
anâsır-ı marziye ile temâs-ı mutlakda bulunabilmekdedir.

Meşrûbât, Dondurmalar
Meşrûbâtın hâsıl edecekleri âsâra derece-i harâretlerinin dahl-i küllîsi 

vardır. Ziyâde sıcak olanlar tenebbühe bâdî olur. Fi‘l-i intibâh muvakkat 
bir nev‘ hummâ, nabzın sık ve dolgun vurması, cildin teşennücü, vechin 
şiddetle televvünü gibi a‘râz ile tezâhür eder. Nihâyet bu alâim az veya 
çok bir ter ile nihâyet-pezîr olarak her şey zâil olur. Ilık olanlar gaseyânı 
daʻvet eder.

Çok soğuk meşrûbât ise gışâ-yı muhâtî-i miʻdeye pek şiddetli bir teʼsîr-i 
mesken icrâ etmekdedir. Etıbbâ bu nev‘ meşrûbâtı miʻdenin kay ve veca‘ 
ile müterâfık olan takallusâtına karşı isti‘mâl ediyor.

Derinin her kangı bir noktasına bir parça buz veyâhûd müberrid bir 
mâyi‘ vaz‘ ve tatbîk edildiği zamân hissiyet zâil oluyor. Ufak ameliyât 
meselâ bir şakk, hiçbir veca‘ daʻvet etmeksizin yapılabiliyor. İşte bürûdet, 
miʻdedeki elyâf-ı asabiyeye de aynı vechile teʼsîr ederek onları uyuşduru-
yor, bu uzuvdaki takallusât ve evcâ‘ı teskîn ediyor.

Fî yevminâ hâzâ her tarafda mazhar-ı rağbet olan dondurma, derece-i 
harâreti iʻtibârıyla mübeddil değilse de terkîbce ve binâenaleyh kâbili-
yet-i hazmiyece muhtelifdir. Fonssagrives, dondurmaları iki sınıfa taksîm 
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ediyor. Birinci sınıfa kaymaklı, sınıf-ı sânîye de kaymaksız dondurmaları 
idhâl eyliyor.

[438] Kaymaklı Dondurmalar
Husûsî bir kabda yumurta sarısı, süt, kaymak, şeker ve ıtriyât-ı muh-

telifeyi karışdırarak yapılıyor. Kaymaklı, vanilyalı, çikolatalı, kahveli ilh. 
dondurmaların kâffesi bu nev‘e âiddirler.

Kaymaksız Dondurmalar
Esmâr-ı muhtelife (çilek, ananas, limon, kavun, şeftali, portakal) usâre-

si ile iʻmâl olunuyor.

Kaymaklı dondurmalar biraz ağırca oluyor. Elem-i miʻdeye mübtelâ 
eşhâs onları pek güçlükle hazmediyor. Sınıf-ı sânîde bulunanlara ise çok 
hâmız olmadıkça za‘îf ve nâzik miʻdeleriyle tahammül ediyor.

Dondurma ağır ağır yenilecek olursa cild terli bulunsa bile meşrûbât-ı 
bâridenin husûle getirebileceği avârıza meydân vermez. Maʻa-hâzâ don-
durmadan sonra ber-mu‘tâd içilen aşlama su, yudum yudum şürb olunma-
lıdır.

Mevsim-i sayfda husûsuyla memâlik-i hârrede meşrûbât-ı bâride kes-
retle isti‘mâl edilmekdedir. Harâret-i hâriciye ziyâde olduğu zamânlarda, 
esnâ-yı ta‘âmda soğuk su içmek pek nâfi‘dir. Zîrâ miʻdeyi takviye, teri 
tenkîs, iştihâyı îkâz ve tezyîd eder. Fakat şerâit-i mesrûde hâricinde is-
tiʻmâl olundukda avârız-ı vahîme tekvîn eyler.

Vücûd terli iken çok soğuk veya buzlu bir su içilecek olur ise bundan 
mütevellid teberrüdü müteʻâkib aks-i amel zuhûr ederse ne a‘lâ! Lâkin ba-
zen kazıyye ber-aks olur, bedende umûmî bir teberrüd husûle gelir. Su, ce-
derân-ı miʻdedeki harâretin bir kısmını ahz eder. Derece-i harâret bedende 
tevâzun husûlü için miʻde ve ahşâ-yı sâire noksânî-i harâretlerini cildinki 
ile tazmîn eyler. Derinin tenezzül-i harâreti teri tevkîf eder.

Dem şiddetle aksâm-ı dâhiliye ve a‘zâ-yı merkeziyeye hücûm etdiğin-
den hayâtı sür‘atle tehlikeye ilkâ eden ihtikânât ve iltihâbât tahaddüs ede-
bilir. 
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Ahvâl-i ma‘rûzada soğuk su şürbünü müteʻâkib cümle-i hazmiyede 
evcâ‘, çenelerde takallus, gaşy ve hattâ mevt görülmüşdür.

Doktor Decaisne âfiyet-i tâmmede olan bir şahsın, bir ziyâfetde [439] 
üç-dört dondurma yemesinden sonra şiddetli bir iltihâb-ı miʻdeye mübtelâ 
olduğunu müşâhede etmişdir

İhtiyâtsız, vakitsiz içilen buzlu meşrûbât teʼsîriyle kolera ve kolerin 
zuhûr etdiği herkesin maʻlûmudur.

Otuz beş yaşında bir adam tanırım ki, soğuk su içince kan tükürür. Bu 
âsâr cümlesinden olmak üzere zâtü'l-kasabât ve hücûm-ı ahlât-ı sadrın kes-
retle husûl-yâfte olduğu ve hattâ bazı vekâyi‘de sillü'r-ri᾽e tevellüd etdiği 
rü’yet olunmuşdur.

Şimdiye kadar zikr u ta‘dâd etdiğimiz ârızât şerâit-i âtiye-i erba‘a ile 
daha ziyâde vehâmet kesb eder:

1-Vücûdun evvelce tesahhunu
2-Miʻdenin boş olması
3-İçilen mâyi‘in mikdârca kesreti
4-Derece-i harâretinin dûn bulunması
Muhâtarât-ı melhûzanın önünü almak için riʻâyet olunacak tedâbîri 

serd ü ityân edelim:
Suya bazı ecsâm-ı ecnebiye, hiç olmazsa biraz şeker veya şarâb ilâve 

etmek.
Mâyi‘i yudum yudum içmek, miʻdeye vusûlünden evvel ağızda müm-

kün mertebe teshîn eylemek.
Mâyi‘in şürbünden evvel bisküvi, çikolata ilh. gibi sulb bir mâdde yemek. 
Balolarda, müsâmerelerde vücûd terlediği zamân hafîf çay, punç yâhûd 

sıcak her kangı bir mâyi‘ içmek.
Mehâzîrinden çekinmeyerek bu gibi şeyler isti‘mâline cür’etyâb olun-

dukda kaymaklı ve ale'l-husûs meyveli dondurmalar kadar muhâtarası ol-
mayan romlu hafîf münebbih şerbetler içmek münâsibdir.

Buzlu bir mâyi‘in şürbü akîbinde zuhûr eden avârız-ı muhtelife ve mü-
teʻaddide sıcak bir şey içmekle bazen bertaraf oluyor. Onun için çay, punç 
cemʻiyetlerde dondurmaların tevlîd etdiği mehâlike mâni‘ olmakdadır.
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[440] MUSİKİ VE TEʼSÎRÂTI

Uzv-ı sem‘ ile dimâğ doğrudan doğruya münâsebetdedir. Sâmi‘a 
havâss-ı sâireden ziyâde vezâif-i dimâğiyeye merbûtdur. Melekât-ı akli-
yenin neşv ü nemâ ve terbiyesinde gâyet müessirdir. Asvâtın beynlerdeki 
imtizâc-ı âhenkdârından, kulağa hoş gelecek sûretde asvâtın imtizâcından 
ibâret olan musikiden en evvel müteessir olacak uzv-ı sem‘ ise de bi'l-vâ-
sıta dimâğ bu teessürden hissedâr olur. Şu‘â‘-ı şemsin göze teʼsîrinden 
ziyâde kulak savtdan müteessirdir. Bir melodi ve bu yolda bir musikinin 
vücûdumuza, cümle-i asabiyemize teʼsîri ziyâdedir. Hukemâ-i meşhûre-
den Darwin diyor ki:

"-Asvât-ı musikiye ibtidâ-yı emrde neşv ü nemâ bulmuş ve aşk u alâka, 
rekâbet, zafer ve galebe gibi infi‘âlât ve ihtirâsât ile iştirâk eylemişdir. 
Fi'l-hakîka, çocuk daha söylemeden sadâsına bir nazım vermeğe çabalar. 
Hiç şübhe yok ki, insân daha söylemeden, bir lisâna mâlik olmadan in-
fi‘âlât ve ihtirâsâtını bazı sayhalar ile ifhâm eylemişdir".

Teʼsîrât-ı maʻneviyesi, kuvve-i telkîniyesi, aʻmâk-ı rûhiyede mevcûd 
hissiyâtı îkâz için bir iktidâr-ı hârikulâdesi olan musikinin bazı emrâzda 
teʼsîrât-ı şifâ-bahşâsı muhakkakdır. Lâkin musiki bugün ziyâde kemâl bul-
duğundan bu cihetdeki teʼsîrâtını gayb eylemişdir. Çünkü, âvâm-ı âlî bir 
musikiden, operalardan bir şey anlayamamakdadır. Hâlbuki sehlü'l-idrâk 
bir bestenin, bir nağmenin kulaklara daha ziyâde çarpacağı şübhesizdir. 
Asvât ve nagamâtın cümle-i asabiyeye teʼsîrinde beste ve usûlü, lahnı, ve-
zin ve âhengi, ve'l-hâsıl hâl-i hâzırda fenn-i musikiyi teʼsîs ve teşkîl eden 
birçok husûsâtı nazar-ı dikkate almalıdır.

[441] Sâmi‘anın şu teʼsîrât-ı rûhiyesinde bâsıranın büyük ve mühim bir 
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vesâtatı vardır. Bir tiyatroda, bir mahalde san‘at-ı câzibesi kadar meziyât-ı 
zâtiyesi hüsn ü ânı olan gâyet sevimli, latîf, vücûdu, endâmı mevzûn, na-
zar-rübâ bir dilberin en tabî‘î ve heyecânlı ihtisâsâtını, rûhunun en samîmî 
galeyânlarını îmâ eden o billûrîn nagamâtı, o perrân âhenkleri, ne derece 
müessirdir, taʻrîf u îzâha lüzûm var mıdır? Tabîʻatda âhenkdâr olmak üze-
re hemen her ne görür isek, ne işidir isek bir sûret-i mahsûsada zevkyâb 
olmak zâten fıtratımız iktizâsından değil midir?

Musiki ye᾽s ü kederi izâle, kalbi tahrîk, zihin ve fikri teskîn eder. Cüm-
le-i asabiye sâyesinde tekmîl vücûda teʼsîr ve bu hâlde uzviyetimizde ta-
havvülât-ı mühimme îkâ‘ eyler. Marzâ ve nukahânın musikiye inhimâki 
pek ziyâdedir. Askerî muzıkası bir hastahâne önünden geçtiğinde pence-
relerden sarkan hastaları görmelidir! Paris'de Salpêtrière ve Bicêtre mel-
ce’lerinde verilen konserlerde bülehâ ve humekânın ve meflûcîn ve mas-
rû‘înin sürûr-ı azîmi şâyân-ı dikkatdir. Musikinin bu yolda teʼsîrât-ı şifâ 
ve tesellî-bahşâsından Avrupa'da bazı hastahânelerde ez-cümle Londra'da 
meslûlîne mahsûs dârülhayrda istifâde edildiğini ve musiki için sahne tar-
zında mahaller bulunduğunu gördüm.

Musiki evcâ‘-ı mâddiyeyi teskîn, âlâm-ı maʻneviyeyi tahfîf eyler. Hayât 
düşkünlerini bir hâl-i hadere götürür. Kalblerinde vehn ve kelâli giderir. 
Ahlâkı tasfiye, ezvâk-ı mâddiye ve huzûzât-ı nefsâniyeyi teyakkuzât-ı 
mühlike içinde taharrîden men‘ eyler. Bu cihetle musiki mekteblere, lise-
lere girmelidir.

Hukemâ-i mütekaddime, musikiyi bir mevkiʻ-i iʻtibârda tutmakda idi-
ler. Urfé, Amphion, David vesâireya âid şâʻirâne hikâyât ve esâtîrden sarf-ı 
nazarla yalnız şu‘ârâ-yı Yunaniye'den Hommer'in avârız-ı asabiyeden teş-
fiyesi için (Odise) etıbbânın musiki tavsiye etdiklerine dâir yazdığı fıkra 
şâyân-ı zikr u inbâdır. Asklepiyades →
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[442] Musiki: Sâz
Musiki evcâ‘-ı mâddiyeyi teskîn, âlâm-ı maʻneviyeyi tahfîf eder.

[443] musikiyi ilel-i dimâğiyede tavsiye eylemişdir. Hukemâ-i Arab em-
râz-ı asabiyede musikinin teʼsîrâtını pek güzel anlamışlardır. Ebu Cafer 
Ahmed Zâdü'l-Müsâfir nâmındaki kitâbının "Aşk" bahsinde "şu fikr-i 
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sâbite karşı en iyi vâsıta ve tedbîrin tegannî ve terennüm ve eş‘âr ile işti-
gâl ve ahbâb ile mülâkât, suya, bâğçelere ve güzel yüzlere nazar eylemek 
münâsib ve musikinin rûha teʼsîri şarâbın bedene teʼsîri gibi olduğunu" 
beyân ediyor. Fransa etıbbâ-yı mütehassısîninden Pinel hukemâ-yı müte-
kaddimenin musikiyi tavsiyedeki isâbetini tasdîk eylediği gibi etıbbâ-yı 
meşhûreden Récamier de reçete yazdığı zamân musikiyi ilâve eyler imiş.

Bavyera Dükası Albrecht nıkrîsden mütehassıl evcâ‘dan ancak maʻnî-
dâr ve hüzn-âver musiki sâyesinde halâs olmakda imiş. Doktor Cisneros 
bir İtalyan'da ırku'n-nisâ evcâ‘ının ancak uçurtma ve oyun havâsında bir 
musikinin teʼsîriyle kesb-i sükûnet etdiğini beyân eyliyor.

Musikinin sıhhate teʼsîrine dâir burada binlerce müşâhedât ve emsâl 
zikredebiliriz. Lâkin en ziyâde teʼsîrâtı melankoli, isteri, letarci, monoma-
ni gibi emrâz-ı asabiye ve dimâğiyede görülmekde ve kadîmden beri ilel-i 
mezkûrede tavsiye edilmekdedir.

Musikinin tarzını, temposunu tahvîl ederek emrâz-ı dimâğiyede a‘râz 
u âsâr-ı intibâhiye ve mütehevvire ve hazîne ve sükûneyi teşfiye kâbildir.

Âsâr-ı intibâhiye-i şedîde ibrâz eden ahvâlde mülâyim ve râzî, emrâz-ı 
maʻneviye-i mükedderede gâyet şen ve şatâreti dâ‘î (fanfar) bir musiki 
tavsiye olunuyor. Musikinin teʼsîrât-ı mütenevvi‘asına her gün tesâdüf ey-
lemekdeyiz. Vâlide ve sütnineler bebeklerini ninnilerle iskât eylemekde-
dirler. Bazı asabî kadınların konserlerde baş ağrısından, sinirlilikden kur-
tuldukları görülmekdedir. Hukemâ-yı meşhûreden Voltaire gibi bazıları 
ancak musiki ile hazmedebilmekde imiş. Hattâ etıbbâ-yı ma‘rûfeden biri:

"-Miʻde musikiyi sever" demişdir.

Musiki cümle-i asabiyeyi tehzîz ve bi't-tâlî kalbe teʼsîr ve tarz ve vezn 
ve lahnına göre uzv-i mezkûru ta‘cîl yâhûd te’hîr eylemek üzere deverân 
u cevelân-ı demin seyrini tahvîl eyler. Musikinin bu teʼsîr-i uzvu yani →
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[444-445] Nazar-rübâ bir dilberin en tabî‘î ve heyecânlı ihtisâsatını, rûhunun en 
samîmî galeyânlarını îmâ eden o billûrîn nagamâtı ne derece müessirdir!

San‘at-ı câzibesi kadar meziyât-ı zâtiyesi, hüsn ü ânı olan gâyet sevimli, latîf, 
vücûdu, endâmı mevzûn 

Musiki ye᾽s ü kederi izâle, kalbi tahrîk, zihin ve fikri teskîn eder.
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[446] Orangutan maymunun nagamât-ı musikiyeyi mahzûnâne istimâ‘ı

mâddîsi husûsuyla kadınlarda ve asabî ve hastalıklı olanlarda ve henüz 
hastalıkdan kalkanlarda görülür ki, onlarda kan aʻsâba, sükûn ve sükûneti 
emredecek derecede zengin değildir. Musikinin cümle-i asabiyeye teʼsîri 
Balzac'ın dediği gibi hayât içinde başka bir hayât îkâ‘ edecek derecede 
ziyâdedir. Sûret-i teʼsîr âhenge, besteye vesâir husûsâta →

Gergedanın muzıka dinleyişi
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[447] Âdî maymunun tarz-ı istimâ‘ı

göre şedîd ve mütenevvi‘dir. Meselâ bizim en meşhûr ve millî besteleri-
mizden "Ey Gâzîler!" yâhûd "Cezayir" havâsı ile Chopin'in meşhûr "Mar-
che Funebre"i insânın aʻsâbına pek ziyâde teʼsîr eder ise de bu teʼsîr bir 
değildir. Bazı beste ve âhenkler şevk u sürûru, bir takımı da hüzn ü kederi 
îkâ‘ eder. Teʼsîrât-ı rûhâniyedeki bu ihtilâf ve ihtilâfa bâdî-i sebeb →

Nagamât-ı musikiye ile sermest bir hipopotam
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[448] âdetâ bir sır hükmündedir. Rüfekâ-yı kirâmımdan Doktor Rıza Tev-
fik Bey diyor ki:

"-Raksa getirecek havâlar bilhâssa mevzûn ve muttarid bir savt üzere 
mümkün mertebe tempolu bestelenmiş olanlardır. Farazâ akşâm serinli-
ğinde Kumkapı →

Arslanın bir opera parçasını hîn-i istimâ‘ındaki tavrı

taraflarında bir gazinonun önünden geçerken, içeride çalınan laternadan 
intişâr eden muttarid ve yeknesak ihtizâzât içeride kıvrak bir kassâb havâsı 
çevrildiğini sezdirince insânın âdetâ ayakları dolaşır. Hele bu türlü [449] 
oyunlarla biraz âşinâlık varsa!.. Kâğıdhane'de veyâhûd başka bir seyir ye-
rinde Yakomi çiftetelliyi çalarken birçok merâklıların omuzlarına bakınız! 
Hemen hepsinin tesviyesi bozukdur. Omuzların hareketi bilâ-ihtiyâr çifte 
na‘ranın temposuna tâbi olur".
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Nagamât-ı musikiyeyi dinleyen bir kaplanın hâli

Musiki yalnız infi‘âlât ve ihtirâsât-ı nefsâniyeye ve hayât-ı hissiyeye 
teʼsîr etmeyip idâre-i bedeniyedeki kâbiliyet-i hareketi ve mâddî ve uzvî 
ve adalî metâneti [450] îkâz eyler. 
Hammâlların, rençberlerin, gemi-
cilerin nagamât-ı mevzûne sâye-
sinde a‘mâl-i şâkkaya nasıl göğüs 
verdikleri cümlece maʻlûmdur. 
Heyamola kuvve-i muhassalasının 
teʼsîrât-ı hârikulâdesi vâreste-i arz 
u beyândır. Hareketde olan asker 
muzıka sâyesinde daha az yorulur. 
Ziyâde fakrü'd-deme mübtelâ olup 
hafakâna uğramaksızın on adım 
atamayan genç kızların bir orkestra 
sadâsıyla bütün gece raks eyledik-
leri ve aslâ yorulmadıkları her gün 
görülmüyor mu?

Muzıkanın teʼsîriyle esneyen, nihâyet 
derîn bir uykuya dalan balıkçıl kuşu
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İhtisâsât-ı musikiye gâyet nâzik ve nahîf ve hassâs zevâtda gâyet şedîd 
intibâhât ve teyakkuzâta bâdî olur. Yüz kızarması, gözlerin parlaklaşması, 
teneffüsün iç çekmeler ile kesilmesi, teşennücî bir heyecân, miʻdede, bo-
ğazda bir ağrı, ensede ürperme ile birlikde ihtizâz-ı nefsânî-i umûmî bir 
âheng-i musikinin teʼsîriyle husûle gelir. Bu hâl-i nevbet, evet âdetâ bir 
sinir nevbeti ve gözyaşları ile nihâyet bulur ve vücûdda gayr-ı kâbil-i taʻrîf 
bazen teşennücî ve devârî bir yorgunluk bırakır.

[451] Bu derece derîn ihtisâsât nihâyet cümle-i asabiye-i merkeziyeyi 
(dimâğî-i şevkî) ziyâde sarsar ve evvel emirde o kadar âşikâr olmayan 
hâlât-ı maraziyeyi tedrîcen ızhâra başlar. Nihâyet sar‘a, histeri, melankoli 
vesâir ihlâlât-ı asabiye-i şedîde zuhûr eyler. Hücrelerde nihâyet ömürlerini 
geçiren ne kadar erbâb-ı musiki vardır! Bazı âhenkleri (senfoni) işiderek 
ihtilâcâta tutulan Mozart, Berliuse, Malibran gibi meşâhîr-i musikişinâsân 
çokdur.

Bir baykuşun muzıka dinleyişi

Binâenaleyh musikiye ziyâde ibtilâ pek fenâdır. Muhtelif ve muhtelit 
bazı âhenk ve makâmâtı sûret-i dâimede istimâ‘ avârız-ı asabiye zuhûruna 
sebeb olur. Böyle bir i‘tiyâd ihtinâk-ı rahm nevbâtını îkâ‘ edebilir.
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Bir musiki ne kadar basît olur ise yorulmaksızın anlaşılması o derece 
kolay ve sıhhate ve uzviyet-i hayvâniyenin inânını zabt eden cümle-i asa-
biyenin muvâzenetine o derece muvâfıkdır.

A‘mâk-ı rûhiyeye kadar teʼsîr ederek nev‘ u cinsine göre kâh şevk [452] 
u sürûr kâh hüzn ü keder getiren, ya için için ağlatan yâhûd doya doya gül-
düren, en sengîn-dil insânları münkâd kılan o latîf rûh-nevâz âhenkler, o 
billûrîn nağmeler yalnız nev‘-i beşere değil, silsile-i hayvâniyede hemen 
kâffe-i mahlûkâta teʼsîr eylemekdedir. Bu hâl eskiden beri maʻlûmdur. 
Hattâ taşrada bir musikişinâsın mahâretinden bahsolunurken:

"-O zât okurken, şarkı söylerken, çalarken başına bülbül kondurmuş-
dur" derler. Seyr u hareketini, hatvesini muzıkanın temposuna uyduran at-
lar görülmüyor mu? Sirklerde âdetâ polka, polka mazurka oynayanlarını 
görmüyor muyuz?

Muzıka dinleyen bir timsahın başı
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Grétry nâm zâtın örümceği âdetâ darb-ı mesel sırasına geçmişdir. Bu 
zât parmağını muzıka altına götürür götürmez haşere bulunduğu yerden 
iniyormuş.

İngiliz hukemâsından biri Londra hayvânât bağçesinde bir orkestra ih-
zâr ederek bu bâbda tecrübeye girişmiş ve musikinin insânlarda olduğu gibi 
hayvânâtda da muhtelif tabîʻatlar üzerinde muhtelif teʼsîr hâsıl eylediğini, 
bazılarında ihtirâsât ve alâim-i teheyyüc, diğerlerinde bir tevekkül ve sükûn 
hissi, bir takımında bir hâl-i lâkaydî husûle geldiğini müşâhede eylemişdir. 
[453] Âlât-ı musikiyeden trampeta ve davul gibiler çarpaları ziyâde bir te-
hevvüre sevk, hâlbuki kemân sesi merâklarını celb etmişdir. Musikinin may-
munlar üzerine teʼsîri pek ziyâde câlib-i merâkdır. Hekîm-i mezkûr, muhar-
rik bir havâ çalındığında yüzlercesi bulunan bir kafesde küçük bir köşkdeki 
oyunların seslerin derʻakab kesildiğini ve bazılarının ellerini, ayaklarını ka-
vuşdurup kemâl-i sükûn ile muzıkayı dinlediğini ve husûsuyla orangutanın 
ehviye-i latîfeden ibrâz-ı memnûniyet ve muzıkanın hitâmında alâim-i in-
fiʻâl ve adem-i hoşnûdî ızhâr eylediğini beyân ediyor.

Yerinden pek güçlükle kalkan hipopotam muzıkanın teʼsîriyle ağır ağır 
kalkarak etrâfında dönmüş, kulaklarını diken, boynuzunu kaldıran gerge-
dan muzıkacının üzerine atılmış, arslanlar hafîf çalınan havâları memnû-
niyetle dinlemişler ve daha cânlı havâlarda âsâr-ı tehevvür göstermişler, 
kafesin arkasında yatan ihtiyâr bir kaplan mülâyim havâlardan ızhâr-ı hoş-
nûdî eylemiş, kobra nâmındaki müdhiş yılan çöreğini bozarak başını kal-
dırmış ve dalgalanmağa başlamış, timsah muzıka çalınmağa başladığında 
başını sudan kaldırarak dinlemiş ve havâ değişdirilince suyun içine dalarak 
bir daha zuhûr eylememiş, baykuşlar hiçbir heyecân eseri göstermeksizin 
kemâl-i hoşnûdî ile dinlemişler, ihtiyâr bir balıkçıl kuşu da dalgın dalgın 
dururken musikinin ilk sadâsıyla esnemeğe başlamış ve nihâyet derîn bir 
uykuya dalmışdır.
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[454] VEREM HASTALIĞINDAN KESRET-İ VEFEYÂT, 
MUSÎBET-İ DEHŞET-FERSÂ

Cemʻiyet-i beşeriye üzerindeki hasâr ve tahrîbâtı nokta-i nazarından en 
şedîdü't-teʼsîr bildiğimiz emrâz-ı müstevliyenin bi't-tedrîc tenâkus etmesi-
ne ve âdetâ mahv u mün‘adim olmasına rağmen kendi kendine tahassul ü 
tekessür ve lâ-yenkatıʻ terakkî etmekde bulunan bir belâ-yı müdhiş var ki 
o da "edrânü'r-ri᾽e" nâm-ı nuhûset-encâmını taşıyan verem illet-i mahûfe 
ve mehîbesidir. Bu maraz-ı müdhişe giriftâr olarak fedâ-yı cân edenlerin 
adedi en insâfsız emrâz-ı müstevliyenin ârızaten hücûm ve savletlerinden 
mütehaddis vefeyâtdan pek ziyâdedir.

Tederrün, düşmanlarımızın en korkunç, en gaddârı olduğu hâlde vâ 
esefâ ki, hücûm ve savlet-i dâime ve müterakkiyesine karşı hemen lâkayd 
ve bîgâne bulunuyoruz.

Bir harb vukû‘unda, emrâz-ı müstevliye zuhûrunda telefâtın mikdârı 
fart-ı teessürle şu kadar deyip tahdîd ü taʻyîn edilir. Ez-ân cümle on dör-
düncü asırda hüküm-fermâ kara tâ‘ûn epidemisinde yalnız Paris'de elli bin 
nüfûs zâyiʻ olmuşdur, deniliyor. Gerçi kolera, tâ‘ûn gibi emrâz-ı istilâiye 
zamânlarında vukû‘a gelen vefeyât veyâhûd muhârebelerdeki telefât dahi 
nazar-ı iʻtibâr ve ehemmiyete alınmayacak şeylerden değil ise de bu gibi 
ahvâl ve vekâyi‘-i müessife milel ve akvâm-ı muhtelife meyânında ara sıra 
tahaddüs edip tekerrürü, az çok uzun bir zamâna muhtâc bulunan mesâib-i 
ârıziye ve fevkalâdedendir.

Hâlbuki mevzû‘-ı bahsimiz olan bu hastalık bir sûret-i dâime ve mun-
tazamada icrâ-yı tahrîbat ile ebediyyü't-teʼsîr bir musîbet, bir belâ sırası-
na geçmiş ve her sene, şimdiye kadar en şiddetli, en dehşetli bildiğimiz, 
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işitdiğimiz tâ‘ûn epidemilerinin hemen üç misli nüfûsu mahv u perîşân 
ederek bunca telefât ve zâyiʻâta bâdî olmuşdur.

[455] Hattâ Fransa'da her sene verem illetinden vefât edenlerin mikdârı 
yüz elli bin adedi gibi câlib-i hayret ve rikkat bir yekûna bâliğ ve vâsıl 
olmakdadır ki, düşünülürse az bir şey olmayıp bu kadar eşhâsın Toulouse 
gibi bir şehr-i cesîmin iskânına kâfi olacağı derʻakab anlaşılır.

Paris Fakültesi'nin meşâhîr-i mu‘allimîninden Doktor Brouardel morg 
dedikleri mevtâhânede tıb kânûnunun ders-i amelîsini verir. Cihet-i adli-
yeden gönderilen mecrûhan, maktûlen, mesmûmen veya müntehiren veya 
kazâen vefât etmiş kimselerin feth-i meyyitini icrâ ederken tabî‘î akci-
ğerleri muʻâyeneden geçiriyor. Tanzîm etdiği cedvele bakılınca emvât-ı 
mezkûrenin yüzde yetmiş beşinde illet-i dereniyenin az çok mevcûdiyeti 
anlaşılmakda. Hattâ mu‘allim-i müşârunileyh der ki:

"-Otuz senelik müşâhedâtıma istinâden söyleyebilirim; mütemâdiyen 
on, on beş yıl Paris gibi, Londra gibi milyonlarca nüfûsun mecma‘ı olan 
kalabalık şehirlerde ikâmet edenler içinde veremden muʻâf kalan pek en-
derdir. Belki yüzde beş-on bahtiyâr çıkabilir. Üst tarafı behemehâl illete 
dûçâr olur. Fakat bu dûçâr olanların kâffesinde hastalık terakkî edip mû-
cib-i mevt olacağını zannetmek büyük bir hatâdır. Taşlık ve kuvve-i in-
bâtiyesi olamayan tarlada tohumların mahsûl vermediği gibi bu insânların 
çoğu da illetin tevessü‘üne müsâʻid değildir. Verem mahdûd olarak kalır; 
o âlâmı hissetmez bile. Seksen sene, yüz sene yani ömr-i tabî‘îsiyle yaşar 
gider. Bazısında hastalık terakkî ve tevessü‘e başladığı hâlde ya müzde-
him şehri terk ile kırlara, köylere çekilmesinden veya şerâit-i tabî‘iye-i 
sâireden dolayı hastalık tevakkuf ve istîlâ etdiği kısım sertleşip çıban yeri 
gibi nedbe şekline münkalib olur. Bu türlüler de ömr-i tabî‘îleriyle mu‘am-
mer olurlar. Bir üçüncü zümre var ki o bîçârelerin bünyesi, mizâcı, şerâit-i 
hayâtiyesi vereme müsâʻid ve muvâfıkdır. İllet seyr-i meş᾽ûmunda devâm 
ile cevânibini istîlâ ve vücûdu rahnedâr eder ve mevt ile ef‘âline yekûn 
çeker".

Her müteverrimin veremden ölmediğine kanâʻat hâsıl etmek için bu 
delâil yetişir.
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İşte verem deyip geçiverilen o maraz-ı sârînin mûcib olduğu telefât cid-
den veleh-bahş-ı ukûl u ezhân olacak nisbetde ne kadar ziyâde [456] ve 
çok ise bilakis bu âfet-i bed-encâmın men‘-i intişârı ve tahdîd-i sirâyeti de 
o nisbetde ufak fedâkârlıklarla mümkinü'l-husûldür.

Vereme çâresâz olmak üzere isti‘mâl edilen vesâit-i müessire-i mü-
tenevvi‘ayı beyândan akdem hastalığın sûret-i seyri, mikrobu gibi bazı 
husûsiyetini nazar-ı tedkîkden imrâr edelim.

Hastalık pek batî sûretde seyr u kemâl-i sükûnet ile edvâr-ı ahîresine 
muvâsalat ve zavallı hastaları ihlâk eyler.

Bundan otuz beş sene akdem ilk defa olmak üzere Fransa etıbbâ-yı 
meşhûresinden Doktor Willmann müteverrimlerin mahsûlât-ı dereni-
yesinden müstahrec ufak parçaları hayvânâtın derileri altına bi'l-idhâl 
hayvânât-ı mülkihanın da aynı maraza mübtelâ ve biraz sonra telef ol-
duklarını müşâhede ederek hastalığın sirâyetini ityân ü isbât eylemişdir. 
Fakat o târîhde zevâhî-i şehîr, hekîm-i bî-nazîr üstâd Pasteur'ün himemât-ı 
müşkil-ber-endâzesiyle bilâhare kesb-i vukûf ve ıttılâ‘ edilen fenn-i celîl 
ve bedî‘ mikrobu olmadığından illetin mikrobu bilinememişdi. Sonradan 
Almanya mütehayyizân-ı etıbbâsından Robert Koch onu da bulmağa mu-
vaffak olarak düşmanın kim olduğu, evsâf u ef‘âli neden ibâret bulunduğu, 
ne gibi vesâitle müdâfaʻa mümkün olabileceği meydâna çıkarılmışdır. Bu 
da sâir mikroblar gibi hârikulâde küçük, rakîk bir mahlûk-ı hurdebînî olup 
tûlü bir milimetrenin binde ikisi, üçü kadardır. O kadar sür‘atle tekessür 
ve tenemmüv eder ki, birkaç sâ‘at zarfında binlerce hem-cinsleri tahassul 
ü tekevvün ve bunlar da aynı sûretle tenâsül ü tevâlî eyler. Mikrobların 
birçoğunda olduğu gibi Koch basili de ziyâdesiyle müessir ve kuvvetli 
bir sem ifrâz ederse de asıl tehlike bu uzviyât-ı sagîre-i hurdebînînin her 
yerde, her tarafda yaşayabilip tekessür etmesinden neşʼet etmekdedir. Zîrâ 
verem mikrobları, müteverrim ineklerin süt ve etlerinde, sokak ve duvar-
lardaki tozlarda, parkelerde, elbise ve döşemelerde bulunabilir. Ale'l-husûs 
tedâbîr-i lâzımeye tevessül etmeyen ve öksürerek rastgele her yere tüküren 
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müteverrimlerin iskân etdikleri bir oda veya hânenin hemen her nokta-
sında, her köşesinde basillere tesâdüf edilir. [457] Ekseriyâ bu hastalık 
meslûlînin balgamları vâsıtasıyla sirâyet ü intikâl etmekde olduğundan her 
yere tükürmek âdet-i sakîmesi seyyiesindendir ki, hemen her ân u zamân 
dûçâr-ı intân olmak tehlikesine ma‘rûz bulunuyoruz. Eğer herkes bi'l-it-
tifâk mendile yâhûd daha iyisi ceybinde bir tükürük hokkası bulundurarak 
ona tükürmüş olsa verem hakîkaten nâdirü't-tesâdüf hastalıklar ıdâdına dâ-
hil olur.

Hâlbuki kazıyye ber-aks olup bu illetle musâb felâketzedegânın hepsi 
sirâyete vesîle olan esbâb-ı müessiredendir. Meselâ müteverrim bir şahsın 
kahvede, tiyatroda, tramvayda bulunduğunu farz etsek, öksürük nevbetle-
riyle dâimâ muztarib olan o bîçâre öksürüğü müteʻâkib ber-mu‘tâd yere 
tükürür. Milyonlarca basilleri ihtivâ eden o balgamlar kurur kurumaz toz 
hâline münkalib olur ve hâmil olduğu mikroblar havâda seyr u sefer, o 
havâyı teneffüs edenlerin ciğergâhına kadar nüfûz eder ve illetin tohumla-
rını serper.

Müteverrimînin iskân etdiği, gezdiği, bulunduğu her yerde, ez-cümle 
sokaklarda, postahânelerde, istasyonlarda, omnibüslerde, tramvaylarda, 
kirâ arabalarında, trenlerde ilh. aynı tehlike mevcûd olup o gibi mahaller-
de verem mikrobunun ciğerlerimize nüfûz u ubûruna, müteverrim olmak 
muhâtarasına dâimâ müheyyâ bulunmakdayız.

Vücud, Vereme Karşı Kendini Ne Yolda Müdâfaʻa ve Muhâfaza 
Ediyor?
Şâyân-ı teşekkür ahvâldendir ki, Cenâb-ı Hâfız-ı hakîkî bizi bu mehâ-

likden hıfz u vikâye etmek üzere bazı vesâit bahş u ihsân etmişdir. Bir 
hastalığın tahassul ü tekevvünü için mikrobun insânla telâkîsi kâfi olmayıp 
bu bâbda daha birçok ahvâl ü şerâitin ittihâd u iʻânesi elzem ü ehemdir.

Beden her tarafdan kendini ihâta ve tehdîd eden esbâb-ı maraziyeye ve 
mikroblara karşı vesâit-i mütenevvi‘a-i tedâfü‘iye ile mücehhez ve müs-
tahkemdir. Maksadımızı îzâh için verem mikrobunu nazar-ı mütâlaʻaya 
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alalım ve bu mikrobun akciğerlere vusûlüne kadar geşt ü güzâr edeceği 
tarîkı taʻkîb ve tedkîk edelim:

[458] Toz ve mikroblarla memlû olan havâ evvel emirde burundan 
mürûr edecek değil mi? Bu cevf-i tabî‘înin dâhili kıvamlı ve lüzûcî bir 
mâyi‘ ile mestûr bulunan gışâ-yı muhâtî ile mefrûş olduğundan mevâdd-ı 
mezkûre havâ ile birlikde mecârî-i teneffüsiyeye dühûl etmek isteyen mik-
robların kısm-ı aʻzamını zabt u tevkîf eder. Bu muhâfız-ı tabî‘îden kurtu-
larak yoluna devâm eden mikrob bakıyyesi kasabâta (nefes boruları) kadar 
gelir. Orada da aynı evsâf ve tabîʻatda olan ikinci bir mâni‘aya daha tesâ-
düf eder. Zîrâ kasabâtın sath-ı dâhilîsi de tıbkı enfde olduğu gibi gışâ-yı 
muhâtî ile mefrûş ve gışâ-yı mezbûr üzerinde yapışkan bir mâyi‘ mevcûd-
dur. Burunda bu gibi mevâddın terâkümü ufak bir taharruş ve teheyyücü 
mûcib olarak sümkürme dediğimiz fi‘l vâsıtasıyla onların def‘ u ref‘ini 
ve derûn-ı kasabâtdaki mevâdd-ı muzırranın da öksürük ile tardı mecrâ-yı 
teneffüsün tathîr u tanzîfini istilzâm etmiş olur.

Şurası da bilinmelidir ki, gışâ-yı muhâtîler üzerinde bulunan o lüzûcî 
mâddelerin mikrobları tahrîb, hiç olmazsa onların derece-i semmiyetlerini 
taʻdîl ü tahfîf etmek gibi bir vazîfe ve hâssa-i mühimmeleri de vardır. Sâ-
niyen enf, kasabât ve ri᾽eteynin gışâ-yı muhâtîleri sâlim oldukça basiller 
oralardan mürûr u ubûr edemezler.

Maʻamâfîh güzergâh-ı cihâz-ı teneffüsü işgâl eden gışâ-yı muhâtînin 
rahnedâr bulunduğu farz u takdîr edilse acabâ oradan derûn-ı bedene für-
ceyâb-ı dühûl olacak Koch basili behemehâl cibilliyetini ızhâr yani edrân 
taʻbîr etdiğimiz hurdebînî küçük veremler (urlar) tekvîn ederek bi't-tedrîc 
akciğerleri tahrîb ve dolayısıyla hâmili olan şahsı mahv u ifnâ edecek mi? 
Hayır, mutlakâ edecek denilemez. Çünkü vücûdda bazı âsâr u alâim-i fiz-
yolociye meşhûd ve nümâyân olmakdadır ki, intizâm ve mükemmeliyetini 
tasavvur ve tahayyül cidden akıllara hayret vermekdedir. İdâre-i bedeni-
ye, bu mahlûkât-ı sagîre-i muzırraya mukâbil muntazam bir hey’et-i in-
zibâtiyeye mâlikdir. Damarlarda, eczâ ve ensice-i bedeniyede fagosit tes-
miye olunan küreyvât-ı beyzâ dolaşmakda ve yollarında tesâdüf etdikleri 
ecsâm-ı garîbe ve ecnebiyeyi bel‘ etmekdedir.

İşte bu sebebe mebnîdir ki, verem mikrobları akciğerlere hücûm ve 
cihâz-ı teneffüsü istîlâ etdikleri zamân fagositler derʻakab o nikâta [459] 
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bi'l-ictimâʻ ârızaten dâhil olan mikrob ile ceng ü cidâl ve onu bel‘ ve hazm 
ile âheng-i vezâif-i uzviyenin ihlâl ü ifsâdına mâniʻ olurlar.

Fakat hayfâ ki, şu vesâit-i muntazama-i tedâfü‘iye şu esbâb-ı müessi-
re-i vâkıye ancak sıhhat ü âfiyet-i tâmmede olan zevâtda bi-hakkın icrâ-yı 
teʼsîr edebilir. Yoksa vücûdu ârızaten az buçuk yıpranmış olanlarda bile 
pek âciz bir hâlde bulunur. O gibilerde mikrob akciğerlerde istikrâr ede-
rek illet-i menhûsenin zuhûrunu muʻlin olan edrânın teşekkülüyle netîce-i 
müellime ve müdhişesine ibtidâ ve ibtidâr eyler ise de henüz bu hâlde olan 
müteverrimîn hastalığın edvâr-ı müteʻâkibesine binâenaleyh mevte sûret-i 
katʻiyede mahkûm değildir. Zîrâ şahsın teşekkülât-ı bedeniyesi müsâʻid 
ise mikrobun tevlîd etdiği deren mazhar-ı tekemmül ve nemâ olmadan em-
lâh-ı kilsiye ile tasallüb ü tecemmüd eder ve bir nesc-i lîfî ile ihâta oluna-
rak gayr-ı muzır bir hâle girer. Lehü'l-hamd illet-i dereniyenin bu vechile 
şifâ-yâb olması kesîrü'l-vukû‘dur.

İşte böylece bünyesi ve teşekkülât-ı cismâniyesi kavî ve metîn olanla-
rın, şerâit-i sıhhiye-i münâsibede ömür-güzâr bulunanların ri᾽elerine dühûl 
eden mikroblar mahv u muzmahil olmakdadır. Yine aynı sebebe müstenid-
dir ki, sillü'r-ri᾽e[ye] amele gürûhunda, küçük meʼmûr ve tüccârlarda, daha 
doğrusu tozlarla memlû muzır ve gayr-ı sâf bir havâ teneffüs eden eşhâsda 
daha ziyâde tesâdüf edilmekde ve pek çok telefâta bâ‘is bulunmakdadır.

Hattâ Fransa meşâhîr-i etıbbâsından Mösyö Brouardel ahîren cem‘ ve 
tertîb etdiği istatistiklerle mesʼeleyi mâddeten ve muvazzahan isbât et-
mişdir. Mu‘allim-i müşârunileyhin gösterdiği vekâyi‘e nazaran şerâit-i 
müstahsene-i sıhhiyede bulunan mahallâtda edrânü'r-ri᾽eden mütehassıl 
vefeyât bunun aksi şerâitde olan mevâki‘dekinden hemen dört misli daha 
az bulunuyor.

Verem illetinin yere tükürmek âdet-i reddiye ve meş᾽ûmesiyle intişâr ve 
tevsî‘-i dâire-i hasâr etdiği bugün sûret-i katʻiyede tebeyyün etmiş hakâ-
yık-ı fenniyeden olduğundan rast gelen yere tükürmemek gibi pek basît bir 
tedbîr hastalığın men‘-i tekessür ve intişârı husûsunda en müessir ve yegâ-
ne bir çâredir. Şehirlerin her tarafında, yollarda, evlerde, tramvaylarda ilh. 
tükürük hokkaları konduğu ve bunlar taht-ı teftîş ve tarassudda bulundu-
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rulduğu ve herkes de onların gayrı mahallere tükürmediği takdîrde [460] 
bu yüzden olan zâyiʻâtın gereği gibi tedennî ve takallül edeceği âzâde-i 
kayd ü iştibâhdır.

Bu hastalığın tekessürü husûsunda sefâletin de dahl-i azîmi vardır. 
Binâenaleyh mesâkinin hıfz-ı sıhhate muvâfık bir sûretde inşâsı, tecdîd-i 
havâ kazıyye-i mühimmesinin mümkün olduğu kadar nazar-ı dikkat ü iʻ-
tinâda tutulması, mey-gedelerde isrâf edilen meblağın tegaddî uğruna sar-
fı, mukavvî ve muntazam bir tarz-ı maʻîşet ve hayât tertîbi ehemmiyeti 
inkâr olunamayacak umûr-ı nâfiʻadandır.

Cihânın her tarafında bundan on sene evveline gelinceye kadar bu 
musîbet yüzünden edilen zâyiʻâta hiçbir vechile çâresâz olmak ümîdleri 
mefkûd ve verem mikrobunun hadd ü pâyân tasavvur edilemeyen bunca 
tahrîbâtı karşısında etıbbâ ellerini böğürlerine koyarak düşünmekde iken 
fî yevminâ hâzâ Almanya ve İsviçre'de icrâ edilen tecârüb sâyesinde ve-
rem illetine kemâl-i muvaffakiyetle mukâbele ve müdâfaʻa ve hattâ ihrâz-ı 
galebe edebilecek bir vâsıta meydâna konulmuşdur ki, o da dârüşşifâlar, 
sanatoryalardır.

Otuz sene evvel Almanya etıbbâsından Brehmer ve şâkirdi Dettweiler 
esâsı mebzûl ve mukavvî bir tedbîr-i gıdâî, istirâhat-i mâddiye ve maʻne-
viye, ciyâdet-i dâime-i havâdan ibâret olan bir tedâvî-i sıhhîye riʻâyet sâ-
yesinde veremin ilk derecelerinde bulunan hastagânın ekseriyetle şifâyâb 
olduklarını veyâhûd tamâmıyla iʻâde-i âfiyet etmedikleri ahvâlde hasta-
lıklarının hayli bir müddet  -ki alelâde üç-dört sene-  tevakkuf eylediğini 
görerek nazar-ı dikkati celb etmişlerdir.

Bunun üzerine sûret-i mahsûsada idâre olunan şifâhânelerde vakt ü hâli 
müsâʻid zevât tarafından taʻkîb edilen şu müdâvât-ı sıhhiyenin fevâid ve 
muhassenâtı tahakkuk eder etmez bu tarz tedâvînin sunûf-ı fukarâ hak-
kında da kâbil-i tatbîk olup olmayacağı yani enzâr-ı istifâde-i umûmiyeye 
mevzû‘ dârüşşifâlar te’sîs ile illet-i dereniyenin en ziyâde tesâdüf olun-
duğu amele ve fukarâ takımının teşfiye ve tedâvîlerini te’mîn mümkün 
olup olmadığı mesʼelesi [461] ortaya çıkmışdır. Profesör Leiden ve Doktor 
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Panviç'in teşvîk u tergîbi ile erbâb-ı hamiyet ve ashâb-ı servet ü yesâr işe 
girişmiş ve bu husûsda muhtelif şirket ve cemʻiyetler te’sîs edilmiş ve ta-
raf-ı hükûmetden de birçok teshîlât ve te‘âvünât gösterilerek Almanya'da 
beş sene zarfında avâm-ı nâsa mahsûs yirmi kadar şifâhâneler vücûda ge-
tirilmiş ve bunlar ile de iktifâ olunmayıp yirmi binâ daha inşâ edilmekde 
bulunmuşdur.

Havâ-yı sâf ve ceyyid esâs-ı tedâvîyi teşkîl etdiği cihetle sanatoryalar 
şehir hâricine, ormanlar civârına, ağıl ortasına yapılmakdadır. Binâlar ol 
vechile yapılmışdır ki, ortada laboratuvar, hekîm odası, jimnastik ve tedâvî 
bi'l-mâ᾽ koğuşları, cenâheynde ise hastaların odaları bulunmakdadır. Her 
oda iki-üç hasta istî‘âb edebilecek bir vüsʻatde olup yalnız yatmağa tahsîs 
edilmişdir. Marzâ sabâhleyin kalkar kalkmaz yatağını bazen de döşeğini 
yapıp ta‘âmhâneye gider. Arzu etdiği kadar süt, hâs francala ve tereyağın-
dan mürekkeb bulunan kahvaltısını ekl eder. Öğleden iki buçuk sâ‘at evvel 
yine ta‘âmhâneye avdet ile ikinci defa olmak üzere süt, ekmek ve öğleyin 
ekmek, et kızartması, sebze, meyve, süt ve biradan ibâret ta‘âmını tenâvül 
eyler. Öğleden dört sâ‘at sonra sütlükahve, tereyağı ile ekmek ve bundan 
üç sâ‘at sonra da akşâm ta‘âmını ahz eder. Akşâm ta‘âmında öğleyin yedi-
ğinden fazla olarak çorba da vardır. Yemekler tabaklar derûnuna mütesâ-
viyen tevzî‘ olunmayıp yemeği hâvî olan tabak dolaşdırılır ve herkes arzu 
etdiği mikdârı alır.

Her yemekden sonra hastalar husûsî küçük bir salona giderek ağızlarını 
muzâdd-ı taʻaffün mâyi‘ât ile gasl eder ve dişlerini fırçalarlar. Herkesin 
fırçası da kendisi tarafından numaralanan bir bardak derûnunda mevzû‘ ve 
mahfûz bulunur.

Tedâvî bi'l-havâ, ekâlîm-i muhtelifede yaz kış kâbil-i tatbîk ve icrâ olup 
sanatoryalarda ber-vech-i âtîdir:

Her şifâhânede, cenûba ma‘rûz ve güneş ve yağmur ve rüzgârdan 
mahfûz istirâhat salonları mevcûd olup marzâ günün en büyük kısmını 
orada imrâr eder. Burada bulundukları müddetçe uzun sandalyeler [462] 
üzerine uzanarak ve sanatoryadan verilen yünden ma‘mûl battâniyelerle 
örtünerek konuşmak ve okumak ile vakit geçirirler.
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Bilâhare iʻâde-i âfiyet etdikçe civâr ormanlarında, ağıllarda gezer ve 
şifâhâne göl veya nehir civârında ise vapurlarla dolaşır, balık tutarlar 
yâhûd ictimâʻ salonunda bulunarak piyano, domino, bilardo gibi şeylerle 
eğlenirler.

Alafranga sâ‘at on olunca herkes yatar. Yatak odalarının pencereleri 
bütün gün açık olduğu gibi hekîm tarafından men‘ edilmedikçe geceleri 
kapadılmaz.

İşte bu vechile edrânın tedâvîsindeki şerâit-i esâsiye-i selâse "havâ-yı 
sâf ve ceyyid", "istirâhat", "kesret-i me’kûlât" mevki‘-i fi‘l ve icrâya kon-
makdadır. Fakat müdâvât-ı ma‘rûzanın hüsn-i teʼsîr edebilmesi marîzin 
istirâhat-ı maʻneviyeye de mazhar olmasına menût ve vâbestedir.

Bu gibi umûmî sanatoryalar fukarâ-yı ahâlînin muhâfaza-i hayât ve sıh-
hatleri maksad-ı hayr-mersadıyla inşâ ve iʻmâl edilmiş hayrâthânelerden 
ibâret olduğu cihetle şifâhâneye mürâcaʻat eden fukarânın, erbâb-ı ihtiyâ-
cın bî-kes kalan âilesine muʻâvenet ü sıyânete meʼmûr cemʻiyet ve şirket-i 
hayriye-i müteʻaddide dahi vâriddir.

Sanatoryaların ekserîsine merbût ve mülhak husûsî destgâhlar da mev-
cûddur ki, orada hastagân "porselen üzerine resim yapmak, oymacılık" 
gibi hastahâneden hurûclarından sonra san‘atlarını tebdîl ve maʻîşetlerini 
te’mîn ile sıhhat ü hayâtlarını tahrîb etmeyecek bir ma‘rifet tahsîl etmek-
dedirler.

Sanatoryumdaki müddet-i ikâmeti hoşça geçirebilmek için muhtelif 
konserler, balolar, tiyatrolar tertîb edilir. Haftada bir yâhûd iki defa has-
tagâna yere tükürmenin mehâzîri, pencereleri gece gündüz açık tutmanın 
fevâid ve muhassenâtı, meşrûbât-ı küûliyenin mazarrâtı, ağzı açarak tenef-
füs etmenin sû-i teʼsîrâtı hakkında konferanslar verilir.

Dârüşşifâlar hakîkaten hüsn-i tensîk ve intizâma mâlik olup hastahâne-
ye girenlere derʻakab bir tükürük hokkası verilmekde ve buna tükürme-
yenlerin gerek nefislerine gerekse sâir rüfekâsına mûcib olacağı mehâlik 
ve muhâtarât dermeyân edilerek hemen sanatoryadan tard u ihrâcına teşeb-
büs edilmekdedir.

[463] Usûl-i idâre ve tedâvîsi ber-vech-i bâlâ arz edilen umûmî sana-
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toryalarda tutulan istatistiklerden müstebân olduğuna göre bu mevâki‘de 
üç-dört ay ikâmet eden marzâdan hastalığın henüz edvâr-i ibtidâiyesinde 
bulunanlar yüzde dokuz nisbetinde katʻiyen şifâyâb olmakda yâhûd üç-
dört sene kadar iştigâlâtına devâm edebilecek sûretde yüzde altmış beş 
nisbetinde kesb-i ifâkat etmekdedir[ler].

Şifâhânelerin teʼsîsi için pek çok bir meblağ lâzım olmayıp umûmî sa-
natoryaların beher yatağının inşâsı dört-beş bin franga tekâbül etmekde 
ve yevmiye hasta başına üç-dört frank sarfı netîce-i matlûbeyi istihsâle 
kifâyet eylemekdedir.

İşte bu hayrâthâneler sâyesinde memleketin idâme-i nüfûsu taht-ı te’mî-
ne alınmakda ve mevte mahkûm olan nice bîçâregânın hayât u âfiyetleri 
hıfz u vikâye edilmekdedir.

Fransa'da verem çocuklar için husûsî hastahâneler ve havâ-i bahrî ile 
tedâvî için şifâhâneler inşâ olunmuş ve hakîkaten bu yolda memâlik-i sâi-
reye gıbta-bahş eser-i terakkî gösterilmiş ise de müteverrim büyük adam-
lara imdâd ü muʻâvenet husûsu maʻa't-teessüf ihmâl olunmuşdur. Vâkı‘â 
evvelce bir-iki sanatoryum inşâ edilmiş ve buralarda havâ ile tedâvîye 
mürâcaʻat olunmakda ve hastagân ağaca aşılamak, çiçek dikmek ve'l-hâsıl 
bağçevânlık ile hareket ve idmana alışdırılmakda bulunulmuş ise de bu 
bâbda gösterilen himmet ve âsâr memâlik-i sâirede bâ-husûs Almanya'da-
ki terakkiyâta nisbeten hiç mesâbesinde kaldığından son zamânlarda Paris 
Mekteb-i Tıbbiyesi mu‘allimîn-i meşhûresinden Potain ve Landouzy'nin 
taht-ı riyâsetinde bir Sanatoryum Cemʻiyeti teşekkül eylemiş ve az zamân 
zarfında bir hayli meblağ-ı iʻâne cemʻ edilebilmişdir. Paris etrâfında havâ-
dar mahallerde bir hayli sanatoryumlar inşâsına mübâşeret edildiği gibi 
vilâyâtda ve'l-hâsıl memleketin her cihetinde bu bâbda büyük bir faʻâliyet 
görülmeğe başlanmışdır.

Sanatoryum bulunmayan memleketlerdeki hastagânın bu müdâvât-ı 
sıhhiyeden istifâde-yâb olması mümkün değil midir? Hay hay! O derece 
mükemmel ve muntazam [464] olmamakla berâber yine tatbîki kâbildir. O 
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da şehri terk edip şerâit-i iklîmiye ve arziyesi muvâfık bir mahalde tebdîl-i 
havâya gitmekle olur.

Buna serveti müsâʻid olmayanlara gelince; onlar mevte mahkûm adde-
dilip bırakılacak mı? Hayır! Hânelerinde, kulübelerinde olabildiği kadar 
tatbîk ve icrâsına çalışılır. O hâlde biraz îzâh edelim. 

Havâ-yı Sâf
Hastayı geceli gündüzlü sâf ve temiz havâ içerisinde yaşatabilmek. 

Kırlık ve açıklık mahalde ikâmet edebilenler bâğçelerine üstü ve etrâfı 
çitle mahfûz bir köşk, bir kameriye yaptırırlar. Havâ müsâʻid ise sabâhdan 
akşâma kadar bâğçenin gölgelik ve cereyân-ı havâdan masûn mahallinde 
üstü ve yanları kapalı sepetden ma‘mûl seyyâr kulübe şeklindeki koltuk-
luda otururlar. Yemeklerden sonra yorulmayacak sûretde gezer, kuvvetleri 
yoksa tekerlekli sandalye ile gezdirilir veya beşikli sandalyede uzanıp sal-
lanırlar. Havâ müsâʻid değilse köşk veya kameriyeye girerler. Havâ so-
ğukça ise güzelce giydirilir. Dizleri yünden bir örtü ile sarılır. Ayaklarının 
altına sıcak su ile memlû bir şişe veya sıcak tuğla vaz‘ edilir.

Tebdîl-i havâya gidemeyip şehirde kalan marzâya gelince; eğer bâğçe-
leri varsa gündüzleri aynı sûretle orada imrâr-ı vakt ederler.

Hasta kaba hasırdan yanları ve üstü kapalı bir kameriye yaptırıp müsâʻa-
desiz havâlarda oraya girer. Bâğçesi yok ise odanın pencerelerini kâmilen 
açdırıp cereyân-ı havâya ma‘rûz olmayacak bir mahal intihâb ile oturur.

Geceleyin hastaya mümkün mertebe büyük bir oda tahsîs edilecek ve 
orada başkası yatmayacakdır. Hasta yatağa girip iyice örtündükden sonra 
mevsim yaz ise pencerenin biri kâmilen, kış ise azıcık aralık bırakılmak 
üzere açılır ve cereyânı men‘ için perdeler kapanıp yatağın önüne de bir 
buçuk metre yüksekliğinde bir paravan vaz‘ edilir. Mevsim soğuk ise sı-
cak tuğla veya şişe ile yatağın teshîni ve kalın yorganlar örtülmesi îcâb 
eder. Bunlar oldukdan sonra pencerenin açıklığından, aralıklığından aslâ 
havf etmemelidir yâhûd çerçevelerin yine câmları çıkarılıp yerlerine kalın 
yelken bezi gerilir ki, o zamân pencerenin açık [465] bırakılması îcâb et-
mez. Gayr-ı mahsûs olarak tebeddül ve teceddüd-i havâ vukû‘a gelir. Kışın 
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en soğuk zamânında bu usûl veyâhûd fırıldakvârî dönen vantilatör yani 
müceddid-i havâ âletinin takılması münâsibdir. Her hâlde dâimâ havâ-yı 
dâhilî tebeddül ve teceddüd edebilmelidir.

Gıdâ-yı Mükemmel
Hasta, velev ki hiç iştihâsı bulunmasa bâlâdaki istihvâ usûlü mevki‘-i 

tatbîke vaz‘ olununca ilâca hâcet kalmaksızın yemeğe başlar. İştihâsızlık 
devâm ederse marîze her yarım sâ‘atde 100 ila 250 gram olmak üzere yev-
miye dört-beş litre süt içirmelidir. İştihânın zuhûr veya avdetinde hastaya 
yevmiye dört nevbet yemek yedirirler.

Kahvaltı
Kaynamış âdî veya kahveli veya çaylı veya çikolatalı süt, biraz franca-

la, iştihâ daha ziyâde ise bir veya iki rafadan yumurta, miʻde daha kuvvetli 
ise cüz’î tuzsuz tâze tereyağı.

Öğle Ta‘âmı
Çorba veya et suyu, tavuk veya yağsız ve az pişmiş külbasdı veya biftek 

veya bahârsız ıskara köftesi  -hasta etleri yiyip hazmedemezse sakız gibi 
çiğneyip posasını atmalıdır-  iştihâ müsâʻid ise haşlanmış sebze (ıspanak, 
ebegümeci, nohud, mercimek gibi), meyve kompostosu.

İkindi Yemeği
Bir tâs süt veya et suyu, bir dilim sâde veya tereyağlı ekmek.

Akşam Ta‘âmı
Çorba, rafadan veya tereyağında az pişmiş yumurta, eğer iştihâ 

müsâʻidse bir kab et ve sebze, ba‘dehû komposto hâlinde meyve tatlısı, 
miʻde kuvvetli ise kutu sardalyası veya siyâh havyar. Hastayı bıkdırmamak 
için mümkün mertebe ta‘âmın şeklini tebdîl etmeli. Meselâ ara sıra 
yumurtalı tâze ve tuzsuz peynirle kaygana yapmalı. Fakat hazmı müşkil 
ağır ta‘âmlar yedirmemelidir.
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Bu istitʻâma tâbiʻ olan hastalarda atş çok olmaz. Ta‘âm esnâsı maʻ-
den suyu veya menba‘ suyu veya bir bardak bira veyâhûd kınakınalı devâî 
şarâb içirilir.

Marîz bu dört nevbet ta‘âmlardan birini hazmedemeyip şâyed kay ile 
çıkaracak olursa yarım veya bir sâ‘at sonra bir daha ta‘âm etdirmeli. Yine 
hazm edemediği halde yukarıda söylenilen usûl [466] dâiresinde bir-iki 
gün yalnız süt içirmeğe başlamalıdır.

İstirâhat-i Mutlaka
Teşfiye veya tevkîf-i maraz için yalnız havâ-yı sâf ve gıdâ-yı mükem-

mel kifâyet etmiyor. Aynı zamânda hastanın gerek bedenen gerek zihnen 
istirâhat-ı tâmme ve mutlakada bulunması da elzemdir. Ne çok gezip dola-
şarak vücûdu ne de okuyup yazma sûretiyle çalışarak dimâğı yormak câiz 
değildir.

Oyalanmak için görüşmeli ve gazete vesâireyi başkası okuyup kendi 
dinlemelidir. Her türlü teheyyücât-ı nefsâniyeden tevakkî lâzımdır.

Bu müdâvât-ı sıhhiyeye günlerce değil, belki aylarca devâm etmeli 
ve a‘râz u alâim-i maraziye gâib olup hissolunmaz dereceye gelince dahi 
i‘tiyâdı bozmayıp sâf ve tâze havâ içerisinde yaşamağa devâm ve tegaddî-
ye iʻtinâ eylemeli. Taʻb-ı bedenî ve dimâğîden dâimâ sakınmalıdır.

Napoli'de Verem Kongresi
Hacimleri, cürmleri görülmeyecek kadar küçük (bine münkasem bir 

milimetrenin ancak iki-üçü kadar tûlde) fakat teʼsîrleri, kuvve-i muhribe-
leri krupp toplarından daha müdhiş olan basillere, bu uzviyât-ı hurdebînî-
ye galebe çalmak, beşeriyeti verem nâmındaki cellâd-ı bî-emânın kanlı 
pençesinden kurtarmak için erbâb-ı fen husûsî olarak sa‘y ü gayretden 
bir an hâlî kalmadığı gibi bu bâbda müzâkerât ve mübâhasâtda bulunarak 
müctemi‘an da hizmet eylemek üzere aʻzâsı etıbbâ-yı ma‘rûfeden ibâret 
kongreler, verem kongreleri in‘ikâd ve ictimâʻ ediyor. İbtidâ Paris'de  -ki 
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bu muharrir-i âciz de aʻzâ sıfatıyla bulunmuşdur-  bilâhare Berlin'de, Bos-
na'da, İtalya kraliçesi hazretlerinin taht-ı riyâsetlerinde Napoli'de topla-
nılarak bir hayli tecârüb ve müşâhedât ve el birliğiyle bu müdhiş âfete 
karşı birçok mu‘âlecât beyân edilmişdir. Berlin Kongresi'nde fikr-i umûmî 
muʻâleceden ziyâde tedâbîr ve kavâ‘id-i sıhhiye cihetinde idi. Binlerce 
aʻzâdan müteşekkil hey’et-i tıbbiyenin netîce-i müşâveresi, tertîb eylediği 
reçete, bol ve temiz havâ, mükemmel gıdâ, istirâhat-ı tâmme idi.

[467] Napoli'de müctemi‘ etıbbâ, müdâvât-ı vâkıye ve tedâbîr-i 
tahaffuziye hakkında müzâkerât-ı ciddiyede bulunmuş ve çünkü hemen 
hiçbir veremli bu hastalıkla ma‘lûlen doğmadığı ve bilâhare verem 
mikroblarıyla bi't-temâs isti‘dâd ve kâbiliyetleri nisbetinde illete giriftâr 
olduğu cihetle basillerle temâsı men‘ ederek bu belâ-yı müdhişin önünü 
almak sûreti daha müessir ve ma‘kûl bulunduğuna karâr vermişdir. 
İnsânlarla, hayvânlarla dünyânın her tarafına, her bucağına yayılmış 
havâya, toprağa karışmış ve dakîkada, sâ‘atde binlerce, milyonlarca tekessür 
eylemekde bulunmuş olan basillere karşı tahaffuz biraz güç ise de bu bâbda 
her aʻzâ beyân-ı mütâlaʻa eylemişdir. Biri, Atinalı Kalivokas büyük küçük 
her sınıf mekâtibde talebenin, devâir-i hükûmetde meʼmûrînin, fabrikalarda, 
müessesât-ı husûsiyede amelenin muʻâyene edilmesiyle teverrümden 
şübhe olunanların derhâl tefrîk olunmasını ve husûsî hastahânelere 
gönderilmesini ve veremden vefât edenlerin melbûsât ve hattâ na‘şlarının 
ihrâk edilmesini, ve'l-hâsıl sağlamlar arasında verem bulundurulmamasını, 
diğeri Roma etıbbâsından Meila?! ve Rosya Doria?! müteverrimlerin 
teehhülüne müsâʻade olunmamasını ve etıbbânın, bilâhare hâne eşyâsı 
kaldırılıp tebhîr olunmak üzere verem hastalığını kuşpalazı vesâire gibi 
belediyeye ihbâr eylemesini, Almanyalı Frankel şehirlerde veremlilere 
mahsûs muʻâyenehâneler te’sîs ve küşâdıyla hastalığa musâbiyeti tahakkuk 
edenlerin derhâl sanatoryumlara bilâ-ifâte-i vakt gönderilmesini ve tedâbîr-i 
vâkıye ve tahaffuziye meyânında verem basillerinin intikâl ü sirâyetine 
sebebiyet veren araba ve tramvay ve vagonların sık sık tathîr etdirilmesini 
ve Bolonyalı Sanerelli gar ve istasyonlara ve vagonlara tükürük hokkası 
koyup yolculara başka yerlere tükürtdürülmemesini, vagonların, arabaların 
zemînine kilim yerine kauçuk yani lastik bir safîha ve döşemelik kadife ve 
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çuha yerine meşîn koydurulmasını ve vagonların istasyonuna muvâsalatında 
usûl-i def‘u't-taʻaffüne tatbîkan temizletdirilmesini teklîf eylemiş, Paris 
Mekteb-i Tıbbiyesi mu‘allimîninden Landouzy illetin a‘râz-ı ibtidâiye 
ve mütekaddimesini zikr u ta‘dâd ederek bunlar bulununca bilâ-ifâte-i 
zamân tedâvîye başlanmasını ve kesik kesik öksüren, benzi soluk, za‘îf ve 
dermânsızların üstünkörü ve başdan savma muʻâyenesiyle geçişdirilmesi 
etıbbâ için afv olunmaz bir kusûr ve kabâhat olduğunu beyân [468] 
etmiş, bazı etıbbâ daha hastalıkları anlaşılamamış olanlarda balgamların 
muʻâyenesiyle basil aranmasını ve kobaylara şırınga edilerek tecrübe 
edilmesini ve Alman tabîbleri de Koch'un eser-i tertîbi olan tüberkülinin 
mi‘yâr makâmında kullanılmasını tavsiye eylemişlerdir.

Kongrede yekûnu birkaç yüze varan ilâclar hakkında mübâhasât ce-
reyân eylemiş ve fakat hiçbirinin sûret-i kat‘iyede teʼsîr-i şifâ-bahşâsı gö-
rülmediğinden ümîdler sanatoryumda kalmışdır.

Napolili Gabouizzi, şehirlerden uzak vâsi‘ ormanlarda, havâsı ceyyid 
mahallerde, ağaçlı dağlarda inşâ ve te’sîs kılınan sanatoryumların yani 
şifâhânelerin ehemmiyetinden, fevâid ve muhassenâtından uzun uzadıya 
bahseylemişdir.

Ağniyâ ve küberâ için husûsî sanatoryumlardan başka avâm için Al-
manya'da takrîben 80 şifâhâne meydâna getirilmişdir. Vüs‘at ve cesâmeti-
ne nazaran Almanya'dan sonra pek ziyâde sanatoryumu bulunan memleket 
İsviçre'dir. Fransa'da da bu husûsda geri kalınmayıp bu türlü âsâr-ı hayriye 
vücûda getirmek için yalnız bir sene zarfında 330 bin frank iʻâne cem‘ 
edilmişdir. Cemâhîr-i Müttefika-i Amerika'da beherî 300 yataklı olmak 
üzere 200 sanatoryum bulunduğundan bu memleketde 60.000 müteverrim 
usûl-i cedîdeye tevfîkan tedâvî edilmekdedir.

Haşerât ve Hayvânât ile Veremin İntikâl ve Sirâyeti
Âdî sineklerin, sivrisineklerin bazı emrâz-ı müntine ve sâriyenin intikâ-

line vesâtat eylediklerini evvelce beyân etmiş idik. Evet, haşerât-ı mezkû-
re veremi nakil ve telkîh etmekdedirler. Bir veremlinin henüz balgamına 
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konmuş, hortumu ayakları ile basilleri toplamış bir haşere insânın cildi 
nâzik olan bir tarafına meselâ dudağına, burnun iç tarafına, meselâ bir ya-
rık, bir çizik üstüne konarak tufeylâtı bırakabilir ki, bu sûret bazen [469] 
sirâyete kâfidir. Sinekler ince tüylü ayakları ile uçarken, öteye beriye ko-
narken birçok tufeylât-ı muzırra cem‘ eylerler.

Hayvanât ve tuyûr-ı mûnisenin verem illetini sirâyet etdirebileceği 
bugün umûr-ı müsbete sırasındadır. Bir romlunun yere, toprağa tükürdü-
ğü balgamını yutan yâhûd o balgam ile ta‘ayyüş eden bir solucanı yiyen 
tavukların vesâir tuyûr-ı mûnisenin vereme tutulabildikleri ve basillerin 
hayvânât-ı mezkûrenin yalnız ahşâsında değil, salya ve sümüğünde ve 
kâzûrâtında da bulunabileceği ve mevâdd-ı mezkûrenin menba‘-ı sirâyet 
ve intân olabileceği müşâhedât-ı adîde ile vâreste-i mertebe-i sübût olmuş 
bir keyfiyetdir. Gagalarında, lisânlarında, bül‘ûmlarında âfât-ı dereniye 
bulunan papağanlarla ağız ağıza öpüşen bazı zevâtın vereme tutuldukları 
ve hattâ bir serçe kuşunun darbe-i minkârını yemiş bir kadında "lüpüs" 
nâmında bir nev‘ verem hastalığı zuhûr eylediği kütüb-i tıbbiyede mezkûr-
dur.

Kedi ve köpeklerin de veremin intikâl ü sirâyetinde dahl-i küllîsi vardır. 
Kedilerin bâ-husûs yavrularının ale'l-ekser çiğ ciğer vesâir ahşâ ile beslen-
dikleri, illet-i dereniyenin çok defa ahşâ-i batniye ve sadriyeyi istîlâ etdiği, 
böyle veremli ahşâyı ekl ile teverrüm eden kedilerin öksürük va kay ile 
pislemek ile öteye beriye verem basillerini saçabildiği, sofrada tabaklara, 
kablara, bardaklara burnunu, ağzını soktuğu nazar-ı dikkate alınır ise, hay-
vânât-ı mezkûrenin intikâl ü sirâyet-i marazda teʼsîr-i küllîsi olduğu pek 
kolaylıkla anlaşılır.
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[470] EBE İNTİHÂBI

Ebe intihâbı kadar, nezâketi nisbetinde mühim bir mesʼele-i sıhhiye 
yok gibidir. Evet, ebe intihâbı tabîb intihâbından ehemmiyetlidir. Çünkü 
hekîm hastayı muʻâyene ile teşhîsine nazaran tedâvî eder. Ebe kudsiyeti 
nisbetinde ehemmiyeti ve âdetâ bir hâl-i marazîyi kurbiyeti vâreste-i arz u 
beyân olan bir vazîfe-i nâzikenin icrâsına muʻâvenet ve vâlide ile çocuğu-
nun hayâtına hizmet eyler.

Hekîm muʻâyenesinde, teşhîsinde bazen yanılabilir, bazen def‘aten 
hastalığı teşhîs edemez. Çünkü bidâyet-i marazda teşhîs bazen mümkün-
süzdür. Lâkin hastalık anlaşılmasa bile yine tedâvîye devâm edebilir. Zîrâ 
vezâif-i tabî‘iyenin icrâsına hizmet, hummâ-yı tenfîs, vücûdu takviye 
vesâire gibi usûl-i muhtelife ve kavâ‘id-i tıbbiye umûmî olup hemen her 
hastalık için kâbil-i tatbîkdir.

Hâlbuki ebe böyle bir hatâya dûçâr olsa yani tevlîd etmekde olan bir ka-
dında çocuğun ne yolda geldiğini teşhîs edemese, esnâ-yı vilâdetde ittihâzı 
lâzım gelen tedâbîri ve usûl-i müstahsene-i nezâfeti (defʻu't-ta‘affün) bil-
mese, ahvâl-i maraziyeyi taʻyîn eyleyemese, daha vâlidesi karnında bulu-
nan çocuğun ıztırâbını ve hemen bi'l-müdâhale ihrâcı lüzûmunu anlaya-
masa, bazı vekâyi‘ ve ârızâtın vehâmet ve ehemmiyetini takdîr edemese o 
vâlidenin, o çocuğun hâli ne olur?

İşte vezâifinde, tatbîkâtındaki ehemmiyeti cihetiyle bu derece nâzik bir 
mesʼele-i sıhhiyenin halli yani ebe intihâbı için çok defa hasbe'l-meslek 
bizlere mürâcaʻat edilmekdedir ki, bu bâbda ne kadar muztarib kaldığı-
mızı taʻrîf edemem. Çünkü geçen seneki Nevsâl'imizde de arz eylediğim 
vechile bazıları müstesnâ olmak üzere ebelerimizin çoğu pek câhil, pek 
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mu‘anniddirler. Câhildirler, çünkü vazîfe-i tevlîdi bi'l-mümârese bi'l-amel 
mu‘allimlerinden tahsîl etmemişler, [471] bir hastahânede, bir vilâdethâ-
nede bulunmamışlardır. Mu‘anniddirler, çünkü i‘tiyâd, tabîʻat-ı sâniye ol-
duğundan taʻkîb eyledikleri tarîk-ı sakîmden onları tahvîl kâbil değildir. 
Zîrâ yaşlıdırlar, okuyup yazmadan mahrûmdurlar.

Zâhiren kâbiliyetli, dirâyetli, maʻlûmâtlı görülen bazıları da câhil olan-
lardan daha muzırdır. Çünkü işte o noksân maʻlûmâta, o mahdûd dirâyete, 
o kısa tecrübeye güvenerek bazen müdhiş kazâlara sebebiyet vermekde-
dirler. Bu sınıfda bulunan ebelerin bu yolda hôdserâne, maʻlûmât-fürûşâ-
ne, daha doğrusu cür’etkârâne hareketine bir kısım ahâlîmizin de sebebi-
yet verdiğini maʻa't-teessüf iʻtirâf edelim. Çünkü ebe ne kadar cesûr ve 
bilâ-fütûr olursa o derece makbûl, ne derece korkak ve dûr-endîş ise ve 
lüzûmunda tabîb celbine lüzûm gösterir ise o nisbetde makhûrdur. Ebe-
nin vezâifi neden ibâret olduğu, derece-i tahsîli ne idüği bilinemediğinden 
birçok fenâlıklar meydâna geliyor. Ebenin cehâlet ve cesâreti nisbetinde 
ahâlîmizin de lüzûm-ı fennîsinde tabîb celbindeki ihmâli şâyân-ı muâha-
zedir. Cehâlet ve cesâret, ihmâl ve kesâlet eseri olarak acabâ senede ne 
kadar vâlide, ne kadar çocuk gayb eylemekdeyiz? Hüsn-i netîceyi mûcib 
müdâhale ve ameliyât zamânı geçmiş ne kadar vakʻalarda bulunduk? Bek-
leye bekleye çocuğu öldürmüş, ıkındıra sıkındıra, elleye elleye vâlideyi 
yormuş ne kadar ebe gördük? Bir küçük menfaʻati için bîhûde ve çok defa 
muzır intizârı tavsiye ve bu bâbda ısrâr eden ve cinsiyet hasebiyle lohusa 
ve etrâfını gizlice iknâ‘a savaşıp mengene isti‘mâline rızâ göstermeyen 
maʻlûmât-fürûş ebelere rastgelmedik değil. Bu bâbda meşhûdâtımın cüm-
lesini, ıztırâbâtımın kâffesini yazmağa kalkışsam kârilerimin sudâ‘ını mû-
cib olurum. Binâenaleyh mesʼeleye nihâyet vermek, gerek ebelere gerek-
se ahâlîye bir hizmet eylemek üzere ebe hekîminin celbini istilzâm eden 
vekâyi‘ ve ahvâli ber-vech-i âtî hulâsa eyledim:

1-Gebenin likeni yani kaynakları arası gayr-ı tabîʻî (esnâ-yı muʻâyene-
de parmak, bel ve kuyruk sokumu kemikleri köşesine yetişir ise) ve kalça 
kemikleri arası dar ise,

2-Gebe kanbur, topal ise yâhûd yürürken ördek gibi iki tarafına sallanır 
ise, 
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[472] 3-Kadın öbür çocuklarını da zor doğurmuş yâhûd doğurduğu ço-
cuk ölü ise,

4-Eğer gebe liken kemiklerinde ağrılarla birlikde âteşli bir hastalığa tu-
tulmuş ise,

5-Kadın durmaksızın ziyâde kay eder, ziyâde tükürür ise, cildinde so-
lukluk ve ayaklarında, ellerinde şişlik (tebevvül-i zülâl), kendinde harâret 
yâhûd frengi hastalığına delâlet edecek bir alâmet var ise,

6-Çocuğun, içinde bulunduğu amnios suyu ziyâde ise,

7-Doğum zamânının ilk devrinde eğer ağrılar pek za‘îf ve hafîf ise,

8-Doğum zamânının ilk devri yani rahmin açılması ilk doğuranlarda on 
beş, çok doğuranlarda on üç sâ‘ati geçer ise,

9-İlk kese vakitsiz patlar, yani sular akar ve rahmin ağzı geç açılır ise,

10-Doğurmakda olan yâhûd lohusa bulunan kadının derece-i harâreti 
otuz yedi buçuğu geçer ise,

11-Doğururken yâhûd lohusalık zamânında rahim akıntıları ta‘affün ey-
ler ise,

12-Rahim gâyet şiddetle ve gâyet sık sıkışır ise,

13-Kadın âdî banyoya sokulduğu yâhûd buhâr banyosuna konduğu hâl-
de teşennücî, sinirli ağrılar devâm eyler ise,

14-Göbek bağırsağındaki damarlar son ortasına yapışacak yerde zârlar 
üstüne dağılmış ise,

15-Tepe ile gelişde, çocuğun başı esnâ-yı indifâ‘da öne eğilmez ise ve 
bu sebebden doğum gecikir ise,

16-Çocuk tepesi ile geldiği hâlde kafa tarafı arkaya kuyruk sokumu çu-
kurluğuna döner ise, 

17-Doğum zamânının ikinci devrinde, çocuğun def‘i zamânında mesâ-
neye sonda sokmak mümkün ise,

[473] 18-İlk doğurmakda olan bir kadında rahim tamâmıyla açıldıkdan 
sonra iki ve çok doğuranda bir sâ‘at geçer de çocuk çıkmağa başlamazsa,
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19-Tepe ile gelişde baş içeride (devr-i dâhilî) dönmezse,

20-Çocuk başı ile geldiği hâlde akan amnios suyu kaka (mekonyum) ile 
boyanmış ise,

21-Çocuğun eli başının bir tarafında, bir yanında ise,

22-Göbek bağırsağı sarkarsa,

23-Çocuk yüzü gelir ve itilme zamânı ilk doğuran bir kadında üç sâ‘at-
de ve çok doğuranda iki sâ‘ati geçer ise,

24-Yüz ile gelişde baş içeride dönmez yâhûd çene, kuyruk sokumu ke-
miği çukurluğuna döner ise,

25-Tepe veya yüz ile gelişde çocuğun çıkması, yani başın görünmesin-
den sonra ilk doğuranda kırk, çok doğuranda yirmi dakîkayı geçer ise,

26-Kaba etlerinden gelen ve daha likenin yukarısında bulunan bir çocu-
ğu çıkarmak îcâb eder ve rahmin ağzı da tamâmıyla açılmamış ise,

27-Doğum zamânı göbek bağının kısalığından, hazînenin (mehbil) dar-
lığından, dış zürriyet âletlerinde şişden yâhûd yara nişânesinden (nedbe) 
yâhûd perine nâmındaki beyne's-sebîleynin katılığından veya mukâveme-
tinden dolayı gecikir ise,

28-Beyne's-sebîleyn, perine yırtılmış ise,

29-Karından rahmi sıkdıkdan sonra son gelmez ise, 

30-Rahmin sinirli sıkışmasından dolayı son kalır ise,

31-Son yapışık ise,

32-Rahmin içi dışına çevrilir ise,

33-Kese zârları rahimde kalır ve kan gelmesine ve harâretin ziyâdeleş-
mesine sebebiyet verir ise,

34-Lohusalıkda kan gelir ise,

35-Çocuk yan gelir ise,

36-Son aşağı rahmin ağzına yapışık olur ise, 
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[474] 37-İlk çocuğun doğmasından yarım sâ‘at sonra ikincisi (ikiz do-
ğum) gelmez ise,

38-Birinci çocuk doğdukdan sonra ikincisi yan gelir ise,

39-İkiz gebeliklerde başlar, birbirine mâniʻ olur yâhûd yekdiğerine ya-
pışmış bir uʻcûbe var ise, 

40-Gebe bir kadında düşürme alâmeti görülür ise, 

41-Gebe bir kadında mol dediğimiz dürd, yalancı bir çocuk şübhe edilir 
ise, 

42-Çocuğun cirmi pek ziyâde ise, baş tası yok ise yâhûd pek az bir şey 
duyulur ise, baş sıskalığı (istiskâ-i re’s) var ise, yeni doğan çocuğun zürri-
yet âletlerinde bir intizâmsızlık, bir biçimsizlik var ise,

43-Gebe veya lohusa yâhûd doğurmakda olan kadında havâle nevbetle-
ri yâhûd bu hastalığın başlangıcını gösterir alâmetler zuhûr eylerse,

44-Rahmin dışında bir gebelik şübhe edilir ve iç kan akması alâmetleri 
görülür ise,

45-Lohusalık hâlinde zürriyet âletlerindeki yarıklar ve yırtıklıklar üze-
rinde yalancı zârlar (ağşiye-i kâzibe) görülür ise,

47-Doğurdukdan sonra son ağrıları gâyet şiddetli ise, 

48-Lohusalık esnâsında rahmin sıkışmasında bir zaʻf görülür ve bu 
vechile işbu âlet toplanıp küçülmez ve aynı zamânda kan da devâm eyler 
ise, 

49-Lohusada meme başında ve meme bezinde bir hastalık zuhûr eyler 
ise, 

50-Lohusa hummâsını gösterir alâmet ve nişâne başgösterir ise, 

51-Yeni doğan çocuğun memesi şişer ve çıbanlaşır ise, 

52-Yeni doğan çocukda sarılık, ishâl, hummâ, ispazmos gibi hastalıklar 
ve ziyâde bir zaʻf görülür ise, hemen ebe hekîmini çağırmak, kâbilenin 
vicdânen, kânûnen, fennen vazîfesidir. Ebelerin vezâifine dâir neşrolunan 
âsârdan hulâsa ederek Avrupa'da cârî olan kavâ‘id-i ma‘rûzanın burada 
zikrini fâideden gayr-ı hâlî addeyledik. 
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[475] DİFTERİ, KUŞPALAZI

Difteri umûmî, intânî, sârî, mikrobî bir hastalıkdır. Klebs-Löffler basili 
nâmında bir mikrobun vücûdu ile husûle gelen ve ağşiye-i kâzibe ismiy-
le maʻlûm beyâz ve kül renginde deri parçalarının, zârların teşekkülüyle 
temâyüz eden difteri, boğazı, bâdemcikler üzerini, damağın arkasını in-
tihâb ve istîlâ eylediğinde difterili hunnâk, gırtlağa müstevlî olduğunda 
kuşpalazı nâmını ahz eyler. Difteriden mütehassıl deriler, zârlar yalnız bo-
ğazda, gırtlakda değil, burun içerisinde tahassul ve cildde ya yakı yapış-
dırılmak yâhûd sülük tutunmak ile açılan yara üzerinde teşekkül eder. Bu 
hâl, bu sûret vücûdun tamâmıyla zehirlendiğini gösterir.

Çocuklarda difterinin boğaza savletinden mütehassıl muhâtarayı tez-
yîd eden hâlât, ağşiyenin yani zârların bir sûret-i hafiyede bâdemcikler 
ve küçük dil ve damak üzerinde teşekkül eylemesi ve hastalığın ancak 
terakkî etmiş bir zamânda meydâna çıkmasıdır. Bazı ahvâlde hiçbir alâ-
met-i muhbire görülmez. Çocuğun harâreti, şatâreti bir dereceye kadar 
yerinde olup yalnız yutkunmasında hafîf bir güçlük vardır. Hasta hiçbir 
şikâyetde bulunmayıp oyunlarına devâm eyler. Her ne kadar yüzünde bi-
raz solukluk, vücûdunda biraz harâret var ise de alâim-i mezkûre sesin 
boğuk bir hâle gelmesine ve âdetâ sönmesine kadar meskûtün anh kalır. 
Hâlbuki sesin böylece boğukluğunda ağşiye-i sagîre gırtlağa yapışmış ve 
kuşpalazı husûle gelmişdir. Lâkin çok defa çocuğun harâreti tezâyüd eder, 
cildi sıcaklaşır, kuvveti kalmaz. Hasta boğazından şikâyet edip durur. Elini 
bilâ-ârâm boynuna götürerek ağrı mahallini göstermeğe çabalar [476] ve 
yutkundukça zahmet çekdiğinden yiyecek ve içeceği reddeyler. Salyasını 
bî-karâr salıverir. Zîrâ her yutkunuşunda boğazı ağrır29.

29  Tabîb-i Etfâl yâhûd Ebeveyne Yâdigâr nâmındaki eser-i âcizânemden.
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Bu zamânda boğazı iyice muʻâyene olunan çocuk ne bahtiyârdır! Zîrâ 
ziyâde terakkîye hâzırlanmakda olan hastalık o anda meydâna çıkar.

Bir Çocuğun Boğazını Nasıl Muʻâyene Etmeli?
Boğazın muʻâyenesi gâyet mühim olduğundan ebeveyn bu husûsda 

kesb-i iʻtiyâd ederek aslâ ihmâl etmemelidir. Çocuğun pek küçük iken, 
iki yaşına kadar hüsn-i rızâsına emîn olmamalıdır. Zîrâ boğazın her türlü 
muʻâyenesine gücü yetdiği derece mukâbeleye hâzırdır. Onun için zor ile 
muʻâyeneden başka çâre kalmaz ise de bu hâlde de iʻtidâl ve mahâreti el-
den bırakmamalıdır.

Fırsatdan istifâde ile hemen, ansızın kaşık sapını çocuğun ağzına so-
karak dili üzerine iyice koydukdan sonra gerek mezkûr uzvu gerekse alt 
çeneyi aşağıya doğru basdırmalı ve bu sırada ön dişlerin zedelenmemesine 
dikkat eylemelidir. Küçük kaşığın yuvarlak ucunu küçük dile kadar sok-
makdan korkmamalıdır.

Şerâit-i mezkûrede çocuk boğazının arkasını göstermeğe mecbûr olur 
ki, hâl-i tabî‘îde gülgûnî bir renkdedir. Muʻâyene çabuk ve aydınlıkda icrâ 
olunmalıdır. Uzar ise çocuk kay edeceğinden bu hâlde miʻdeden gelen süt 
pıhtılarını tecrübe-dîde olmayan bazı zevât ağşiye zannedebilir. 

Bu husûsda bir şübhe ârız olursa çocuğa birkaç yudum su içirdikden 
sonra tekrâr muʻâyeneye ibtidâr etmelidir ki, yapışık olmayan süt pıhtıları 
bu sâyede tekrâr miʻdeye gideceğinden hulkûm meydâna çıkar. 

Bazı çocuklar dudaklarını kapayıp dişlerini sıkdıklarından kaşık sapını 
ağızlarına sokmak ve dil üzerine basmak hakîkaten müşkil olur. Bu hâlde 
burnu parmaklarla sıkmalıdır ki, çocuk teneffüs için ağzını açacağından 
fırsatdan istifâde ile hemen kaşığın sapını sokmalıdır.

İki yaşından sonra o derece müşkilât olmaz. Be-şart-ı ân ki vâlideler 
çocuklarını ağızlarını iyice açdırmağa, boğazlarını iyice [477] göstermek 
için â… â… dedirmeğe alışdırmış olalar. Ağız iyice açıldığında boğaz 
meydâna çıkar.
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Çocukların bu yolda boğazlarını muʻâyenedeki ehemmiyetden bahse 
lüzûm yokdur. Zîrâ böyle bir muʻâyene yalnız difteride değil, küçük ço-
cuklara ziyâde müstevlî olan her nev‘ boğaz ağrılarında mühimdir. İşte 
böyle basît ve sâde bir vâsıta ile hastalıklar bidâyetlerinde anlaşılmış ve 
vaktiyle tedâvî de edilmiş olur.

Çocuğun boğazına her zamân, hemen her gün bakmalı  
(Tabîb-i Etfâl kitâbımdan)

Hasta olan mahaller üzerine ilâc dokundurmak, oralarını key eylemek 
yâhûd yıkamak îcâb etdikde ameliyât ve icrâât-ı mezkûre kemâl-i cesâret 
ile ağzını açan çocuklarda ne kadar kolaydır!

[478] Bâlâda mezkûr kavâ‘id ve nesâyihe tevfîk-i hareket olundukda 
difteriyi, evvel emirde bâdemcikleri, ba‘dehû küçük dil ile damağın kenâr-
larını örten esmerimsi levhalar sûretinde tanımak kolaycadır. Bu levhalar 
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ağzın her tarafını örten zâra gâyet mütelâsıkdır. Bâdemcikler ve küçük dil 
üzerinde bu levhaların etrâfı kırmızı ve şişkindir. İşte çocuğu yutkunmak-
da su‘ûbete düşüren bu nev‘ iltihâbdır.

Boğazda esmerimsi, beyâz levhalar gürüldüğü anda birdenbire havf u 
telâş etmemelidir. Zîrâ bu gışâlar âdî hunnâklarda da görülebilir. Hunnâk 
taʻbîrinden, sebeb ve tabîʻatı ne olur ise olsun, boğaz iltihâbı anlaşılır. Lâ-
kin usûlen, bir çocuğun boğazında beyâzlık yani gışâ-i muhâtîye mültesık 
zârlar görüldüğünde bir tabîbi sür‘at-i mümkine ile daʻvet etmelidir. Âdî 
beyâzlık ile yalancı zârların, difterinin tefrîkı tecrübeye mütevakkıf olup 
hattâ ale'l-ekser bidâyetde bir hunnâk-ı selîm ile habîsi ayırmak mümkün 
değildir.

Difterili bir hunnâkın daha ilk gününde boğazda bir takım beyâzlıklar, 
zârlar görüleceği gibi boyundaki bezlerin de şişdiği hissolunur.

Difterili hunnâkın en iyi evsâfı arka boğazı tefrîş eden beyâzlıkların 
tekrâr yeniden meydâna gelmesi ve yayılmasıdır.

Selîm hunnâklarda tımâr ve tathîr ile ref‘ olunan beyâzlıklar gayb oldu-
ğu hâlde, difteride tekrâr zuhûr ve aksâm-ı mütecâvireyi istîlâ eyler. 

Lâkin bazı ahvâlde, difteriden husûle gelen beyâzlıklar, zârlar mahdûd 
kalır ve hattâ gayb olursa da üç-dört gün sonra hastalık nefes borularını 
işgâl eylemiş bulunur. Zârlar boğazı terk ile gırtlakda sürʻatle neşv ü nemâ 
bulmuş ve krupp (kuşpalazı) tekmîl-i alâim-i müdhişesiyle birlikde zuhûr 
eylemişdir.

Zâten çocuklarda esâsen dar olan gırtlak, zârlar ile gitdikçe kapanmağa 
başladığından nefes güçleşir. Nefes alıp vermede soluma ve ıslık gibi bir 
gürültü hâsıl olma tabî‘îdir. Evvel emirde ses ve öksürük boğuk olduğu 
hâlde bilâhare sönükdür. Ses bir fısıldıya, öksürük geğirmeğe benzer.

Teneffüsde güçlük gitdikçe ziyâdeleşdiğinden çocuk yatağında çırpınıp 
durur ve etrâfına göz gezdirerek hâzırûndan istimdâd eder. [479] Güya 
kendisini boğmakda olan cismi, ârızayı kaldırmak üzere elini boynuna gö-
türür, bağırmağa savaşır ise de ses pek sönükdür. Artık me’yûsâne yasdığı-
nı, karyolası demirlerini yakalayarak havâ-yı sadrına daʻvet eylemek üzere 
bîhûde çabalar durur.
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Kuşpalazına tutulan bîçâre çocuk (Tabîb-i Etfâl kitâbımdan)

"-Kuşpalazını teşhîs için kat‘î bir alâmet mevcûd değildir. Gerçi ekser-i 
ahvâlde boğazda beyâzlıklar, boyundaki bezlerin şişmesi, bevlde yumurta 
akının vücûdu, ale'l-husûs bunlarla berâber hastalığın gizli gizli ilerlemesi 
yani boğazda dikkati celb edecek kadar usret-i bel‘in fikdânı, hissedilecek 
derecede harâret-i bedeniyenin adem-i tezâyüdü gibi alâmetler kuşpala-
zından münba‘is ise de bazen bu alâmetler diğer bir hastalığa müte‘allik, 
âdî bir hunnâkın eserleri olabilir. Binâenaleyh şu a‘râzı görür görmez kuş-
palazıdır demek câiz olamayacağı gibi bunun aksiyle de bu illetden eser 
yokdur zannına düşmek muvâfık olamaz. Her hâlde [480] âile, bir boğaz 
râhatsızlığında tabîbe, tabîb de hurdebîne, bakteriyolojihâneye mürâcaʻat 
etmelidir30".

Kuşpalazının, difterinin husûl ve zuhûru sirâyete mütevakkıfdır. Has-
talık diğer birinden, bir hayvândan meselâ güvercinden ya doğrudan doğ-
ruya yâhûd bi'l-vâsıta intikâl ü sirâyet etmişdir. Difterili birine temâs, 
hastalığın zuhûruna kâfidir. Bazen hastaya temâs eden eşyânın diğer bir 

30  Kuşpalazı nâmında refîk-i azîzim Doktor Muhyiddin Beyefendi'nin eser-i mu‘teberine mürâ-
caʻatı tavsiye ederim.



961

mahalle nakli, difteri zuhûr eden bir hâneye giden züvvârın hiç usûl-i 
def‘u't-ta‘affüne riʻâyet etmeksizin oradan çıkıp diğer bir mahalle gitmesi 
hastalığın intikâline sebebiyet verdiği memleketimizde vukûʻât-ı rûz-mer-
redendir. Çünkü fenn-i celîl-i tıbba, fenn-i mikrobîye inanmayıp kurşuncu 
kadının efsânesine, üfürükçülerin tefevvühât-ı eblehânesine iʻtikâd edip 
vakit geçiren "dünyâ kazan, kendisi kepçe" herkese mürâcaʻat ile birçok 
"muska(!)" vesâire aldıkdan sonra nihâyet "denize düşen yılana sarılır" 
[misâli] tabîbe mürâcaʻat eden kadınlarımız, hattâ erkeklerimiz bugün hâlâ 
çok hem de pek çokdur.

Difteriye, kuşpalazına çâre-i yegâne bu hastalığın bâd-ı zehri hükmün-
de olan serumun tahte'l-cild zerkidir (şırınga etmek). Hastanın sinnine 
göre mikdârı tahallüf eden serum kuşpalazına karşı en müessir bir devâ-
dır. Serum esâsen hastalığın önünü aldığı gibi bidâyet-i marazda isti‘mâl 
olunduğu sûretde bir devâ-i şâfî gibi teʼsîr eylemekdedir. Yeter ki hastalık 
ziyâde ilerlemiş olmasın. Difteri hancereyi tamâmıyla istîlâ eylemiş ve ço-
cuğun hemen ânî denilecek derecede hayâtını tehdîd eylemekde bulunmuş 
ise serum şırınga etmek ile berâber ihtinâkdan kurtarmak üzere çocuğun 
gırtlağını delmek lâzımdır.

[481] Etıbbâ-yı hâzıkadan el-Hâc Abbas Vesim Efendi Düstûrü'l-Vesim 
fî Tıbbi'l-Cedîd ve'l-Kadîm nâmıyla te’lîf eylediği eser-i mu‘teberin "Mu-
kaddime"sinde diyor:

Geldi vakt-i duʻâ vü istişfâ   Aç dükkân-ı niyâzı eyle duʻâ

Ey kerîm ü rahîm-i feyz-nümâ  Âferînende-i devâ vü şifâ

Mâ abednâke hakka tâ‘atike   Mâ şekernâke hakka ni‘metike

Mâ zekernâke hakka tezkiretike Mâ arefnâke hakka ma‘rifetike

Hasta kıldı beni belâ-yı zünûb  Çâre kıl, çâre ey tabîb-i kulûb

Olmasın dehr-i ma‘siyetle helâk  Eyle gufrânını âna tiryâk
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Kıl atâ, cümle derde dermânı  Rahat-ı rûh u sıhhat-ı cânı

Maraz-ı hicre vaslı[n] eyle ilâc Etme gayrın devâsına muhtâc

Zinde-i aşkın oldu çünkü Mesîh Mürde ihyâ ederse nʼola sarîh

Hasta-i aşkın olmasa Lokman  Hikmet olmaz idi âna âsân

Câm-ı lebrîz-i aşka niyet edip  Hızır mâü'l-hayâtı içdi gidip

Her birinde nice hakâyık var  Nice hikmet, nice dakâyık var

Sühan sâbit ve celî-hikmet  Olsa ta‘yîn vaktidir gâyet

Açamaz bu kapağı Eflâtun   Felsefî sandığı değil gerdûn

Yine ahkâmını alîm bilir   Ne müneccim ne de hekîm bilir

Derdimi saklama[m] bilenlerden Derde dermân olur erenlerden

Güleşde Avrupa Usûlü ile Türk Usûlü ve Aralarındaki Fark ve 
Müşâbehet
Avrupa'da meşhûr olan güleş ile memleketimizde ma‘rûf olan güleş as-

len Yunanîlerle Romalıların tarz-ı musâra‘asıdır. Fakat zamân u mekâna 
göre aralarında az çok farklar hâsıl olmuşdur. Bu farkların en mühimmi 
olmak üzere iki şart zikredilebilir ki, Avrupa [482] güleşi onlarla bizimkin-
den külliyen temeyyüz etmişdir. Avrupa'da belden aşağı kavramak mem-
nû‘dur. Kalçalardan aşağı bacaklar bu tarz-ı güleşde ancak istinâd için 
hizmet eder. Hâlbuki bizim usûlde bedenin yukarı kısmından ziyâde belki 
aşağı kısmı güleşir. İkinci şart ise bizim pehlivânların yağlanarak güleşi 
güçleşdirmesidir ki, Avrupalılarca bu da külliyen merdûddur. Şimdi şu iki 
şartın tarz-ı musâra‘a üzerine teʼsîri ile hadd-i zâtında fâide ve mazarrâtı-
nı mülâhaza edeceğim: Evvelâ, Yunanî ve Romalı güleşinde yağlanmak, 
gerek tutuşları tas‘îb için gerekse vücûdun yırtılmasını az çok vikâye için 
makbûl idi. Vücûdlarını yağlarla ovan Roma →
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ve Yunan pehlivânlarını musavver 
heykeller Avrupa müzehânelerinden pek 
çoğunda mevcûddur. Bize bu tarz ile 
intikâl eden güleş pek çok tahavvülâta 
uğrayamadığı için az çok kavâ‘id-i 
asliyesiyle sûret-i atîkasını muhâfaza 
etmiş ve vücûdda bir teʼsîr-i mahsûs icrâ 
eylemişdir. Yağlı bir vücûdu bittab‘ ellerle, 
kollarla sıkı sıkıya tutmak pek güç olacağı 
cihetle bittab‘ göğüs göğüse itişmek 
sûretiyle güleşmek zarûret hükmünü 
almışdır. İşte onun içindir ki, bizim Türk 
güleşinde pehlivânlar kol ile güleşmez, 
göğüs ve ense ve bacakla güleşirler. Vâkiʻ 
olan tecârüb-i müte‘addideme binâen arz 
ediyorum ki, Koca Yusuf, Aliço [483] 
gibi fevkalâde pehlivânlardan tutunuz da 
yeni taslak delikanlılara varıncaya kadar 
muʻâyene ediniz; adalî ve büyük pazılı 
kol göremezsiniz. Fakat sırt, ense ve bel 
dehşetli bir neşv ü nemâ arz eder. Çünkü 
yağlı vücûdu tutamayan pehlivân ayakda "elense" ile "çapraz" ile, yerde ise 
"sarma" ile "yankazığı" ile hasmını zabt edebilir ki, bu oyunlarda ziyâdesiyle 
meşgûl olan esâsen göğüs ve bel ve bacak adalâtıyla bazen de kol adalâtının 
kısm-ı ulvîsidir. Hâlbuki Avrupa tarz-ı musâra‘asında yağlanmak memnû‘ 
olduğundan vücûd ellerle daha kolay tutulabilir ve ayaklarla güleşmek de 
katʻiyen merdûd olduğundan asıl güleşi icrâ edecek olan aʻzâ, kollardır. 
Onun için Avrupalı pehlivânların kolları ziyâdesiyle işlek, adalî ve kavîdir. 
Şu vücûd farkını yağlı ve yağsız güleşmek şartına atfederim. Hem o kadar ki 
pehlivânın yalnız vücûdunun resmini görmekle ne türlü güleş icrâ etdiğini 
ve Avrupalı olup olmadığını her zamân tanıyabilirim. Fakat her hâlde artık 
yağlanmakdan sarf-ı nazar olunmalıdır. Belden yukarı tutmak mesʼelesine 
gelince; bir şey arz edeceğim: Boks yani yumruk döğüşünde İngilizler ile 
Fransızlara mensûb olmak üzere ma‘rûf iki tarz var. İngilizler ayaklarını 

Fransa Encümen-i Dâniş-i 
Tıbbîsi aʻzâ-i ma‘rûfe ve 
Paris Mekteb-i Tıbbiyesi 

mu‘allimîn-i meşhûresinden 
olup bu kere vefât eden 

Mu‘allim Potain
Le Professeur Potain
Mort dernièrement
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kullanmazlar, yalnız elleri ile kollarını kullanıp hasmın yalnız belden 
yukarısını döverler. Kollarıyla berâber bacaklarını da kullanan Fransızlar, 
İngilizlerin usûlüne iʻtirâz etdikleri sırada:

"-Bacaklar bedenin en kavî aʻzâsından olmak haysiyetle [hasebiyle] 
müdâfaʻada hiç olmazsa kollar kadar zî-medhal olmalıdır. Ayakları taʻtîl 
etmekde hiçbir sebeb-i ma‘kûl yokdur" diyerek pek mantıkî bir sûret üzere 
iʻtirâz ediyorlar. Hâlbuki biz Türkler güleş bahsinde aynı iʻtirâzı Fransız-
lara tevcîh ediyoruz da diyoruz ki:

"-İngilizlere boks mesʼelesindeki iʻtirâzınız pek mantıkîdir. Güleşde de 
bizim size iʻtirâzımız ondan başka bir şey değildir. Niçin siz de onu ka-
bûl etmiyorsunuz?" İşte görülüyor ki, kat‘î bir kâʻide-i ma‘kûleye tebaʻan 
şu iki tarz-ı musâra‘a vücûd bulmuş değildir. Hattâ Amerika-yı Şimâlî'de 
meşhûr bir musâra‘a tarzı vardır. Onda insâna istediğin gibi tut diye şart ko-
nulmuşdur. Catch as catoh ean yani tut tutabildiğin gibi diye ma‘rûf [484] 
olan tarz budur ki, bizim tarz-ı musâra‘a-
da yağlanmak şartı ref‘ olununca bu iki 
tarz arasında bir fark kalır ki, o da kisbet 
denilen pantolunun vücûduyla kâim olan 
oyunlar farkından ibâretdir. O da bertaraf 
edilir de güleş ma‘kûl kâʻidelere tebaʻan 
terakkî ederse en ziyâde ta‘ammüm ede-
cek tarz Amerika tarzı olacakdır. Çünkü 
en tabî‘î olmak üzere son sûret-i musâra‘a 
budur.

Kisbet mesʼelesine gelince; başlı başı-
na birçok oyunların vücûduna sebebiyet 
verir ki, bu türlü oyunlar Avrupa ve İngi-
liz güleşlerinde hiç yokdur.

Avrupa'da pehlivânlarımızın öğrenme-
ğe mecbûr oldukları Frenk güleşinin en 
mühim oyunlarını zikir ile bizim güleşde 
mukâbilleri ile isimlerini beyân edece-
ğim:

İnebolu sâbık Belediye tabîbi 
olup el-yevm Dersaadet'de 
icrâ-yı san‘at eden tabîb-i 

mütehassıs izzetlü İsmail Hakkı 
Efendi

Mr. Le Dr. İsmaïl Haki
Syphilographe
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Avrupa güleşinde elense çekmek, kaz kanadı vurmak, tırpan atmak gibi 
zorlu çarpmalar memnû‘ olduğundan oyunlar hem ma‘dûd hem basîtdir. 
Evvelâ çaprazlar vardır. Önden kuşak (ceinture de devant) yani göğüs çap-
razı demekdir. Bu oyun göğüs çaprazının hemen aynıdır.

Ön kuşağı, âdetâ "göğüs çaprazı" diye ma‘rûf olan Türk oyununun 
Frenkçesidir. Hasım ile göğüs göğüse gelir gelmez belinden kavrayıp yu-
karı kaldırdıkdan sonra sırt üstü yere yatırmakdır. [485] Buna karşı Frenk 
güleşi usûlünce mukâbele sol el ile sâʻidi hasmın çenesine dayadıkdan 
sonra diğer el ve kol yardımıyla kollarını belinden kurtarmakdan ibâretdir.

Cihân pehlivânı Kara Ahmed

Bizim Türk güleşinde ise göğüs çarprazına tutulan zât eğer hasmı tara-
fından ileri sürülüyor ise geri geri giderken kollarını açıp bir ayağını bütün 
bütün geri atar ve diğer tarafdan koluyla onun →
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[486] 1. Önden çapraz (ilk hareket) 2. Önden çaprazda çeneye dayanmak 3. 
Önden çapraz (son hareket) 4. Arkadan çapraz (ilk hareket) 5. Tersine çapraz 
(ilk hareket) 6. Tersine çapraz (üçüncü hareket) 7. Boyunduruk ile kalçadan 

atmak (birinci hareket) 8. Âdetâ boyunduruk 9. Kolu kapıp yuvarlamak 
oyununa karşı ayağını sürerek mukâbele usûlü 10. Omuz çaprazı

[487] koluna çarpıp yan tarafa düşürür. Buna "kaz kanadı" derler veyâhûd 
hasmı çaprazda sürmüyorsa kolunun birisini hasmının kolları ve kendi gö-
ğüs arasından sokarak gerip açmak veyâhûd peş-kabzayı tutup hasmına 
mâniʻ olmak sûretiyle müdâfaʻa edilir ki, içeriden ve dışarıdan yani çapra-
za alan hasmın kollarının dışından veya iç tarafından icrâ edildiğine göre 
bu oyuna iç kol, dış kol derler.

Arka kuşak (ceinture arrière) yani arkadan hasmının belini yakalamak 
sûretiyle kucaklamakdan ibâretdir. Bu oyun ekseriyâ hasmın arka tarafı 
tesâdüf etdiği zamân yapılır. O takdîrde belinden tutup kaldırdıkdan sonra 
bir eli koltuğu altından sokup ensesine çevirdikden sonra arka üstü yatır-
mak lâzım gelir. Frenk güleşince buna mukâbele etmek için hasmın elleri-
ni sıkı sıkıya tutup ayırmağa çalışmak ve o esnâda vücûdu ziyâdesiyle ileri 
eğip merkez-i sıkletini değişdirerek o sûretle mâniʻ olmakdır. Türk usûlün-
ce oturmak evlâdır, ki o hâlde hasım kemâneye alır. Eğer kolda ve belde 
kuvvet ziyâde ise dış kol ile hasmın kisbetinin kasnağını tutup zorlayarak 
kendini kurtarmak lâzımdır.
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Tersine Çapraz (Ceinture à Rebours): Bu oyun aslâ Türk usûlünde vâkiʻ 
olamaz. Zîrâ bizde "künde" bu oyundan her hâlde daha sağlam ve kat‘îdir. 
Hâlbuki ayakdan tutmak Frenk güleşince merdûd olduğundan zarûrî ola-
rak bu türlü hareket iktizâ eder ki, buna "Frenk kündesi" denilse şâyândır. 
Bu oyun hasım ile karşı karşı duruyorken hasım eğildiği zamân belinden 
kavrayıp bacakları yukarı gelmek sûretiyle kaldırılır. Ondan sonra diz çö-
külüp hasım bir diz üzerine yatırıldıkdan sonra birdenbire diz geri çekilip 
sırtı yere getirilir. Buna iki sûret üzere mukâbele ediliyor. Evvelâ sıkı sıkı-
ya hasmın elleri kavranıp hareketi men‘ edilir ve yüzükoyun yatılıp kollar 
ile bacaklar gerilir. Eğer bu hareketi icrâ edemeyecek kadar vakit geçmiş 
ise köprü (le pont) vazʻiyeti alınır ve birdenbire dönülür.

Tour de Hanche en Tête: Yandan boyunduruğa alıp kalçadan atmakdan 
ibâret bir oyundur. Arkadan çapraza alınan zât hasmının başını yan taraf-
dan koltuğu altına alıp sıkdıkdan sonra o tarafdaki [488] kolunu da kendi 
mukâbil taraf kolu ile zabt etdikden sonra azıcık yana dönüp hasmının vü-
cûdunu kalçası üzerine alıp çevirerek yatırmakla yenmekdir. Bunun Frenk 
usûlünce müdâfaʻası belinden sıkı sıkı yakalayıp hasmını kaldırmak yani 
arka çapraza alıp iktizâsına göre hareket etmek ve sonra başını kurtarmak-
dır. Türk güleşinde dahi bu oyun ekseriyetle vâki‘ olur. Fakat müdâfaʻası 
şîrâzelerden kösteklemek ve çelme yâhûd tırpan ile yandan düşürmek sû-
retiyle olur.

Tour de Tête: Frenkler âdî boyunduruklara bu nâmı veriyorlar. Has-
ma derhâl arkasını dönüp iki eller ile omuz başı hizâsından hasmın başını 
kavrayıp sonra diz çökdükden sonra omuzdan "kavak" atmakdır. Bu oyun 
Türk güleşinde ekseriyâ vâkiʻ olur. Kemânede oturan zâtı ezmek isteyin-
ce üzerine çöker. O zamân altındaki pehlivân hasmının başını omuz üze-
rinden yakalayıp kavak atar ki, mukâbele iktizâsında üstündeki altında-
kini sarmaya alarak elleriyle de ensesine dayanmak sûretiyle kurtulabilir. 
Frenkler bu oyuna karşı eller ile başını kurtarmak, vücûdu ileri sürerek 
mâniʻ olmak sûretiyle hareket ediyorlar. Eğer bu hareketi icrâ zamânı geç-
miş ise taklak atıp köprü vazʻiyetini alır ve o sûretle yenilmiş sayılmıyor. 
Bundan iki sene evvel meşhûr Marsilyalı Paul Pons, Rus pehlivân-ı şehîri 
Pytlasinski'yi bu sûretle boğmuş ve yenemediği hâlde ağzından kan gelen 
Rus pehlivânının "pes" demesi üzerine cihân pehlivânı ilân olunmuş idi.
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Tour de Bras (Kol Oyunu): Bu oyun ancak Frenk güleşinde oluyor. Has-
mın bir kolunu yakalayıp çuval sırtlar gibi sırtlayıp diz çökerek çevirmek 
sûretiyle yere yatırmakdan ibâretdir. Bizim güleşde sarmaya tutulmuş olan 
zât ayaklarından sarmayı kurtardıkdan sonra hasmının kolunu sıkı sıkıya 
tutup silkmekle sırtından atar ki, buna kılçık derler ve tours de bras'nın 
yerde icrâ olunan son harekâtından başka bir şey değildir. Buna mukâbele 
için Frenk güleşinde vücûdu ileri atıp ayaklarla dayanmak ve hasmın om-
zundan vücûdunu kurtarmakdır.

[489] Bras Roulé: Kolu sıkı sıkı yakalayıp hasmı yuvarlamakdır. Arka 
çapraz yapılırken çapraza alınan zât kendisini arkadan kucaklayan peh-
livânın kolunu dirseğinden yukarı koluyla zabt edip savurmakla yandan 
yere yatırmakdan ibâretdir.

Bu oyun Türk güleşinde hiç vâki‘ olamaz. Çünkü yağlı vücûd ile kolu 
bu sûretle zabt edecek hiçbir kuvvet tasavvur olunamaz. Ondan mâʻadâ 

bizde ayaklarla çelme ve tırpan atmak 
mümkün olduğu cihetle bu oyun bizim 
usûle göre abes olurdu.

Buna mukâbele için omuzdan atacak 
olan hasım diz çökdüğü zamân aynıyla 
diz çöküp bir ayağını ileriye dayayıp mâ-
niʻ olmakdır.

İşte Frenklerce gréco-romaine diye 
ma‘rûf olan güleşin başlıca oyunları şu 
zikretdiklerimizden ibâretdir.

Doktor Rıza Tevfik

Yanya Vilâyeti Sıhhiye 
Müfettişi Tabîb-i hâzık 

saʻâdetlü Doktor Mustafa 
Efendi hazretleri

S. E. Le. Dr. Moustafa
Inspecteur Sanitaire de Yanina
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[490] Hüdavendigâr Vilâyeti Sıhhiye Müfettişi saʻâdetlü Doktor Şerefeddin 
Efendi

Mr. Le. Dr. Chéréfeddin
Inspecteur Sanitaire de Brousse

Âsârı: Ev Hekîmi, Maʻden Suları vesâire

Şehremânet-i Celîlesi'nde Müteşekkil Hıfzıssıhha Komisyonu 
Erkân-ı Kirâmı

Şehremîni devletlü Rıdvan Paşa hazretleri Reîs-i Evvel
Tabîb saʻâdetlü Salih Paşa hazretleri Reîs-i Sânî
Tabîb saʻâdetlü Elyas Paşa hazretleri Aʻzâ
Tabîb saʻâdetlü Feyzi Paşa hazretleri Aʻzâ
Tabîb saʻâdetlü Nafiz Paşa hazretleri Aʻzâ
Tabîb saʻâdetlü Horasancı Efendi hazretleri Aʻzâ
Tabîb saʻâdetlü Nikolaki Paşa hazretleri Aʻzâ
Tabîb saʻâdetlü Zambako Paşa hazretleri Aʻzâ
Tabîb Mösyö Stecoulis Efendi Aʻzâ
Tabîb izzetlü Naum Efendi Aʻzâ



970

Tabîb Kokolatos Efendi -

Tabîb saʻâdetlü Ömer Paşa hazretleri Heyʼet-i Sıhhiye Müfettiş-i 
Umûmîsi

Tabîb saʻâdetlü Rasim Paşa hazretleri Müfettiş
Tabîb saʻâdetlü Hayreddin Paşa hazretleri Müfettiş
[491] Tabîb saʻâdetlü Fano Paşa hazretleri Müfettiş
Tabîb saʻâdetlü Mustafa Bey Müfettiş
Tabîb izzetlü Zeki Bey Müfettiş
Tabîb rifʻatlü Esad Bey Müfettiş
Tabîb fütüvvetlü Nazım Efendi Müfettiş

Adana Vilâyeti Sıhhiye Müfettişi izzetlü Doktor Eşref Süleyman Efendi
Mr. Le. Dr. Echref Suleyman
Inspecteur Sanitaire d'Adana

Birinci Dâire Heyʼet-i Sıhhiyesi

Reîs Binbaşı rifʻatlü Abidin Bey
Mülkiye'den izzetlü Asım Efendi Mülkiye'den rifʻatlü Ali Minhac Efendi
Mülkiye'den rifʻatlü İsmail Efendi Mülkiye'den rifʻatlü İbrahim Efendi

Mülkiye'den izzetlü Sıddık Bey Binbaşı rifʻatlü Nazif Efendi
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İkinci Dâire Heyʼet-i Sıhhiyesi

Reîs Mülkiye'den Hâfız Yusuf Efendi
[492] Mülkiye'den Mehmed Faruk 

Efendi Mülkiye'den Şemseddin Efendi

Mülkiye'den İbrahim Efendi Mülkiye'den Nesim Efendi

Üçüncü Dâire Heyʼet-i Sıhhiyesi

Reîs Mîrlivâ saʻâdetlü Süleyman Paşa Kâimmakâm izzetlü Süleyman Bey
Mülkiye'den izzetlü Cemal Bey Mülkiye'den izzetlü Neşet Bey

Mülkiye'den rifʻatlü Subhi Efendi Mülkiye'den rifʻatlü Şevket Bey

Dördüncü Dâire Heyʼet-i Sıhhiyesi

Reîs Mîralây izzetlü Vahan Beyefendi
Kolağası fütüvvetlü Nuri Efendi Kolağası fütüvvetlü Mehmed Ali Efendi
Mülkiye'den rifʻatlü Sami Efendi Mülkiye'den rifʻatlü Petro Efendi

Beşinci Dâire Heyʼet-i Sıhhiyesi

Reîs Mülkiye'den izzetlü İzzet Bey
Mülkiye'den rifʻatlü Mehmed Ali 

Efendi Mülkiye'den rifʻatlü Emced Efendi

[493] Altıncı Dâire Heyʼet-i Sıhhiyesi

Reîs Binbaşı rifʻatlü Abidin Bey
Mülkiye'den izzetlü Remzi Bey Mülkiye'den rifʻatlü Hikmet Bey
Mülkiye'den rifʻatlü İsmail Bey Mülkiye'den rifʻatlü Samuel Efendi

Mülkiye'den Mösyö Ferid Efendi Mülkiye'den Papakosti Efendi

Yedinci Dâire Heyʼet-i Sıhhiyesi

Reîs Mülkiye'den rifʻatlü Refet Hüsameddin 
Mülkiye'den rifʻatlü François Efendi Mülkiye'den rifʻatlü Zoğrafos Efendi
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Sekizinci Dâire Heyʼet-i Sıhhiyesi

Reîs Mülkiye'den saʻâdetlü Hâfız 
Nuri Bey Mülkiye'den rifʻatlü Lütfi Akif Efendi

Mülkiye'den rifʻatlü Aleksi Efendi Mülkiye'den rifʻatlü Kapril Efendi

Dokuzuncu Dâire Heyʼet-i Sıhhiyesi

Reîs Mîrlivâ saʻâdetlü İstirati Efendi Mîralây saʻâdetlü Todoraki Bey
Kolağası fütüvvetlü Nikolaki Efendi Kolağası fütüvvetlü Hüsnü Efendi
[494] Kolağası fütüvvetlü Menahem 

Efendi Mülkiye'den izzetlü Tahir Efendi

Onuncu Dâire Heyʼet-i Sıhhiyesi

Reîs Kolağası rifʻatlü Fehim Efendi Mülkiye'den rifʻatlü Mustafa Efendi
Mülkiye'den rifʻatlü Zeki Emin Efendi Mülkiye'den rifʻatlü Cevad Efendi

Bendlerin Umûr-ı Sihhiyesine Meʼmûr

Mülkiye'den rifʻatlü Cemil Efendi

Kâğıdhane ve Civârının Umûr-ı Sıhhiyesine Meʼmûr

Mülkiye'den izzetlü Hasan Şaban Efendi

Altıncı Dâire'de Umûmhânelere Meʼmûr Etıbbâ

Ahmed Receb Efendi Kâimmakâm Celâl Muhtar Bey, 
Müfettiş

Ayvazyan Efendi Kilaidis Efendi, Müfettiş
Yovanidis Efendi Fuad Bey

Abidin Efendi İhsan Bey
Anastasyos Efendi -
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[495] MECLİS-İ UMÛR-I SIHHİYE

Şimdiki hâlde Meclis-i Umûr-ı Sıhhiye, Hâriciye ve Sıhhiye Nâzırı 
devletlü Ahmed Tevfik Paşa hazretlerinin taht-ı riyâsetlerinde olmak üzere 
Reîs-i Sânî atûfetlü Ahmed Midhat Efendi hazretleriyle aʻzâ sıfatını hâiz 
olmak üzere Karantinalar Müfettiş-i Umûmîsi Doktor Koçoni Efendi haz-
retleri ve muhâsebecilik vazîfesini de îfâ eden Hacı Hurşid Efendi hazret-
leri ve Karantinalar Başkâtibi ve Sicill-i Ahvâl Müdürü Hacı Ragıb Bey 
ve Namık ve Said ve Arif ve Doktor Lütfi Beyefendilerden ve Fransızca 
Meclis Kâtibi Stiyapoviç Efendi'den mürekkebdir. 

Meclis-i Mezkûra Devâm Eden Düvel-i Ecnebiye Meʼmûrîni

Almanya Sefîr Vekîli Doktor Mösyö Mortman
İngiltere Sefîr Vekîli Doktor Mösyö Clemow

Avusturya Sefîr Vekîli Doktor Mösyö Haeckel 
İtalya Sefîr Vekîli Doktor Mösyö Zeri

İspanya Sefîr Vekîli Doktor Mösyö Gapoçi
Amerika Sefîr Vekîli Doktor Mösyö Zaviçyano

İran Sefîr Vekîli Doktor Panayot Bey
İsveç ve Norveç Sefîr Vekîli Mösyö Fredholm 

Belçika Sefîr Vekîli Mösyö Hubsch
Rusya Sefîr Vekîli Mösyö Karkanoskie 
Fransa Sefîr Vekîli Doktor Mösyö de Lacour 

Felemenk Sefîr Vekîli Doktor Mösyö Stecoulis
Yunan Sefîr Vekîli Doktor Mösyö Vafyadis
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MECLİS-İ TIBBİYE-İ MÜLKİYE

El-yevm Ferîk saʻâdetlü Ferdinand Paşa hazretlerinin riyâseti altındadır.
Mîrlivâ saʻâdetlü Zoéros Paşa Aʻzâ

[496] Mîrlivâ saʻâdetlü Hayreddin Paşa Aʻzâ
Mîrlivâ saʻâdetlü Mazhar Paşa Aʻzâ
Mîrlivâ saʻâdetlü İbrahim Paşa Aʻzâ
Mîrlivâ saʻâdetlü Pavlaki Paşa Aʻzâ

Mîrlivâ saʻâdetlü Besim Ömer Paşa Aʻzâ
Mîralây saʻâdetlü Aristidi Beyefendi -

Kâimmakâm Esad Bey -
Binbaşı Vasil Naum Bey -

Binbaşı Ali Rıza Bey -
Etıbbâ-yı Mülkiye'den Fuad Süreyya Bey -
Etıbbâ-yı Mülkiye'den Rıza Tevfik Bey -
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MECLİS-İ SIHHİYE-İ UMÛMİYE

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'nin taht-ı riyâsetinde olup riyâset-i sânîliği-
ni Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Nâzırı Ferîk Rıza Paşa hazretleri îfâ etmek-
dedir.

Ferîk saʻâdetlü Nafiz Paşa hazretleri Aʻzâ
Ferîk saʻâdetlü Cemil Paşa hazretleri “

Ferîk saʻâdetlü Ferdinand Paşa hazretleri “
Ferîk saʻâdetlü Salim Paşa hazretleri “

Mîrlivâ Mahmud Paşa “
Mîrlivâ Zoéros Paşa “

Mîrlivâ Hayreddin Paşa “
Mîrlivâ Mazhar Paşa “
Mîrlivâ Pavlaki Paşa “

Mîrlivâ İbrahim Lütfi Paşa “
Mîrlivâ Besim Ömer Paşa “
Mîralây Aristidi Beyefendi “

[497] Etıbbâ-yı Mülkiye'den Fuad Süreyya Bey. Vazîfe-i kitâbeti rifʻat-
lü Sami Bey îfâ etmekdedir.

MECLİS-İ TIBBİYE-İ MÜLKİYE VE SIHHİYE-İ UMÛMİYE'YE 
MERBÛT HIFZISSIHHA MÜFETTİŞLERİ

Ferîk Rasim Paşa hazretleri Sermüfettiş

Mîrlivâ Osman Paşa, Birinci Dâire'ye meʼmûr Müfettiş

Mîralây Tevfik Vacid Beyefendi, İkinci Dâire'ye meʼmûr “

Mülkiye'den Server Hilmi Bey, Üçüncü Dâire'ye meʼmûr “

Mülkiye'den Vahan Beyefendi, Dördüncü Dâire'ye meʼmûr “

Kolağası Halid Şazi Bey, Beşinci Dâire'ye meʼmûr “
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Kâimmakâm Reşad Bey, Altıncı Dâire'ye meʼmûr “

Mîrlivâ Halim Paşa, Yedinci Dâire'ye meʼmûr “

Mîralây Cemal Beyefendi, Sekizinci Dâire'ye meʼmûr “

Mîralây İzzet Beyefendi, Dokuzuncu Dâire'ye meʼmûr “

Kolağası Hayreddin Bey, Onuncu Dâire'ye meʼmûr “
Baytar Kâimmakâm Hüsnü Bey, Dersaadet ve Bilâd-ı Selâse 
Baytar Müfettişi Müfettiş

Mîralây Haydar Beyefendi, Galata Gümrüğü'nde tahlîlât 
icrâsına meʼmûr “

Mîrlivâ Hamdi Paşa, Galata Gümrüğü'nde tahlîlât icrâsına 
meʼmûr “

Kâimmakâm Arif Bey, Galata Gümrüğü'nde tahlîlât icrâsına 
meʼmûr “

Kâimmakâm Şükrü Bey, Galata Gümrüğü'nde tahlîlât icrâsına 
meʼmûr “

Kâimmakâm Zühdü Bey, Galata Gümrüğü'nde tahlîlât icrâsına 
meʼmûr “

Binbaşı Ali Bey, Galata Gümrüğü'nde tahlîlât icrâsına meʼmûr “
Kolağası Mustafa Efendi, Galata Gümrüğü'nde tahlîlât 
icrâsına meʼmûr “

Mülkiye'den Nuri Bey, zahîre muʻâyenesine meʼmûr

Mülkiye'den Arif Bey, zahîre muʻâyenesine meʼmûr
Mülkiye'den Tahir Bey, eczâhânelerin küşâd ve sedd ü 
bendine meʼmûr
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[498] VİLÂYÂT-I ŞÂHÂNE BELEDİYELERİNE MEʼMÛR 
ETIBBÂ-YI MÜLKİYE

Hüdavendigâr Vilâyeti
Şerefeddin Efendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i Vilâyet

Bedros Agop Vanikyan 
Efendi Merkez Tabîb-i Evveli

Rıza Tevfik Efendi Tabîb-i Sânî

Petro Savaidis Efendi Gurebâ Hastahânesi Tabîb-i 
Evveli

Mehmed Mustafa Efendi Gurebâ Hastahânesi Tabîb-i 
Sânîsi

Stepan Melkist Efendi Gurebâ Hastahânesi Tabîb-i 
Sâlisi

Serkiz Artin Şehirliyan 
Efendi

Gurebâ Hastahânesi Tabîb-i 
Râbiʻi

Marko Kemal Efendi Gemlik Tabîbi

Merkeze Mülhak 
Kazâlar

Agop Zeyrekyan Efendi Pazarköy Tabîbi
Salim Mehmed Efendi Mihaliç Tabîbi
Karabet İkna Efendi Mudanya Tabîbi

Niyazi Osman Efendi Kirmasti Tabîbi
Cafer Hüseyin Efendi Merkez Belediye Tabîbi

Ertuğrul
Agop Asador Efendi Söğüd Tabîbi

Andon Efendi İnegöl Tabîbi
Artin Kirkor Torikyan Yenişehir Tabîbi

Salih Yusuf Efendi Merkez Belediye Tabîbi

Kütahya
İmadeddin Naim Efendi Eskişehir Tabîbi

Osman Ali Efendi Gediz Tabîbi
Mihran Efendi Uşak Tabîbi

Galib Salih Efendi Merkez Belediye Tabîbi
Karahisar-ı  

SâhibKozma Sefail Efendi Bolvadin Tabîbi
Agop Ohannes İspençiyaryan Sandıklı Tabîbi
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Mıgırdıç Karabet Efendi Merkez Belediye Tabîbi

Karesi

Yorgi Yani Partinyadi Efendi Ayvalık Tabîbi
Eşil Ekilayidis Efendi Burhaniye Tabîbi

Armenak Karabet Çolakyan 
Efendi Edremid Tabîbi

Dimitri Yorgiyadi Efendi Erdek Tabîbi
Ali Niyazi Efendi Bandırma Tabîbi

Nafiz Ahmed Efendi Gönen Tabîbi
Gavril Haralambo Efendi Sındırgı Tabîbi

[499] Konya Vilâyeti

Mehmed Yahya Efendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i VilâyetSava Nikola Efendi Merkez Tabîb-i Evveli
Nikola Peraskiyovayidis 

Efendi Merkez Tabîb-i Sânîsi

Apostolaki Efendi Akşehir Belediye Tabîbi

Merkeze mülhak 
kazâlar

Pervant Sökyas Efendi Beyşehir Belediye Tabîbi
Karakin Manuk Efendi Ilgın Belediye Tabîbi

Mustafa Mehmed Efendi Karaman Belediye Tabîbi
İstavri Bedos Efendi Ereğli Belediye Tabîbi
Agop Mikail Efendi Karapınar Belediye Tabîbi

Marko Kiryanos Efendi Merkez Belediye Tabîbi

Niğde
Nerses Kirkor Efendi Nevşehir Belediye Tabîbi
Agop Servet Efendi Ürgüb Belediye Tabîbi
Arif Mehmed Efendi Aksaray Belediye Tabîbi

Kiryako Mihailidi Efendi Bor Belediye Tabîbi
Halil Hüsnü Efendi Merkez Belediye Tabîbi Burdur

Mayer Şüʼteman Efendi Merkez Belediye Tabîbi
HamidabadArtin Rupen Efendi Uluborlu Belediye Tabîbi

Abdülvahhab Kadri Efendi Eğirdir Belediye Tabîbi



979

Stefan Markopolo Efendi Merkez Belediye Tabîbi

Antalya
Ömer Mehmed Efendi Elmalı Belediye Tabîbi
Yorgi Marango Efendi Alaiye Belediye Tabîbi
İsmail Hakkı Efendi Akseki Belediye Tabîbi

Ankara Vilâyeti

Mustafa Hilmi Efendi Sıhhiye Müfettişi
Merkez-i VilâyetVasilaki Efendi Merkez Belediye Tabîbi

Yakob Toma Efendi Merkez Hastahânesi Tabîbi
Ömer Faruk Efendi Beypazarı Tabîbi Merkeze Mülhak 

KazâlarZarif Naim Efendi Sivrihisar Tabîbi
Şakir Abdullah Efendi Merkez Belediye Tabîbi

Kırşehri
Ömer Faruk Efendi Keskin Tabîbi

[500] Salih Süleyman Efendi Merkez Belediye Tabîbi
Çorum

Kostantin Moridis Efendi Sungurlu Tabîbi

İbrahim Nazif Efendi Belediye ve Hastahâne Ta-
bîbi

KayseriDikran Simon Efendi Tabîb-i Sânî
Kigork Karabet Efendi Develi Tabîbi

Hasan Fahri Efendi Merkez Belediye Tabîbi Yozgad

Aydın Vilâyeti

Mehmed Ali Efendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i Vilâyet

Abdurrahman Nureddin 
Efendi

Merkez Belediye Tabîb-i 
Evveli

Hasan Ali Efendi
Merkez Belediye Tabîb-i 

Sânîsi

Mustafa Efendi
Gurebâ Hastahânesi Tabîb-i 

Evveli
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Feyzullah Hasib Efendi Kuşadası Belediye Tabîbi

Merkeze Mülhak 
Kazâlar

Yorgi Lambus Efendi Çeşme Belediye Tabîbi
Danon Yako Efendi Tire Belediye Tabîbi
İsak Avram Efendi Ödemiş Belediye Tabîbi

Telemak Karnik Efendi Foçatin Belediye Tabîbi
Tomaknas Efendi Bayındır Belediye Tabîbi
Kiryako Efendi Menemen Belediye Tabîbi

Kâmil Emrullah Efendi Bergama Belediye Tabîbi
Mehmed Hüsnü Efendi Merkez Tabîbi

Manisa

Ziya Efendi Kasaba Belediye Tabîbi
Mehmed Efendi Alaşehir Belediye Tabîbi

Mustafa Nazmi Efendi Kula Belediye Tabîbi
Hüsameddin Ömer Efendi Akhisar Belediye Tabîbi

İstilordan Efendi Demirci Belediye Tabîbi
İsmail Hakkı Efendi Kırkağaç Belediye Tabîbi
İzzet Ahmed Efendi Merkez Belediye Tabîbi

Aydın
Cemal Hüsnü Efendi Nazilli Belediye Tabîbi
İsak Elbağlı Efendi Bozdoğan Belediye Tabîbi

Mihran Boyacıyan Efendi Söke Belediye Tabîbi
Anagnosti Efendi Karacasu Belediye Tabîbi

[501] İrakli Andonyadi 
Efendi

Merkez Belediye Tabîbi

Menteşe
Vasil Kiryako Efendi Mekri Belediye Tabîbi

İlya Nesim Efendi Milas Belediye Tabîbi
İsmail Hasan Efendi Bodrum Hapishâne Tabîbi
Panço Nikola Efendi Köyceğiz Belediye Tabîbi
Nikola Yorgi Efendi Merkez Belediye Tabîbi

Denizli

Nimer Leon Paskal Efendi Tavas Belediye Tabîbi
Ramazan Tevfik Efendi Buldan Belediye Tabîbi
Fahreddin Salih Efendi Saray Belediye Tabîbi
İstavri Danoplo Efendi Çal Belediye Tabîbi

Hasan Şevki Refet Efendi Nif Belediye Tabîbi
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Adana Vilâyeti

Eşref Süleyman Efendi Sıhhiye Müfettişi
Merkez-i Vilâyet

Abdurrahman Veli Efendi Merkez Belediye Tabîbi
Misak Karabet Vanilyan 

Efendi Hamidiye Belediye Tabîbi Merkeze Mülhak 
Kazâ

Cemal Efendi Merkez Belediye Tabîbi
Mersin

Ali Halil Efendi Tarsus Belediye Tabîbi
Misak Vanilyan Efendi Merkez Belediye Tabîbi

Cebel-i BereketAntranik Keresteciyan 
Efendi Payas Belediye Tabîbi

Nazif Ali Efendi Merkez Belediye Tabîbi Kozan
Dimitri Dilaveridi Efendi Merkez Belediye Tabîbi İçel

Kastamonu Vilâyeti

Abdurrauf Efendi Sıhhiye Müfettişi
Merkez-i VilâyetMukbil Salih Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Nikola Kiryako Efendi Hastahâne Tabîbi
Hüseyin Ali Efendi İnebolu Belediye Tabîbi

Merkeze Mülhak 
Kazâlar

İsmail Mehmed Efendi İnebolu Hastahânesi Tabîbi
Artin Karabet Efendi Safranbolu Belediye Tabîbi

Ahmed Muhtar Efendi Safranbolu Hastahânesi 
Tabîbi

Hristofyani Efendi Taşköprü Belediye Tabîbi
Kigork Filipos Efendi Tosya Belediye Tabîbi
Haçik Kalost Efendi Araç Belediye Tabîbi

[502] Nuri Ömer Efendi Merkez Belediye Tabîbi

BoluKarabet Tomasyan Efendi Bartın Belediye Tabîbi
Kirkor Ohannes Harunyan 

Efendi Zonguldak Belediye Tabîbi

Fengüy Efendi Merkez Belediye Tabîbi
Çankırı

Hakkı İsmail Efendi Çerkeş Belediye Tabîbi
Hüseyin Kâmi Efendi Merkez Belediye Tabîbi Sinop
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Sivas Vilâyeti

Mehmed Reşad Efendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i VilâyetMahmud Mehmed Efendi Merkez Beledî Tabîb-i Ev-
veli

Artin Şirinyan Efendi Merkez Beledî Tabîb-i 
Sânîsi

İbrahim Şazi Efendi Merkez Beledî Tabîbi
AmasyaTodoraki Gavrilidi Efendi Merzifon Beledî Tabîbi

Moiz Bahor Efendi Havza Beledî Tabîbi
Safvet Mesud Efendi Merkez Beledî Tabîbi Karahisarışarkî

Todoraki Petropulo Efendi Merkez Beledî Tabîbi Tokad

Diyarbekir Vilâyeti

Yorgi Tapinos Efendi Sıhhiye Müfettişi
Merkez-i Vilâyet

Bahaeddin Ahmed Efendi Merkez Belediye Tabîbi
Honkiyanus Ohannes Efendi Merkez Belediye Tabîbi Ergani

Bitlis Vilâyeti

Mehmed Cemal Efendi Merkez Belediye Tabîbi Merkez-i Vilâyet
Dimitri Saridis Efendi Merkez Belediye Tabîbi Muş

Erzurum Vilâyeti

Şerif Yusuf Efendi Sıhhiye Müfettişi Merkez-i Vilâyet

İstil Nikola Efendi Bayburd Merkeze Mülhak 
Kazâ

Mamuretülaziz Vilâyeti

Ali Murtaza Efendi Sıhhiye Müfettişi Merkez-i Vilâyet

[503] Aziz Ahmed Efendi Eğin Belediye Tabîbi Vilâyete Mülhak 
Kazâ

Mustafa Şükrü Efendi Merkez Belediye Tabîbi Malatya
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Van Vilâyeti

Fethi Tahsin Efendi Merkez Belediye Tabîbi Merkez-i Vilâyet

Trabzon Vilâyeti

Abdülkerim Efendi Sıhhiye Müfettişi
Merkez-i Vilâyet

Zeki Ziya Efendi Merkez Tabîbi
Tanaş Haci Foti Efendi Ordu Belediye Tabîbi

Merkeze Mülhak 
Kazâlar

Kâmil Mehmed Efendi Giresun Belediye Tabîbi
Todori Mihal Efendi Tirebolu Belediye Tabîbi

Tevfik Ali Efendi Merkez Belediye Tabîbi

Canik
İstepan Toros Efendi Bafra Belediye Tabîbi

Haralambos Gregoryadis 
Efendi

Çarşamba Belediye Tabîbi

Hasib Süleyman Efendi Merkez Belediye Tabîbi Lazistan
Yorgi Nikola Efendi Merkez Belediye Tabîbi Gümüşhane

Cezayir-i Bahr-ı Sefid Vilâyeti

Voçino Efendi Sıhhiye Müfettişi
Merkez-i Vilâyet

Espero Krevokiros Efendi Merkez Belediye Tabîbi

Yanko Fesnaki Efendi Merkez Belediye Tabîbi Sakız

Hacı Hüseyin Efendi Merkez Belediye Tabîbi Limni

Edirne Vilâyeti

Aristidi Bondas Efendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i Vilâyet
Cemal Efendi Merkez Beledî Tabîb-i Evveli

Ata Hayrullah Efendi
Merkez Beledî Tabîb-i 

Sânîsi
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Joseph Zagaski Efendi
Cisrimustafapaşa Kazâsı 

Beledî Tabîbi

Merkeze Mülhak 
Kazâ

Kigork Oseb Efendi
Karacaali Kazâsı Beledî 

Tabîbi

Karnik Agop Efendi
Cisriergene Kazâsı Beledî 

Tabîbi
Aram Efendi Ortaköy Kazâsı Beledî Tabîbi

[504] Kosti Simon Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Gümülcine
Minas Agop Efendi

Sultanyeri Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Yahya Efendi İskeçe Beledî Tabîbi
Sadık Hüseyin Efendi Eğridere Beledî Tabîbi
Leon Kigork Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Kırkkilise
Marko Mişon Efendi Lüleburgaz Beledî Tabîbi
Nubar Agop Efendi Vize Beledî Tabîbi

Ahmed Tevfik Efendi Midye Beledî Tabîbi
Aleksandr Efendi Baba-yı Atik Beledî Tabîbi

Rıza Hüsameddin Efendi Merkez Beledî Tabîbi
Dedeağaç

İbrahim Toma Efendi Sofulu Kazâsı Beledî Tabîbi
Mustafa Halil Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Tekfurdağı
Armenak Kigork Efendi

Malkara Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Lionidas Polinaki Efendi Çorlu Kazâsı Beledî Tabîbi

Bedros Kasbar Efendi
Hayrabolu Kazâsı Beledî 

Tabîbi
Nuri Süleyman Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Gelibolu
Moses Karabet Efendi Keşan Kazâsı Beledî Tabîbi

Yanko Lefter Efendi
Mürefte Kazâsı Beledî 

Tabîbi
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Selanik Vilâyeti

Rıza Servet Efendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i Vilâyet
Tevfik Timur Efendi Merkez Tabîb-i Evveli
Yusuf Ziya Efendi Merkez Tabîb-i Sânîsi

Ahmed Tevfik Efendi Merkez Tabîb-i Sâlisi
Kâmil Mazhar Efendi Kimyâger

Aron İsak Efendi
Karaferye Kazâsı Beledî 

Tabîbi

Merkeze Mülhak 
Kazâ

Mehmed Abdurrahman 
Efendi

Yenice-i Vardar Kazâsı 
Beledî Tabîbi

Nişan Karabet Efendi Langaza Kazâsı Beledî Tabîbi

Ali Osman Efendi
Avrathisarı Kazâsı Beledî 

Tabîbi

Abdullah Şükrü Efendi
Toyran Kazâsı Beledî 

Tabîbi

Parsih Seviyan Efendi
Ustrumca Kazâsı Beledî 

Tabîbi
Nikoli Mihal Efendi Tikveş Kazâsı Beledî Tabîbi
Panço Maşo Efendi Köprülü Kazâsı Beledî Tabîbi

[505] Aram Boşnakyan 
Efendi

Merkez Beledî Tabîbi

Sirozİstavri İstefani Efendi Petriç Kazâsı Beledî Tabîbi

Karabet Bedros Efendi
Demirhisar Kazâsı Beledî 

Tabîbi

Agop Papasyan Efendi
Merkez Kazâsı Beledî 

Tabîbi

DramaPirbongofski Efendi
Kavala Kazâsı Beledî 

Tabîbi

Mehmed Lütfi Efendi
Pravişte Kazâsı Beledî 

Tabîbi
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Kosova Vilâyeti

Kâmil Efendi Sıhhiye Müfettişi
Merkez-i Vilâyet

Mahmud Celâleddin Efendi Merkez Beledî Tabîbi
Ahmed Arif Efendi İştib Merkeze Mülhak 

KazâYüzbaşı Nail Efendi (Vekîl) Kratova
Avram Bedos Efendi Merkez Beledî Tabîbi Priştine
Nesim Harun Karidi Merkez Beledî Tabîbi Yenipazar

Abdülbaki Hüseyin Efendi Merkez Beledî Tabîbi
Prizren

Mustafa Hilmi Efendi Kalkandelen Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Yanya Vilâyeti

Mustafa Beyefendi hazret-
leri Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i Vilâyet
Talat Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Mihran Kigork Efendi Filat Merkeze Mülhak 
Kazâ

Hüsameddin Ferhad Efendi Merkez Belediye Tabîbi Ergiri
Hasan Süleyman Efendi Merkez Belediye Tabîbi Preveze

Ali Haydar Efendi Merkez Belediye Tabîbi Berat

İşkodra Vilâyeti

Besim Ferahi Efendi Sıhhiye Müfettişi
Merkez-i vilâyet

Tahir Ali Efendi Merkez Belediye Tabîbi
Naki Ata Efendi Merkez Beledî Tabîbi

DraçKerupe Agop Efendi Tiran Kazâsı Beledî Tabîbi

Mustafa Ahmed Efendi Kavaye Kazâsı Beledî 
Tabîbi
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[506] Manastır Vilâyeti

Fuad Efendi Sıhhiye Müfettişi
Merkez-i Vilâyet

Mehmed Şakir Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Muhsin Rasim Efendi Pirlepe Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Merkez[e] 
mülhak kazâlarHasret Karabet Efendi Filorina Kazâsı Beledî 

Tabîbi

Nikola Dimitri Efendi Kırçova Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Âsım Abdi Efendi Merkez Beledî Tabîbi
Serfice

Yani Yarako Efendi Kozana Beledî Tabîbi
Hüsnü Nimetullah Efendi Merkez Beledî Tabîbi İlbasan

Simon Anastas Efendi Kesriye Kazâsı Beledî 
Tabîbi Görice

Mekke-i Mükerreme Emâreti

İsmail Servet Efendi Merkez Beledî ve 
Hastahâne Tabîb-i Evveli

Merkez
Osman İsmail Efendi Merkez Beledî ve 

Hastahâne Tabîb-i Sânîsi

Medine-i Münevvere
Mehmed Emin Efendi Beledî ve Hastahâne Tabîbi

Yemen Vilâyeti
İsmail İbrahim Efendi Sıhhiye Müfettişi Merkez-i Vilâyet

Basra Vilâyeti

Kerim Abdülehad Efendi
Sıhhiye Müfettişi, Merkez 

Beledî Tabîbi ve Telkîhhâne 
Müdürü

Merkez-i Vilâyet
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Bağdad Vilâyeti
İzzetlü Ahmed Abdullah 

Efendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i VilâyetHalis Asım Efendi Birinci Dâire-i Belediyesi 
Tabîbi

Nizameddin Efendi İkinci Dâire-i Belediyesi 
Tabîbi

Musul Vilâyeti
Paul Garsiye Efendi Sıhhiye Müfettişi Merkez-i Vilâyet

[507] Haleb Vilâyeti
İzzetlü Ahmed Fuad Efendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i Vilâyet
Ahmed Afif Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Yaşuva Menteş Kohen 
Efendi Merkez Beledî Tabîbi Urfa

Maraş Sancağı
Tâlib Kasım Efendi Merkez Beledî Tabîbi Maraş

Suriye Vilâyeti
Suad Beyefendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i Vilâyet

Antuvan Havri Efendi Merkez Beledî Tabîb-i 
Evveli

Salih Abdurrahman Efendi Merkez Beledî Tabîb-i 
Sânîsi

Tevfik Efendi Merkez Beledî Hastahânesi 
Tabîbi

Tamer Bostanî Efendi Vadiyü'l-Acem
Vilâyete Mülhak 

KazâArif Rüstem Efendi Duma
Faik Hıram Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Haşim Atıf Efendi Humus Kazâsı Beledî 
Tabîbi Hama
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Beyrut Vilâyeti

Sâib Hüsnü Efendi Sıhhiye Müfettişi
Merkez-i Vilâyet

Halil Efendi Merkez Beledî Tabîbi
Mustafa Ali Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Akka
Nişan Serupe Safed Beledî Tabîbi

Halil Hayık Efendi Merkez Beledî Tabîbi Trablusşam
Bünyamin İsak Efendi Cile Kazâsı Beledî Tabîbi

Lazkiye
Matyos Kigork Efendi Cenin Kazâsı Beledî Tabîbi
Muharrem Halil Efendi Merkez Beledî Tabîbi Nablus

Trablusgarb Vilâyeti

Hasan Halil Efendi Merkez Beledî Tabîbi Merkez-i Vilâyet
[508] Resmî Tahsin Efendi Merkez Beledî Tabîbi Hums

Albert Efendi Merkez Beledî Tabîbi Cebel-i Garbî

İzmid Sancağı

Mehmed Mustafa Efendi Merkez Beledî Tabîbi
Kiryako Yani Efendi Karamürsel Kazâsı Beledî Tabîbi

Vartanas Kirkor Efendi Geyve Kazâsı Beledî Tabîbi

Kale-i Sultaniye Sancağı

Petro Papadopulo Efendi Merkez Beledî Tabîbi
İstavri Yovanidi[s] Efendi Biga Kazâsı Beledî Tabîbi
Panayot Ksenofon Efendi Ezine Kazâsı Beledî Tabîbi

Dimosten Poliharon Efendi Ayvacık Kazâsı Beledî Tabîbi

Çatalca Sancağı

Hürmüz Yadi Efendi Merkez Beledî Tabîbi
Hanri İvof Efendi Büyükçekmece Kazâsı Beledî Tabîbi
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Kudüs-i Şerif Sancağı

Armenak Artin Efendi Merkez Beledî Tabîbi

[509] Dersaadet'de İcrâ-yı San‘at Eden Müslümân Eczâcılar

Şehzadebaşı'nda Vezneciler'de Hamdi Bey: Müstahzarât-ı husûsiyesi: 
Hind ve balık yağı kapsülleri, glüten ekmeği ve bisküvisi ve iyod ve tanen, 
balık yağı sübyesi vesâire

Divanyolu'nda Ahmed Nüzhet Bey: Gliser ve fosfatlı sıhhat şurûbu

Divanyolu'nda Ali Süreyya Bey: Klorider ve fosfatlı kuvvet şurûbu

Divanyolu'nda Hasan Rauf Bey

Bâbıâli Câddesi'nde Ali Haydar Bey

Bahçekapısı'nda Beşir Kemal Bey: Asid borikli ve basît sabun, kefir, 
glüten ekmeği vesâire

Bayezid'de Mehmed Kemal Bey

Aksaray'da Edhem Pertev Bey: İyod ve tanenli şurûb, şarâb vesâir müs-
tahzarât-ı tıbbiye

Saraçhanebaşı'nda Saim Bey

Fatih'de Mehmed Kâzım Bey

Unkapanı'nda Ali Galib Bey

Beşiktaş'da Kâzım Bey

Üsküdar'da Cemal Kâzım Bey

Kadıköyü'nde Hasan Nafiz Bey

Eczâcı Hakkı ve Ekrem Beyler tarafından "katrân hakkı" nâmıyla pek 
fennî sûretde bir katrân suyu istihzâr edilmiş ve her cihetle şâyân-ı tavsiye 
bulunmuşdur. 


