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Doktor Besim Ömer Paşa'nın Bazı Âsâr-ı Matbûʻası

Sıhhat-nümâ-yı İzdivâc (Resimli)
Sıhhat-nümâ-yı Etfâl (Resimli)
Tabîb-i Etfâl yâhûd Ebeveyne Yâdigâr (Resimli)
Sıhhat-nümâ-yı Âile
Sıhhat-nümâ-yı Nevzâd yâhûd Beşik, Kundak, Emzik (123 resmi hâvî)
Ukm ve Anânet (Resimli)
Zaʻîf ve Vakitsiz Doğan Çocuklara Takayyüdât. Paris Mekteb-i Tıbbiyesi 

Fenn-i Vilâde muʻalliminin bir mukaddimesini hâvîdir. (Resimli)
İpnotizm, Manyetizm. Tenvîm ve tenevvüme dâir bazı ahkâm-ı adliyeyi 

câmiʻdir.
Tütün
Müskirât
Afyon ve Esrâr ve Kahve ve Çay
Denizde Banyo, Su ile Tedâvî
Göz. Gözlerin hıfz-ı sıhhatinden bâhisdir. (Resimli)
Dişlerin Hıfz-ı Sıhhati
Su. Birâderi ile müşterekdir. (Resimli)
Kendini Bil. Aʻzâ ve echize-i bedenden ve efʻâl ve vezâifinden bâhisdir. 
Kütübhâne-i Âfiyet'de (Resimli)
Üzüm ve Üzüm ile Tedâvî. Bulgarcaya tercüme edilmişdir. Kütübhâne-i 

Âfiyet'de.
Miʻde. Miʻdenin hıfz-ı sıhhatinden bâhisdir. Kütübhâne-i Âfiyet'de
Tenâsül. Kütübhâne-i Âfiyet'de (Resimli)
Çocuklara Aş yâhûd Vâlidelere Hediye. Kütübhâne-i Âfiyet'de (Resimli)
Serîriyât-ı Vilâdiye. Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de tedrîs olunmakdadır.
Emrâz-ı Nisâ. Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne tarafından takdîr ve kabûl 

edilmişdir.
Hıfz-ı Sıhhat. Umûm Mekâtib-i İʻdâdiye'de tedrîs olunmak üzere Maʻârif 

Nezâret-i Celîlesi'nden kabûl buyurulmuşdur. Resimlidir.
Nevsâl-i Âfiyet. Birinci (Resimli)
Nevsâl-i Âfiyet. İkinci (Resimli)
Vebâ, Tâʻûn (Resimli)
Gebelik (Resimli)  Vesâire.
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"-Ve ceʻalnâ mine'l-mâi külle şeyʼin hay1".

KÂĞIDHANE SULARI VE HAMİDİYE ÇEŞMELERİ

"-Su gibi azîz ol".
Bu seneki Nevsâl-i Âfiyet'in sernâme-i mübâhâtını su teşkîl edecekdir. 

Çünkü su âfiyet-i bedeniyeyi hüsn-i idâre ve idâme eden bir gıdâ-yı Rab-
bânî ve tabîʻî olup lisân-ı hakâyık-nişân-ı hazret-i Rabb-i Mennân ile ul-
viyet ve ehemmiyeti, kudsiyet ve fâidesi, şümûl ve iktizâsı ifâde ve iʻlân 
olunan bir mâyiʻ-i mübârek ve kıymetdârdır. Bu cihetle sertâc-ı mübâhat-ı 
sıhhat ü âfiyet olması min külli'l-vücûh şâyeste vü sezâvârdır.

Suyu mebâhis-i mütenevviʻa-i sıhhiyenin bâlâ-yı ehemmiyetine çı-
karışımızdan asıl maksad memleketin nâil olageldiği eltâf-ı mâ lâ-nihâ-
ye-i hazret-i zıll-i ilâhîye karşı ibrâz-ı şükrân-ı sadâkat-beyân ve eser-i 
hümâyûn-ı cenâb-ı tâcdârîye iktifâen takdîr-i kıymet-i âb-ı revândır. Çün-
kü pâdişâhımız efendimiz hazretleri her türlü terakkiyât-ı sıhhiye-i ic-
timâʻiyeyi [2] lütfen taʻkîb buyurarak sıhhat ü selâmet-i umûmiyeyi teʼmîn 

1  "-Biz her şeyi sudan var ettik" (Kurʼân-ı Kerim, Enbiyâ suresi, âyet 30).
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eylemek maksad-ı hayr-mersadıyla fîrûz-ı cülûs-ı hümâyûnlarından bir su 
mesʼele-i muʻtenâ-bihâsına pek büyük bir ehemmiyet vererek eski su bend 
ve kemerlerinin birçoğunu yeniden taʻmîr u termîm ve ihyâ buyurdukla-
rı gibi şehrimize celb edilen suların nisbeten tâhir ve her türlü irtişâhât-
dan bir dereceye kadar âzâde kalması ve hüsn-i muhâfaza olunması ve 
halkın su kıtlığı yüzünden çekegeldikleri sıkıntıların giderilmesi niyet-i 
ümmet-perverânesiyle yeniden bir su nezâreti teşkîl buyurmuş ve şehrin 
aksâm-ı muhtelifesine süzülmüş ve bir dereceye kadar sâf ve tâhir kılınmış 
su sevk u isâlesi için de iki büyük kumpanyaya (Terkos, Üsküdar-Kadıkö-
yü Su Şirketleri) imtiyâz ihsân etmiş ve bu sefer  de bu hayrât-ı muʻallâ-yı 
hümâyûnlarına bir zamîme-i fâhire olmak üzere her nevʻ masârıfı ceyb-i 
hümâyûn-ı cenâb-ı mülûkânelerinden tesviye edilmek şartıyla şehrimize 
gâyet lezîz ve her türlü şerâit-i sıhhiyeyi câmiʻ olmak üzere yirmi dört 
sâʻat zarfında 1.200 metre mikʻabî yani bir milyon iki yüz bin litre su 
veren bir nehr-i muʻazzam-ı âb-ı sâf yani Kâğıdhane Menbaʻ Suları celbi 
husûsunda tahmînen iki milyon frank yani on milyon kuruş kadar nakid ve 
dünyâlar kadar himmet ü âtıfet sarf buyurarak mevâkiʻ-i müteʻaddidede 
gâyet müzeyyen ve dil-rübâ bir tarzda inşâ edilen çeşmelere sevk u isâle 
buyurmak tarîkıyla pâyitaht-ı hümâyûnları ahâlîsine meccânen sâf su îsâr 
ve teberruʻ eylemek büyüklüğünü ibrâz buyurmuşlardır.

İşte Nevsâl-i Âfiyet bu âsâr-ı mebrûre-i cenâb-ı velî-niʻmet-i aʻzamînin 
derece-i ulviyet ü azametini efkâr-ı ümmete telkîn ü tefhîm [3] etmek vazî-
fe-i niʻmet-şinâsîsiyle su hakkında fen ve hikmetin serd eylediği hakâyık-ı 
sıhhiyeyi hulâsaten arz u isbâta ibtidâr ve bu vechile de tahdîs-i niʻmet-i 
hazret-i şehriyâr-ı amîmü'n-nevâle ictisâr ediyor. Tevfîk Allah'dandır.
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Kâğıdhane suyu menbaʻlarından biri

[4] Su İhtiyâcı
"-Su, taʻazzuvun esâsı, hayâtın revnak u pahâsı, sıhhatin lâzıme-i muʻ-

tenâsıdır".

İnsân her şeyden evvel ve her şeyden ziyâde suya, mâye-i hayât olan o 
mâyiʻ-i kıymetdâra muhtâcdır. Çünkü su bedeni teşkîl eden aksâm u anâ-
sıra iltihâk eyleyen bir zülâl-i hayât-nisârdır. Zîrâ insân, bedenindeki su-
yun yüzde 11 kısmından bile mahrûm edilse tehlike-i memât ve zevâl yüz 
gösterir. Yiyeceklerin terkîbinde bulunan su ihtiyâc-ı mâî-i bedene kifâyet 
edemez. Hâsılı, kâinâtda hiçbir ferd-i zî-hayât, hiçbir zerre-i uzviye sudan 
vazgeçemez. Su taʻazzuvun esâsı, hayâtın revnak u pahâsı, sıhhatin lâzı-
me-i muʻtenâsıdır.

Bedenimizde hayâtımızı teʼmîn eden bütün efʻâl-i iğtidâiye su sâyesin-
de husûle gelmekdedir. Uzviyet her gün muhtelif tarîklerle dört litre kadar 
su gâib etdiğinden bedene bu mikdâra muʻâdil su idhâli lâzımedendir.



1029

Anâsır-ı teşrîhiyenin kıvâm ve şeklini, elâstikiyetini veren, lahm-ı cârî 
hükmünde olan kanın cevelân u deverânını taht-ı teʼmîne alan su her iklîm-
de her bünyeye, safravî kadar asabîye yarar bir gıdâ-yı maʻdenîdir. Bu gıdâ 
kuvâ-yı mâddiye ve maʻneviye arasındaki âhengi tanzîm ve idâme eder. 
Su turuk-ı ibtidâiye-i gıdâiyeyi tartîb, atşı tahfîf, aʻsâbı teskîn, ağdiyeyi 
taksîm ü temyîʻ, mübâdelât-ı uzviyeyi teʼmîn, kesâfet-i demi idâme eyler.

[5] Suyun kâinâtdaki vüsʻat ve mebzûliyeti de ehemmiyetini göster-
mekdedir. Bundan yirmi dört asır mukaddem:

"-Su, tabîʻatın en mebzûl, fakat en kıymetdâr ve azîz bir mâddesidir" 
denilmişdir.

Hep sudandır neşʼe-i yek-rûze-i bezm-i cihân
Mümtezicdir âb ile zîrâ binâ-yı kâinât
Su mevcûdiyet-i beşeriye için bir malzeme-i asliye-i hayâtiyedir. İnsân 

diğer mâyiʻlerden vazgeçebilirse de sudan mahrûm olamaz. Ekmek yerine 
ağdiye-i sâire kâim olabilirse de suyun yerini hiçbir şey tutamaz.

***

Suyun hidemât-ı sıhhiyesi sayılmayacak kadar çokdur. Levâzım-ı sıh-
hiyenin en mübremi olan tahâret ü nezâfet, elbisenin, eşyânın, mesâkin ve 
âlâtın temizliği hep su ile icrâ olunur. Bugünkü saʻâdet-i medeniyeyi başlı 
başına ihzâr eden hıref ve sanâyiʻin yegâne medâr-ı icrâ ve temâdîsi sudur. 
Mâ-hasal, her şey suya muhtâcdır. İşte bu lüzûm-ı mübrem ve mühimmine 
mebnîdir ki, su milel ve akvâm-ı muhtelifenin hepsince de muʻazzez, mu-
kaddes ve muhterem addedilmiş, hattâ lisânımızdaki:

"-Su gibi azîz ol" taʻbîr-i maʻnîdârı da ecdâdımızın âb ü tâba verdiği 
ehemmiyet ve izzeti en mûciz bir belâgat ve anʻane ile iʻlân eylemekde 
bulunmuşdur.

Su ihtiyâcı bütün mahlûkât ve müteʻazzıvât için fıtrî ve uzvî bir ihtiyâc-
dır. Bu sâika ve ihtiyâc-ı tabîʻînin teʼsîriyledir ki, değil yalnız beşer, bütün 
mahlûkât dâimâ suya, sulak yerlere meclûb olmuş ve medâyin ve kurâ hep 
su kenârlarına ve su civârlarında teʼsîs edilegelmişdir.
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[6] Kırkçeşme kemerleri

Medeniyât-ı mütetâbiʻa-i cihân tedkîk ve mukâyese [7] edilirse terâ-
kümât-ı beşeriyeyi idâre eden kuvvetlerden en müessirinin su olduğu ta-
hakkuk eder. İşte bu kuvvet-i müessire en gâlib ve müessir icrââtını, en 
nâfiz teʼsîrâtını bugün arz-gâh-ı tatbîke koyuyor; bugün herkes, her şey 
suya koşuyor, su arıyor.
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Fakat tabîʻatın en mebzûl hedâyâsından olan ve mükevvenât-ı arziye-
miz arasında buhâriyet ve mâyiʻiyetden ibâret iki hâl hükmü arasında bir 
"devr-i dâim" icrâ etmesiyle birçok alâim hâsıl eyleyen suyu sâf ve âzâ-
de bir hâlde bulabilmek ne kadar müşkildir. Eskilerin maʻhûd "anâsır-ı 
erbaʻa-i avâlim"den biri olmak üzere tanıdıkları bu mâyiʻ, mebzûliyet-i 
mevcûdesiyle berâber sıhhat-şinâsân-ı cihânı düşündüren bir mesʼele-i 
muʻdile teşkîl etmekden geri kalmıyor. Çünkü su ya tabîʻatda içilemeye-
cek bir hâl-i mağşûşiyetde bulunuyor yâhûd birçok mevâd ve esbâb suların 
safvet ü sâfiyetini ihlâl ediyorlar.

Bugün arzımızın temiz ve sâf bir su içen şehirleri pek az ve mahdûddur. 
Değil yalnız insânlar, alâim-i cevviye, raʻd ü berk ve ahvâl-i havâiye bile 
suyun terkîbini bozmağa, o nâzenîn gıdâ-yı mâyiʻi birçok mâddeler, gü-
herçileler, amonyaklar, muhtelif gazlar ve gûnâgûn şeylerle âlûde etmeğe 
sâʻîdirler. Bu kadar mevâniʻin teʼsîrât-ı muzırrasından âzâde kalmış bir su 
bulmak "bir defîne-i girânbahâ" bulmak kadar güç ve muhtâc-ı himmet ve 
zahmetdir.

Suların gerek eşhâs-ı münferideye gerek heyʼet-i ictimâʻiye-i beşeriye-
ye olan fevâid ve muhassenâtı ve bu bâbdaki himmet ve hidemâtı memâ-
lik-i İslâmiye ve bilâd-ı şarkiyede bundan pek çok zamân evvel takdîr edil-
miş olduğundan bugün velev küçük olsun, bir [8] köy, bir İslâm karyesi 
yokdur ki, değil bir, belki birçok çeşmesi olmasın ve bu çeşmenin bâlâ-yı 
sengînine hatt-ı zerrîn ile "ve sekâhüm…2" âyet-i kerîmesi yazılmış bu-
lunmasın. Zâten kavâʻid-i dîn-i mübîn-i İslâm suyun istiʻmâlini istilzâm 
eder. Dîn-i Muhammedî müskirât ve meşrûbât-ı küûliyeyi tahrîm ile suyun 
içmek tarîkıyla olan istiʻmâlini taʻmîm, tahâret ü nezâfet husûsunda da 
şerâit-i sıhhiye-i müsbeteyi teʼsîs eylemişdir. Bugün kâffe-i bilâd-ı İslâmi-
ye'de suya müteʻallik hayrât u hasenât, sayılamayacak kadar çokdur.

2  Âyet devamıyla birlikte şöyledir: "-ve Rableri onlara tertemiz bir içecek içirmiştir" (Kurʼân-ı 
Kerîm, İnsan suresi, ayet 21).
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  Şehzâde Sebîli

[9] Çeşme ve şadırvanlardan akan mâʼ-i billûrîn uyûn-ı iftihâr ve 
şükrândan eşk-i takdîr ve âferîn akıtmakdadır. Pâyitaht-ı Osmanî ise bu 
meâsir-i hayrât u hasenâtdan en ziyâde nasîbdâr olmuş bir şehr-i bahtiyâr-
dır. Selâtîn-i izâm aleyhim rahmetü'l-meliki'l-allâm hazerâtı en tabîʻî ve 
en ziyâde menâfiʻ-nisâr olan bu gibi hayrâtın teʼsîsine muvaffak olmuş 
ve halkın susuzluk yüzünden sıkıntı çekmemesi için o hesâbsız çeşmeleri, 
sayısız sebîlleri, o yapılmaz bendleri, kemerleri meydâna getirmişlerdir. 
O cesîm ve muhteşem bendler, o musannaʻ ve nazar-rübâ şadırvanlar hep 
ecdâd-ı peygamber-nihâd-ı hazret-i Hilâfet-penâhînin ihvân-ı dîne, insâni-
yete ihdâ buyurdukları birer yâdigâr-ı kıymetdârdırlar.

***

Suyu hıfz-ı sıhhat ikiye ayırır: Yeryüzünde duran su, yerin altına geçen 
su. Yeryüzünde duran suların birçoğu yağmur, kar, sis gibi alâim-i cevvi-
yenin yâdigârıdır. Bunlar sath-ı arzda oldukları gibi kalsalar bile havâdaki 
mikroblarla, daha birçok muzır mâddelerle bulaşdıklarından ekseriyâ kul-
lanılacak, husûsuyla içilecek bir hâlde değildirler. Bu suların arzın aʻmâk 
ve tabakâtına nüfûz eden kısmı ise o arzın tabîʻat ve terkîbine göre ya 
peydâ-yı lezzet ü safvet eder yâhûd birçok acı ve muzır mâddelere bula-
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şarak berbâd ve gayr-ı kâbil-i istiʻmâl bir hâle gelir. Aʻmâk-ı arza giden 
sular yer tabakalarının meyl ü seyirlerini taʻkîb ile yine yeryüzüne çıkar 
yâhûd derûn-ı tabakâtda birikintiler hâsıl eyler, sonra mesâʻî-i beşeriyenin 
açdığı abarfuryeden?! (artezyen kuyuları) âb-ı hayât gibi [10] fışkırarak 
arzın o aksâmını bütün sükkân ve levâhıkıyla berâber ihyâ ederler. Bunlar-
dan birincilere "pınar suları, menbaʻ suları" denilir ki, memleketlerimizin 
birçokları böyle sular içiyor ve bu lütf-ı tabîʻî-i lâhûtîden bol bol safâyâb-ı 
istifâde oluyorlar.

Sudan uzak ve menâbiʻ-i âb-ı nâbdan mahrûm olan yerlerde ise erbâb-ı 
hayrât u hasenâtın himem-i fedâkârîleri birçok sâf su lüleleri akıtacak ka-
dar ibrâz-ı meâsir-i fütüvvet ü semâhat ediyor. Hele Osmanlıların bu yol-
daki hidemâtı, himemât-ı ber-güzîdeleri hakkında cildlerle âsâr yazılacak 
kadar çokdur.

***

Bir şehre sevk u isâle veya celb ü tevzîʻ olunan suların makâdîr ve 
kemmiyeti hâiz-i ehemmiyet ise de ihtiyâcât-ı husûsiye ve umûmiyenin 
tamâmî-i tesviyesini teʼmîn için bu gibi suların yalnız bi'l-kimyâ tahlîl ile 
tebeyyün edecek sâfiyetleri değil, muʻâyene-i hayâtiye ile anlaşılacak hâ-
lisiyet ve akâmetleri de nazar-ı dikkate alınmakda, hattâ etıbbâ-yı meşhûre 
ve maʻrûfe tarafından:

"-Bir şehrin ahvâl-i sıhhiye-i umûmiyesi sarf eylediği suların evsâf ve 
mikdârına tâbiʻdir",

"-Bir şehre gelen suyun en emîn miʻyârı o şehirde görülecek karahum-
mâdır" gibi kavânîn-i ictimâʻiyeyi muʻlin metîn esâslar bildirilmekde ol-
duğundan her yerde bu husûsa yani şehirlere mühlik irtişâhâtdan ve her 
türlü muzır tohum ve mikroblardan mücerred, sâf u hâlis sular celb ü isâ-
lesiyle iştigâl edilmekdedir.

Şehirlere sevk olunan suyun yalnız menbaʻ suyu olması kâfi görülme-
yip menbaʻın;

1-Her nevʻ irtişâhâtdan masûn olması,

[11] 2-Şerâit-i lâzıme ve matlûbede kapadılıp cemʻ edilmesi, bundan 
başka suyun;
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1-Menbaʻdan, toplandığı mahalden akıtdırılacak yere, musluklara ka-
dar hareketde bulunması,

2-Her nevʻ irtişâhâtdan masûn kalması için dâimâ kapalı cereyân eyle-
mesi lâzımedendir.

***

Her su içilebilir mi? Bunu her gün tecrübe ediyoruz. Tuzlu, murdâr, bin 
türlü âlûdeliklerle mülevves bir suyu içmek ne kadar güçdür! Hele böyle 
bir sudan istifâde kaydına düşmek büsbütün bîhûdedir. Böyle içilemeye-
cek sulardan istifâde yerine zararlar, hem de gayr-ı kâbil-i taʻmîr u telâfî 
zarar u ziyânlar görülür.

Hıfz-ı sıhhat nokta-i nazarından içilebilir denilecek bir suyun şu mezi-
yetleri hâiz olması îcâb eder: İçilecek su soğuk, berrâk, kokusuz, lezzetçe 
hoş ve havâlanmış olmalı, miʻdeye çökmemeli, birkaç gün durunca bozu-
lup tefessüh etmemelidir.

Suyun derece-i harâreti, sıcaklığı, soğukluğu da mühimdir. Ilık bir suyu 
miʻde kabûl edemediği gibi böyle hilâf-ı tabîʻat bir hâlde ısınmış olan sular 
ekseriyâ en sathî tabakaların sızıntıları olduklarından mülevves ve berbâd-
dırlar. Suyun berrâklığı en mühim bir lâzıme-i sıhhiyedir. Çünkü tuzlu, 
maʻlûm ve mechûl bin türlü şeylerle âlûde bir suyu mezâk-ı insânî, hattâ 
zevk-i hayvânî bile fıtraten, sâikaten kabûl edemez. Maʻamâfîh bir su ber-
râk olmakla da mutlakâ temiz sayılamaz.

Suyun kokusuz olması yani bir lezzet-i mahsûsayı hâiz olma[12]ması 
îcâb eder. Bizde Göztepe vesâir menbaʻ sularının yerine sürülen menbaʻı 
mechûl sularda bir lezzet-i uzviye duyuluyor. Hattâ birçokları o lezzeti su-
yun safvet ü sâfiyetine haml ediyorlar ki, bu oldukça garîb bir sâf-dillikdir. 
Hâlbuki iyi ve sâf bir menbaʻ suyunda lezzet denecek hiçbir şey bulunmaz. 
Öyle lezzetli, kokulu sular değil içmeğe, hattâ çamaşır ve umûr-ı beytiyede 
bile kullanılmağa yaramazlar.

Suyun terkîbinde bazı kimyevî mâddelerin bulunması şerâit-i sıhhiye-
sindendir. Suda mikdâr-ı kâfi müvellidü'l-humûza mahlûl hâlinde bulun-
malıdır. Bu gaz, suyun delîl-i tabîʻî-i safvetidir.
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Suyun terkîbinde bulunan emlâh-ı maʻdeniye de bir hadd-i muʻayyen 
ve maʻlûmu geçmemelidir. Bunlardan en mühimi kireç ve magnezi ve azo-
tiyeti emlâhını hâvî olduğu için hıfz-ı sıhhat onların mikdârlarını husûsî 
ve dereceli bir âlet (mikyâs-ı mâʼ) ile ve vesâit ve miʻyârât-ı kimyeviye-i 
mahsûsa ile taʻyîn eylemek lüzûmunu serd etmekdedir.

İşte bu vechile hıfz-ı sıhhat iyi ve fenâ sular için bir takım makâdîr ve 
derecât taʻyîn etmişdir ki, bunu bir cedvel tarzında hulâsa eyledik.

İstanbul ve civârının en meşhûr menbaʻ suları hakkında Mekteb-i 
Fünûn-ı Tıbbiye-i Şâhâne Kimyâ-yı Tahlîlî ve Hayâtî Muʻallimi Kimyâger 
Ali Rıza Bey merhûmun icrâ eylediği tahlîlâtın netâyicini de ayrıca derc 
eyledik.

[13] M
ikyâs-ı 

M
âʼ D

erecesi

E
n Sâf Su
(1 ilâ 5)

Sâf Su
(5 ilâ 15)

K
âbil-i Şürb Su

(15-30)

Şübheli Su
(30'dan Yukarı)

Fenâ Su
(100'den Yukarı)

Bir litredeki 
rüsûb-ı sâbit

500 milig-
ramdan az

500 milig-
ramdan az

500 milig-
ram

500 mi-
ligramdan 

fazla

500 mi-
ligramdan 

fazla
Klor sodyum. 
Sudunuza ya-
kın olmamak 

şartıyla

27 milig-
ramdan az

27 milig-
ramdan az

66 milig-
ramdan az

165 milig-
ramdan az

165 mi-
ligramdan 

fazla

Azotiyetî-i 
potas

Bir milig-
ramdan az

Bir milig-
ramdan az

1-2 milig-
ram

2 milig-
ramdan 

fazla

2 milig-
ramdan 

fazla
Mevâdd-ı 

uzviye 
(Müvelli-

dü'l-humûza-
ya nisbeten)

Bir milig-
ramdan az

Bir milig-
ramdan az

İki milig-
ramdan az

3-4 milig-
ram

4 milig-
ramdan 

fazla
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Bir litredeki 
kils

200 milig-
ramdan az

200 milig-
ramdan az

200 milig-
ram

200 mi-
ligramdan 

fazla

200 mi-
ligramdan 

fazla

Bir litredeki 
magnezi

30 milig-
ramdan az

30 milig-
ramdan az

30 milig-
ram

30 milig-
ramdan 

fazla

30 milig-
ramdan 

fazla

[14]
M

enbaʻın İsm
i

M
ikyâs-ı M

âʼ
D

erecesi

B
ir L

itresindeki K
lor 

Sodyum
(M

iligram
)

B
ir L

itredeki M
evâdd-ı 

U
zviye, M

üvellidü'l-
H

um
ûzaya N

isbeten
(M

iligram
)

B
ir L

itresindeki 
A

zotiyetî-i Potas
(M

iligram
)

Taşdelen 1,8 17 0,45 0,1
Karakulak 2 21 0,25 0,1
Kayışdağı 2 23 0,30 0,1
Göztepe 2 22 0,30 0,1

Hünkâr suyu 3 22 0,15 0,2
Kirazlı suyu 
(Kâğıdhane 
sularından)

3 38 0,40 0,5

Asâkir-i şâhâneye 
verilen su 3,5 24 0,40 2,0

Çamlıca suyu 4 34 0,35 0,7
Kâğıdhane suları 4 52 0,2 0,5

Ayazma suyu (Yakacık) 5 21 0,40 2,5
Çırçır suyu 5,9 25 0,25 0,5
Çene suyu 6 37 0,25 3,5

Üsküdar-Kadıköy Su 
Kumpanyası'nın suyu 7 29 3,0 1,0

Terkos suyu 12,5 45 3,0 1,5
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Bu cedvelin muʻâyene ve tedkîkinden İstanbul'daki suların derece-i sâ-
fiyet ve sıfatlarına göre tertîb edildiği anlaşılmakda ve yine bu cedvelin 
hıfz-ı sıhhatin sâf sular için taʻyîn eylediği hudûd ile mukâyesesinden İs-
tanbul'un menbaʻ sularının iyiliğiyle, ekseriyetle en ziyâde ve bi-hakkın 
şöhretyâb olan şehirlerden birini teşkîl eylediği müstebân olmakdadır.

[15] Libade suyu ve menbaʻı

Hakîkat: Anadolu cihetindeki Alemdağı (Taşdelen, Elmalı, Sırmakeş), 
Yakacık, Kayışdağı, Göztepe ve Beykoz'daki Karakulak suyu, Rumeli ta-
rafındaki Kanlıkavak, [16] Ayazma, Sultansuyu, Fındıklı suyu, Kestane 
suyu, Çırçır suyu menbaʻları herkesçe maʻlûm ise de asıl teessüf olunacak 
cihet kudret-i fâtıranın birer ihsân-ı girân-bahâsı olan bu sulardan memle-
ketin bi-hakkın istifâde edememesidir. Çünkü evvel emirde bu suların sû-
ret-i zabt u cemʻi terakkiyât ve şerâit-i sıhhiyeye muvâfık olsa bile, fîyâtı 
nisbeten gâlibdir. Sâniyen, suyun tahta fıçılara sûret-i cemʻi ve bunlarla 
nakli hâl-i hâzır-ı fenne büsbütün muhâlifdir. Zîrâ fennen suların fıçıla-
ra doldurulurken ve onlarla naklolunurken televvüs etmeleri ihtimâli pek 
ziyâdedir. Fıçının hemen hiç yıkanmaması, su doldurulurken kullanılan 
huninin topraklar üzerine bırakılması, süzmek için kullanılan bezlerin ele 
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alınmayacak derecede mülevves bulunmaları, sucunun murdâr ve yıkanma 
yüzü görmeyen elleri vesâir muʻâmelâtı bu suların fennen tâhir olmadıkla-
rını isbât eden delâil-i katʻiyedendir.

***

Maʻamâfîh içilebilir suların sıhhate muzır olanlarını tefrîk için ne renk, 
ne râyiha, ne lezzet kâfidir, ne de tahlîl-i kimyevî… Dahası var: Sıh-
hat-şinâs-ı maʻrûf Arnold diyor ki:

"-Bütün sular, hattâ en ziyâde sâf olanlar bile uzviyât-ı sagîreyi hâvî-
dirler. Bu hâlde en iyi miʻyâr mâdde-i ber-hayâtdır. Bir suda terenin bitip 
büyümesi o suyun nefâsetine, su başağı, yavşan otu gibi şeyler ise daha az 
sâfiyetine, fakat her hâlde iyi bir keyfiyetine delâlet eylemekdedir. Sâz, 
kamış, nilüfer gibi nebâtât ise âdî sularda yetişmekdedirler. Büsbütün fenâ 
sular beyâzımsı ve yağ lekelerine müşâbih olup bunların bayağılıkları 
[17] satıhlarında yüzen ve âdetâ bir tabaka hâsıl eyleyen yosunlardan belli 
olur".

Taşralarda ne kimyâ ve ne hikmetin tatbîk edilemeyeceği yerlerde iyi 
bir suyu tanıtacak şu "miʻyâr-ı hayâtî"nin ne mühim hizmetler göreceği 
tasavvur edilsin.

Sulardaki mevâdd-ı uzviye nereden geliyor ve pis, mülevves bir su 
içenler ne gibi hastalıklara maʻrûz oluyorlar?

Sulardaki mevâdd-ı uzviye ya ber-hayât mahlûkât-ı müteʻazzıveden 
yâhûd suya atılan enkâz-ı hayvâniye ve nebâtiyeden münbaʻisdir ki, bu 
nevʻ suların derece-i mazarratları bu mâddelerin mikdârına ve emrâz-ı 
intâniyeye mübtelâ hayvânât lâşelerinden ileri gelip gelmediklerine tâbiʻ-
dir. Enkâz-ı hayvâniye, enkâz-ı nebâtiyeden daha muzırdır. Köylerdeki ku-
yular mahfûz olmadıklarından çok defa derûnlarına yapraklar ve enkâz-ı 
nebâtiye-i sâire düşmekde olduğu gibi bilâ-kayd ü ihtirâz su çekilmekde 
olduğu cihetle etrâfa sıçrayarak televvüs eden sular tekrâr kuyuya akmak-
da ve kuyu suları bu vechile bulaşıp pislenmekdedir.

Bundan başka, sular birçok tufeylât-ı hayvâniyeyi de hâvî olurlar. Pro-
tozoair sınıfından kalın bağırsak amipi, âdî solucanlar, oxyurisler, trikose-
faller ruşeym hâline gelmiş yumurta şeklinde sularda bulunmakdadırlar. 
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Tenyalar da böyledir. Bu trikosefalin sürfeleri suyun sathında yüzerler. 
Dûd-ı kebed, dûd-ı medîne vesâir tufeylât da sularla intikâl etmekdedir.

***

[18] Evet, sulardaki mevâdd-ı uzviyenin menşe-i aslîsi tahallülât ve te-
fessühâtdır. Su bir yerden geçerken bulaşık şeyler üzerinden akar ve ora-
lardaki pislikleri de berâber götürür. Böyle bir su âlûde ve mülevves addo-
lunur. Bereket versin ki, bu pislik suda uzun bir müddet pâyidâr olamaz.

Yirmi beşinci sene-i cülûsiye-i hazret-i pâdişâhî münâsebetiyle Musul'da inşâ 
olunan sebîl

Mevâdd-ı uzviye tahallül eder, birçok mikrobların tegaddîsine hizmet 
eder, sonra [19] o mikroblar da birbirlerini yemeğe başlarlar. O vechile 
muʻayyen bir zamân sonra akarsu, başka pisliklere maʻrûz olmazsa, olduk-
ça tasaffî etmiş sayılabilir.
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Bokrat:

"-Suyun sıhhate, hayâta pek büyük bir teʼsîri var" diyordu. Bu hakîkat-i 
aʻsâr-dîde bugün de doğrudur. Birçok hastalıklar, belki de en müdhiş ve 
mühlikleri sudan geliyor.

Eskiden kum hastalıklarını, boğaz urlarını bile suya atfediyorlardı. Bu-
gün su en ziyâde solucanları, nebâtî ve hayvânî mikrobları, hastalık to-
humlarını derûn-ı bedenimize nakle vâsıta olmakda ve birçok salgın hasta-
lıkların sebeb-i mûcibini teşkîl eylemekdedir.

Su ile intikâl ü intişârı müsbet olan üç fenâ hastalık vardır: Karahummâ, 
kolera, kanlı bâsûr. Bu hastalıkların salgın bir sûretde hüküm-fermâ olduk-
ları zamânlarda hastalık hep mülevves bir suyun içildiği yerlerde, böyle bir 
su içen âilelerde görülmekdedir.

Şehrimizi de ara sıra ziyâret eden karahummânın en mühim vâsıta-i in-
tişârı su olduğu birçok müşâhedelerle, binlerce delîllerle isbât edilmişdir. 
Meselâ biri hasta oluyor, pislikleri kubûra ve lağıma iniyor, sonra o lağım-
dan civârdaki su borularına, suyollarına sızıyor ve hastalık o suyu içen 
evlerde baş göstermeğe başlıyor. Bunda anlaşılamayacak hiçbir şey yok. 
Bazen de suda mutlakâ o hastalığın mikrobu bulunmuyor da başka birçok 
nîm muzır mikroblar bulunuyorlar ve bağırsaklarda bulunan mikroblar-
la bunlar birleşince birbirlerine yardım ederek [20] şahsın mukâvemetini 
azaltıyor ve hastalığı vücûda getiriyorlar.

Bunun içindir ki, suları sık sık tahlîl etmek, bir yerde görülen bu gibi 
hastalıkların menşe-i mâîsini aramak ve halka iyi, bî-levs, sâf bir su içir-
mek sıhhat-perverân-ı ümemce gâye-i emel hükmünü almış ve bütün er-
bâb-ı iktidâr ve himemâtın matmah-ı enzâr-ı dikkat ü iʻtibârı olmuşdur.

Yine buna mebnîdir ki, İstanbulca da şehriyâr-ı mekârim-nisâr ve pâ-
dişâh-ı kâmkâr efendimiz hazretleri mevcûd olup da şehri ihyâ ve irvâ 
eden sular meyânına bir güzel su daha ilâve buyurmak azm-i hudâ-pesen-
dine düşmüş ve Kâğıdhane Menbaʻ Suları gibi bir eser-i âlî ve mebrûru 
isâle ve teʼsîse sarf-ı âtıfet ü inâyet buyurmuşlardır.
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Kâğıdhane suyu menbaʻlarından biri

[21] Kâğıdhane Menbaʻ Suları ve Hamidiye Çeşmeleri
Şöyle ki, pâdişâhımız efendimiz hazretleri her zamân pâyitaht-ı Sal-

tanat-ı Seniyye ve bütün bilâd-ı Osmaniye için refâh u saʻâdet aradıkları 
cihetle evvelce evsâf u safvetini tecrübe buyurmuş oldukları Cendere vâ-
dîsindeki menâbiʻi arîz u amîk tekrâr tedkîk ve netâyicini taʻyîn için ku-
renâ-yı şehriyârîlerinden atûfetlü Emin Beyefendi hazretleriyle istihkâm 
ferîki Bertier Paşa hazretleri vesâir erbâb-ı vukûf u hünerden ibâret bir 
komisyon teşkîlini emr u irâde buyurmuş ve bu komisyonun takdîm eyle-
diği mufassal ve müdellel raporlar üzerine kemâl-i faʻâliyet ve gayret ile 
işe başlanılarak burada hulâsaten arz olunacağı vechile bu emr-i hayr dahi 
sâye-i hümâ-vâye-i hazret-i zıllullahîlerinde az bir zamânda hayyiz-ârâ-yı 
husûl olmuşdur.

Adliye ve Mezâhib Nâzır-ı maʻâlî-muzâhiri übbehetlü devletlü Abdur-
rahman Paşa hazretlerinin taht-ı riyâset-i âsafânelerinde bulunup atûfetlü 
Emin Beyefendi ve saʻâdetlü Bertier Paşa hazerâtıyla umûr-ı tahlîliyesine 
meʼmûr saʻâdetlü Bonkofski Paşa hazretlerinden mürekkeb olan bu ko-
misyon kemâl-i gayret ü sadâkat ile çalışarak işin kısm-ı aʻzamını bitirmiş 
ise de muahharan Bertier Paşa hazretlerinin memleketi cânibine azîmeti 
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üzerine nezâret-i fenniye, Hendese-i Mülkiye-i Şâhâne Mektebi muʻallim-
lerinden saʻâdetlü Hulusi Beyefendi'nin uhde-i dirâyet ü liyâkatine tevdîʻ 
olunmuşdur.

[22] Kâğıdhane sularından: Balmumcu Çiftliği'ndeki su hazînesi

Az bir zamân zarfında pek çok himmet ve faʻâliyet gösterilerek o vâ-
dîdeki birçok menbaʻlar sedd ü bend edildiği gibi bütün bu menâbiʻ [23] 
büyük bir hazînede yekdiğerine karışdırılarak cemʻ u iddihâr ve buradan 
da gâyet kuvvetli bir makine vâsıtasıyla tevzîʻ ve sarf-ı hazîneye sevk u 
tesyâr olunmuşdur.

Şu vechile ki, menbaʻların her biri ayrı ayrı kilidli birer kapı ile sedd 
ü bend edilen hazîneciklerde cemʻ olunuyor, sonra bunların hepsi 12-15 
santimetre kutrunda birer küçük mecrâ vâsıtasıyla Kemerburgaz köprüsü 
civârında iddihâr hazînesine müntehî olan ana borusuna iltihâk etdiriliyor. 
Bu mecrâların mecmûʻ-ı tûlü on sekiz kilometreye bâliğ olabilmekdedir.

Cemʻ u iddihâr hazînesi her biri 600 metre mikʻabî istîʻâbına kâfi iki 
büyük hazîneden ibâretdir. Bu hazîneler bugünkü fenn-i miʻmârî ve ilm-i 
sevk-i miyâhın bütün şerâit-i lâzımesine tevfîkan en sağlam ve metîn mal-
zeme ile yapılmış ve çift olarak yapılması da suyun cereyânını taʻtîl et-
meksizin birer birer temizlenebilmeleri maksadına mübtenî ve müstenid 
bulunmuşdur.
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Makine dâiresi cemʻ u iddihâr hazînesinin yanındadır. Makineler iki 
takım olup ufkıyen mevzûʻ ve buhâr ile müteharrikdirler. Kampavnd sis-
teminde olan bu makineler bir âlet-i nâzıma vâsıtasıyla tazyîki tezyîd ve 
idâre ederek suyu istenilen bir şiddet tahtında arzu olunan bir mahalle sevk 
edebilirler. Bu iki makinenin işletdiği iki büyük tulumba bir sâʻat zarfın-
da 120 metre mikʻabî suyu 120 metre irtifâʻa kaldırarak 2.300 metre bir 
mesâfeye sevk edebiliyor.

[24] Kâğıdhane Menbaʻ Suları Makine Dâiresi

Makineler 85 buhâr bârgîr kuvvetini hâizdirler. Bu su 120 metre irtifâʻa 
kalkarak 2.300 metre mesâfeye 225 milimetre kutrunda döğme [25] demir-
den yapılmış bir boru derûnundan tazyîk ile sevk olunmakda ve o mesâfe-
deki kârgîr bir su terâzîsine yetişmekdedir. İşte su sath-ı bahrdan 154 met-
re yüksek olan bu terâzîden sırf sıklet ve câzibe-i arziye kânûnuna tebaʻan 
13 tazyîk-i nesîmîden fazlaca bir kuvvet ile 3.000 metre mesâfede bulunan 
Balmumcu Çiftlik-i Hümâyûnu civârında kâin 1.000 metre mikʻabî siʻa-
sında gâyet metîn bir hazîneye geliyor, buradan şehrin dâhilinde muhtelif 
mahallerde en latîf ve zarîf bir tarzda inşâ buyurulan ve âtiyen adedinin 
yüze iblâğı mukarrer bulunan Hamidiye çeşmelerine muhtelif kuturlardaki 
tevzîʻ boruları vâsıtasıyla sevk u isâle olunuyor.
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Bu çeşmelerin bedîʻ, dil-rübâ bir numûnesi Tophane'de Nusretiye 
Câmiʻ-i Şerîfi kurbunda som mermerden masnûʻ olup sanâyiʻ-i bedâ-
yiʻ-nümâ-yı şarkın numûne-i cevheri addedilmeğe sezâ olan ve şaʻşaʻa-i 
üstâd-pesendânesiyle gelip geçenlerin enzâr-ı selâm ü ihtirâmını celb ey-
leyen selsebîl-i dilârâdır. Yine o civârlardaki müteʻaddid çeşmelerle Ha-
midiye Etfâl Hastahâne-i Âlîsi önünde ve Nişantaşı'nda yapılmış olan 
çeşme-i dil-nişîn vesâirleri de bulundukları civârları feyz-i eltâf-ı cenâb-ı 
cihânbânî ile reyyân ü kâmrân etmekdedir.

***

Müteʻaddid defalar icrâ edilen mesâhalarda bu suların mikdârı ve kifâ-
yet-i mâddiyesi meʼmûl ve intizârın pek fevkinde bulunmuş ve edilen 
himemât-ı ber-güzîde semeresiyle Kâğıdhane suları bol ve bereketli bir 
menbaʻ-ı ihsân hâline getirilmişdir.

Suyun şimdiki mikdârı 24 sâʻat 
zarfında bin iki yüz metre mikʻabî 
yani 1.200.000 litreden ibâretdir. 
Bu [27] mikdâr ileride artdırılabi-
lir. Çünkü vâdînin ilerisine doğru 
gidilerek o civârdaki tepenin arka 
cihetine geçilirse suyun mikdâr-ı 
hâzırına bir misli daha ilâve oluna-
bilir ki, bu şehrin köprünün diğer 
cihetindeki aksâmını, yani İstan-
bul mahallâtını da bu iyi sudan 
hisseyâb-ı istifâde etmeğe kifâyet 
eder.

Bu menbaʻların bulundukları 
arâzî hıfz-ı sıhhatin ilm-i arz nok-
ta-i nazarından tahakkukunu arzu 
eylediği şerâiti tamâmıyla hâiz ve 
câmiʻ olup o civârda kurâ ve mesâ-
kin gibi şeyler bulunmaması cihe-
tiyle sular arâzî-i hâliye arasından [26] Hamidiye Çeşmesi
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fennî bir süzgeçden süzülürcesine süzülerek bendlerine gelmekde ve bu 
vechile her türlü telvîs ü tesvîl şevâibinden masûn u emîn bulunmakda-
dırlar.

Görülüyor ki, Kâğıdhane suları memleketimiz için âtîsi emîn ve ümîd-
bahş, hâl-i hâzırı dahi fevâid-nisâr-ı kifâyet ve ehemmiyet bir menbaʻ-ı 
sâf-ı zülâldir. Eltâf u aʻtâf-ı hümâyûn-ı hazret-i veliyyü'n-niʻamînin temâ-
dîsi için en güzel bir zemîn olan şu eser-i mebrûr ve mukaddesi en müfte-
hirâne alkışlarla takdîr u tebcîl etmek levâzım-ı meâsir-i ubûdiyetkârî ve 
şiyem-i niʻmet-şinâsîdendir.

Sırf ceyb-i hümâyûn-ı mülûkâneden olmak üzere bu emr-i hayra sarf 
buyurulan mebâliğ-i cesîm zann u kıyâs olunduğundan pek ziyâdedir. Şeh-
riyâr-ı merâhim-kirdâr efendimiz hazretleri bu eser-i hayr-ı ebediyet-nümâ 
ile ümmete, insâniyete 2.000.000 frank yani 10.000.000 kuruş kadar bir 
para îsâr u inʻâm buyurdular ki, ibrâz-ı semâhat ü âtıfetin bu derece-i 
bâlâ-terine tevârîh-i mefâhir-i ümemde nâdiren tesâdüf olunabilebilir.

Kâğıdhane sularının en emîn şerâit-i fenniye ve sıhhiye dâiresinde şeh-
rimize sevk u isâlesi husûsu uhde-i dirâyetlerine tevdîʻ [28] buyurulan 
Vezîr-i âlî-himem übbehetlü devletlü Abdurrahman Paşa hazretleri ile sâir 
zevât-ı sadâkat-sıfât şeref-telâkkîsiyle müftehir bulundukları irâdât-ı se-
niyye-i cenâb-ı cihânbânîyi hüsn-i icrâ ve tatbîk husûsunda şân-ı ubûdiyet 
ve hizmete lâyık âsâr-ı kâr-âşinâî göstermişlerdir ki, bu da ayrıca mûcib-i 
mübâhât ü şükrân-ı firâvândır.

Kâğıdhane sularının muhtelif numûnelerini tahlîl eden Kimyâger-i 
muhterem Ali Rıza Bey merhûmun bu suların terkîb ü mâhiyeti hakkında 
verdiği hüküm ve maʻlûmât en salâhiyetdâr bir mütefenninin ifâde-i hakâ-
yık-nisârı olduğu cihetle şu nâçîz beyânâtımıza onu hüsn-i hâtime ittihâz 
ediyoruz.

Ali Rıza Bey merhûm diyor ki:
"-Kâğıdhane Menbaʻ Suları en sâf sular sınıfına dâhildir. Bugün Der-

saadet'de kullanılan çeşme sularının hepsine fâik olduğu gibi şehrimizde 
fıçılar veya şişeler içinde pahâlıca satılan menâbiʻ sularından bir kısmına 
tamâmıyla muʻâdil ve hattâ bazılarından daha sâf ve sıhhîdir".

Bu beyân en emîn şerâit-i fenniye dâhilinde icrâ kılınan ve tahlîlâtdan 
istinbât edilen bir hakîkat-i fenniye olduğundan âzâde-i şekk ü irtiyâbdır.
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Hemen Cenâb-ı Rabb-i Mennân "müberrât-ı müberrât" ıtlâkına şâyân 
olan bu âsâr-ı ber-güzîde-i hazret-i Hilâfet-penâhî enzâr-ı şükrân ve im-
tinân-ı âmmede mütecellî ve dırahşân oldukça zât-ı merâhim-sıfât-ı hazret-i 
zıllullahîyi bu mülk ü millete daha birçok âsâr-ı şefkat-nisâr ve müberrât-ı 
hayrât-medâr îsârına muvaffakiyetle mesʻûd u kâmrevân buyursun, âmîn.

[29] Küûle Karşı
"-İbtilâ-yı küûl, belâyâ-yı 

beşeriyenin en müdhişidir".

Bütün ümmet-i Osmaniye'yi vâyedâr-ı feyz ü mesʻadet eden bu teşeb-
büs-i muʻallâ-yı hümâyûn hakkında cerâid ve resâil-i münteşirede meslek-
dâşlarımızdan birçoklarının takdîrât ve teşekkürât-ı vicdâniyeleri küûlün, 
bu muzır mâyiʻin sû-i teʼsîrine dâir müdellel ve müsbet beyân ve ifâdeleri 
görüldü.

Fakat bu beşâret-i mesʻadet-nisâr o kadar umûmî, o kadar şâmil bir 
emr-i hayırdır ki, bizim gibi sıhhat-i umûmiye ile az çok alâkadâr olan 
hâdimîn-i fen için bu yoldaki takdîrât-ı fenniye ve şükrâniyeyi değil birkaç 
sahîfeye, hattâ bir mecelleye bile sığdırabilmek imkânsız görünüyor. Bu 
lütf-ı celîl-i pâdişâhî ve mühim bir "nehy-i ani'l-münker"in tatbîki husû-
sundaki icrâât-ı meşrûʻa-i hazret-i Hilâfet-penâhî o kadar dakîk, o kadar 
fen-nevâz bir hikmet-i maʻnîdârı ifâde ediyor ki, şümûl ve ulviyeti karşı-
sında en hâşiʻâne bir hürmet ve takdîr ile ser-fürû, berde-i itâʻat ü ihtirâm 
olmak üzerimize farz-ı ayn ve aynı farzdır.

Bütün sıhhiyûnun, bütün cihân-ı siyâset ve idârenin, bütün hâdimîn-i 
sıhhat-i ümemin en müfekkire-sûz endîşelerinden birini teşkîl eden ve 
teʼsîrât-ı muhribesiyle ırkları, nesilleri, nüfûs-ı ümemi, [30] akvâm-ı âde-
mi herc ü merc ve perîşân eyleyen bu mesʼele-i muʻazzama ve muʻdile 
karşısında fennin en mübeccel dehâları, iktisâd ve idârenin en mütebahhir 
mensûbîni hayrân hayrân cereyân-ı umûra nigerân iken ümmet-i necîbe-i 
İslâmiye'nin hilâfet-penâh-ı hakâyık-iktinâhı ve Osmanlıların o müfahham 
tâcdâr-ı salâh-penâhı bir irâde-i kerâmet-âde ile bütün miʻdeleri zîr ü zeber 
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ederek zarar-ı sıhhat ü hayâtından, felâket-i ensâl ü evlâdından bî-haber 
bir hâl-i sersemî ve en miskînâne bir atâlet ile masa başında ispirto içen ve 
bu vechile tesmîm-i nefs ve ümmete tasaddî eyleyen bî-idrâkânı yeniden 
yeniye vâyedâr-ı kudret-i hayât ve iʻtibâr ve bu çıkmaz yoldan şu girîve-i 
dalâl ü helâkden şâhrâh-ı mesâʻî ve selâmete doğru sevk u tesyâr buyur-
dular.

Sertâc-ı irâdât-ı hümâyûn addedilmeğe sezâ olan bu emr-i mübeccel-i 
tabîʻî alâkadârânınca da hiss-i telâkkî ve icrâ edileceğinden ümmet-i Os-
maniye'nin pek yakın bir müstakbelde başka bir hayât-ı medeniyeye, daha 
nâmiyedâr ve feyz-nisâr bir muʻâşeret-i ehliyeye nâil ü mazhar olacağı ve 
bu yüzden birçok felâketlerin, birçok noksân u terâhîlerin, denâet ü teden-
nîlerin önü alınmış olacağı âzâde-i îzâh u beyândır.

Bizim şu satırlarla beyân edeceğimiz maʻlûmât ise emr u irâde-i 
hümâyûn-ı diyânet-meşhûnun kıymet ü ehemmiyet-i bâlâ-terînini ukûl-i 
mütefâviteye anlatacak ve nazar-ı dîn ve fende "mukaddes" görülmeğe 
sezâ olan bu menʻ u nehy-i âlînin meziyet-i âlü'l-âlini tebyîn ü îzâh ede-
cekdir.

Her şeyden evvel bütün Osmanlılarla berâber biz de o südde-i muʻallâ-
ya doğru refʻ-i minnetdârî ve teşekkürâta müsâraʻat ederiz.

***

Evvelâ küûl nelerden çıkarılır? Herkes bilir ki, küûl üzüm [31] suyunun, 
şıranın tahammür ve takatturundan çıkarılıyor. Zekâ-yı kimyâ-nümâ-yı 
Arab'ın inbîk-i hikmetinden takattur ederek el-kuhl nâmını alan bu mâyiʻin 
istiʻmâli evvelce pek mahdûd idi. Yalnız hâl-i tabîʻîsindeki şarâb ve bazı 
mâyiʻât-ı mütehammire kullanılırdı. Binâenaleyh kütüb-i mukaddese ve 
dîniyede şimdi binlerce tenevvüʻâtını gördüğümüz mürekkebât-ı küûliye-
den, o muhtelif ve zehir-âlûd içkilerden bahsedilmiyor. Hazret-i Furkân-ı 
hakâyık-beyân dahi yalnız "hamr"ı menʻ ile idmân-ı hamrı en berbâd ve 
fenâ bir "amel-i şeytânî" olmak üzere tavsîf u takbîh ediyor.

Fakat bugün küûl daha birçok şeylerden, hubûbâtın hemen hepsinden, 
hattâ yulaf, pancar ve patatesden bile çıkarılmağa ve kimyâ-yı hâzırın 
muʻâvenet-i ihzâriyesi ve menfaʻat-i hasîsenin sevk-i ihtirâsıyla bilâd ve 
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kasâbata doğru âteşîn küûl seylleri akıtılmağa başladı. Sıhhiyûnun feryâd-ı 
vidâdına rağmen iʻmâlkârân mümkün olsa taşdan bile küûl çıkarmak, hâsı-
lı her nebâtı, her dâlı, her tohumu küûl tedârük ve istihzârı için sarf etmek 
arzu ediyor ve gitgide ilcâât-ı gûnâgûn ile beşerin bu mâyiʻ-i helâk-en-
gîze olan ibtilâ ve alâkası da artıp duruyor. Büyük büyük iʻmâlhâneler-
de her gün mebzûlen çıkarılan o pis, murdâr, kokmuş küûlleri bin türlü 
şâmme-nevâz ve zâika-firîb rûhlar ve kokularla süsleyerek, süslü ve cilâlı 
şişelere yerleşdirerek müskirât depolarına günderen menfaʻat-cû insânlar 
bu hareketleriyle umûm-ı beşeriyete karşı ne kadar şedîd ve müessir bir 
eser-i ihânet gösterdiklerini bilseler titrerler. Nikâb-ı ticâret altında gizle-
nerek kârlarını zarar-ı nâsda arayan bu adamlar yalnız iʻmâl-i küûl değil, 
[32] revâc-ı küûl ve küûl-perestînin de taʻammümüne himmet (!) ediyor ve 
etrâfa uçurdukları pür-tumturak ve edâ iʻlânlar ile ihzâr eyledikleri içkinin 
lezzetini, çâşnisini, hayâta yarar, kuvvet verir bir içki olduğunu ve içenle-
rin "sıhhat-i tâmme" içinde ömür geçireceklerini neşr u taʻmîm ile ensâl-i 
pâkîze-i beşeri dereke-i istihâle ve hüzâle kadar sürüklüyorlar.

Bu sû-i teʼsîr ile bugün efkâr-ı âmmede küûlün nefʻ u fâidesi ve bir-iki 
çakmanın fevâid-i sıhhiyesi hakkında o kadar sakîm ve sıhhat-güzâr bir 
kanâʻat husûle gelmişdir ki, bunu izâle için ne dense, ne yazılsa kârger-i 
teʼsîr olmuyor. Fakat bu husûsda en müessir müdâhale fennindir. İşte biz 
de onun zübde-i beyânâtıyla küûlün bedene yarayıp yaramadığını anlaya-
cağız.

Taharriyât-ı fenniye gösteriyor ki, hiçbir beden ahz-ı küûle o kadar 
müsâʻid ve müstaʻid değildir ve alınan küûlün 42 gramdan fazlası beden-
den şöyle bir geçiyor ve tahrîbât-ı lâzımesini icrâ etdikden sonra idrârla 
mündefiʻ oluyor. Eskiden soğuk memleketlerde kışın küûl içenler bu mâ-
yiʻ-i zehirnâkı biraz ısınmak için içerlerdi. Hâlbuki bugünkü taharriyât ve 
müşâhedât ile sâbit oldu ki, ispirto ısıdıcı olmak şöyle dursun, bilakis üşü-
tücü, harâreti refʻ u izâʻa edici bir mâddedir. Hattâ fenn-i tedâvî meşâhîrin-
den Dujardin-Beaumetz  "ispirtonun, kanın ihtirâkâta yardım eden mâdde-
sini (hemoglobin) harâb eylediğini" beyân ediyor. Edilen tecrübelerde dahi 
ispirto içenlerde nefes ile çıkan hâmız-ı fahmın azaldığı görülmüşdür.→
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[33] Dâ-i küûlün hâsıl etdiği âfât
Dimâğ-ı tabîʻî, Kalb-i sâlim, İltihâb-ı sehâyâ-yı küûlî

Kebed-i sâlim, Kalb-i müşahham, Kebed-i mütezammir
Kilye-i sâlim, Kilye-i mütezahhim, Kilye-i sagîr-i sulb, Kebed-i mütezahhim

Tabîʻî bir miʻde
Dâ-i küûlün miʻdede hâsıl etdiği teferruhât, Mütegayyir bir miʻde
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Kutub seyyâhları, Alp dağları sekenesi, [34] Sibiryalılar hep bu fikirde-
dirler. İspirto soğuğa karşı bir şey yapamıyor, bilakis insânı daha ziyâde 
üşütüyor, teʼsîr-i bürûdeti artdırıyor.

"Kuvvet vermesi" bahsine gelince; şu kadar diyebiliriz ki, bir kere dü-
şünmeli ki, ispirto, içenlere kuvvet ve hayât verir bir mâyiʻ olsaydı bugün 
bu kadar küûl-perestân en elîm bir zaʻf ve dermândegî içinde kıvranırlar 
mıydı?

***

İspirtonun vücûd-ı beşere açdığı yaralara maʻâşir-i ümeme etdiği fenâ-
lıklara bir göz gezdirirseniz büht ü hayret içinde kalırsınız.

En az bir mikdârda alınan küûl bile, idmân edilince bedende teʼsîryâb-ı 
zarar u hüsrân etmedik hiçbir uzuv bırakmıyor. Bütün ensice-i bedeni, bü-
tün vezâif-i uzviyeyi âfât ve teşvîşât içinde yıpratıp bitiriyor. Dimâğ ve 
zârlarında hâsıl eylediği tagayyürât ile miʻde nezleleri, böbrek ve karaci-
ğer iltihâbları vesâireden sarf-ı nazar ayyâşînde görülen sükût-ı mâddî ve 
maʻnevî ne kadar câlib-i dikkat ü ibretdir!

İşrete münhemik olanlarda vücûd her türlü emrâza, bâ-husûs salgın 
hastalıklara pek müstaʻid ve müheyyâdır. Çünkü küûlün damar ve sinirler 
üzerinde icrâ eylediği sû-i teʼsîr bedende mukâvemetden eser bırakmıyor. 
Hele zâtü'r-riʼe ve verem ayyâşlarda pek büyük bir şiddet gösteriyor. Hattâ 
kolera istîlâsı esnâsında musâbların birçoğunu ayyâşîn teşkîl ediyor!

İşretin teʼsîrât-ı maʻneviye ve ictimâʻiyesi daha müdhişdir. [35] İh-
sâiyât-ı mahsûsa gösteriyor ki, cânîlerin, mahkûmların birçoğu küûl-perest 
âvârelerdir. İşretin en berbâd eseri evlâd ü ensâlin bozulması, perîşânî-i 
aklî ve hayâtîsidir. Bugün nazar-ı merhamet etıbbâyı ehemmiyetle celb 
eden sinir hastalıklarının, sarʻaların, abdâllıkların, budalalıkların, hüzâl-i 
dimâğî ve taʻakkulîlerin yegâne sebebi ebeveynin "ayyâş-ı bed-maʻâş" 
olmalarıdır. Küûl-perest bir âilenin evlâdında birçok şevâib-i asabiye ve 
zaʻfiye görülüyor. Hattâ Fransa asabiyûn-ı meşhûresinde[n] Bornovil, Bi-
cester Hastahânesi'nde 1.000 kadar masrûʻ çocuk üzerinde tertîb eylediği 
ihsâiyâtdan şu netîceyi istihsâl eylemişdir:
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Pederi küûl-perest 471 çocuk
Annesi küûl-perest 84 çocuk
Ebeveyn[i] küûl-perest 63 çocuk
Ebeveynde eser-i küûl-perestî olmayan 209 çocuk
Ebeveyni hakkında maʻlûmât alınamayan 173 çocuk

1.000

Amerika'da küûl-perest ebeveynden hâsıl olan çocuklarla ayyâş olma-
yan babaların evlâdı arasında şu fark-ı cesîm bulunmuşdur ki, cidden câli-
b-i nazar-ı ibretdir:

Ebeveyni Ayyâş 
Olanlar

Ebeveyni Tabîʻî 
Olanlar

Çocukların adedi 57 60
Bunlardan küçük yaşda ölenler 25 6
Alık ve budala 15 -
Masrûʻ 5 -
Zaʻf-ı bünyeye mübtelâ 5 -
Sû-i teşekküle mübtelâ 5 -
Verâseten sarhoş 2 -

[36] Birçok erbâb-ı dikkat Fransa'daki tenâkus-ı nüfûsun esbâbından 
biri olmak üzere küûl-perestîyi gösteriyorlar. Bu iddiʻâ dahi hakîkatden 
hâlî değildir. Çünkü evlâd-ı ayyâşînin değersiz, mürdezâd, hezzü'z-zede 
oldukları ve bu zavallıların ekseriyâ pek küçük bir yaşda iken yani daha aʻ-
dâd-ı ümmete inzimâm etmezden evvel sönüp bitdikleri görülüyor. Zâten 
bu ayyâşzâdeler yaşasalar bile bütün hayâtları maʻâşir ve ümeme îrâs-ı za-
rar etmekden, intizâm-ı mesâʻî-i umûmîyi dûçâr-ı halel ü teşvîş eylemek-
den başka bir şeye yaramaz. Hattâ Fransa'yı ayyâşîn-i ümemin ser-efrâzı 
görmekle dâğdâr-ı esef olan ve her sene Fransa'da mazarrat-ı küûl-perestî 
ve istihlâk-ı küûlün artıp durmasından nâşi cidden müteessir ve mükedder 
olan meşhûr bir Fransız sıhhat-şinâsı:
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"-Maʻamâfîh, sıhhiyûn ve bütün etıbbâ ve ümem-perverânın yüksele-
gelen sayha-i istimdâd ve telâşlarına rağmen yine en semdâr içkilerin sarf 
u istihlâki seneden seneye artıp duruyor. İşte Fransa'da apsent sarfiyâtı 9 
sene zarfında eskisinin üç-dört misli artdı. Acabâ milletimizi hüzâl ve bu-
dalalık girdâblarına doğru muttasıl sürükleyip götüren bu medd-i tuğyân-
nümâ-yı hırs u ibtilâ ne zamân inmeğe, bir cezb-i saʻâdet-medâra tahavvül 
etmeğe başlayacakdır?" feryâd-ı âkıbet-endîşânesini koparıyor!...

***

Ayyâşînin sebeb-i nikbet ü felâketi en ziyâde içki nâmı verilen mülev-
ves şeylerdir. Çünkü içkiler yalnız küûlden ibâret değildir. Patates, pancar 
tortusu gibi en süflî şeylerden çıkarılan pis kokulu ve gâyet semdâr küûlle-
re sunʻî, yani kimyâ-yı hâzırın [37] en zehirnâk mâddelerle ihzâr etdiği bir 
takım tayyâr ve râyihadâr semler ilâve olunuyor. Bunlar birbirine epeyce 
karışdırılınca ayyâşînin kemâl-i ibtilâ ve iştihâ ile içdikleri o iğrenç ve 
kerîh mâyiʻler vücûd buluyor. Bunlara Muʻallim-i şehîr Laborde:

"-Sem ender-sem" diyordu. Çünkü Manyan?! ve Laborde gibi en mü-
tebahhir ulemânın tedkîkâtına göre bunlar dehşetli semlerden ibâret olup 
hemen hepsinde de sarʻa tevlîd etmek, ihtilâc nevbetleri husûle getirmek 
hâssası vardır. Hayvânât üzerinde tecrübeler yapılarak bu rûhlarla fart-ı 
his, kuvve-i inʻikâsiyenin tezâyüdü, sarʻa nevbetleri gibi hâlât-ı asabiye 
husûle getirilmişdir.

Bir de her içkide, meselâ garbiyûnun bol bol içdiği şarâbda bile aldehit, 
ulvî küûller, şahmî hâmızlar, sirke rûhu vesâire gibi birçok mevâdd-ı 
müessire-i kimyeviye bulunmakda ve şarâbhârân bilmeyerek bu muhte[li]f 
semlerle gece gündüz zehirlenmekdedir. Beşer, hisset-i tabʻ-ı ziyânkârîsini 
en ziyâde bu noktada gösteriyor. Birçok fabrikacılar hele hârice ve 
meselâ şark ve aksâ-yı şarka gönderecekleri içkileri sunʻî rûhlarla terbiye 
etdikleri en fenâ küûlden intihâb ederek gönderiyorlar. Hattâ muhterem ve 
merhûm bir kimyâgerimizin teʼmîn-i fennîsine göre "şehrimizde konyak 
taʻbîrine sezâ ve hâlis üzümden yapılmış hiçbir içki yok" gibidir. Lede'l-
îcâb yakdığımız âdî ispirtoyu içmek, böyle nazar-rübâ, fakat mağşûş ve 
berbâd semleri kullanmakdan daha az zararlıdır. Yine tekrâr ediyoruz. 
Konyak, rom, kirş gibi en makbûl ve memdûh içkiler bile tamâmıyla âdî 
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hubûbât ispirtosuyla sunʻî rûhlardan yapılmışlardır. İşte geçen asrın 
nısfından başlayarak [38] bu zamâna kadar teʼsîrâtını artıragelen küûl-
perestî ve tahrîbât-ı müdhişesi en ziyâde bu tağşîşâtdan ileri gelmekdedir. 
Çünkü âdî küûlün derece-i semmiyeti meselâ bir ise kepek yağı denip de 
ekseriyâ şarâb ve içkilerde bulunduğu fennen sâbit olan furfuralin derece-i 
semmiyeti 100'dür. Aradaki şu nisbet-i müdhişe işin ne kadar sarplara 
sardığını en müsbet ve adedî bir belâğatle ifâde etmekdedir.

Maʻamâfîh asıl küûl de semdir. O da bedeni, husûsuyla beyin ve karaci-
ğeri, kalbi bitirir, harâb eder, zekâyı söndürür, ahlâk ve maʻneviyeti bozar, 
insânı değil insânlıkdan havâss-ı hayâtiye ve hayvânlıkdan bile çıkarır. 
Sarʻa ve ihtilâclar hâsıl edici semler ilâve edilir. Sonra bu berbâd şeylerin 
sürümü de seneden seneye dehşetli bir ilâve-i yekûn ile artdırılır!... Mâ-ha-
sal Muaʻllim Brouardel'in dediği gibi:

"-Küûl ibtilâsı asrımızın veremi, frengisi, seratânı, sebeb-i helâkı, düş-
mân-ı tarâvet ü ikbâli, pâ-bend-i iʻtilâât ve terakkiyâtıdır!"

***
Küûl-perestîye Karşı Ne Yapmalıdır?
Her memleket bir tedbîr tatbîk ediyor. İngiltere'de, Fransa'da bu husûs-

da iʻtidâl lokantaları, iʻtidâl müskirâthâneleri yapılmış, halka en ucuz fîyât 
ile en sâf ve iyi cinsden, o da az bir mikdârda olmak üzere içki satılıyor. 
Bazı yerlerde bütün mesʼûliyet meyhânecilerin dûş-ı cezâ-dîdesine tahmîl 
ediliyor. Umûmî yerlerde sarhoş olarak tutulanların bütün cezâ ve masârı-
fını, civârına îrâs eylediği zarar u ziyânı ona içki veren meyhâneci teʼdiye 
ve tazmîn ediyor.

[39] Fakat görülüyor ki, bütün bu tedâbîrde bir kanâʻatsizlik, bir müsâʻa-
de-i zımniye, izâle-i sebeb-i müessire karşı âşikâr bir ızhâr-ı acz vardır.

Bazı hukemâ işi daha âlî bir nokta-i nazardan tedkîk ederek küûl-pe-
restînin mazarrâtını halka işâʻa ve iʻlân etmek ve küûlün îkâʻ eylediği fecâ-
yiʻi nazar-ı şebâb ve meşîbe ilişdirmek üzere müessir romanlar, şiʻrler, fen-
nî ve herkesin anlayabileceği bir üslûb ile yazılmış risâleler neşreylemek 
cihetini iltizâm ediyorlar. Tevakkî-i küûl-perestînin bu tarz-ı hakîmânesi 
en ziyâde Büyük Britanya ile Amerika'da mevkiʻ-i tatbîke konulmakda 
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ve hakîkaten şu son senelerde bu memleketlerin küûl sarfiyâtı azalmak-
da ve âdetâ hiç derecesine inmekdedir. Bu husûsdaki vesâitin en müessiri 
küûl-perestî ve netâyic-i muzırra ve fecîʻası hakkında umûm mekâtibin 
hıfz-ı sıhhat derslerine mühim ilâvâtda bulunmak ve bu vechile efkâr-ı 
nevmîdeyi bu mâyiʻ-i muzırra [ve] ibtilâdan mütevakkî ve muhteriz bu-
lundurmakdır.

Fakat hikmeten bir fenâlığa bahşedilecek cüzʼî bir müsâʻade bile bilâ-
hare bir mesâğ-ı tâm hükmünü alacağından şehriyâr-ı hikmet-şiʻârımız 
efendimiz hazretlerinin ayyâşlığın tahdîd-i mazarrâtı emrinde tevessül bu-
yurdukları tedbîr ve vesâit-i katʻiye-i âcile en mukaddes ü mübeccel bir 
dîn-i mübînin tatbîk-i müeddâ-yı saʻâdet-ihtivâsından ibâret olduğu ve bir 
arzû-yı hayr ve azm-i peyem-ber-i pesendâne ile icrâ buyurulduğu cihetle 
ahkem ü ahsen-i tedâbîrdir. Ümmet-i İslâmiye ve Osmaniye dahi bu ted-
bîr-i sıhhat-nisâr ve vesâit-i saʻâdet-bârın kıymet ü ehemmiyetini takdîr 
ile irâdât-ı seniyye ahkâm-ı münîfinin tamâmî-i icrâ ve infâzına çalışmalı, 
Maʻârif Nezâret-i Celîlesi'nin mekâtibin hıfz-ı sıhhat [40] programlarına 
bu husûsda maʻlûmât-ı kâfiye ve müessire ilâve etdirdiği şâyân-ı teşekkür 
ise de fazla olarak şu tehlike-i muhakkaka-i âtiyeden ensâl ü evlâd-ı mem-
leketi daha mekteb sıraları üzerinde iken haberdâr etmeğe ve hattâ küû-
lün teʼsîriyle husûle gelen tagayyürât-ı aʻzâ ve cevârihi gösterecek parlak 
levhalar celbiyle sınıflara asdırarak telkînât-ı muzâdd-ı küûliyeyi derece-i 
gâyesine erdirmeğe sarf-ı mâ-hasal-i himmet buyursa becâdır.

Bundan on beş sene evvel neşreylediğim Müskirât unvânlı risâlede di-
yor idim ki:

"-Hulâsa, müskirâtın intişârına mâniʻ olmak ve bu vechile mehâlik ü 
mazarratının önünü almak için vâsıta-i yegâne:

1-Efkâr-ı umûmiyeyi ziyâ-yı maʻârif ile tenvîre gayret,

2-Ahlâk ve hasâil-i hamîdiyeyi tehzîb ve müskirâtın mazarrât-ı adîdesi-
ni irâe eder kütüb ü resâil neşrine himmet,

3-Nehy-i müskirâta dâir mevâʻiz u nesâyih-i müessire icrâsıyla terbi-
ye-i umûmiyeyi ıslâha hizmet,
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4-Tütün gibi müskirâtı da inhisârı tahtına alarak inhimâkât-ı umûmiye-
ye mümânaʻat etmekdir.

Bekrîliğin önünü almak için bast u beyân olunan vesâitden beyne'l-İs-
lâm en teʼsîrkâr olanı ahkâm-ı celîle-i furkâniyeyi ve evâmir-i hikemiye-i 
rabbâniyeyi hüsn-i telkîn ve mazarrât ve seyyiât-ı sekriyeyi sûret-i vâzı-
hada tebyîndir. Bu bâbda İslâm'a en parlak meşʻale-i selâmet ve en sâdık 
bedreka-i hidâyet müskirâtın nass-ı kâtıʻ ile menhî olması ve her nevʻ 
habâseti müsbet ü müsellem olan böyle bir mâddenin "ümmü'l-habâis" 
lakab-ı lâyıkıyla yâd buyurulmuş olmasıdır".

[41] Husûsuyla sıcak memleketlerde küûlün teʼsîr ve zararı pek şiddet-
li olup içkiler, en ziyâde oralarda semmiyet-i habîselerini ibrâz etmekde 
olduklarından arz-ı Yemen ve Hicaz-ı mağfiret-tırâza idhâl-i küûlü menʻ 
etmekden ibâret olan tedbîr-i melek-perverî-i hazret-i tâcdârî dahi en bâlâ 
takdîr ve alkışlarla karşılanacak icrâât ve muvaffakiyât-ı cihân-pesendâ-
nedendir.

Hemen Cenâb-ı Hâlık-ı perverdigâr-ı şehriyâr-ı kerâmet-şiʻâr efendi-
miz hazretlerini daha böyle birçok umûr ve tedâbîr-i hayriyenin sürʻat-i 
tesviye ve tatbîkine muvaffakiyetle mesʻûd u memnûn ve şu ümmet-i mü-
becceleyi dahi sâye-i mesʻadet-vâye-i Hilâfet-penâhîlerinde kâffe-i avârız 
ve şevâib-i mâddiye ve maʻneviyeden âzâde ve masûn buyursun, âmîn.

***

Bu bahse ilâve olmak üzere Paris'de Tenon Hastahânesi Tabîb-i nıhrîri 
Lejander'in hastahâneye giren her ferde birer dâne ihdâ etdirdiği iʻlân ve 
ihtâr-ı müessir ve maʻnîdarın tercemesini şuracığa derc ediyoruz:

"-Hastahânelerde tedâvî edilen hastalıkların birçoğunu içkilerin sûis-
tiʻmâli hâsıl veya teşdîd etmekdedir.

Küûllü içkilerin hepsi de muzır ve mühlikdir. En muzırları ıtrî rûhlarla 
yapılanlardır. Meselâ apsent, düz pek fenâdır. Mukavvî ve iştihâ açıcı zan-
nedilen içkilerin hepsi de berbâd ve ziyân-âverdir.

Küûllü içkiler aç karna içilirse daha ziyâde îrâs-ı zarar ederler.

İnsân içki içmekle hiçbir defasında sarhoş olmasa bile içe içe ayyâş ve 
küûl-perest olur.
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[42] Küûl semdir. Teʼsîri de serîʻdir. Karaciğer, böbrek, kan damarları 
gibi hayâta en ziyâde lüzûm ve fâidesi derkâr olan aʻzâ ve echizeyi harâb 
ve âfetzede eder.

Küûl insânı tenbîh ederse de takviye edemez.

Küûl gıdâ yerine kâim olamaz, bilakis iştihâyı azaltır.

İçki içenler herkesden ziyâde maʻrûz ve müheyyâ-yı marazdırlar. Ay-
yâşîn hasta olurlarsa hastalıkları vahîm, korkunç ve memât-engîz hezeyân-
larla karışık olur.

Küûl ekseriyâ akciğerleri dûçâr-ı zaʻf ederek vereme hâzırlar. Her sene 
ayyâşlık belâsıyla hastahânemize binlerce hasta geliyor; veremlenerek, 
ölecek bir hâle gelerek çıkıyorlar.

Çok küûl kullanan ebeveynin evlâdı alık, budala, ihtilâc ve sarʻalara 
mübtelâ oluyorlar".

***
Küûlün sûistiʻmâlini zem ve netâyic-i mütehavvile-i küûl-perestîyi 

beyân zımnında lisân-ı etıbbâ ve hukemâdan sâdır olan cümel-i maʻrûfeyi 
de şu bahse tezyîl ediyoruz:

"-Hamr, Müslümânlarda dînen harâmdır. Afrika sahrâlarında bulunmuş 
olan Fransızlara müskirâtın adem-i istiʻmâli Arab'ın fart-ı zekâsını, hay-
me-nişîn bedevînin çevikliğini, Kâbilî'nin kuvvetini azaltıp azaltmadığını 
sorunuz".

Doktor Berger

***
"-Ahkâm-ı furkâniyeye tâbiʻ olan Afrika-yı Şimâlî'de, Mısır'da, Okya-

nus sevâhilinde, memâlik-i Zenciye'de, Hindistan'da, Acemistan'da, [43] 
Tataristan'da, Sırbiye'de, Rumeli ve Bulgaristan'da meskûn olan ahâlîye 
bakınız; bünyelerinin kuvvetiyle apsent ve vermut şâriblerinin kâffesine 
de meydân okumakda ve durûb-ı emsâldeki kuvvet ü şecâʻatlarını tasdîk 
etdirmekde değil midirler? Kâffesi de:

"-Bir Türk kadar kuvvetli!"
Doktor Jolly

***
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"-Düşmân yalnız hâricde olmayıp içimizde, damarlarımızda da vardır. 
Onu defʻ u tard için hiçbir hareket göstermezsen iş fenâ. Fransa ya dâ-i 
küûlü defʻ için iktizâ eden vesâite teşebbüs edecek yâhûd gurûr ve milliyet 
nokta-i nazarından mahv u perîşân olacakdır".

Muʻallim Dubois

***

"-Müskirât insâna lâzım mıdır? suâline kemâl-i cesâret ve iʻtimâd ile 
'-Hayır!' cevâbını vereceğim. Burada yalnız bir delîl-i mukniʻ ve müsbet 
ile iktifâ edeceğim ki, o da müskirâtın tabîʻatda bulunmamasıdır".

Doktor Berger

***

"-Efrâd-ı âilemden birçoğu birçok zamândan beri sâf su içiyorlar. Ben 
de birkaç senedir böyle ediyorum. Müşâhedâtıma istinâden diyebilirim ki, 
ne şarâbın ne de sâir meşrûbât-ı küûliyenin sıhhati yerinde olan bir adama 
nefʻ ve fâidesi yokdur".

Muʻallim Raphaël Blanchard

***

"-Mevâdd-ı gıdâiyenin bedene girip de iyiden iyiye temessül etmesi, 
vâsıta-i kimyeviye-i hayâtiyeye maʻrûz olarak sin[di]rilmesi için [44] o 
mâddelerin renksiz, kokusuz, terkîbi muʻayyen bir mâyiʻ ile karışdırılması 
îcâb eder. Bu havâssı meşrûb-ı tabîʻî-i müfîd olan sudan başka bir şeyde 
bulamazsınız.

Su esâsen atş-ı tabîʻîyi teskîn eder ve insân doyup kandıkdan sonra 
daha ziyâde su içemez, yani su bir gıdâ-yı mâyiʻ olup mikdârı da ihtiyâc-ı 
bedenîye göre muʻayyendir.

Şarâb, hattâ en güzel şarâb bile bu havâssı hâiz olmadığı cihetle bir 
meşrûb-ı gayr-ı tabîʻîdir. Bir de şarâb susuzluğu teskîn edeceğine bilakis 
teşdîd eylediği gibi içen bîçâreyi de taşkınlığa, ifrâta sevk eder. O hâlde 
şarâb münebbihdir; su yerine kullanılamaz.
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En iyi şarâb bile içile içile iʻtiyâd, sarhoşluk, intibâh-ı şedîd, sonra son-
ra hafz ü acz, hüzâl-i şahsî hâsıl eder. Uzviyetde bu kadar sû-i tahavvüller 
hâsıl eden bir mâddeye "sem"den başka bir isim veremeyiz. Binâenaleyh 
şarâb teʼsîri batî bir zehirden başka bir şey değildir.

Bazı hastalıklarda şarâbın hâsıl edeceği teʼsîrden bir fâide görülse bile 
şarâb bir semm-i devâîden başka bir şey olamaz.

Şu üç sem; afyon, şarâb, tütün birbirine benzerler. Her üçü de muhtelif 
tarzlarda aynı maksad ve netîceyi, şahsın zaʻf u dermândegîsi ile ırk u nes-
lin hüzâlini hâsıl ederler. Asya'da Çinliler için afyon neler hâsıl ediyorsa 
Avrupa'da da tütün ve şarâb aynı fenâlıkları yapıyorlar.

[45] Mâdemki en iyi şarâb bile dimâğı tenbel, efkârı karma karışık edi-
yor, mâdemki bu mâyiʻ bizi, şahsiyetimizi değişdiriyor, bambaşka ediyor, 
neden su gibi sâf ve âzâde bir mâyiʻi içmeğe ve şarâbı mevkiʻ-i istiʻmâl-
den kaldırmağa teşebbüs etmiyoruz? Biz şarâbı hîn-i iktizâda ve müstesnâ 
olarak alınır bir ilâc gibi telâkkî etmeli, tabîbin verdiği mikdârı, taʻyîn ey-
lediği haddi aşmamalıyız.

Netîce: En iyi şarâb bile bir ilâc-ı semdârdır, îcâb ederse kullanılır. Hâl-i 
sıhhatde şarâbı içilecek su makâmında kullanmamalıdır. Çünkü şürb-i ta-
bîʻî için fıtrat, su gibi bir cevher-i sıhhat-bahş îsâr eylemişdir".

Tabîbe Konta?!

***

Bugün küûl tahrîbâtça bütün belâyâ-yı târîhiyeyi, kaht u galâ, tâʻûn ve 
istîlâ ve harb ü vegâyı gölgede bırakıyor.

Gladstone"

***

"-Şarâb içinde yaşayan, su içen de ölecekdir (istiskâ)".

"-Nüfûsun tenâkusuna, mülkün inhitâtına en büyük sebeb bekrîlikdir".
Muʻallim Jaccoud
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"-Şarâb ile dost olan kendi nefsinin düşmânıdır".

"-İspirto cümle asabiye için bir semm-i kâtildir".
***

"-Ayyâşînin her katre-i menisi bir sinirli âile tohumudur".
Charcot

[46] "-Meyhâneci olur da şarâb içmez olur mu?"
"-İçen içecekdir".

"-Ayyâş, ayyâşı tevlîd eder".
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[47] MEKTEB-İ TIBBİYE-İ ŞÂHÂNE

Binâ-yı Cedîd ve Muhteşemi
Haydarpaşa'da kâin Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne binâ-yı cedîd-i muh-

teşemi vilâdet-i hazret-i Hilâfet-penâhîye tevâfuk eden yevm-i mesʻûdda 
merâsim-i muʻtâde-i fevkalâde ile küşâd buyurulmuşdur.

Bu binâ-yı muʻallâ, zevk-i selîm ve miʻmârî-i âlînin bir enmûzec-i bâlâ-
sı olduğu cihetle muhtasaran tavsîfiyle berâber sâye-i sakf-ı muʻallâsında 
ârâm-güzîn olan meslek-i celîlin edvâr-ı tekâmülü hakkında da bir-iki söz 
söylemeği vecâib-i niʻmet-şinâsîden addediyoruz3.

***

Velî-niʻmet-i bî-minnet-i aʻzamımız pâdişâh-ı maʻârif-perver efendimiz 
hazretlerinin terakkî-i maʻârif emrinde lütfen ve inâyeten bî-dirîğ buyur-
dukları eltâf u inâyât-ı celîle-i mülûkânelerini bütün enzâr-ı âlemde irâʼe 
ve isbât eder bir eser-i pâyidâr olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne binâ-yı 
muhteşemi orta yeri 94 zirâʻ arzında ve 188 zirâʻ tûlünde bir bâğçeyi hâvî 
ve bir cebhesi Marmara'ya, ikinci ve üçüncü cebheleri Selimiye Kışla-i 
Hümâyûnu ile Haydarpaşa Hastahânesi'ne, dördüncü cebhesi dahi Çam-
lıca taraflarına [48] nâzır olmak üzere dört dılʻdan mü[te]şekkil, vâsiʻ ve 
yüksek bir zemîn üzerindedir.

Binâ-yı âlînin Marmara'ya nâzır olan cebhesiyle ebniye-i müteferriʻası-
nın tûlü 430 zirâʻ-ı miʻmârîdir. Bu cebhe merkez ve cenâheyn pavyonları 
olmak üzere üç binâdan mürekkebdir. Beş kat üzerine inşâ edilmişdir. Bi-
rinci kat teneffüshâne, ikinci kat taʻâmhâne, üçüncü kat dershâne, dördün-
cü ve beşinci katlar yatakhânedir. Her bir katın irtifâʻı, taksîmât-ı dâhiliyesi 
bittabʻ yekdiğerinden farklı ve tahsîs olundukları cihetler ile mütenâsibdir. 
Bunun için birinci katın irtifâʻı 6,5, ikinci katın irtifâʻı 9, üçüncü katın ir-
tifâʻı 10,5, dördüncü ve beşinci katların dahi 8,5 ve 6,5 zirâʻ-ı miʻmârîdir. 
Şu hâlde merkez ve cenâheyn pavyonları üzerindeki kuleler dâhil hesâb 
olmadığı deniz cebhesi 340 zirâʻ tûlünde ve 41 zirâʻ irtifâʻında bir binâ-yı 
muʻazzam teşkîl ediyor demekdir.
3 İkdâm'dan.
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Sâlifü'z-zikr katların her yerinde teneffüshâne, taʻâmhâne, dershâne 
veya yatakhâne olarak kullanılmak üzere on büyük ve iki küçük salon 
mevcûddur. Büyük salonların her biri 26 zirâʻ tûlünde ve 16 zirâʻ arzın-
dadır. Küçük salonların tûlü 16, arzı 8 zirâʻdır. Şu hesâba nazaran deniz 
cebhesinde talebenin teneffüs, taʻâm, tedrîs ve beytûteti için elli büyük, on 
küçük salon yapılmış olduğu anlaşılır.

Deniz cebhesinin vasatı ile cenâhlarında inşâ edilen ve bâlâlarında ku-
leler bulunan pavyonlar yukarıdaki hesâba dâhil değildir. Vasatdaki büyük 
pavyon 50 zirâʻ tûlünde, 34,5 [49] zirâʻ arzında ve dört kat üzerine inşâ 
edilmişdir. Birinci katı medhaldir. Hâricden cesîm ve müzeyyen mermer 
merdiven ile girilen ikinci katı büyük bir kabûl salonu, üçüncü katı câmiʻ-i 
şerîf, dördüncü katı her sûretle istiʻmâle sâlih ve tarafeyni taraçalı büyük 
bir salondur. Bu pavyonun irtifâʻı 48 zirâʻdır.

Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye'nin binâ-yı âlîsi
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Câmiʻ-i şerîf dört yüz metre terbîʻinde, ortası açık, tavanları basık kub-
be tarzındadır. Pencereleri on iki metre arzındadır. Câmiʻ-i şerîf Arab tarz-ı 
miʻmârîsinde inşâ olunmuş, duvar ve tavanları kalemkâr ustalarımız maʻ-
rifetiyle Arab nukûş u hutûtu ile tezhîb ü tezyîn edilmişdir.

Vasatdaki büyük pavyonun tarafeyninde biri alaturka, diğeri alafranga 
sâʻatleri hâvî müzeyyen iki kule mevcûddur.

[50] Cenâhlarda bulunan pavyonların irtifâʻı dahi 48, arz ve tûlleri yir-
mi beş buçuk zirâʻdır. Vasatdaki pavyon gibi dört katlıdır. Bu pavyonlar-
daki salonlar ulûm-ı tabîʻiye müzesi ile kimyâhâneye tahsîs olunmuşdur. 
Hâricen inşâ olunan mermer merdivenlerden cenâheyn pavyonlarının ikin-
ci katlarına girilir. Vasat ve cenâheyn pavyonlarının her birinde iki kule 
bulunduğundan deniz cebhesinin bâlâsı altı kule ile tezyîn olunmuş de-
mekdir.

Vasat pavyonun bâlâsında binânın heyʼet-i umûmiyesine azamet ve 
heybet bahşeden müzehheb arma-i hümâyûn manzum-ı çeşm-i iftihâr ol-
duğu gibi arma-i hümâyûnun altında da şu târîh muharrerdir:

Zînet-efzâ-yı makâm-ı kudsiyet-ittisâm-ı Hilâfet-i İslâmiye ve rev-
nak-bahşâ-yı erîke-i Saltanat-ı Uzmâ-yı Osmaniye es-Sultân ibnü's-Sultân 
es-Sultân el-Gâzî Abdülhamid Hân-ı Sânî efendimiz hazretlerinin asr-ı 
kemâlât-hasr-ı Hilâfet-penâhîlerinde hayyiz-ârâ-yı husûl olan meâsir-i 
fâhire-i celîle cümlesinden bulunan işbu Mekteb-i Fünûn-ı Tıbbiye-i Aske-
riye zât-ı hikmet-âyât-ı hümâyûnlarının mesʻadet-bahş-ı dîhîm-i şevket ve 
saltanat-ı uzmâ olduklarının yirmi beşinci sene-i mukaddese ve mübecce-
lesinde mükemmelen ve müceddeden teʼsîs ü inşâ buyurulmuşdur. Cenâb-ı 
hayât-bahşâ-yı kâinât zât-ı maʻâlî-sıfât-ı hazret-i Hilâfet-penâhîlerini 
kemâl-i satvet ve mezîd-i âfiyetle taht-ı muʻallâ-yı hilâfet-i kübrâda dâim ü 
mekîn ve nice nice mebânî-i cesîme ve âsâr-ı celîle-i hayriye inşâsına mu-
vaffak buyursun, âmîn. Fî 8 Cemâziyelevvel sene [1]318 [6 Temmuz 1900]

Vasat ve cenâheyn pavyonlarının hâric ve dâhillerinde sekizer [51] met-
re irtifâʻında, on ikişer metre arzında Arab tarz-ı miʻmârîsinde altı sivri 
kemer binânın menâzır-ı hâriciye ve dâhiliyesini fevkalâde latîf gösteriyor.

Binâ-yı âlînin deniz cebhesi yalnız bu üç pavyondan ibâret değildir. 
Cenâheyn pavyonları hizâsında inşâ edilmiş olan ve üstü kapalı birer 
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koridor ile mekteb binâsına merbût bulunan iki binâ daha vardır. Bu iki 
binâdan Selimiye Kışla-i Hümâyûnu cihetinde bulunanı matbah, kilâr, 
aşçı odalarını hâvîdir. Tûlü 53,5, arzı 3 zirâʻ olduğuna nazaran 1,950 zirâʻ 
terbîʻinde demekdir. Diğeri buna mütenâzır ve Haydarpaşa Hastahâne-
si cihetinde olup aynı ebʻâd üzerine inşâ edilmiş ve çamaşırhâne ittihâz 
olunmuşdur. Çamaşırhânenin üstü teşrîhhânedir. Gerek matbah ve gerek 
çamaşırhânenin sakıfları binâ-yı aslî gibi demirden maʻmûldür. Matbahda 
alaturka ve alafranga ocaklar, çamaşırhânede son sistem çamaşır makine-
leri mevcûddur.

Çamaşırhânenin arka tarafında 890 zirâʻ terbîʻinde, yedi kubbeli otuz 
bir kornalı mükemmel bir hammâm inşâ edilmişdir.

Haydarpaşa'dan Üsküdar'a giden câdde üzerinde kâin ve Çamlıca'ya 
nâzır olan cebhe deniz cihetindeki cebheye müşâbih olmayıp 320 zirâʻ 
tûlünde ve beş pavyonu hâvîdir. Deniz ve kara cebhelerinin iki tarafından 
uzanıp giden ve bu cebheleri birleşdirmek sûretiyle binânın heyʼet-i umû-
miyesini murabbaʻ şekline koyan diğer iki dılʻdan biri Selimiye Kışla-i 
Hümâyûnu, diğeri Haydarpaşa Hastahânesi taraflarındadır. 

[52] Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şâhâne'nin resm-i küşâdı
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Bu iki cenâh dılʻlarının [53] tûlleri 167,5 zirâʻ-ı miʻmârîdir. Biri dört, 
diğeri beş katlıdır.

Kara cebhesinin mürekkeb olduğu beş pavyondan merkezde bulunanı 
diğerlerinden daha büyük olup 45 zirâʻ tûlünde, 40 zirâʻ arzındadır. Dört 
kat üzerine inşâ olunmuşdur.

Bu pavyonun cebhesi sûret-i mahsûsada, Hereke ve Bilecik'den celb 
olunan reng-âmîz somaki ve Hereke taşlarından sütûn ve başlıkları hâvî 
Arab ve Osmanlı tarz-ı miʻmârîsiyle mümtezic olarak gâyet zarîf bir sû-
retde inşâ edilmiş ve bâlâsı arma-i hümâyûn ile tezyîn olunmuşdur. Üzeri 
yine aynı tarz-ı miʻmârî üzere küçük büyük kubbelerle örtülmüşdür.

Merkez pavyonun cebhesini tezyîn eden rengârenk sütûnların adedi 
yirmiye bâliğ olmuşdur. Gâyet musannaʻ ve cevizden maʻmûl cesîm ka-
pıdan birinci kata girildiği zamân vâsiʻ bir kabûl salonu ile tarafeyninde 
altı odaya tesâdüf olunuyor. Bu odalar Meclis-i Umûr-ı Tıbbiye'ye tahsîs 
edilmişdir.

Sâlifü'z-zikr salonun vasatında ve kapının karşısında bilhâssa Avru-
pa'dan celb olunarak Avrupalı sanatkârân tarafından yerli yerine vazʻ edi-
len cesîm ve müzeyyen bir demir merdiven mevcûddur. Bu merdiven 26 
basamak çıkıldıkdan sonra sağa ve sola yirmi üçer basamakdan mürekkeb 
iki merdivene ayrılıyor.

İşte bu merdivenden çıkıldığı zamân tesâdüf olunan büyük bir salon 
ile altı odayı hâvî dâire, Dâire-i Mahsûsa'dır. Salonun duvarları hâricdeki 
somaki başlıkları taklîden inşâ edilmiş ve tavanı dil-firîb ferşlerle tahkîm, 
Arab tarz-ı miʻmârîsi üzere nukûş-ı müzehhebe ile tezyîn olunmuşdur.

[54] Merkez pavyonun cenâheyninde bulunan iki pavyondan sağdaki 
pavyonun alt katı mektebin eczâhânesiyle eczâ deposu, laboratuvar, üst 
katı mekteb nezâreti, müşîriyet, müfettişlik, mekteb müdîriyeti, ders nezâ-
reti, kitâbet odalarını hâvîdir. Üçüncü katı tahrîrât, muhâsebe, sicil, diplo-
ma kitâbeti ve vezne odalarından mürekkebdir.

Sol tarafdaki pavyonun alt katı dâhiliye zâbitânına ve üst katı dahi Mek-
teb-i İʻdâdî aklâmına tahsîs edilmişdir.
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İki başdaki pavyonlardan Haydarpaşa Hastahânesi cihetinde bulunanı 
Mekteb-i İʻdâdî-i Tıbbî muʻallimlerine, Selimiye Kışlası cihetindekinin alt 
katı mektebin sunûf-ı âliye muʻallimlerine, üst katı ise mektebin dâhiliye 
müdîriyetine ve binbaşılarıyla muhâsebe-i askeriyeye tahsîs kılınmışdır.

Kara cebhesinin karşısında ve 75 metre kadar uzağında serîriyât has-
tahâneleri olmak üzere üç pavyon ile merkez etıbbâ dâiresi bulunmakda-
dır. Bunlar 4,579 zirâʻ-ı miʻmârî terbîʻindedir.

Pavyonların ikisi ortalarında etıbbâ dâiresi olmak üzere yekdiğerine 
muttasıldır. Üçüncüsü bunların arka cihetindedir. Muʻâyeneyi dahi muh-
tevî olan etıbbâ dâiresinin sağ tarafındaki pavyonun alt katı saʻâdetlü 
Zoéros Paşa hazretlerinin zîr-i idâresindeki serîriyât-ı dâhiliyeye, üst katı 
izzetlü Esad Beyefendi'nin zîr-i idâresindeki serîriyât-ı ayniyeye, sol ta-
rafındaki pavyonun alt katı izzetlü Celâleddin Muhtar Beyefendi'nin zîr-i 
idâresindeki serîriyât-ı cildiye ve efrenciyeye, üst [55] katı saʻâdetlü Be-
sim Ömer Paşa hazretlerinin zîr-i idâresindeki serîriyât-ı vilâdiyeye tahsîs 
kılındığı gibi bunların arka tarafında bulunan üçüncü pavyon dahi heyʼet-i 
umûmiyesiyle saʻâdetlü Cemil Paşa hazretlerinin zîr-i idâresindeki serî-
riyât-ı hâriciyeye mahsûsdur.

Buraya kadar gâyet mücmel olarak verdiğimiz tafsîlâtdan dahi anla-
şıldığı üzere Haydarpaşa'daki Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne devr-i dilârâ-yı 
hümâyûnun âsâr-ı celîle-i muʻazzamasından birini teşkîl eder. Tabâbetin 
kâffe-i tatbîkâtına mahsûs olan ve henüz üçünün inşââtı hitâm bulan pav-
yonların adedi, umûmî plana tevfîkan yirmi dokuza iblâğ olunması mu-
karrer bulunduğunu beyân eder isek sâye-i maʻâlî-vâye-i hazret-i Hilâ-
fet-penâhîde Mekteb-i Tıbbiye ile müştemilâtının Avrupa'da bile emsâline 
tesâdüf edilemeyecek bir derece-i mükemmeliyeti hâiz olacağı derhâl tas-
dîk edilir. İnşââtı hitâm bulan üç pavyonun taksîmât-ı dâhiliyesi hakkında 
bir nebze maʻlûmât verelim:

4,579 zirâʻ murabbaʻında olan bu üç pavyonun her birinde dört hasta 
koğuşu vardır. Koğuşlar 32 metre tûlünde, 8,5 metre arzında olduğundan 
ve her biri 40 hasta alabileceğinden bir pavyonda 160 hasta tedâvî edile-
bilecekdir. Bu koğuşlardan başka her bir pavyonda ağır hastalara mahsûs 



1066

odalar, istirâhat salonları, hammâm bulunmakdadır. Koridorların üzerinde 
hastalara mahsûs taraçalar bulunduğu gibi bir de cesîm bâğçe vücûda ge-
tirilecekdir.

Binâ-yı aslî ile müştemilâtının cesâmetini enzâr-ı kâriînde taʻyîn ve is-
bât için şimdiye kadar 24,447 zirâʻ terbîʻinde mekteb [56] binâsı ile 4,579 
zirâʻ terbîʻinde üç pavyon ve etıbbâ dâiresi, ayrıca sâhil-i bahrda 2,777 
zirâʻ terbîʻinde mezbaha ve 1936 zirâʻ terbîʻinde de baytarhâne ki, cemʻan 
yekûn 33,739 arşın terbîʻinde binâ vücûda getirildiğini beyân ederiz. Bu 
cesîm inşââtın planları Mösyö Vallaury, Mösyö d'Aranco gibi meşâhîr-i 
miʻmârân tarafından tanzîm ü tertîb edilmiş ve inşââta cümlesi Mühendis-
hâne-i Berrî-i Hümâyûn'dan bulunan zâbitân-ı muktedire nezâret eylemiş-
lerdir.

Yalnız mekteb binâsının heyʼet-i umûmiyesi sekiz yüz bin arşın mikʻa-
bına yaklaşan inşââtın derece-i metânet ü rasânetini takdîr için biraz daha 
tafsîlât vermek lâzımdır.

Mekteb binâsının sakfı kâmilen demirden maʻmûl olup Belçika'nın Co-
ckerill Fabrikası'ndan celb edilmişdir. Kireç Marsilya'nın en iyi su kire-
cidir. Taşlar Hereke ve Bilecik'deki ocaklardan sûret-i mahsûsada ihrâc 
olunmuşdur. Binânın döşemesi demir putreller ile bunların aralarındaki 
tuğla kemerlerden, döşeme tahtaları lambalı tahtalardan mürekkebdir. 
Pencereler reng-âmîz, duvarlar mozaik tarzında taşlarla iʻmâl olunmuşdur.

Viyana'dan celb edilmiş olan demir çerçevelerde 40'dan 70 ve 80 par-
çaya kadar câm mevcûddur. Binâ-yı aslîyi dâiren mâdâr kuşatan koridorlar 
ile taʻâmhâne katı beş santimetre tahtında beton ve bunun üzerine çimento, 
teneffüshâne asfalt, dershânelerle yatakhâneler döşeme tahta ile mestûr-
dur. Üçüncü katın tavanları yirmi beş santimlik putreller ile bunları takvi-
ye eden göğüsleme putrellerden mürekkebdir. Helâlar binâ-yı aslîye birer 
koridor ile merbût bulunmak üzere hâricden inşâ edildikden [57] başka 
yukarılarında teceddüd-i havâ için küçük kuleler de vardır.

Mektebin orta yeri[n]de talebeye mahsûs olan bâğçeden mâʻadâ bir 
nebâtât bâğçesi bulunacakdır. Nebâtât bâğçesi deniz cebhesinden sâhile 
kadar imtidâd eden arâzîyi işgâl edeceğinden burada mevcûd olan bazı 
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emlâk hakkında istimlâk muʻâmelesi icrâ edilmişdir. Sâhilde kâin Kavak 
İskelesi'nden binâya doğru otuz beş arşın genişliğinde etrâfı ağaçlıklı bir 
yol açılmış, şâkirdân ile muʻallimîn ve müstahdemîn-i sâirenin bu iskeleye 
çıkmaları mukarrer bulunmuşdur.

***
Tabâbetimizin Edvâr-ı Tekâmülü
Müessisîn ve muʻallimîn-i muhteremesinin himem-i mebrûreleriyle 

memleketimizin fen ve lisânına hidemât-ı azîmesi sebkat etmiş ve bizde 
de terakkiyât-ı hâzıra-i tıbbiyenin bütün tecelliyâtına mazhar ve hakîkaten 
mütekâmil bir tabâbet vücûda getirmiş olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'nin 
ve daha şümûllü olarak tıbb-ı Osmanî'nin edvâr-ı tekâmülünü şu vesîle-i 
mebrûke ile pîş-i enzâr-ı şükrâna vazʻ ediyoruz:

Evvelen, şurası şübhesizdir ki, bizde Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'nin te-
essüsünden evvel dahi muntazam ve zamânına göre müterakkî bir tabâbet-i 
Osmaniye vardı. Çünkü bundan asırlarca evvel Avrupa âlem-i siyâsîsinde 
kaviyyü'ş-şekîme bir hükûmet-i muʻazzama hâlinde bulunan, muntazam 
orduları ve terakkiyât-ı askeriyesi ile bütün Avrupa'yı kuvvet ü şevketine 
takdîrhân eyleyen Osmanlıların sahâif-i târîh-i âlemde nakş-ı nigîn gibi 
zînet-tırâz-ı kuvvet ü satvet olan muhârebât-ı müteʻaddidelerinde ve arzın 
[58] üç kıtʻa-i fesîhasına yayılan memâlikde ne kadar etıbbâya muhtâc ola-
cakları düşünülürse Osmanlı tabâbetinin de metîn ve emîn bir başlangıcı, 
oldukça mazhar-ı terakkî olmuş edvâr-ı evveliyesi bulunduğu şübheden 
vâreste addedilir. Yalnız şurası şâyân-ı dikkatdir ki, o zamân pek ziyâ-
de terakkî eden cerrâhlık olup ordu-yı hümâyûn ümerâsından birçokları 
hem cerrâhlık ve hem de vazîfe-i askeriye ile uğraşagelmiş olduklarından 
şüûn-ı tıbbiye vekâyiʻ-i askeriye arasına karışmış ve sahâif-i târîhiyeye bu 
yolda pek cüzʼî maʻlûmât geçirilmişdir. Meşhûr Cerrâh Kasım Paşa, İstan-
bul'da koskoca bir mahallenin nâmına nisbetle hâlâ pâyidâr olan Cerrah 
Paşa vesâir birçok etıbbâ-yı muktedire hep o devirde perveriş-yâb-ı kemâl 
olmuş ve o muktedir asker tabîblerinin hemen hepsi de medâris-i tıbbiye-i 
Osmaniye'de tahsîl görmüşlerdir.

İlk defa olarak resmen Hicret-i Nebeviyenin 957'nci [1550] senesinde 
cennet-mekân Kânûnî Sultân Süleyman Hân hazretleri nâm-ı ulviyet-ittisâm-
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larına izâfetle şöhretgîr olan câmiʻin civârında bir medrese-i tıbbiye ve 
yanında bir dârü'l-akâkîr inşâ ve küşâd buyurarak medreseyi bir serîriyât-ı 
tıbbiye mektebi hâline ifrâğ buyurmuşlardır. Bu medresede 1132 [1720] 
senesinde meşhûr Reîsületıbbâ Ömer Efendi'nin tedrîsâtda bulunduğu 
kütüb-i tevârîhde mukayyeddir.

İstanbul'da o medreseden başka ayrıca birkaç medâris-i tıbbiye daha 
vardı. Reîsületıbbâ olan zevât bu medresenin de müderrisi, reîs-i dürûsu 
olurlardı. Maʻamâfîh tıbb-ı Osmanî bu medreselerin teʼsîsinden evvelleri 
de mevcûd idi. Fatih Sultân Mehmed Hân hazretleri zamânından kalma 
bazı âsâr-ı tıbbiye ve târîhiye dahi buna şehâdet eylemekdedir.

[59] Ricâl-i ilmiye-i devletden sayılan rüesâ-yı etıbbâ hem umûr-ı tıbbi-
yeye nezâret hem de tabâbet-i makâm-ı muʻallâ-yı hilâfete muvâzabet ile 
vazîfedâr idiler. Elde bulunan âsâr-ı tıbbiyeden bu zevât-ı kirâmın pek bü-
yük ve müstesnâ mevâkiʻ ihrâz eyledikleri ve memleketin ahvâl-i sıhhiye 
ve terakkiyât-ı ilmiye ve fenniyesine fevkalâde hizmet edegeldikleri ve bu 
yararlıklarından dolayı her zamân selâtîn-i izâm hazerâtının mazhar-ı eltâf 
ve takdîrât-ı hüsrevâneleri oldukları müstebân olmakdadır.

Tabâbet-i Osmaniyenin bu devirlerinde birçok etıbbâ ve müellifîn yetiş-
miş; Bursalı Ömer Şifaî, İbn Sina'nın meşhûr el-Kânûn'unu üstâdı Reîsüle-
tıbbâ Kâtibzâde Mehmed Refi Efendi'nin teşvîkiyle bi-tamâmihâ Türkçeye 
terceme eden Tokadlı Mustafa ibn Ahmed, tıbdan Düstûr nâmıyla birkaç 
bin sahîfelik cesîm bir eser teʼlîf ve tertîb eden Hacı Abbas Vesim ve daha 
birçok maʻrûf ve meşhûr esâtize-i etıbbâ-yı Osmaniye hep o medreselerde 
tahsîl-i kemâl etmişlerdir.

***

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'nin târîh-i teʼsîsinden zamânımıza kadar 
olan terakkiyâtını geçen seneki Nevsâl'de hulâsa eylediğimizden burada 
tekrârından sarf-ı nazar ediyoruz4.

Fakat mektebin nâil olageldiği envâʻ-ı eltâf-ı celîle-i hüsrevânenin en 
büyüğü ve tabâbet-i Osmaniye hakkında ibzâl buyurulan takdîrât ve teş-
vîkât-ı cenâb-ı Hilâfet-penâhînin en bedîʻ, en muʻazzam ve en muhteşem 

4 Nevsâl-i Âfiyet, Doktor Besim Ömer.
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bir burhân-ı celîli rûz-ı vilâdet-i hümâyûn-ı saʻâdet-makrûnda resm-i [60] 
küşâd-ı meymenet-bünyâdı icrâ edilen ve Haydarpaşa'da Marmara'nın 
kenâr-ı nûrâ nûruna bir enmûzec-i zarîf-i bedâyiʻ-nisârı olmak üzere inşâ 
ve tanzîm olunan ve hakîkaten "timsâl-i muʻallâ-yı tabâbet ve karârgâh-ı 
âlî-i fenn ü sanʻat" ıtlâkına şâyeste ve sezâvâr olan Mekteb-i Fünûn-ı Tıb-
biye-i Askeriye-i Şâhâne binâ-yı âlî-i pâyidârıdır. O binâ ki, Marmara'dan 
derbâr-ı şevket-karâra tevcîh-dîde-i ihtirâm ederek gelen her Osmanlı'nın 
samîm-i kalbinde ulvî, nûrânî bir hiss-i şân ü mübâhât uyandırır, nazarî 
fenne, sanʻata mahsûs bir letâfet-i vakâr-âmîz ile mecbûr-ı hayret ve takdîr 
eyler. O binâ ki, her kule-i evc-gîri aʻtâf-ı celîle-i fen-nevâzînin bir âbide-i 
şeref ü iclâli ve her amûd-ı bülendi ulüvv-i merâhim ü inâyât-ı tâcdârâne-
nin bir sütûn-ı mefharet-nisârı, her kubbe-i muʻallâ-yı felek-nümûnu bü-
yük pâdişâh-ı hikmet-penâhımızın irfân-perverliklerini iʻlân eden bir tâk-ı 
zerrîn-revâk-ı bî-misâldir.

Bugün ulviyetiyle mütenâsib bir binâ-yı muʻazzam u muʻallânın zîr-i 
sakf-ı izz ü nâzında karârgîr olan tabâbet-i Osmaniye, rubʻ asırdan beri bi't-
tevâlî mazhar olageldiği takdîrât ve taʻattufât-ı hüsrevâneye karşı ile'l-e-
bed secde, bir menn ü şükrân ve bu büyük, âlî-cenâb, terakkiyât-nevâz 
ve insâniyet-perver pâdişâh-ı âlî-câhın efzâyiş-i satvet ü iclâline gece ve 
gündüz duʻâhândır.
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[61] MEMLEKETİMİZDE TEʼSÎS-İ MEKÂTİB-İ TIBBİYE VE 
ŞAM MEKTEB-İ TIBBİYESİ

Memâlik-i Mahrûse-i Şâhâne'nin vüsʻat-i coğrafiyesi göz önüne geti-
rilrse pâyitaht-ı hümâyûndaki askerî ve mülkî iki mekteb-i tıbbiyeden ye-
tişecek etıbbânın bu koca memleket-i fesîhanın idâre-i umûr-ı sıhhiyesine 
kifâyet-bahş olamayacağı ve birçok yerlerin tabîbsiz kalmasıyla halkın âdî 
cerrâh, çıkıkçı, şarlatan, câhil bir takım ehâd-ı nâsın devâ nâmına veregel-
dikleri mülevves ve müstekreh şeylerden fâide ummak azmine düşecekleri 
kolayca kesdirilir.

Zâten mülkümüzde etıbbânın şimdiki aded-i kâfisine iblâğı da pek az 
bir müddet zarfında ibrâz buyurulan mesâʻî ve ihtimâmât-ı tebaʻa-perverâ-
nenin eseri olup yevmen fe-yevmen adedi artan etıbbânın fırsat düşdükçe 
memleketin nikât-ı muhtelifesine gönderildikleri uyûn-ı şükrân ile görül-
mekde ise de bu etıbbânın hemen hepsi de resmen meʼmûr ve vazîfedâr 
zevât oldukları için bulundukları yerlerin ihtiyâcât-ı sıhhiyesine kifâyet 
edemedikleri ve henüz birçok kazâların belediye tabâbetinden bile mah-
rûm bulundukları nazar-ı dikkat ü iʻtinâya alınınca bu yoldaki himemât ve 
mesâʻînin daha ilerledilmesi lüzûmu anlaşılmakdadır. Çünkü bu kifâyet-
sizliğin teşvîkiyle memleketin ötesinde berisinde "kolej" kılıklı bir takım 
Fransız ve Amerikan misyoner müessesât-ı tedrîsiye ve tıbbiyeleri vücûda 
getirilerek oralardan pek az süren bir müddet-i tahsîliye zarfında [62] çok 
kereler lisân ve ahvâl-i memleketden bî-haber, ahvâl ü harekâtları her ci-
hetle dâʻî-i iştibâh birçok tabîb taslakları yetişerek nikât-ı muhtelife-i mem-
leketde icrâ-yı tabâbete başlamışlardır. Bazı yerlerde nâçâr olarak umûr-ı 
adliye-i tıbbiyeye de karışdırılan bu gibi etıbbânın, lisân ve kavânîn-i ma-
halliye şöyle dursun, "tıb kânûnu" fenn-i vesîʻinin henüz mebâdîsinden 
bile haberdâr olmamaları yüzünden birçok mesâil-i adliye-i cezâiye ve 
hukûkiyenin hallinde iktihâm ve halli cidden gayr-ı mümkin müşkilât ve 
sû-i tefehhümât meydân aldıkdan başka asıl en büyük bir mahzûr olmak 
üzere böyle görgüsüz ve usûl-i fikriyesi meşkûk adamların tabâbet sıfatıy-
la âilelerin en samîmî köşelerine kadar fürceyâb-ı nüfûz olabilmeleri gibi 
bir yolsuzluğun idâre ve ahlâk ve ahvâl-i sâire nokta-i nazarından dâʻî-i 
zarar u hasâr-ı bî-şümâr bulunacağı âzâde-i iştibâhdır.
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Husûsuyla Suriye, Beyrut, Haleb, Diyarbekir, Musul, Bitlis ve Mamu-
retülaziz gibi en muʻtenâ vilâyât-ı şâhânede bu sınıf etıbbânın fevkalâde 
çoğalması ve günden güne artması câlib-i nazar-ı dikkat görülmüş ve zâten 
tabâbet-i Osmaniye'nin tevsîʻ-i dâire-i şümûl ve terakkiyâtı dahi her an ve 
zamân matlûb u mültezem-i âlî bulunmuş olduğu cihetle vilâyât-ı şâhâ-
nenin mühimlerinde[n] Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'nin şuʻabât-ı tedrîsiye-
sinden olmak üzere birkaç mekteb-i tıbbiye teʼsîsiyle hem oralar halkının 
zekâ ve firâset-i fıtriyelerinden istifâde edilmesi hem de bu vechile mey-
dân alan yolsuzlukların önü alınması husûsu teemmül buyurularak hemen 
işe mübâşeret olunması lütfen ve taʻattufen emr u fermân buyurulmuşdur.

Bu mekâtib-i mühimmenin birincisi olan Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin 
teʼsîsi için lâzım olan karşılık ve vâridâtın tedârükü husûslarında alâka-
dârân-ı kirâmın ibrâz buyurdukları mesâʻî-i cezîle karîn-i [63] muvaffaki-
yet olarak vilâyet zebhiye rüsûmundan mikdâr-ı kâfi ve vâfi vâridât elde 
edilmiş ve mekteb pek parlak merâsim ve muvaffakiyât ile teʼsîs ve küşâd 
buyurulmuşdur.

Şam gibi pek mühim ve muʻtenâ ve halkı ekseriyetle zekâvet-i fıtri-
ye ile maʻrûf ve şöhret-intimâ olan bir memleket-i şerîfede teessüs-pezîr 
olan bu mekteb-i âlînin kemâl-i ehemmiyetini takdîr ederiz. Fakat bizce 
en ziyâde câlib-i şükrân görülecek bir şey varsa o da bu sâika ile lisân-ı 
fennî-i memleketin, tıbb-ı Osmanî dâire-i şümûl ü vüsʻatının bu vechi-
le genişlemesi ve mekâtib-i müteʻaddide-i tıbbiyemiz arasında tahaddüs 
edecek müsâbaka-i gıbta-fermâ-yı terakkiyâtdan tabâbet-i memleketin de 
fevkalâde istifâde edebilmesidir. Çünkü lisânı, esâsı, müştemilâtı, şümûl 
ve fâidesi taʻayyün edeli yarım asırdan cüzʼî fazla bir zamân geçen fünûn-ı 
tıbbiyemizin bugünkü terakkiyâtına yeni bir sermâye-i teşvîk ve sürʻat ilâ-
ve eyleyen bu taʻmîm ve tevsîʻ-i âlî efrâd-ı memleketi, bütün tebaʻa ve zîr-i 
destân-ı hümâyûnu her zamân terbiyeli, hâl-âşinâ, halûk ve nâmûs-perver, 
ahlâk ve âdât-ı memleketle mütehallık ve meʼlûf, lisân-ı hâl ve makâlden 
haberdâr etıbbâ-yı muktedire tarafından nâil-i tedâvî ve ihtimâm olmak 
gibi bir saʻâdet-i ictimâʻiye ve sıhhiyeye mazhar edeceği gibi mehâkim-i 
adliyeyi de her vakit kânûn-şinâs, sâhib-i vukûf ve izʻân ve âgâh-ı fen ve 
vicdân meʼmûrîn-i tıbbiye-i adliyenin muʻâvenet ve tenvîrâtına nâil ey-
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leyerek taʻammüm ü tahakkuku merâm-ı muʻallâ-yı meyâmin-ihtivâ-yı 
cenâb-ı zıllullahî olan adl ü hakkâniyetin sâha-i tahkîkâtda çehre-nümâ-yı 
zuhûr olmasına yardım edecekdir.

Bundan başka, bugün talebenin azlığı, etıbbânın nâ-be-mahal [64] istiğ-
nâsı yüzünden ekseriyâ teşebbüs edilemeyen teʼlîf-i âsâr-ı tıbbiye mesʼe-
lesi de gerek lisân-ı fen ve tıbbın itmâm u tevsîʻi gerek teşebbüsât-ı teʼlîfi-
yenin tezyîd ü teşviki ile kesb-i ittisâʻ ve şümûl ederek tabâbet-i Osmaniye 
yeni başdan ihyâ ve iʻlâ edilecek ve ihtiyâc u rağbetin artmasıyla müel-
lifîn-i tıb da bedâyiʻ-i âsâr-ı tıbbiyeyi ızhâr u îsâra başlayarak terakkiyât-ı 
sıhhiye-i umûmiyeyi teʼmîn ve efkâr-ı sıhhiyeyi telkîn husûsunda bugünkü 
kadar dûçâr-ı müşkilât ve suʻûbât olmayacakdır.

Umrân-ı memlekete âid birçok terakkiyât ve teʻâliyâtın masdar-ı te-
cellîsi olan devr-i bedâyiʻ-nümâ-yı hümâyûnun âsâr-ı fevâid-nisârı ara-
sında hutût-ı zerrîn ve cevherîn ile yazılmağa şâyeste ve sezâvâr olan 
bu teşebbüs-i celîl-i menâfiʻ-delîlin el-hak hayra-sâz-ı uyûn-ı mübâhât ü 
şükrân olacak meâsir-i sıhhat-perverâne ve tedâbîr-i musîbe-i kâr-âgâhâ-
neden bulunduğu ufak bir teemmül ile kesb-i bedâhet edecek ahvâlden 
olduğu cihetle mesʼelede ezher cihet alâkadâr olan kâffe-i müntesibîn-i tıb 
nâmına refʻ-i daʻavât-ı şükrân-âmîz ile sâye-i maʻârif-vâye-i cenâb-ı Hilâ-
fet-penâhîlerinde memleketin daha bu gibi birçok terakkiyât-ı umûmiye ve 
sıhhiyeden vâyedâr-ı istifâde ve istifâza olması temennî-i müstemendâne-
sini tekrâr eyleriz.
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[65] DÂRÜLHAYR VE BİR TEŞEBBÜS-İ MÜHİMM-İ EYTÂM-
PERVERÂNE

"Yetîm" denilince herkesin vicdân-ı merhametinde âsâr-ı şefkat ü inâ-
yet irâʼe eden bir sevk-i fıtrî-i terahhum uyanmamak kâbil değildir. Çünkü 
yetîm denince hâtıra her türlü nevâziş-i ebeveynden mahrûm, bî-vâye ve 
bî-nevâ, tefekkürât ve tahatturâtı bile hüzn-âver ve yeʼs-engîz bir maʻsûm-ı 
felekzede gelir. Cidâlgâh-ı maʻîşetde zebûn ve nizâr muttasıl sürüklenmek 
üzere bin türlü sefâletlere, tehlikelere her an ve zamân maʻrûz olan, âdî yi-
yecek ve gıdâ-yı mâddîden terbiye-i maʻneviye ve ağdiye-i rûhiyeye kadar 
her şeyden bir nasîbe-i cüzʼiye bile edinemeyen yetîmlerin çekdikleri ezâ-
yı taʻayyüş ve âlâm-ı hayât hiçbir şeye makîs değildir. Levh-i çehresin-
de kimsesizliğin, nasîbsizliğin en hayât-güzâr âlâmı garîb bir beyân-ı hâl 
şeklinde irtisâm eden bu tâliʻsizlerin kendi başlarına ve gûnâgûn ahvâl-i 
müessife arasında büyüyebildikleri farz edilse bile yine tahsîl ve terbiye 
yoksulluğu yüzünden dûçâr olageldikleri felâkât-ı hayâtiye artdıkça artar. 
Yüzde seksenden ziyâdesi verem ile, intân ile, bağırsak ve kadın hasta-
lıklarıyla mahv u telef olan bu zavallıların bekâyâsı dahi ekseriyâ zaʻîf, 
çelimsiz ve nâ-mizâc olarak teverrümât-ı müteʻaddideye dûçâr olmak yü-
zünden sönmekde ve her türlü "belâyâ-yı [66] yetîmiyet"den kurtulabilen 
nevâdir ise pek aşağı ve her hâlde şâyân-ı tenkîd bir maʻîşet ve hayât ge-
çirmekdedir.

Merhamet-i beşeriyenin feverân-ı hayrât-nisârını mûcib olan bu gibi 
şeylere karşı Osmanlı kavm-i necîbi hiçbir zamân teessürsüz kalmamış 
ve eslâf-ı kirâmımız eytâmı himâye ve terbiye için birçok mektebler ve 
pek mühim vakıf ve teberruʻlar terk ve hibe ederek ibrâz-ı meâsir-i şefkat 
ü diyânet edegelmişdir. Bundan beş yüz sene evvel bile memleketimizde 
eytâmı taʻâmıyla, elbisesiyle, taʻlîm ü terbiyesiyle büyütüp adam etmek 
fikr-i beşer-perverânesiyle müessesât-ı mahsûsa vücûda getirilmiş ve bu 
"hayrât u hasenât"dan pek çok yetîmler vâyedâr-ı istifâza olarak memleke-
te, devlete, halka nâfiʻ ve adam olmak üzere yetişdirilmişlerdir.

Fakat mürûr-ı zamân sebebiyle bu teşebbüsât-ı hayriyenin az çok ihmâl 
edilmesiyle eytâm-ı mâddiye ve maʻneviyenin hâl-i terbiye ve taʻayyüş-
leri hakîkaten şâyân-ı dikkat bir hâle gelmiş idi. Sokaklarda, ötede be-
ride, câmiʻ merdivenleri üzerlerinde, pazar yerlerinde işsiz güçsüz, her 
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nevʻ vesâit-i taʻayyüş ve terbiyeden bî-nasîb, çok defalar ahlâk ve ahvâli 
esef-engîz birçok çocukların ceviz oynamak, öteberi taşımak gibi şeylerle 
hayât-güzâr olduklarını amîk ve hüsrân-âmîz bir nazar-ı telehhüfle gör-
meyen yok gibidir. Şu ahvâlin, bu gibi maʻsûmların hayât ve maʻîşetlerini 
zehirleyeceğinden sarf-ı nazar, devlet ü millete, memleket ü halka nâfiʻ 
birer ferd-i ümmet olmaları muhâl olmayan bu zavallıların sevâik-ı gûnâ-
gûn ile maʻrûz olacakları ahvâl-i esef-iştimâlin ne derece şâyân-ı dikkat 
ve ehemmiyet bulunduğu, ahlâk ve istirâhat-ı umûmiyenin [67] terakkî 
ve idâmesini ihlâl edebilecek harekâtın çok kereler bu gibi bahtsızlardan 
sudûr eylediği câlib-i dikkat-i mahsûsadır.

Bu gibi bî-vâyegânın ıslâh ve terfih-i ahvâli gerek şefkat ü merhamet 
gerek umrân ve tedbîr-i umûr-ı memleket nokta-i nazarınca fevkalâde 
hâiz-i ehemmiyet bulunduğunu ta ilk rûz-ı cülûs-ı meyâmin-nisâr-ı tâc-
dârîlerinden beri pîş-i tedkîk ve ihtimâm-ı hümâyûnlarında bulunduran 
şehriyâr-ı merâhim-girdâr efendimiz hazretleri eytâm-ı mâddiye ve maʻne-
viye-i memleketden nâfiʻ ve kâr u güzâr adamlar yetişdirmek maksad-ı te-
baʻa-perverîsiyle bir mekteb-i eytâm ve saʻâdethâne-i ikrâm olan Dârüşşa-
faka Mekteb-i Âlîsi'ni envâʻ-ı avâtıf ve eltâf-ı mülkdârîlerine mazhariyetle 
nâil-i terakkiyât-ı gûnâgûn buyurdukları gibi Mekteb-i Sanâyiʻ ile vilâyât 
ıslâhhânelerine, sanâyiʻ alây ve bölüklerine giren eytâm ve bî-vâyegân ile 
ale'l-umûm mekâtib-i leyliye-i askeriyeye küçük bir yaşdan iʻtibâren kabûl 
edilen eytâm-ı askeriye kullarını da vâyedâr-ı niʻmet-i terbiye ve maʻrifet 
buyurmak gibi teşebbüsât ve müsâʻadât-ı muʻallâ-yı şehriyârîleriyle bütün 
ümmet-i Osmaniye'yi bahtiyâr ve nâil-i envâʻ-ı feyz ü mesâr eylediler.

İşte bu cümle-i müessesât-ı hümâyûna bir zamîme-i âliye-i insâni-
yet-perverâne olmak üzere İstanbul'un en güzel bir mevkiʻi olan Vezneci-
ler'deki kocaman ve maʻrûf bir konağı lütfen ve âtıfeten Maʻârif nâmına 
ihsân ve teberruʻ buyurarak "şurada burada işsiz güçsüz dolaşan ve esbâb-ı 
maʻîşetden mahrûm olarak bir hâl-i perîşânî ve sefâletde kalan bir takım 
çocuklar"ın ulûm-ı dîniye ve ahlâkiye ile mebâdî-i ulûmdan, husûsuyla 
sanâyiʻ-i nefîseden başlayarak demircilik, marangozluk, kunduracılık, 
terzilik vesâire gibi vesâit-i maʻîşetden behredâr [68] eylemelerini emr u 
fermân buyurdular. Dersaadet'de Darüşşafaka'nın mütemmimi olan bu dâ-
rülhayr ile eytâm-ı memleketden zekâsı derecât-ı muhtelifede olan efrâdın 
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hepsini de mazhar-ı saʻâdât-ı bî-gâyât buyuran o velî-niʻmet-i bî-minnet-i 
akdesin, o eb-i müşfik ü mukaddesin bu vechile hayra-sâz-ı uyûn-ı mef-
haret ve şükrân olan hayrât ü hasenât-ı hümâyûnlarını nâçîzâne tebrîk ile 
devâm-ı ömr ü âfiyet-i cenâb-ı zıllullahîleri duʻâsını tekrâr ve cerâid-i yev-
miye ile iʻlân olunan teblîğ ve tebşîr-i resmîyi de hâtime-i makâl ve güftâr 
eyleriz:

"-Masdar-ı bedâyiʻ olan devr-i dilârâ-yı cenâb-ı Hilâfet-penâhî bu defa 
dahi karîha-i ilhâm-sarîha-i celîle ile daha tezeyyün etmişdir. Şöyle ki, 
gece gündüz hâb u râhat-ı hümâyûnlarını terk ile sunûf-ı tebaʻa-i şâhâne-
lerinin istikmâl-i esbâb-ı refâh u saʻâdetlerini düşünen eb-i erham ü eşfa-
kımız velî-niʻmet-i bî-imtinân ve pâdişâh-ı amîmü'l-ihsân efendimiz haz-
retlerinin enzâr-ı lütf u inâyet-i şehinşâhâneleri şurada burada işsiz güçsüz 
dolaşan ve esbâb-ı maʻîşetden mahrûm olarak hâl-i perîşânî ve sefâletde 
kalan bir takım çocuklara kemâl-i rahm ü şefkatle inʻitâf ederek bunların 
tehzîb-i ahlâkıyla berâber iktisâb-ı ilm ü sanʻat eylemeleri ve kendileri-
ne evvel be-evvel ulûm-ı dîniye ve ahlâkiye ve mebâdî-i ulûm tedrîsiyle 
berâber sanâyiʻ-i nefîseden bedʼ ile demircilik, marangozluk, kunduracı-
lık, terzilik, oymacılık vesâire misillü tedrîsât-ı nâfiʻa ve müfîde taʻlîmi 
zımnında pâyitaht-ı Saltanat-ı Seniyyelerinde bir dârülhayr teʼsîsi emr u 
fermân ve lütf-ı âlü'l-âl olarak Vezneciler'de Zeyneb Hanım Konağı de-
mekle maʻrûf gâyet cesîm ve dil-nişîn konağı dahi dârülhayr ittihâz olun-
mak üzere Maʻârif nâmına ihsân buyurmuş oldukları gibi taʻdîlât [69] 
ve ilâvât-ı mukteziyenin hemen icrâsıyla sabâhu'l-hayr-ı mülk ü devlet 
olan cülûs-ı hümâyûn-ı saʻâdet-meşhûn-ı hazret-i Hilâfet-penâhîlerine 
şeref-mütesâdif rûz-ı fîrûzda küşâdına irâde-i isâbet-âde-i cenâb-ı zıllul-
lahîleri inâyet-efzâ-yı sudûr buyurulmuş ve işbu inâyet-i celîle-i tâcdâr-ı 
aʻzamî efʼide-i sâdıka-i umûmiyeyi lebrîz-i mahmidet ü minnet eylemiş 
olduğundan zât-ı akdes-i hazret-i pâdişâhînin dünyâlar durdukça şeref-
efzâ-yı serîr-i şevket-masîr-i hilâfet ü saltanat olarak bu gibi daha nice nice 
celâil-âsâr-ı mekârim-nisâr-ı Hilâfet-penâhîleri zînet-sâz-ı ebsâr-ı şükrân 
ü mübâhât olması duʻâsı tekrâr ale't-tekrâr îsâl-i bârgâh-ı kibriyâ-penâhî 
kılınarak ber-mantûk-ı emr u fermân-ı inâyet-beyân-ı cenâb-ı mülkdârî 
îcâbının icrâsına müsâraʻat kılınmış olduğu tebşîr ve iʻlân olunur".
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[70] MEKKE-İ MÜKERREME'DE TEDÂBÎR-İ SIHHİYE

Avrupa'nın sıhhî ve tıbbî gazetelerinde Mekke-i Mükerreme'nin ahvâl-i 
sıhhiyesi hakkında şimdiye kadar hayli makâleler neşrolunmuşdur.

Avrupa'da müellifîn-i sıhhiye destgâh-ı istifâdeye vazʻ eyledikleri âsâr-ı 
ber-güzîdelerinde bu mesʼele için mahsûs bahisler açmışlardır.

Avrupalıların bu yoldaki neşriyâtı yeni bir şey değildir. 1865 sene-i 
Mîlâdiyesinde Hind hüccâcı vâsıtasıyla Mekke-i Mükerreme'ye idhâl olu-
nan kolera illet-i dehşet-nümâsı Mekke-i Mükerreme'de kemâl-i şiddetle 
hüküm-fermâ olduğu gibi Asya ve Afrika kıtʻalarının birçok mahallerinde 
de icrâ-yı tahrîbât eylemiş ve oralardan Avrupa'ya dahi sirâyet etmiş ve her 
tarafa dehşet-nisâr olmuşdu. İşte o zamândan beri Avrupa muharrirleri bu 
mesʼele ile sık sık ve ziyâdece iştigâl etmeğe başladılar.

Hıfz-ı sıhhate müteʻallik olan şu mâdde hakkında edilecek mütâlaʻâtın 
kâʻide-i bî-tarafîye tevfîkan icrâsı şiʻâr-ı insâniyet muktezâsından iken bu 
yoldaki mütâlaʻâtın şâibe-i garazdan berî olmadığı defaʻât ile görülmüş-
dür.

Memâlik-i mütemeddinenin kâffesinde âdetâ "mukaddes" addedilen 
muhâfaza-i sıhhat-i beşer emr-i mühimminin bazı makâsıd-ı mahsûsanın 
tervîcine vesîle ittihâz edilmiş olmasına cidden esef olunur.

Maʻamâfîh bu gibi mütâlaʻât-ı tarafgîrânenin bizim için pek de ehem-
miyeti olmayıp asıl nazar-ı dikkatimizi celb eden mâdde erbâb-ı fennin 
tedkîkâtıdır.

[71] Bizce Avrupa'da ilm-i sıhhat ile iştigâl eden zevât-ı kemâlât-simât 
tarafından kaleme alınan makâlelerde insâniyetin menâfiʻinden ve tahfîf-i 
âlâm-ı beşerden başka bir şey düşünülmediği şübheden vârestedir. Şu ka-
dar var ki, bu makâleleri yazan erbâb-ı fazl u kemâlden hiçbiri Mekke-i 
Mükerreme'ye gitmemiş, binâenaleyh mesʼeleyi lâyıkıyla tedkîk etme-
miş olduğundan bu bâbdaki maʻlûmâtları pek nâkıs olduğu gibi bu nâkıs 
maʻlûmâtdan istihrâc eyledikleri netâyic dahi tamâmıyla mutâbık-ı hakî-
kat değildir.
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Âcizleri Hicaz'da bulunduğum yedi sene zarfında havâlî-i mezkûrede 
serzede-i zuhûr olan dört büyük kolerayı görmüş ve nefs-i Mekke-i Mü-
kerreme'de mütevâliyen bulunduğum beş sene zarfında tedâbîr-i sıhhiyeye 
bizzât nezâret ve binâenaleyh cereyân eden ahvâli reʼyü'l-ayn müşâhede 
eylediğimden oralarda hıfz-ı sıhhatçe terakkiyât-ı azîme sâha-ârâ-yı husûl 
olduğunu erbâb-ı fennin nazargâh-ı dakâyık-iktinâh-ı munsıfânelerine arz 
eylemeği vecîbeden addederim.

Evvel be-evvel şunu beyân edeyim ki, Mekke-i Mükerreme'nin havâsı 
sâir memâlik-i hârreninkine nisbetle pek vahîm değildir. Yaz mevsiminde 
derece-i harâret 42'ye kadar çıkar ve ara sıra "semûm" denilen sıcak rüz-
gâr eserse de havâ kuru olduğundan harâretin vücûd-ı insâna teʼsîrinden 
zarar-ı küllî hâsıl olamıyor.

Semûmun teʼsîri de hâric-i şehirde muhâfazasız bir hâlde bulunanlara 
münhasır olup şehirde hânelerde kendilerini hüsn-i muhâfaza edebilenlere 
semûmun hiçbir teʼsîri yok gibidir.

Mekke-i Mükerreme'de en sıcak zamânlarda bile gece vakti serin olur. 
Mekke-i Mükerreme'nin geceleri doğrusu pek latîf ve dil-nişîndir.

[72] Mekke-i Mükerreme'de sûret-i mahsûsada olarak hüküm-fermâ 
olan emrâz pek mahdûd olup darbe-i şems, ihtikân-ı dimâğ, âdî ishâl, 
zü-santorya, çiçek illetleriyle bazı hummeyâtdan ibâretdir. Mekke-i Mü-
kerreme'de tifo illetine pek nâdir olarak tesâdüf edilir.

Vebâ, kolera ve sarı sıtmadan ibâret olan emrâz-ı vebâiyeden sarı sıt-
ma bi-mennihî teʻâlâ şimdiye kadar Memâlik-i Şâhâne'ye fürceyâb-ı dü-
hûl olamadığı gibi bundan sonra da dâhil olamayacağı eltâf-ı Hüdâ'dan 
meʼmûldür. Vebâ illeti ezmine-i kadîmede Dersaadet ve Memâlik-i Mah-
rûse'nin sâir bazı mahallerinde icrâ-yı hükm eylemiş ve muahharan da 
Memâlik-i Şâhâne'nin bazı yerlerinde baş göstermişdir.

Mekke-i Mükerreme'de bulunduğum müddetçe icrâ eylediğim tah-
kîkâta göre vebâ illeti Cidde'de mukaddemâ vukûʻ bulmuş ise de Mek-
ke-i Mükerreme'de pâyidâr olamamışdır. Sinîn-i ahîrede vebâ Cidde'de 
hüküm-fermâ olduğu hâlde Mekke-i Mükerreme illet-i mezkûrenin tahrî-
bâtından tamâmen masûn kalmışdır.
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Hicaz'a mülâsık olan Asir kıtʻasında vebâ illeti bazı senelerde gâyet şid-
detli olarak icrâ-yı ahkâm eylediği ve her sene mahall-i vebâdan Mekke-i 
Mükerreme'ye hayli hüccâc geldiği hâlde şimdiye kadar işbu illetin belde-i 
tâhireye sirâyet eylediği vâkiʻ olmamışdır. Bundan da istin[t]âc olunabi-
lir ki, Mekke-i Mükerreme'nin havâsı vebâ mikrobunun pâyidâr olmasına 
müsâʻid değildir.

Emrâz-ı vebâiyeden kolera illeti ise şimdiye kadar Mekke-i Mükerre-
me'de defaʻât ile arz-ı dîdâr-ı vehâmet-nisâr etmiş ve her defasında birçok 
nüfûs-ı İslâmiye'nin telefine sebebiyet vermişdir. [73] Burası inkâr oluna-
maz bir hakîkat ise de bu illetin Mekke'ye de her vakit hâricden geldiği 
bedîhiyât derecesinde müsbet bir hakîkatdir. Hicaz'da bulunduğum sıra-
da müşâhede eylediğim kolera istîlâlarında illetin Hicaz ile dâhil oldu-
ğu vâzıh bir sûretde taʻayyün etmişdi. Kolera ekseriyet üzere doğrudan 
doğruya Hind hüccâcı vâsıtasıyla Mekke'ye giriyor. Bazen de kolera 
Hind'den başka bir memlekete sirâyet eder ve o memleketin hüccâcı vâsı-
tasıyla Mekke'ye kadar nakledilir. 1310 [1892-1893] sene-i Hicriyesinde 
kolera Yemen hüccâcı vâsıtasıyla Mekke'ye girmişdi. Mekke-i Müker-
reme'ye bu sûretle vâsıl olan kolera illeti belde-i tâhirede kesb-i iştidâd 
etmek, binâenaleyh nüfûs-ı kesîre telefini mûcib olmak istiʻdâdını hâiz ise 
de Mekke-i Mükerreme havâsının kolera mikrobuna kuvvet verecek bir 
hâssa-i mahsûsası olmadığını, taʻbîr-i diğerle istiʻdâd-ı mezkûrun esbâb-ı 
tabîʻiye-i mahalliyeden neşʼet etmediğini beyân edebilirim.

Bu mesʼelenin ehemmiyet-i azîmesi vardır. İmdi koleranın Mekke-i 
Mükerreme'de iştidâdını mûcib olan hâl akl-ı beşerin idrâk edemeyeceği, 
taʻbîr-i diğerle bizim künhüne vâkıf olamayacağımız bir hâl, memlekete 
mahsûs husûsî bir teʼsîr olsaydı belde-i tâhireyi şu illetin tahrîbât-ı deh-
şet-nisârından tahlîs için çâre bulunamayacağından ve o hâlde Avrupa'yı 
delâil-i fenniye ile iknâʻ etmek de bizim için teyessür-nümâ-yı husûl ol-
mayarak iltizâm-ı sükût mecbûriyet-i katʻiyesi elverirdi. Cenâb-ı Hakk'a 
hamdolsun ki, iş böyle değil. Mekke-i Mükerreme'de koleranın iştidâdını 
mûcib esbâb tedkîkât-ı vâkıʻa ile tamâmen taʻyîn edilmiş ve sâye-i merâ-
him-vâye-i hazret-i Hilâfet-penâhîde vâkiʻ olan icrâât-ı cesîme-i sıhhiye 
ile de hakîkat-i [74] keyfiyet vâsıl-ı mertebe-i sübût olmuşdur. Mekke-i 
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Mükerreme'de ilk defa olarak koleranın ân-ı zuhûrunda hüccâcın ve Hi-
caz'ın ahvâl-i sıhhiyesi Hükûmet-i Seniyye'nin nazar-ı dikkat ve rüʼyetini 
celb etmiş ve her sene mevsim-i hacda umûr-ı sıhhiyeye sarf olunmak üze-
re "tahsîsât-ı sıhhiye" nâmıyla dört bin riyâl yani yetmiş-seksen bin kuruş 
râddesinde bir meblağ tahsîs buyurulmuşdu. Fakat o zamânlar bizde hıfz-ı 
sıhhatin ne idüği mechûl olduğu gibi tedâbîr-i sıhhiyeden fâide hâsıl olabi-
leceğine kimse tarafından inanılmamakda bulunmuş olduğu cihetle tahsîs 
olunan emrin ehemmiyet-i azîmesine nazaran pek cüzʼî olan tahsîsât-ı sıh-
hiyeden de pek cüzʼî bir fâide hâsıl olmakda idi.

Cenâb-ı Hâlık-ı kâinât halîfe-i aʻzam şehriyâr-ı takvâ-şiʻâr efendimiz 
hazretlerini ilâ âhiri'd-deverân taht-ı âlî-baht-ı hümâyûnlarında dâim ve 
ber-karâr buyursun, âmîn. Cülûs-ı meyâmin-meʼnûs-ı zıllullahîleri rûz-ı 
fîrûzundan beri tebaʻa-i sâdıka-i şâhânelerinin terfih-i ahvâline ve muhâfa-
za-i sıhhat ü âfiyetlerine lütfen ve tenezzülen ihtimâm ü inâyet buyurmuş 
oldukları gibi çâr-aktâr-ı cihândan îfâ-yı farîza-i hac zımnında Mekke-i 
Mükerreme'ye gelen hüccâc-ı zevi'l-ibtihâcın istikmâl-i esbâb-ı istirâhat-
leri ve emrâz-ı sâriye ve vebâiyeden muhâfazaları ehass-ı âmâl-i mekâ-
rim-iştimâl-i cenâb-ı Hilâfet-penâhîlerinden bulunmuş olduğundan Mek-
ke-i Mükerreme'de ara sıra zuhûr eden ve birçok telefât husûlünü istilzâm 
eyleyen kolera illet-i müdhişesinin arâzî-i mukaddese-i Hicaziye'den defʻ 
u izâlesine çâre-i âcil bulunması hakkında müteʻaddid irâdât-ı seniyye-
leri şeref-sünûh u sudûr buyurulmuşdu. Emr u fermân-ı kerâmet-beyân-ı 
cenâb-ı Hilâfet-penâhî mantûk-ı münîfine tevfîkan her tarafdan mâddenin 
tedkîkine [75] mübâşeret olunup bu bâbda bir hayli lâyihalar verildiği gibi 
Mekke-i Mükerreme Sıhhiye Tabâbeti tarafından da mufassal bir lâyiha 
takdîm kılınmışdı.

Maʻlûm olduğu vechile bir hastalığın mahv u izâlesi evvel emirde esbâbı-
nın taharrîsine vâbeste olduğundan Mekke-i Mükerreme Sıhhiye Tabâbeti 
tarafından da bu yolda tedkîkât-ı mûşikâfâne icrâ edilmişdi. Şöyle ki:

Evvelâ, hüccâc-ı kirâmın ikâmet eyledikleri hânelerdeki izdihâm sû-
ret-i mahsûsada olarak nazar-ı dikkati celb etmişdir. Fi'l-hakîka kolera il-
letinin Mekke-i Mükerreme'de hüküm-fermâ olduğu zamânlarda en ziyâde 
izdihâmlı hânelerde pek çok vefeyât vukûʻ bulduğu görülür idi. İzdihâm-
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sız hânelerde ise vefeyât az olurdu. Bu hânelerde hastalık ihtilât vâsıtasıyla 
sirâyet etse dahi yine o kadar kesb-i şiddet edememekde idi.

İzdihâmın bu derecelerde îrâs-ı mazarrat eylemesi bâʻis-i taʻaccüb ol-
mamışdır. Çünkü izdihâm esâsen havâyı ifsâd eder ve bir mahall-i mah-
dûdda o mahallin tahammülünden ziyâde insân tecemmuʻ ederse az zamân 
zarfında havâ teneffüse gayr-ı sâlih bir hâle gelir. O hâlde bu gibi mahal-
lerde sâkin olan insânların sıhhati muhtel olacağından hastalık kabûlüne 
müstaʻid olur. Bu gibi adamlar için kolera illetinin pençe-i gadrine düşme-
mek emr-i düşvârdır.

Bundan başka bir hâneye kolera illeti dâhil olursa o hânede bulunan-
ların kâffesi illet-i mezbûrenin taht-ı tehdîdinde bulunur. Hele hastanın 
bulunduğu odada ikâmet eden adamların hastalıkdan tahlîs-i girîbân eyle-
mesi istisnâ kabîlindendir.

Esâsen kolera illeti yangına benzer. Âteş ne kadar kâbil-i [76] iştiʻâl 
mevâd bulursa o kadar kesb-i iştidâd eder. Kolera dahi bunun gibi hastalı-
ğa ne kadar müstaʻid adam bulursa o kadar icrâ-yı tahrîbât eyler.

Kolera zamânında en ziyâde taht-ı tehlikede bulunanlar hastaya en 
ziyâde yakın ve civâr bulunanlardır. Binâenaleyh bir hânede çok nüfûs 
bulunursa, o eve kolera girince telefât dahi çok olur. Farz edelim ki, on 
kişi istîʻâb edebilecek bir hâneye yüz kişi konulmuş. Müşâhedât-ı âcizâ-
nemden istintâc olunduğuna göre bu yüz kişinin seksen ve hattâ doksan 
kadarı koleradan telef olabilir. İmdi bu yüz kişiyi bir eve koyacağımıza 
yine o ev vüsʻatinde on eve tevzîʻ etsek yine her hâneye on kişi versek iş 
büsbütün değişir. Evvel emirde kolera bu evlerin birine girse geriye kalan 
dokuz hâne koleranın taht-ı tehdîdinde bulunmaz. Bir de koleranın girdiği 
hânede izdihâm olmadığından vefeyât hadd-i maʻrûfu tecâvüz etmez ve 
ancak iki-üç kişi telef olabilir. Bundan başka bu hânede on kişi hastanın 
odasında tecemmuʻ ederek cümlesinde de hastalığa istiʻdâd olduğu için 
kâffeten telef olsalar  -ki, bu hâlin vukûʻu baʻîdü'l-ihtimâldir-  diğer dokuz 
hâne masûn kalacağından vefeyât yüzde ona tenzîl edilmiş olur.

Sâniyen, hüccâc hânelerinin nezâfet ve tahâreti düşünülmüş olup temiz-
liğe lâyıkıyla riʻâyet olunmayan hânelerde koleranın îkâʻ eylediği telefât 
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sâir hânelere nisbetle ziyâde görülmüşdür. Bu dakîka koleranın hüküm-fer-
mâ olduğu sâir yerlerde dahi müşâhidlerin nazar-ı dikkatine çarpmışdı. 
Hattâ kolera hakkında yazı yazan İngiliz muharrirlerinden [77] biri:

"-Kolera müeddebdir" demiş idi ki, kavâʻid-i sıhhiyeye riʻâyet etmeyip 
pislik içinde yaşayanları kolera terbiye eder, demek istiyordu. Biz dahi o 
haklı muharririn şu ifâde-i hakîmânesini tasdîk eder ve bunu koleranın 
sille-i teʼdîbine uğramadıkları için tedâbîr-i sıhhiyenin teʼsîrine inanmak 
istemeyen zevâtın nazargâh-ı dikkatine vazʻ eyleriz.

Sâlisen, hüccâc hânelerinin hâli dahi nazar-ı iʻtibâra alınmış ve fenâ bir 
sûretde inşâ olunan yani içine havâ ve güneş girmeyen hânelerde kolera 
vefeyâtının pek ziyâde olduğu görülüp anlaşılmışdır.

Râbiʻan, sokakların tanzîfâtı mâddesine ehemmiyet-i mahsûsa veril-
mişdir. Sokakların taʻaffünâtı umûm şehrin havâsını ihlâl edeceğinden 
hânelerinin nezâfet-i dâhiliyesine fevkalâde ihtimâm edenlere bile îrâs-ı 
mazarrat edebilir. Bu hâlin koleranın tezyîd-i şiddeti husûsundaki teʼsîri 
tabîʻî görülmüşdür.

Hâmisen, meʼkûlât mevâddına büyük bir ehemmiyetle bakılmış ve 
Mekke-i Mükerreme'de her vakit ve husûsuyla kolera zamânında miʻdeyi 
bozmamağa fevkalâde dikkat ü iʻtinâ etmek lâzım geleceği anlaşılmışdır. 
Âdî zamânlarda bile meʼkûlât-ı muzırranın ekli sû-i hazmdan başka âdî is-
hâl ve zü-santorya illetlerinin husûlünü mûcib olur. Müşâhede ile sâbitdir 
ki, kolera zamânında miʻde bozulmasını müteʻâkib kolera hâzırdır. Cid-
de'den Mekke-i Mükerreme'ye gönderilen balıkların eklinden sonra kole-
ranın tahassul ve teşeddüd eylediği taraf-ı âcizânemden defalarca müşâ-
hede olunmuş ve kolera olmadığı zamânlarda bile şu balıkların eklinde 
koleraya benzer iltihâb-ı hâdd-i emʻâ ârızaları görülmüşdür.

[78] 1310 [1892-1893] senesinde kolera Mekke-i Mükerreme'de hü-
küm-fermâ olduğu esnâda hüccâcdan biri arkadâşıyla berâber çarşıya gi-
der, hâm ve çürük mâddeler ile miʻdesini doldurmağa başlar. Arkadâşı bu 
oburlukdan vazgeçmesini tavsiye ederse de o havâle-i semʻ-i iʻtibâr et-
meyip işine devâm eder ve nihâyet mükemmel bir harnûb şerbeti de içer. 
Fakat hânesine avdet eder etmez koleraya tutulur ve birkaç sâʻat içinde 
vefât eder.
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Mekke-i Mükerreme'de bu gibi vukûʻâta pek çok tesâdüf olunmuşdur.

Sâdisen, koleraya tutulan hastaların sokakda kalması yanlarından ge-
çenlere hastalığın sirâyet eylemesini mûcib olabileceği ve bundan dolayı 
da marazın tezâyüd edebileceği tahmîn edilmişdir.

Sâbiʻan, suyun kolera illetinin sirâyeti husûsundaki teʼsîri hakkında 
haylice itʻâb-ı zihin edilmişdir. Mekke-i Mükerreme'de koleranın su vâ-
sıtasıyla sirâyeti esbâb-ı sâire, meselâ izdihâm gibi göze çarpacak bir de-
recede değilse de her hâlde suyun kolera illetinin Mekke-i Mükerreme'de 
iştidâdını istilzâm edecek esbâb-ı mühimmeden addedilmesi lâzım gelece-
ği kabûl olunmuşdur.

Sâminen, Mina'da hânelerin ve sokaklar ile çadır aralarının temiz bir 
hâlde bulunmamasından ve meʼkûlât-ı muzırranın fürûhtundan, suyun 
bulaşık olmasıyla bozukluğundan dolayı koleranın kesb-i iştidâd edebi-
leceği teferrüs edilmiş ise de orada en ziyâde kurbânların hâsıl edeceği 
taʻaffünâta ehemmiyet verilmesi lâzımeden olduğu tezâhür eylemişdir. 
Kolera hüküm-fermâ olduğu zamânlarda vefeyâtın bayramın ikinci günü 
birinci günden birkaç defa ziyâde, üçüncü günü dahi ikinci günden birkaç 
defa ziyâde olması [79] bu taʻaffünâtın sû-i teʼsîrâtını vâzıhan irâʼe eder. 
Fi'l-hakîka bayramın birinci günü taʻaffünât az, ikinci günü daha ziyâde, 
üçüncü günü hadd-i aʻzama vâsıl olur.

Tâsiʻan, kolera illetine dûçâr olan hastaların sağlam olanların yanında 
terk olunması ve illet mikrobunun itlâf edilmemesi hastalığın kesb-i işti-
dâd eylemesini istilzâm edecek ahvâlden sayılmışdır.

İşte icrâ eylediğimiz tedkîkâtın netîcesinde koleranın esbâb-ı iştidâdı-
nı bunlardan ibâret olmak üzere taʻyîn eylemişdik. Cehd ü gayretimizde, 
fikrimizde hatâ etmemiş isek, hüccâc-ı müslimînin kolera beliyye-i uzmâ-
sından halâs edilmesi şu sebeblerin defʻ u izâlesiyle mümkün olabileceğini 
beyân edebiliriz. Demek oluyor ki, izdihâmın menʻ-i vukûʻuna, hüccâc 
hânelerinin ve sokakların temiz bir hâlde bulunmasına, hüccâcın havâ ve 
güneş girmeyen hânelerde iskân edilmemesine, meʼkûlât-ı muzırranın 
adem-i fürûhtuna, hastaların sokaklardan kaldırılmasına, suyun bulaş-
mamasına, kurbânların tamâmıyla refʻine, hastaların tecrîdiyle tebhîrât-ı 
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fenniyenin hüsn-i icrâsına çâre bulunulduğu hâlde kolera illet-i müdhişesi 
Mekke-i Mükerreme'de icrâ-yı tahrîbât edemez.

Mekke-i Mükerreme Sıhhiye Tabâbeti'nden verilen lâyiha şu maksad-ı 
âlînin kuvveden fiʻle çıkarılması ümîdiyle kaleme alınmış idi. Lâyiha-i 
mezkûrenin hulâsa-i meâli de ber-vech-i zîr idi:

Evvelen, Mekke-i Mükerreme Sıhhiye Tabâbeti'nin maʻiyyetinde istih-
dâm olunmak üzere dört tabîbe lüzûm gösterilmişdir. Bu dört tabîb Ra-
mazân-ı şerîfin ibtidâsında Mekke-i Mükerreme'de bulunacaklar ve Mu-
harrem'in ibtidâsında avdet edeceklerdi. Maʻâş-ı şehrîleri ikişer bin kuruş 
[80] olacak ve her biri avdet ve azîmet harcırâhı olmak üzere altışar bin 
kuruş alacak idi.

Sâniyen, Mekke Sıhhiye Dâiresi'nde dâimî bir eczâhânenin teʼsîsi ve bu 
eczâhânede üç nefer eczâcının istihdâmı münâsib görülmüşdü. Bu eczâcı-
lardan biri dâimî olup 1.200 kuruş maʻâş-ı şehrî alacak idi. Diğerleri ise 
Ramazân-ı şerîfin ibtidâsından Zilhicce'nin gâyesine kadar yalnız dört ay 
Mekke-i Mükerreme'de bulunup maʻâş-ı şehrîsi 600, azîmet ve avdet har-
cırâhı üç bin kuruş olacak idi. Bu eczâhânenin ihdâsından maksad umûm 
hüccâca meccânen ilâc vermek ve bu vechile ittihâzı musammem olan te-
dâbîr-ı sıhhiyenin icrâsını teshîl etmekden ibâret idi.

Lâyihada mezkûr eczâhâneye âid olan fıkra şöyle yazılmışdı:
"-Devletin tedâbîr-i sıhhiyeyi kuvve-i cebriye ile icrâ etdirmek hakkı-

na mâlik olduğu, bir kazıyye-i müsellemedir. Fakat her yerde, husûsuyla 
Mekke-i Mükerreme gibi mukaddes ve mübârek bir mahalde evvel emirde 
vesâit-i iknâʻiyeyi istiʻmâl etmek lâzım gelir. İmdi Sıhhiye Eczâhânesi bu 
bâbda istiʻmâl olunacak vesâitin en mühimlerindendir. Fi'l-hakîka Sıhhiye 
Dâiresi mürâcaʻat eden hastagânı meccânen tedâvî eder ve bunlara meccâ-
nen ilâc verirse hüccâc ve ahâlînin teveccüh ve iʻtibârını kazanacağından 
bu netîce-i müstahsenenin icrâât-ı sıhhiyeye ne derecede medârı olacağı 
muhtâc-ı îzâh değildir".

Sâlisen, üç nefer zâbıta-i sıhhiye meʼmûru istihdâmı muktezî görünmüş 
olup bunlardan sermeʼmûr 1.000, ikinci meʼmûr 700, üçüncü meʼmûr 500 
kuruş maʻâş alacak idi [81] ve bu meʼmûrlar idâre-i sıhhiyenin kuvve-i 
icrâiyesi olacak idi.
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Râbiʻan sandık muʻâmelâtı ve umûr-ı hesâbiye ve tahrîriye ve vefeyâtın 
kaydı için 600 kuruş maʻâşla bir sandık emîni ve yine 600 kuruş maʻâşla 
bir başkâtib ve 400 kuruş maʻâşla bir ikinci kâtibin istihdâmı zarûrî görül-
müş idi.

Hâmisen, hüccâca mahsûs olarak Ramazân-ı şerîfin ibtidâsından Zil-
hicce'nin gâyesine kadar yani dört ay zarfında açık bulunmak üzere elli 
yataklık bir hastahânenin ihdâsı ve bu hastahâneye senede 30.000 kuruş 
tahsîsi ve hastaların nakli için ikişer yüz kuruş maʻâşla iki başteskerecinin 
ve yüz seksen kuruş maʻâşla altı nefer teskerecinin taʻyîni münâsib adde-
dilmişdi.

Sâdisen, yüz ellişer kuruş maʻâşla altı ade[d] tanzîfât arabacısının istih-
dâmıyla işledilecek arabaların hayvânlarına yem pahâsı olarak senede otuz 
altı bin kuruşun ve araba giremediği sokaklarda kullanılmak üzere sürücü 
ve merkeb ücreti vesâir tanzîfât masârıfı olmak üzere senede kırk bin ku-
ruş tahsîsi muvâfık-ı maslahat gibi görünmüş idi.

Sâbiʻan, Mina'nın tanzîfâtına ve masârıfât-ı sâiresine mahsûs olmak 
üzere senede yirmi bin kuruş tahsîsi tensîb edilmiş idi.

Sâminen, ikişer yüz kuruş maʻâşla otuz nefer sıhhiye gardiyanının istih-
dâmı ve bunların beş neferden mürekkeb altı takıma takımbaşı gardiyanı 
nâmıyla dört yüz kuruş maʻâşla bir başgardiyan [82] ve cümlesine sıhhiye 
dâiresi başgardiyanı nâmıyla ve beş yüz kuruş maʻâşla bir başgardiyan 
taʻyîni derece-i vücûbda görülmüş idi.

Bu gardiyanlar tathîrât-ı fenniyenin icrâsıyla izdihâmın ve meʼkûlât-ı 
muzırra fürûhtunun menʻi işlerinde istihdâm olunacakları gibi tenzîfât-ı 
belde ve ale'l-husûs Mina'da kurbânların defnine nezâret eylemek vazîfe-
leriyle de mükellef olacaklar idi.

İşte lâyihanın hulâsa-i mündericâtı bundan ibâret idi.

Bu lâyiha idâre-i umûr-ı sıhhiyede arîz u amîk tedkîk olundukdan sonra 
taʻdîlât-ı lâzıme icrâsıyla bu bâbda kaleme alınan taʻlîmât Bâbıâli cânib-i 
sâmîsine takdîm edilmiş ve Meclis-i Hâss-ı Vükelâ'da baʻde't-tasdîk 
arz-ı atebe-i ulyâ kılınması üzerine halîfe-i muʻazzam-ı maʻâlî-girdâr ve 
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pâdişâh-ı münevverü'l-efkâr velî-niʻmet-i bî-minnetimiz şevketlü şehriyâ-
rımız efendimiz hazretlerinin hüccâc-ı müslimîn ve Mekke-i Mükerreme 
ahâlî-i kirâmı hakkında râyegân buyurulan bunca avâtıf-ı celîle-i hüsrevâne 
ve inâyet-i aliyye-i mülûkânelerine bir lâhika-i fâika olmak üzere dört yüz 
bin kuruşu mütecâviz meblağın tahsîsiyle taʻlîmât-ı mezkûre mûcebince 
Mekke-i Mükerreme'de sarfına irâde-i kerem-muʻtâde-i hazret-i zıllullahî-
leri şeref-sünûh u sudûr buyurulmuşdu.

İrâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî [1]311 senesi Mart'ının yirmi 
birinci gününe musâdif olan [1]312 sene-i hicriyesi Şevvâl'inin yedinci [2 
Nisan 1895] günü Mekke-i Mükerreme'ye teblîğ buyurulmuş ve hemen 
dört tabîb, dört eczâcı ve üç zâbıta-i sıhhiye meʼmûru ve bir sandık emîni, 
iki kâtib, yedi nefer gardiyanbaşı ve otuz nefer gardiyan taʻyîn ve mukte-
ziyât-ı sâire îfâ olunup Mekke-i Mükerreme İdâre-i Sıhhiyesi asr-ı celîl-i 
hazret-i Hilâfet-penâhîlerine lâyık bir sûretde teşkîl edilmişdir.

[83] Şimdi sene-i mezkûrede sâye-i kudret-vâye-i cenâb-ı pâdişâhîde 
ittihâz olunan tedâbîr-i sıhhiyeyi ve südde-i seniyye-i Hilâfet-penâhîye sa-
dâkat ü ubûdiyetleri derkâr ve şiʻâr-ı âliye-i İslâmiyet ve evsâf-ı celîle-i 
insâniyet ile mütehallî oldukları teslîm-gerde-i kibâr u sıgâr olan devletlü 
siyâdetlü şerîf-i avnü'r-refîk paşa hazretlerinin taraf-ı âlîlerinden efkâr-ı 
mekârim-disâr-ı cenâb-ı tâcdâr-ı aʻzamînin icrâ-yı tatbîkâtı ve hüccâc-ı 
saʻâdet-minhâc-ı müslimînin emîrü'l-müʼminîn ve halîfe-i rûy-ı zemîn 
efendimiz hazretlerinin şu lütf-ı celîl-i hümâyûnlarından tamâmıyla istifâ-
de eylemeleri için ne kadar sarf-ı ihtimâm buyurulduğunu beyân edeceğim.

Evvelce arz olunduğu üzere en ziyâde nazar-ı dikkati celb eden hâl hüc-
câc hânelerindeki izdihâm olduğundan icrâât zamânında her şeyden evvel 
ve ziyâde buna ehemmiyet verilmişdir. Şöyle ki, bir hâneye hüccâc vazʻ 
olunmazdan evvel o hâne etıbbâ-yı sıhhiye tarafından muʻâyene olunur ve 
hüccâc iskânında mahzûr görülmediği hâlde hânenin her odası ölçülür idi 
ve her hacıya on metre mikʻab havâ olmak üzere kaç kişi istîʻâb edebilirse 
"istîʻâb varakası" nâmıyla bu bâbda tabʻ olunan varakaya yazılır idi ve 
bu varaka idâre-i sıhhiyenin resmî mührüyle sıhhiye müdürünün mührünü 
hâvî olduğu hâlde hâne sâhibine teslîm olunur idi.
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Hüccâc hânelerinde, hânelerin tahâret ü nezâfetinden mesʼûl bir kapıcı-
nın vazʻı için delîl efendiler mecbûr tutulmuşdu.

Hüccâc hâneleri her gün etıbbâ-yı sıhhiye maʻrifetiyle teftîş ve izdihâm 
olmamasına ve nezâfet ü tahârete dikkat olunur idi. Etıbbâ-yı sıhhiye her 
gün Sıhhiye Dâiresi'ne meşhûdâtlarını mübeyyin birer rapor takdîm eder-
ler idi ve lüzûmu takdîrinde zâbıta-i sıhhiye meʼmûrları vâsıtasıyla [84] 
hemen îcâbı icrâ edilir idi, yani hüccâcın fazlası çıkarılır ve hâneler lâyı-
kıyla temizlendirilir idi.

İrâde-i seniyye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhî mantûk-ı münîfine tevfîkan 
taʻlîmât-ı sıhhiyeye riʻâyet ve mûcebince hareket eylemek üzere emâret-i 
celîleden delîl efendilere evâmir-i şedîde ve katʻiye ısdâr buyurulmuş ol-
duğundan icrââtda sühûlet görülür idi.

Tanzîmât ü tanzîfât-ı beldeye de fevkalâde iʻtinâ edilmiş olup büyük 
câddelerde on dört araba işledilmekde ve arabaların dâhil olamadıkları dar 
sokakları temizletdirmek için her mahalleye cesâmetine göre sürücü ve 
süpürücü ve merkeb verilmekde ve her gün her sokağın süpürülmesiyle 
kemâl-i sürʻatle süprüntünün kaldırılması husûsuna gayret olunmakda idi.

Sıhhiye gardiyanları sûret-i dâimede mahalleleri dolaşıp tanzîfâtın 
hüsn-i sûretle cereyânına nezâret ederler ve hiçbir sokakda süprüntü kal-
masına meydân vermezlerdi.

Zâbıta-i sıhhiye meʼmûrları da mahalleleri dolaşıp tanzîfâtın hüsn-i sû-
retle cereyânına nezâret ederlerdi. Etıbbâ-yı sıhhiye de her gün mahalleler-
de teftîşât-ı lâzımeyi icrâ edip tanzîfâtın vech-i matlûb üzere cereyân edip 
etmediğini ve mahallelerde muzırr-ı sıhhat bir şey olup olmadığını tahkîk 
ederler ve bu bâbda Sıhhiye Dâiresi'ne raporlar verirlerdi. Bu raporların 
mukteziyâtı hemen îfâ olunurdu.

Emâret-i celîleden nezâfet ü tahârete riʻâyet edilmek için mahalle şeyh-
lerine ve umûm ahâlîye tenbîhât u nesâyih-ı lâzıme verilmiş olduğundan 
bu işde dahi icrââtda sühûlet görülerek Mekke-i Mükerreme'nin sokakları 
pek mükemmel bir sûretde temizletdirilmiş idi.
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[85] Meʼkûlât-ı muzırranın fürûhtu dahi gâyet ciddî bir sûretde menʻ 
edilmiş olup her gün meʼmûrîn-i sıhhiye tarafından çarşılardaki bir hayli 
meʼkûlât-ı muzırra zabt olunur ve Sıhhiye Dâiresi'nde kemâl-i dikkat ü 
iʻtinâ ile muʻâyene olundukdan sonra sıhhiye gardiyanlarının nezâreti al-
tında hâric-i beldede defn etdirilirdi.

Meʼmûrîn-i sıhhiyeye muʻâvenet etmek üzere emâret-i celîle tarafından 
muhtesib efendinin telâkkî eylediği evâmir-i şedîdenin çarşıda ilkâ eyledi-
ği heybet hiçbir kimse tarafından muhâlefete meydân bırakmamışdı.

Çeşmelerde bulunan yalakların üstü kapadılarak ve bunlara birer mus-
luk vazʻ olunmuş ve içilen suyun bulaşmakdan muhâfazasına bezl-i gayret 
edilmişdi.

Sıhhiye Dâiresi'nde mükemmel bir eczâhâne açılıp mürâcaʻat eden hüc-
câc ve ahâlîye etıbbâ-yı sıhhiye tarafından meccânen bakıldığı gibi edvi-
ye-i lâzıme dahi verilmekde idi.

Hüccâc-ı zevi'l-ibtihâca mahsûs olmak üzere elli yataklık bir hastahâne 
teşkîl edilmişdi. Sıhhiye teskerecileri sıhhiye gardiyanlarının refâkatinde 
olarak sabâhdan akşama kadar sokakları dolaşırlar ve nerede hasta bulur-
larsa derhâl hastahâneye naklederlerdi.

Hastahânede hastaların istirâhat ü refâhına fevkalâde iʻtinâ olunurdu.

Etıbbâ-yı sıhhiye her on beş günde bir müşâhede etdikleri hastaların il-
letlerini mübeyyin bir cedvel tertîb ederlerdi ve bu vechile Sıhhiye Dâiresi 
şehirde hüküm-fermâ olan emrâzdan haberdâr olurdu.

Bundan başka, cenâzeler etıbbâ-yı sıhhiye tarafından muʻâyene edilir 
[86] ve Dâire-i Sıhhiye tarafından "defin tezkeresi" alınmayınca hiçbir 
cenâzenin defnine müsâʻade edilmez idi.

Zabt-ı vefeyât mâddesine ehemmiyet-i lâzıme verilmiş olup vefât eden 
hacının ismiyle pederinin ismi, sinni, cinsi, memleketi, Mekke-i Müker-
reme'ye târîh-i muvâsalatı, delîli, sâkin olduğu hâne ve sokak, hastalığı, 
hastalığının müddeti tahkîk edilir ve bu maʻlûmâtın kâffesi hem Sıhhiye 
İdâresi tarafından verilen matbûʻ defin tezkeresine yazılır hem de dâire-i 
mezkûrenin kayıd defterine geçirilir idi.
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Hulâsa-i kelâm, kolera illetinin zuhûruna meydân verilmemek üzere te-
dâbîr-i lâzımenin icrâsına ihtimâm edildiği gibi zuhûr eylediği hâlde dahi 
tevessüʻ ve intişârının menʻine hemen teşebbüs edilmek üzere ihtiyâtât-ı 
mukteziye ittihâz olunmuşdu.

İşte şu icrâât-ı sıhhiyeye kemâl-i germî ile devâm olunduğu sırada yine 
illet-i mezkûre Mekke-i Mükerreme'de zuhûr eyledi. İlk vukûʻât Kama-
ran'dan gelen hüccâc meyânında müşâhede olundu.

Koleranın zuhûru üzerine tedâbîr-i sâbıkaya bir kat daha iʻtinâ kılındığı 
gibi tedâbîr-i ciddiye-i âtiye hemen mevkiʻ-i icrâya vazʻ olunmuşdur. Şöy-
le ki, koleraya tutulan hastalar hemen hastahâneye naklolunmakla berâber 
bulundukları hâneler derûnuna pülverizatörler vazʻ edilerek süblime ve 
asid fenik mahlûlleriyle tebhîrât icrâ edilirdi.

Tebhîrât-ı fenniyenin icrâsı husûsunda cânib-i sâmî-i emâret-penâhîden 
ibzâl buyurulan ikdâmât ve himemât sûret-i mahsûsada olarak kayıd ve 
zikre şâyândır. Koleranın zuhûrunu müteʻâkib tebhîrât-ı fenniyeden te-
vahhuş etmek lâzım gelmediğini hüccâc-ı zevi'l-ibtihâca ve Mekke-i [87] 
Mükerreme ahâlî-i kirâmına anlatmak için bir pülverizatör ile iki sıhhiye 
gardiyanını emâret-i celîleye celb ile her gün emâret-i müşârunileyhâya 
mahsûs salon, birçok zevât-ı muʻtebere hâzır oldukları hâlde tebhîr etdiril-
di. Bu himem-i celîlenin ne kadar büyük bir teʼsîr hâsıl eylediği muhtâc-ı 
îzâh olmayıp yalnız şunu arz edeyim ki, koleranın vukûʻ bulduğu hâne-
lerin kâffesi tebhîr edildiği hâlde hiçbir yerde rûy-ı muhâlefet ve iʻtirâz 
görmedik.

Tebhîr olunan hâneler kireç mahlûlüyle dahi badana edilir ve âbdest-
hânelerine kireç veya göztaşı mahlûlü atılır idi. Hastanın kullandığı eşyâ 
ihrâk olunur ve hastahâneden çıkanlara yeni elbise verilir idi.

Şehrin dâhilinde bulunan şebîke mezârlığına defn-i emvât katʻiyen 
menʻ edilmişdi.

Cenâzeler müddet-i medîde bekletdirilmeyip hemen muʻâyeneden son-
ra defnetdirilir ve kubûrun ber-minhâc-ı şerʻ-i şerîf derîn olmasına dikkat 
olunduğu gibi her kabre de bir mikdâr kireç vazʻ olunur idi.
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Hüccâcları meyânında bir hasta vukûʻunda hemen Sıhhiye Dâiresi'ne 
maʻlûmât vermeleri için emâret-i celîle tarafından delîl efendilere evâmir-i 
şedîde verilmişdi.

Hâm ve çürük karpuzların ekline mahal kalmamak üzere karpuzların 
fürûhtu külliyen menʻ edilmişdi. Şu kadar var ki, kolera kesb-i hiffet eder 
etmez bu memnûʻiyet refʻ olunup kemâ fi's-sâbık her gün çarşılarda etıb-
bâ-yı sıhhiye tarafından muʻâyene-i lâzıme bi'l-icrâ cüzʼîce mazarratı mel-
hûz olan karpuzların fürûhtuna meydân verilmez idi.

[88] Bâzin taʻbîr olunan çeşmelere de nevbetçiler vazʻ ve ikâme edile-
rek bunların tahâret ü nezâfeti taht-ı teʼmîne alınmışdı.

Büyük câddeler, husûsuyla Harem-i Şerîf'e mücâvir olanlar her gün su-
lanır idi ve câddeler ile sokakların îcâb eden mahallerine kireç tozu ve asid 
fenik mahlûlleri dökülür idi.

Zât-ı âlî-i emâret-penâhî hastalık mündefiʻ oluncaya kadar bu tedâbîr-i 
mühimme-i sıhhiyenin tamâmî-i icrâsına ihtimâm ve devâm buyurdu-
lar. Bi'l-cümle icrâât-ı sıhhiyenin sâye-i merâhim-vâye-i hazret-i Hilâ-
fet-penâhîde emâret-i celîlenin himem-i mahsûsasıyla vâkiʻ olduğunu 
kemâl-i fahr ü mübâhât ile iʻlân edebilirim.

Acabâ ihsân ü inʻâm-ı mekârim-ittisâm-ı hazret-i tâcdâr-ı aʻzamî ve 
ikdâmât-ı mütevâliye-i cenâb-ı emâret-penâhî ile icrâ olunan şu tedâbîr-i 
münâsib[e] ve ihtimâmât-ı maʻrûza ile mütenâsib bir fâide teʼmîn edebildi 
mi? Şimdi de onu tedkîk edeceğiz:

Sinîn-i sâbıkada yani tedâbîr-i sıhhiye icrâ olunamadığı senelerde kole-
ra illeti akıllara veleh ü hayret verecek derecede icrâ-yı hüküm ve dehşet 
eylerdi. 1310 sene-i Hicriyesinde [1892-1893] ise yalnız Mekke-i Müker-
reme ve Mina'da koleranın bâdî olduğu vefeyât on üç bin nüfûs râddesinde 
idi. 1312 senesinde [1894-1895] yani şu makâlede beyân u tafsîl olunan 
tedâbîr-i sıhhiyenin mevkiʻ-i icrâ ve tatbîke vazʻ olunduğu senede ise ko-
leradan hâsıl olan vefeyât ber-vech-i zîr cedvel tarzında beyân edildi.

Bu cedvelden anlaşılıyor ki, 1311 sene-i Mâliyesine [1895] musâdif 
1312 sene-i Hicriyesinde Şevvâl'in yirmi yedinci gününden [23 Nisan 
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1895] Zilkaʻde'nin yirmi yedinci gününe [22 Mayıs 1895] kadar olan otuz 
bir gün zarfında Mekke-i [89] Mükerreme'de koleradan vâkiʻ olan vefeyât 
iki yüz altmış sekizden ibâretdir.

1312 senesinde Mekke-i Mükerreme'deki Kolera Vefeyâtı

27 Şevvâl ve 10 Nisan 10 Nakl-i Yekûn 222
28 Şevvâl ve 11 Nisan 5 13 Zilkaʻde ve 26 Nisan 9
29 Şevvâl ve 12 Nisan 4 14 Zilkaʻde ve 27 Nisan 4
30 Şevvâl ve 13 Nisan 14 15 Zilkaʻde ve 28 Nisan 6
1 Zilkaʻde [ve] 14 Nisan 8 16 Zilkaʻde ve 29 Nisan 4
2 Zilkaʻde ve 15 Nisan 12 17 Zilkaʻde ve 30 Nisan 5
3 Zilkaʻde ve 16 Nisan 17 18 Zilkaʻde ve 1 Mayıs 1
4 Zilkaʻde ve 17 Nisan 18 19 Zilkaʻde ve 2 Mayıs 2
5 Zilkaʻde ve 18 Nisan 28 20 Zilkaʻde ve 3 Mayıs 1
6 Zilkaʻde ve 19 Nisan 19 21 Zilkaʻde ve 4 Mayıs 4
7 Zilkaʻde ve 20 Nisan 23 22 Zilkaʻde ve 5 Mayıs 1
8 Zilkaʻde ve 21 Nisan 16 23 Zilkaʻde ve 6 Mayıs 2
9 Zilkaʻde ve 22 Nisan 19 24 Zilkaʻde ve 7 Mayıs 3
10 Zilkaʻde ve 23 Nisan 19 25 Zilkaʻde ve 8 Mayıs 1
11 Zilkaʻde ve 24 Nisan 5 26 Zilkaʻde ve 9 Mayıs 2
12 Zilkaʻde ve 25 Nisan 5 27 Zilkaʻde ve 10 Mayıs 1

222 268

Zilkaʻde'nin yirmi yedinci günü [22 Mayıs 1895] yani hüccâc adeden 
derece-i kusvâya resîde olmağa takarrüb eylediği bir hengâmda hastalığın 
büsbütün mündefiʻ olması da şâyân-ı dikkatdir. Gerçi Mayıs'ın on doku-
zuncu gününe musâdif olan Zilhicce'nin yedinci günü [31 Mayıs 1895] Ye-
menlilerde iki kolera vukûʻâtı taraf-ı çâkerânemden müşâhede edilmiş ve 
Haziran'ın üçüncü gününe musâdif olan Zilhicce'nin yirmi ikinci gününe 
[15 Haziran 1895] kadar da ara sıra kolera vefeyâtı görülmüş ise de has-
talıkda eski kuvvet ve şiddet kalmadığı cihetle bu müddet [90] zarfındaki 
yekûn-ı vefeyât ancak yirmi sekiz olabilmişdir. Bu 28 vefeyât da evvelki 
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vefeyâta ilâve edilecek olursa 1312 sene-i Hicriyesinde [1894-1895] Mek-
ke'de kolera illetinden husûle gelen vefeyât adeden 296'ya bâliğ olur.

Demek ki, 1310 sene-i Hicriyesinde [1892-1893] tedâbîr-i sıhhiye it-
tihâz edilmediği cihetle aded-i vefeyât 13.000 gibi bir mikdâr-ı azîme bâliğ 
olmuş iken, iki sene sonra yani 1312 sene-i Hicriyesinde [1894-1895] mü-
kemmel ve muntazam tedâbîr-i sıhhiye icrâ edilerek her husûsda himmet 
ü gayret gösterilmesiyle aded-i vefeyât 296'[y]a kadar tenezzül etmişdir.

Mülhem min indillah olan zât-ı akdes-i şehriyârî taraf-ı hümâyûnla-
rından lütfen ve tenezzülen ilm-i hıfz-ı sıhhat menâfiʻ ve muhassenâtının 
takdîr buyurulmuş olmasından dolayı hayyiz-ârâ-yı husûl olan şu muvaf-
fakiyet-i azîmenin takdîr derece-i nâfiʻasını erbâb-ı fikr u insâfa havâle 
eyleriz.

Biz yalnız şunu arz etmek isteriz ki, bu muvaffakiyet ile Mekke-i Mü-
kerreme'de kolera illetinin iştidâdını mûcib olan esbâb lâyıkıyla ve tamâ-
mıyla taʻyîn edildiği ve bu esbâbın refʻ u izâlesi zımnında tertîb olunan 
tedâbîr-i sıhhiye bi-hakkın mevkiʻ-i icrâya vazʻ olunduğu hâlde inâyet-i 
bârî ile hiçbir vakit kolera illetinin Mekke-i Mükerreme'de kesb-i iştidâd 
edemeyeceği ve bu hâl ise gerek Avrupa'da gerek memâlik-i sâirede endî-
şeye mahal bırakmayacağı cihetle hüccâc-ı saʻâdet-minhâcın memleket-
lerine hîn-i avdetlerinde kendilerini be-gâyet izʻâc eylemekde olan uzun 
karantinalardan bile istiğnâ hâsıl olabileceği fennen ve müşâhedeten bir 
sûret-i sarîhada sâbit olmuşdur.

Hemen Cenâb-ı Rabbü'l-âlemîn Habîb-i Ekrem'i hürmetine halîfe-i 
melâik-[91]sîret, şehriyâr-ı fârûkî-haslet ve velî-niʻmet-i bî-minnet şev-
ketlü kudretlü pâdişâhımız efendimiz hazretlerini ilâ yevmi't-tenâd bâ-
kemâl-i tendüristî ve âfiyet revnak-bahş-ı evreng-i hilâfet ve kâffe-i niyyât 
u makâsıd-ı celîle-i cenâb-ı Hilâfet-penâhîlerinde nâil-i muvaffakiyet bu-
yursun, âmîn.

Şam-ı Şerîf Sıhhiye Tabîbi
el-Hâc Kasım İzzeddin
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[92] HIFZ-I SIHHAT NEDİR?

İşte iyice anlatılması îcâb eden ve âdetâ farîza hükmünü alan mesʼele-
lerden biri de budur.

Hıfz-ı sıhhat, ilm-i ebdânın bir şuʻbesi, hem de vâsiʻ, mühim, fâide-bahş 
bir şuʻbesi olup sıhhat ü âfiyet-i beşeriyenin muttariden ve muntazaman 
devâm u temâdîsi esbâb ve tedâbîrini öğretir. İnsânın maʻrifet nâmına ilk 
önce öğrenmesi îcâb eden bir şey varsa o da hıfz-ı sıhhat ve muhâfaza-i 
âfiyetdir. Sıhhat ne kadar mühim ve elzem ise muhâfazası kavâʻidini bil-
mek ve ona tatbîk-i hareket eylemek de o kadar ehemdir. Bir ârif-i sıh-
hat-şinâsın dediği gibi:

"-Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi".
Bir kısım maʻlûmâtsız adamlar var ki:
"-Hıfz-ı sıhhate ne lüzûm var? İşte bu kadar hayvânât var ki, kendi 

sevk-i tabîʻîleriyle yaşayıp duruyorlar. Binâenaleyh hıfz-ı sıhhat diye bir-
çok şeylerle kafa patladıp durmak lüzûmsuz değil midir?" diyorlar. Tecrü-
beye, târîhe, akıl ve hikmete zıd olmak üzere söylenilecek sözlerden birini 
de bu teşkîl eder. Bu söz bazı hâdisâtı kendi fikr-i kâsırânesince terceme 
edenlerin ve mâdde-i hıfz-ı sıhhat ne olduğundan zerre kadar haberi olma-
yanların sermâye-i idrâkleri olabilirse de hakîkat-i hâl öyle değildir. Fıt-
rat, kâffe-i mahlûkâta idâre-i umûr-ı hayâtiyesi için bir basîret-i münâsibe 
vermiş ve tabîʻî bu lütf-ı fıtratın en bâlâ-terîne insân mazhar olmuş ise de 
bu nokta-i [93] nazardan insân hayvânâta hiçbir vechile teşbîh edilemez; 
aralarında birçok farklar, mühim tefâvütler vardır.

İnsân aç kalırsa yemek yer, susuz kalırsa su içer, yoruldukdan sonra 
istirâhat etmek ister, üşürse sıcağa koşar, uykusuz kalınca uyumak ister, 
yazın serin yerlere gider. İşte bu harekâtın her biri bir ihtiyâcın, bir arzû-yı 
mübremin tehvîn ü teskîni için ihtiyâr olunmakdadır. Hâlbuki hayvânlarda 
bu fıtrî ihtiyâcât, bu derûnî ilcâât her vakit muʻayyen ve emîn olduğu için 
beden-i hayvânîye merbût bir takım vezâif ü şerâit gibidir. Hayvân onu 
tecrübesiz, görgüsüz icrâ edebilir. İnsânda ise bu gibi hissiyât mübhem ve 
gayr-ı müsbet kalıyor. Zekânın ve tedbîr-i aklînin müdâhalesi olmadıkça 
hakîkî bir ihtiyâc olduğu ve sûret-i tesviyesi idrâk olunamıyor. Hattâ bu 
ihtiyâcâtın alabildiğine ve bilâ-muhâkeme tesviyesi tehlikelere, ifrâtlara 
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veya tefrîtlere sebeb oluyor. Hâsılı, her husûsda olduğu gibi bunda da tec-
rübenin, fennin, idrâkin taʻyîn ü tebyînine muhtâc kalıyor.

Aç kalınca yemek yemek, susuz kalınca su içmek, yorulunca dinlenmek 
en tabîʻî, en sâikavî efʻâldendir. Maʻamâfîh uzun bir müddet aç kaldıkdan 
sonra tıka basa miʻde doldurmak, koşa koşa yoruldukdan sonra bir dondur-
ma veya buzlu şerbet içmek, iyice yoruldukdan sonra ıslak ve soğuk bir 
yerde uyumak ihtiyâcât-ı tabîʻiyenin en tabîʻî vesâit-i tesviyesi oldukları 
hâlde derhâl tagayyür-i mizâcı, hastalığı, hafzı, bazen de ölümü intâc ede-
bilirler.

Demek insân hayvânât gibi sevk-i tabîʻî ile idâre-i nefs [94] edemez. 
Onun tecrübeye, idrâk ve muhâkemeye ihtiyâcı vardır. Kâffe-i efʻâl-i hay-
vâniyeyi idâre eden sevk-i tabîʻî insânda o kadar az ve cüzʼîdir ki, sıhhat 
ve hastalık nokta-i nazarından pek kıymetdâr vesâit-i ihbâriye addedile-
bilecek birçok hissiyât ve işʻârât-ı hissiyeye bile iyice dikkat etmedikçe 
vâkıf olamayız. Binâenaleyh bizi, insânları, asıl fâide-mend eden dikkat 
ve zekâdır. Hiçbir hareketimiz yokdur ki, ona zekânın, taʻakkulun müdâ-
halesi olmasın. Bugün en müsbet hakâyıkdandır ki, insânın neşv ü nemâ-yı 
bedenîsi neşv ü nemâ-yı taʻakkulîsi ile mütenâsibdir. Dimâğ ve vezâif-i 
akliyenin ufak bir tagayyürü bedenin bütün vezâifi üzerinde bir aks-i şedîd 
hâsıl eder. Hulâsa insân, aklıyla idâre-i umûr eder, hıfz-ı sıhhat dahi tec-
rübe ve aklın netâyic-i ameliyesidir. Maksadı şerâit-i mevcûdiyetimizde 
maʻrûz olacağımız mehâlik-i maraziyeden bizi haberdâr etmekdir. Binâe-
naleyh hıfz-ı sıhhati öğrenmek her ferd için bir iktizâ, belki de bir vecîbe 
ve farîzadır.

Her ferd, devlet ve memleketi için bir sermâye, hem de mühim ve 
şâyân-ı dikkat bir sermâyedir. Bir şahsın 25.000 frankdan ziyâde kıymet-i 
ictimâʻiyesi vardır. O hâlde sıhhatine, ahvâl-i sıhhiyesinin ıttırâd u intizâ-
mına dikkat ü iʻtinâ etmeyen bir kimse hem kendi hayât-ı şahsiyesine, nef-
sine karşı mesʼûldür hem de sermâye-i umûmîsinden bir nebze ve kitle-i 
ictimâʻiyesinden bir cüzʼ ve zerre olduğu memleket ü devlete karşı mesʼûl 
ve muʻâtebdir. Fakat en büyük mesʼûliyet, hayâtı bütün şerâit-i tabîʻiye ve 
levâzım-ı medeniyesiyle bize ihsân buyuran fıtrata karşı olandır ki, bunda 
muhâfaza-i sıhhat için ittihâzı îcâb eden tedâbîrde gösterilen şu terâhî ve 
kusûrda bir şemme-i küfrân ü dalâl hissetmemek kâbil değildir!...

[95] Bizde hıfz-ı sıhhat denince tabâbetden bahsolunuyor zannedilir ve 
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hıfz-ı sıhhat müşkil, güç, gayr-ı kâbil-i tatbîk bir takım kavâʻid-i vesâyânın 
heyʼet-i mecmûʻası gibi tasavvur olunur. Fakat iyice bilmelidir ki, hıfz-ı 
sıhhat başka, tabâbet başkadır. Hıfz-ı sıhhat ayrı başına bir ilimdir. Yalnız 
muhâfaza ve idâme-i sıhhat ve hayâta hizmet etdiği için tabâbet de onun 
füyûzâtından istifâde etmek istemiş ve şuʻabâtı arasında ona bir mevkiʻ-i 
muʻallâ tahsîs eylemişdir. Fakat asıl hıfz-ı sıhhat avâmın, herkesin öğren-
mesi îcâb eden kavâʻid-i sıhhiyenin heyʼet-i mecmûʻasıdır.

Hıfz-ı sıhhat, insâna kıymet ve kadr-i sıhhati hasta olmazdan evvel bil-
dirir. Sıhhatin kadr ü meziyeti zâten âşikâr olduğundan onu bir de hasta-
lanarak bilmeye, takdîr etmeğe savuşmak yani "olmayınca hasta kadrin 
bilmez âdem sıhhatin" meseline mümâsil olmak istemek iyi bir şey değil-
dir. İşte hıfz-ı sıhhat, insâna sağ ve sâlim nasıl yaşanılabileceğini, âfiyetle 
yaşamak, ilel ü eskâmdan sâlim ve masûn kalmak için nasıl ve neler ye-
mek îcâb edeceğini, meskenlerin keyfiyet-i inşâsını, yatıp kalkmağı, ça-
lışmağı, lâzıme-i sıhhat olan tahâret ü nezâfetin keyfiyet-i icrâiyesini, her 
türlü muʻâmelât-ı hayâtiyenin yolunu yordamını öğretir. Bu maʻlûmâtdan 
hiçbir kimse vâreste ve müstağnî değildir. Avâmm u havâss herkes, her 
ferd buna muhtâcdır. Buna vukûfu olmayan nasıl yaşayacağını bilmiyor 
demekdir ki, işte cehlin, bilmemezliğin bütün fenâlıklarına maʻrûz olacak 
olan o gibilerin âheng-i hayâtları çabuk bozulur, illetlerin, hastalıkların, 
düşkünlüklerin hedef-i isâbeti hep bu gibi kayıdsızlar, câhillerdir.

[96] İhsâiyât bu husûsda en mukniʻ delâil serd ediyor. Haber anlar, 
okuryazar ve hıfz-ı sıhhatden haberdâr âilelerde ömr-i vasatî daha uzun-
dur, vefeyât daha azdır. Fakat cehl ü mezelletin, fakr u fâkanın bütün şe-
dâid-i fecîʻa ve muzırrasına maʻrûz olanların birçoğu alîl, bî-tâb, düşkün 
ve bî-çâredir. 

Şu mesrûdâtdan anlaşılıyor ki, hıfz-ı sıhhat "umûmun vesâit-i muhâ-
faza-i sıhhati"dir. Bu, sağlamları hasta etmemeğe, hastalıklara meydân 
vermemeğe çalışır. Tabâbet ise hasta bir bedeni hâl-i tabîʻîsine getirmeğe 
uğraşır. Fakat bir tabîb âlimin dediği gibi:

"-Her hastalık bedeni cüzʼî, küllî zedeler, örseler, üzer. Bir daha hâl-i 
tabîʻîsine gelemeyecek bir hâle koyar. Binâenaleyh hasta olup da iyi ol-
makdan ise hiç hasta olmamak esbâbına teşebbüs etmek daha maʻkûldür".

Hıfz-ı sıhhat herkesin mürâcaʻatgâhı, düstûr-ı harekâtıdır. Tabâbete 
ise hastalık baş göstermeyince mürâcaʻat edilemez. Demek hıfz-ı sıhha-



1095

tin şümûl ve ehemmiyeti tabâbetden ziyâdedir. Çünkü maʻlûmât-ı sıhhiye 
ömrün bazı fusûl ve edvârına mahsûs değildir. Her insân mehdden lahde 
kadar, her işinde, her gücünde, her ân-ı hayâtında hıfz-ı sıhhatin muhtâc-ı 
irşâdâtıdır. Bugün tabâbet birçok hastalıklara karşı acz ve mağlûbiyetini 
iʻlân etmesiyle etıbbâ bu gibi hastalar karşısında el oğuşdurup durmakdan 
başka bir şey yapamadıkları hâlde hıfz-ı sıhhat sağlamların sıhhatini muhâ-
faza etdiğiyle de kanâʻat etmeyerek daha ileri gider. Tabâbetin karşısında 
nevmîdâne ve meʼyûsâne boyun bükdüğü illetler de bir melekü's-sıyâne 
gibi yetişerek hakîkaten hârikalar gösterir, şifâlar bahşeder.

[97] Hele şu gaflet ve lâkaydîyi bir türlü anlayamıyoruz:
İnsân sıhhatini hiçbir şeyle değişmediği, o niʻmet-i hayâtiyeyi her şey-

den muʻazzez bildiği hâlde nasıl oluyor da onu bir takım bilmezlerin, ber-
berlerin, mütetabbiblerin, şarlatanların, kahvecilerin, daha bilmem nelerin 
eyâdî-i câhilânesine terk edebiliyor? Hıfz-ı sıhhat onlara da daha emîn, 
hattâ tabâbetden bile müsbet ve muhakkak bir kânûnnâme-i âfiyet ve şifâ-
dır; saʻâdet-i hayâtiyeyi, niʻmet-i tabîʻiye-i âfiyeti ondan istemelidir. Ne 
sülükler, ne hacamâtlar, ne maʻhûd kınakınalar, ne valeriyanlar, hiçbir şey, 
hiçbir vâsıta onun gördüğü işi göremez, sâha-i şifâ ve hakîkatde galebe her 
zamân onun tarafındadır, onun nesâyihine tevfîk-i hareket edenler dâimâ 
hâl-i sıhhatde kalır, hastalıkdan âzâde bulunur.

Şimdi denilecek ki, mâdemki hıfz-ı sıhhat bu kadara varıyor, neden hâlâ 
hıfz-ı sıhhate en ziyâde riʻâyet olunan yerlerde bile hastalıklar görülüyor? 
Evet, haklısınız. Hıfz-ı sıhhat bütün hastalıklarımızı defʻ edemiyor. Ne-
den? Çünkü ne kadar terakkî etsek, ne kadar uslansak, ne kadar temeddün 
etsek yine hıfz-ı sıhhat kavânînine tamâmen tebaʻiyet edemiyoruz. Maʻîşet 
ve idâremiz, tarz-ı hayâtımız îcâbınca tabîʻî veya zarûrî olarak yâhûd gaflet 
ve kayıdsızlık sevkiyle birçok mugâyir-i sıhhat tedâbîr ve harekâta teves-
sül ve teşebbüs ediyoruz. O hâlde hâlet-i tabîʻiyenin tagayyürü demek olan 
maraz yani hastalık baş gösteriyor. Hıfz-ı sıhhatin asıl fâidesi bu hastalık-
ları azaltmakda, daha hafîf, daha az elîm ve mûcib-i memât kılmakdadır. 
Yoksa "tamâmî-i izâle" bir bedîʻa-i hayâliye hükmünde kalır, ona ermek, o 
gâyeye erişmek bir türlü mümkün olamaz ve olamayacakdır da.

[98] Sıhhatin hastalığa tahvîli gâyet kolaydır. Zâten birçok müellifîn 
"sıhhat" ü "maraz" taʻbîrlerini tamâmî-i tefrîkde güçlük çekiyorlar. Hâlet-i 
sıhhiye ve hâlet-i maraziye birbirine birçok vesâil ve vesâit ile merbûtdur. 



1096

Bu iki had arasında bir hatt-ı fâsıl taʻyîni imkânsız gibidir. Ekseriyâ sıhhat 
ü maraz birbirine karışıyor ve ikisi ortasında bir hâl husûle geliyor. İşte 
ekserîmizin sıhhati bu yolda bir sıhhat yani eğreti ve çarçabuk zâil olur 
bir hâldir. Hâsılı, sıhhat-i tâmme ve mükemmele yokdur. Ebdân-ı zî-hayât 
dâimâ bir muvâzenet-i mütehavvilede bulunmakdadır. Bu muvâzenet-i 
mütehavvile bizzât dâimâ hayâtın şerâitindendir. Zâten hayâtın kendisi de 
bir muvâzenet-i mütehavvile, bir keyfiyet-i mütebeddiledir, yani gelip ge-
çici bir şeydir. İşte buralarını nazar-ı dikkat ü iʻtinâya alarak sıhhatin ne 
kadar nâzik, ne kadar ince, ne kadar nârîn bir şey olduğunu iyice takdîr 
etmeli ve hıfz-ı sıhhat kavâʻidinin mümkün olduğu kadar hüsn-i tatbîkine, 
lezâiz-i sıhhat ü âfiyetin ve zevk-i nûşîn-i hayâtın idâme ve temdîdine ça-
lışmalıdır. Bu husûsdaki terâhî hem şahsı hem memleketi hem de umûmu 
müteessir eder. Sonra sonra hastalıkların bütün acıları ve yeʼsleri, o müz-
min hâller, o zaʻf-ı bünye, inlemeler, ağlamalar, hayâtın berbâdlığından 
şikâyetler temâdî etdikçe eder ve tabîʻat-ı şahsiye muzlim, bedbîn, tenbel 
ve düşkün oldukdan başka ensâl-i âtiyede o yeʼslerden, o zaʻf-ı nâlândan 
hisseyâb-ı teessür olur. Hiçbir şeyden haberleri olmadığı hâlde evlâdımız-
da dünyâya bir şikâyet-i zaʻf-engîzle, cılızlıklar, sıskalıklar, vereme ve 
envâʻ-ı muhâcemât-ı maraziyeye maʻrûziyet ve istiʻdâdlarla gelmiş olur 
ve firâş-ı ıztırâbında "olmaz olsun böyle sûzişli, felâketli hayât!" enîn-i 
müzmini ile inleye inleye tebâh olup gider…

[99] Hulâsa, dînin, kânûnun, akıl ve hikmet ve tecrübenin ehemmiye-
tini tasdîk etdiği kavâʻid-i sıhhiyeyi herkes, her ferd hem kendi menâfiʻi 
hem de menâfiʻ-i cinsiye ve milliyesi ve temâdî-i sıhhat-i ensâl-i beşer 
nâmına olarak tatbîke ve o kadar güç ve muğlak olmayan mesâil-i sıhhiye-
yi öğrenip öğretmeğe çalışmakla mükellefdir. Vâkıʻâ hayât zâildir. Fakat 
sıhhat daha ziyâde mâil-i zevâldir. Yaşadığımız müddetçe ıztırâblar, miʻde 
ağrıları, sancıları, elemler içinde yaşayacağımıza, usûl ve kavâʻid-i sıhhi-
yeye riʻâyet ederek şu ömr-i fânîden kâm almağa ve vezâif-i beşeriyemizi 
lâyıkı vechile icrâ etmeğe evlâd ü ensâlimizi de daha beşikde iken bu gibi 
kavâʻid dâiresinde yetişdirip büyütmeğe ve onlara efkâr-ı sıhhiyeyi daha 
mini miniliklerinde telkîh etmeğe çalışmalıyız. Bu hareketimizle hem Al-
lah'a itâʻat ve devlet ü memlekete hizmet etmiş hem de nefsimizi, evlâdı-
mızı, komşularımızı, bütün beşeriyeti koruyup muhâfaza eylemiş oluruz.

İşte hıfz-ı sıhhat bu demekdir ve hıfz-ı sıhhat denince hâtıra şu telkînât-ı 
fenniye ve ahlâkiye hutûr etmelidir.
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[100] HAVÂ

Havâyı "havâ" zannetmeyiniz.

Aʻsâr-ı evveliyenin "anâsır-ı erbaʻa"sından birini teşkîl eden havâ 
ehemmiyet-i sıhhiyesini el-ân muhâfaza etmekdedir.

Kâh güzel güzel esmesiyle hayâta bir beşâşet-i mahsûsa veren, kâh ko-
pardığı tarrâka-engîz fırtınalarla, boralarla bütün tabîʻatı bir halecân-ı deh-
şet-engîze düşüren, kâh durgunluğu ile tabîʻata da îsâr-ı melâl ve sükûn 
eyleyen havâ, bu görünmez gıdâ, hayât ve muhâfaza-i hayât, sıhhat ve 
muhâfaza-i sıhhat nokta-i nazarından bilinmesi taht-ı elzemiyetde bulunan 
bir rükn-i mühim teşkîl eder.

Tabîʻatda her zî-hayât, âdî yosundan aʻzâsı kâmilen neşv ü nemâ bul-
muş bir hayvâna kadar her mahlûk havâya muhtâcdır. İnsân da bu kânûn-ı 
katʻî-i tabîʻîden hâric bulunamaz. Çünkü havâ sâf ve mebzûlün teʼsîrât-ı 
hayât-bahşâsından bir müddet mahrûm olursa sararıp solar. Nihâyet helâk 
olup gider. Birdenbire havâsızlığa maʻrûz olursa boğulur. Bu hâlde havâ 
mevcûdiyet-i beşere elzemdir. Çünkü onsuz hiçbir uzuv vazîfesini tamâ-
mıyla îfâ edemez. Havâ teneffüse elzemdir. Çocuk dünyâya gelir gel-
mez nefes alır ve bu teneffüs ilk feryâdı ile berâber başlar. İnsân tekmîl-i 
hayâtında bu hareket-i teneffüsiyeyi dakîkada 16-18 defa tekrâr eylediği 
hâlde günde ancak 2-3 defa yemek yer.

Havânın böyle bilâ-ârâm akciğerlere, nefes borularına girip çıkma-
sından maksad terkîbinde bulunan müvellidü'l-humûzanın kan ile [101] 
temâsıdır. Uzviyetde vezâif-i asliye yekdiğerine merbûtdur. Fiʻl-i teneffüs 
sektedâr olunca deverân-ı dem de derhâl intizâmını gâib eder. Kalb munta-
zaman îfâ-i vazîfe edemez. Çarpıntılar baş gösterir, kan beyne hücûm eder.

Havânın hazma teʼsîri herkesçe maʻlûmdur. İyi havâ alan bir zâtdaki iş-
tihâ, sabâhdan akşama kadar odadan çıkmayanınkinden elbette ziyâdedir. 
Yalnız bünye-i vücûdun tâm olması, aʻzânın vezâif-i hayâtiyelerinde nok-
sân bulunmaması gibi şerâit ile teʼmîn ve idâme-i hayât mümkün olamaz.

Sâha-i hayâta bin türlü ihtiyâc ile atılmış olan beşer, yalnız beşer değil, 
bütün hayâtdâr olanlar dâimâ hâricden bazı şeyler alarak vücûd-ı şahsîle-
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rine ilâve etmeğe mecbûrdurlar. İşte sehpâ-yı sıhhatin bir rükn-i mühimmi 
olduğu gibi insâna sudan, yemekden, meskenden, elbiseden, nezâfetden 
ziyâde lüzûmu olan ve ihtiyâcât-ı hayâtiyemizin en mübremini teşkîl eden 
havânın ehemmiyet ve teʼsîrât-ı sıhhiyesini her ferd, herkes bilmelidir.

Havâ Hayâtımıza Nasıl Teʼsîr Ediyor?
Havâ hayâtımıza, sıhhatimize şu üç tarz ile icrâ-yı teʼsîr ediyor:

1-Havâss-ı hikemiyesiyle,
2-Terkîb-i kimyevîsi ve o terkîbi teşkîl eden unsurların tebeddül-i nis-

beti ile,
3-Mevâdd-ı ecnebiyesi, yani derûnuna hâricden giren iyi, fenâ şeyler ile.

[102]
-1-

Bilmezliğimiz ve idâresizliğimiz netîcesi olarak ekseriyâ lütf-ı teʼsîrin-
den mahrûm kaldığımız havâyı, o gözle görünmez gıdâyı fıtrat bize pek 
mebzûl, hem de umulmayacak, inanılmayacak derecede mebzûl olarak ih-
sân etmişdir. Mesken-i umûmîmiz olan arz, muhtelif nazariyelere göre 80 
yâhûd 340 kilometre kalınlığında bir havâ tabakasıyla dâiren mâ-dâr ku-
şatılmışdır. En yukarı tabakalarda havânın zerreleri dağınık ve âdetâ havâ 
denemeyecek bir hâlde olduğu için asıl cevv-i nesîmî 60-70 kilometre ka-
lınlığında bir tabaka iʻtibâr olunuyor.

Havâ dahi sâir cisimler gibi bir sıkleti hâizdir, yani tartılabilir. O koca 
ve cesîm tabaka-i havâiyenin tabîʻî arza ve arz üzerinde bulunanlara bir 
teʼsîr ve tazyîki olacakdır. Bu tazyîkin her santimetre murabbaʻına bir 
kilogramdan biraz fazla olarak icrâ-yı teʼsîr etdiği taʻyîn edilmişdir. Bu 
sıklet 76 santimetrelik bir civa sütûnunun tazyîkine müsâvîdir. Bedenimi-
zin sathı vasatî olarak 20.000 santimetre murabbaʻına karîb olduğu için 
20.000 küsûr kilogramlık bir tazyîk altında bulunuyor demekdir. Fakat bu 
tazyîk muhtelif istikâmetlerden geldiği, husûsuyla bağırsaklarımızda tabîʻî 
olarak bulunan gazların tazyîkiyle karşılaşdığı cihetle bedene mazarratı 
dokunmuyor.
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İşte bir sebebden dolayı bu hâricî ve dâhilî tazyîkler karşılaşamaz ve 
aralarındaki muvâzenet bozulursa fenâlıklar ve muhtelif hastalıklar baş 
gösterir.

Tazyîk-i havâ deniz seviyesinde de birçok ihtilâfâta uğrar. [103] Bu ih-
tilâfât arzın dönmesinden ileri gelir. Cüzʼî ve ehemmiyetden ârîdir. Fakat 
bazen bu tazyîk tahavvülât-ı cevviyeden dolayı birdenbire düşer ve gayr-ı 
muntazam ihtilâflara maʻrûz olursa o zamân boralar, fırtınalar, şedîd rüz-
gârlar çıkar.

Sath-ı bedene teʼsîr eden tazyîk deniz seviyesindeki tazyîkdir. Tabakât-ı 
havâiye arasında yukarıya doğru çıkılacak olursa barometre tedrîcen düş-
meğe başlar. Evvelâ her 105 metrede bir santimetre düşer. Yukarılarda bu 
nisbet biraz değişir. Tazyîk-i havâ bu vechile azaldıkça tabîʻî bir litre havâ-
daki müvellidü'l-humûzanın mikdârına da halel gelir, yani havâ zerreleri 
tazyîkin azalmasıyla bir parça dağılırlar. Beden, ihtiyâcı kadar müvelli-
dü'l-humûza alamaz. Göğüs şiddetle kabarıp inmeğe, kalb sürʻatle atmağa 
ve âdetâ halecânlar baş göstermeğe başlar.

Bu irtifâʻ 1.500 metre kadar bir şey olursa bedene menfaʻati dokunur. 
Hazm daha çabuk ve kolay olur. İştihâ artar. Kanın deverânı, teneffüs şid-
det kesb ederler. Yalnız dizlerde bir kesiklik, vücûdda hafîf bir gevşeklik 
hissolunur. Kan daha iyi bir hâle gelir. Rengi, revnakı, mevâdd-ı müşkilesi 
kesb-i ciyâdet eder. Bunun netîcesi olarak mizâc bile tagayyür eder. Farazâ 
lenfevî veya asabî bir adamın oralarda demevîleşdiği görülür.

Dağlarda atş-ı şiddet, lisân-ı büyûset kesb eder, bulantılar husûle gelir. 
Bu mecmûʻa-i alâmât mübâlağa ile zuhûr ederse îkâʻ eyledikleri avârızın 
da o nisbetde vehâmeti artar. Nihâyet damarların cidârları yırtılıp parçala-
nır, nezfler (kanamalar) vukûʻ bulur.

[104] Şurada burada dağ seyyâhlarının uçurumlardan aşağı uçup telef 
olduklarını ara sıra evrâk-ı havâdisde okuyoruz. İşte zirvelerine güçlük-
le çıkılan cibâl-i mürtefiʻa seyyâhlarında bu vechile vukûʻa gelen "nezf-i 
dimâğî" de bu gibi müdhiş sükûtlara, mühlik uçmalara sebebiyet verebilir. 
Bu suʻûdlarda nefsü'd-dem (kan tükürme) de vukûʻa geliyor. De Rebini, 
Kordilyer dağlarında ruʻâfa (burun kanamasına) dûçâr olmuş idi.
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Cibâl-i mürtefiʻa seyyâhlarında pek çok görülen bu nezfler tazyîk-i 
havânın tenâkusundan başka büyûsete, rüzgârlara, soğuğa da isnâd olunu-
yor. Fi'l-vâkiʻ yüksek nâhiyelerin havâsı gâyet yâbisdir. Bunun için tebah-
huru teshîl ediyor. Bu da vücûdu ziyâdesiyle üşüdüyor. Seyâhat-i havâiye-
lerde aynı zamânda teneffüs gitdikçe gayr-ı kâfi olduğundan akciğerlerde 
deverân ile gelip geçen kan nâ-tamâm sûretde tasfiye-pezîr oluyor, dere-
ce-i harâret düşüyor, kuvâ-yı cismâniye ve maʻneviye gitdikçe azalıyor, 
kuvve-i ihtiyâriye kesb-i zaʻf ediyor, idrâkât betâet kesb ediyor, insâna 
isteksizlik ve kayıdsızlık geliyor. Böylece en güçlü ve kuvvetli kimselerde 
bile teʼsîrât-ı mezkûrenin netîcesi olarak himmet ve mukâvemet fikri, mu-
vaffakiyet ümîdi zâil oluyor.

Dağ seyyâhlarının hastalığı da böyledir. Bunlarda zuhûr eden avârız 
dahi müvellidü'l-humûzanın noksânından ileri geliyor. Yalnız kandaki mü-
vellidü'l-humûzanın azalması (müvellidü'l-humûzasızlanması=désoxygè-
nation) başka sûretle vukûʻ buluyor. Dağ seyyâhı yükseklere çıkabilmek 
için kuvvet sarf ediyor. Bu fiʻl-i [105] mihanikî ise vücûdca tahavvülât-ı 
kimyeviyeden, kandaki müvellidü'l-humûzanın sarf u istiʻmâlinden ileri 
geliyor.

Bunun için bu fenâlık, baloncularda pek yükseklerde (6.000 metre ir-
tifâʻda) serzede-i zuhûr olduğu hâlde, dağ seyyâhlarında bi'n-nisbe pek 
cüzʼî irtifâʻlarda (3.000 yâhûd 4.000 metrede) müşâhede kılınır. Baloncu-
lar gitdikçe müvellidü'l-humûzası azalan bir cevv-i havâya dühûl ediyor-
lar. Hâlbuki dağ seyyâhları için aynı zamânda hem vasat-ı hâricî havâ hem 
vasat-ı dâhilî kan birden zaʻîfliyor. Bu iki vasatın müvellidü'l-humûzası 
hep birden tenâkus ediyor. Dağ seyyâhları üzerinde, yukarıda dediğimiz 
vech ile 4.000 metreye doğru 45 santimetre tazyîkde avârız zuhûr etmeğe 
başlıyor. Mont-Blanc dağının 4.800 metre irtifâʻında (45 santimetre taz-
yîkde) olan zirvesinde avârız-ı mezkûreye hemen herkes dûçâr olmakda-
dır. Meşhûr Boissingault, Chimborazo dağında ancak pek çok mezâhim 
ve ıztırâbât ile (36 santimetre tazyîkinde) 6.000 metre irtifâʻa vâsıl olabil-
mişdir.

İrtifâʻ 2.000, 3.000, 5.000 metreye kadar yükselirse iş fenâya sarar. 
Aded-i nabız alabildiğine artar, teneffüs âdetâ hıçkırık hâlini alır. Kanın 
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derûnunda münhal bulunan birçok havâî cisimler açığa çıkar ve küçük da-
marları tıkayarak, yararak kanı dışarı fışkırtırlar. Evvelâ bir sağırlık, sonra 
kulakda şiddetli ağrı duyulur. Beyinde kan terâküm eder. Tebahhurun şid-
detinden cild kurur, bağırsaklar da kurur. Nihâyet gözler kararır. İnsân bir 
gevşeklik ve baygınlık hâliyle uyanılmaz bir uykuya dalar gider!

[106] Bundan ne gibi tatbîkât-ı sıhhiye çıkarabiliriz?

Mâdemki yüksek yerlerde yürek çarpıntısı oluyor, öyle ise kalb has-
taları yüksek yerlerde ve tepelerde yapılan meskenlerde oturmamalıdır-
lar. Veremliliğin son derecesine varanlar, göğsü nezleli olanlar da böyle 
meskenlerde oturamazlar. Çünkü onlar müvellidü'l-humûzası bol havâya 
muhtâcdırlar.

Havâdaki tazyîkin artdırılması da birçok mahzûrlar hâsıl eder. Köprü 
ayaklarının vazʻ u taʻmîkinde, kuyuların hafr u teskîbinde, tahte'l-bahr 
muhtelif avlarda ameleyi, avcıları havânın kuvvetli tazyîkleri tahtında bu-
lunduran tatbîkât-ı sınâʻiye vesîlesiyle tezâyüd-i tazyîkin teʼsîrâtı da tedkîk 
ve mütâlaʻa olunmuşdur. Zâten bu teʼsîrât tazyîk olunmuş havâyı vâsıta-i 
tedâvî olarak tavsiye ve istiʻmâl eden etıbbâ taraflarından da müşâhede 
edilmiş idi.

Kanda icrâ edilen taharriyât Almanya'da Ludwig, Pefloker?! ve Çeş-
tof'un, Fransa'da Claud Bernard, Paul Bert, Grehan?!, Mathieu, Urbain'in 
mesâʻî ve ikdâmâtı sâyesinde pek güzel netîceler hâsıl etmiş idi.

Şu son vakitlerde Paul Bert tazyîk-i havâda vukûʻ bulan tahavvülâtın 
alâim-i hayâtiye üzerine olan teʼsîrâtını tecrübeten taʻyîn etmişdir. Bu 
muʻallim-i fâzılın istihsâl etdiği netîcelerin bugünkü günde pek mühim 
tatbîkâtı icrâ ediliyor. Hattâ Institut de France müşârunileyhin bu gibi 
tedkîkât-ı âlimânesini takdîr etmiş ve 1875 târîhinde Mösyö Paul Bert'e 
büyük bir mükâfât vermiş idi.
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[107] Dersaadet'de 1315 [1899-1900] Senesi Zarfında Tazyîk-i Havâca 
Vukûʻ Bulan Tahavvülât

Şühûr Aʻzamî Asgarî Vasatî
Mart 775,64 743,34 756,30
Nisan 751,10 724,60 732,15
Mayıs 746,19 725,94 734,01
Haziran 740,50 728,11 734,45
Temmuz 734,22 717,31 738,21
Ağustos 746,10 725,75 737,11
Eylül 751,55 730,09 715,88
Teşrîn-i Evvel 754,56 929,35 743,13
Teşrîn-i Sânî 755,5 736,87 745,09
Kânûn-ı Evvel 758,5 736,97 748,13
Kânûn-ı Sânî 759,95 737,20 752,15
Şubat 759 730,18 714,74

775,63 717,31 734,20

Dersaadet'de 1316 [1900-1901] Senesi Zarfında Tazyîk-i Havâca Vukûʻ 
Bulan Tahavvülât

Şühûr Aʻzamî Asgarî Vasatî
Mart 760,50 730,82 745,58
Nisan 761,79 735,49 748,20
Mayıs 766,30 733,32 747,52
Haziran 769,43 755,50 761,38
Temmuz 768,6 756,68 761,46
Ağustos 766,38 757,78 762,54
Eylül 771,38 769,93 767,62
Teşrîn-i Evvel 771,85 754,04 765,82
Teşrîn-i Sânî 770,62 750,81 762,29
Kânûn-ı Evvel 775,26 752,06 742,41
Kânûn-ı Sânî 777,8 755,28 766,58
Şubat 773,10 755,34 736,96

777,80 730,82 755,44
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[108] Paul Bert tecrübelerinden sudûr eden netâyic-i umûmiyeyi şöyle-
ce icmâl ediyor:

"-Mîzânü'l-havâ tazyîkinde müşâhede edilen tahavvülâtın hayât-ı 
hayvâniye ve hayât-ı nebâtiye üzerine teʼsîri ancak muhîtdeki müvel-
lidü'l-humûza gazının kuvve-i inbisâtiyesince netîce olarak tegaddînin 
efʻâl-i kimyeviyesince husûle gelen tagayyürât vâsıtasıyla vukûʻ buluyor".

Halkalı Zirâʻat Mekteb-i Âlîsi'nde 1315 ve [13]16 seneleri zarfında 
Dersaadet'de tazyîk-i havânın aʻzamî, asgarî ve vasatî tahavvülât-ı şehrîsi-
ne dâir tanzîm kılınan iki cedvel ber-vech-i bâlâ derc olundu.

Tazyîk-i havâ-yı nesîmînin bazen tezâyüd ve bazen tenâkus eylediğini 
gördük. Hattâ bazen aynı mahalde, aynı günde tazyîk-i havâ tezâyüd eyler. 
Havânın ağırlığı yorgunluk, kırgınlık, sinirlilik ile hissolunmakdadır.

Bazen havânın tazyîki sınâʻî olarak tezyîd edilebilir. Havâ-yı mazgût 
sanâyiʻde hareket etmekde olan bir trenin makinesini sıkışdırmak, "havâî 
sâʻatler"in ibrelerini tahrîk etmek için kullanıldığı gibi onun sâyesinde 
havâdâr olmayan derîn kuyularda, deniz dibinde de çalışılabilir. Hattâ 
böyle havâ-yı mazgûtda bulunan bir amele solumaksızın iki-üç sâʻat sarf-ı 
mesâʻî edebilir. Böyle tazyîk altında bulunan havâ, ciğerlerin her tarafına 
girebilmesi ve aynı hacimde havâ-yı âdîden ziyâde müvellidü'l-humûzayı 
hâvî bulunması cihetiyle veremin birinci ve ikinci derecesinde, dâü'l-bühr 
nâmıyla yâd olunan dîk-ı nefesde, kansızlıkda, raşitizm ismindeki kemik 
hastalığında kullanıla[109]bilmekdedir. Bu bâbda tabâbetde kullanılan 
âlât ve echize duvarları metîn yapılmış ve müteharrik bir kapıdan başka 
her tarafı iyice kapalı ve kuvvetli câmlarla mücehhez pencereli bir odadan 
ibâretdir. Bu odaya bir mikyâs-ı tazyîk (manometre) ile derecesi muʻayyen 
havâ-i mazgût celb olunur.
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Havâsı tazyîk edilmiş bir oda

Havânın Hareketi, Rüzgârlar
Havâ ısınınca hacmi artar, inbisât eder. Binâenaleyh sıcak bir havâ aynı 

hacimdeki soğuk bir havâdan daha hafîfdir. Sıcak havâ bu hafîfliğinden 
dolayı dâimâ yüksek tabakalara doğru çıkmağa meyyâldir. Soğuk havâlar 
ise ağırlıklarından dolayı aşağı tabakalara inerler. Arzın her noktası dâimâ 
aynı derece-i harâretde bulunamayacağından tabîʻî havâ da temâs etdiği 
[110] nokta-i arzın uğradığı ihtilâf-ı harârete maʻrûz olur, yani kâh ısınır, 
kâh soğur. Havâ tabakaları arasındaki bu fark ve tefâvüt-i harâretden do-
layı tabakât-ı havâiyenin muvâzenet-i tabîʻaları bozulur ve o muvâzenetin 
tekrâr teessüs etmesi için soğukdan sıcağa doğru bir cereyân başlar. Tahav-
vülât-ı cevviye nâmı altında toplanan bir sürü hâdisât bundan neşʼet eder. 
Bu cereyânların şiddeti biraz ziyâdece olursa rüzgârlar husûle gelir.

Rüzgârın sıcaklığı, soğukluğu esdiği cihete göredir. Şimâlden gelen 
rüzgârlar hep soğuk olurlar. Sıcak iklîmlerden gelen rüzgârlar ise ılık olur-
lar. Kara tarafından gelen rüzgârlar rutûbetlerini üzerlerinden sıyırta sı-
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yırta geçtikleri topraklara verir ve âdetâ kuruyarak gelirler. Vâsiʻ denizler 
üzerinden geçen ve denizin sath-ı zemîn-i lâciverdîsine sürüne sürüne ge-
len rüzgârlar ise ratîb olur ve âdetâ ıslak bir hâl alırlar.

İlm-i cevde rüzgârların bazılarına husûsî isimler vermişlerdir.

Alize - Kontralize (Meltem ve Aksi Meltem) Rüzgârları:
Medârlar arasındaki tabakât-ı havâiye iklîmin sıcaklığıyla ısınır, ta-

bakât-ı ulviye-i havâiyeye çıkar. Diğer tarafdan Kutublar'da soğuyan rüz-
gârlar da ağırlaşarak aşağılara iner ve muvâzenet-i tabîʻa-i havâiyeyi teʼsîs 
etmek üzere Kutublar'dan hatt-ı istivâya doğru gelir. Aynı zamânda arz da 
müteharrik olduğu için bu cereyân şark-ı şimâlîden garb-ı cenûbîye doğru 
bir istikâmet alır. Üst tabakalardan da garb-ı cenûbîden şark-ı şimâlîye ol-
mak üzere kontralize cereyânı gider.

[111] Bahr-ı Muhît-i Hindî'nin kendisine mahsûs riyâh-ı bahriyesi var-
dır ki, oralarda Nisan'dan Teşrîn-i Evvel'e kadar denizden karaya, Teşrîn-i 
Evvel'den Nisan'a kadar karadan denize eser. Bizim Bahr-ı Sefîd sevâhi-
linde de meltem rüzgârları vardır. Yazın alt tabakalarda şimâlden cenûba, 
üst tabakalarda cenûbdan şimâle eser. Kışın ise bunun aksine olur. Bir de 
şâʻirlerimizin pek hoşlandıkları ve ekseriyâ kendisiyle öteye beriye selâm 
yolladıkları "bâd-ı sabâ" va[r]dır ki, Adalar'da veya denize yakın yerlerde, 
bütün sevâhilde eser. Gece karadan denize, gündüz denizden karaya doğru 
hafîf hafîf, nâzân nâzân cereyân eder. Bu da harâretin deniz ve karaya bir 
sûretde teʼsîr edememesinden ileri geliyor.

Bir takım rüzgârlar da vardır ki, vazʻiyet-i coğrafiyeye tâbiʻdirler. O 
yerin "kendi rüzgârı" sayılırlar. İşte dağlardaki bazı yayla ve tepelerdeki 
husûsî rüzgârlar bu sınıfdandırlar.

Bazı berbâd, muzır rüzgârlar da vardır. Urûk ve ahâlî-i muhtelife bun-
lara muhtelif isimler veriyorlar. Memâlik-i hârrenin en sıcak zamânlarında 
esen ve ekseriyâ Mayıs ve Nisan aylarına tesâdüf eden bu rüzgâra Sah-
ra-yı Kebir'de sam, Mısır'da hamsîn, İtalya ve İspanya'da siroko, İran'da 
halmartan diyorlar. Suriye sevâhilinin aşağı kısımları bu rüzgârın teʼsîr-i 
muharribinden az çok nasîbyâb olur. Bu rüzgâr alize rüzgârlarının bir şuʻ-
besi sayılır.
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Rüzgârların sürʻati muhtelifdir. Sâniyede yarım metreden 30-40 metre-
ye kadar mesâfe katʻ eden rüzgârlar vardır. Bu son rüzgâra tayfun derler ki, 
Çin sularına mahsûs dehşetnâk bir rüzgârdır.

[112] Halkalı Zirâʻat Mekteb-i Âlîsi'nde icrâ kılınmakda olan tedkîkât-ı 
mühimme-i fenniyeden olmak üzere 1315 [1899-1900] ve 1316 [1900-
1901] seneleri zarfında Dersaadet'de esen rüzgârların istikâmet ve sürʻat-
lerini mübeyyin tanzîm olunan iki cedveli de kâriîn-i kirâmın pîş-i enzâr-ı 
takdîr ü irfânlarına arz ediyoruz.

[113] Dersaadet'de 1315 [1899-1900] Senesinde Esen Rüzgârlar

Şühûr

İstikâmet-i Riyâh Sürʻat-i Riyâh

Şim
âl

C
enûb

Şark

G
arb

Sâniyede 
A

ʻzam
î

Vasatî

Mart 16 12 - 2 9,2 4,82
Nisan 18 7 - 5 7,15 2,12
Mayıs 18 3 6 1 11,5 3,72
Haziran 13 14 1 2 8,3 2,25
Temmuz 17 10 - 3 7,5 2,09
Ağustos 9 4 5 1 4,2 0,68
Eylül 16 4 2 1 1,2 2,02
Teşrîn-i Evvel 20 2 2 4 9,5 1,76
Teşrîn-i Sânî 17 5 3 4 8,4 3,21
Kânûn-ı Evvel 18 7 4 2 8,4 4,29
Kânûn-ı Sânî 13 9 5 3 7,9 3,25
Şubat 17 8 3 1 1 3,56

192 85 31 29 11,50 2,98
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Dersaadet'de 1316 [1900-1901] Senesinde Esen Rüzgârlar

Şühûr

İstikâmet-i Riyâh Sürʻat-i Riyâh

Şim
âl

C
enûb

Şark

G
arb

Sâniyede 
A

ʻzam
î

Vasatî

Mart 8 13 6 1 9,5 3,30
Nisan 7 12 6 3 11,66 2,29
Mayıs 13 8 2 - 4,84 1,39
Haziran 19 1 3 1 5,80 2,10
Temmuz 20 1 7 1 5,33 2,51
Ağustos 17 1 3 - 7 1,94
Eylül 18 - 2 - 5,50 1,85
Teşrîn-i Evvel 9 6 8 2 4,75 1,80
Teşrîn-i Sânî 4 6 17 3 11,60 2,46
Kânûn-ı Evvel 20 3 6 2 11,50 3,52
Kânûn-ı Sânî 14 15 3 - 11,60 2,33
Şubat 10 9 3 1 7,50 2,22

149 83 66 14 1,66 2,31

Rüzgârlar Sıhhate Nasıl Teʼsîr Ederler?
Rüzgârlar evvelâ hareketleriyle, sâniyen harâret ve bürûdetleriyle, sâ-

lisen sürükleyip getirdikleri mâddeler ile sıhhatimize icrâ-yı teʼsîr ederler.

Âdî bir rüzgâr cildi hafîfçe kamçılar, aʻzânın vezâifini faʻâliyete geti-
rir, cereyânıyla sath-ı bedendeki suları, terleri tebhîr ederek bedeni üşütür 
ve bu vechile vücûdu birçok hastalıklara hâzırlar. Hele vücûd bir parça 
ıslak olarak rüzgâra maʻrûz olursa fenâlık artdıkça artar. Bu şiddetli üşü-
me ehemmiyetsiz bir nezleden tutunuz da zâtü'r-riʼe, zâtü'l-cenb, hunnâk 
gibi mühim ve mühlik hastalıklara kadar hepsine bir "sebeb-i müheyyiʼ" 
olabilir.

Rüzgâr sıcak olarak gelirse müvellidü'l-humûzanın nisbeti azalmışdır. 
İnsân güç nefes almağa başlar. Hele memâlik-i hârrede kaynar derecede 
sıcak kum bulutları teşkîl eden sam rüzgârları kâfileleri heyʼetiyle telef 



1108

edebilir. Arablar bunun teʼsîrinden masûn olmak için başlarını, gözlerini 
iyice sararlar. Acemler bedenlerine çamur sürerler. Afrikalılar sam esdiği 
zamân kendi bedenlerine, hayvânlarına yağ sürerler. Bu rüzgârın Suriye 
sevâhiliyle İtalya'da da âsârı görülür, [114] kimse ondan dışarı çıkamaz. 
Sıcak, boğucu bir rüzgâr haftalarca umûmu taʻcîz eder, durur. Bunun teʼsî-
riyle vefât edenler de az değildir.

Vozay?!, bâd-ı semûmun teessürâtını şu sûretle taʻrîf ediyor:

"-Buraların teʼsîrini mahlûkât-ı müteʻazzivenin cümlesi hissediyor. 
İnsânda ise teneffüs kesb-i sürʻat eder, aded-i nabız ziyâdeleşir, cildde ve 
ağzın damak denilen kısmında (kubbesinde) kuruluk husûle gelir, atş-ı şe-
dîd olup uyumak mümkün olamadığından bu hâl sâir ıztırâbâtı ziyâdeleş-
dirir… Vücûdca umûmî bir zaʻf ve gevşeklik hissedilir, hissî ve taharrükî 
bütün faʻâliyet-i hayâtiye tenâkus eder. Müteverrimlerde nefsü'd-dem (kan 
tükürme) görmüş isem de bazı müşâhedelerin beyân eyledikleri burun ka-
namalarını, cild çatlaklarını görmedim. Yalnız dudakların gışâ-yı muhâtîsi 
çatlıyor, cild kupkuru ve ziyâde haşîn oluyor ki, bu da terin husûle gelir 
gelmez sürʻatle tebahhur etmesinden ve cildin üzerine tuzlu ve gâyet rakîk 
toz gibi bir mâddenin bir kabuk teşkîl edercesine teressüb ve tavazzuʻ ey-
lemesinden ileri gelmekdedir. Nebâtâtın da yaprakları, çiçekleri soluyor, 
meyvelerin neşv ü nemâları duruyor, kemâle gelemiyor. Âdetâ nebâtâtın 
kâffe-i aksâmı yanıyor. Bu tagayyürâta da sıcak ve yâbis bâd-ı semûmun 
nefhası ile nebâtâtın mesâmmâtını seddeden ince bir toz sebeb oluyor".

Rusya ovaları gibi geniş ve soğuk ovalardan gelen rüzgârlar ise insânı 
iyiden iyiye üşütürler. Kan bedenin aʻmâkına hücûm eder. Bundan dolayı 
nezleler, iltihâblar, fenâ fenâ hastalıklar görülür.

[115] Soğuk rüzgârlarla teberrüd vukûʻ bulduğu zâten maʻlûmdur. Em-
râz-ı müstevliye-i nezleviyenin de ekseriyâ tebeddülât-ı havâiye netîcesi 
olarak serzede-i zuhûr olduğunu bilmeliyiz.

Sûret-i umûmiyede, husûsuyla asabîlerde kuru rüzgârlar vücûdu ten-
bîh eder ve rutûbetli rüzgârlar zaʻf ve düşkünlük husûle getirir. Londra'da 
şark ve şimâl rüzgârları esdiği vakit intihâr vukûʻâtının ziyâdeleşdiği isbât 
olunmuşdur.
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Mösyö Cherene'e göre, Normandiya ve Finistère'de kekemeliğin kesreti 
gûyâ şimâl rüzgârına atfolunur imiş.

Cereyân-ı havâların hepsi bazı kere pek uzaklardan tozları, külleri, 
kumları, hastalık tohumlarını, meyâsimaları sevk ve nakledebiliyorlar. 
Bahr-ı Muhît-i Atlasî ve Bahr-ı Sefîd kurbunda bazen yağan kırmızı toz 
yağmurlarının, Erenburg tarafından icrâ kılınan muʻâyenelere göre, Ame-
rika-yı Cenûbî Adaları'ndan gelen silisli ve demirli hayvânât-ı sagîre kü-
melerinden ibâret olduğu anlaşılmışdır.

Vezüv yanardağının külleri Venedik ve Yunanistan'a kadar intikâl etmiş, 
bunların 1.500 kilometreye kadar gitdiği de görülmüşdür. Sahrâ çöllerinde 
kârbânlar çok kere kum kasırgaları altında gömülüp kalmışlardır. Hattâ bu 
sûretle Cambises'in 50 bin kişilik bir ordusu mahv olmuşdur.

Hıtta-i Mısriye'de göz ağrıları pek çokdur, pek vahîmdir. Élisée Rec-
lus'ün rivâyetine göre Buenos Aires'de 1805 senesinde ve 1866 Mart'ında 
zuhûr eden toz kasırgaları o derece cesîm imiş ki, havâ gece gibi simsiyâh 
kesilip sokaklarda yayan gidenler boğulmuşlar. [116] Bu alâmet-i cevviye-
nin zevâlinden sonra sath-ı arza havâdan çamur yağmış. Bataklıklar üze-
rinden esip gelen rüzgârların, tesâdüf etdikleri mahallerde sıtma vukûʻâtı 
husûle getirdiği müsbetdir. Bataklıkdan ârî yüksek mahallerde müşâhede 
olunan sıtma vukûʻâtı da bu vechile dağ milletleri vâsıtasıyla intikâl eyle-
diği mütâlaʻasıyla îzâh olunuyor.

-2-
Havâ-yı Nesîmînin Terkîbi Nedir?
Havâ ne bir cism-i basît ne de bir cism-i mürekkebdir. Birkaç cismin 

bir halîta-i bedîʻa teşkîl edercesine karışmasından teşekkül etmişdir. 
Bu cisimlerden havâyı bir gıdâ-yı gayr-ı merʼî hâline koyan ve hayâtça 
ehemmiyetdâr eyleyen müvellidü'l-humûzadır. Müvellidü'l-humûza sâf 
olarak teneffüs edilirse âdetâ bir semm-i mühlik gibi teʼsîr eder. Bu şiddeti 
tahfîf için fıtrat onu tabîʻatın en âtıl, en işe yaramaz gazlarıyla karışdırmış 
ve teʼsîrini âdetâ beşde bir derecesine indirmiş (yüz litre havânın 78 litresi 
azot, 21 litresi müvellidü'l-humûzadır), bunu da hâmız-ı fahm, su buhârı 
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gibi cisimlerin pek cüzʼî mikdârlarıyla tahlît ederek teneffüs eylediğimiz 
nârîn ve nesrîn havâyı vücûda getirmişdir. Bu son zamânlarda havâda 
azotdan daha âtıl iki cisim bulundu: Argon, helyum.

Havânın beşde dört kısmını teşkîl eden ve hayâtça hiçbir yararlığı olma-
yan gaza "azot" deniliyor. Zâten azot da "hayâta yaramaz" demekdir. İçinde 
teneffüs edecek hayvânı [117] öldürebilen azot gazı teʼsîr-i hayât-bahşâsı-
na muhtâc olduğumuz müvellidü'l-humûza gazının sivâğ ve nâkili oluyor 
ve onu hayâtımıza fâidesi dokunacak bir hâl-i mahsûsa koyuveriyor.

Müvellidü'l-Humûza:
Havânın bu unsur-ı mühimmi yalnız hayâta değil, ihtirâkâta, tefessü-

hâta, hâsılı hayâtla az çok münâsebeti olan her şeye lâzımdır. Bunun teʼsî-
rine de "tahammuz" diyorlar.

Bu fânûslardan birinin altına küçük bir fâre, öbürüne bir mum, ötekine bir 
kömür parçası konulursa havâsızlıkdan bir müddet sonra kurtulmak üzere öteye 

beriye atılan fâre artık hareketden kalır, uyuşur, helâk olur. Mum da aydınlık 
verememeğe başlar. Nihâyet söner. Kızgın kömür parçası en sonra soğur.
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Havânın müvellidü'l-humûzasını her yaşayan şey, yaşamakla az çok 
münâsebeti olan her mâdde, bütün kâbil-i tahammuz anâsır muttasıl yu-
tuyorlar. O hâlde nasıl oluyor da yine o hazîne-i hayât ve harekât bir türlü 
bitmiyor? Hilkat bu husûsda pek şâyân-ı hayret bir tedbîr ve devr-i dâimî 
teʼsîs etmişdir. Hayvânât havâdan müvellidü'l-humûzayı ayırıp alır, gıdâ 
hâlinde aldığı mevâdd-ı uzviyenin karbonuyla birleşdirerek hâmız-ı fahm 
hâlinde tekrâr [118] havâya salıverir. Hayvânât için boğucu ve helâk-engîz 
bir gaz olan hâmız-ı fahm nebâtâtın mâye-i neşv ü nemâsıdır. Ağaçlar, çi-
çekler, bütün nebâtât yeşil kısımlarıyla havâyı telvîs eden bu muzır cismi 
cezb ederler, kendi derûnlarında ziyâ-yı şemsden iktisâb etdikleri kuvvet 
sâyesinde ve yeşil cevherlerinin (klorofil) teʼsîriyle tahlîl ederek karbo-
nunu yine kendi hesâblarına olarak alıkoyarlar, müvellidü'l-humûzasını 
da sâf ve âzâd bir hâlde cevv-i nesîmîye salıverirler. İşte bundan dolayı 
havânın terkîbi sâbit kalıyor. Havâya birçok mikdâr hâmız-ı fahm intişâr 
ediyor. Yanan, yakılan şeyler, hayvânât ve nebâtâtın teneffüsü, hattâ arzın 
kendisi bile birer hâmız-ı fahm menbaʻıdır. Sath-ı arzın 1.000 santimetre 
murabbaʻında yevmiye 18 santimetre mikʻabî hâmız-ı fahm intişâr etmek-
dedir. Arz üzerinde izdihâmlı yerlerde, büyük şehirlerin havâsında hâmız-ı 
fahm daha çokdur. Ormanların havâsında gündüz az, gece ise nebâtâtın 
hâmız-ı fahmı tahlîl edememelerinden dolayı pek çokdur.

Bu gazın havâda pek cüzʼî bir mikdârda bulunması fenâ bir teʼsîr hâsıl 
etmezse de ziyâdesi muzırdır. Hattâ havânın yüzde 20 kadarı hâmız-ı fahm 
olursa o havâda yaşayan insân fenâlıklar, baş dönmeleri, gaseyânlar hisse-
derler. Böyle hâllerde ölüm de nâdir değildir.

Asıl fenâlık havânın mahdûd ve bir oda derûnunda mahsûr olmasındadır. 
Çünkü orta yaşlı bir insân her nefesde ciğerlerine yarım litre havâ götürür. 
Bunun yüzde 48 kısmını alarak yerine buna yakın mikdârda hâmız-ı fahm 
iʻâde eder. Böyle bir havâ [119] defalarca teneffüs edilecek olursa havâdaki 
hâmız-ı fahmın mikdârı yüzde onu, on ikiyi aşar. İnsân nefes tarîkıyla 
muttasıl bir semm-i mühlik çıkardığı gibi derisi ile olan teneffüsünden de 
birçok müteʻaffin, muzır mevâdd-ı tayyâre intişâr etdiğinden o havâ-yı 
mahsûr gaseyân-âver bir koku alır. Böyle bir kokuyu epeyce hissetmek için 
sâʻat üçe doğru mahalle kahvelerinden birine yâhûd gece sâʻat beşe doğru 
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bir tiyatro kapısından içeriye girmek kifâyet eder. İçeridekiler, alışdıkları 
için bu kokuyu hissedemez ve o sümûmu tekrâr tekrâr teneffüs ederler. 
Bu sûretle mahrûmiyet-i müelleme-i havâdan başka bir de bu sümûmun 
teʼsîr-i cân-sûzu ile yavaş yavaş tesemmüm eder ve zavallı bedenlerini 
sıraca, kansızlık, salgın hastalıklar, verem gibi fenâ illetlerin teʼsîrlerine 
maʻrûz birçok muzır mikrobların neşv ü nemâlarına âmâde ve müheyyâ bir 
hâl-i zaʻf ve dermândegî getirirler. İşte bu gibi hâlâtın netâyic-i muzırrasını 
da her gün, her sâʻat görüp duruyoruz.

Havânın Rutûbeti
Havâ büsbütün kuru olursa sert ve haşîn olur. Teneffüsün tabîʻî ve mun-

tazam olması için havânın da ratîb yani ıslak olması îcâb eder.

Havâda her zamân bir mikdâr su bulunur. Bu su buhâr hâlinde olduğu 
için gözle görülemez. İşte bu suyun mikdârına göre havânın rutûbet dere-
cesi de değişir.

Kuru bir havâ cildin ve ağşiye-i muhâtiyenin suyunu alıp götürür. Cild 
kurur, huşûnet peydâ ederek yarılır. Boğazın [120] ve teneffüs borularının 
kurumlarından dolayı ses de kısılır, insân şiddetli bir soğuk hissetmeğe 
başlar.

Havâda ziyâde mikdârda rutûbet bulunacak olursa vücûdumuzdan 
ifrâz olunan terler kolaylıkla tebahhur edemez. Serinlikden eser kalmaz. 
O zamân sıcaklık, hem de sıkıntılı bir sıcaklık hissolunur. "-Ne ağır havâ, 
insânı âdetâ boğuyor!" diye şikâyete başlarız.

Teneffüs eylediğimiz havâda suyun mevcûdiyeti bi'l-cümle mahlûkât-ı 
müteʻazzivede efʻâl-i hayâtiyenin vukûʻ ve devâmı için elzemdir. Yalnız 
bu mahlûkâtın dâhilinde yaşadıkları vasatın şerâit-i hikemiyesine göre bu 
suyun mikdârınca da bir fark görülür. Mâʼ-i mukattar içinde bir balık nasıl 
telef olursa insân ve [her]hangi bir hayvân, bir nebât dahi kâmilen yâbis 
bir havâ içinde öylece telef olur.
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Teneffüs ve ihtirâk hep birdir. İnsân ve hayvânât etinde pek çok kömür vardır.
Bir parça et yakılacak olur ise iş anlaşılır. Çünkü kalan şeyin kömürden ibâret 

olduğu görülür.

Rutûbetle meşbûʻ bir havâyı derûnunda teneffüs eden bir hayvânda 
[121] etdirilirse cild ve akciğerler vâsıtasıyla vukûʻ bulan teneffüs, hadd-i 
asgara tenezzül eder. Edwards bu bâbda tecrübeler yapmışdır. Bu hâlde 
hayvânların epeyce su buhârı massetmekle berâber sıklet-i bedenlerinin 
de tenâkus eylediği sâbit olmuşdur. Berger ve de la Roche'un da buna dâir 
bazı tecrübeleri vardır. İleride bunları da anlatırız. Cildin vezâifi güçleşir 
yâhûd taʻtîle uğrarsa onunla vazîfece samîmî münâsebâtda bulunan aʻzâ-i 
sâire kesb-i faʻâliyet eder. Böbrekler ve ağşiye-i muhâtiye ziyâdece işle-
meğe başlarlar.

Bouchardat, âlem-i fen ve tabâbetde pek çok hizmeti sebkat etmiş olan 
bu dâhî, "cild[in] böbreklerin muʻâvini" olduğunu bildirmiş idi. Hâsılı, 
cild vücûd için bî-fâide ve hattâ muzır olan mahsûlâtı hârice defʻ ve ifrâğ 
emrinde böbreklere yardım ediyor. Şu hâlde bu vazîfe-i ifrâğın taʻtîlinden 
dolayı ona muʻâvenet edecek olan aʻzânın vazîfeleri kesb-i şiddet eder.
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Vücûdun lihâf-ı hâricîsi cild olduğunu söylemiş idik. Ağşiye-i muhâtiye 
dediğimiz ince zârlar dahi vücûdun dâhilî derisi, iç zârıdır. İşte böbreklerin 
vazîfe-i ifrâğiyelerine noksân ârız olur yâhûd o vazîfe büsbütün muʻattal 
kalırsa iç zârlarının ifrâzâtı ziyâdeleşir. Rutûbetli havânın teʼsîri devâm 
ederse bu zârlar ihtikâna (hücûm-ı deme) dûçâr olur, iltihâblanır. Hattâ 
tavsîf-i emrâz ile müteveggıl etıbbâ rutûbetli memleketlerde "seyelân-ı 
muhâtî" nâmında birçok hastalıklar taʻrîf u tavsîf etmişlerdir ki, bunların 
cümlesi de tebdîl-i iklîm ile şifâyâb oluveriyorlar.

Derûnunda yaşanılan bir yerin havâsındaki rutûbet muʻayyen ve sıhhî 
[122] bir derecede olmalıdır. Derece-i rutûbeti taʻyîn ve takdîr için mik-
yâs-ı rutûbetler kullanılmakdadır. Bir odada soba veya diğer bir âlet tes-
hîn-i şiddetle yakıldığı zamân havânın derece-i rutûbeti de değişir, havâ 
âdetâ kurur. Böyle hâllerde odadakiler güçlükle nefes almağa, nefes alır-
ken sıkıntı çekmeğe başlarlar. Bu sıkıntıya maʻrûz olmamak için odanın 
içinde genişçe bir kab derûnunda olmak üzere bir parça su bulundurulursa 
o suyun muttasıl tebahhur etmesi netîcesi olarak havânın derece-i rutûbeti 
de sâbit kalır.

Havâya her tarafdan birçok su buhârı karışıyor. Denizler, göller, ne-
hirler, su cereyânları, çayırlıklar, büyük ormanlar dâimî birer su buhârı 
menbaʻı sayılabilirler. Kumlu sahrâlarda, ekinsiz kırlarda, çöllerde havâda 
mikdâr-ı kâfi rutûbet bulunamayacağı için oralarda yaşayanlar teneffüsde 
pek çok sıkıntı çekerler.

Havâda Ne Kadar Rutûbet Bulunabilir?
Havâ su buhârını, yani rutûbeti bir hadd-i muʻayyene kadar kabûl eder. 

O hadd-i muʻayyene gelince suyu artık buhâr hâlinde tutamaz. Damlacık-
lar hâlinde teksîf eder. İşte bu hadd-i muʻayyene "havânın rutûbetle inşi-
bâʻ-ı tâmmı" denilir. Havâda bu inşibâʻ-ı tâm derecesinden az su buhârı 
bulunduğu zamân derece-i rutûbet bir metre mikʻabî havânın derûnundaki 
suyun vezniyle takdîr olunur. Havânın derece-i rutûbeti ve inşibâʻı soğuk 
ve sıcakda bir değildir. Havâ sıcak olursa tabîʻî hacmi de münbasit ola-
cağından o vakit bir metre mikʻabındaki suyun mikdârı da azalır ve havâ 
yeniden rutûbet kabûl eyleyebilir yâhûd sıcak [123] bir havâ birdenbire 
soğudulacak olursa hacmi küçüleceğinden bir metre mikʻabında hadd-i 
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muʻayyeninden fazla su bulunur ve bu fazla mikdâr su buhârı tekâsüf ede-
rek soğuğun derecesine göre yağmur, kar, sis, bulut gibi şeyleri teşkîl eder. 
İşte böylece sisler, bulutlar teşekkül ediyor. Seji?! diyor ki:

"-Bu tebahhur, bu tesâʻud ve tekâsüf dâimîdir. Arz cesîm bir kazgân 
(kazan) gibidir. Karaların ve denizlerin sathı bu kazgânın kaʻrını, havâ-
nın yüksek nâhiyeleri de kapağını teşkîl ediyorlar. Bu kazgânın kaʻrından 
(karaların, denizlerin sathından) çıkan buhârlar mezkûr kapağa, hakîkî bir 
müberrid-i tabîʻî hükmünde olan tabakât-ı ulviye-i havâiyeye vürûd edip 
oralarda tekrâr su hâline geçiyor.

Havâ-yı ratîbin en rûh-nevâz ve sıhhîsi deniz havâsıdır.

Deniz Havâsı
Deniz havâsıyla kara havâsı arasında hayli fark vardır. Bir kere deniz 

havâsının tazyîki daha ziyâde ve daha sâbitdir. Çünkü denizlerin seviye-
si umûmiyetle karalardan daha engindir. Bir de deniz havâsının terkîb ve 
harâreti de karanınki gibi değil. Sath-ı deryâda harâretçe karalar kadar ta-
gayyürât yokdur. Denizdeki sular dâimâ tebahhur eylediklerinden bu sular 
tebahhur etmek için iktizâ eden harâreti temâslarındaki havâdan alırlar. 
Demek mevsim muktezâsı olarak sıcak, hem de kavurucu bir sıcak hü-
küm-fermâ olsa bile tebahhur mesʼelesi havâdaki o harâret-i şedîdeyi taʻ-
dîl eder. Kış mevsiminde ise havâ soğur. Hâvî olduğu su buhârı tekâsüf 
eder ve bu [124] tekâsüf netîcesi açığa çıkan harâret yine havâyı ısıtarak 
iʻtidâl-i tâmmını teʼmîn eder.

Karada gece ile gündüzün derece-i harâretleri arasında büyük bir fark 
görüldüğü hâlde denizde bu hâl yokdur. Gündüz şiddetle ısınan havâyı 
tebahhur soğudur, havânın bürûdet-i leyliyesini ise buhârların tekâsüfüyle 
intişâr eyleyen harâret taʻdîl eder.

Deniz havâsı ifsâdâtdan, tahallülâtdan, âsâr-ı tefessühâtdan âzâdedir. 
Bu da bir rutûbet ve havâ-i ratîb ise de karadaki rutûbetler gibi evlerimizin 
o müntin ve mülevves rutûbeti gibi tozlar ile, bin türlü şeyler ile âlûde 
değil, sâf, nermîn, nevâzişkâr bir rutûbetdir. Ensice ve aʻzâyı yumuşatarak 
serbestçe icrâ-yı vezâife mâniʻ olacak sertliği izâle eder.
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Deniz havâsında toz yok değil. Fakat bu tozlar hastanın da, tabîbin de 
arayıp bulamadığı tozlardır. Suların ve dalgaların çarpıntıları ile havâya 
saçılan ve derûnunda birçok emlâh-ı nâfiʻa münhal hâlinde bulunan re-
şehâtın tebahhur etmesinden nâşi pek ince bir toz hâlinde havâya intişâr 
eden eczâ-yı milhiyedir. Böyle bir tozun teneffüsü kuvvetsiz, sıracalı, düş-
kün olanlara pek yarar.

Deniz havâsının en büyük nefʻi mikrobdan sâlim olmasıdır. Mikrob 
sâhile yakın bir havâda bulunabilir. Açıklarda ise karadan yüz kilometre 
mesâfede 10 metre mikʻabî havâda ancak beş-altı mikrob bulunabilir. Son-
ra engine açıldıkça mikrobdan eser bile kalmıyor. Havâ denize doğru iler-
ledikçe derûnundaki mikroblar temâsa geldiği suda kalıyor ve orada suyun 
teʼsîr-i mutahharıyla telef olup gidiyorlar, yani denize düşen bir mikrob 
[125] bir daha çıkamıyor. Paris şehri bakteriyologu Miquel'in:

"-Deniz mikrobların mezârıdır" deyişi bu hakîkati iʻlâm eden belîğ ve 
mûciz bir beyân-ı fennîdir.

Deniz Havâsından Ne Yolda İstifâde Edilmelidir?
Açık bir denize çıkıp serbest serbest göğsünü şişirenler bunun ne kadar 

büyük bir mahzûziyet teşkîl etdiğini bilirler. Havânın tazyîki ziyâde, mik-
robdan, ifsâdât ve taʻaffünâtdan eser yok. İnsân haberi olmayarak denizin 
rutûbet-i latîfesini masseder. Birçok fenâ mizâclar, lenfeviyetler, sıracalar, 
müzmin akciğer hastalıkları bu sâyede ıslâh ve işfâ olunurlar.

Vücûd "sehpâ-yı sıhhat" ıtlâkına sezâ olan sâf havâ, bol gıdâ, huzûr u 
safâyı bir arada bulunca bütün istiʻdâdât-ı maraziyeye galebe çalıyor. O 
zamân tabîʻat en hâzık tabîb, havâ da en müessir devâ oluyor.

Gemicilerde görüp de imrendiğimiz o mukâvemet-i beden, o sıhhat-i 
beşûşe hep bu nâzenîn havânın teʼsîr-i hayât-bahşâsıdır. İlel-i müstevli-
yeye bile deniz havâsının teʼsîr ve nefʻi vardır. Sâhilde illet-i sâriyenin 
esnâ-yı istîlâsında kara ile ihtilât eden gemi halkında şâyân-ı dikkat bir 
muʻâfiyet görülüyor ki, bu havâ-yı bahrînin teʼsîr ve akîsinden başka bir 
şeye atfedilemez.

Deniz havâsı bazı garîb vakʻalara bile sebebiyet veriyor. Tebdîl-i havâ-
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ya gönderilen bir adam farazâ Çin'den kalkıp da Avrupa'ya gelinceye kadar 
bazen tebdîl-i iklîm etmesini istilzâm eden hastalıkdan kurtuluveriyor, sağ 
ve sâlim vardığı yerde merciʻ-i resmîsi bu hastalığın hakîkatinden şübheye 
düşüyor. Sıtmalılar da denizden, deniz havâsından pek çok istifâde ediyor-
lar.

[126] Jâle, Şebnem
Havâda on binde birden, binde bire kadar bulunabilen su buhârının de-

rece-i inşibâʻı harâretin tahallüfüyle tahavvül etdiği cihetle farazâ gündüz 
hâl-i inşibâʻda bulunan bir havâ gurûba doğru su buhârının bir kısmını şeb-
nem hâlinde teksîf ediyor. Gece vakti de bu tekâsüf devâm etmekle şeb-
nemin mikdârı artıyor. Meselâ sabâhleyin kalkıp da güneşin ilk şuʻâʻâtıyla 
tezeyyün eden bâğçeye inince çiçeklerin vürekât-ı tüveyciyeleri arasında, 
yaprakların güneşe doğru feyz-cûyâne teveccüh eden vechlerinde damla 
damla jâlelerin birer nûr-â-nûr elmâs-pâre gibi parladıklarını görüyorsu-
nuz.

Bize pek şâʻirâne görünen bu jâleden hıfz-ı sıhhat o kadar memnûn 
değildir. Hattâ bir göl, bir bataklık civârında farazâ Kadıköyü'nde Kurba-
ğalıdere civârında iskân ediliyorsa bu gece ve sabâh seyrânı pek fenâ netî-
celer verir. Çünkü sıtmayı hâsıl eden mikroblar bu jâleleri ihtifâgâh ittihâz 
ediyorlar ve böyle gâyet ratîb ve âdetâ su damlaları ile karışık bir havâda 
gezilecek olursa teneffüsle bedene giren mikroblar bir müddet sonra titre-
me, sıtma, baş ağrısı, hâsılı bütün aʻrâzı ile bir hastalık hâzırlar ki, taʻbîr-i 
maʻrûfunca o "neşʼe" bu "humâr"a değmez olur!

Bir de böyle sisli ve şebnemli havâ nıkrîslilere, romatizmalılara hiç gel-
mez. Zâten vücûdları âdetâ ber-hayât ve hassâs bir barometre hâlini almış 
olan bu zavallılar böyle havâları derʻakab başgösteren ağrılar ile hissede-
rek mantolarına bürünür ve hâbgâh-ı sükûnetlerine kaçarlar.

[127] Yağmurlar
Yağmur: Sis ve bulutların sıkışıp birleşmelerinden yâhûd birdenbire 

ziyâde mikdârda su buhârının tekâsüf ile yere nüzûl etmesinden husûle 
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gelir. Bir mahalle düşen yağmurun o mahallin vazʻiyet-i coğrafiyesiyle 
münâsebeti vardır. Yağmur Kutublar'da pek az yağar. Hatt-ı istivâda gün 
geçmez ki, bir sağanakla etrâfı tartîb etmesin. Beyne'l-medâreynde ise ay-
larca, haftalarca yağmurun sükût-ı yek-tarzına mahkûm yerler vardır.

Pek sıcak memleketlerde yalnız iki mevsim vardır: Yağmurlu mevsim, 
yağmursuz mevsim. Buralarda her mevkiʻin yağmur mevsimi kendisine 
mahsûsdur. İklîmimizde yağmur yazın daha çok yağar. Soğuk iklîmler-
de kışın yağmur yağarsa da o kadar mebzûl değildir. Yağmur dâhil-i yer-
de farazâ Rusya ve Sibirya içlerinde bi'n-nisbe azdır. Oralarda rüzgâr da 
öyle. Bazı dağlar var ki, vazʻiyet-i coğrafîsi îcâbınca her gün muʻayyen 
bir zamânda birkaç dakîkalık yağmurla sulanır. Bu da yakındaki denizden 
gelen buhârın muʻayyen zamânlarda soğumasından ileri gelir.

Yağmurun teʼsîri mevsime göredir. Yazın o boğucu harâretlerinde 
havânın bir de yağmurlu olması kalb hastalarını, veremlileri, nezlelileri 
zarar-dîde eder. Birçok müddet böyle yağmur ve rutûbet içinde yaşayan-
larda tahammuzât azalır, cildden çıkan ter de tebahhurla mündefiʻ olamaz. 
O zamân yağlar, yenilen tatlılar hep derinin altında birikerek fevkalâde 
bir semizlik hâsıl eder. Etlere bir gevşeklik, aʻsâba ise âdetâ bir uyuşuk-
luk ârız olur. Böyle sıcak bir rutûbet taʻaffünâtı da artdırır, [128] salgın 
hastalıkların intişârına yardım eder. Âdî bir yağmurun teʼsîri muvakkatdir. 
Yağmurla berâber soğuk da icrâ-yı ahkâm ediyorsa o zamân vesâit-i tes-
hîniyeye koşmalıdır. Yoksa âdî nezleden en berbâd ve vahîm hastalıklara 
kadar hepsinin teʼsîrâtına, husûsuyla iltihâblara, romatizmalara, nıkrîslere, 
böbrek ve şeker hastalıklarına maʻrûz kalınmış olur. Fazla olarak ekseriyâ 
görüldüğü vechile mesâkin alçak, tecdîd-i havâya gayr-ı müsâʻid, yiyecek 
ve içecek fenâ ve bozuk olursa beden derece-i zaʻf-ı tâmmeti bulup zebûn-
laşır, cümle-i asabiye hâkimiyet ve nüfûzunu azaltır. Zâten böyle bir ân-ı 
zaʻf ve sukûtu gözleyen bütün mikroblara, husûsuyla vereminkine müsâʻid 
ve münâsib bir zemîn hâzırlanmış olur.

Havânın derece-i rutûbeti higrometre (mikyâs-ı rutûbet, rutûbet ölçüsü) 
tesmiye edilen âletler vâsıtasıyla taʻyîn olunuyor.

Mikyâs-ı rutûbetler, saç ve kursak gibi mevâdd-ı uzviyenin tebeddülât-ı 
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rutûbet-i havânın taht-ı teʼsîrinde kıvrılıp bükülme dereceleri üzerine mü-
esses olup verdikleri netîceler pek doğru olmamakla berâber bazı kere kâ-
fidir. Bunların derecâtı gerek kâmilen yâbis gerek 15 derece-i harâretde 
meşbûʻ vasatlar dâhiline konularak taʻyîn ve tertîb olunuyor.

Mikyâs-ı matara gelince; bu âletler dahi muʻayyen bir zamân zarfında 
nüzûl eden yağmurun mikdârını ölçmeğe mahsûsdurlar. Bunların esâsı gâ-
yet basîtdir. Mesâha-i sathiyesi taʻyîn edilmiş bir huni, suyu dereceli bir 
şişeye îsâl ediyor. Bu şişenin irtifâʻı milimetre hesâbıyla taʻyîn edilmişdir. 
Huniye ve o vâsıta [130] ile şişeye nüzûl eden suyun tekrâr tebahhuru-
na mâniʻ olmak ve bir cihâz-ı muharrer tatbîk ve ilâve kılınmak ve ilh. 
husûsât için aynı zamânda bazı tertîbât da icrâ olunmuşdur.

Şişe ekseriyâ şu sûretle derecâta taksîm olunuyor ki, her bir derece 500 
santimetre murabbaʻ bir satıh üzerine düşen suyun 1/10 milimetresine 
tekâbül etmekdedir.

Bu âletle her gün yağmur ölçüsü alınıyor. Bu bâbda yevmî ve şehrî ve 
ilâ âhirihî tahallüfâtın tedkîk ve mütâlaʻası da şâyân-ı ehemmiyetdir. Ale'l-
umûm cedveller senenin mikdâr-ı umûmîsine göre tertîb olunuyor.

Müessesât-ı hayriye-i hazret-i velî-niʻmet-i aʻzamîden olan Halkalı 
Zirâʻat Mekteb-i Âlîsi'nde 1315 ve 1316 seneleri zarfında Dersaadet'de 
rutûbet ve yağmurun derece-i mikdârını mübeyyin tanzîm kılınan iki ced-
vel de derc-i sütûn-ı mübâhât kılınmışdır.

[129] Dersaadet'de 1315 [1899-1900] Senesinde Rutûbet ve Yağmur Cedveli

Şühûr

Mikyâs-ı Rutûbet Yağmur

Aʻzamî Asgarî Vasatî Mikyâs-ı Matar
Santimetre İrtifâʻı

Mart 100 41 73,64 6,570
Nisan 100 43 78,7 1,655
Mayıs 100 30,5 77,12 0,144
Haziran 100 34 71,30 2,39
Temmuz 100 34 76,22 1,625
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Ağustos 100 34 70,25 3,270
Eylül 100 40 78,4 6,547
Teşrîn-i Evvel 100 42 80,3 4,160
Teşrîn-i Sânî 95 52 81,18 9,474
Kânûn-ı Evvel 97 60,5 79,76 6,619
Kânûn-ı Sânî 96 53 62,8 9,797
Şubat 85 65 2,65 9,987

100 30,5 83,302 61,3245

Dersaadet'de 1316 [1900-1901] Senesinde Rutûbet ve Yağmur Cedveli

Şühûr
Mikyâs-ı Rutûbet Yağmur

Aʻzamî Asgarî Vasatî Litre Milimetre 
İrtifâʻı

Mart 98 34 74,86 6,403 25,612
Nisan 97,5 26 71,19 3,083 12,332
Mayıs 98 30 72,96 5,589 22,356
Haziran 95 33 69,36 1,980 7,920
Temmuz 99 35 74,02 1,580 6,322
Ağustos 99 25 65,92 1,597 6,388
Eylül 99 30 69,15 0,328 1,312
Teşrîn-i Evvel 97 35 68,69 6,172 24,688
Teşrîn-i Sânî - - - 11,088 44,362
Kânûn-ı Evvel 100 61 83,57 7,180 28,720
Kânûn-ı Sânî 97 46 77,58 4,850 19,400
Şubat 95 38 77,50 7,519 30,076

100 25 73,15 57,369 229,478

Fesâd-ı Havâ
Mütekaddimîn hemen her illetin, husûsuyla salgın hastalıkların sebebi 

olmak üzere "fesâd-ı havâ"yı tanırlardı. Hattâ buna o kadar ehemmiyet 
verilmişdi ki, sebeb olarak girmediği hastalık yok idi.

Biz "fesâd-ı havâ"ya onların verdiği maʻnâyı veremeyiz. Onlar havânın 
kitle-i umûmiyesine bir fesâd-ı mahsûs isnâd ederlerdi. Biz ise bunu tahdîd 
edeceğiz.
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Bugünkü hayât-ı ictimâʻiye ve medeniyemiz îcâbâtından olarak [131] 
kapalı ve mahdûd yerlerde gecelemeğe mecbûr oluyoruz. Akciğerler ve 
cild vâsıtasıyla icrâ etdiğimiz teneffüslerden, meskenimizde berâber ya-
şadığımız hayvânât-ı ehliyenin teneffüslerinden, tenvîr kasdıyla yakılan 
ecsâmın ihtirâkâtından hâsıl olan mevâd ile elbiselerimizden, bütün sath-ı 
bedenimizden, eşyâ ve esâs-ı beytiyemizden sudûr eden muzır buhârât, âb-
desthânelerden hâsıl olan taʻaffünât-ı gûnâgûn, işte bütün bu şeyler havâ-
nın ifsâdını mûcib oluyorlar.

Mesdûd bir mahalde birçok kişilerin bulunmasıyla havâ ifsâda vararak 
baş ağrısı, bulantı, baş dönmesi, nefesde darlık ve hattâ nefes alamamaz-
lık gibi bazı ârızâtı tevlîd eder. Tiyatrolarda, kahvehânelerde, gazinolarda, 
salonlarda bu gibi ârızât husûle gelir. Böyle bir ârızaya tutulan hasta bir 
havâ-yı ceyyid ve sâfa bırakılacak olursa derhâl kesb-i ifâkat eder. Lâ-
kin gündüzleri böyle havâsı ifsâd olunmuş bir mahalde oturulur, geceleri 
de dar bir odada yatılırsa çok geçmeksizin kansızlık, kuvvetsizlik, sararıp 
solmak, iştihâsızlık gibi ârızât-ı vahîme zuhûr eder. Böyle ifsâd olunmuş 
bir havâda teneffüs etmekle insân gerek cild gerek teneffüs tarîkıyla birçok 
fenâ ve mazarratlı şeyleri massederek tedrîcî ve batî bir tarzda zehirlenir.

"Hıfz-ı sıhhat" ise bu kadar fenâlıklara çâresâz olmak üzere mesâkine 
bir vüsʻat-i tâmme verdirmeği musırrâne taleb ediyor. Sonra da tedâbîr-i 
nâfiʻadan olmak üzere tecdîd-i havâ vâsıtalarını mevkiʻ-i tatbîke koyuyor. 
İnsân hayât-ı meslekiye ve ictimâʻiyesi esnâsında lâ-ekal 8 sâʻati kendi 
meskeninde ve mahdûd bir dâirede geçirmek mecbûriyetindedir. Bu dâire 
dar ve ihtiyâca kâfi gelemeyecek bir [132] derecede olursa fenâlık kat kat 
artar. Orta boylu bir adamın teneffüsüne kifâyet edecek ve tesemmüm-i 
batîsine meydân vermeyecek vüsʻat neden ibâretdir? Bu noktada en son 
karâr: Mahdûd bir sâhada her sâʻat için 10 metre mikʻâbî havâ olmasıdır. 
Meselâ bir adamın bir gecelik yatacağı yerin ebʻâdı tûlen 4, arzan 4, ir-
tifâʻan da 4 metre olursa siʻası 64 metre mikʻabî eder ki, bundan her sâʻate 
8 metre mikʻabî tesâdüf eder. Geriye kalan 16 metre mikʻabî ise kapı ve 
pencerenin aralıklarından gelen havâlarla ve gizli cereyânlar ile telâfî edi-
leceği için şahıs şerâit-i sıhhiye dâhilinde beytûtet etmiş olur.

Havâdaki tozlardan, ev derûnunda bin türlü muzır şeyleri gizleyen 
mâddelerden de ayrıca bahsedeceğiz.
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[133] ZİYÂ

"-Hayât, ziyâ ve harâretle kâimdir".

Ziyâ, gözden ziyâde, esâs-ı hayât ve mâhiyet-i hayât için bir mâye-i 
neşve-fezâdır. En pest bir zerre-i uzviye bile bu ihtizâzât-ı rûşenî-zâd-ı 
esîrînin talebkâr-ı füyûzâtıdır. En süflî bir nebâtdan en âlî bir hayvâna ka-
dar bütün ashâb-ı hayât üzerinde bir teʼsîr hâiz olduğu ehemmiyet cidden 
büyükdür. Tenebbütât, ziyâ sâyesinde oluyor. Ziyâ ve kudret-i ziyâiye sâ-
yesindedir ki, nebât-ı havâdaki hâmız-ı fahmı cezb ile nesc-i samîmîsinde 
karbonunu tesbît ve müvellidü'l-humûzasını iʻâde ediyor. Tohumların nazc 
u kemâli, çiçeklerin tüveycât-ı rengîninde görülen o televvünât-ı bedîʻa 
hep ziyânın teʼsîr-i feyzâ feyziyle hâsıl olmuşdur.

İnanmazsanız bir çiçeği, bir papatya saksısını karanlık bir yere götürü-
nüz. Birkaç gün sonra görürsünüz ki, o koyu yeşil yapraklar sararıp sol-
muş, tüveycâtın o elvân-ı mevcâ mevci kirli ve donuk bir ridâ-yı mâteme 
bürünmüş, her uzv-ı nebâtîde derîn ve hazîn bir tagayyür hâsıl olmuş. Bun-
lar ziyâsızlıkdan ileri gelmiş birer nişâne-i hüsrân ve tebâh addolunabilir-
ler. Daha bedîʻa-nümâ bir tecrübe var: Böyle karanlıkda kısmen sararıp 
solmuş nebâtın üzerine küçük bir delikden ziyâ sevk ediniz. O zamân ne-
bâtı teşkîl eden bütün aksâmın ziyâ gelen cihete temâyül etdiği görülür. Şu 
meyl ü incizâba "meftûniyet-i ziyâ" yâhûd "ziyâ-[134]perestî-i tabîʻî" di-
yemez miyiz? Bir ormana giriniz. Dâlların, yaprakların ziyâ gören kısım-
lardan başladığını görürsünüz. Ağaçlar dâimâ zirveden ilerler, zirveden en 
ziyâ-dîde berg ü berden tezehhüre başlarlar. Nebâtâtdaki bu meftûniyet-i 
ziyâ havyânâtda da vardır. Hattâ âlim-i tabîʻî-i şehîr Milne-Edwards aynı 
vüsʻatde iki kutu yaptırmış; biri billûrdan, diğeri demirden. Bunlardan her 
birinin içine aynı şerâit dâhilinde yetişdirilmiş 12'şer dâne kurbağa yavru-
su koymuş. Billûr kutudakiler büyüyüp kurbağa olmuşlar. Demir kutuda-
kilerin ise mahrûmiyet-i hayât-güzâr-ı ziyâdan dolayı onu telef olmuş, sağ 
kalan iki dânesinde ise neşv ü nemâ hadd-i tâmmına erememişdir.

Ziyânın insâna, sıhhat-i insâna da teʼsîri bu vechiledir. Ziyâsız hayât bir 
hayât-ı zalâm-engîz, daha doğrusu bir amâ-yı hayâtîdir.
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Güneşden bütün kâinâta bir seyl-i serîʻ-i tûfân-hîz ile akıp giden 
şelâlât-ı ziyâiyenin rengi beyâz ve sîmîndir. Fakat bu renk bir reng-i aslî 
değil. Şuʻâʻ-i şems billûrîn bir menşûrdan geçirilecek olursa ziyâ-yı ebyaz, 
kendisini vücûda getiren şuʻâʻât-ı mülevvenenin derece-i inkisârları bir ol-
madığı için yedi levn-i aslî tahallül eder. Bu renkler hafîf ve az sürekli bir 
yağmurdan sonra görülen kavs-i kuzahdaki elvânın aynıdır. Zâten o hâdi-
se-i bedîʻa-zâd dahi katarât-ı muʻallakaya tesâdüf eden şuʻâʻâtın dûçâr-ı 
tahallül olmasıyla o manzarayı almışdır. Bu renklerin bir arada görün-
melerine "tayf-ı şems" denir. Tertîbleri sarı, turuncu, kırmızı, yeşil, mor, 
benefşe, mâvi. Bu şuʻâʻâtdan kırmızıya kadar olanların teʼsîri hükmî ve 
harûrîdir [135] ve güneşden gelen harâret en ziyâde o şuʻâʻât ile gelmekde-
dir. Yeşilden mâviye ve mâviden ötesine kadar olanların teʼsîri kimyevîdir. 
Bunlar kâinât-ı mâddiyede birçok tahallülât ve terkîbâta sebeb olurlar. İşte 
asıl hayât ve mâhiyet-i hayâtı behredâr-ı feyz eden bu şuʻâʻât-ı kimyevi-
yedir.

Bu şuʻâʻât-ı kimyeviyenin ötesinde de gözle hissi kâbil olmayan ve 
teʼsîrât-ı kimyeviyeleriyle mevcûdiyetleri müsbet olan bir takım şuʻâʻât var 
ki, işte bunları "şuʻâʻ-i esved", "ziyâ-yı gayr-ı merʼî" taʻbîr-i tezâd-âmîzle-
ri ile tavsîf etmek îcâb ediyor. Birçok hikmet-şinâsân "röntgen şuʻâʻâtı"nı, 
N şuʻâʻâtını bu mâvinin mâverâsındaki şuʻâʻât sırasına dizmek fikrinde-
dirler.

Biz burada asıl şuʻâʻât-ı şemsiyeden, yani ziyâ-yı tabîʻîden mahrûmiye-
tin netâyicini, ziyâ-yı şemsin ifrât ve ibzâlinin mazarrâtını beyân edeceğiz:

Mahbûshânelerde, maʻden kuyularında, bazı fabrikalarda insânlar gece 
gündüz ziyâ-yı sınâʻînin tenvîrâtıyla güzerân-ı ömre, çalışmağa mecbûr 
olurlar. Bu gibilerde hayâtın reng-i tarâvet-nümâsı zâil olur. Bunun yerine 
balmumu rengine yakın, hâsif, soluk bir levn kâim olur. Ziyânın tarâvet-i 
cildiye ve reng-rû üzerine olan bu teʼsîri en ziyâde Kutublar'da göze çarpı-
yor. O nevâhî-i muzlime ve bâridede aylarca mümted, kesîf, kasâvet-engîz 
bir hayâtın hâlât-ı rûhiye-i insâniye üzerinde hâsıl edeceği teʼsîr-i hurd-
sûz şöyle dursun, oraların hayvânât ve behâyiminde bile bir renksizlik, 
husûsî bir solgunluk görülür. İklîmlerimizi tezyîn eden bu zengin, bu tarâ-
vet-nümâ nebâtât ve hayvânâtdan orada eser bile görülmemekdedir.
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[136] Bu Solgunluğun Sebebi Nedir?
Ziyâsızlık en ziyâde kanı musâb ediyor, kanın eczâ-yı müşkilesinden 

birçoğunda keyfen ve kemmen noksân görülüyor. Şâyed bu mahrûmiyet-i 
ziyâ senelerce devâm ederse kanın dûçâr olacağı bozukluk netîcesi birçok 
hastalıklar husûle gelir. Damarlar ufak bir çizgi veya sıyrık sâikasıyla bir-
çok kan zâyiʻ etmeğe müheyyâ bulunurlar. Beden lenfevîliğe, solgunluğa, 
sıracaya, verem ve karahummâ gibi birçok intânî hastalıklara müheyyâ bir 
zemîn-i müsâʻid hâlini alır. İşte maʻden kömürü amelesinde, mahbûslarda 
görülen veremliliğin büyük sebebi bu ziyâsızlıkdır.

Ziyâ-yı şemsin hayât-ı beşere fâidesi olduğu kadar mikroblara, hayâtın 
o korkunç düşmânlarına da zararı vardır. Tufeylât-ı maraziyenin en büyük 
düşmânı, en büyük muhribi "güneş"dir. Duclaux, Arloine gibi meşâhîr-i 
erbâb-ı fen, meşhûr Buhter gölgede üç günde telef olan mikrobların güneş-
de üç sâʻatde telef olduklarını meydâna koydular.

Ziyânın göze olan teʼsîri de ayrıca bir şeydir. Mahrûmiyet-i ziyâ içinde 
kuvve-i rüʼyet son derece rikkat peydâ eder. Dâimâ karanlık bir mahalde 
vakit geçirmeğe mecbûr olanlar karanlıkda bile iyice görmeğe başlarlar. 
Fakat bunu bir fâide zannetmeyiniz. Çünkü böyle bir adam güneşe çıkınca 
gözleri kamaşır, güneşde ve bol bir ziyâda gözü önündeki eşyâyı bile gö-
rememeğe başlar.

Gelen ziyâ kâfi bir derecede olmazsa, göz ziyânın sath-ı vürûdunu ge-
nişletmek için bebeklerini tevsîʻ eder, daha çok şuʻâʻât almak ister. Bu bir 
fiʻl-i mihanikî olup adalâtın fiʻliyle husûle gelir ve bu fiʻl tekerrür ede ede 
adalâta bir nevʻ rehâvet [137] ârız olup göz ancak yakından görebilecek bir 
tarzda dûçâr-ı tahavvül olur. İşte "miyop" yâhûd "kasr-ı basar" denilen illet 
bu vechile ziyânın azlığından ileri gelmekdedir.

Ziyâsızlığa Karşı Ne Yapmalıdır?
Mesâkine birçok pencereler açarak ziyânın bol bol nüfûzuna müsâʻade 

etmeli. Amele vesâir ise münâvebeten işlemek üzere bedenlerini ara sıra 
teʼsîr-i şifâ-bahşâ-yı ziyâya maʻrûz kılmalıdırlar.
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Mülevven ziyâlardan sıhhate en ziyâde fâidesi dokunan mâvi ve ye-
şil ziyâlardır. Bu renkler tabîʻatın da en latîf ve güzîde elvânıdır. Semâ, 
denizler, çiçekler, ağaçlar, hâsılı tabîʻata letâfet veren bütün renkli şeyler 
hemen bunlarla mülevvendir. Kırmızı, sarı renkler hem gözü hem de beyni 
yorarak baş dönmesi, göz kararması hâsıl ederler.

Bir de bazı ovalar, dağ tepeleri var ki, dâimâ kar ile mestûr bulunur-
lar. Buralarda yaşayanların gözleri karın sath-ı sîmîninden inʻikâs eden 
şuʻâʻât-ı şedîdenin teʼsîri ile muʻannid ağrılara, iltihâblara dûçâr olurlar. 
Şiddetli bir ziyânın doğrudan doğruya uzv-ı rüʼyet üzerine tatbîki de bu 
teʼsîr-i muzırrı hâsıl eder.

Sıcak, Sıcak Vurması, Teşemmüs (Güneş Çarpması)
Buradaki sıcakdan maksad güneşin harâretidir. Bu harâretin vezâif-i 

aʻzâ üzerine icrâ eylediği teʼsîr kâbil-i inkâr mıdır?

[138] Harâret Bedenimizde Ne Yapıyor?
Harâretin teʼsîriyle evvelâ cild kızarır, nemnâk bir hâle gelir. Kızar-

masına sebeb, cildin alt tabakasındaki küçük damarların sıcağın teʼsîriyle 
genişlemeleri ve kan ile dolup şişmeleridir.

Vücûd şiddetle terlemeğe başlar. Bu terlerin tebahhuru bedenin harâre-
tini izale eder. Böyle terin, yani kanımızdaki suların fışkırırcasına hârice 
akması şiddetli bir susuzluk hâsıl eder. Böbrekler dahi faʻâliyetden kaldık-
ları için idrâr azalmağa başlar. Bu cüzʼî idrâr dahi kanın susuzluğundan 
dolayı levn ve kıvamca daha koyu olarak çıkar. Tebahhurât ziyâde olmak-
la berâber vücûd yine harâret-i garîziyesini soğukdaki kadar zâyiʻ etmez. 
Harâret-i garîziye bedende birikip kalır. Binâenaleyh idâre-i beden tekrâr 
harâret hâsıl etmeğe muhtâc olmadığı için gıdâ almağa lüzûm görmez. 
Buna mebnîdir ki, şiddetli bir sıcakda iştihâ azalır. Beden muhtâc-ı harâret 
olmadığı için insân ufak bir hareketde bulunmak istemez. Bütün bedende 
bir keselân-ı tâm hüküm-fermâ olur.

İşte bu sebebden dolayı mizâc ve sıhhate bir nevʻ inhirâf târî olur. 
Havânın ufak bir tebeddülü, tazyîkinin fazlalığı bedenimizde tahavvülât-ı 
maraziye hâsıl etmeğe başlar.
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Sıcak bu kadarla kalsa neyse ne!
Şiddetli bir sıcak sıhhatimiz için bir tehlike teşkîl edebilir. Çünkü ekse-

riyâ ölümle netîcelenen "sıcak vurması"nı hâsıl eder. Havâ durgun, sâkin 
ve rutûbetle meşbûʻ olunca sıcağın bu teʼsîr-i menhûsu icrâ edeceğinden 
korkmalıdır. Bu gibi hâlâtda ter tebahhur etmez, beden de serînleşemez.
[139] Havâ pek kuru olursa ter şiddetle tebahhur eder. Fakat tebahhur 
eden teri telâfî edecek kadar su içilimezse yine iş fenâya sarar. Çünkü 
her iki takdîrde de vücûdumuzun hâsıl etdiği harâret bedenimizde, en-
sicemizde birikip kalır. Ensice derûnunda cevelân ve deverân eden kan 
şiddetle ısınmağa başlar. Harâreti derecelerce artar. İşte bunun netîcesi 
olarak sıcak vurması dediğimiz hâlet-i vahîme zuhûr eder.

Sıcak Vurmasının Alâimi Nedir?
Bu hâl en ziyâde izdihâmlı yerlerde ve sıcak havâlarda görülür. Çehre 

kızarır, başda şiddetli bir sıcaklık hissolunur. İnsân lakırdı söyleyemez, 
sorulan suâle cevâb veremez. Âdetâ bir rüyâ ve hayâle dalmış gibi durur. 
Sonra şahıs birdenbire kendi kendini gâib eder ve ihtilâcât-ı şedîde içinde 
olduğu yere yığılıp kalır.

Böyle bir hâl vukûʻunda ilk tedbîr hemen bir tabîb getirtmekdir. Tabîb 
gelinceye kadar hastayı açık havâya çıkartmak, yüzüne, bütün bedene so-
ğuk sular serpmek, boynunu, boğazını, göğsünü, karnını açacak vechile 
elbisesini çıkarmak, başını yukarıya kaldırmak ve buzlu suya batırılmış 
tülbend veya derûnu buz dolu bir lastik torba ile temâsda bulundurmak 
îcâb eder.

Mümkünse bütün vücûdunu "kolonya" suyuyla oğmalı, amonyak, sirke 
gibi şeylerden koklatmalı, ellerini, yüzünü, göğsünü tartîb etmelidir. Bay-
gınlık devâm edip gidiyorsa sol memenin etrâfını sertçe bir fırça veya kıl 
bir eldiven ile hafîfçe oğmalı ve oraya hardal lapası veyâhûd hardal kâğıdı 
yapışdırmalıdır.

[140] Hasta açılmağa başladığı zamân bile yine bir müddet istirâhat 
etdirmeli ve bir kaşık su derûnunda birkaç damla lokman rûhu içirmeli.

Fakat adamcağızın düşer düşmez nefesi kesilmişse o zamân teneffüs-i 
sınâʻî icrâ etdirmeli, vücûdunun her tarafına soğuk su serpmeli.

Bu sıcak vurmasına yakın bir ârıza var ki, ona da "teşemmüs" (güneş 
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çarpması) diyorlar. İzdihâm filân olmasa da olur. Ekseriyâ güneşin altında 
baş açık durmak ve başı öğle güneşinin şiddetli sıcağına maʻrûz bulundur-
makla oluyor.

Baş ısınınca beyne kan hücûm eder. Netîcesi olarak, baş dönmeleri, ku-
lak uğultuları, göz kamaşması, şiddetli baş ağrısı, gaseyân, istifrâğ hâsıl 
olur. Hasta kendini gâib ederek düşer. Güneş daha şiddetle icrâ-yı teʼsîr 
ederse çarpınma, sayıklama gibi hâller de görülür. Böyle bir fenâlığın 
ölümle nihâyet bulması da nâdir değildir.

Böyle bir kazâya dûçâr olanlar derhâl serîn bir mahalle getirilmeli ve 
sıcak vurmasında zikredilen tedâbîr-i tahlîsiyeye teşebbüs olunmalıdır.

SOĞUK, SOĞUĞA KARŞI İTTİHÂZ OLUNACAK TEDÂBÎR

Soğuk deyince hâtıra bütün karları, buzları, mangalları ve sobaları ile, 
titretici ve dondurucu rüzgârlarıyla tahammül-fersâ bir mevsim, bütün 
debdebe ve anʻanesiyle "kış" gelir. Evet, soğuk kışın yâdigâr-ı icrââtıdır. 
Bütün tabîʻatın bir ridâ-yı [141] gılzet-engîz şiddete büründüğü bu mev-
simin sıhhat-i bedenimize icrâ eylediği teʼsîr en ziyâde soğukluğundan 
neşʼet etmekdedir.

Soğuk Bedenimize Nasıl Teʼsîr Ediyor?
Soğuk evvelâ cilde teʼsîr eder. Cildin altındaki küçük damarları sıkış-

dırır, çaplarını küçültür, "infizâc" denen ve esâsen terk-i tebahhurundan 
ibâret olan fiʻl-i tabîʻîye halel ârız olur. İdrârın mikdârı artar, rengi açılır 
ve daha berrâk olur. Havâ pek soğuk olduğu için temâsda bulunduğu be-
denin harâretini almağa ve bundan dolayı vücûd şiddetle üşümeğe başlar. 
İdâre-i beden bu harâret zâyiʻâtını telâfî etmek için faʻâliyet-i iğtidâiyesini 
artdırır. Bunun netîcesi olarak harâret hâsıl edecek gıdâlar, yağlı, şekerli, 
nişastalı şeyler kemâl-i iştihâ ile yenilmeğe başlar. Bundan başka bedende 
de bir arzû-yı hareket peydâ olur ve bu hareketden hâsıl olacak harâret de 
bedenin zâyiʻât-ı harûriyesini telâfîye yardım eder. Demek vücûdumuz bu 
vechile kendi ihtiyâcâtını tedârüke kendisi kıyâm etmiş olur.
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Soğuk Ne Gibi Hastalıklar Hâsıl Eder?
"Soğuk alma"nın ne kadar fenâlıklar hâsıl edeceğini herkes kendi nef-

sinde tecrübe etmişdir. Soğuk "iltihâb" denen hâlet-i maraziyenin en mü-
essir sebebidir. Ziyâdece bir soğukda müzmin veya hâd romatizmalardan, 
yan ağrılarından, âlâm-ı asabiyeden şikâyet edenler çoğalır. Soğuğun teʼsî-
riyle hâsıl olan hastalıklardan ishâller, göğüs ve bağırsak nezleleri şâyân-ı 
işʻâr şeylerdir. İltihâbın ağız, burun, boğaz, nefes boruları, akciğerler gibi 
nikât-ı mühimmeye kadar yayıldığı görülür.

[142] Bu iltihâblarda evvelâ kanın oraya hücûmundan dolayı bir kır-
mızılık ve kabarıklık görülür. Sonra hastalığın boğaz, göğüs veya gözde 
olmasına göre aksırmak, öksürük, havf-ı ziyâ, boğaz kuruması, ses kısıklı-
ğı hâsıl olur. Sonra iltihâblanan noktanın ifrâzâtı artmağa ve berrâk bir su 
şeklinde hârice akmağa başlar. Evvelce kurulukla başlayan nezle kemâle 
erer. Öksürük çoğalır, balgam söker. Bu ârızât hafîfçe olursa takayyüdât-ı 
âdiye ile geçerlerse de soğuğun devâm-ı şiddeti hâlinde hummâlar, ağrılar 
vesâir fenâlıkların zuhûru gecikmez. İttihâz-ı tedâbîrde bir parça kayıdsız-
lık ve ihmâl de gösterilirse âdî bir nezle vahîm bir hastalığa müncer olur 
ve hayâtı tehlikeye maʻrûz kılar.

Soğuğa Karşı Ne Gibi Tedâbîr İttihâz Etmelidir?
Bu hastalıklar soğuğun teʼsîriyle husûle gelirlerse de işde diğer bir takım 

sebeblerin, hastadaki sû-i iʻtiyâdâtın ve bedendeki tâkatsizliğin de büyük 
dahli vardır. Eskiden etıbbâ rüzgârdan, soğukdan, rutûbetden ziyâdesiyle 
korkar ve ehemmiyetsiz bir cereyân-ı havâya karşı tedâbîr-i mühimme ve 
müessireye tevessül ederlerdi. Bugün bu tedâbîrden birçoğunun bîhûdeliği 
tebeyyün etdi.

Soğuğa ve rüzgâra karşı en mühim tedâbîr, vücûdu geniş ve sıcak elbise 
ile örtmek, şâyed elbise ıslanırsa vakit geçirmeksizin değişdirip kurusunu 
giymekdir. Fakat soğukdan kaçınmak maksadıyla kendimizi, meskenimizi 
serbest-i havâdan mahrûm etmek ve kapıları, pencereleri sımsıkı kapamak 
âdetâ hayât ve sıhhatden nefret etmek demekdir. Çünkü soğuk ve serîn 
havâdan bu kadar şiddetle sakınılacak olursa vücûd [143] salâbet-i lâzıme-
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sini zâyiʻ ederek nârînleşir ve teʼsîrât-ı cevviyeye mukâvemet edemeyecek 
bir hâle gelir. Binâenaleyh artık hükm-i havâya göre kendisini idâre ede-
mez, kolay kolay soğuk alır ve ehemmiyetsiz bir sebeble incinip hasta olur.

Kar ve Buz, Donma, Donmaya Karşı İttihâzı Lâzım Gelen Tedâbîr
Kar, buz tabîʻatın hayâtdâr olanlara karşı istiʻmâl etdiği en şiddetli bir 

vâsıtanın, soğuğun âsâr-ı mâddiyesindendir.

Bunlara karşı zekâsı en ibtidâî olan hayvânât bile ittihâz-ı tedâbîr ve 
teʼsîs-i müdâfaʻâtda kusûr etmezler. Mesken ü meʼvâsı olanlar oralara çe-
kilirler. Fıtratın kendilerini en sıcak ve yumuşak kürkler içine büründür-
düğü hayvânâtda bile yine bir eser-i havf u hırâş görülür. Dağların, ovala-
rın, bayırların, bütün arzın geniş bir beyâzlığa büründüğü o ân-ı buhrânda 
hayât-ı ictimâʻiyenin tehyiʼe eylediği vesâit sâyesinde sıcak bir odanın 
rehâvet-i hodgâmânesine bürünerek bu kâinât-ı sefîd-fâmı seyretmek biraz 
şâʻirâne olsa bile o anda beşeriyetin birkaç ferd-i süflînin bu beyâz kitleler 
arasında bir hâb-girân memâta dalmak üzere uzanıp gömülmesi nâdir de-
ğildir. İşte buna "donma" diyoruz.

Donma muhtelif derecelerde görülebilen bir ârıza-i maraziyedir. Vücû-
dun şiddetli bir soğuğa maʻrûz olan kısmı evvelâ birden[144]bire soğur, 
sararır, âdî bir meyyit eline benzer. Cildin üzerinde bir takım kabarcıklar 
peydâ olur. Nihâyet bu vechile üşüyen aksâm-ı bedende hayâtdan eser kal-
mayarak temevvütün, çürümenin bütün alâimi âşikâr olur.

Bu şiddetli donma esnâsında bedenin en ziyâde teʼsîryâb olan kısmı 
kalbden en uzak olanı ve en az hareket edenidir.

Buna mebnîdir ki, donma âsârı evvelâ burunda, kulaklarda bedîdâr 
olur. Böyle şiddetli bir soğukda ayazlamak mecbûriyet-i elîmesinde bu-
lunan bîçârelerde kollarla ayakların donmuş bulunması da bundan ileri 
gelir. Binâenaleyh böyle soğuk bir havâda bir müddet durmak îcâb ederse 
mümkün mertebe icrâ-yı hareket etmeğe, kımıldanmağa çabalamalı, öyle 
zamânlarda soğuğun verdiği uyuşuklukdan dolayı kâbûs-ı memât-engîz 
gibi yatmağa insânı celb ü cezb eden arzû-yı nevme galebe etmeğe çalış-
malıdır.
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Donmuş Bir Felâketzede Nasıl Kurtarılır?
Şunu bilmelidir ki, soğuğun teʼsîriyle donan bîçâre tamâmıyla ölmez-

den evvel bir mevt-i tâhirî geçirir. Bu devirde şahıs iyiden iyiye bayılmış 
ve kalb durmak derecelerine gelmişdir. Bu hâl, hakîkî ölümün ilk kademe-
si sayılır. Gark olanlarda, boğulanlarda, donanlarda, şiddetli bir teessür-i 
asabîye tutulanlarda görülür. Bu hâli görünce vazîfe-i necîbe-i beşeriyet 
îcâbınca, evvelâ kazâzedeyi hayâta getirmeğe çalışırız. Soğukdan donmuş 
bir bîçâreyi hayâta getirmek için pek nâzik ve mühim tedâbîre tevessül 
etmelidir. Evvelâ bedeni ısıtmalı, sonra da kanın deverânını teʼsîs etmeli-
dir. Bu icrââta birdenbire teşebbüs olunursa [145] donmadan daha fenâ bir 
ârıza, ölümün kendisi daʻvet edilmiş olur.

Donmuş vücudu, birdenbire harârete maʻrûz bulundurmamalıdır. Ev-
velâ kazâzede soğuğun şiddet-i teʼsîrinden mahfûz, fakat ısıdılmamış bir 
yere naklolunur. Orada elbisesi kemâl-i dikkat ve tedbîr ile soyulur. Çünkü 
dikkat edilmezse bir dürüşt hareket ile donmuş bir kolun kırılması muh-
temeldir. Sonra çıplak vücûd kar ile örtülür. Biraz sonra büyücek bir kab 
derûnuna soğuk su koyup donmuş bedeni derûnuna daldırmalı, kollarını, 
göğsünü, bacaklarını kar ile yâhûd soğuk suya batırılmış tülbendler ile oğ-
malı ve böylece birkaç sâʻat uğraşmalıdır. Kollar ve bacaklar yumuşar, 
cildin soluk rengi penbeleşmeğe başlar.

Harâret-i garîziye biraz teessüs ederse o zamân kazâzedeyi ısıtılmamış 
bir yatağa götürüp kendi kendisine teneffüs-i sınâʻî icrâsına devâm etmeli-
dir. Hastanın aklı başına gelip de harâret-i beden, teneffüs tamâmıyla yolu-
na girince sıcak bir yatakda hâl-i istirâhate terki lâzım gelir. Donma yalnız 
bir kol veya bacağa yâhûd vücûdun mahdûd bir noktasına münhasır kalırsa 
yine aynı tedâbîre tevessül etmelidir. Donan kısmı âteşe yaklaştırmamak, 
karla soğuk suya daldırılmış tülbentlerle oğmak ve böyle oğarken cildi 
zedelememeğe son derece dikkat etmek gerekdir. Çünkü cild zedelenecek 
olursa açılacak yaralar bir türlü iltiyâm kabûl etmezler.

Şâyed derinin bir noktası zedelenirse hemen orayı üzerine temiz bir yağ 
sürülmüş temiz bir tülbend ile bağlayıp teʼsîrât-ı hâriciyeden muhâfaza 
eylemelidir.
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[146] Kopenhag'da Muʻallim Finsen Müessesesi'nde güneş banyosu

[147] Ziyâ Müessir Bir Devâdır.
"-Ziyâ girmeyen yere hekîm girer".

Kâinâtda teneffüs eden, yaşayan her şey ziyânın teʼsîrât-ı hayât-bahşâsı 
tahtındadır. Seyr-i şemsi taʻkîb eden ve âftâb-ı âlem-tâba bilâ-ârâm nigâh-ı 
âşıkânede bulunan bazı ezhârı bildiğimiz gibi maʻdeniyât, hattâ ahcârın 
bile ziyâdan müteessir ve bazı teʻâmülât ve imtizâcâta dûçâr olduğunu gö-
rüyoruz.
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Ziyâ ile tedâvîden evvel
"Lüpüs" hastalığı

Ziyâ ile tedâvîden sonra

Ziyâ, gıdâ ve havâ ile birlikde "sehpâ-yı hıfz-ı sıhhat"i teşkîl etmekdedir.

Ziyânın bu teʼsîrât-ı şifâ-bahşâsından tabâbet istifâde eylemekdedir.

[148] "Tayf-ı şems"i teşkîl ve terkîb eden şuʻâʻât-ı muhtelifenin havâss-ı 
devâiyelerini mütâlaʻa ve bu bâbda tecârüb-i adîdede bulunarak emrâz 
veya âfât-ı cildiyeye, husûsuyla lüpüs denilen oldukça vahîm ve muʻannid 
bir hastalığa karşı teʼsîrât-ı hasenesini müşâhede eyleyen Kopenhag Tıb 
Mektebi muʻallimlerinden Finsen'in şu son zamânlarındaki taharriyât-ı se-
meresiyle:

1-Eşiʻa-i kimyeviye-i ziyâiyenin mikrobları ihlâk

2-Cildde bir iltihâb îkâʻ

3-Cilde nüfûz edebildiğini ve şuʻâʻât-ı ziyâiyeden havâss-ı mezkûreyi 
en ziyâde câmiʻ olan mor veya lâciverd renginde bulunanlar olduğu sâbit 
olmuşdur.

"Ziyâ ile tedâvî"yi pek ileri götüren bu muʻallim şuʻâʻât-ı şemsiyeyi 
cemʻ için içi nühâs mürekkebâtından bir mahlûl ile mâviye boyanmış su 
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ile dolu adeseler kullanıyor. Resimlerden ikisi Muʻallim Finsen'in teʼsîs 
eylediği dârü't-tedâvîde lüpüs hastalığına mübtelâ marzâtın sûret-i tedâvî-
sini göstermekdedir. Bunun için şuʻâʻât-ı kimyeviyesi daha müessir olan 
ziyâ-yı elektrikî kullanılmakdadır. Hastaların gözleri ve kıtaʻât-ı sâlimeleri 
teʼsîrât-ı kâviyesi ziyâde olan şuʻâʻât-ı şifâ-bahşâdan masûn bulundurul-
muşdur. Diğer resimler ve levhalar da açık havâda ziyâ-yı şems ile tedâvî-
yi göstermekdedir. Gözlerine siyâh câmlı gözlük takmış hastalar kanepe, 
yatak üzerinde uzanmış ve mümkün mertebe yükseğe kaldırılan başları 
şuʻâʻât-ı şemsiye-i şedîdeden sakınılmışdır. Hizmetçiler, mihrâkın dâimâ 
mahall-i tedâvîye düşmesi için adesenin istikâmetini tanzîm etmekdedir-
ler. Muʻallimin bir senede taht-ı tedâvîye aldığı 463 hastadan 311'i şifâyâb 
olmuş ve kusûru esbâb-ı [149] muhtelifeden nâşi tedâvîye devâm edeme-
mişdir. Bu usûl-i tedâvîyi yakından görmek üzere bilhâssa Kopenhag'a 
 

azîmet eyleyen Lyon Mekteb-i Tıbbîsi Nâzırı Lorta?! ile Doktor Genoud 
başlarına geniş, beyâz şapka giymiş, gözlerine siyâh gözlük takmış [150] 
ve başından aşağı beyâzlara bürünmüş otuz kadar hizmetçi kızların bâğçe-
de tedâvî-i marzâ ile uğraşmalarını "hoş bir manzara" diye tavsîf ediyorlar.

Güneş ile tedâvî: Hastalar arkalarında bol kollu, kısa birer gömlek, 
ellerinde birer kazma, çapa olduğu hâlde çalışıyorlar.
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Sonraları Muʻallim Finsen çiçek hastalığının yaralarını da nedebe bı-
rakmamak üzere kırmızı ziyâ ile tedâvîye şürûʻ etmiş ve muvaffak da ol-
muşdur.

[151] Güneş ile tedâvî: Şu sahne-i latîfe bir devre-i istirâhat irâʼe ediyor.

[152] TOZ VE DUMAN

Hayât-ı beşer üç şey ile kâimdir: Su, gıdâ, havâ. Bunlardan su hakkında 
geçen seneki Nevsâl'de şâyân-ı istifâde bir bahis derc etmişdik. Bu sene-
kinin ise sernâme-i iftitâhı su oldu. Evvelce birçok memleketlerde senevî 
binlerce vefeyâta sebebiyet veren, vakit vakit âdetâ bir maraz-ı müstevlî 
gibi tahrîbât icrâ eyleyen karahummânın bugün azaldığı ve bu azalmanın 
suların güzelce süzülerek içilmesi sâyesinde husûle geldiği tebeyyün et-
miş bir hakîkat-i fenniyedir. Hamburg gibi büyük bir şehirde evvelce her 
sene yüzlerce adamı hâk-i helâke seren o korkunç karahummâdan bugün 
en ziyâde masûn ve âdetâ muʻâf olan yine Hamburg'dur. Çünkü suyolları 
düzeltildi, sular güzelce süzülüyor. Herkes ya mikrobu daha az veya büs-
bütün mikrobsuz "sâf sular" içmeğe başladı.

Gıdâ da ayrıca bir mesʼeledir. Onun için dahi bu seneki Nevsâl'de her-
kesin anlayabileceği bir tarz-ı telkîn ile yazılmış bir-iki bahis bulunduru-
yoruz.
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Havâ için bir bahs-i mahsûs varsa da biz burada havânın tozu ve du-
manı nokta-i nazarından olan ehemmiyetini nazar-ı dikkate alıyoruz. Çün-
kü bugün tamâmen tahakkuk ediyo[r] ki, umûm teneffüs hastalıklarının, 
husûsuyla akciğer vereminin sebebi hep havânın toz ve dumanı, bu toz ve 
dumanın hâvî oldukları hastalık tohumlarıdır.

[153] Güneş ile tedâvî: İdman

[154] Havânın her cihetden ehemmiyeti ziyâdedir. Havâ, hayâtın hamî-
ridir! Her kavme evsâf-ı mahsûsasını veren, her millete husûsî bir sîmâ, 
bir kılık teʼmîn eden havâdır.  Hattâ kadîm Yunanîlerin terakkiyât-ı dakî-
ka-i sınâʻiyeleri hep hıffet ü safvet-i havâya haml olunuyor. Hatîb-i şehîr 
Çiçeron ağır bir havâ teneffüs eden Boethiahlıların zekâca geri olduklarını 
dermeyân ediyor. Burada medâr-ı bahs olan havâ her zamân teneffüs etdi-
ğimiz havâdır. Çünkü bu havâ Edîb-i şehîr Théophile Gautier'nin "havâ-
yı sâf", "havâ-yı rabbânî" dediği kır ve dağ havâsına benzemez. Meselâ 
Keşişdağı'nın başında, hiçbir tohum-ı marazla mülevves olmayan evsâf-ı 
havâda bir parça et haftalarca bozulmaksızın, kokmaksızın kalabilir. Hâl-
buki her gün teneffüs eylediğimiz havâlarda birçok tohum-ı emrâzı besle-
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yecek vesâit vardır. Vâkıʻâ sokaklar genişliyor, yollar açılıyor, şehirlerin 
sâhası tevessüʻ ediyorsa da yine gece derûnuna çekildiğimiz mahzenlerde, 
o kapalı, mülevves, berbâd yerlerde mahbûs kalıp deverân-ı havâ ne kadar 
bulaşık, ne kadar tozlu, hattâ ne kadar müteʻaffin ve müstekrehdir. Ekse-
riyâ böyle mahsûr yerlerde sıkılınca:

"-Of, biraz da havâ alalım!" diye kırlara, geniş sâhalara, tabîʻatın o 
cevv-i mebzûl-i sâfına cân atarız. Tebdîl-i havâlar, kırlarda, sayfiyelerde 
geçirilen o ömr-i havâîler hep şehir havâsından bıkmak, tiksinmek sâikala-
rıyla ihtiyâr olunur ve dikkat olunsa her sene tebdîl-i havâya gidenlerimi-
zin, sayfiyelere ilticâ edenlerimizin adedi artıyor…

Rumeli ve Anadolu'nun ekserî yerlerindeki yayla âlemini yavaş yavaş 
büyük şehirler gasb edecekler… Biz etıbbâ dahi, bu [155] ihtiyâc-ı mübre-
mi iyice bildiğimiz için zaʻfdan, düşkünlükden şikâyet edenlere:

"-Açık yerlerin havâsını teneffüs ediniz" diyoruz.
***

Ekseriyâ sokakda giderken kaldırım ortasından kalkan bir toz ve duman 
girdbâdı içinde kalırız. Hattâ evlerimiz bile bu tozlardan, bu mikrob tûfân-
larından âzâde değildir. Bir odayı günde iki-üç defa silip süpüremezsek 
sütûh u zemînine birkaç milimetrelik bir tabaka toz birikdiğini görürüz. 
Odada ve dâirede bulundurulan nebâtâtın, çiçeklerin yaprakları bu tozla-
rın en hassâs miʻyârıdırlar. O yaprakları bir gün silip silkemeyiniz. Kirli, 
beyâz ve âdetâ hâv gibi bir toz tabakasına büründüklerini görürsünüz. Bu 
toz tabakasını yıkamayınız, yaprakların içini temizleyerek havâyı tenef-
füs edebilecek bir hâle getirmeyiniz, yavaş yavaş yapraklardaki revnak u 
tarâvetin zâil olduğunu, o nâzik evrâk-ı nebâtiyenin sararıp solarak âdetâ 
teverrüm etdiklerini görürsünüz!..
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Öteye Beriye Biriken Bu Tozlar Ne Gibi Şeylerdir?
Toz âdetâ bir mecmûʻadır. Tozda her şey bulunur. Fakat zararsız görü-

nen ince ve yumuşak tozlara bir kere de bir pertev-sûz veya hurde-bîn ile 
bakınız. İçinde birçok nebât hatları, maʻâdin ve emlâh billûrları, parmakla 
hissolunmayacak derecede ince ve tozumsu bir takım zerrât, is ve kömür 
parçacıkları görürsünüz.

Muʻâyenenizi daha ileri götürürseniz, husûsuyla hurde-bîni iyice kul-
lanmanın usûlünü bilirseniz, bu tozların içinde mikrobları, emrâzın o sinsi, 
o eğri büğrü müessirât-ı mâddiyesini seçebilirsiniz.

[156] Mikroblar… Bu tufeylî mantarlar havâyı da âzâde bırakmıyor-
lar. Paris'de Poissonnière Câddesinde akşam üzeri bir adam boyu yerden 
alınan bir metre mikʻabî havâda Doktor Badlerin 13.000 kadar mikrob 
mecmûʻası sayabilmişdir. Saint Louis Hastahânesi'nin bir metre mikʻabî 
havâsında 22.000 kadarı sayıldı. Görülüyor ki, mikroblar havâda da pek 
mebzûl ve pek münteşir bir hâlde bulunuyorlar. Bereket versin ki, bu mu-
zır mantarların hepsi de hastalık hâsıl edemiyorlar. Çünkü havânın şiddetli 
cereyânları, ziyâ ve güneşin harâreti bunları herkesi mutazarrır edemeye-
cek bir hâle getiriyorlar.

Havâda bulunan toz ve gubâr-ı talʻ
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Havâdaki mikroblar

Bazı nebâtât tohumları
Havâda bulunan mikroblar ve tozlar

İşte bu tozları, bu tozların üzerlerindeki birçok mikrobları [157] her 
gün yutup duruyoruz. Fakat birçok mikrob olduğu gibi bağırsaklarımız-
da, boğazımızda dahi birçok mikroblar var. Bunlardan o kadar çok zarar 
görmüyoruz. Fakat havâdaki mikroblar en ziyâde teneffüs âlâtına musallat 
oluyorlar. Teneffüs edince havâ ile berâber mikrobları da akciğerlerimize 
daʻvet ediyoruz. Bedenimiz ise bu muzır zerreleri defʻe çalışıyor. İşte ara 
sıra sümkürürken ifrâzât-ı enfiyenizin siyâh çıkması hep o mikroblar ile 
mülevves olduğundandır. Denilebilir ki, burundan akan o yapışkan mevâd 
âdetâ mikrob ve toz süpürmekdedir. Husûsuyla çocuklarda tozları, mik-
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robları defʻ etmek üzere burun dâimâ akar. Bu, fıtratın bedeni muhâfaza 
için ibdâʻ etdiği bir vâsıta-i defʻiyedir.

Fakat bazen burun kurur. Tozlar, mikroblar bedenin o sedd-i müstahke-
mini geçerler. Gırtlağa, nefes borularına inerler. O vakit, oralarda ifrâzât 
çoğalır, balgamlar siyâh çıkmağa başlar. Sonra tozlar ilerledikçe ilerler. 
Akciğerin en kuytu köşelerine, en dar bucaklarına kadar giderler. İşte o 
[va]kit bunları yine dışarı atmağa çalışır ve bunun için derîn derîn öksürür-
sünüz. Fakat bazen bu tozları öksürmekle defʻ edemezsiniz. Tozlar o izbe 
bucaklarda yerleşirler, oraları tahrîş eder, incidir, bir yara hâsıl eyleyerek 
oraya aşılanırlar. İşte birçok akciğer hastalıklarının mikrobları, husûsuyla 
vereminki bedene bu vechile girer. Buna mebnîdir ki, verem uzun müddet 
süren öksürükler, balgamlı göğüs nezleleri ile başlar. Ciğerin o nâzik nesci 
yaralanır, kan ve cerâhat akmağa başlar!..

[158] Tozların şu fenâlıklarını iyice takdîr etdinizse menâfiʻ-i hayâti-
yemiz nokta-i nazarından mazarratlarının azaltılmaları, belki de büsbütün 
izâle edilmeleri iktizâ edeceğini de anlamışsınızdır.

İşte etıbbânın sokakların sulanmasını arzu etmeleri buna mübtenîdir. 
Çünkü bir sokakda toz, duman ne kadar az bulunursa tehlike, hastalık kor-
kusu dahi o kadar az olur…

Meselâ sokakdan geçerken üzerinize doğru teveccüh edip gelen toz 
girdbâdı hiç şübhesiz bir sehâbe-i belâ, bir sâʻika-i maraz, bir tûfân-ı 
hûnîn-i veremdir. Ona maʻrûz olmakdan, bâ-husûs ona başkalarını maʻrûz 
etmekden son derece sakınınız. Evlerinizde hizmetçilerinize, uşaklarınıza 
halıları sokağa silkmemelerini, herkesi tozlar, pislikler arasında bırakma-
malarını tenbîh ediniz! Vereme en ziyâde müstaʻid ve maʻrûz olan hanım-
larımız da eteklerini toz süpürgesi yapmamalarını, Vâsıf merhûmun dediği 
gibi elbiseleriyle "sokak süpürgesi" olmamalarını tavsiye eyleriz. Çünkü 
o geniş süpürgelerin kaldıracağı toz bulutu hem kendilerini hem de arka-
larından gelen bî-günâh ve maʻsûm adamları en ciddî tehlikelere maʻrûz 
kılar. Çünkü bu tozların hanımlara zararı olmasa bile sârî bir hastalığın 
sivâg-ı intişârı oldukları düşünülürse, yine marazın dönüp dolaşıp ilk mü-
sebbibine teşmîl-i sirâyet edebileceği de vârid-i hâtır olur.
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Tozda mikroblardan başka birçok kömür parçacıkları vardı[r]. Bu par-
çacıklar nereden geliyorlar? Gûyâ toprağın, hayvânât ve nebâtâtın havâya 
ihdâ etdikleri birçok şeyler kâfi değil imiş gibi bir de bu kömür parçacık-
ları nerelerden neşʼet ediyorlar? [159] Bu parçacıklar isdir. İsin de menşei 
ocaklar ve dumanlarıdır. Görüyorsunuz ki, toza duman da karışıyor. Toz, 
duman ikisi birleşiyor, bir halîta-i hâile teşkîl ediyorlar.

Bıçkı vesâire ile odundan
hâsıl olan toz

İğne iʻmâlinde 
hâsıl olan toz

Toz hâlinde câm zerrâtı, kırıntıları
Sanâyiʻde, fabrikalarda hâsıl olan tozlar
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Büyücek bir şehirden ne kadar duman çıkdığını anlamak için civârındaki 
yüksek tepelerden birine çıkmalı. Görülür ki, binlerce, yüz binlerce 
yerlerden havâya doğru teveccüh ve suʻûd eden dumanlar şehrin vech-i 
dil-ârâmında bir sehâbe-i nikâb teşkîl ediyor. O derecede ki mebânî-i 
muʻazzamadan başka, sâir mesâkin bir sütre-i zerkâya bürünüyor ve şehir 
heyʼet-i umûmiyesiyle bir ocak, taʻbîr-i kadîmince [160] bir dûdmân hâlini 
alıyor. Hele akşam üzeri yüksekçe bir kıra çıkıp da etrâfa müdüngâh edilirse 
binlerce bacanın birbirleriyle müsâbaka edercesine etrâfa toz ve duman 
yağdırdıkları ve bu dumanların şehrin üzerinde açık mâî bir sis bulutu 
teşkîl edercesine etrâfa dağıldıkları görülür. En ufak bir köy kulübesinden 
en büyük merâkiz-i medeniyenin medâr-ı zîneti olan kâşânelere kadar 
her meskenden, her evden havâya az çok bir mikdâr duman savrulur. 
Hele büyücek merâkizde fabrika ve vapur dumanlarının safvet-i havâya 
îrâs etdikleri tağşîş ü halel cidden câlib-i dikkat ve nazardır. Bunların 
birbirlerine karışdırdıkları dumanlar bazen bir sehâb-ı siyâh hâlinde ziyâ-
yı şemsin vusûlüne mâniʻ olacak kadar kesîf ve kalın bir tabaka teşkîl 
ederler!..

Bu dumanların en büyük mazarratları elbisenizin, fesinizin, gömlekleri-
nizin, yakalıklarınızın üzerine birer "tabaka-i sevdâ" hâlinde tavazzuʻ eden 
lekeler, gözlerinize düşen keskin, muharriş tozlardır. Bu dumanlar bedeni-
mize, vezâif-i bedenimize mühim teşvîşât îrâs eden müessirlerdendirler.

Dumanlar birçok nikât-ı nazardan muzırdırlar. Burada yalnız bazılarını 
nazar-ı dikkate alacağız.

Dumanlar muzırdırlar. Çünkü derûnlarında birçok fenâ gazlar, fenâ ko-
kulu, boğucu, teneffüsümüzü menʻ edici mâddeler vardır. Dumanlar ekse-
riyâ odun ve kömürün ihtirâkından hâsıl olurlar. Derûnlarında h[â]mız-ı 
fahm var. Kükürtlü ve bozulmuş yumurta kokusunda birçok mâddeler var. 
Bunların vücûdunu isbât [161] etmek pek kolaydır. Bir gümüş parçasını 
dumana tutunuz, siyâhlaşır. Çünkü gümüş kükürtle birleşerek kibrît-i fizza 
olur.

Dumanlarda tuzrûhlu, klorlu mâddeler de vardır. Taşkömürü dumanları 
derûnlarındaki flüor mürekkebâtıyla câmları bile müteessir ederler. Onun 
için ocak civârındaki câmlar pek çabuk aşınırlar. Artık bu kadar mülevves 
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ve muharriş bir mâddenin akciğerler gibi nâzik bir uzva neler yapacağını, 
aʻmâk-ı ensicede ne kadar tahrîbât icrâ edeceğini siz düşününüz. Binâe-
naleyh bu tozların, bu dumanların aleyhinde bulununuz, izâlesi çâresine 
bakınız. Bu sâyede belki fenâlığın önünü alabilirsiniz.

Vâkıʻâ hurde-bîn ile bakılacak olursa bu is parçacıklarının bazıları mik-
robdan daha ufak görülür. Fakat bu parçacıklar mikroblar gibi dümdüz 
değildirler. Bunlar ok gibi sivri bir şey, âdetâ mini mini birer kömür iğnesi 
veya birer hançerdirler. Bazen bu sivri şeylerin birçoğu bir araya birikir, 
âdetâ kirpi gibi bir şey, her tarafı cârih bir kitle hâsıl ederler. Bunlar nefes 
yollarına giderlerse oradaki hassâs hücrelerin ehdâbını zedeler, harâb eder-
ler. Sonra bunların zedeleyip âdetâ bir çıban teşkîl etdikleri yerler birçok 
mikrobların hâmili olan tozlar için en raʻnâ birer nokta-i karâr olur. Bu 
tozlar oralara âdetâ birer sapan gibi saplanır ve dâne-i emrâzı ekerler…

İşte bu dânelerin en fenâsı, maʻatteessüf en çok zerʻ olunanı "verem 
mikrobu", yani "Koch basili"dir.

[162] Çünkü bu mikrob her tarafda, şehirlerin her tarafında bulunur. 
Hattâ birçoklarının burunlarında karârgîr olduklarını iddiʻâ edenler dahi 
vardır: Doktor Strauss. Bir sebeb ile teneffüs yolları iyice hâzırlanınca 
dâne hemen yetişir ve mahsûl-i şeâmet-medlûlü bitmeğe başlar.

Arz-ı teneffüs açık ve müsâʻid ise hiçbirimiz basillerin hücûmundan 
âzâde kalamayız. Tozların o keskin, o cârih aksâmı tarîk-ı teneffüsîyi setr 
eden cidâr-ı kavî-i tabîʻîyi, beşere-i kasabiye ve riʼeviyeyi rahnedâr eder, 
oralar delik deşik olur, yani âdetâ tozların o muharriş sapanlarıyla sürülüp 
hâzırlanırsa tohum-ı ziyân-engîz-i verem gelip tavazzuʻ etmekde bir an 
bile terâhî ve ihmâl göstermez. Beşeremizin bütün hücerâtı bu muzır to-
humları atmak, akîm bırakmak için kırılırcasına çalışıp çabaladıkları hâlde 
yine dâne-i müdhiş bir neşv ü nemâ-yı galebe-engîz ile büyümesinde, iler-
lemesinde devâm eder.

Dumanların sûy-ı teʼsîri fabrikalar civârındaki nebâtâtda bile görülmek-
dedir. Ekserî fabrika civârındaki nebâtât soluk, renksiz, tarâvetsiz olurlar. 
O civârlarda otlayan sığırların da az bir müddet zarfında zaʻîfleyerek, sıs-
kalaşarak telef oldukları görülmekdedir.
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Hayvânât ve nebâtâtdaki bu sû-i teʼsîr insânda daha ziyâdedir. Tozlu, 
dumanlı yerlerde, fabrika civârlarında, büyücek şehirlerde âlât-ı teneffü-
siye hastalıkları ziyâdece görülmekdedir. Buna karşı en iyi çâre mümkün 
mertebe tozu dumanı azaltmak, havâyı fennen temiz, sâf bir hâlde akciğer-
lerimize yollamakdır. Bundan [163] dolayıdır ki, hıfz-ı sıhhat fabrikaların, 
duman çıkaracak, toz yapacak hıref ve sanâyiʻin şehir hâricinde ve şehir-
den uzakça yerlere defʻ u tard edilmesini emir ve arzu etmekdedir.

Yalnız tozlu bir havânın teʼsîriyle akciğerler her türlü mikrobu kabûle 
müstaʻid bir hâle gelemez. Buna soğuğun da muʻâveneti lâzımdır. Soğuk 
kanı akciğerlere sevk eder. Ciğerin gışâ-yı muhâtîsi âdetâ tüy gibi kabarır, 
her türlü tozu kabûle müheyyâ bir Acem halısı gibi olur, her gelen orada 
tevakkuf eder. Maʻamâfîh yine en ziyâde icrâ-yı teʼsîr eyleyen tozlar, du-
manlardır. Bütün fenâlığı onlar yapıyorlar. Binâenaleyh hayât-ı beşerin bu 
görünür görünmez düşmânlarından sakınmak, bunlara karşı müdebbirâne 
hareket etmek îcâb eylediğini haber vermek ve bu husûsda size kanâʻat-ı 
kâmile hâsıl etdirmek îcâb ediyor…

O Hâlde Bunlara Karşı Ne Yapmalı?
Evvelâ, mevcûd dumanları mahv etmeli. Dumanlar nasıl mahv edilir? 

Kolay. Yalnız şunu iyice bilmeli ki, her duman semdârdır. Dumanlı havâ 
zehirnâkdir. Mümkün mertebe dumanı azaltmağa ve ona maʻrûz olmama-
ğa çalışılmalıdır. Her fabrika veya mahal sâhibinin kendi dârü's-sınâʻası 
dumanını defʻ u izâle etmesi lâzıme-i umûrdandır. İşte bu husûsdaki ted-
bîr-i sıhhî ve tıbbî!

Fakat duman hakîkaten mahv edilebilir mi? Bu mümkün ve kâbil-i tat-
bîk midir? Paris Belediye Dâiresi dumanın mûcib olduğu mazarrât-ı vahî-
meyi nazar-ı dikkate alarak "duman mahv edici" âlât ihtirâʻ edenler ara-
sında bir müsâbaka açdı. Üç buçuk sene [164] sonra mesʼele şu rengi aldı: 
Paris'de herhangi bir bacadan kesîf, siyâh ve uzun bir müddet sürer duman 
çıkardılmak şedîden menʻ edildi.

Duman çıkarmamak için pek yağlı kömür yakmamalı, bacanın güzelce 
çekmesine dikkat edilmeli, bacaya dumanı mahv edecek bir âlet ilâve etme-
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li. Bu âletlerin bazısı pek pahâlı ve karışık şeylerdir. Maʻamâfîh hem-cin-
sinin akciğerlerine öldürücü bir marazın aşılanmasına sebeb olmakdan ise 
beş-on kuruş fazla masrafa girmek daha iyidir. Gerek tozu gerek dumanları 
âdetâ yıkayan, temizleyen pek güzel ve kullanışlı bir âlet ihtirâʻ edilmişdir. 
Bu âlet meşhûr küvez (çocuk kuluçkası) iʻmâlhânesi müdürü Lionne'un 
mahsûl-i idrâk ve mahâretidir. Âletin nasıl işlediğini görseniz bu husûsda 
pek büyük fâideler teʼmîn edeceğine siz de emîn olursunuz.

Bahse hâtime vermek için şu vechile hulâsa-i makâl ediyoruz:

Büyük şehirlerdeki birçok turuk-ı teneffüsiye hastalıklarının, husûsuyla 
veremin başlıca sebebi, tozlar ve dumanlardır.

Büyük şehirlerde yeniden öyle kesîf duman hâsıl edecek bir mahal inşâ-
sına müsâʻade etmemelidir. Mevcûd fabrika ve dârü's-sınâʻalar dahi birer 
duman mahv edici âlet almağa mecbûr edilmelidir.

Toz Yıkayıcı Âlet
Bu âlet tozları, dumanları yıkar, çökdürür, temizler. Yazın hafîf bir yağ-

murdan sonra cevv-i nesîmînin ne kadar sâf ve berrâk olduğunu defalarca 
görmüşsünüzdür. Böyle bir havâda nazar uzaklara kadar temdîd edilebilir. 
Çünkü toz, duman yok, yağmur hepsini yıkadı.
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[165] Lâhika
Merâkiz-i medeniyenin toz ve dumandan en ziyâde müteessir olanı 

Londra'dır. Ahîren Jenner müessesesi mensûbîninden Doktor Allan Mc-
fiden?! teneffüs eylediğimiz havâ vâsıtasıyla akciğerlerimize ne kadar toz 
götürdüğümüzü mukâyese için Londra'da şu mühim tecrübeleri icrâ etmiş-
dir:

Kırlardan, deniz sâhilinden alınan bir metre mikʻabî havâda 6.000 ka-
dar toz zerrâtı bulunduğu hâlde Londra'da asîlzâdegânın iskân etdikleri 
Richmond, Clapham varoşlarının bir metre mikʻabî havâsında 20.000 ilâ 
40.000 kadar toz zerrâtı, bizzât Londra'nın merkezinde ve Huayt Chapel'in 
bir metre mikʻabî havâsında 500.000 aded toz zerrâtı bulmuşdur.

Sonra orta hâlli bir âilenin hânesinde icrâ-yı tecrübe ederek cevv-i 
nesîmînin bir metre mikʻabında 160 ilâ 200 milyon kadar toz zerrâtı bul-
muşdur.

İşte hıfz-ı sıhhate en çok riʻâyet eden merâkiz-i medeniyeden birinin 
toz nokta-i nazarından hâli bu olursa artık bir girdbâd-ı gubâr içinde yaşa-
nılan yerlerinki cüzʼî bir mülâhaza ile bulunabilir. Tozun bu derece müs-
tevlî ve münteşir bir hâl almasından tevellüd edecek fenâlıklara karşı en 
iyi tarz-ı tevakkî toz yapmamak, toza maʻrûz olmamak, tozlu havâlarda 
bulunulacak sanâyiʻden kaçınmakdır.

[166] TEBDÎL-İ HAVÂ
Medeniyet terakkî eyledikçe insânın hayâtını pâymâl, vezâif-i uzvi-

ye-i esâsiyesi ve kâffe-i zî-hayâta şâmil olan efʻâl-i hayvâniyesi rehîn-i 
zevâl oluyor. Çünkü bu sâik-i cebrî önünde insân tarz-ı evvelî-i hayâtın-
dan, sûret-i taʻayyüş-i hayvânîsinden uzaklaşıyor, ihtiyâcât-ı tabîʻiyesini, 
iʻtiyâdât-ı asliyesini unutuyor. Hayât-ı tabîʻiyeden çıkıp hayât-ı sınâʻiyeye 
giriyor.
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Fıtraten, tabîʻaten, açık yerlerde, sâf ve ceyyid havâda yaşamağa dâimî 
sûretde tebdîl-i mevkiʻ ve mekâna âmâde bir göçebelik hâlinde imrâr-ı 
hayâta alışmış olan insân, medeniyetin kuvve-i mücbire-i sıhhat-şikenâne-
si ile havâsı fesâda varmış dar ve müzdeham mahallerde boğulup kalıyor, 
bedevîlikden güç hâl ile çıkıp belediyet ve medeniyet kesb eden ebnâ-yı 
âdem "şehir" nâmını verdiğimiz bu "beşer karıncalığı" içinde âdetâ sönüp 
sararıyor. Köylerden kasaba ve şehre doğru akıp gelen bir "seyl-i beşer" 
teʼsîriyle merâkiz-i medeniye gitdikçe kesb-i cesâmet ve izdihâm ediyor. 
Teʼmîn edilen istirâhat-i ictimâʻiye ve terakkî-i ahvâl-i rûhiyeye rağmen 
hayât-ı insânî bu bozuk havâdan, toz, duman ve her nevʻ maraz tohumları 
ile âlûde olan bu gıdâ-yı tabîʻîden pek ziyâde müteessir oluyor. Birdenbire 
tebâh u heder olmasa bile yavaş yavaş zehirlenerek hâk-i helâke seriliyor. 
Anâsır-ı esâsî-i hayât olan havânın şu levs ü tagayyüründen tabîʻat-ı beşe-
riye de dûçâr-ı tagayyür oluyor. İnsân hayât-ı [167] tabîʻiyesinden uzakla-
şıp âdetâ yapmalaşıyor; her nevʻ maraza, her türlü ilele maʻrûz ve müstaʻid 
kalıyor.

Maʻamâfîh, yine fıtrât-ı asliyesinin, sâika-i hayvâniyetinin îcâbâtından 
olmalıdır ki, insân bu hayât-ı sınâʻiyeye tamâmıyla alışamıyor, dâimâ bir 
açıklığa, bir bahâra, bir inkişâf-ı tabîʻata intizâr ediyor ve sâha-i pür-ib-
tisâm-ı nevbahârı görünce hayât-ı tabîʻiyesine ricʻatı arzu ediyor. Füyûz-ı 
tabîʻatın bedâyiʻ-i âsârını temâşâya koşmakdan, elvâh-ı bahâra karşı müş-
tâkâne çırpınmakdan kendini alamıyor. Derece ve nevʻ-i iştigâli her ne 
olursa olsun fasl-ı nâzenîn-i rebîʻde hiç olmazsa bir gün kıra çıkıp da te-
celliyât-ı bahârı seyr u temâşâ etmeğe hâhişger olmayan, ovalara, bayırlara 
koşarak seyr u tenezzüh etmeği cândan, gönülden arzu etmeyen var mıdır?

Zümürrüdîn çemenlerin letâfet ve intizâmını, müzehher vâdîlerin şetâ-
ret ü ihtişâmını, muʻattar çiçeklerin tarâvet ü ibtisâmını temâşâdan en sert 
tıynetliler bile kendilerini alamazlar. Evet, nâzenîn bahâr çehre-nümâ-yı 
ibtisâm oldu mu insân hayât-ı dihkânîye ricʻatı arzu eyler. Lâkin bugün 
bu ricʻat dâire-i ihtiyârdan çıkmış ve âdetâ bir lüzûm-ı mübrem sırasına 
girmişdir. Bâ-husûs mesâʻî-i akliye ve bedeniye-i mütemâdiye ile vücûdu 
zaʻîflemiş, kanı sulanmış, fakîrleşmiş, hâsılı her maʻnâsıyla sararıp solmuş 
olanlarla sâmiʻa-i zaʻîfesi şehrin şemâtet-i müzʻicesi ile hırpalanıp duran 
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hastaların kıra, havâ-i sâfa olan ihtiyâcları pek ziyâde artmışdır. Çünkü 
şehirlerin izdihâmâtı gitdikçe artıyor. Nüfûs kesâfet ve terâküm peydâ edi-
yor. Her tarafda maʻmûriyet [168] başgöstererek şehrin aralıklarındaki o 
cesîm bostânlar, bağçeler parçalanarak mahalle hâline konuyor.

Büyükada

Meskenler hârice, etrâfa, bâ-husûs büyük büyük bağçelerin arsa hâline 
getirilmesiyle dâhile doğru yayılarak vüsʻat-i arz azalıyor. Emâkinin havâya 
doğru yükselen ve gitdikçe adedi artan katları ise huzemât-ı hayât-bahşâ-
yı ziyânın mürûrunu, havâ-yı muhîtin ciyâdetini ihlâl ediyor. Binâenaleyh 
şehirler ne kadar muʻtedil bir iklîmde, ne derece latîf ve havâdâr bir 
mevkiʻ ve vazʻiyetde bulunursa bulunsunlar yine sıhhate muzırdırlar. İşte 
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bu zararlardan tahaffuz ve tevakkî ve hiç olmaz [169] ise senenin en sıcak 
bir mevsiminde kışın ziyânını tazmîn ve telâfî ancak şehri terk ile köylere, 
kırlara çekilmek sâyesinde mümkün olur. Vâsiʻ çayırları, sâyedâr ağaçları, 
berrâk ve akar suları olan bir kır, bir ova kulakları araba gürültülerinden, 
gözleri kûtehbînlikden halâs eder. Fikri, zihni açar. Düşüncemize 
vüsʻat, rûhumuza neşât, gönlümüze inbisât vermekle berâber en ziyâde 
vücûdumuza îsâr-ı kuvvet ve âfiyet ederek bizi yeni başdan sarf-ı mesâʻîye 
teşvîk eyler.

Büyükada

İnsân kalabalığının ifsâd eylediği bir havâda ağaçsızlık, bağçesizlik gibi 
ahvâl-i sıhhat-şikenâne ile safvet yüzü göremediğinden sarf-ı nazar ara-
balardan, hareketden, ayaklardan, bin türlü esbâbdan dolayı sokaklardan 
kopup kalkan tozların, fabrikalardan çıkan dumanların birbirine inzimâmı 
göz önüne getirilirse yazın şehirde ikâmetin sıhhat ve hayâta ne kadar fenâ 
geleceği iyice kesdirilir. Bir kere düşünülsün: Dört tarafı evlerle, duvarlar-
la kuşatılmış, havâ ve ziyâ gibi iki mukavvî esâsî-i [170] hayâtdan mah-
rûm edilmiş evlerde çoluk çocuk kapanıp kalmak ne kadar muzırdır!

***
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Tebdîl-i havâya ya havâ almak, kışın bir "havâ açlığı", "hayât donukluğu" 
içinde geçirilen ömre mukâbil daha sâfiyâne, daha müsterîhâne bir mevsim 
geçirmek [ya da] bedeni en güzel nefâis-i iklîmiyeden müstefîd kılmak, 
ağaçların altında, çemenlerin kenârında, korularda, yollarda oturmak, 
durmak, gezinmek, eğlenmek için gidilir. Altı ay kadar süren bir cezr-i 
kasâvet-engîz şitâyı müteʻâkib kırlara, köylere, sayfiyelere, sahrâlara, 
köşklere doğru birdenbire tuğyân-nümâ-yı hurûş olan bir medd-i tabîʻî-i 
ihtiyâc ile meclûb öbek öbek âilelerin maksadları hep güzel bir mevsim 
geçirmek, arzu ve kânûn-ı tabîʻî üzere yaşamakdır ki, bu hâlde tebdîl-i 
havâ "ihtiyârîdir" yâhûd "istirâhat ile tedâvî", "havâ ile tedâvî" usûllerine 
mürâcaʻat ederek bir marazdan, müzmin bir illetden rehâyâb olmak niyeti 
ile hıfz-ı sıhhate muvâfık bir "vasatda" yapılacak tedâvîden istifâde etmek 
ümniyesi ile tebdîl-i mekân edilir ki, bu sûretde tebdîl-i havâ "mecbûrîdir".

İmdi, herkes tebdîl-i havâ etmeli midir? Buna cevâb vermek biraz güç-
dür. Çünkü hall-i mesʼelede birçok şeylerin, masraf, idâre ve iktisâd, hâl ve 
meşgûliyet-i rûz-merre, muvâzabet-i vazîfe gibi türlü türlü alâikın dahl ü 
teʼsîri vardır. Hele vakt ü hâli olup da meşâgıl-i hayâtiyesinden kendini bir 
kırın sâha-i selâmet-i zindegî-nisârına atabilecek kadar müsâʻade alabilen 
[171] nîk-bahtâna tebdîl-i havâyı beşerin tuyûr-ı seyâhat-güzîn gibi pek 
erkenden iʻtiyâd eylediği bu medenî göçebelik hâlini samîmâne ve hayr-
hâhâne tavsiye ederiz. Çünkü yaşayışdan maksad saʻy ü hizmetin teʼmîn 
etdiği saʻâdetlere kanmak, mümkün mertebe lezâiz ve istirâhat içinde 
ömür sürmekdir. Herkes, hattâ sevk-i tabîʻî ile idâre-i nefs eden mahlûkât 
bile bilir ve takdîr eder ki, en âzâde-serâne geçirilen ömür "ömr-i sahrâî", 
"ömr-i dihkânî", yani ömr-i müzehher ve müşemmesdir. Bir sayfiyenin o 
kadar muntazam ve muhteşem olmasa bile sîne-i nâz u safâsında, elvâh-ı 
tabîʻiyenin en samîmî incilââtı karşısında dem-güzâr olmak, bütün âilesi ve 
kendininkiler arasında gülerek, söyleyerek, dinleyerek imrâr-ı hayât etmek 
"bihiştî" ve "tabîʻî" denmeğe sezâ bir safâ ve bir hayât-ı saʻâdet-fezâdır.

***

Yalnız şunu unutmamalıdır ki, tebdîl-i havâdan maksad-ı yegâne, havâ 
değildir. Çünkü bazı tahavvülâtdan sarf-ı nazar havâ her yerde birdir. Teb-
dîl-i havâ en doğru bir taʻbîr ile "tebdîl-i vasat", "tebdîl-i şerâit-i hayât", 
"tecdîd-i ömr"dür. Bunda toprağın, suyun, ormanların, sâhil ise deniz ve 
dalgaların, sehâbın, yağmurun, sisin, şebnemin, hâsılı "iklîm" nâmı altında 
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ifâde edilebilecek bütün şerâitin dahl ü teʼsîri vardır. Mâdemki, iklîm den-
mek için ağır başlı taksîmât-ı coğrafiye icrâsına lüzûm yokdur, birbirinden 
az çok uzak her yer, her mahal ayrı ayrı birer iklîmdir. Çünkü oradaki 
şerâiti yani "vasat" ve "muhît" diye teblîğ u beyân edilen mecmûʻa-i ahvâli 
başka bir yerde tamâmıyla bulmak imkânsızdır. Her ferd, her insân ayrı 
başına [172] bir âlem, bir tabîʻat olduğu gibi her yer, her semt, her köy, 
her kır da ayrı başına bir iklîmdir. O hâlde bir kere düşününüz. Boğazi-
çi'nin o sevdâvî, o hüzn-engîz, muʻavvic ve mühtez, dakîk u rakîk sîmâ-yı 
iklîmîsiyle Erenköyü'nün düz bir zemîne tirâşîde ve nîm tirâşîde elmâs-pâ-
reler gibi saçılan sayfiyelerinde, bâğlarında, kırlarında görülen likâ-yı te-
bessüm-nümâ-yı safvet ü sabâhat bir midir? İşte bu tarz üzere her berk, 
uzakda ve mâverâ-yı ufukda numûneler aramağa ne hâcet. İşte şu İstanbul 
civâr köylerinin, sayfiyelerinin bile ayrı ayrı husûsât ve evsâf-ı şahsiyeleri 
vardır. Herkes bunlardan zevkine, ahvâl-i tabîʻiye ve maraziyesine, tarz-ı 
telâkkî ve tefekkürüne münâsib yeri intihâb eder ki, işte tebdîl-i havâ ve 
sayfiye hayâtının halli güç mesâilinden biri de budur.

Tebdîl-i havâ: Heybeliada Çam Limanı
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Elbette Alemdağı'nın koltuğuna yerleşen ve ihtimâl arzın en sâf ve lezîz 
sularından birine tecellîgâh-ı zuhûr olan, yarı kireçli temiz topraklı tarla-
larında, kırlarında zümürrüdîn vâhalar yetişen, ormanı, tepesi, havâsı, her 
şeyi başka bir hayât ve tabîʻîlik ihsâs eden [173] köyler ile Makriköyü ve 
Kadıköyü tozlar, dumanlar içinde yüzen ve mükedder bir sıcaklıkla hayatı 
kavuran, her kiralık evinde beş-on müteverrimin hayâl-i naʻşı görünen, ba-
kıyye-i intânı savuran mülevves yerler arasında büyük, hem de pek büyük, 
âdetâ zâid ile nâkıs arasındaki fark-ı riyâzî kadar mühim bir tefâvüt vardır. 
Bunu herkes bilir, bilmezse bilmelidir.

Tebdîl-i havâ: [Heybeli]ada Çam Limanı

Maksadımız tebdîl-i havâ hakkında fennî ve uzun serdiyâta girişmek 
değil. Çünkü o bahis bir fenn-i mahsûs teşkîl edecek kadar uzun ve müte-
şebbiʻdir. Şu satırları yazmakdan yegâne maksad tebeddül-i havânın lüzû-
munu, derecesini ve ne gibi şerâit dâhilinde tebdîl-i havâ edilmek iktizâ 
edeceğini sayıp dökmekdir.
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Tebdîl-i havâ deyince gözüm önüne nârîn, ince, cılız, mütereddid ve 
gamkîn, mütegayyer ve meʼyûs bir sîmâ-yı marazî gelir ki, işte bunlara 
"zuʻafâ" diyeceğim. Hayât her şeyden evvel bir cidâl-i dâimîdir, bir maʻ-
reke-i şiddet-engîzdir. Bunun gûnâgûn sertliklerine, müessirât-ı [174] 
cevviyenin hücûm-ı hayât-güzârına mukâvemet etmek, yaşamak, muʻam-
mer olmak demekdir. Bu maʻrekede irsî veya kesbî bir mukâvemetsizlik 
göstermek, ittihâz-ı tedâbîrde hatâ ve kusûr etmek cezâsız kalmaz. Bazen 
bedenin kuvvet ü cidâline rağmen bir düşkünlük, bir zaʻf başgösteriyor. 
İşte o andan iʻtibâren bünye ve bütün vücûd her an ve zamân tehdîd altın-
da bulunuyor. Bu tehdîdden kurtulmak için o tehdîdi hâzırlayıp îkâʻ eden 
şerâitden kaçınmalıdır. Herhangi yaşda olursa olsun, zaʻf-ı hayât vücûdun 
maʻnîdâr bir işâret-i istimdâdıdır. Bedende zaʻf âsârı hissolunur olunmaz 
teʼmîn-i mevcûdiyete koşmalı ve o zaʻfı izâle edecek her türlü vesâite te-
vessül eylemelidir ki, işte tebdîl-i havâ o vesâitin en mühimmi, belki de en 
müessir ve emînidir. Zuʻafâ, içinde bulundukları vasatı, tarz-ı hayâtlarını  
-mazarrâtı fennen taʻayyün etdiği anda-  değişdirmelidirler. Yoksa tebâh 
u zevâl mukarrerdir. İnsân cereyânı, fırtınası, medd ü cezri olan bir okya-
nus-ı havâînin kaʻrında yaşamakdadır. Bu okyanus, bu cevv-i havâî hayâta 
lâzım ve hakîkî bir gıdâ olup fiʻl-i iğtidânın kâffe-i husûsâtına âmirdir. 
Miʻde emrâzında ağdiyenin tabîʻat ve keyfiyeti ne kadar mühimse zaʻfın 
izâlesinde, emrâz-ı riʼeviyenin tedâvîsinde de tebdîl-i havâ, havâ ile tedâvî 
o derece mübrem ü elzemdir. Dâimî bir sûretde cevelân ü cereyân eden 
bir havâ-i ceyyidin teʼsîrât-ı maʻneviyesi, bir tabîʻat-ı cedîdenin menâzır-ı 
mütenevviʻası idman ve harekât ile istihsâl olunan netâyic-i müstahseneye 
munzam olursa derhâl iştihâ artar, dimâğ ve aʻsâb sükûn ve istirâhat bulur, 
fiʻl-i iğtidâ iktisâb-ı kuvvet ve faʻâliyet eder.

***

[175] Zuʻafâdan sonra "nukahâ" gelir. Nekâhet çok defalar taʻkîb etdiği 
hastalıkdan daha fenâdır. Nüksler, şiddetli veremler, zâtü'l-cenbler, bütün 
bir ömrü melûl ve bîzâr bırakan âlâm u ıztırâbât-ı müzmine hep imtidâd-ı 
maraz ve nekâhet yâdigârıdır. Devre-i nekâhete eren bir hayât kendini o 
vechile hastalandırıp üzen yerden, kendisi için maraz-nisâr olan o iklîm-i 
zarar-engîzden uzaklaşmalıdır. Hattâ bu hakîkat fennen o kadar tahakkuk 
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ve taʻayyün etdi ki, bugün Avrupa'nın muhtelif mahallerinde ayrı ayrı 
nekâhethâneler yapılmağa başlanıldı. Hemen her hastahânede, hasta dâi-
releri hâricinde ve büsbütün başka şerâit altında bulundurulan bir dâire-i 
nekâhet vardır. Bu husûsî yerlerin hastalıkdan kalkan, cidâl-i dehşet-âmîz 
intândan muzaffer çıkan bir beden ve hayât-ı rahnedâr için bir müddet-i 
muvakkate ikâmetgâh olması birçok hayâtları mahv u hederden vikâye et-
mekdedir. Hastahânelerin semdâr ve müteʻaffin havâsından, kasvet-engîz 
koğuşlarından kurtulan zuʻafâ sâyedâr ağaçları hâvî bir ormancık, çiçekler 
ve çimenler ile müzeyyen bir bağçe ortasında inşâ olunan nekâhethâneler-
de az zamânda iktisâb-ı kuvvet ederler. 300 metre murabbaʻından ibâret 
olup yirmi dört sâʻat zarfında 20.000 litre kana sâha-i cevelân olan gışâ-yı 
muhâtî-i riʼevîye böyle sâf ve ceyyid bir havânın temâs ve teʼsîri sâyesinde 
hastalığın yâdigâr bırakdığı zaʻf-ı umûmî pek çabuk zâil olur.

[176] Tebdîl-i havâ: Maltepe
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[177] Tebdîl-i havâ: Ayastefanos

Tebdîl-i havâ, tebdîl-i hayât ve şerâite çocukların da ihtiyâcı pek ziyâ-
dedir. Hattâ hayât-ı âtiyenin, mukâvemet-i şahsiye [178] ve nesliyenin te-
şeddüd ve teeyyüd eylediği bu devre-i neşv ü nemâda çocuk bir hayât-ı 
faʻalâne geçirmeli. Kırlarda, derelerde, tepelerde, bayırlarda gezmeli, 
oynamalı, harekât-ı şedîdesiyle etlerine, aʻzâ-i bedenine, tekmîl vücûdu-
na her türlü şedâide mukâvemet edecek bir rasânet ü metânet vermeli-
dir. Hayâtın ilk devri sıkık, karanlık, kasâvet-engîz, tozlu dumanlı, ratîb 
ve mülevves odalar içinde geçirilirse zavallı çocuk ileride soluk, nizâr, 
zaʻîf, mukâvemetsiz, hasta-mizâc, değersiz bir şey olur. Bir hekîm-i hakî-
kat-nisârın dediği gibi:

"-Çocuk çiçek gibidir. Gölgede, sıkıntılı ve tozlu yerlerde kalırsa buru-
şuk, sarı, ölgün ve âmâde-i hüsrân olur. Nihâyet solup gider. Güneşde, açık 
havâda bulunursa açılır, revnak u tarâvet kesb eder. Daha sonra solup dö-
külürse de yerinde bazen lezzetli bir meyve, bazen de nemâ ve inkişâfıyla 
başka bir bahârın medâr-ı zînet ve nazâreti olacak çiçek tohumları bırakır".

Evet, herkesden daha ziyâde çocuklar açık havâya, tebdîl-i muhîte muh-
tâcdırlar. Daha memede ve emzikde olanlara bile sâf ve ceyyid bir havâ 
lâzımdır. Ta ki, raşitizm denilen ve çok defa kapalı yerlerde hıfz-ı sıhha-
te gayr-ı muvâfık sûretde büyüdülen çocuklarda görülen kanbur hastalığı 
zuhûr eylemesin. Daha büyücekler ise geniş yerlerde, havâdâr mahallerde 
imrâr-ı hayât etmelidirler. Ta ki, koşsunlar, oynasınlar, hareket etsinler de 
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bu sâyede mesâʻî-i mütemâdiye-i âtiyenin ağırlığına tahammül edebilsin-
ler. Çocuklarda görülen fakrü'd-deme, lenfeviyete, zaʻf-ı umûmîye, raşitiz-
me, sıracaya karşı en müessir devâ tebdîl-i âb u havâdır.

***
[179] Büyük adamlar, mâddî maʻnevî cidâl-i hayâtda faʻâliyet göste-

rirler. Husûsuyla bedenî ve fikrî iştigâlât-ı mütemâdiye altında ezilenler, 
yorgunlar, ıttırâd-âmîz meşâgılden bıkanlar senenin bazı mevâsiminde ol-
masa bile haftanın bazı günlerinde havâyı, şerâiti değişdirmeğe, hayâta bir 
tenevvüʻ-i safâ-perver vermeğe şitâb etmelidirler. Çünkü bu tenevvüʻ ol-
mazsa ve vezâif-i hayâtiye zûr ile o yeknesakî-i müzʻice mahkûm ve icbâr 
edilirse hayâtın bir iflâs-ı muvakkat ve dâimîsi demek olan hastalıkların 
pek yakın bir zamânda çehre-nümâ-yı nuhûset olacakları bedîhîdir.

Faʻâliyet-i hayâtiyelerinin zirve-i kemâline ermek üzere bulunan genç 
kızlar, delikanlılar tebdîl-i havâdan herkesden ziyâde istifâde ederler. Ya-
naklarındaki tarâvet-i nev-cûyânînin en bîhûde bir şeyle inhisâf-pezîr ol-
mamasını arzu edenlere tebdîl-i havâ hayâtı uzun bir müddet sürecek bir 
ömr-i âfiyet-bahşâ, bir hayât-ı mesʻûde, bir sıhhat-i tâmme vaʻd ve teʼmîn 
eder.

***
Fakat herkesden ziyâde tebdîl-i havâya müstahık ve sezâvâr olanlar 

"hasta"lardır. Hasta kimdir? Ne diyelim? Yaşamakdan lezzet alamayan, 
vezâif-i hayâtiyesi yolunda olmayan. İyice bilmelidir ki, hastalık bir cidâl-i 
gayr-ı tabîʻîdir. Bunda ihrâz-ı muvaffakiyet birçok şerâitin tahakkukuna 
vâbestedir. İki kaşık ilâc, bir-iki lokma yemek ile şifâ ümîdine düşmek bir 
"hayâl-i hâm" ve fâsiddir. Hastalıkda her şeyden evvel şerâit-i hayâtiyeye, 
marazı tehyiʼe ve îkâʻ eden esbâba hücûm edilmelidir. Bunda ise iklîm ve 
meskenin ne kadar büyük bir teʼsîri olacağını isbâta hâcet var mıdır?

[180] En ziyâde hastalar, hasta olacaklar, hastalığa maʻrûz ve müheyyâ 
bulunanlar tebdîl-i havâ ve tebdîl-i şerâit etmelidirler. Böyle bir tebdîl-i 
havânın taʻyîn-i şerâitini tamâmıyla tabîb-i müdâvîye terk etmelidir.

***
Pekiyi, Tebdîl-i Havâya Gidilecek, Fakat Nereye Gidilmeli?
İşte bu noktada herkesle berâber bizde de bir tefekkür-i amîk, bir taras-

sud-ı dakîk uyanır. Âile efrâdı her türlü fedâkârlığı ihtiyâr edecek, iktisâdî 
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hayâta fedâ edecek, güzel güzel yaşayacak. Fakat nereye gitsin, nerede 
otursun?

Burada mesʼele ikiye ayrılır: Biri uzak yerlere, başka bir iklîme gön-
derilmekdir ki, bu nokta uzun uzadıya bahis ve tafsîle muhtâc ve esâsen 
bizim nokta-i nazar ittihâz eylediğimiz hedef beyândan hâricdir. Çünkü 
o vakit işe kaplıcalar, çiftlikler, memleketler, Suriye ve Akdeniz sâhil-i 
zümürrüdîni, sanatoryumlar, sıhhathâneler, deniz hastahâneleri gibi hakla-
rında dûr u dırâz serd-i mebâhis îcâb eden müessesât-ı sıhhiye-i iklîmiye 
ve irtifâʻiye karışır.

Diğeri ise her ilkbahârda İstanbul'dan, asıl şehirden etrâfına göçen âile 
kâfilelerinin sebeb ve hatt-ı harekâtının tedkîkidir. Bunda da yine iki cihet 
var. Ya yeniden bir yazlık ev, bir sayfiye, bir kâşâne yaptırılacak yâhûd 
kiralık evlerden, sayfiyelerden birinde iskân edilecek…

Tebdîl-i havâ için intihâb edilecek mahallin taʻyîni hakîkaten güçdür. 
Çünkü bunda iktisâdın, devâm-ı vazîfenin, vesâit-i nakliyenin, civârın, 
ahvâl-i sıhhiye-i âilenin ve âileyi teşkîl eden her ferdin ayrı ayrı dahl ve 
teʼsîrleri vardır. [181] Yalnız şuna teşekkür olunur ki, etrâf-ı şehrimizin 
her ciheti, her yeri hıfz-ı sıhhat dâiresinde inşâ edilmiş ise bir sayfiye, bir 
tenezzühgâh ve yazlık bir ârâmgâh ittihâz olunabilir.

Tebdîl-i havâ: Ayastefanos'da Ayamama Çiftliği
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Bedâyiʻ-i tabîʻiyenin en nazar-rübâlarına tecellîgâh olan bu şehr-i latî-
fin herhangi cihetine gidilse başka bir letâfet, neresinde karâr edilse başka 
bir tarâvet mevcûddur. Erenköyü, Kızıltoprak ve Yakacık âlemleri, [182] 
Çamlıcaların havâsı, Boğaziçi'nin deniz zevk u safâsı, Adalar, Eyüb te-
peleri, çiftlikler her birer bedîʻazâr-ı safâdır. İşte bu mebzûliyet işimize 
yarıyor. Herkese kîsesine, keyfine, isteğine göre taʻyîn-i mahal ediyoruz.

Arada Kadıköy, Kurbağalıdere, Haydarpaşa gibi yerler kalıyor ki, bun-
lar artık sayfiyelikden büsbütün çıkarak şehir hâline girdikleri için tebdîl-i 
havâ hayâtına sıkıntı veriyorlar. Maʻamâfîh vesâit-i nakliyenin ucuzluğu, 
kolaylığı birçoklarını, münâsib nâ-münâsib hastaları buralara taşımakda 
ve hele Kadıköy ve Haydarpaşa'nın bazı yerlerini verem bürkânları hâline 
getirmekdedir.

Tebdîl-i havâ şehrin sıhhate fenâ teʼsîr edici havâsından kurtulmak için 
hemen Kalekapısı'ndan çıkmak, vapur ile bir tarafa, civâr bir köye gitmek, 
münâsib bir köşk tedârük eylemek değildir. Tebdîl-i havânın tahvîl ve 
nakl-i mekânın teʼsîrât-ı iʻcâzkârânesinden istifâde eylemek için gidilecek 
yeri intihâb etmelidir. Defʻaten gelişi güzel bir mahalli intihâb, bilâ-teem-
mül bir ciheti taʻyîn ve tavsiye fenne muvâfık değildir. Çünkü tebdîl-i havâ 
maksadıyla gidilecek mahallin derece-i harâret ve bürûdetini, iklîmin yü-
bûset ve rutûbetini, mevkiʻin irtifâʻ ve inhitâtını, hübûb eden rüzgârlarını, 
su ve ormanların kurbiyetini, toprağın teşekkülât ve terkîbâtını, tutulacak 
köşkü nazar-ı dikkate almakla berâber gidecek zâtın bünyesi, mizâcı, istiʻ-
dâd-ı marazîsi de tamâmıyla taʻyîn edilmelidir.

Bizde tebdîl-i havâya gitmek çok defa denize girmek, kaplıcaya gitmek 
gibi görenin seyyiesine, âile halkının arzu ve hevâsâtına tâbiʻdir. Sıhhat-
den ziyâde eğlence, sâf, ceyyid ve şeffâf [183] bir havâdan ziyâde toz ve 
dumanlı yerler, sükûnet ve infirâtdan ziyâde gürültü ve kalabalık tercîh 
olunuyor.

Göğüs hastalıklarına mübtelâ yâhûd müheyyâ olanlar rutûbetden, de-
nizden kaçınmalıdırlar. Bunlar için sıcakdan ziyâde sâbit bir havâ lâzım-
dır. Makriköyü'ne, Ayastefanos'a, Boğaziçi'ne nisbetle Erenköyü'nün iç 
ve tozsuz tarafları, Maltepe, Alemdağı ile Çamlıca etekleri, Adalar, içeri 
köyler daha muvâfık ve şerâit-i lâzıme-i devâ ve hıfz-ı sıhhat de tatbîk 
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edilirse istifâde kat kat ziyâdedir. Çünkü bol ve açık havâ, rutûbetsizlik, 
çayır, çimen, tarla, bâğ, hâsılı her türlü esbâb-ı şifâ buralarda mebzûl ve 
müheyyâdır. Akşamların, sabâhların tevâlîsiyle hayâtın nasıl geçtiği bilin-
mez. Tabîʻatın o vüsʻatli sâhasında geçirilen hayâtın her ânı bir ömr-i dırâz 
kadar sürûr-engîz ve saʻâdet-bahş olur. Ağaçlardan, çamlardan, asmalar-
dan, kayalardan, derelerden, her yerden birer fevâre-i sükûnet ve sıhhat 
fışkırdığı, her tarafdan sürûr ve hande taşıp döküldüğü görülür. Böyle yer-
lerde hayât-güzâr olmak göğüs hastalıkları, romatizma, nezle-i müzmine, 
diyabet, tebevvül-i zülâl ve pek yüksek olmamak üzere kalb râhatsızlıkları 
için en emîn bir vâsıta-i şifâiyedir. Hele Yakacık'ın havâsı sinirlilerle kan-
sızlara pek muvâfıkdır.

Boğaziçi'nin iki yakasına dizilmiş olan köylerin hemen hepsi de sıh-
hate nâfiʻ, nukahâ ve çocuklar ve birçok âileler için sayfiye ittihâzına pek 
müsâʻid ise de burada da binâların tarz-ı inşâsı, malzemelerinin sûret-i in-
tihâbı cidden şâyân-ı tenkîd ve muâhazedir. Mesâkin-i gadîriyeyi andırır-
casına su üzerinde binâlar kurmak, [184] denizin tebahhurât-ı dâimesine 
tekâsüfgâh olan odalarda yatıp uyumak bilmem nasıl olur? 

Tebdîl-i havâ: Kâğıdhane
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O nâzenîn ve şâʻirâne Boğaziçi'ne bedâyiʻ-perestî nokta-i nazarından 
gedik güdük bir manzara veren, biri denize doğru çıkdığı hâlde diğeri bir 
tepenin loşluklarına, izbe [185] yerlerine gömülen sâhilhânelerin tarz-ı in-
şâları, mahall-i intihâbları hiçbir vechile muvâfık-ı sıhhat değildir. Bâri 
bundan sonra sâhilhâne inşâ edilirse tepelerin ciyâdet-i havâya, vüsʻat-i 
sâhaya, bin türlü menâzıra, bin türlü bedâyiʻ-i tabîʻiyeye tecellîgâh olan 
sath-ı mâilleri, ortaları, yanları temel ittihâz olunsa hakîkaten arzın en 
dil-rübâ, en sıhhî sâhilhâneleri, hakîkî sıhhathâneler[i] vücûda getirilmiş 
olur. Sayfiye inşâsına mesâkin-i sâire inşâsından fazla bir ehemmiyet 
vermelidir. İşte Boğaziçi sâhilhânelerini, meşhûr-ı âlem olan letâfet-i ta-
bîʻiyelerine rağmen, ehemmiyet-i tıbbiyeden ıskât eden bir şey varsa o 
da mesâkinin gâyet sık ve mahalle hâlinde bulunmasıdır. Dağınık köşkler 
inşâsına daha yeni yeni başlanıyor. Hâlbuki mahalle içinde oturmak ve yol 
kenârlarında, tozlar içinde, kuytu yerlerde karârgîr olmak ile kıra, tebdîl-i 
havâya gidilmiş olmaz. Hele hastalar mümkün mertebe şehirlerden, evler-
den uzak yerlerde oturmalı, öyle sıkışık semtlerden, tozlu yerlerden ictinâb 
etmelidirler. Teessüf olunur ki, nazlı Adalar'da bile bir terâküm-i mesâkin 
görülmekdedir. Adayı, çepçevre köşklerle kaplamak îcâb ederken tozlu 
yol aralıklarına, mahallelere ev sıkışdırılmak husûsunda ısrâr ediliyor!..

***
Kurbağalıdere, Kuşdili çayırı, bir dereceye kadar Göksu civârının basık 

yerleri, Karaağaç ve Kâğıdhane tarafları sıtmalılara, zaʻîflere hiç gelmez. 
Onlar Adalar'a, Çamlıca eteklerine koşmalıdırlar. Göğüs nezlesine, müz-
min öksürüğe mübtelâ olanların Feneryolu'nda, Sular'ın (Sarıyer) Derebo-
yu'nda [186] oturup da dâimâ oraların o tozlu ve muharriş havâsını tenef-
füs etmeleri hastalıklarını artırmakdan başka bir fâide hâsıl etmez. Böyle 
yerler sağlamlar için bile İstanbul'un dar sokaklarından daha fenâdır.

Şimdi istîcâr edilen evlerin sûret-i intihâbı zevke, kîseye göre olacak ise 
de Makriköy, Üsküdar'ın İhsaniye ve Salacak cihetleri, Erenköyü'nün bazı 
taraflarıyla Kadıköyü ve Moda'daki kirâ evleri âdetâ yirmi-otuz senelik 
birer hastahâne hâlini aldıkları cihetle bu gibi şeyler önceden bilinerek istî-
cârdan evvel köşkün ahvâl-i evveliyesi iyice tedkîk edilmeli ve içerisinde 
mebzûl bir defʻ-i taʻaffün ve tathîr-i fennî icrâ edilmedikçe göçmemelidir.

***
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İntihâb olunacak tebdîl-i havâ mahallerinin bütün evsâf ve mezâyâ 
ve mehâzîri sayılamayacağından bu husûsda göreneğe, tefâhura vesâire-
ye ittibâʻdan ziyâde haber anlar bir sâhib-i vukûf ve fennin nesâyihine 
mürâcaʻat edilmelidir. Hele hastalar için tebdîl-i havâ mahalli intihâbında 
mutlakâ tabîbin de reʼyi sorulmalıdır. Bu husûsda ne kadar bast-ı hakâyık 
edilse yine tefhîm-i tâmm-ı merâm kâbil değildir.

Yalnız sayfiye ve tebdîl-i havâ hayâtından istifâde için bazı kavâʻid-i 
sıhhiyeye riʻâyet etmelidir. Yoksa tebdîl-i havâdan netîce hâsıl olmaz.

Mevâkiʻ-i sayfiyede muntazam câddeler, çocuk ve hasta arabalarının 
bilâ-müzâhim mürûruna müsâʻid ve muvâfık yollar olmalıdır. Zaʻîf ü 
nahîf, maʻlûl ü meflûc hastalar evlerde dört duvar arasında mahbûs bırakıl-
mayarak vesâit-i münâsibe ile seyr ü tenezzüh [187] etdirilmelidir. Çünkü 
hareket, tenezzüh, sürûr ve râhat olmazsa hasta geldiği gibi gider. Sayfiye, 
köşk, hâne mümkünse geniş, bağçeli ve mûziyâtdân ârî olmalıdır.

Tebdîl-i havâdan istifâde için hıfz-ı sıhhat-i ağdiyeye de son derece 
riʻâyet etmeli, hele zaʻîfler beslenip kuvvetlenmeğe, hareket-i muʻtedile-i 
bedeniye icrâ etmeğe müsâraʻat eylemelidirler.

Mevâkiʻ-i sayfiye istîcâr edilirse mefrûşât mutlakâ tebhîr edilmelidir. 
Çünkü bu gibi mevâkiʻde kirâ evlerine her yaz birçok ilel-i müzmine ve 
sâriye-i intâniye musâbîni gelerek mefrûşât varsa onları, yeri, döşeme tah-
talarını, tavanlarını, duvarları bulaşdırırlar; ertesi sene gelecek kirâcılar ise 
sıhhat aramağa gelmişken maraz bulur ve sağlam gelip hasta dönerler.

Kadıköyü, Sular vesâirede, Çamlıcalar'da olduğu gibi günün büyük bir 
kısmını en fenâ şerâit dâhilinde yapılmış murdâr bir meskenin içine ilticâ 
etmekle yani tiyatrolarda karârgîr olmakla geçirmek pek fenâ bir iʻtiyâddır. 
Hele Fener[bahçe], Moda vesâiredeki gibi tozlu duran dâimlere ne hastalar 
ne de sağlamlar kapılmamalıdırlar.

Sayfiyelerde tenezzüh nezîhâne, sâfiyâne olmalı. Feyz-i tabîʻatdan, 
eltâf-ı fıtratdan hisseyâb-ı şifâ olmağa çalışmalı ve etıbbânın tavsiye ey-
lediği tebdîl-i havâyı sû-i telâkkî etmemeli, bîhûde telâş ve merâka lüzûm 
görmemeli ve yalnız şehirden, kalabalıklardan uzaklaşmakla iktifâ etme-
meli; bünyeye, mizâca, sinne, hastalığa göre münâsib bir yer arayıp bul-
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malı, mümkünse sayfiyeyi, tebdîl-i havâ evini bir kere de tabîbe muʻâyene 
etdirerek yatılacak odaları, seyr u tenezzühün mahal ve derecâtını taʻyîn 
etdirmeğe himmet eylemelidir.

[188] Anadoluhisarı, Göksu

İyice bilmelidir ki, iklîm ve havâ ile tedâvî "havâ"dan bir şey değil-
dir. Birçok ilâclardan, mukavvîlerden, masajlardan, bilmem nelerden daha 
müessir, daha sâf ve tabîʻî bir vâsıta-i âfiyetdir.
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[189] HAYVÂNDA DÂ-İ KÜÛL

Hayvânâtın ayyâşlığı, küûle ibtilâları inkâr olunamayan bir hakîkatdir. 
Bidâyet-i emirde bu fikir garîb görünür. Fakat emîn olunuz ki, küûl-perestî 
hayvânlarda da vardır.

Hattâ meşrûbât-ı küûliyeye meyl ü ibtilâ hayvânâtda bir sâika-i tabîʻî, 
bir meyl-i tabîʻî şeklini almışdır. İnsânlarla muvâneset ve terakkiyât-ı 
medeniyeye maʻrûziyet gibi ahvâl bunlarda da ayyâşlığın bütün evsâf-ı 
hüzâl-engîzini hâsıl etmekdedir. Hulâsa, balıkdan maymuna kadar bütün 
ecnâs-ı hayvâniye küûlün sû-i teʼsîrâtına tabîʻaten müheyyâ bulunmakda-
dır.

Hayvânât-ı süfliyenin ekserîsi, maymunlar, filler, ayılar, atlar, köpekler 
tahammür etmiş içkilere bir meyl-i fıtrî ve ihtirâs-ı tabîʻî ile düşkündürler. 
Onlar da insânlar gibi bu içeceklerin sû-i istiʻmâlâtından muztaribdirler. 
Kurûn-ı kadîmede muhârebeye sevk olunan fillere şarâb içirirlerdi. Bu hâl, 
fil olan yerlerde hâlâ cârîdir. Yalnız şarâb yerine rom veriyorlar. Hayvânât 
besleyenler, hayvânât bağçelerine nezâretde bulunanlar fillerin içkiye düş-
kün olduklarını teslîm ediyorlar. Hattâ taʻyîn-i yevmîsine bir parça viski 
ilâve etdirmek için temâruz eden, inil inil inleyen filler vardır.

Maymunlar, ayılar birayı pek seviyorlar. Hele rakı bulabilmek için her 
türlü sirkat ve haylazlığı göze aldırıyorlar. Bunu [190] Afrika'nın yerli 
ahâlîsi pek iyi biliyor ve ekseriyâ bu bedbaht hayvânâtı avlamak için küû-
le olan düşkünlüklerinden istifâde ediyorlar. Meselâ ormanın medhaline 
bir küçük fıçı bırakıveriyorlar. Maymunlar her tarafdan koşuşup bu birayı 
içiyor, iyiden iyiye sarhoş oluyor, âdetâ Zenci ile maymunu fark edeme-
yecek bir hâle geliyorlar. O vakit bir Zenci bir maymunun elinden tutup 
kasabaya götürmeğe başlayınca diğer maymunlar dahi birbiri arkasından 
dizilerek öndekileri taʻkîb ediyorlar. Bu vechile bir Zenci, bir sürü sarhoş 
maymunu avlamağa muvaffak oluyor. Bir kere maymunlar kafese girdi-
ler mi, Zenciler onlara mütevâliyen bira ziyâfeti çekmekde kusûr etmiyor. 
Gitdikçe içkinin mikdârını artırıyor ve zavallı maymunları âdetâ kafesden 
çıkamayacak bir hâlet-i ayyâşiyeye getiriyorlar.
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Hayvânâtdaki dâ-i küûl dahi günden güne terakkîler, istîlâlar göster-
mekdedir. New York atlarının birçoğu ayyâşlığa alışmışlar, husûsuyla bira 
fabrikalarının bârgîrleri âdetâ küûl mübtelâsı olmuşlar. Filizlenmiş arpa 
tortusuyla beslenen bu hayvânlar biradan pek hoşlanıyor, sâhiblerini ken-
dilerine bira içirmeğe mecbûr ediyor, böyle bira içe içe bedenlerine mu-
vakkat bir semizlik geliyor; bu zavallılar hakîkî "hezeyân-ı ayyâşîn" nev-
betleriyle telef olup gidiyorlarmış.

Hattâ bir at meyhânenin önünden geçerken mutlakâ tevakkuf edermiş. 
Bârgîrlerin bazıları sarhoşluk sâikasıyla o kadar tuhaf evzâʻ u etvâr göste-
riyorlarmış ki, meyhânelerin müdâvimîn-i keyif-perestânı bunlara kadeh 
ikrâmlarında bulunarak evzâʻ-ı şûhâne ve rind-meşrebâneleriyle gönül eğ-
lendiriyorlarmış!..

[191] Hele papağanlar küûlün sû-i teʼsîrâtından hakîkî bir hüzâle müb-
telâ olmuşlardır. Bunlar en ziyâde küûlü çok şarâbları seviyor, yavaş yavaş 
sarhoş oluyorlarmış. Hâne sâhibinin bulunmadığı zamânlarda uşaklar bu 
zavallı hayvânlara kana kana şarâb içirerek sarhoşluklarını kemâl-i zevk 
ile temâşâ ediyorlarmış!

Sarhoşluk alâimi daha birçok hayvânlarda, kargalarda, baykuşlarda, 
kedilerde, köpeklerde de görülüyormuş. Hulâsa, dâ-i küûl bütün tabîʻatı 
istîlâ etmek üzeredir. Hattâ Amerika müellifîninden Mister Walshe, Pensil-
vanya'nın küçük bir şehrinde oldetem?! adlı bir balığın hezeyân-ı ayyâşîn 
nevbetine tutularak kendisini bir kayaya çarpmak sûretiyle intihâr etdiğini 
nakil ve hikâye ediyor!..

1898 senesi Paris'de daha garîb bir vakʻa görülmüşdür. Villette Câd-
desi tulumbacılarından birçoğu bir bârgîri bir şarâb mağazasından zoru 
zoruna ve güç hâl ile çıkarabildiler. Şarâbcı birçok zamândan beri bir kı-
sım şarâbının sirkat edildiğini hissediyor ve sârıkları hiçbir vechile elde 
edemiyordu. Şarâb tâcirini en ziyâde dûçâr-ı hayret eden mesʼele sârık-
ların başka bir şeye dokunmayarak yalnız şarâb içip gitmeleri idi. Sâde 
damacanaların, şişelerin kırıldığı ve şarabın içildiği görülüyordu. Şarâb 
mahzeninin üzerindeki ahırda yatan bârgîre dahi ara sıra bir râhatsızlık 
ârız oluyordu. Hayvânın başı dönüyor, sendeliyor, bilâ-sebeb topallıyor ve 
duvarlara çarpıyordu.
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Bir sabâh tâcir ahıra girerek bârgîrin yerini bomboş [192] bulur. Evvelen 
bârgîri hırsız almış zannına zâhib olur. Fakat birdenbire mahzenden kopup 
gelen nisbetsiz ve âhenksiz bir gulgule-i ayyâşâna nazar-ı dikkatini celb 
eder. Uşaklarını çağırır ve yanına bir rovelver alarak hırsızları yakalamak 
ümîdiyle mahzene iner. Ne görse beğenirsiniz? Bârgîr kırıp dökdüğü mi-
nalar içinde bedmest bir hâlde yatıyor!... Bu çâr-pây-ı bedmesti ayak üzere 
kaldırmak pek güç olur. Sonra tulumbacılar çağrılarak civârdaki ahırına 
naklolunur ve orada bârgîr yanı üzerine yatıp bir müddet deniz tutmuş gibi 
sersem sersem istifrâğ eder, takalluslar, teşeccünler [teşennücler] gösterir.

Celb edilen baytar bu nâzenîn ayyâşın kör sarhoş olduğunu ve bu hay-
vânda dâ-i küûlün en şiddetli bir ibtilâ hâlini aldığını söyler. Bu hâl şarâb 
tâcirinin de şübhesini halleder ve zavallı adam aradığı hırsızın kendi mâlı, 
kendi hayvânı olduğunu anlar. Sonra adamcağız birkaç ay evvel pek yor-
gun düşen Pompon'a  -Pompon bârgîrin adıdır-  biraz şarâb ile ısladılmış 
yulaf verdiğini tahattur eder. Seyis de tenbel[li]k ederek hayvâna şarâb şi-
şelerinin içinde yıkandığı suyu içiriyormuş. İşte o günden iʻtibâren hayvân 
şarâba alışmış. Geceleyin herkes derîn uykuya daldığı bir zamânda mah-
zenin kapısını dişleriyle açarak gidip kana kana şarâb içiyormuş. Fakat 
maʻatteessüf bu sefer mikdârını ziyâde kaçırmış ve içdiği o âteşîn mâyiʻ 
sebeb-i memâtı olmuşdur.

1898 senesi Kânûn-ı Evvel'inin nihâyetine doğru Paris'de cereyân eden 
şu vakʻa cidden garîb ve şâyân-ı merâkdır:

[193] "-Paris çamaşırcılarından birinin gâyet güzel bir kedisi varmış. 
Sâhibi bu kediyi pek sever, süsler, yanından bir türlü ayırmazmış. Bu pa-
muk kedi roma batırılmış çörek yemeğe alışmış. Sonra hayvâncağız rom 
kokusunu taʻkîb ede ede civâr çörekçinin dükkânındaki rom küpünü bul-
muş ve oradan her vakit doya doya rom içmeğe başlamış. Bir müddet 
sonra çörekçi bu sârık-ı çâr-pâyı yakalayarak atdığı bir sopa ile ayağını 
kırmışdır.

Kedi ise bir türlü ıslâh-ı nefs edememiş. Ara sıra yine çörekçinin rom 
küpüne dalmağa başlamış. Fakat çörekçi kedinin sâhibine işi haber vere-
rek kedi bir daha rom içmeğe gelirse öldüreceğini söylediğinden adam-
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cağız kedisine yevmiye bir kadeh rom vermeğe mecbûr olmuş. Sonraları 
tedrîcî olarak apsent, rakı, konyak vesâireye de alışdırmış.

Gitgide kedi tâm ayyâş olmuş. Artık sokaklarda âdetâ bir duvardan di-
ğer duvara yalpalayarak gitmeğe başlamış. Fakat biraz sonra kedinin ta-
bîʻatı değişmeğe ve sarhoş kedi huysuz, berbâd, sitîze-cû bir hâl almağa 
başlamış…

Sonra bunu muʻâyene eden baytar kedinin kuduracağını haber vermişse 
de sâhibi öldürülmesine râzı olmayarak husûsî bir yerde taht-ı müşâhedeye 
aldırmışdır. Bir gün çamaşırcı sevgili kedisinin ziyâretine gitmiş ise de 
çılgın hayvân sâhibinin üzerine atılarak pantolonunu parçalamağa başla-
mış ve çamaşırcı bu sarhoşun pençe-i sibâʻânesinden kurtuluncaya kadar 
bedenine birçok yaralar açılmış ve nihâyet teʼsîr-i küûl ile kuduran, [194] 
hırçınlanan sevgili kediciğinin polislerin değnekleri altında öldürülmesine 
çâr nâ-çâr muvâfakata mecbûr olmuşdur…"

Görülüyor ki, dâ-i küûl hayvân, insân bilmiyor, hepsinin de tabîʻatını, 
ahlâkını değişdiriyor. İnsânı canavâr, hayvânı kudurmuş, çılgın bir mahlûk 
hâline koyuyor!

Hayvânâtda görülen şu ahvâl-i dalâlet-iştimâl ayyâşîn-i beşeriye için 
bir şemme-i ibreti hâvî değil midir?...
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[195] MEŞÂHÎR-İ ESLÂF-I ETIBBÂ

İbn Sina
Şark etıbbâsında bir zevk-i mahsûs-ı hikmet, bir tıynet-i müstesnâ-yı 

nezâhet vardır ki, âsâr-ı server-âverini her asırda, hattâ ilm ü fazlın nazar-ı 
ihmâl ile görüldüğü devirlerde bile görmemek mümkün değildir. Etıbbâ-yı 
şarkdaki bu zevk-i bedâyiʻ-perestîyi hikmet ve tıb, edebiyât ve ilâhiyât 
ile imtizâc etmiş olan bu felsefe-i mahsûsayı  -ki âsârını etıbbâ-yı sâlife-i 
Osmaniyede ayân beyân görmekle müftehiriz-  en ziyâde tetebbuʻ eyledik-
leri âsâr-ı muhallede ve muʻazzama-i fenniyeye atfetmelidir. İşte o âsârı 
ibdâʻ ve îcâd eden yüce dehâlardan, zekâsına bugünkü fudalâ-yı garbı bile 
hayrân ve meftûn eyleyen ulemâ-yı hatîre-i ümmetden biri, belki de en 
birincisi İbn Sina'dır.

Tabâbet-i hâzıramızın teessüsünden evvel medâris-i tıbbiye-i İslâmi-
ye'de tedrîs olunagelen âsâr-ı hikemiye ve tıbbiye-i İbn Sina koskoca bir 
cihânın asırlarca bedreka-i harekât-ı fenniyesi olmuş, efkârında görülen 
şümûl ve umûmiyet nikât-ı nazarındaki nüfûz ve dikkat bugün bile şark 
ve garbı zekâsına karşı saf-beste-i takdîr ve ihtirâm etmekde bulunmuş ve 
âsâr-ı ilmiyesi en büyük hekîm ve âlimlerin zîver-i hâfıza-i idrâk ve irfânı 
addolunagelmişdir.

İbn Sina hakîkaten büyük bir dehâ, belki de dehâdan büyük bir zekâ-
yı hârika-nümâdır. Âsârındaki üslûb-ı gayr-ı muttarid, o istiʻcâl-i garîb-i 
tahrîr, taʻbîrât ve kelimâtındaki garâbet ve teceddüd koca allâmenin ne 
kadar mahsûldâr ve mâlâmâl bir müfekkire sâhibi olduğunu vâzıhan [196] 
gösteriyor. Hattâ İbn Sina'nın yazdığı o kocaman mücelledât-ı tıb ve hik-
metde görülen taksîm ve tenevvüʻ bugün bile gıbta-bahşâ-yı müellifindir. 
Tıbbı, tıbba taʻalluku olan bütün ulûm u fünûnu, sûret-i ifâdesinde o de-
rece şâyân-ı dikkat bir vuzûh vardır ki, müellifin bu sahâif-i güzîdeyi bi-
lerek, "okuyarak", "okutarak" yazdığını bâdî-i nazarda anlamamak kâbil 
değildir…

***
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İbn Sina Kimdir?
İbn Sina esâsen ve hakîkaten Türk'dür. Ebu Ali Hüseyin bin Abdullah 

bin Sina nâmını alan bu hekîm-i fezâil-nümûn Buhara'ya yakın bir köyde, 
Efşene'de doğmuşdur. Sene-i Hicriye 370 [980-981]. Aslen Belh ahâlîsin-
den olan babası Samanîlerden Nuh bin Mansur'un maʻiyyetinde Harmisin 
nâmındaki küçük bir kasabada meʼmûr iken bilâhare Efşene köyceğizine 
çekilmişdir. İbn Sina'nın babası İsmailîlerden idi. Evinde birçok sâhib-i ik-
tidâr ulemâ ile mübâhase-i hikemiye ve dîniyede bulunurdu. İşte İbn Sina 
bu mübâhaseler arasında, yani ciddî bir mekteb-i irfânda perverişyâb-ı 
kemâl olmuşdur.

İbn Sina daha on yaşında iken Kurʼân'ı ve fünûn-ı mevcûdenin büyük 
bir kısmını metnen hâfıza-i bedîʻasına nakşetmişdir. Sonraları bu hekîm-i 
cehd-iʻtiyâd fünûn-ı âliye tahsîline, riyâziyât, hikmet-i tabîʻiye, mantık ve 
felsefe, ilm-i kelâm-ı nazarî ile tevaggule koyuluyor. Sonra sonra üstâdı 
İsa bin Yahya'nın delâlet ve irşâdıyla fenn-i celîl-i tıbda ibrâz-ı bedâyiʻe 
başlıyor.

İbn Sina daha on beş, on altı yaşında iken bir tabîb-i şöhret-şiʻâr [197] 
oldu. O esnâda Samanîlerden Nuh bin Mansur hastalandı ve genç Ebu 
Ali'nin müdâvâtı sâyesinde iyi oldu. İşte bu vesîle ile İbn Sina sarây-ı Sa-
maniyânın o meşhûr ve nâdîde kütübhânesine kadar yol buldu. O bahr-ı 
vâsiʻ-i irfândan bol bol istifâde ederek birçok mücellât-ı maʻrifet ve hik-
met vücûda getirdi.

Pederinin vefâtı ve Nuh bin Mansur'un sukûtu üzerine İbn Sina, Ha-
rezm'in Gürgenç şehrine geldi ve Harezmîlere intisâb etdi. 23 yaşına eren 
genç feylesof buralarda da barınamayarak birkaç sene Bahr-ı Hazar sevâ-
hilinde dolaşdı, durdu. Sonra Cürcan'a gelerek orada refîk-i şehîri Ebu 
Ubeyd-i Cürcanî ile akd-i musâfât eyledi. Cürcan'ın en büyük ve muktedir 
erbâb-ı yesârından olan Ebu Mahmud-ı Şirazî'nin teşvîkiyle câmiʻlerde, 
medreselerde isteyenlere dersler okutmağa, şuʻâʻât-ı hakâyık-feşân hik-
metini her tarafa tevcîh etmeğe çalışdı. İşte ehemm-i âsârı olan Kânûn-ı 
dehâ-nümûn bu devre-i hayât ve tetebbuʻâtının semere-i kıymetdârıdır.

34 yaşında iken Rey'den gösterilen taleb üzerine Rey Hâkimi Mecdüd-
devle'nin yanına gitmiş ve âsâr-ı meşhûresinden Fusûl'ü  -ki, ilm-i rûha 
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âiddir-  orada yazmışdır. Sonra miʻde hastalığından muztarib olan Heme-
dan Hâkimi Şemsüddevle'nin  -ki, Mecdüddevle'nin birâderidir-  tedâvîsi 
için Hemedan'a giderek tedâbîr-i devâiyesinin nâil-i muvaffakiyât olması 
üzerine orada vezâret hizmet-i celîlesiyle tavzîf edilmişdir.

Şu koca hekîmin bu hayât-ı siyâseti ne kadar ibret-engîzdir. [198] Bir 
yandan hükûmete iʻtâ-yı nizâm u intizâma çalışıyor, bir yandan da Aris-
to'nun felsefesini tavzîh ve icmâle, Şifâ kitâb-ı müstetâbını tahrîr u teʼlî-
fe müsâraʻat ediyor, medreselerde dahi hikmet, tıb, riyâziyât, felekiyât, 
mantık, kelâm gibi ulûm-ı âliye tedrîsiyle uğraşıyordu. Bu esnâda Şem-
süddevle'nin irtihâli üzerine yerine geçen oğlu Tacüddevle dahi İbn Si-
na'ya teklîf-i vezâret etmiş ise de artık bu gibi işlerle uğraşamayan hekîm-i 
müşârunileyh teklîf-i vâkiʻi adem-i kabûl ile teʼlîfât-ı müteʻaddide ve mü-
himmesini neşr u tahrîre çalışmışdır.

Fakat hazret-i hekîm bu mahalde de râhatsız olmuş ve bir tarafa sa-
vuşmak istemişse de Tacüddevlece bazı mülâhazât üzerine olduğu yerde 
bırakılmasına karâr verilmişdir. Âsâr-ı muhalledesinin büyük bir kısmı 
oradaki hayâtının yâdigârıdır.

Sonra, kendisiyle münâsebetde bulunduğu iddiʻâ olunan Isfahan Hâ-
kimi Alaüddevle, Hemedan'ı zabt ederek İbn Sina'yı sefâletden kurtardı. 
İbn Sina dahi şükrâniye olarak orada tedrîs-i fünûn etmek üzere Isfahan'a 
gidip Şeyh Abdullah-ı Zâidî'nin dâire ve meskeninde karârgîr oldu. Fakat 
Gaznevîlerin Isfahan'ı istîlâ etmeleri üzerine İbn Sina dahi Alaüddevle ile 
Hemedan'a kaçdı.

İbn Sina Hemedan'da mühlik bir hastalığa tutuldu. Teşebbüs eylediği 
mesâʻî-i cesîme-i fikriye ve ifrâtât-ı dimâğiye, mübtelâ olduğu miʻde has-
talığını artdırdıkça artdırdı, âdetâ taşırdı, dökdü. Koca hekîm-i zû-fünûn 
ân-ı esef-engîz memâtın takarrübünü görünce bir peşîmânî-i yeʼs-âmîz ile 
îsâr-ı sadâkât ve hayrâta koyulmuş [199] ve nihâyet 428 sene-i Hicriyesi 
Ramazân'ında [Temmuz 1037] 58 yaşında iken cennât-ı âliyâta doğru şeh-
per-güşâ-yı iʻtilâ olmuşdur.

***

İbn Sina İslâm'ın fevkalâde bir nıhrîri, bereket ve vüsʻat-i âsârıyla müş-
tehir bir müellifidir. Aded-i âsârı yetmişden, belki de yüzden ziyâdedir. 
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Burada o âsâr-ı mühimmeyi birer birer saymak imkânı bile yokdur. Âsârı-
nın en güzel mecmûʻaları Avrupa'da Leiden şehrinde, İngilizlerin Oxford 
Dârülfünûn-ı meşhûrunun kütübhânesinde bâlâ-nişîn-i hıfz u ihtirâmdır. 
İbn Sina'nın en güzîde eseri büyük bir muhîtü'l-maʻârif-i ulûm-ı felsefiye 
teşkîl eden ve el-ân bile eyâdî-i taʻallüm ve istifâdede dolaşan eş-Şifâ'dır. 
Bunun telhîsinden ibâret olan en-Necât meşhûr bir mecelle-i tıbbiye olan 
el-Kânûn'a zeylen 1593 sene-i Mîlâdîsinde Roma'da tabʻ u neşredilmişdir. 
En-Necât mantık, fizik ve ulûm-ı mâ-baʻdi't-tabîʻiyeden bâhisdir.

***

İbn Sina, hikmet-i meşşâiye müntesibînindendir. Fakat onun da, sâir 
hukemâ-yı benâm-ı İslâm gibi ulvî ve husûsî birçok nikât-ı nazarı vardır. 
İbn Sina Şifâ'sının mukaddimesinde meslek-i hikmet-i hakîkîsini bilmek 
isteyenlerin el-Hikmetü'ş-Şarkıye unvânıyla yazdığı eser-i mühimmi oku-
malarını tavsiye ediyor.

İbn Sina'nın en güzîde kudret-i felsefiyesi hayât ve rûhun sûret-i telâkkî 
ve taksîminde görülüyor. Ona göre rûh-ı nebâtî, rûh-ı hayvânî, rûh-ı beşerî 
unvânlarıyla üç türlü rûh vardır. [200] Rûh-ı beşerî diğer iki rûhun bütün 
havâs ve mezâyâsından behreyâb bir rûh-ı tâm ve ekmel yani ehass u eş-
ref-i ervâhdır. Rûh bedenin hiçbir kısmında değildir. Bir kuvvet gibi bütün 
bedene münteşir bir şey de değildir. Rûh bi-zâtihî vahîddir ve vahdetde 
taʻallukuna göre tecelliyâb olabilir. Rûh ebediyyü'd-devâm ve masûn-ı 
zevâldir.

"-Rûhun cisme olan taʻalluku ise zâil ve muvakkat bir şeydir. Maʻnevî 
ve lâhûtî bir kuvvet olan rûhun mazhar-ı mâddîsinden ibâret olan bedeni 
terk etdikden sonra ebediyet-i zevkâ zevke rücûʻ edeceği tabîʻîdir. Cezâ ve 
azâb bir rûh-ı pür-fütûh için olsa olsa muvakkat bir ıztırâb teşkîl edebilir. 
Rûhun hâlık-ı lâ-yezâli onu en sonra menâzil-i âliye-i maksûdesine îsâl 
eder…"

İbn Sina'nın hikmet-i bedîʻası bir hikmet-i muʻallâ-yı mütede[hhi]yâ-
nedir. Koca hekîm dîn-i mübîn ü metînin hikemiyât ve ulviyâtını ihâtalı, 
şümûllü bir nazarla telâkkî, kabûl ve îzâha müsâraʻat etmişdir.
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Mehâbet ve teʻâliyât-ı fikriyesini îzâh eden ve o hekîm-i âlî-kadrın bü-
yüklüğünü, şümûl-i nazar ve tefekkürünü gösteren şu kıtʻası ne muʻallâ bir 
hakîkat-i hikemiyeyi, bir hayret-i hakîmâneyi ihtivâ ediyor:

Hebatat ileyke mine'l-mahalli'l-erfaʻi
Verkâü zâtü taʻazzezin ve temenneʻi
Mahcûbetün min külli mukletin ârifin
Ve hiye elletî seferet ve lem-tete[ber]kaʻi
Vaselet alâ kürhin ileyke ve rubbemâ
Kerihet firâkake ve hiye zâtü tefeccüʻi5

İbn Sina'nın Fârisî, hattâ Türkî eşʻâr ve âsârı bulunduğu zikr ve rivâyet 
ediliyor. Fârisîden ilm-i lügata dâir Dânişnâme nâmında bir eser-i mühim-
mi vardır. Zamânında meslek-i hikemîsini hüsn-i [201] telâkkî edemeye-
rek hakkında dil uzatan bazı kûteh-bînâna karşı şu kıtʻasıyla verdiği ders-i 
ibret ne kadar müessir ve muʻallâdır:

Küfr-i çû meni güzâf u âsân nebuved
Muhkemter ez îmân-ı men îmân nebuved
Der dehr çû men yeki u an hem kâfir
Pes der heme dehr yek müsülmân nebukeza6

***

İbn Sina'nın kimyâca da birçok keşfiyâtı vardır. Simyâya âid olan 
maʻlûmât arasına karışan bu vâzıh ve muhakkık kavâʻid-i fenniyenin te-
rakkiyât-ı fenne pek büyük hizmetler etdiğini kimyâger ve hekîm-i şehîr 
Berthelot müftehirâne ve takdîrkârâne iʻlân ediyor.

Bundan başka sınâʻat-ı tıbda peydâ eylediği behre ve istitâʻat-ı bâlâ 
koca hekîme her tarafda "Şeyhürreîs" unvân-ı iftihârını verdirmişdi. Ed-
vâr-ı Osmaniye'nin her asrında, her devrinde yüzlercesi yetişen etıbbâ-yı 

5 Çok yüksek yerden süzülüp kondu sana
 Gururlu ve nazlı bir güvercin
 Arif gözüyle bakan herkesten saklanmıştır
 Açık ve peçesiz olduğu halde
 Belki istemeyerek sana ulaştıysa da
 Senden ayrılması ona ağır gelecek ve acıyla kıvranacaktır.
6 Kâfir olduğum boş sözdür, mümkün olamaz.
 İmanımdan daha güçlü iman olamaz.
 Dünyada benim gibi bir yegâne ve o da kâfirse
 Bütün cihanda tek bir müslüman olamaz.
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kadîme-i Osmaniye'nin, ihâta-i irfân ve mahâretlerini hayretlerle tetebbuʻ 
eylediğimiz hukemâmızın efkâr-ı hakâyık-disâr-ı tabîbânelerini tenvîr ü 
tehzîb eden âsâr-ı fenniyenin birçoğu İbn Sina'nınkiler idi. İbn Sina'nın 
bugünkü tabâbet-i milliyemize olan teʼsîri ise daha vâzıh ve âşikârdır. Is-
tılâhât-ı tıbbiye ve fenniyemizin birçoğu âsâr-ı fenniye ve tıbbiyesinden 
muktebesdir. Fakat şuna esef olunur ki, bu yolda edilen hidemât bilâhare 
ehl-i liyâkatkârînin kesb-i nedret eylemesi üzerine yarı yolda bırakılmış 
ve bir okyanus ve muhît-i vâsiʻ olan o âsâr-ı cesîme-i muhallede iyice te-
tebbuʻ edilmeden, aranıp taranmadan herkes istediği gibi ıstılâhât vazʻına 
başlamış ve her ilimde hürmet ve muhâfazası şerîta-i terakkî olan, anʻane-i 
fenniye kiseste ve muhtel bırakılmışdır. Umulur ki, [202] ahlâf bu yolda 
daha ziyâde bir vukûf-ı müşkil-pesendâne, bir bülûğ-ı vâkıfâne ibrâz ede-
rek bugün kelimât ve ıstılâhât-ı hikemiye ve tıbbiyemizi bir keşâkeş-i herc 
[ü] merc-nümâ içinde bırakan şu yolsuzluğun önünü alır.

Bâri bir kere düşünülsün: Osmanlı etıbbâ-yı sâlifesinin bu yoldaki hi-
demâtı ne kadar cân-sipârânedir? Türkçe olarak yazılan birçok âsâr-ı kadî-
me-i tıbbiye var. Etıbbâ-yı kadîmemiz arasında Kânûn-ı İbn Sina'yı tamâmı 
tamâmına şerh eden, terceme eyleyen fudalâ dahi var. İşte on ikinci asr-ı 
Hicrî etıbbâ-yı Osmaniye'sinden Tokadlı tabîb-i şehîr Mustafa Efendi, cen-
net-mekân Sultân Mustafa aleyhi rahmetü'l-meliki'l-aʻlâ hazretlerinin emri 
üzerine Kânûn'u üç cild üzerine Türkçe'ye nakil ve terceme, hattâ taʻlîk ve 
tahşiye etmiş, Şifâî, Refîʻzâde, Şânîzâde vesâire gibi birçok rüesâ-yı etıb-
bâ dahi Şeyhürreîs'in âsâr-ı fenniyesine şerhler, hâşiyeler, taʻlîkler yazmış-
lardır. Tabâbet-i Osmaniye'mize teʼsîr-i fikrîsi bu kadar füyûzât-nisâr olan 
ve kendisine mensûbiyet-i meslekiye ve dîniyemiz en büyük bir medâr-ı 
mübâhât ü iftihâr teşkîl eyleyen bu nıhrîr-i bî-müdânînin âsâr-ı ber-güzî-
desini değil tetebbuʻ ve tenkîd, hattâ fehm ü idrâk edecek etıbbânın pek az 
olmasına ne kadar ibrâz-ı teessüf ü telehhüf edilse azdır!...

Biz İbn Sina'yı benimsemeliyiz. Hattâ o hekîm-i şöhret-şiʻârı henüz 
tamâmıyla tanıyamayan Avrupa'ya da biz tanıtmalıyız. Çünkü bir Avru-
palı vukûf-ı lisân ve beyân ile âsâr-ı İbn Sina'yı okuyabilse dahi, ekseriyâ 
o iʻmâlât-ı fikriye-i mühimmeyi derk u teyakkun edecek nesîb-i husûsî-i 
fenden mahrûm bulunur. Binâenaleyh [203] mezâyâ-yı dakîka ve rakîka-
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sına eremez… Biz Şarklılar, Şark etıbbâsı onun rûh ve maʻneviyetini, fikir 
ve ifâdesini hikemiyât-ı İslâmiye'ye vâkıf olmaklığımız sâikasıyla daha 
iyi tanır, bilir ve daha güzel îzâh ederiz. Bir de bugün İstanbul'a bir zînet-i 
âlü'l-âl-i fennî veren eski kütübhânelerimizde Şeyh-i Reîs'in teʼlîfât[ın]dan 
olmak üzere henüz Avrupa'nın görmediği, göremediği, bilmediği ve bi-
lemediği birçok âsâr-ı ber-güzîde var ki, bunlar bizim kendi mâlikâne-i 
fennîmizdir, tedkîk ve tetebbuʻları da yine kendi vazîfemiz, kendi vecîbe-i 
zimmetimiz olmak lâzım gelir…

***

Efkârı tabâbet-i âlem üzerinde sekiz-on asır kadar hüküm süren, her 
sanîʻa-i endîşesi herkesçe makbûl ve müstesnâ sayılan ve âsârının birçoğu 
Avrupa'da Latinceye, Almancaya, İngilizceye, hattâ İbraniceye defalarca 
terceme edilmiş ve kesret-i istiʻmâl ile sîmâ-yı nâmı bile tahrîf edilerek 
Avicenne hâline getirilmiş ve Kânûn'u daha bir asır evveline gelinceye 
kadar Avrupa dârülfünûnlarında muntazaman tedrîs edilegelmiş olan bu 
hekîm-i âlî-nejâd hakkında böyle bir-iki sahîfelik beyân-ı hürmetkârâne 
ile iktifâ edilemezdi. Ne çâre ki, ne zemîn ne de eserin maksad-ı neşrîsi 
bundan ziyâdesine müsâʻid değil. İbn Sina'yı iyice anlatmak için senelerce 
çalışıp cildler, binlerce sahîfeler yazılmalıdır. Çünkü o hekîm-i nıhrîr o 
kadar derîn, o kadar vesîʻ, o kadar büyük, o kadar bî-hudûddur…
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[204] HİTÂN VE FEN

Hitân bir emr-i şerîf-i dînî ve pek büyük bir kâʻide-i hıfz-ı sıhhatdir. 
Biz İslâmlar hakîkaten bahtiyârız. Kavâʻid-i hıfz-ı sıhhatin mühimleri ah-
kâm-ı celîle-i dînimizde mevcûddur. Binâ-yı metîn-i İslâmiyet tahâret ü 
nezâfet üzerine müessesdir. "-Büniye'd-dînü ale'n-nezâfeti7" hadîs-i şerîfi 
ile müsbet ü müberhendir ki, esâs-ı dîn tahâretdir. Tahâret ise emrâzın en 
kavî muʻârızı, en gâlib düşmânıdır. Gulfe denilen deri parçası âlet-i tenâ-
sül-i zükûr için mâniʻ-i tahâret, binâenaleyh bâʻis-i emrâz olmasına mebnî 
gulfeyi hazf etmekden ibâret olan hitânın en emîn bir vâsıta-i tahâret-i 
tenâsüliye olduğu âzâde-i iştibâhdır.

Hitânın sıhhate olan hizmeti şununla da müsbetdir ki, ekseriyâ tazay-
yuk-ı kuddâmî denilen hastalığa mübtelâ olan edyân-ı sâire ashâbı şifâyâb 
olmak için kendilerini sünnet etdirmekden başka çâre bulamıyorlar.

Gulfenin mevcûdiyeti âlet-i tenâsülde bir takım hastalıklar hâsıl eder. 
Çünkü bu fazla deri idrâr, meni vesâire gibi bir takım mevâddın deri ile 
âlet-i tenâsül arasında kalmasına sebeb olarak taʻaffünât ve taharruşâta 
bâʻis olur. Maʻrûz-ı taʻaffün olan yerlerde ise mikroblar neşv ü nemâ bula-
rak iltihâblar, yaralar, cerâhatler, her türlü avârız hâsıl edebilirler.

Bazen gulfenin ağzı daralır. O derecede ki, haşefe [205] artık meydâna 
çıkarılamaz. İşte tazayyuk-ı kuddâmî denilen hastalık bu vechile husûle 
gelir. Tebevvül esnâsında idrârın bir kısmı dâhilde kalır, taʻaffün ve tahar-
rüşe ve bunların netîcesi olarak yaralara, cerâhatlere sebeb olur. Bu da-
ralma ekseriyâ ilerler, o dereceyi bulur ki, artık bevl ancak damla damla 
hârice çıkabilir, elbiseyi telvîs eder. Hârice çıkamayan bevlin tazyîkiyle 
gulfe içi boş bir yumru teşkîl etmek üzere şişer. İkinci bir mesâne hâlini 
alır. İdrâr burada birikerek müzʻic, nezâfete mâniʻ bir sûretde damlamakda 
devâm eder. Fakat bazen tazayyuk pek ilerler. İdrârın bir katresi bile ihrâc 
edilemez. Gerek asl-ı mesâne gerek bu gulfe-i mütevessiʻa dolup gerilirse, 
idrâr kana karışır ve bu hâl ıztırâr, cân-sûz ve eziyetli bir ölüm ile nihâ-
yet-pezîr olur yâhûd asl-ı mesâne terâküm-i bevl ile o kadar gerilir ki, çat-
lamağa mecbûr olur. İdrâr karın zârının içine dökülür; yine fecîʻ, elemnâk 
bir ölüme müncer olur.
7  "-Din temizlik üzerine kurulmuştur".
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Bu gibi avârız-ı vahîmesiyle hayâtı tehdîd edebilmekle berâber bu hâl-i 
marazî, vazîfe-i tenâsüliyenin de icrâsına mâniʻ olur.

Bazen münâsebet-i gayr-ı meşrûʻa yâdigârı olarak alınan belsoğukluğu 
ve karha-i leyyine tesmiye olunan sârî bir yaranın zuhûruyla dahi gulfe 
şişer, haşefe meydâna çıkarılamaz. Bu hâl tahâret-i tabîʻiyenin icrâsına da 
katʻiyen mâniʻ olur. Bütün pislikler, ifrâzât ve terâkümât-ı maraziye ih-
tibâs eder. Bu hastalıkların seyirleri uzadıkça uzar. Bâ-husûs tahammülü 
gayr-ı mümkin evcâʻa sebeb olur. Birçok ârızaların sebeb-i yegânesi olan 
bu deri katʻ u refʻ edilmeyince bu hastalıklar defʻ edilemez. Bugün [206] 
tabâbetde katʻiyen teessüs etmiş bir kaʻide-i esâsiye var:

"-Emrâzı mahv etmek, esbâbını, esbâb-ı mükevvenesini izâle etmekle 
kâbildir". Bundan emîn tarîk-ı şifâ yok gibidir. İşte hitân emr-i mesnûn-ı 
dînîsi de türlü türlü emrâzın sebebi olan gulfeyi mahv u izâle ediyor. De-
mek, hitân bizi dûçâr olabileceğimiz bir takım hastalıklardan sıyânet ve 
muhâfaza eyliyor.

Sünnet olunmamış çocukların gece yataklarına tebevvül etmelerine de 
kısmen gulfe sebeb olur. Bu kadar fenâlıkların sebeb-i mûcibi olan bu deri-
nin muzır olduğu bugün fennen tahakkuk etmişdir. Bu hakîkati anladıkdan 
sonra dîn-i İslâm'ın şu kâʻide-i mesnûnesindeki ulviyete hayrân olmamak 
kâbil değildir!

Evet, biz İslâmlar hitân emr-i mesnûnunu icrâ etdiğimizden dolayı bah-
tiyârız. Lâkin daha var: Hitân pâkdir, bâʻis-i tahâret, dâfiʻ-i emrâz-ı adîde 
bir vâsıta-i tevakkî, bir ameliye-i mühimdir. Fakat böyle bir ameliyeyi bu-
gün maʻatteessüf fennî ve pâk olarak yapamıyoruz. Sünnetçilerimiz "iyilik 
yapıyoruz" diye fenâlık yapıyorlar. Çünkü açdıkları yaraları intâna dûçâr 
ediyorlar, pisliyorlar ve kesecekleri tarzı, mikdârı, bir yaranın verebileceği 
avârızı ve o avârızı menʻ eden vesâiti bilemiyorlar.

***

Evvelâ hitâna bir "ameliye" diyoruz. Ameliye ne demekdir? Tıbbın bazı 
emrâza karşı çâre-i şifâ olmak üzere kullandığı vesâitin her biri bir ame-
liyedir. Hitân dahi gulfenin verebileceği emrâzın tedâvî-i cerrâhîsi demek 
olacağından emr-i mesnûn-ı hitân, dînî bir kâʻide olmakla berâber bir vâ-
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sıta-i işfâdır da… [207] Çünkü ilm-i tıb bir ilm-i şerîf-i şerʻî denildiğine 
ve "el-ilmü ilmân ilmü'l-ebdân sümme ilmü'l-edyân8" hadîs-i şerîfiyle her 
şeyden evvel tahakkuku muktezî bir ihtiyâc olduğu iʻlân buyurulduğuna 
nazaran hitân mesʼelesinde dahi tıbbın hakk-ı nüfûz ve müdâhalesi inkâr 
olunamaz. Şerîʻat-ı mutahhara-i Muhammediye "hitân şudur, gulfe şu ka-
dar kesilecek, şu günde kesilecek" gibi vesâir evâmir-i şerîfesini iʻtâ buyu-
ruyor. Sonra fenn-i celîl-i tıb da vesâyâ-yı lâzımeyi teblîğ ve tefhîm ediyor, 
kavâʻid-i sıhhat-bahşâsının tatbîkini arzu eyliyor.

Mâdemki hitân bir ameliyedir; her ameliye gibi o da kavâʻid-i fenniye 
ve şerâit-i mahsûsa tahtında icrâ olunmalıdır. Hitân bir ameliye, hem de 
zannolunduğu gibi ehemmiyetsiz değil, gâyet mühim bir ameliye olduğu 
hâlde hâlâ berber, kahveci gibi âhâd-ı nâs elinde ve gâyet câhilâne bir tarz-
da icrâ edilmesine ne kadar teessüf edilse azdır!

Bütün ameliyât her türlü taʻaffünün mahv u izâlesiyle yani eller, âletler 
ve kesilecek mahal, muzâdd-ı taʻaffün ve mikrob öldürücü vâsıtalarla iyice 
temizlenip fennen temiz bir hâle getirildikden sonra icrâ olunduğu hâlde 
hitân hâlâ cühelâ eliyle yani tahâret-i fennînin neden ibâret olduğunu bil-
meyen ve görmeyen eller, mülevves ve berbâd âletlerle yapılıyor. Hattâ 
iş bununla da kalmıyor; ilâc nâmına ağaç çürüğü otu, sahtiyân kazıntısı, 
marpuççu talaşı, kâv-ı hindî tozu, mürûr-ı zamânla birçok mikrobların yu-
vası olmuş hasır külü, incir yaprağı külü gibi bir takım müzahrafât dahi 
o pis ellerin açdığı yaraya tatbîk olunuyor. Bu hâller cidden bâʻis-i tees-
sür ü teessüfdür. Çünkü mikroblar girerse cerâhat hâsıl olur. [208] "-Bir 
yara cerâhate binmeyince iyileşmez" zannı pek bîhûde, pek bâtıl bir fikr-i 
câhilânedir. Hattâ cerâhatlenmek yaralar için fenâlık, pislik ve vehâmet 
alâmetidir. Böyle cerâhatlenmiş yaralar kolay kolay onulmaz, teneddüb 
ve iyileşme uzadıkça uzar, türlü türlü ihtilâtlar, fenâlıklar hâsıl olabilir. 
Hâlbuki yaraya mikroblar giremezse en büyük bir cerîha bile birkaç gün 
içinde kapanır gider. İşte biz her gün birçok ameliyât yapıyoruz. Hastaları-
mız dört-beş gün sonra iyi oluveriyorlar. Hitânda ise yara küçük ve sûretâ 
ehemmiyetsiz bir şey iken fenâ ve mülevves bir hâlde yapılmasından dola-
yı çocuklarımız aylarca cerâhat akıtan, bazen fenâ netîceler bile veren bir 

8 "-İlim ikidir: Beden ilmi, din ilmi".
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yaranın zebûn-ı sûy-ı teʼsîrâtı oluyorlar. Bu şâyân-ı dikkat fark ve tehâlüf-
den anlaşılıyor ki, artık hitân ameliyesini taʻaffünsüz ve tahâret-i fenniye 
dâiresinde icrâ etmek îcâb ediyor. Dînin muktezâsı, fennin vesâyâsı, fikr u 
muhâkemenin îcâbâtı hep bu lüzûmu tasdîk ediyorlar…

Bugünkü sünnetçiler mikrob ve mazarratından ve onlara karşı mevkiʻ-i 
tatbîke konulan çârelerden bî-haber olduklarından sünnet etdikleri çocuk-
lar ancak on beş, yirmi günde iyi olabiliyorlar. Gulfeleri şişiyor, ağrıyor, 
cerâhatler zuhûr ediyor. Hâlbuki icrâ-yı hitânın hâsıl edeceği bir yara bu-
günkü vesâit-i vâkıye sâyesinde üç-beş günde kâmilen iyi olabilir.

Farz ediniz ki, hitân temiz bir yerde yapılsın. Yapılırken de temizliğin 
her noktasına dikkat edilsin. Fakat iş bu kadarla kalmaz. Hitân için lâzım 
olan âletler, kesmenin usûlü, kan durdurucu çâreler, yaranın onarılıp tımâr 
edilmesi gibi [209] şeyler de ayrıca bilinmesi îcâb eden mühim ve lüzûmlu 
noktalardır.

Mikrobun keşfi ve bu keşfin îcâb etdirdiği kavâʻid-i tevakkî sâikasıyla 
ihdâs edilmiş olan imhâ-yı taʻaffün ve izâle-i taʻaffün usûlleri tabâbeti her 
noktasında dûçâr-ı tebeddül ü tagayyür etdi. Eski ilâcların ye[ri]ne yeni 
ilâclar, eski âletlerin yerine yeni âletler ikâme edildi. İşte hitânda da böyle 
esâslı taʻdîlât ve tekemmülât icrâ etmek için eskiden beri istiʻmâl edilen 
tahta çürüğü ve daha bilmem neler gibi mülevves ve bulaşık ilâcların ye-
rine bugünkü muzâdd-ı taʻaffün edviye ve vesâitin zamân-ı ikâmesi geldi, 
hattâ geçiyor bile. Mikrobları mahv etmek hâssasını hâiz olmayan ilâclar 
ve yeni bir yara için istiʻmâl edilen o kâbız ve kan kesici devâlar hem 
bî-fâide ve hem bî-lüzûmdurlar. Eskiden beri hattâ şimdi bile icrâ-yı hitân-
da istiʻmâl edilen fildişinden maʻmûl millerin de amele-i hitânın imhâ-yı 
taʻaffün dâiresinde icrâsı için maʻdenden düz ve nakışsız olarak yapılma-
ları lâzıme-i umûrdandır. Usturanın sapı da kemik olmamalı. Çünkü iyice 
taʻkîm edilemez. Âlât u edevâtın hepsi de maʻdenden yapılmalı ve üzerle-
rinde pürüz, çıkıntı ve girinti bulunmamalıdır. Gûnâgûn şekil ve tarzda ya-
pılan kıskaçları, bâ-husûs bunların karma karışık bir hâlde olanlarını red-
detmeli, eski ve basît bir tarzda olanları, yani pürüzsüz ve imhâ-yı taʻaffün 
kavâʻidine muvâfık bir sûretde yapılanları kabûl etmelidir.
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Gulfenin kesilişine gelince; bugün ekseriyetle gulfe büsbütün kesili-
yor ve bu ince deri ne kadar çok kesilir ve budanılırsa tarz-ı hitân da o 
kadar makbûl addedilir. Bu bir hatâdır. Hattâ bazen maʻlûliyeti, inhirâfı, 
maʻyûbiyeti bile müeddî oluyor. Çünkü [210] böyle gılâfı (kılıf) ufalmış 
bir uzuv hacmi büyüdüğü zamân yani hâl-i intiʻâz ve kıyâmda derisi içine 
sığamayarak eğrilir. Eğrilik ise maʻyûbiyetden başka tenâsül ve ilkâhın 
semeredâr olamamasına da sebeb olabilir. En fennî ve sıhhî usûl, gulfenin 
yarıdan ziyâdesini kesmemekdir. Zâten şerʻ-i şerîf dahi emr-i mesnûnun 
hüsn-i icrâsı için "nısf gulfenin katʻını kâfi" görüyor.

Fennen sâbit ve hattâ halkça da maʻlûm bir mesʼeledir ki, yeni açılan 
bir yaranın kenârları birbirleriyle iyice temâsda bulundurulursa yaranın iyi 
olması, kenârlarının iltiyâm ve ittihâdı daha çabuk ve kolay olur. Hâlbuki 
çocuk sünnet edilirken ekseriyâ gulfe arkaya doğru çevrilir. Hattâ kesilir-
ken gulfe çok kesilip uzatılırsa kesildikden sonra kazîbin üzerinde ince bir 
deri yerine geniş bir yara görülüyor. Büyük bir yırtık için büyük bir yama-
ya lüzûm messetdiği gibi böyle büyük bir cerîhanın da iltiyâmı için de ye-
niden yetecek etlerin, mevâdd-ı nedebiyenin geniş ve büyük olması lâzım 
gelecek. Böyle geniş ve büyük bir mâdde-i nedebiye hâsıl olabilmesi için 
beden dahi birçok cehd ü mesâʻî ibrâzına mecbûr olacak, açılan yarayı vu-
rup örtecek olan nesc dahi çok iʻmâl edilecek. Bu geniş örgü epeyce uzun 
bir zamânda hâsıl olur. Binâenaleyh bu vechile yaranın müddet-i iltiyâmı 
uzadıkça uzuyor. Böyle sünnet olmuş çocukları uzun bir müddet yaralı 
gezdirmemek, en fenâ hâllere, pislenmelere, ihtilâtlara dûçâr ve maʻrûz 
etmemek için sâir ameliyât-ı cerrâhiyede yapıldığı gibi sünnetden sonra 
da açılan yarayı [211] fen dâiresinde temizlenmiş ipliklerle dikmek tıbb-ı 
hâzıra muvâfık ve ziyâdesiyle câlib-i menfaʻat ve sühûlet olduğu cihetle 
hitânların bu usûl üzere icrâ edilmesine himmet etmeliyiz.

Bazen de mühim ve şâyân-ı dikkat hatâlar görülüyor. Çünkü sünnetçi, 
sâika-i cehl ile üzerinde ameliyât yapdığı uzvun teşrîhini bilemiyor. Bu 
uzv-ı mühimmin damarı var mı, varsa neresinden ve nasıl geçer? Bu gibi 
ibtidâiyâtdan bile bî-haber! Sünnet etmek için deriyi kesiyor. Fakat damar-
lardan birini de berâber kesiyor. Derhâl fışkırırcasına kan akmağa başlı-
yor. O kadar akıyor ki, sünnet edilen zavallı maʻsûmun yanakları soluyor, 
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başı dönüyor, miʻdesi bulanıyor, kulakları işitmez oluyor, gözlerinin feri 
kaçıyor, çocuk kendini gâib ediyor, âdetâ bayılıyor. Bu ehemmiyetsiz bir 
şey gibi ise de âdî bir bayılma gibi değildir. Âdetâ muvakkat bir ölümdür. 
Bazen zavallı baygın, ayılamıyor, yani bu mevt-i muvakkat bir mevt-i mu-
hakkak hâlini alıyor. Daha geçenlerde böyle ecnebî-i fen bir el ile sünnet 
edilen yedi yaşında bir maʻsûmun kan gâib ederek yarım sâʻat sonra ba-
yıldığını gördüm. Bu baygınlığa karşı derʻakab ittihâz-ı tedâbîre teşebbüs 
îcâb ederken câhil sünnetçi ya büsbütün elleri bağlı duruyor yâhûd yara-
ya mülevves kutularından çıkardığı o kâbız ve mikroblu tozunu ekmeğe 
müsâraʻat ediyor. Fakat bu toz ufak bir kanamağı mini mini damarların ka-
nını durdursa bile böyle mühimce bir damardan akan kanı tevkîf edemez.

Şimdi sünnetçi uzv-ı tenâsülün teşrîhini bilseydi tabîʻî böyle kazâlara, 
hattâ bazen fecîʻalara sebeb olmazdı. Mâhir bir [212] el damarı kazârâ 
kesse bile derhâl kanı durdurucu bir milkat ile âdetâ çeşme gibi akan bir 
kanı bile kesebilir. Bugünkü cerrâhlığın sermâye-i şeref ve muvaffakiyeti-
nin mühim bir kısmını teşkîl eden bu milkatlardan sünnet ameliyesi niçin 
mahrûm edilsin?

Şimdiki sünnetçiler ameliyâtı yaparak yaranın üzerine bir toz eker yâhûd 
kendi iʻmâlkerdeleri olan müşkûk yakıları sararak işi bitirirler yâhûd bitir-
dik zannederler. Hâlbuki sünnet ve tedâvîsi yalnız bir parça deri kesmek-
den ibâret değildir. Asl-ı tedâvî ameliyâtdan sonra başlar, yani sünnetde 
asl u esâs-ı tedâvî "tımâr"dan ibâretdir. Yarayı tımâr etmeli. Sünnetçiler 
ise tımâr nâmına yalnız bir toz yâhûd yakı bilirler. Bugün bu usûlü sün-
netçilere tamâmıyla terk etdirmeli. Yarayı mikroblardan muhâfaza edecek 
olan usûl-i tımârı tatbîke müsâraʻat edilmelidir. Tesâdüf etdiğim "sünnet-
çi" nâmını taşıyan bir câhile terkîbini söylemeyerek sünnet yarası üzerine 
koyduğu toz hakkında maʻlûmât vermesini ricâ etmişdim. İfşââtından bel-
ki istifâde ederim zuʻmuyla yakının mâhiyetini büsbütün gizli tutarak bir 
cevâb vermiş olmak üzere dedi ki:

"-Bu yakı yarayı pişirir, iyi eder". Bu ne cehâlet! Yara yemek değil ki, 
pişirilsin. Yaraların pişirilmesi için kullanılan o yakıcı şeyler, kâviyât-ı 
cerhalar için, bazı hâlât-ı istisnâiye bertaraf edildiği hâlde gâyet muzırdır. 
Teneddübü gecikdirir, hattâ bazen mümteniʻ kılar. Bu adamcağıza:
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"-Senin bu yakın cerâhat yapmaz mı?" diye eylediğim suâle de derece-i 
bâlâ-terîn cehl [213] ve nâdânîsini gösteren şu cevâbı almayayım mı?

"-Çocuğun kanı pis ise cerâhatlenir!" Bu adama göre sünnet etdiği 
maʻsûmların yüzde sekseni, belki de doksanı pis kanlıdır. Zavallı câhil! 
Cerâhatin tahassulünü, takayyuhu kana atfediyor. Hâlbuki cerâhatin tahas-
sulüne en birinci sebeb kendi hatâsı, müdâhalesi, âleti, tozudur. En fenâ 
bir râhatsızlık baş göstermedikçe, mikroblar kanı istîlâ etmedikçe, vücûd 
sıhhat üzere yaşadıkça kanda ne pislik ne de ufûnet görülemez. Bu zann-ı 
sahîf ve mülevves ne kadar fenâlıklara sebeb oluyor? Hattâ birçok kim-
seler Mayıs ayında kan alıcılara (fassâdlara) koşup o berbâd neşterlerin, 
mülevves âletlerin açdığı damarlardaki kanlarını heder ederler. Gûyâ bu 
vechile vücûdun taʻaffününü izâle eylerler. Kan siyâh çıkarsa pisliğine 
kâniʻ olarak mâye-i hayâtları olan ve bütün bedenlerini besleyen bir cev-
her-i kıymetdârı izâʻa etdiklerinden dolayı kendilerini bahtiyâr addederler. 
Hâlbuki siyâh kanın çıkması bıçağın verîdleri yani siyâh kan damarlarını 
kesmesinden ileri gelir ve o siyâhlığın kanın intân ve ufûneti ile hiçbir 
münâsebeti yok gibidir.

Sünnetçilerin ekdikleri toz kanla berâber kurur, cerhayı gerer, çocuk 
şiddetli ağrılar hisseder yâhûd yakı yakıcı bir şeydir. Yarayı yakar ve yan-
manın bütün âlâm ve ıztırâbâtını verir. Çocuk ağlar, bağırır. Fakat sünnet-
çi öyle şeylere ehemmiyet verir mi? Zavallı, onun ehemmiyet verilecek 
bir nokta olduğunu bilmiyor ki!... O vakit yarayı yumuşatıcı bir mâdde, 
meselâ mikrobsuz yani kaynatılmış ve soğudulmuş bir damla zeytinyağı 
[214] bütün o evcâʻı izâle edebilirken yine o yavrucuğun kıvrana kıvrana 
muztarib olması iltizâm olunur.

Bakınız câhilâne ve pis bir tımâr ile neler husûle gelebileceğini saya-
yım: İltihâb-ı evʻiye-i lenfeviye, iltihâb-ı gulfe, iltihâb-ı haşefe, flegmon-ı 
gılâf-ı kazîb, iltihâb-ı evride, özima-yı kazîb, iltihâb-ı akd-i lenfâiye-i 
mağbeniye, bu ukdelerin takayyuhu ile husûle gelen hıyârcil (hıyarcık), 
tazayyuk-ı halfî, suʻûbet-i tebevvül, ihtibâs-ı bevl, nihâyet dem-i müte-
bevvil gibi avârız-ı fecîʻa-i ihtibâs-ı bevl (!) bazen yara cerâhatlendikçe 
derinleşir. İhlîl-i tahtânî yâhûd fevkânî ve iltihâb-ı ihlîl gibi hastalıklara 
sebeb olur. Hattâ hitândan sonra küzâz denilen ve insânı kazık gibi dimdik 
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dondurup öldüren maraz-ı dehşet-engîz bile husûle gelmişdir. Bu marazı 
hâsıl eden mikroblar gübre ve toprak ve çamurda bulunur. Hâlbuki bazı 
yerlerde sünnet yarasının çamurlarla, killerle tımâr edildiği görülüyor. Ar-
tık en nâzik ve en ziyâde maʻrûz-ı iltihâb bir uzvun üzerine çamurlar, pis-
likler koymanın ne kadar büyük bir tehlike teşkîl edeceğini düşününüz!

İşte eskiden beri bu fenâ tarzlarda icrâ-yı hitânın mazarrât-ı gûnâgûnu 
her gün görülüp duruyor. Hâlbuki usûl-i fennî ve cerrâhî dâiresinde ic-
râsını arzu eylediğimiz hitân-ı cedîd ihtişâm-ı terakkiyâtı akıllara hayret 
veren fenn-i celîl-i tıbbın bütün terakkiyâtına, bütün kavâʻid-i şâfiyesine 
istinâden teessüs edeceğinden her hâlde hitân-ı hâtırada ıslâhât-ı ciddiye 
icrâ etmek selâmet-i sıhhat-i İslâm için bir lâzıme-i mühimme-i dîniye ve 
sıhhiye sayılır.

Doktor Rıza Nur
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[215] ÖMR-İ BEŞER

Akşam olup da şöylece bir râhatlaşdığımız zamân o günkü zamânımı-
zın nasıl geçtiğini düşünmez miyiz? Artık ebediyete intikâl etmiş olan bu 
yirmi dört sâʻat zarfında ne yapdım, bu sâʻatlerin kaçını fâideli yere kul-
landım, kaçı öyle hebâen mensûrâ geçdi gitdi, bu zamânın ne kadarı fâi-
desiz oldu, ne kadarı kendimi, insâniyet ve beşeriyeti müstefîd etdi demez 
miyiz?

Sabâhki tahâret ü nezâfetden iʻtibâren her nevʻ mesâʻîye, istitʻâma, seyr 
u harekete, tenezzüh ü teferrüce sarf olunan zamân her gün tekerrür eyle-
mekde ve ömr-i beşer böyle geçip gitmekdedir.

Bir gün nasılsa yemekde çokça kalırız. Başka bir gün birine rast geliriz 
yâhûd biri gelir de fâidesiz bir mülâkât ve bîhûde mükâlemât ile zamân-ı 
azîzimizi izâʻa eyler. Bazen bir kırgınlık, râhatsızlık duyarak istirâhate 
mecbûr oluruz. İşte bu gibi husûsâtın cümlesi nazar-ı iʻtibâra alındığı hâl-
de mesâʻînin yani hayâtımızdaki en semere-bahş umûrun bizi en az işgâl 
etdiğini görürüz.

Ömrün Sülüsünü Uyumakla Geçiriyoruz

Uykuya Kaç Sâʻat Hasredilmelidir?

Salern[o] Mektebi günde altı sâʻati münâsib görüyor, ten-perverâne 
yedi sâʻate [216] kadar müsâʻade ediyor. Lâkin bu kânûna riʻâyet edenler 
pek azdır. Pascal daha o zamân, ömrünün nısfını uyumakla geçirenlerden 
şikâyet edip duruyordu. Vâkıʻâ biraz düşünecek olursak zamânımızda dahi 
ömrümüzün yarısını değilse bile, sülüsünü uykuya hasr ve sarf ediyoruz.

Yetmiş yaşında bir adam yirmi dört sene uyumuş demekdir. Hayâtımız-
da ne kadar uyumuş olduğumuzu hesâb eylemek için yalnız ihtiyârlıkda-
kini değil, çocukluk ve sinn-i şebâb ve kemâldeki uykumuzu da nazar-ı 
dikkate almalıyız. Fi'l-hakîka beşikdeki bir çocuk tekmîl mevcûdiyetini 
uyku ile geçirmekde ve ancak feryâd u figân ile gıdâ ve nafakasını taleb 
için uyanmakdadır. Çocuk genç bir adam oluncaya kadar bütün gecelerini 
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hemen uyku ile geçirir. Salern[o] Mektebi'nin altı ve daha doğrusu yedi 
sâʻati ancak sinn-i kemâle erenler için kabûl edilebilir. İşte çocuklardaki 
bu uyku müddeti bir adamın istirâhate sarf eylediği zamân-ı yevmî-i va-
satîsini ziyâdeleşdirmekdedir.

Ömrümüzün Sûret-i Taksîmi

Şimdi de ömrümüzü taksîm edelim. Uykuya sarf olunan bu zamânın 
hâricindeki müddet-i ömrümüzde ne yapıyoruz? Sir John Lubbock, ömr-i 
beşeri şöylece beyân ediyor:

"-Ömr-i beşer yetmiş yaşdır. Lâkin bu senelerin ne kadarı bize âiddir? 
Uyumağa, yemeğe, giyinip soyunmağa, yürümeğe sarf edilen zamânı çı-
karır isek ne kadarı kendi irâde ve ihtiyârımızda kalıverir?"

[217] Yetmiş yaşına kadar yaşayan bir adam bu uzun müddet-i ömrü 
esnâsında ancak on bir sene çalışabilmişdir. Hakîkatin fevkinde zannedi-
len bu hesâbın ne derece doğru olduğunu anlamak için ömrümüzün sûret-i 
taksîmini gösteren şu levhaya imâle-i nazar kâfidir.

Fransa'da Ömr-i Beşerin Sûret-i Güzerânı

Tahâret ü nezâfet
Üç sene

Tenezzüh ve teferrüc
Sekiz sene

Taʻallüm
Üç sene

Mükâleme
Üç sene

Hareket
Beş sene

Taʻâm
Altı sene

Kırâat, mütâlaʻa
Üç sene

Saʻy
On bir sene

Askerlik
Bir sene

Uyku
Yirmi dört sene

İnsânın taʻallüm ü tederrüsüne sarf eylediği üç sene çocukluk ve genç-
likdeki terbiyesine hasrolunan zamândır ki, bilâhare tahsîlât [218] daha 
ziyâde ileri götürüldükçe zamânın bir kısmı tenezzüh ü teferrüce, seyr u 
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harekete, mülâkât u mükâlemâta sarf olunur. İşte bu sarfiyât esnâsındaki 
taksîm-i zamân da ayrıca gösterilmişdir.

Hizmet-i askeriye de aynı sûretledir. Vâkıʻâ hizmet-i askeriye üç-dört 
sene imtidâd ederse de bu zamân içinde askerlikle alâkadâr olmayan bir-
çok sarfiyât-ı zamâniye vardır ki, onlar mahallerine âiddir. İnsân yalnız bir 
sene askerlik ediyor. Kalan zamânını istirâhate, seyr u tenezzühe, istitʻâ-
ma, uykuya sarf ediyor.

Bu hâlde sâir kâffe-i iştigâlât-ı hayâtiyeden sarf-ı nazar, insânın hakî-
kat-i hâlde nasıl yalnız on bir sene mesâʻîye hasr-ı ömr eylediği anlaşılıyor 
değil mi?

İşte yalnız on bir sene, bu kadar az bir zamân-ı mesâʻî, müfîd bir hayâta 
sarf olunur! Vâkıʻâ insân yetmiş yaşında vefât ediyorsa da hakîkat-i hâlde 
on bir sene yaşamış addolunmalıdır.

Hakîkat: Hem uzun hem kısa ömr-i âdem.

Fenâ-yı ömre inzimâm eden şu hîçî-i istifâde, hayâtı bir hîç ender-hîçe 
münkalib ediyor!
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[219] Muʻallim Abdullah Bey merhûm
Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Ulûm-ı 

Tabîʻiye Muʻallim-i şehîri
Dr. Abdullah Bey
Célèbre naturaliste

Muʻallim-i Evvel Doktor Bernard
Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'nin ilk 

muʻallimlerinden
Dr. Bernard,

Un des premièrs professeurs de la 
Faculté

Merhûm Nuri Latif Bey
Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Emrâz-ı 

Hâriciye Muʻallim-i şehîri
(Huzzâk etıbbâmızdan Ziya Nuri 

ve Rıza Nuri Beylerin peder-i 
muhteremidir. Birçok âsâr-ı tıbbiyesi 

vardır.)
Dr. Nouri Létif Bey

Ancien professeur à la Faculté

Merhûm Kırımlı Aziz Bey
Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Emrâz-ı 

Umûmiye Muʻallim-i şehîri
(Lisân-ı fennî ve tıbbîmizin 

müessislerinden sayılır.)
Dr. Aziz Bey, Kirimly

Ancien professeur à la Faculté
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[220] NİÇİN BÜYÜRÜZ?

"-Hayvân beslenir, insân yer;  
yalnız insân-ı âkil yemesini bilir".

Bugün fennen tahakkuk ediyor ki, hayât bir ihtirâk-ı dâimîdir. Binâenaleyh 
beden yakılacak bir şey ister. Bu yakılacak şey nedir? Damarlarda muttasıl 
dönüp dolaşan kanın vazîfelerinden biri de deri, kemik, et, beyin gibi muh-
telif nikât ve aʻzâ-yı bedenimize hem o aʻzânın teceddüd edecek olan bazı 
kısımlarını yakacak müvellidü'l-humûzayı hem de yanan kısımların yerine 
kâim olacak mâddeyi götürmekdir… Demek ilk yakılacak şey, ilk mahrûkât 
bedenimizin kendisidir.

Fakat bedenimizin yanıp telef olan kısmı vücûdumuzu ısıtmağa kâfi 
derecede (37 derece) harâret hâsıl edemez. Binâenaleyh "kânûn-ı derûnî-i 
beden" denilmeğe sezâ olan kanımızın derûnunda daha birçok şeyler yaka-
rak bedenimizi ısıtmamız, harâret-i garîziyemizi muhâfaza etmemiz îcâb 
eder. İşte o yakacağımız şeylerden biri karbon, diğeri de müvellüdü'l-mâʼ-
dır. Karbon yanar, yani müvellidü'l-humûza ile birleşirse hâmız-ı fahm 
olur. Müvellidü'l-mâʼ yanar, yani müvellidü'l-humûza ile ittihâd u imtizâc 
ederse su hâsıl eder.

Bedenimizin bir lokomotife benzetilmesi pek doğru ve münâsibdir. 
Hakîkat, kömür bedenimizde yanmakla hem "harâret" hem de "kuvvet" 
hâsıl ediyor. İşte aʻzâmızı kımıldatmak, bir iş göre[221]bilmek için gıdâ 
hâlinde aldığımız kömürün verdiği bu kuvvetden istifâde ediyoruz.

Demek ki, vücûdumuza idhâl edeceğimiz yani yiyeceğimiz şeyler ev-
velen ensicemizi taʻmîr ve tecdîd edebilmelidirler. Sâniyen, hem kuvvet 
hem harâret hâsıl edebilmelidirler.

Taʻmîr Edici Gıdâlar
Gıdânın vücûdumuzu taʻmîr edebilmesi için terkîbce vücûdumuza ben-

zer bir şey olması îcâb eder. Bu gibi gıdâlara "taʻmîr edici gıdâlar" dene-
bilir. Bunların terkîblerinde şu dört cism-i basît bulunur: Müvellidü'l-mâʼ, 
müvellidü'l-humûza, karbon  -sâf kömür-, azot. Bundan başka bu gibi gı-
dâların terkîblerinde kükürt, fosfor, demir, âdî tuz gibi bazı mâddeler de 
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bulunur. Bu terkîbdeki cisimlere "azotlu mâddeler" yâhûd taʻbîr-i fennîsin-
ce "mevâdd-ı zülâliye (zülâliyât)" derler. Çünkü zülâl dediğimiz yumurta 
akı bu nevʻ ağdiyenin en maʻrûf numûnesidir. Zülâl, hayvânâtın etini teşkîl 
eder. Nebâtâtdaki, husûsuyla buğday, fasulye, bakla, mercimek, bezelye 
gibi hubûbâtdaki azotlu mâddeye de glüten (zülâl-i nebâtî) denir.

Harâret ve Kuvvet Hâsıl Eden Gıdâlar
Bunların terkîblerinde azot yok. Fakat karbon ve müvellidü'l-mâʼları 

pek ziyâde olduğundan bu gibi gıdâlara müvellidü'l-mâʼ fahmı (fahm-ı 
mâiyât) nâmı verilir. Zamglar, şekerler, hubûbât ve kök nişastaları, küûller, 
yağlar hep bu sınıf gıdâlardandırlar. Yağlar derilerimizin altında birikerek 
bedenimizde bir nevʻ "ihtiyât kömürü" teşkîl edip idâre-i bedence görülen 
ihtiyâc ve lüzûm üzerine yanarlar.

Tâlî Gıdâlar
Azotlu ve müvellidü'l-mâʼ fahmlı gıdâlardan başka [222] tâlî olarak hiz-

met-i gıdâiyesi görülen bazı cisimler de vardır. Bunların birincisi "su"dur. 
Su, müvellidü'l-mâʼ ile müvellidü'l-humûzadan mürekkebdir. Su tabîʻat-
da ya yalnız ve şekl-i tabîʻîsiyle yâhûd azotlu ve müvellidü'l-mâʼ fahmlı 
mâddelerle müşterek et ve meyve suları gibi bulunur. Sıklet-i bedenimizin 
takrîben 3/4'ü sudan ibâret ise de yine su bedenimiz için bir "gıdâ-yı lâ-
hık ve tâlî" sayılır. Çünkü azotlu ve müvellidü'l-mâʼ fahmlı mâddelerin de 
suyu var. Bu cisimlerin müvellidü'l-mâʼları dahi kanın müvellidü'l-humû-
zası ile birleşerek su hâsıl ederler.

İnsân bazen su içmeksizin de tegaddî edebilir. Birçok adamlar böyle ya-
pıyorlar. Fakat bir müddet yemek yenmeyecek olursa su içmek her şeyden 
mübrem ve şiddetli bir ihtiyâc hükmünü alır. Bir aydan ziyâde bir şey ye-
meksizin vakit geçiren meşhûr riyâzet-keşân susuzluğun bir-iki günlüğüne 
bile tahammül edemezler.

Tâlî gıdâlardan biri de "âdî tuz"dur (klor sodyum). Tuz mevâdd-ı şibh-i 
zülâliyenin terkîbinde varsa da vücûdumuzun ihtiyâcına yetişecek kadar 
olmadığı için her zamân gıdâlarımıza biraz tuz ilâve etmeğe mecbûruz.
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Tegaddî-i Mütenevviʻ
Bedenimizde vukûʻa gelen birçok ihtirâkâtın netîcesi olarak günde 300 

gram kömürü ve 20 gram azotu hâvî mevâddı teneffüs, idrâr, ter tarîkıyla 
hârice defʻ ediyoruz. Sarf etdiğimiz müvellidü'l-mâʼ ise yevmiye vücûdu-
muzdan birçok tarîklerle defʻ etdiğimiz 2,5-3 kilo kadar suda dâhildir.

Şeker, nişasta, yağ gibi azotsuz mâddelerle idâme-i hayât [223] müm-
kün değildir. Bu adem-i imkân hayvânlar üzerinde yapılan tecrübelerle is-
bât edildi. Meselâ şekerle beslenen bir köpek bu tegaddî ile az bir müddet 
olsun yaşayamıyor. Sâde yağsız et ile beslenmek dahi aynı netîceyi vere-
bilir. Çünkü bunda kömür ve azot varsa da kömür azota nisbetle pek azdır, 
yani günde üç okka et yemelidir ki, gıdâ-yı yevmîmiz için lüzûmu olan 
400 gram kömür alınabilsin. Böyle yevmiye 3 okka et yemenin pahâlılığı 
şöyle dursun, miʻdeye vereceği sıklet, hazmiye [hazma] îrâs edeceği suʻû-
bet âşikârdır. Demek tegaddî dâimâ muhtelit olmalı, yani her nevʻ ağdiye-
den müteşekkil ve mütenevviʻ bir yemek yenmelidir.

Eskimo ise ısınmak için yağ içiyor. 
Yağda fazla mikdârda karbon vardır.

İklîmimizde amele ekmek ile 
taʻayyüş eder. Ekmek hemen tâm bir 

gıdâdır.

Tarz-ı Hayâta Göre Muhtelif Gıdâların Nisbeti
Alınan muhtelif gıdâların, husûsuyla müvellidü'l-mâʼ fahmiyelerin nis-

beti, husûlü arzu olunan kuvvet ve harâretin mikdârına göre değişir. Yalnız 
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yaşayacak kadara kifâyet eden gıdâ, çalışmak esnâsında ahzı iktizâ eden 
gıdâdan her hâlde azdır. Meselâ askere yevmiye [224] 1.000 gram ekmek, 
300 gram et, 100 gram yaş sebze, 30 gram kuru sebze veriliyor.

Bu taʻyîn manevra ve harekât-ı askeriye esnâsında artırılır.
Şimâlin en soğuk nevâhîsinde yaşayan Eskimolar ısınmak için yağ içer 

ve yağlı şeyler yerler. Amele ise idâme-i hayât ve tezyîd-i mesâʻî için et 
yâhûd okkalarla ekmek yemeğe mecbûr olurlar. Bilakis cenûbun en sıcak 
günlerinde yemekden sonra husûsî serdâblarda derîn ve nûşîn bir uyku 
geçiren Hindliler, Çinliler, Japonlar, Napolililer bir avuç pirinç lapası ile 
bir küçük tabak makaronya ile iktifâ ederler. İklîmin îcâb-ı tabîʻîsi olan bir 
kesl-i tâm ve harâret-i havâ sâyesinde mahrûkât-ı bedeniyelerini, gıdâları-
nı idâre ederler.

Hindli ve Napolili biraz pirinç ve makarna ile elverecek kadar 
beslenmektedirler. Oralarda iklîmin harâreti ziyâde bir tegaddîye mâniʻdir.

İnsân yaşadığı iklîme benzemeyen bir iklîmde yaşamak mecbûriyetin-
de bulunursa yerli ahâlînin iʻtiyâd-ı gıdâiyesine alışamamak tehlikesine 
maʻrûz bulunur. Hind'e, Çin'e sâir hâr iklîmlere seyâhat eden Avrupalılar 
Avrupa'daki gibi bol bol et yemeğe, şarâb [225] vesâir küûllü meşrûbât 
içmeğe devâm ederlerse en fenâ hastalıkların hücûm ve tahrîbâtına liyâkat 
kesb etmiş sayılırlar.
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Ağdiyenin İfrâtından veya Kifâyetsizliğinden İleri Gelen Hastalıklar
Hâl-i sıhhatde bulunmak, güzel güzel yaşamak için en metîn kâʻide ça-

lışmak, yorgunluk ve soğuk sâikalarıyla artan sarfiyât ile vâridât-ı ağdiye 
arasında bir tevâzun-ı tâm vücûda getirmekdir.

Ağzına kadar odun doldurulmuş bir soba tasavvur ediniz. Bu soba tabîʻî 
ihrâkâtdan hâsıl olan dumanı tamâmıyla hârice defʻ edemez, vira tütüp 
durur. İçindeki odunlar yarı yarıya yanarlar, yani tâm kül hâline gelemez-
ler. Zâten havâ dahi sobaya ne aşağısından ne de 
yukarısından girememeğe başlar. Binâenaleyh 
soba çarçabuk söner. İşte bedenimiz de bu 
soba gibidir. Gıdâyı fazla alacak olursak 
bütün aʻzâ-yı bedenimiz tıkanıp kalır 
ve o fazla gıdâyı bir türlü sarf edeme-
yiz. Bundan dolayıdır ki, işsiz güçsüz 
adamların servet sâhibi olup da iyi ve 
fazla yiyip içmeğe başlayınca şişmanlık, 
damla, kum hastalığı, karaciğer ve böb-
rek sancıları gibi hastalıklara uğradıkla-
rı pek çok görülüyor.

Şişmanlık ziyâdece olursa vahîm 
bir hastalık kadar müzʻicdir. Çünkü 
bu hâl vücûdun hareketine mâniʻ ol-
duğu gibi [226] vezâif-i hayâtiyeyi 
ihlâl ve ârızât-ı vahîmeyi intâc eyler. 
Şişmanlıkdan husûle gelen ihtilâlâtın 
çoğu "evʻiye-i demeviye" ve ahşâ 
üzerine olan tazyîkden ileri gelir. 
Efʻâl-i deverâniye ve teneffüsiye 
muhtel olup şahmın taht-ı tazyîkin-
de olan kalb daha az faʻâliyetle icrâ-yı vazîfe eylediği gibi hafakân ve 
emrâz-ı sâire-i kalbiye şişmanlarda ekseriyâ müşâhede olunur ki, bu hâl 
"deverân-ı verîdî"ye mümânaʻat olunmakla dimâğ ve riʼe tarafında bazı 
teşvîşâtın zuhûr eylemesindendir. Şişmanlar beyne'n-nevm ve'l-yakaza bir 
hâlde olup dâimâ baş dönmesine mübtelâdırlar.

Bu soba iyi çekmiyor. Çünkü çok 
doldurulmuş ve havâ kömürler 

arasından geçememekte bulunmuştur.
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Karaciğer sancısı çeken Nıkrîse mübtelâ olan adam

Şişmanlarda fücʼeten ve serîʻan ölmek çok görülür. 
Bu da ya bir "nezf"den yâhûd bir "ihtikân-ı dimâğî"den 
yâhûd daha sahîhi "inkıbâz-ı kalb"in zaʻfı ile mütehas-
sıl gaşyden, ihtinâkdan ileri gelir9. Böylelerinin be-
yinlerine kan hücûm etdiği ve beyin damarlarının 
patladığı nâdir değildir. Bundan başka yağlar bü-
tün aʻzâmızı istîlâ ederek serbestçe icrâ-yı [227] 
vazîfeden menʻ eder. Hele böyle iyi ve besleyi-
ci yemek yiyenler yemeklerden sonra birer kü-
çük kadeh konyak, şarâb veya rakı almağı da âdet 
edinirlerse bu sayıp dökdüğümüz hastalıklara daha 
emîn bir sûretde hâzırlanmış ve âdetâ istiʻdâd kesb 
etmiş olurlar. Çünkü bütün bu içkilerin esâsını teş-
kîl eden küûl (ispirto) böyle istirâhat ve atâlet 
içinde yaşayanlara fâideden ziyâde zarar, hem 
de gayr-ı kâbil-i taʻmîr bir zarar-ı harâbî-engîz 
îrâs eder.

9  Şişmanlık, Doktor Besim Ömer.

İhtiyâcından ziyâde 
yediğinden dolayı 
şişmanlanan adam
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[228] NASIL YEMELİYİZ?

"-İnsân iki tarafdan delinmiş bir 
 hazım borusundan ibâretdir".

Gıdâların Hazmı
Hazım borusu, cihâz-ı hazmînin bir kısmı olup âdetâ bir kimyâhâneye 

benzer. Bir kimyâger muʻâyene eylediği ecsâmı miʻyârlarla tahlîl etdiği 
gibi etʻime de hazım borusunda bu yolda birçok muʻâmelâta dûçâr olur. 
Gıdânın uzviyeti beslemek üzere kanın bir kısmını teşkîl edebilecek bir 
hâle gelmesi ve mâyiʻ olması, yani erimesi lâzımdır. Hâlbuki suda münhal 
ağdiye nâdirdir. Ekmek, et, yağ gibi yiyecekler suda münhal değildirler.

Gıdâlarımızın bazıları, meselâ su ve üzümşekeri, doğrudan doğruya 
kâbil-i imtisâsdırlar, yani bunlar şekil ve tabîʻatlarını değişdirmeksizin 
kana girerler. Fakat bu hâl müstesnâdır. Gıdâlarımızın ekseri "hamîr", 
"mâye"nin yâhûd "usârât-ı hâzıme" dediğimiz hazmedici salyaların, mâ-
yiʻâtın teʼsîriyle eriyip tahavvül etdikden sonra kana girer. Taʻbîr-i fennîsi 
ile "massolunurlar". İşte erimek ve tahavvül etmekden ibâret olan bu iki 
fiʻle "hazım" yâhûd "sin[di]rmek" diyoruz. Bu fiʻl, hazım mecrâsında olu-
yor. Hazım mecrâsı dediğimiz boru ağızdan başlar, sonra bülʻûm (boğaz) 
dediğimiz boruyu teşkîl eder, daha sonra merî (kızılcık) denilen boruyu 
teşkîl ederek genişler. Bu genişleyen kısma miʻde derler. Sonra yine dar-
laşarak ince bağırsak büklümlerini, sonra tekrâr genişleyerek kalın bağır-
sakları hâsıl eder.

[229] Bu hazım borusundan geçerken gıdâların uğradıkları tahavvülâtı 
bilir isek, gıdâların massolunmalarının keyfiyet-i teshîlini, husûsuyla im-
tisâslarına engel olmamağı öğrenmiş oluruz. O hâlde et, yemek, sebze ve 
meyveden ibâret bir yemeğin bir lokmasını taʻkîb ederek hazım borusu 
derûnunda dûçâr olduğu tahavvülâtı tedkîk edelim.
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Bu şekil hazım borusunu, bülʻûmu, merîyi, miʻdeyi, bağırsakları, karaciğeri 
gösterir.

Ağızdaki Hazım
Hazmın ilk devresi ağızda başlar. [230] Gıdâ ağızda hem öğütülür (çiğ-

nemek) hem de salyaya karışıp ıslanır.

Çiğnemek10

Çiğnemek, yani ağdiyeyi dişler arasında öğütmek fiʻli ağdiyenin bo-
ğazdan geçmesine ve salya ile güzelce yaşartılıp hamur hâlini almasına, 
salyadan daha kolay müteessir olmasına hizmet eder. Çiğnemek, hem ne-
bâtî hem hayvânî gıdâlar için elzemdir. Lahanaları, fasulyeleri, cevizleri, 
bâdemleri, sebzeleri, meyveleri iyice muʻâyene ederseniz hepsinin az çok 
kalın birer zâra sarılmış olduklarını görürsünüz. İşte bu zârlar yırtılmadık-
10  Dişlerin Hıfz-ı Sıhhati, Doktor Besim Ömer.
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ça içindekilerin hazmı kâbil olamaz. Vezâif-i hayâtiyenin en mühimmi, 
hazımdır. Zîrâ hazım tevakkuf eyler yâhûd sûret-i gayr-ı muntazamada 
vukûʻa gelirse vezâif-i sâirenin hüsn-i cereyânına halel târî olur.

Dudak Köpek dişi
Öğütücü dişler

Fiʻl-i hazmın sûret-i muntazamada vukûʻu etʻime ve ağdiyenin tamâ-
men ezilip çiğnenmesine menût ve mütevakkıfdır. Mercimek, fasulye ve 
nohud kabukları gibi bazı kıtaʻât-ı nebâtiye miʻde ve emʻâ usârâtının teʼsî-
rine kâmilen mukâvemet ederler.

Hattâ dişin bir darbesi altında yâhûd dilin hareket-i şedîdesiyle ağzın 
içinde ezilmemiş bir üzüm dânesi bile yenildiği gibi çıkar. Hâl-i sıhhatde 
çiğnemenin lüzûmu bu kadar olduğu hâlde [231] ya miʻdede bir hastalık, 
bağırsaklarda bir ufûnet olursa bu fiʻlin ehemmiyeti ne derece tezâyüd eder?

Etʻime iyice çiğnenmeli ki, salya ile iyice 
ıslansın, iyice ıslanmalı ki hazmın birinci fiʻli 
icrâ olunsun. Dişleri henüz çıkmayan yâhûd 
dişlerini iyice kullanamayan mini mini çocuklar, 
dişsiz ihtiyârlar eti iyice kıyılıp pişirilmedikçe, 
sebzeleri iyice ezilmedikçe yiyemezler. Küçük 
çocuklarla yaşlı adamların mübtelâ oldukları 
ishâllerin, miʻde ağrılarının en âşikâr sebebi, 
yemeği iyi çiğneyememekdir. Binâenaleyh 
takma dişler, ihtiyâcı olanlar için âlet-i işvekârî 

Dişler arasında kalan 
yemek kırıntıları 
dişleri çürütür.

Çürüyen
kısım
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olmakdan ziyâde mühim ve mübrem bir ihtiyâc-ı sıhhîdir. Fakat dişleri 
en fenâ şerâit ve teʼsîrât tahtında berbâd ve harâb etdikden sonra dişçi 
dişçi dolaşacağına o inci kadar kıymetli âletleri çürüyüp dökülmeden 
muhâfaza etmek daha iyi, daha muvâfık-ı sıhhat bir hareket değil midir? 
Dişleri muhâfaza etmek için suya batırılmış sertçe bir fırça ile ihtimâmlıca 
temizlemek ve her yemekden sonra ağzı iyice yıkamak îcâb eder.

Dişleri sabâh akşam fırça ile temizlemeli ve her yemekden sonra ağzı 
çalkalamalı

İşte bu gibi kolay ve kâbil-i icrâ vesâit sâyesinde yemek [232] kırıntıları 
ağzınızda, dişlerinizin diplerinde birikerek tefessüh etmez. Binâenaleyh ne 
nefsiniz kokar ne dişlerinize bir şey olur. Husûsuyla şekerli şeyleri çokça 
yememeli, sûistiʻmâl etmemeli. Çünkü bunların teʼsîrleriyle de diş kolay 
kolay çürür. Dişlerinizi fırçalar, ağzınızı temizlerseniz, ağzınıza sokakdan, 
havâdan, öteden, beriden giren tozları, kömür parçalarını da süpürmüş, te-
mizlemiş olursunuz ve o zamân ağzınızla nefes alıp vermekden mutazar-
rır olmazsınız. Çünkü o tozlar hep mikrob enkâzıyla âlûdedirler. Ağızdan 
girip gırtlak ve ciğere sararlarsa birçok fenâ hastalıkları, ez-cümle verem 
illet-i dehşet-engîzini hâsıl ederler.
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Gudde-i taht-ı fekkiye:
Salya hâsıl eden bezler

Gudde-i nekfiye

Gudde-i lisâniye

Salyanın Teʼsîri
Salyanın iki vazîfesi var:

1-Gıdâyı bir parça yapışkan bir mâyiʻle sulandırarak boğazdan kolayca 
yuvarlanmasını teʼmîn eder.

2-Bir de nişastalı ve şekerli mâddeleri (ekmek, patates, pirinç, âdî şeker 
gibi) diyastaz hamîresinin teʼsîriyle meyve şekeri hâline getirerek kana 
geçmelerini teshîl eder. Salya ağızdaki guddelerden çiğneme esnâsında 
mikdâr-ı kâfi ifrâz olunur. Demin söylediğimiz mâniʻalar olmadığı [233] 
hâlde ağdiye çiğnemeksizin yutmak diyastazın teʼsîr-i hâzımından mah-
rûm etmek demekdir ki, bu mahrûmiyeti telâfî etmek üzere hazım borusu-
nun diğer tarafları daha ziyâde yorulur.
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Miʻdenin her gün ifraz etdiği usâre takrîben yedi litredir.

Miʻdedeki Hazım
Ağızda salya ile ıslanan yemek lokması bülʻûmu geçer, merîden de ge-

çerek miʻdeye girer. Miʻdenin yemeğe teʼsîri iki türlüdür:

1-Teʼsîr-i mihanikîsi: Miʻde heyʼetiyle hareket etdiğinden yemek de 
miʻde ile berâber hareket eder. Yemek miʻdede âdetâ hamur gibi yoğrulur. 
Bu yoğurmadan maksad mâyiʻ-i hâzım olan usâre-i miʻdeviyeyi daha iyi 
ve daha tâm bir sûretde teʼsîr etdirmekdir.

2-Teʼsîr-i kimyevîsi: Eti usâre-i miʻdeviyenin teʼsîriyle "pepton" de-
nilen doğruca kana geçebilir bir mâyiʻ hâline getirmekdir. Usâre-i miʻde-
viyede "pepsin" denilen husûsî bir mâdde, biraz da sâf tuzrûhu (hâmız-ı 
klor-ı mâʼ) vardır. Miʻdenin her gün ifrâz etdiği usâreyi 6-7 litre kadar 
bulmuşlardır. Bu usâre guddelerden miʻdeye mütemâdiyen dökülmez. 
Takrîben iki-üç sâʻat fâsılalar ile ve zamân-ı muʻtâdında dökülmeğe başlar. 
Bu fâsılalar [234] esnâsında miʻde tamâmıyla müsterîh ve âsûde bir hâl-
de bulunur. Alınan gıdâlar hazmolunmak için ne kadar uzun bir müddete 
muhtâc olurlarsa miʻdenin ihtiyâc-ı istirâhâti de o kadar artar.
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Miʻdenin etleri, ağdiyeyi ezerek, çevirerek salya ile karışdırırlar.

Gıdâların Kâbiliyet-i Hazmiyesi
Kaynatılmış süt ve çiğ yumurta 2 sâʻatlik bir müddetde hazmolunurlar. 

Sığır ve koyun külbasdıları, balık eti, rafadan yumurta 3 sâʻatde massolu-
nurlar. Ördek ve piliç etleri, çok pişmiş yumurtalar 4 sâʻatde hazmolunur-
lar. Piliç ve dana eti gibi beyâz etler âteşde iyice pişip ezilmedikçe kolay 
hazmolunamazlar. Sebzeler de iyiden iyiye pişirilmeli ki, üzerlerindeki 
sert zârlar tamâmıyla yırtılsın da hazmolunabilsinler.

[235] Hıfz-ı Sıhhate Adem-i Riʻâyetin Hazm-ı Ağdiyede Hâsıl Edeceği 
Tahavvülât
Hiç iştibâh yokdur ki, insân yediği, daha doğrusu hazmeylediği şey-

den başka bir şey değildir. "-Ne yediğini söyle, ne olduğunu bileyim". Ne 
vakit ki miʻde yolundadır, her şey yolundadır. Miʻde muztarib ve sıhhati 
muhtel olur ise bu teşvîş kâffe-i vezâif-i bedeniyeye de intikâl eder. Hattâ 
dimâğ bile bu şûrişden hissedâr-ı teessür olur. Miʻdesi muhtel olan zevâtı, 
hayâtdan nefrete varıncaya kadar istîlâ eden ihtirâsât-ı şedîdeden bahis 
zâiddir. Çünkü vâ esefâ ki, böyleleri pek çokdur. Etıbbâdan bu hâlde istim-
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dâd edenlerin ve ilâcdan ilâca mürâcaʻat eyleyen sû-i hazm mübtelâlarının 
hadd ü hesâbı yokdur. Lâkin hakîkati söyleyelim ki, envâʻ-ı sû-i hazmın 
tedâvîsi çok kere tıbdan ziyâde hıfz-ı sıhhat dâiresi dâhilinde olup çoğu-
nun esbâb-ı zuhûru efʻâl-i hazmiyeye âmir olan kavânîne karşı hareketden 
başka bir şey değildir11.

Hemen yemekden sonra şiddetli ve yorucu harekât icrâ etmek muzırdır. Hele 
aynı zamânda öne eğilmekde mazarrat daha ziyâdedir.

Miʻdede hazmın ne yolda ve nasıl olduğunu öğrendik. Şimdi de miʻ-
denin vezâifini ihlâl edecek ve miʻdeyi hasta eyleyecek esbâbı öğrenelim.

Yemek yer yemez çalışmak miʻdenin vezâifini ihlâl eder. [236] Husû-
suyla vücûd öne doğru eğilirse alınan ağdiye ile dolup tıkanan miʻde teves-
süʻ edecek yer bulamaz, sıkışır, derûnundaki mevâdd-ı taʻâmiyeyi hareket 
etdiremez olur. Yoruluncaya kadar imtidâd etdirilen bir mümârese-i bede-
niye kanı kol ve bacaklara celb eder. Miʻde kansız kalır, hazım da yolunda 
olmaz. Muʻtedil bir mümârese-i bedeniye hazmetmek için pek müsâʻid bir 
hâldir. Bacaklarla miʻde kadar hazmolunur. Sık sık yemek miʻdeyi yorar. 
Miʻde lüzûmu derecesinde usâre yetişdiremez. Hukemâ-yı Arab'dan biri 
bu husûsda diyor ki:

"-En ziyâde vahîm olan şey ağdiyeyi ağdiye üzerine idhâl eylemek, taʻ-
bîr-i diğerle tok iken yemekdir".

Sık sık ve iki sâʻatden aşağı fâsılalarla meme verilen küçük çocuklar-
11 Miʻde, Tegaddî ve Hazma Dâir Kavâʻid-i Sıhhiye, Doktor Besim Ömer.
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da görülen ishâllerin, sancıların 
sebebi de budur. Çocuklar miʻ-
delerini şekerli şeylerle muttasıl 
doldururlar. Bundan dolayı karın 
ağrılarının, miʻde sancılarının 
teʼsîrâtı altında kıvranıp durur-
lar. Bu hâlin en fenâ mahzûru 
daha mugaddî gıdâlardan teşek-
kül eden asl-ı taʻâm için iştihâyı 
azaltmasıdır. Bu gibi [237] abur 
cubur yiyenler asıl yemek zamâ-
nı bir lokma ekmek ile doyarlar. 
Çünkü miʻdenin fazla bir şey 
hazmetmeğe iktidârı kalmamış-
dır.

Pek uzun fâsılalarla yemek de 
miʻdeye fenâ teʼsîr eder. Yemekler arasındaki fâsıla ne kadar uzarsa yemek 
o kadar çok yenir. Miʻde de birçok usâre-i hâzıme istihzârına mecbûr olur. 
Bir de mikdâr-ı taʻâmın uzun müddet miʻdede kalması miʻdenin ziyâde-
siyle tevessüʻ etmesine sebeb olur. Miʻdenin bir lastik gibi bozulup açıl-
ması azalır ve bir tevessüʻ-i dâimî hâlini alır. İşte bundan ekseriyâ tesâdüf 
olunan maʻrûf bir hastalık, "tevessüʻ-i miʻde" husûle gelir. Miʻdeyi ağzına 
kadar yemekle doldurduğumuz zamân hissetdiğimiz fenâlıkların, hazım-
sızlıkların netîcesi olan istifrâğlar, kaylar birer niʻmet sayılmalıdır. Çünkü 
süreksiz ve ânî bir ağrı ve ehemmiyetsiz bir fenâlık ile büyük ve senelerce 
süren bir hastalığın önü alınmış olur.

Az yiyen fakat muntazam bir hâlde ve muʻayyen sâʻatlerde yemek yi-
yemeyenlerde de tevessüʻ-i miʻde hâsıl olur. Bu adem-i intizâm ve ıttırâd 
ile şaşırıp kalan ve münâsib vechile tegaddî edemeyen miʻde, gıdâları de-
rece-i kâfiyede yoğuramayacağı gibi miʻdenin guddeleri de usâre-i miʻde-
viyeyi kemâl-i betâetle ve nisbeten az bir mikdârda ifrâz etmeğe başlarlar. 
Binâenaleyh yemekler miʻdede uzun bir müddet durarak tevessüʻ-i miʻde-
ye sebeb olurlar. Yemek esnâsında "su vesâir içkilerin sûistiʻmâli", isrâfı 

Miʻdenin siʻa-i tabîʻiyesi
Fenâ bir yiyecekle buraya kadar tevessüʻ 

edebilir.
Tevessüʻ-i miʻde
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fenâ netîceler verir. Vâkıʻâ lokma ağza alınıp da üzerine bir-iki yudum 
su içilince yemek kolay geçer. Fakat bu fazla mâyiʻ usâre-i miʻdeviyenin 
teʼsîrini azaltır, miʻdeye de bir ağırlık ve şişkinlik verir.

[238] Çocuklara:

"-Yemekden evvel su içmeyiniz" diye edilen tenbîhden maksad mâyiʻ-i 
hâzımın teʼsîrini, asıl işe yarayacağı bir zamânda azaltmamakdır.

Turşuların, salataların, hardal ve biber gibi şeylerin sûistiʻmâli de teh-
likelidir. Bunlar miʻdenin guddelerini şiddetle tenbîh ederler. Bir müddet 
sonra guddeler yorularak işe yaramaz, yani pepsini az bir usâre ifrâz etme-
ğe başlarlar.

Miʻdenin işini kolaylaşdırmak istemiyor musunuz? Yemeklerden, husû-
suyla yağlı yemeklerden evvel bir parça çorba içiniz. Et suyu, et suyu derû-
nunda cüzʼî sebze vesâire bulundurmakla istihzâr olunan muhtelif çorbalar 
miʻdenin kuvvetini artdırır. Yemekleri kolayca massetdirirler. Guddelerde 
mâyiʻ-i hâzım ziyâdece ifrâz olunur. İşte asırlardan beri edilen tecrübelerin 
teʼsîriyle bol bir yemekden evvel çorba yenmesi âdet olmuşdur. Hazımdan 
zahmet çekenler sabâh ve akşam yemeklerinden biraz evvel çorba içmek-

den pek büyük fâideler görürler.

Bağırsaklardaki Hazım
Gıdâlar miʻdeden çıkar 

çıkmaz, ince bağırsaklara 
geçerler. Bağırsaklardaki 
guddeler de bir mâyiʻ ifrâz 
ederler ki, buna "usâre-i 
miʻâiye" (bağırsak salyası) 
diyoruz. Bu usârenin hiz-
meti bağırsaklara merbût ve 

mühim bir uzvun, pankreas 
guddesinin ifrâz eylediği pek kuvvetli usâre-i hâzımiyeyi tahfîf etmek ve 
muʻtedil bir hâle getirmekdir. [239] Pankreas usâresi ağız salyasının ve 
miʻde usâresinin teʼsîrlerini itmâm ü ikmâl eder, neşâlı mâddeleri şeker-

Çorba hazmı kolaylaşdırır.
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leşdirir ve mevâdd-ı şibh-i zülâliyeyi de pepton hâline koyar. Bu usârenin 
üçüncü bir hâssası da yağları hazmetdirmekdir. Bağırsaklar ağdiyeye üç 
tarzda teʼsîr ederler:

1-Ağdiyeyi usârât-ı hâzımenin teʼsîrâtına maʻrûz kılarlar.

2-Gıdânın hazmedilemeyen kısmını kalın bağırsaklara defʻ ederler.

3-Tahavvülât ve tebeddülât-ı mukteziye-i hazmiyeden geçen gıdâların 
da imtisâsını kolaylaşdırırlar.

İnce bağırsakların içi, çıkıntılar, 
zügâbeler

Zügâbelere damar ve sinirlerin tevzîʻi

Ağdiye Nasıl Massolunur?
Bağırsakların derûnunda mini mini bir takım çıkıntılar var. Bu çıkıntı-

ların her biri birer "zügâbe" âdetâ birer meme başıdır. Zügâbelerin içinde 
kan damarları ve husûsî bir küçük mecrâ var. Bu mecrâya "kanât-ı keylû-
siye" derler. Salya, miʻde veya pankreas usârelerinin teʼsîriyle mazhar-ı ta-
havvül olan gıdâlar bu zügâbelerden geçerek kan damarlarına veya kanât-ı 
keylûsiyelere girerler. Bu kanât-ı keylûsiyeler de birbiriyle birleşerek hep-
si birden derûnlarındaki mâyiʻ-i mugaddîyi beyâz kan damarlarının [240] 
mecmaʻı olan "kanât-ı sadrî"ye naklederler. Sonra kanât-ı sadrî de bu mâ-
yiʻʼ-i mahsûsu boynun siyâh kan damarına (verîd-i tahte't-terkova) nakle 
vâsıta olur. Demek hazmın netîce-i gâyesi mâyiʼ hâlini alan ve mazhar-ı 
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tahavvülât-ı gûnâgûn olan gıdâların kana girerek ensice-i bedeniyenin zâ-
yiʻâtını telâfî ve taʻmîr etmesi ve bu vechile kuvvet ü harâret-i bedenin 
idâme edilmesidir.

Hıfz-ı Sıhhate Adem-i Riʻâyetin Bağırsaklardaki Hazma Îrâs Edeceği 
Tagayyürât
Bağırsaklardaki hazm ve imtisâsın bir teşvîş ve mâniʻaya dûçâr olması 

fenâ netîceler verir. Gıdâ pek çok olur yâhûd bir mâniʻa ve ârızadan dolayı 
salya ve usâre-i miʻdeviye gıdâlara iyice teʼsîr edemezse hazım ve imtisâ-
sın müddeti uzar. Hazmın bu ilk safhasındaki kifâyetsizliği telâfî etmek 
için usârâtın bağırsaklarda pek fazla mikdârda ifrâz olunması, bağırsak-
ların yemekleri pek ziyâde sıkışdırması îcâb eder. İşte bağırsakların böyle 
sıkışmaları, takallusları, sancı dediğimiz zucret ve ıztırâbı tevlîd eder. Bazı 
sebebler daha vardır ki, gıdânın mazhar-ı tahavvül olmasına mâniʻ olurlar. 
Kansızlık ve inkıbâz bu nevʻ sebeblerdendir.

Miʻde ve bağırsakların münâsib vech ile icrâ-yı harekât etmeleri ve 
guddelerinin münâsib bir mikdâr usâre ifrâz eylemeleri için kanın bu aʻzâ-
yı iyiden iyiye iskâ vü irvâ etmesi, güzelce beslemesi iktizâ eder. İşte kan-
sız olanlarda bu beslenme olamıyor. Bu zavallıların iştihâları azdır, miʻde-
leri yediklerini geç ve güç hazmeder. İmtisâs batî olacak olursa mevâdd-ı 
[241] gıdâiye miʻdede uzun bir müddet kalır. Miʻdenin tevettürü lastikli 
zâil olur. Fiʻl-i hazm gecikir. Gıdâların fazlası da hârice geç ve güç defʻ 
edilmeğe başlar. Mevâdd-ı gâita, yani ağdiyenin posası her gün muʻayyen 
bir zamânda ifrâğ edilemezse derûn-ı bedenimizde dâimî bir "menşeʼ-i 
tefessüh" teşkîl eder. Binâenaleyh âbdesthâneye muʻayyen sâʻatlerde git-
mek meselâ defʻ-i tabîʻî zamânı olmak üzere yatma ve kalkma zamânlarını 
tahsîs etmek ve bu vech ile bağırsakları sıhhat ü selâmet-i beden için en 
fâideli ve lüzûmlu bir âdet-i sıhhiyeye alışdırmak iktizâ eder.

İnkıbâza dûçâr olanlarda yani ancak üç-dört günde bir kere defʻ-i tabîʻî 
edebilenlerde iştihâdan eser kalmaz. Baş ağrıları, âlâm-ı asabiye, beyne 
kan hücûmu, bâsûr memeleri, yani büyük bağırsağın en aşağı kısmındaki 
siyâh kan damarlarının genişledikden sonra deşilerek birçok kan zâyiʻâtına 
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sebebiyet vermeleri inkıbâz çekenlerde pek çok görülür. İnkıbâz husûsuyla 
küçük çocuklarda pek tehlikelidir. İhtilâclar, fenâ netîceler veren teşennüc-
lere, havâlelere bile sebebiyet verir.

Bu kadar hazımsızlıkları, fenâlıkları müeddî olan kansızlık ise üç tarzda 
tedâvî olunur:

1-Hazmı gâyet kolay ve besleyici şeyler yemeli: Et suyu, sığır ve ko-
yun eti külbasdıları, peynir. Îcâb ederse bunlara bazı hâzım şeyler de ilâve 
olunabilir.

2-Açık havâda, sayfiyelerde, kırlarda tenezzüh etmeli. Bu vech ile kan 
daha bol müvellidü'l-humûza alarak mevâdd-ı gıdâiyeyi daha kolay mas-
seder.

[242] 3-Gıdâya devâ makâmında olarak "demir" ilâve etmeli. Çünkü 
kanımızda demir noksân olunca hazm ve imtisâs yolunda olamaz. Sû-i te-
gaddî, sû-i taʻayyüş ve daha birçok ahvâl ile berâber kanın demirsizliği de 
havânın müvellidü'l-humûzasından tamâmen hisseyâb-ı istifâde olmasına 
mâniʻ olur.

Körbağırsağın İltihâblanması
Bu, çok kere öldürücü ve korkunç bir ârızadır. Kemik kırıntıları, kü-

çük ve büyük meyve çekirdekleri dik-
katsizlik veya pisboğazlık ve oburluk 
sâikalarıyla yutulursa bu ârıza-i vahî-
menin vukûʻundan korkmalıdır. İnce 
bağırsak, kalın bağırsak ile doğrudan 
doğruya mütemâdî değildir. İkisinin 
birleşdikleri noktada bir zâviye teşek-
kül eder. Bu nokta-i ittihâdın ötesinde-
ki kalın bağırsak kısmına körbağırsak 
(aʻver) derler. Körbağırsak bir torba 
gibi olup bu torbanın dibinde zeyl-i 
dûdî (lâhika-i dûdiye) taʻbîr olunan 
ince uzun bir ilâvesi vardır. İnkıbâzın 

Körbağırsak
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teʼsîri ile sertleşen mevâdd-ı gâita ince bağırsaklardan kalın bağırsaklara 
geçer. Orada pek uzun müddet kalırsa körbağırsak iltihâbı taʻbîr olunan 
ciddî ve şiddetli bir hastalık hâsıl eder. Bu hastalık inkıbâz, istifrâğlar, kar-
nın sağ ve aşağı taraflarında şiddetli ve tâkat-fersâ sancılar ile başlar. [243] 
Böyle bir hastalık başgösterirse derhâl hiçbir vâsıtaya, hiçbir tedâvî-i indî-
ye mürâcaʻat etmeksizin bir tabîbe koşmalıdır.

Yenilmeyecek Şeyler
Çiğ Etin Tehlikeleri
Kırmızı etler ile yumurtaların en kolay hazmolunur mevâddan oldukla-

rını söylemişdik. Fakat çiğ etin, husûsuyla çiğ sığır ve domuz etlerinin pek 
büyük bir mahzûru vardır. Çünkü bu etlerin aralıklarında verem mikrob-
ları, yumurtadan yeni çıkmış muhtelif solucanlar bulunur. Bu solucanlara 
tenya (şerît) derler ki, etlerden insâna geçerek bağırsaklarda neşv ü nemâ-
yı tâmma ererler.

Silâhlı tenyanın tahavvülât-ı müteʻâkıbesini gösterir (soldan sağa doğru)

Biraz da solucanlardan bahsedelim: Çünkü bir tehlike iyice bilinmeyince 
çâre-i defʻ u izâlesi bulunamaz. Bulunsa da takdîr olunamaz.
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Solucanlar
Birincisi "müsellah tenya" (silâhlı şerît)dir. Mevâdd-ı gâita ile berâber 

bağırsakdan hârice defʻ [244] edilen tenya parçalarını pis, temiz her şey-
den gıdâ tedârüküne çalışan domuzlar yutarlar. Bu parçaların derûnunda 
birçok yumurtalar var. (Şekilde: 1) Hayvânın miʻdesinde bu yumurtaların 
kabukları usâre-i miʻdeviyenin teʼsîriyle erir. Geriye müdevver ve başı altı 
dâne mini mini çengel ile mücehhez bir ruşeym kalır. İşte bu ruşeym çen-
gellerini kullanarak kan damarlarına, oradan da lenfâ aralıklarına nüfûz 
eder ve sistiserk (dûd-ı mükeyyes) taʻbîr olunan nohud gibi bârizeler hâsıl 
eder. (Şekilde: 3 ve 4) Biraz sonra bu dûd-ı mükeyyesin derûnundan bir 
baş zuhûr eder. Bu baş yine çengellerle mücehhez olduğu gibi üzerinde de 
dört dâne mihcem var[dır]. (Şekilde: 2)

Müsellah tenyanın geçirdiği tahavvülât

İşte hayvân, domuzda bu hâlde yani hâlet-i ruşeymiyede kalır. Böyle 
birçok ruşeymleri muhtevî olan bir et parçasını bir insân yiyince soluca-
nın başı gidip bağırsaklara mihcemleriyle, çengelleriyle [245] (Şekilde: 5) 
yapışır. İşte tenyaya silâhlı denmesi dahi bağırsağa yapışacak mihcem ve 
çengelleri bulunmasından dolayıdır.
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Bu tenya yavaş yavaş ağdiye ve aʻzâ-yı bedenin zararına olarak büyür. 
5-6 metre kadar uzayabilir. (Şekilde: 6) Büyüdükçe son halkaları kopup 
düşmeğe ve mevâdd-ı gâita ile hârice mündefiʻ olmağa başlar. Domuz-
ların bu vech ile maʻlûl olduklarını dillerinin altındaki "dil bağı" taʻbîr 
olunan kısmı muʻâyene ederek isbât etmek mümkündür. Esnâ-yı muʻâye-
nede dûd-ı mükeyyesler oralarda birer düğme gibi hissolunurlar. Hayvânın 
boynunda ve boynunun yanlarında dahi aranılırsa böyle kabartılar bulunur. 
Bu vechile maʻlûl olan bir hayvânın eti soluk ve hâl-i tabîʻîden daha yu-
muşakdır.

Baytarın, hayvânı tenyalı olup  
olmadığını isbât etmek üzere muʻâyenesi

Silâhsız tenyanın başı

Silâhsız Tenya
Buna bizim Anadolu'da "âbdest bozan kurd" diyorlar. Birçok yerlerde 

beledî hâlinde bulunuyor. Vahîm ve fenâ ârızalara sebebiyet veriyor. 
Silâhsız denilmesi başında çengelleri bulunmadığından dolayıdır. Bu 
tenya devr-i ruşeymîsini öküzlerde geçirir ve dûd-ı mükeyyesi gözle 
görülemeyecek kadar küçükdür. Binâenaleyh buna karşı tahaffuz daha 
güç, daha gayr-ı kâbildir.

[246] Botriyosefal
Bu solucan ruşeym hâlinde olarak göl balıklarında bulunur. Cenevre'de 

bu hastalık pek çok görülüyor. Bizde nehir kenârı yerlerde, göl balığı yiyen 
ahâlîde dahi görülmekdedir.
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Ekinokok
Bu dûd karaciğer, beyin ve kemiklerde takarrür ederek muhtelif hasta-

lıklar hâsıl eder. Bu ekseriyâ ellerini ve yüzünü köpeklere sürüp yalatanlar-
da, bir de karaciğeri az pişirerek yiyenlerde görülüyor. Ekinokokların kâhil 
ve kâmilleri köpeklerde pek çok bulunur. Yumurtaları onlardan beden-i 
insânîye geçer. Yemek tabaklarını köpeğe yalatanlar bi'l-vâsıta ekinoko-
ka maʻrûz oluyorlar demekdir. Evlerinde köpek bulunduranlar bu dakîka-i 
sıhhiyeyi nazar-ı dikkate almalıdırlar.

Trişin
Bidâyeten domuzların etleri arasında 

yaşarlar. Bu etleri insân yiyince trişin yu-
murtaları bağırsaklarda kabuğundan açı-
ğa çıkarak bedene dağılır, etlerin aralıkla-
rında takarrür ederler.

Tenyaların Hâsıl Etdikleri Fenâlıklar, 
Tenyalardan Kendimizi Muhâfaza 
Etmenin Usûlü
Bu murdâr ve tufeylî hayvânların ba-

ğırsaklarımızda yaşayarak hâsıl etdikleri 
fenâlıklar cidden şâyân-ı dikkat ve ehem-
miyetdir. Sancılar, birbirini müteʻâkib 
husûle gelen inkıbâz ve ishâller, istiʻdâdı 
olanlarda sinir buhrânları ve ârızât-ı asa-
biye bu fenâlıkların başlıcalarıdır. [247] 
Çocuklarda ihtilâclar, havâleler, teşen-
nücler hâsıl ederler. Bazen bu solucanlar 
hayvânlarda geçirdikleri devre-i hayâtla-

rını da insânda geçirirler. Solucan parçaları veya yumurtaları su, sebze, 
salata gibi şeyler ile berâber miʻdeye girmiş bulunurlar. Dûd-ı mükeyyes-
lerin etlerde, beyinde, gözde bulunması vahîm ve tehlikeli hastalıklar hâsıl 
eder. Binâenaleyh pasdırma gibi çiğ kurumuş etleri iyi pişirilmedikçe, seb-

Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Emrâz-ı Umûmiye Muʻallim-i 
fahrîsi Müşîr devletlü Nafız 

Paşa hazretleri
S. E. Le Maréchal Nafiz Pacha
Prof. honoraire à la Faculté de 

médecine
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zeleri, husûsuyla salatayı kemâl-i dikkat ü iʻtinâ ile yıkayıp temizlemedik-
çe yemeyiniz. Bozulmuş et yemek hayâtı tehlikeye atmak demekdir. Bo-
zulmuş etler, peynirler, husûsuyla balıklar ve et sucukları yiyecek olurlarsa 
tahammül olunmaz sancılara, önü alınamayacak ishâllere, hâsılı vahîm ve 
tehlike-âmîz ârızalara meydân verilmiş olur. Bozuk etlerdeki zararlı ve 
zehirnâk mâddeleri mahv etmek için yalnız pişirmek, kavurmak kifâyet 
etmez. Etlerin ve et gibi gıdâların lezzet ve çâşnîlerinde cüzʼî bir tadsızlık 
bile hissolunursa derhâl atmakdan, defʻ etmekden çekinmemelidir. Çünkü 
bu husûsda iltizâm olunacak idâre ve iktisâd, sıhhat ü selâmet-i vücûdu 
rahnedâr ve belki büsbütün berbâd u târmâr eder. Sonra tabîbe verilecek 
ücret kassâba verilecek et parasını gölgede bırakır!...

[248] Mantarların Mûcib Oldukları 
Kazâlar
Mantar yemek yalnız kibâr âlemine 

mahsûs değildir. Her yerde herkes mantar 
yiyebilir. Hele bizim Anadolu köylerinde 
mantar pek çok yetişir. Yerli ahâlî buna 
"göbelek" diyorlar. Suriye'de pek çok sarf 
olunan ve ekseriyâ Hama ve Şam cihetle-
rinde yetişen bir nevʻ mantar var ki, adına 
"keme" diyorlar.

Kemâl-i lezzet ve iştihâ ile yenilen 
bu mantarların birçok kazâlara, zehirlen-
melere sebebiyet verdikleri ve her sene 
bundan dolayı birçok adamların hufre-i 
mezâra yuvarlandıkları görülüp işidil-
mekdedir. Binâenaleyh mantarlardan 
zehirli olmadıklarına emniyet, hem de 
itmiʼnân-bahş bir emniyet hâsıl etdikleri-
nizden başkasını yemeyiniz.

Bîçâregânı en ziyâde şaşırtan bazı ze-
hirli mantarların zehirsizlere benzeyişi, 

Bâb-ı Vâlâ-yı Serʻaskerî 
Sıhhiye Dâiresi Reîs-i Evveli 

Ferîk saʻâdetlü Salih Paşa 
hazretleri

Etıbbâ-yı Osmaniye'nin en 
kıdemlisidir.

S. E. Le Dr. Salih Pacha
Président du Conseil de la santé 

militaire au ministère de la 
guerre
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yağmur ve toz toprak sâikasıyla iki cinsin birbirinden ayırt edilemeyişidir. 
Buna bir de köylülük, cehl-i vilâdî ve fıtrî, görgüsüzlük inzimâm ederse bu 
yoldaki kazâların sebeb-i kesreti anlaşılır. Güzel kokmak, lezzetli ve ren-
gârenk olmak zehirsiz mantarların evsâf-ı mümeyyizesini teşkîl edemez. 
Bir mantar güzel kokar, lezîz ve mülevves olur da yine zehirnâk oluverir. 
Bu gibi fecîʻ kazâların vukûʻunda sebeb, birçok adamların ukalâlık tasla-
yarak mantarların zehirlilerini zehirsizlerinden ayırtmağa kalkışmaları ve 
bu yolda bilgiçlik satmak istemeleridir. Birçokları:

"-Mantar gümüş kaşıkda pişirildiği zamân kaşığı siyâhlatmazsa yenile-
bilir" zannına düşmüşlerdir. Bu fikir saçma ve esâssızdır. Maʻamâfîh:

"-Zehirli bir mantar bile ince ince doğranılarak dört sâʻat kadar sirke 
yâhûd pek tuzlu bir [249] suda bulundurulur ve sonra bol soğuk suda yıka-
narak kaynar suya bırakılırsa zehirsiz olur" diyorlar. Fakat bu da emîn ve 
selâmet-bahş bir tarîk olmadığından en iyisi, böyle eklinde tehlike ve za-
rar melhûz olan şeylerden büsbütün vazgeçmek ve mantarları yine mantar 
merâklılarına bahş ve terk eylemekdir.
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[250] Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Serîriyât-ı Dâhiliye Muʻallimi 
Mecâlis-i Sıhhiye ve Mülkiye 

aʻzâsından Ferîk saʻâdetlü 
Zoéros Paşa hazretleri

S. E. Le Prof. Zoéros Pacha
G. de d.

Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Emrâz-ı Dâhiliye ve Serîriyât-ı 

Dâhiliye Muʻallimi Ferîk 
saʻâdetlü Feyzi Paşa hazretleri
S. E. Le Prof. Feïzullah Pacha

G. de d.

MEŞÂHÎR

Pasteur
Bütün cihân-ı tefekkürün hakkında her an en kadir-şinâsâne medhiyeler 

savurmakdan geri durmadığı bu üstâd-ı muʻazzam hakkında bir şâkird-i 
irfânı, muʻallim-i şehîr Duclaux, kocaman bir mücelled yazmışdı ki yine 
hakk-ı temdîhi tamâmî-i edâsından şübheleniyordu. O hâlde kendisine şu 
bir-iki satırla arz edeceğimiz âsâr-ı ihtirâm, ecrâma hurde-bîn ile bakmak 
kabîlinden bir şey olacak!

Pasteur'ün muvaffakiyât-ı mütetâbiʻa ve mütevâliyesinde en usûlî bir 
tekâmülün âsârı nümâyân oluyor. Fransa'nın Dole şehrinde âdî bir deb-
bâğhâne müdürünün sulbünden dünyâya gelen, sonraları Arbois şehrinde 
pederinin debbâğhânesini ihtivâ eden [251] ve bugün mutantan ve müzey-
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yen heykeline mahall-i irtikâz vermekle vâyedâr-ı fahr-ı bî-pâyân olan bu 
kasabada ihtiyâr-ı ikâmet eyleyen çalışkan Pasteur, asrın sermâye-i saʻâdet 
ve mübâhâtı, ihtirâʻât-ı müfîde-i mütehhirenin mebdeʼ-i harekâtı oluyor. 
Bu hayât-ı bedîʻanın edvâr-ı tekâmüliyesi, inkişâfât-ı mütevâliyesi hakîka-
ten ve cidden şâyân-ı tetebbuʻ bir kitâb-ı saʻy ü dikkatdir.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Serîriyât-ı Dâhiliye Muʻallim 

Muʻâvini Doktor saʻâdetlü Celâl 
İsmail Paşa

S. E. Le Dr. Djélal Ismaïl Pacha 
agrigé, g. de d.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Hıfz-ı Sıhhat Muʻallimi ve 
Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye 

Reîsi Ferîk saʻâdetlü Ferdinand 
Paşa hazretleri

S. E. Le Prof. Ferdinand Pacha
G. de d.

Pasteur, dehâ ve mesâʻîsinin birçok âsârını şefkat-i âileye medyûndur. 
Sâl-hûrde bir pîr-i rûşen-zamîr hâlinde olarak kapısı önüne gelip de:

"-Ey şâyân-ı hürmet ebeveynim! Ey burada bulunmayan sevdikle-
rim! Bütün muvaffakiyâtım sizin eşfâkınızdır. Anneciğim! Ben bu şevk-i 
sâʻiyâneyi senden iktibâs etdim. Babacığım! Tecrübelerimde gösterdiğim 
dikkat ve teennîyi, sabr u sebât ile tefahhusu hep senden öğrendim" diye 
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eşk-i âba nisâr-ı teessür olması [252] mihrâk-ı âileden ne kadar pişmiş, 
kemâle ermiş bir tıynet-i nezîhe hâlinde sudûr etdiğini göstermekdedir.

Vilâdetinin yetmişinci sene-i devriyesi münâsebetiyle Pasteur'e iʻtâ olunan altın 
madalya

Pasteur'ün taʻyîn-i keşfiyâtdaki nüfûz-ı nazarı, kudret-i itkânı, istiknâh-ı 
hakâyıkdaki azm ü metâneti, delâil ü berâhîn îrâdındaki cevdet ve vüsʻat-i 
karîhası darb-ı mesel hükmünü almışdır. Hattâ daha unfüvân-ı keşfiyâtın-
da iken en meşhûr bir hikemiye [hekîme]:

"-Pasteur'ün hâli, vüsʻat-ı efkârı beni hayretler içinde bırakıyor!" de-
dirtmişdir.
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Pasteur billûrâtın, o cevâhir-i mâddiye eşkâl-i bedîʻasının tedkîkine 
başlayarak kânûnlar, kâʻideler keşfetdiği vakit [253] yirmi iki yaşında idi. 
Mini mini adesâtı arasından geçirdiği huzemât-ı hakâyık ile şehrâh-ı te-
rakkiyât-ı asriyeyi tenvîr eyleyen girân-kıymet bir âlete, hurde-bîne inʻitâf 
eyleyen enzâr-ı tedkîki hakîkat bârikaları saçıyor ve kalem-i maʻrifetinden 
dökülen her katre-i siyâh cihân-ı fende bir tûfân-ı hurûşân-ı tahavvül uyan-
dırıyordu!

Nihâyet nazar-ı dikkati mâddeden maʻnâya, sükûndan harekete, cemâd-
dan hayâta, tebellürden tahammüre teveccüh etdi. Tahammürü vücûda ge-
tiren müessirin tedkîk-i mâhiyeti rehber-i tecelliyâtı oldu. Küûl, sirke, hâ-
mız-ı leben, hâsılı tahammür sâyesinde husûle gelen her mâdde birer eser-i 
hayât olarak telâkkî edildi. İşte koca dâhî bu noktada bir kıyâs-ı aklî tertîb 
ederek intânın da bir tahammür olduğuna kâniʻ oldu. Fenn-i cerrâhîyi ve 
belki bütün tıbbı serâser ihyâ ve iʻlâ eden mesâʻî-i medîdesine koyuldu.

Artık muʻammâ-yı emrâzın ukde-i eşkâli çözülmüşdü. Her mikrob ayrı 
ayrı birer tarz-ı tedkîk ile üretiliyor, mâhiyât ve evsâf-ı hayâtiyeleri birer 
birer tedkîk ediliyordu.

Sonra kuduz aşısı keşf-i insâniyet-perverîsi tecellî etdi. İpekböceklerine 
ârız olan envâʻ-ı emrâza birer vâsıta-i tedâvî bulan o nazar-ı dakîka-bîn, 
insâniyeti de minnetdâr-ı mesâʻîsi eyledi. Asırlardan beri kuduz illetinin 
en fecîʻ, en ihtilâc-engîz ve elîm teşennücât-ı maraziyesi arasında kıvrana 
kıvrana cân veregelen birçok hayâtlara yeni bir nesg-i câvidânî zerk edi-
liyordu.

Pasteur'ün en büyük meziyeti keşfeylediği vekâyiʻ-i müsbete-i fenniye-
yi büyük bir iʻtimâd ile tatbîk edebilmesidir. Birçok kahramânâne cesâret-
lere taş çıkartan bu "iʻtimâd-ı nefs" [254] Pasteur'ü bütün teşebbüsâtında 
muvaffakiyât-ı katʻiyeye nâil ediyordu. Çünkü o "iʻtimâd" ne yapdığını 
ve ne için yapdığını bilen bir kuvve-i hâkimenin teʼmînât-ı samîmiyesine 
müstenid idi.
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Doktor Mösyö Mühlig
M. Le Dr. Von Mühlig, Le père

Şehremâneti Meclis-i Sıhhiye 
aʻzâsından saʻâdetlü Doktor 

Zambako Paşa hazretleri
S. E. Le Dr. Zambaco Pacha

Fransa'da en felâketzede zamânlarında en mühim hizmetler etmiş, 
cerâsîm-i maraziyeyi hafâgâh-ı istitârından bulup çıkarmakla bütün insâ-
niyete unutulması kâbil olmayan hizmetler îfâsına muvaffak olmuş olan 
bu dâhinin âsâr-ı irfânına karşı:

"-Lavoisier'nin, Newton'un âsârı gibi Pasteur'ün âsârı da bir zindegî-i 
ebed-nümâya mazhar olacakdır. Mürûr-ı zamân bu leâlî-i mesâʻînin rengi-
ni, levn-i zâhirîsini zâil etse bile, incilâ-yı aslî yine pâyidâr olur ve bütün 
bu meâsir-i irfânın seneler geçtikçe kadri, şerefi, büyüklüğü artar" demek-
den başka bir söz bulamıyoruz.

Hurde-bîn ve dikkat gibi iki silâh-ı hakâyık-feşânı pîş-i dîde-i ibtisârına 
koyan bu muʻallim-i zî-kemâlin hücûm-ı fenniyesine karşı ne [255] tenâ-
sül bi-nefsihî nazariyât-ı kadîmesi ne de fennin o on beş asırlık anʻanesi 
ne tavʻiyet-i maraziye ve ne de asgar-ı gayr-ı mütenâhî avâlimi mukâve-
met-yâb olamamış ve bu cidâl-i medîd arasında Pasteur bir hâver-i eşiʻa-
nisâr hâlinde parladıkça yücelmiş, yüceldikçe parlamışdır.
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Saʻâdetlü Doktor Kemal Bey
S. E. Le Dr. Kémal Bey

Saʻâdetlü Doktor Jacques Mandille 
Paşa

S. E. Le Dr. J. Mandille Pacha

Heykel-i dehâsını şecâʻat, iyilik, memleketine hizmet, beşeriyete mer-
hamet gibi en âlî meziyât ve fezâil-i insâniye ile tezyîn ü tetvîc eyleyen 
bu âlim-i mutabassıra karşı medîha-hân-ı mezârı olan Mösyö Layard gibi 
bizim de son cümle-i takdîriyemizi şu sözler teşkîl etsin:

"-Ey dâhî-i şehîr! Âlem-i insâniyete verdiğin iyilik dersinden, mem-
leketine teʼmîn eylediğin şân u şerefden, efkâra nüfûz etdirdiğin hakâik-ı 
cedîdeden, birçok emrâz-ı müellime ve vahîmenin tedâvîsini teʼmîn ile 
milyonlarca insânları vakfe-gîr-i âh u enîn olmakdan kurtaran netâyic-i 
ilm ü maʻrifetinden dolayı müebbeden şerefdâr ol!"



1216

[256] SEBZE MESʼELESİ VE SEBZE-PERESTÎ

"-İnsân miʻdedir". (Karem?!)

Sebze-perestî yalnız nebâtât ve sebzelerle taʻayyüş demekdir. Bu yolda 
bir taʻayyüş tarafgîrânı miʻdelerine hayvânî veya maʻdenî bir şey indirmez-
ler. Bazıları var ki, bu husûsda daha az müşkil-pesenddirler. Bunlar sebze 
ve nebâtâta yumurta, süt, tereyağı, peynir gibi bazı şeyler de ilâve ederler. 
Bir kısmı da var ki, balıkları, midye ve istiridye gibi deniz hayvânlarını da 
hoş görürler. Daha nîm sebze-perest olanlar da vardır. Maʻamâfîh bunların 
hepsi de eti defter-i ağdiyelerinden tayyediyorlar. İşte asıl nebâtât-perestî 
ve sebze-perestînin en mühim evsâfı da bu et düşmânlığıdır.

Hâlbuki asıl tegaddîde bir tegaddî-i fennî de sebze ve nebâtâta etin de 
karışdırılması iktizâ eder. Fakat bu et ve sebze arkadâşlığı arasındaki nis-
bet şahsa, mevkiʻe, mevsime, zamânın yemek ve sofra modasına göre de-
ğişir. Bundan otuz-kırk sene evvel Avrupa'da herkes ete, mugaddî şeylere 
fevkalâde düşkün idiler. Bugün ise aksine olarak bir et nefreti hüküm-fer-
mâdır. Herkesde nebâtâta, sebzelere bir düşkünlük, bir meyl-i şedîd hâsıl 
olmağa başladı.

Şimdi bu mütenâvib ve mütehâlif tahavvülün esbâbını arayacağız:

[257] Evvelen ilk devirdeki o lahm-perestî zamânında idi ki, hekîm-i 
şehîr Molşot?! şu satırları yazıyordu:

"-Birçok zamân et yenilecek olursa kan daha kuvvetli akar, adalât daha 
ziyâde bir şiddetle takallus eder ve şahsın kuvve-i vilâdiye ve müvellidesi 
de dûçâr-ı şiddet ve intibâh olur…"

Hukemâdan Geoffroy Saint-Hilaire, amele sınıfının tarz-ı taʻâmınca bir 
tebeddül-i ıslâhkârâne icrâ edilmesini arzu ediyor.

İngiliz hekîm-i şehîri Herbert Spencer ise mevâdd-ı hayvâniye ile tegaddî 
edenlerin kuvvet ve zekâca bir tefevvuk gösterdiklerini ve bu vechile 
beslenen ırkın faʻâl, hâkim ve çalışkan olacağını isbâta çalışıyordu. Bütün 
bu mesâʻî hep Almanya kimyâgerlerinden meşhûr Liebig nazariyesinin 
meydân almasına ve bu kimyâger-i şehîrin azot unsuruna verdiği 
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ehemmiyet-i müfritanın halk arasında taʻammüm ü intişâr etmesine sebeb 
oluyordu. Hattâ etin fakîr âileler arasında da revâc u intişârına hizmet etmek 
üzere bedenen sâlim olduğu hâlde nasılsa sakat kalan ve meselâ düşerek 
ayağı kırılmakla artık bir işe yarayamayan bârgîrlerin etinden istifâde 
eylemek fikriyle büyük şehirlerde birçok kassâb dükkânları açılıyordu. 
İşte böylece büsbütün ifrât ve şiddete varan bu lahm-perestîye karşı bir 
aks-i amel, bir tefrît peydâ olacağı şübhesiz idi.

Sonra sonra sebzelerin daha iyi olduğu isbât edildi. Sebzelerde harâret 
hâsıl eyleyecek karbonlu müvellidü'l-mâʼ mürekkebâtının daha ziyâde bu-
lunduğu sâbit oldu. Teveffuk ve rüchân cihetiyle sebze daha ziyâde kazan-
mağa başladı. Yavaş yavaş yalnız sebze ile geçinebilmek arzuları peydâ 
oldu.

[258] Fransa Hastahânesi 
etıbbâsından Mösyö Ephtiboulis

M. Le Dr. Ephtiboulis

Almanya Hastahânesi etıbbâsından 
Mösyö Mortman

M. Le Dr. Mortman

Eski hukemânın sebzeye daha ziyâde meyletdikleri, meselâ Jean Jacqu-
es Rousseau'nun sebzeyi en iyi bir gıdâ olmak üzere tanıdığı ileri sürüldü. 
Sonra kurûn-ı kadîme eʻâzımından birçoğunun yalnız sebze ile geçindik-
leri nazar-ı dikkati celb etdi. Hind Brahmanlarının meʻâbide nebâtâtdan 
başka bir şey sokmadıkları ve hattâ hâl-ı hâzırda birçok köylerin yalnız 
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nebâtât ile geçinmek mecbûriyetinde oldukları ve bunların her türlü şedâid 
ü mezâhime tahammül edebilecek güçlü, kuvvetli adamlar oldukları, hâsılı 
cihân-ı meskûnda birçok halkın böyle nebâthâr oldukları tebeyyün etdi. 
Sonraları bazı eşhâs-ı maʻrûfede görülen tûl-i ömr ve istirâhat-ı hayâtiye 
nebâthâr olmalarına hamledildi. Bir tarafdan da matbûʻât herkesi nebâthâr 
olmağa teşvîk ediyor ve bu sûret-i taʻayyüşün hazımsızlıklara ve miʻde 
hastalıklarına pek iyi geleceğini iʻlân ediyordu. Gitgide nebâtâtın sofra-
larda ahz-ı [259] mevkiʻ-i ihtirâm etmesi tarafdârânı çoğaldı. Londra, Ko-
lonya gibi mecâmiʻ-i medeniyede nebâthâr heyʼetleri teşekkül etmeğe ve 
bunlardan mürekkeb kongreler inʻikâd eylemeğe başladı.

Etıbbâ-yı maʻrûfeden  
Mösyö Noulis

M. Le Dr. Noulis

Almanya Hastahânesi 
etıbbâsından Mösyö Feriç Mühlig

M. Le Dr. von Mühlig, Le fils

Maʻîşet-i nebâtiyeyi ileri götürmek üzere İsviçre, Amerika ve İngilte-
re'de birçok cemʻiyât teşekkül eyledi. Hattâ yakın bir zamânda Paris'de 
teşekkül eden böyle bir cemʻiyetin hîn-i teʼsîs ve küşâdında Doktor Hure-
au de Villeneuve îrâd eylediği nutkunda fasd mürevvic-i şehîri Bruce'nin 
sefk-i dem üzerine mübtenî olan tedâvîsini ihtâr ile bu "insâniyet belâsı"-
nın kurbânı olup da birçok pişmiş ve çiğ et yediği ve kan hapları yutduğu, 
et iksîrleri içdiği ve hattâ kan banyolarına girdiği hâlde yine kansız kalan 
zevâtdan bahsederek demişdi ki:



1219

"-Fakr-ı demi intâc eden etsizlik değil, belki hareketsizlik, havâ ve gü-
neşsizlikdir. En kavî hayvânât âkilü'n-nebâtdırlar". Sonra bazı [260] pa-
paslar, bir takım cemʻiyât-ı rûhâniye de bunlara iltihâk ediverdi. Hukemâ 
ve rüesâ-yı rûhâniyenin bu işi pek ileri götürdükleri nazar-ı dikkat-i sıh-
hat-şinâsânı celb etmekle mesʼele fen ve hakîkat dâiresinde tedkîk edilme-
ğe lâyık görüldü. İşte sebze mesʼelesinin, nebâthârînin asl u esâsı budur.

Tamâmıyla hayvânî ve sırf azotî bir gıdâ ne sıhhî ne de iyi olmadığı gibi 
böyle sırf nebâtât ve sebze ile geçinmek de ne sıhhî ve ne de iyi bir şeydir. 
İşte biz mesʼeleyi bî-tarafâne ve esâslı bir nokta-i nazardan tedkîk edece-
ğiz ve bir taʻâm-ı muhtelitin yani et, sebze, nebâtât gibi şeylerden ibâret bir 
gıdânın lüzûm-ı tabîʻîsini isbâta çalışacağız.

Mesʼeleyi üç zemîn üzerinde tedkîk ediyoruz:
• İklîm
• Hazım borusu ve âlât-ı hazmiye
• Beslenme şerâiti.
1-Beslenme iklîme göre değişir. Her iklîmin yemeği başkadır. Buna 

kimse iʻtirâz edemez. Şimâl ve cenûb ahâlîsi ayrı ayrı şerâit ve vasat dâhi-
linde yaşadıklarından tabîʻî beslenişleri de bir olamayacakdır. Bu fark ve 
ihtilâfın sebeb ve îzâh-ı fennîsi her ne olursa olsun, iklîmimiz gibi muʻtedil 
yerlerde yemek ve gıdânın nebâtî ve hayvânî şeylerden mürekkeb bir şey 
olması tabîʻî ve muvâfık-ı hâldir.

2-Bir kere de hazım borumuzu, yemekleri hazım ve masseyleyecek 
aʻzâmızı nazar-ı tedkîkden geçirelim. Bu âlâtın en mühimi olan dişlerimi-
zi, miʻde ve bağırsaklarımızı ot ve et yiyen hayvânlarınkiler ile mukâyese 
edelim. Ot yiyen hayvânlarda, yenilen gıdâyı öğütmek için azı dişleri ön 
dişlerden [261] daha yüksek ve işlek olarak teşekkül etmişdir. Et yiyen-
lerin ise koparmak ve ısırmak için ön dişleriyle köpek dişleri pek ziyâde 
neşv ü nemâ bulmuşdur. İnsânda ise gerek ön dişleri gerek öğütücü dişler 
gerek köpek dişleri orta bir derecede büyümüş ve öğütücü dişlerin üzerleri 
yassılaşdığı gibi ne ot yiyenlerinkiler kadar sivri ne de et yiyenlerinki ka-
dar batık ve yamyassı bir şeydir. Alt çenenin önden arkaya az, bir yandan 
öbür yana ziyâdece oynayabilmesi dahi insân çenesinin ot yiyici hayvân-
larla et yiyicilerin çenesi arasında halk olunmuş olduğunu göstermekdedir.
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Miʻde ve bağırsaklar da böyledir. Ot yiyenlerin, husûsuyla geviş getiri-
ci hayvânâtın miʻdeleri, et yiyenlerinkine nazaran müteʻaddid ve muğlak 
bir şeydir. İnce bağırsakların uzunluğu ise cins-i taʻâmla mütenâsibdir. Et 
yiyenlerde ince bağırsakların uzunluğu kâmet-i hayvânın üç-dört misli ka-
dardır. Ot yiyenlerde ise iş aksinedir. Atda kâmetin on sekiz misli, öküzde 
yirmi iki misli, koyunda yirmi sekiz mislidir. İnsânda ise ince bağırsağın 
tûlü sekiz metre olup orta boylu bir adam kâmetinin beş mislidir.

İnsân, dişleri münâsebetiyle ot yiyenlere benziyorsa da miʻde ve bağır-
sakları münâsebetiyle de et yiyenlere benzemekdedir.

Hulâsa, insânda hazım âlât ve aʻzâsı et ve sebze yiyebilecek vechile 
halk olunmuşdur. Yani uzuv ile vazîfenin birbiriyle muvâfık ve mütenâsib 
olmaları için gıdâ-yı insânînin et, nebât ve sebzeden teşekkül etmesi lâzım 
gelmekdedir.

[262] Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Serîriyât-ı Dâhiliye-i 

Mütenevviʻa Muʻallimi Doktor 
Süleyman Numan Bey

M. Le Dr. Suleyman Numan Bey
Major

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Müdâvât-ı Sıhhiye Muʻallimi 

Mîralây izzetlü Fahri Beyefendi
M. Le Prof. Fakhri Bey

Colonel

3-Fakat bu husûsda en mühim ve mukniʻ delâleti beslenmenin şerâit 
ve mukteziyâtında buluyoruz. Her gün zâyiʻ etdiğimiz mevâddı tazmîn et-
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mek, kuvvetimizi idâme eylemekle berâber bir iş görebilmek için yevmiye 
25 gram azot ve 428 gram karbona muhtâc olduğumuz hesâb edilmişdir. 
Vâkıʻâ bu kadar şeyi nebâtâtda da bulabiliriz. Fakat maksad yalnız bu ka-
dar bir mâddenin bedene girmesi değildir. Bu kadar bir mâddeyi bedene 
mâl etmekle berâber yemekleri hazma müvekkil olan aʻzâmızı da yorma-
malı, kuvvet ve şiddetden düşürmemeliyiz.

Meselâ en ziyâde azotu hâvî olan bir nebâtı, buğdayı ele alalım. Sonra 
da en ziyâde kullandığımız, hemen her yemekle berâber yediğimiz ekmeği 
tedkîk edelim. Yüz gram ekmekde 1,08 gram azot vardır. Gıdâmız yalnız 
ekmekden ibâret olmak îcâb [263] etse günde 2 kilogram 240 gram kadar 
ekmek yemekliğimiz iktizâ edecekdir. Çünkü 25 gram kadar azotu ancak 
bu mikdâr ekmekde bulabiliriz. Maʻamâfîh ekmeğin yüzde otuzu karbon 
olduğu için şu kadarlık ekmekde 672 gram karbon bulunur. O hâlde 252 
gram kadar lüzûmundan fazla karbon almış oluruz. Yani yediğimizde ek-
meğin karbonu ziyâde kaçmış olur. Bu fazlalık yalnız fâidesiz olmayıp 
beden için muzırdır da. Çünkü hazmeden aʻzâyı boşuna yorup düşkünleş-
dirir.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
İlmü'l-Emrâz Muʻallimi Doktor 

Mazhar Hüsnü Bey
M. Le Dr. Mazhar Bey

Şehremâneti Meclis-i Sıhhiye 
aʻzâsından Doktor izzetlü 
Ohannes Horasancı Efendi
M. Le Dr. O. Khorassandji
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Yalnız et yemekden ibâret olan tarz-ı tegaddî dahi mahzûrludur. Çünkü 
yüz gram etde 11 gram kadar karbon bulunacağından bedene 418 gram 
karbon idhâl etmek için 3 kilogram 807 gram et yemek iktizâ edecek. İşte 
bundan dolayıdır ki, ne sırf sebzehârî ne de lahmhârî iyi [264] bir şey de-
ğildir. En iyi şey hem et hem sebze ve nebât yemekdir. Zâten sebzehârânın 
birçoğu da yumurta ve sütlü şeyler yemeği iltizâm ederek zımnen bu fikri 
tasdîk etmiş oluyor. Hele bazıları balık ve deniz hayvânâtını bile yiyorlar.

Bu mesleğin en büyük tarafdârlarından bulunan ve Fisagores-i Yu-
nanî'nin "müceddid-i tarz-ı taʻâmı" sayılan Mösyö Piyoviyon'un?! tertîb 
etdiği bir sebzehâr taʻyîni şundan ibâretdir:

Gram Azot (Gram) Karbon 
(Gram)

Ekmek 500 6 150
Mercimek, nohud, fasulye 500 14,74 214
Süt 500 3,30 140
Gravyer peyniri 30 1,16 14

25,69 417

Hakîkaten bu tertîb en güzel ve en şâyân-ı kabûl bir yemek olduğu gibi 
ihtiyâcâtımıza da bâliğan mâ-belağ kâfidir. Fakat neden dolayı senelerden 
beri alışdığımız türlü türlü lezzetli yemekleri, maʻa-ziyâdetin hâvî oldu-
ğu azot ve hadîdî sâyesinde her türlü sâyiʻâtımızı tazmîn edegeldiğimiz 
eti terk ederek böyle iştihâmızı azaltacak, miʻdemizi şişirecek yemeklere 
hasr-ı taʻâm etmeliyiz? Et hazım borularımıza pek iyi geliyor. Şübhesiz 
et nebâtâtdan daha kolay mass ve temsîl olunur. Tecrübeler icrâ edilmiş. 
Etde bulunan ve yumurta akına benzedikleri için "zülâliyât" nâmını alan 
azotlu mürekkebâtın ancak yüzde üç kadarı kâzûrât derûnunda bulunuyor. 
Hâlbuki nebâtî zülâliyâtın yüzde on yediden ziyâdesi hazım ve massolun-
maksızın hârice fırlayıveriyorlar. Bir de bazı etıbbâya nazaran yalnız et ile 
yaşamaklığın en büyük mahzûru [265] insânı küûl-perestîye sevk etmesi 
ve bu vechile sebeb-i tesemmüm ve berbâdî olmasıdır. Küûllü şeyler is-
tiʻmâliyle et arasında bir münâsebet olmadığı ve birçok adamların et yiyip 
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su içdikleri beyân olunuyor. Beşeriyet eti her hâlde şarâbdan daha evvel 
bulmuş ve yemişdir. Her et yiyen şarâb içmez. Hele memâlik-i İslâmiye'de 
hepimiz et yiyoruz da yine şarâb içmeyiz. Küûllü şeyleri kullananlarımız 
o kadar çok değil. Vâkıʻâ et ve hayvânî şeyler yiyince ziyâdece su içilir. 
Fakat bu hâl nebâtât ve sebze yiyenlerde de var. Hiçbir lokma susuz bo-
ğazdan geçmez. Ne et, ne de sebze kuru kuru yenemez.

Et için ciddî bir mahzûr olarak gösterilen bir mesʼele kalıyor ki, o da 
tesemmümdür. Çok et yiyenlerin bağırsaklarında tahammürât ziyâde olu-
yor ve etin kendisi dahi bazen semdâr ve fenâ oluyor. Yorgun, düşkün 
hayvânların etleri dâʻî-i tesemmüm olabilir. Her gün kullandığımız birçok 
etlerde sümûm-ı müdhişe bulunduğu da nâdir değildir. Maʻamâfîh buna 
karşı selhhânelere meʼmûrîn-i mahsûsa-i sıhhiye taʻyîn edilerek en güçlü 
ve kuvvetli, semiz ve körpe hayvânların kesilmesi usûl ittihâz edilmiş ve 
bu cihet teftîşât-ı dakîka ve ciddiyeye tâbiʻ kılınmış olduğundan şu mahzûr 
az çok defʻ ve iktihâm edilmiş demekdir. Bundan başka iyice pişirmek ka-
zıyesi bizi ekseriyâ birçok tesemmüm tehlikelerinden âzâde kılıyor. Zâten 
bu gibi eskimek, mülevves ve berbâd olmak, tesemmümâta bâʻis olmak 
mahzûrları nebâthârîde dahi vardır.

Birçok nebâtlar var ki, tehlikelerini ne manzaralarıyla ne de koklamak 
ve tatmakla hissedemeyiz. Meselâ lüffâh otunun (belladonna) [266] mey-
vesi kırmızı yâhûd siyâh olup görünüşde tamâmıyla kiraza benzer. Lezzeti 
tatlımsı olduğu için bazen çocuklarda birçok tesemmümâta sebebiyet ver-
mekdedir. Hattâ turp, salata, enginar  -ki Frenkler bazen çiğ yerler-,  may-
danoz gibi çiğ yenen sebzeler en habîs mikrobların, husûsuyla karahummâ 
mikrobunun menşe-i intişârı değiller mi? Bunların birçok mülevves sular-
la yıkanması bir emniyet-i fenniye teʼmîn edebilir mi? Üstâd-ı şehîr Küb-
ler?! böyle nebâthârî sâikasıyla birçok adamların fenâ beslenerek müzmin 
damar hastalıklarına mübtelâ olduklarını isbât etmişdir.
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Bir de sebze ve nebâtât dâimâ tâze 
tâze koparılır koparılmaz yenilmi-
yor, çürütülüyor, bi't-tefessüh envâʻ-ı 
sümûm ile âlûde olanları da bâzâr-ı 
revâca sürülüyor. Meselâ mısır buğ-
dayı, çavdar, buğday gibi şeylerin 
bozulması, çürümesi birçok fenâ has-
talıklara sebeb oluyor. Hele her sene 
ötede beride birçok tesemmümâta se-
beb olan mantarları iyiden iyiye ayı-
ranlar, iyilerini semdârlarından seçe-
bilenler pek nâdirdir.

Bazıları insânın mebdeʼ-i hilkatin-
de nebâthâr olduğunu iddiʻâ ediyorlar. 
İnsân fennen ve hikmeten yenecek her 
şeyi yiyebilir bir mahlûkdur, "âkil-i 
kül"dür. Bi'l-farz mebdeʼ-i hilkatin-
de öyle nebât[267]hâr olmuş olsa 

bile, bugün hepimizin aʻzâ-yı hâzıma-
mız, bütün vezâif-i hayâtiyemiz et ile 
beslenmeğe alışmış ve [nesl-i] beşer 
asırlardan beri et yiyerek yaşamakda 
bulunmuşdur. Edvâr-ı kable't-târîhiye-
ye âid mağaralarda bulunan âlât-ı câ-
riha ve âlât-ı saydiye insânın en eski 
zamânlardan beri lahmhâr olduğunu 
irâe etmekdedir. Hattâ ilk insânların 
yalnız et ekli ile iktifâ etmeyip ilikleri-
ni emmek üzere kemikleri parça parça 
eylediklerini de "ilm-i beşer" isbât ey-
lemekdedir.

İnsân rûy-ı arzda henüz âteş îcâd et-
mezden evvel birçok hayvânâtı çiğ çiğ 

Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i 
Şâhâne Serîriyât-ı Dâhiliye 

Muʻallim Muʻâvini izzetlü Rıza 
Nuri Bey

M. Le Dr. Riza Nouri Bey, agrégé

Doktor izzetlü Ormanyan Efendi
M. Le Dr. Ormanian
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yemek mecbûriyet-i hayâtiyesinde bulunmuş iken artık yukarıdaki iddiʻâ 
ile bir "nebâthârî-i ibtidâî" isbâtına kalkışmak bîhûde bir zahmetdir. Daha 
âteş yok iken nebâtât ve hubûbâtı çiğ çiğ yemek mecbûriyetinde buluna-
cak nesl-i beşerin bunu ne kadar güç hazmedebileceği ufak bir mülâhaza 
ile teslîm edilir.

O hâlde gıdâmız et ve nebâtâtdan mürekkeb olmalıdır. Tabîʻî bu iki 
unsurun nisbeti iktizâ-yı hâle, mevâsime, yaşa, şahsın tahammül ve ihtiyâ-
cına göre değişdirilebilir. Şübhesiz bazı ahvâl-i husûsiyede, bazı hazımsız-
lıklarda, muʻayyen bazı hastalıklarda yalnız nebâtâtdan ibâret bir yemek 
ile beslenmek iktizâ eder. Fakat [268] böyle bir yemeği taʻyîn ve tertîb 
edecek tabîbdir. Birçok nebâtât ve hubûbâtda azot ziyâdece bulunur. Me-
selâ nohud, mercimek, fasulye en azotlu şeylerdir. Fakat bizim burada na-
zar-ı dikkate alacağımız işe yarar ve usûlü dâiresinde yapılmış bir gıdâdır, 
yani bu iklîmde, hâlli vakitli bir adamın ihtiyâcât-ı hâzırasına, sarf etdiği 
kuvvete, gördüğü işe göre zâyiʻât ve sarfiyâtını telâfî edecek, iğtidânın 
açığını kapadacak bir yemek tertîbidir.

Maʻamâfîh nebâtât ile geçinerek hayvânî mâddelerden edindiğimiz 
mikdârda mevâdd-ı gıdâiye edinmek için pek çok yemekliğimiz, miʻ-
demizi, o nâzik ve serkeş uzvu gevşetip genişletmekliğimiz, insânı fenâ 
fenâ geğirten bir hazımsızlığa giriftâr olmaklığımız iktizâ eder. Bir de pek 
nebâtî olan bir taʻâmın bağırsaklarda bırakacağı bekâyâ ve enkâz oraları 
tahrîş ederek ishâle sebeb olur. Vâkıʻâ etler insânı ısıtır, yumurta ve süt in-
kıbâz verir. Fakat bu bir fenâlık değildir. Bu hâl onlardaki usârât-ı mugad-
diye ve anâsır-ı nâfiʻanın tamâmıyla kana girerek bedenimizi nasîbyâb-ı 
tegaddî etmesinden ileri gelmekdedir. Hattâ sütün lînet vermesi bir nevʻ 
hazımsızlığa delâlet eder.

Sırf nebâtî bir gıdâ pek muzır olabilir. Fakr-ı dem, sefâlet-i hayâtiye, 
düşkünlük, hattâ bazı fakîr kadınlardaki hayız görememek ve görmemek 
hâli hep gıdâsızlıkdan, sırf nebâtât ile yaşamak mecbûriyet-i elîmesinden 
ileri gelmekdedir. Hattâ buna mebnîdir ki, etin pek pahâlı olduğu senelerde 
bir akâmet-i umûmiye vardır; o sene pek az çocuk doğar. Demek sırf ne-
bâtî [269] ve etsiz bir gıdânın insânın velûdiyet ve kuvve-i tenâsüliyesine 
de sû-i teʼsîri oluyor.

Maʻamâfîh bazı mukâvim miʻdeler var ki, nebâthârîye tahammül 
ediyorlar. Meşâhîrden Riyâzî-i şehîr Newton, Hekîm-i maʻrûf Bossuet, 
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Hekîm Lincoln ve daha birçokları yalnız nebâtî şeylerle tegaddî ederlerdi. 
Fakat beden etʻime-i nebâtiyeye tahammül etse bile böyle gıdâ ile uzun 
müddet beslenmek şişmanlığı, sakîl bir semâneyi mûcib olur. Hayvânî 
yağlardan daha güç hazmolunan nebâtî yağlar ve zeytler, nişastalı şeyler, 
unlu şeyler, husûsuyla bizde pek çok kullanılan mısır buğdayı, şekerler, 
şekerli meyveler hep şişmanlığı mûcib olan, letâfet ve melâhat-ı vechiyeyi 
izâle eden, güzel çehrelere bir donukluk, bir taslaklık veren gıdâlardandır. 
Bir de bedenimizin teneffüs etdiği hep, kanımızın girîvelerindeki demir 
mürekkebâtı sâyesindedir. Beden bir yandan muttasıl sarf etdiği bu demiri 
telâfî için ziyâdece demirli bir gıdâya muhtâcdır ki, bu da etden başka 
bir şey olamaz. Muttasıl nebâtât ve meyve ile yaşayan akvâmda meselâ 
Zencilerde bir zaʻf-ı tâmm-ı beden, lenfeviyet gibi marazî hâller pek çok 
görülmekdedir. Hattâ ilm-i vezâif-i aʻzâ ulemâsından meşhûr Béclard'ın 
bu husûsda nakletdiği şu fıkra şâyân-ı dikkatdir:

"-Nebâtât ve sebzeli şeylerle beslenen bir demirhâne amelesi vasatî 
olarak senenin on beş gününü hastalıkla geçirmekdeler iken verilen etin 
artdırılması sâyesinde sıhhatleri yerine geldi ve bir amele bir sene zar-
fında ancak üç gün hastalanabiliyordu. Demek gıdânın hayvânî şeylerden 
ibâret olması her ameleye senede [270] on iki günlük iş kazandırdı!.." Bu 
husûsda bazı misâller daha var. Saint-Gothard tünelinin küşâdında İsviçre-
li amele Lombardiyalılardan yani ziyâdece makaronya yiyen İtalyanlardan 
daha ziyâde iş görüyorlardı. Az et yiyen akvâm şeker illetine ve sıracaya 
pek müstaʻid oluyorlar. Hattâ İngiliz ulemâsından Fizyolojist Haller berâ-
yı tecrübe birkaç gün yalnız nebâtî şeyler yemekle adalâtına zaʻf gelmiş, 
her tarafına atâlet târî olmuş, çalışmak, okumak gibi şeylerden istikrâh 
etmeğe başlamışdır. Muʻallim-i şehîr Raimond, nebâthâr rehâbîn ile dolu 
bir kilisede bütün ruhbânın damarlarında sertlik müşâhede etmiş, etıbbâ-yı 
bahriyeden birçoğu bu hâli sırf pirinç ile geçinen Hindîlerde dahi görmüş-
dür. Hattâ Muʻallim-i şehîr Huchard:

"-Ekser emrâz-ı şiryâniyenin (damar hastalıkları) tedâvîsinde esâs ted-
bîr maʻîşet-i gıdâiyedir" demişdir. Demek gıdâ-yı nebâtî, nebâthârî damar-
larımızda emlâh-ı kilsiyeyi birikdire birikdire bizi vakitsiz ihtiyârlatıyor, 
dişlerimizin dibinde tebeşir hâsıl ediyor, gözlerimizin bebeği etrâfında bir 
hâle-i şeyhûhet peydâ eyliyor, idrârımızda taşlar, kumlar hâsıl etdiriyor.

Maʻamâfîh büsbütün et yemek de iyi bir şey değildir. Büyük şehirler-



1227

de zenginler ziyâdece et yemek sebebiyle birçok hastalıklara, nıkrîs, şe-
ker illeti vesâireye uğradıkları gibi iltihâblara, ihtikânlara, sektelere dahi 
maʻrûz bulunuyorlar12. Yakın bir zamânda doktorun biri seratânın kesret-i 
hâzırasını lahma isnâd etmişdir ki, ziyâde mevâdd-ı azotiye ile tegaddînin 
artritizm [271] denilen hâlet-i maraziye-i bedeniyeye teʼsîr ve bu hâletin 
seratân ile karâbet ve münâsebeti düşünüldüğü hâlde fikir ve reʼy-i sâbık-
da az çok bir şemme-i hakîkat mevcûd olduğu zannolunur. Lahmın kesret-i 
istiʻmâli imtilâ dahi tevlîd eylediği ve bilâ-ârâm âfât-ı iltihâbiyeye, hâlât-ı 
ihtikâniyeye, ve sekteye müstaʻid kıldığı maʻlûmdur. Ziyâde ve dâimî sû-
retde et yiyenler Jamaire'in dediği gibi:

"-Kendi dişleri ile kendi mezârlarını kazarlar".
En iyisi birçokları gibi et ve nebâtâtı, bu iki mâye-i hayâtı birbirine 

karıştırmak ve bunların her ikisinden de istifâde ederek sûistiʻmâl ve ifrât 
cihetine gitmemekdir. Hattâ edyân bile bu husûsda böyle bir iʻtidâl gözet-
mekdedir.

"-Ne kırk gün birbiri üzerine et yemeli ne de kırk gün kadar etden mah-
rûm kalınmalıdır" buyurulmuşdur. Hele çocuklara, gençlere sebzesi ziyâ-
dece yemekler daha iyidir. Çünkü kuvvetlice et ve yalnız hayvânî şey-
ler onları tenbîh ve teheyyüc eder. Fakat kâhilleri de koyun gibi sebze 
ve hubûbât yemeğe mahkûm etmemeli. Çünkü sonra fakrü'd-deme, zaʻf-ı 
cümle-i asabiyeye dûçâr olurlar, günden güne mâddeten ve maʻnen zaʻîf 
ve cılız olurlar. Sıcak iklîmlerde, yazın pek sıcak günlerinde sebzeli şeyler 
daha iyidir. İnsân daha memnûn kalır, daha hoş vakit geçirir. Öyle tıkanıp 
da birçok emrâz-ı ihtikâniyeye uğramaz.

Şâʻir-i şehîr Victor Hugo:
"-İnsânın bağırsakları yılan hükmündedir. Karın ise pek ağır bir yük 

olup ekseriyâ rûh ile beden arasındaki muvâzeneti ihlâl etmekdedir. Her 
şeyi yapan karındır. Bütün kabâhatlerin mesʼûl-i yegânesi odur" diyor. 
[272] İşte sıhhatini düşünen bir insân karnının bu ehemmiyetini iyice bilip 
ona göre ve ihtiyâcı nisbetinde sebzevât yemeğe ve bunlardan hiçbirini 
ifrât derecesine vardırmamağa çalışmalıdır. Fisagorissiyûn ne derlerse de-
sinler, hıfz-ı sıhhatin sebze ve nebâthârî mesʼelesindeki fikri budur ve bu 
olacakdır.

12  Miʻde, Doktor Besim Ömer.
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[273] KALB CERRÂHLIĞI

Taʻbîr, şâirâne olmakla berâber fennîdir. Cerrâhlık şimdiye kadar be-
denin birçok uzuvlarına, hattâ dimâğa bile fürceyâb-ı nüfûz olduğu hâlde 
elyâf-ı kalbiyeye kadar gidememişdi…

Her hâlde kalbe pek büyük bir ehemmiyet veriliyor. Ta Hipokrat zamâ-
nından beri kalb, hayât ve faʻâliyetin merkez-i yegânesi addolunuyor. Bu-
gün bile kalb, dimâğ ve riʼeden ibâret bir "sehpâ-yı hayât" kabûl ediliyor.

Maʻamâfîh kalbe atfedilen bu ehemmiyet-i azîme o kadar yerinde değil. 
İşte bugün etıbbâ kalbde husûle gelen birçok cerîhaların memâta müeddî 
olmadığını müşâhedeten isbât etdiler. Daha birçok cesâretkârân-ı fen bu 
uzv-ı nâzik ve mühimmin üzerinde ameliyât-ı cerrâhiye icrâsına bile te-
şebbüs eylediler.

Bu husûsda ilk teşebbüse Zoyle?! von Manteuffel isminde bir Alman 
cerrâh cürʼet etmiş ve kalbin tegaddiyesine hizmet eden damarları bağla-
mağa muvaffak olmuşdu.

Sonra sonra bu gibi teşebbüsât çoğaldı. Hattâ Muʻallim ve Cerrâh-ı şehîr 
Le Danto?! ahîren Tıb Akademisi'nde okuduğu bir raporda "bu yoldaki 
teşebbüsât-ı cerrâhiye otuz sekiz aded olup 16'sının şifâ ile netîce-pezîr 
olduğunu" bildiriyordu.

Fakat bu ameliyâtın icrâsı oldukça büyük bir vukûf ve cesârete mü-
tevakkıf olmakla berâber henüz tıb da bu mesʼele hakkında son kelime-i 
karârı teblîğ etmemişdir.

[274] Üç sene evvel Cerrâh-ı şehîr Tuffier baygın düşen bir hastanın ne 
teneffüs-i sınâʻî ne dilini çekmek ne elektrik ne de sâir vesâit-i münebbihe 
ile kendine gelemediğini görerek göğsü açıp kalbi elinin içine alarak okşa-
mağa, muntazaman sıkıp bırakmağa başlamış, şu delk-i latîf ve tenbîh sâ-
yesinde kalb işlemeğe yüz tutmuş, tevakkuf eden deverân u cereyân-ı dem 
yoluna girmiş, hattâ hasta üzerinde bu mühim ameliye-i cerrâhiyeyi icrâ 
eden, üstâd-ı muhteremi tanıyacak kadar kesb-i hayât etmiş ise de ziyâ-
de sarsılmış olması sâikasıyla 20-30 dakîkadan ziyâde yaşatılamamışdır. 
Böyle bir hâlin, bir hayât-ı baʻde'l-memâtın birbirine bakan cerrâh ve has-
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tayı ne müessir bir levh-i rûhî karşısında bulundurduğunu tasavvur ediniz.

Bu teşebbüs bugün şu derecede kaldı. Fakat yarın, öbür gün daha ziyâde 
bir muvaffakiyete nâiliyetle böyle nâ be-hengâm bir sükût ile ölen zaval-
lıların kurtarılmayacaklarını kim teʼmîn edebilir? Çünkü bu gibi mesâilde 
ve her vechile ümîd-i muvaffakiyet bedîdâr olan teşebbüsât-ı fenniyede 
"adem-i imkân" tasavvur olunamaz.

Daha bundan bir ay evvel yine o cerrâh-ı mâhir Tuffier göğsün şâh-
damarı (ebher) üzerindeki bir ümmü'd-demi göğsü açarak ameliye-i cer-
râhiye ile çıkarmak arzu eylediğini Tıb Akademisi'ne bildirmişdi. Geçen 
Kânûn-ı Evvel'de bu mühim ameliyât icrâ edilmiş ve muvaffakiyet emâre-
leri apâşikâr görünmüş ise de maʻatteessüf hasta ameliyâtdan on beş gün 
sonra ümîd edilmeyen bir ihtilât-ı marazdan, başka bir sebebden vefât ey-
lemişdir.

Kalbi el içine alıp sıkmak, kalbden çıkan büyük damar üzerinde ame-
liyât yapmak şöyle dursun, kalbin derûnuna kadar [275] işleyen kurşun 
yaralarını dikenler bile var. Fransa Bahriye Sertabîbi Muʻallim Fontaine 
bu mühim ameliyeyi geçen sene birbirini müteʻâkib iki defa yapmışdı.

Fakat cürʼet daha ileri götürülüyor. Meselâ hastalık sâikasıyla darlaşan 
ve kanı bir cevfinden diğerine nakil ve sevk edemeyen kalblerin derûnuna 
bir bıçak sokularak o deliğin tevsîʻ edilmesi fikri ileri sürülüyor. Kim bilir, 
belki bir gün bu fikr-i cerrâhînin kabûl ve icrâ edildiğini de işiteceğiz, belki 
de göreceğiz. Bu fikri ileri süren öyle âdî bir adam değil, İngiliz devâiyûn-ı 
meşhûresinden Sir Lauder Brenton'dur. Âlem-i fende her fikir ve mülâ-
hazası büyük bir iʻtimâd ve vüsûk ile kabûl edilen bu muhterem âlim de 
bu fikri öyle âdî bir merâk sâikasıyla ileri sürmüyor… Hayvânât üzerinde 
icrâ eylediği mühim tecrübelerden istinbât-ı hakâyık ediyor. Bunu evvelâ 
insân naʻşı üzerinde defalarca icrâ etmiş, daha sonra kalblerinde tazyîk 
hâsıl etdirilen iri kediler üzerinde de yaparak muvaffakiyet görmüş, hattâ 
tarz-ı ameliyeyi iyice taʻyîn etdiği gibi âlât ve edevât-ı lâzımeyi de iʻmâl 
ve ihzâr eylemişdir.

Zâten bu ameliyede inanılmayacak, mülâhazât-ı fenniye ile tevfîk edi-
lemeyecek bir şey yokdur. Evvelâ göğüs iyice açılarak kalb meydâna çı-
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karılır, sonra kalbin üzerini örten akciğerler iyice tebʻîd edilerek kalb zârı 
açılır, münâsib ve husûsî bir bıçak kalbin sol batnına sokularak iki cevfi 
birleşdiren kapak parçacıkları (dessâmeler) yandan biraz kesilir ve cevfler 
birbirleriyle geniş geniş iştirâk etdirilir.

[276] Görülüyor ki, iş pek sâde!..

O hâlde günün birinde böyle mühim bir ameliyenin ber-hayât insânlar 
üzerinde yapıldığını ve mâhir bir mişratın kalbgâh-ı beşerin en metîn des-
sâmelerine kadar ererek alîl ve bî-mecâl bir kalb-i nîm mürdeyi ihyâ ve 
bütün bedeni dem-i hayât-fezâ ile bol bol iskâ vü irvâ eylediğini işidir veya 
okursanız taʻaccüb etmemelisiniz!..

[277] KALIN BAĞIRSAK TEHLİKESİ

Zümre-i hayvânâtdan en çok yaşayanlar hangileridir? Şübhesiz kuşlar, 
hattâ kuşlardan bazıları, papağanlarla kargalar altmış, seksen, yüz sene, 
belki de daha ziyâde yaşayabiliyorlar. Memeli hayvânâtın ise yirmi, otuz 
yaşına erenleri pek azdır. Vâkıʻâ fillerden yüz yirmi sene yaşayanlar varsa 
da bu tûl-i ömr bir istisnâ-yı tabîʻî olup kâʻide-i umûmiyeyi ihlâl edemez.

İmdi, kuşlarda kalın bağırsak hiç yokdur. Kalın bağırsak hayvânât-ı 
fakriyeden en ziyâde memelilerde neşv ü nemâ bulmuşdur. Bu neşv ü 
nemâ onların yaşayışlarının, cidâl-i hayâtlarının muktezâsıdır. Düşmân-
larından rehâyâb olmak, avını arayıp kovalamak mecbûriyetinde bulunan 
memeli hayvânlar tabîʻî pek ziyâde koşuyorlar. Selâmetleri, hattâ bazen 
tahlîs-i hayâtları bu koşmalarına menût kalıyor. O hâlde kemâl-i sürʻatle 
koşmak için yoruldukça, dermânsız kaldıkça durmak mecbûriyetinde bu-
lunmamak, sancıya tutulmaksızın uzun bir müddet koşabilmek iktizâ eder. 
İşte buna mebnîdir ki, fıtrat pek çok koşmak mecbûriyetinde bulunan bu 
hayvânâtın karnına kocaman bir bağırsak kitlesi yerleşdirilmişdir…

Kuşlar gibi kanadlarıyla teʻâlî eden, koşmağa, uzun bir müddet yürü-
meğe ihtiyâcı olmayan hayvânâtda bağırsak olmasa da olabilir. Çünkü 
bunların subreye, öyle âdî ve tabîʻî bir yüke ihtiyâcları yok. Bu bağırsak 
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mahrûmiyetinin kuşlara fâidesi dokunuyor. Bu sâyede daha uzun bir müd-
det yaşayabiliyorlar.

[278] Frengi aşısını bulmak üze[r]e uğraşıp duran meşâhîr-i erbâb-ı fenden 
Doktor Metchnikoff ile üzerinde icrâ-yı tecârüb eylediği dişi maymun

Kuşlardan devekuşu bu husûsda bir istisnâ teşkîl ediyor. Çünkü o za-
vallı yirmi seneden ziyâde yaşayamıyor. Fakat devekuşundaki kanadlar 
isrî bir şeydir. Bu da koşucu hayvânlardandır. İşte bu hasâil-i fıtriyesinden 
dolayıdır ki, devekuşu dahi [279] kalın bağırsaklardan mahrûm bırakılma-
mışdır!...

Hulâsa, silsile-i hayvânâtda tûl-i hayât kalın bağırsağın neşv ü nemâsıy-
la maʻkûsen mütenâsibdir.

Bu hâl, âdî bir tesâdüf-i fıtrî midir, yoksa bu iki şey arasında mühim bir 
münâsebet, sebebiyet ve müsebbibiyet var mıdır?

İşte âlem-i fen ve maʻrifetde mütedâir birçok efkâr-ı cedîde ve ceyyi-
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desiyle kesb-i iştihâr eden âlim-i şehîr Metchnikoff bu iki şey arasında 
bir münâsebet, sebebiyet ve müsebbibiyet bulmağa çalışıyor. Manchester 
Cemʻiyet-i Felsefiye ve Edebiyesi'nde verdiği bir konferansda bağırsağın 
sâde fâidesiz değil, belki tehlikeli ve muzır olduğunu açıkdan açığa isbât 
etdi. Bu muhterem âlimin ifâdât ve beyânâtı serâser mantıkî ve müsbet 
şeylerden ibâret olduğu için şuracıkda muhtasaran serd ü ityânını fâideden 
hâlî göremedik:

Bağırsaklar gerek istiʻdâd gerek iʻtiyâd sâikalarıyla en fenâ mikrob 
mecmûʻalarına karârgâh olmuşlardır. Bağırsaklarda 45 cins mikrob bu-
lunuyor ki, bunlar hep birbirinden şiddetli büzeyrât-ı maraziyeden ibâret 
olup karanlık, büklüm büklüm bir borudan ibâret olan bağırsakların bu-
ruşuklukları arasında ittihâz-ı mesken etmişlerdir. Sağlam bir adam her 
yirmi dört sâʻat zarfında bağırsaklarının bu muzır misâfirlerinden kırk-elli 
milyar kadar bir kısmını kapı dışarı ediyorsa da onlar yine kırılırcasına ço-
ğalmakda, üreyip tekessür etmekde devâm ediyorlar ve mevcûdiyet-i ma-
zarrat-engîzlerine karşı gösterilen bu istiskâli aldırmamazlıkla karşılıyor-
lar. Aralarında kolera mikrobu, karahummâ basili dahi bulunabilen [280] 
bu bağırsak mikroblarıdır ki, bizi ara sıra hasta ediyorlar. Hastalığın esbâbı 
onda sekiz bunlardır. Muʻallim-i şehîr Charles Buchard'ın isbât etdiği vec-
hile yarımca baş ağrısı gibi en hafîf bir inhirâf-ı mizâcdan "iltihâb-ı zeyl-i 
aʻver" gibi en vahîm hastalıklara kadar tuhme-i miʻdeviyeleri, nevraste-
nileri, tevessüʻ-i miʻdeleri hep bunlar yapıyor ve bedende tesemmümât-ı 
şedîde hâsıl ediyorlar.

İşte karnımızda gezdirmek zahmetini ihtiyâr etdiğimiz o ağır ve koca-
man bağırsak kitlesi, o geniş ve yumuşak borular en muzır mikroblar, en 
mühlik hastalık tohumları, en müessir virüsler için en münâsib bir vasat-ı 
neşv ü nemâ, bir lâne-i iğtidâ teşkîl ediyor. Orada milyarlarca, trilyonlarca 
neşv ü nemâ bularak tesemmümât-ı hafiyeye, birçok teşvîşât-ı hayâtiyeye 
sebebiyet veriyorlar. Fi'l-hakîka Metchnikoff'un dediği gibi, bu bağırsak-
lar bizim için hem çok hem fazladır. Artık bu gışâî borular bizi müstefîd 
edemiyorlar. Çünkü medeniyetin terakkiyât-ı bedîʻası sâyesinde, artık öyle 
devr-i ibtidâî-i hilkatimizdeki gibi kemâl-i tehevvür veya nefretle koşmağa, 
muhâcimîn-i hayâtımızdan kaçıp kurtulmağa ihtiyâcımız yok. Artık hiçbir 
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sibâʻ, hiçbir hayvân üzerimize bizi sömürüp kemirmek maksadıyla hücûm 
edemiyor. Bilakis eski bir ihtiyâc-ı fıtrînin yâdigârı olan bu kalın bağırsak 
bizi mutazarrır ediyor, hayâtımızı zehirliyor, zevk u neşʼemizi teşvîş edi-
yor. Çünkü bizi muttasıl tesmîm eden, bedenimize en fenâ semleri telkîh 
ve idhâl eyleyen hep bu bağırsaklarda yaşayan mikrob mecmûʻalarıdır.

[281] Mâdemki kuşlar gibi yediğimiz şeylerin usâre-i hâzımesini emer 
emmez bakıyye-i muzırrasını defʻ u tard edemiyoruz, hiç olmazsa ba-
ğırsaklarımızı ara sıra vesâit-i sınâʻiye ile boşaltmağa, o ziyân-âver to-
humlardan tahliye etmeğe çalışmalı ve hayâtımızı bir tehdîd-i dâimî al-
tında bulunduran bu mühlik büzeyrât-ı maraziyenin şerrinden, mazarrât u 
mehâzîrinden kurtulmalıyız.

İşte kalın bağırsak tehlikesi, işte de çâre-i halâsı!..

[282] Almanya Hastahânesi 
Operatörü saʻâdetlü Kamburoğlu 

Aleksandr Efendi hazretleri
S. E. Le Dr. A. Cambouroglou, 
Opérateur à lʼHôpital Allemand

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Serîriyât-ı Hâriciye Muʻallimi 
Operatör Ferîk saʻâdetlü Cemil 

Paşa hazretleri
S. E. Le Prof. Djémil Pacha

G. de d.
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APANDİSİT (İLTİHÂB-I ZEYL-İ DÛDÎ)

Böyle bir hastalığın mevcûdiyeti ve ismi birkaç seneden beri işidilme-
ğe başladığı için şu isim kâriîn-i kirâmca pek de yabancı sayılamaz. Mu-
kaddemâ etıbbâ apandisit yerine hastalığın aʻver denilen körbağırsakdan 
neşʼet eylediğine zâhib olarak iltihâb-ı aʻver, iltihâb-ı muhît-i aʻver, yani 
körbağırsak ufûneti taʻbîrini kullanırlardı.

Fenn-i cerrâhînin vüsʻat-i terakkiyât-ı hâzırasına mebnî sekiz-on sene-
den beri batın ve bağırsaklarda birçok ameliyât icrâ kılınmağa başlamış 
ve hemen her hastanın vefâtını müteʻâkib cesedi üzerinde fetih ve teşrîh-i 
meyyit icrâ edilmesi ve hele Amerika cerrâhlarının [283] bu husûsdaki 
saʻy ü ikdâm-ı fevkalâdeleri semeresi olarak bu hastalığın körbağırsak 
hastalığı olmayıp körbağırsağın bir tarafına merbût olan bir yazı kalemi 
kalınlığında ve bir ucu kapalı uzunca bir zeyl-i miʻâîden yani lisân-ı tıb-
da zeyl-i dûdî taʻbîr olunan bağırsağın bir kıtʻasının iltihâblanıp bazen 
cerâhatlenmesinden ve bazen delinmesinden ileri geldiği artık mertebe-i 
sübûta varmışdır. İşte bundan dolayı etıbbâ dahi iltihâb-ı aʻver taʻbîri ye-
rine apandisit (iltihâb-ı zeyl-i dûdî) taʻbîrini kullanmağa başladılar. Artık 
sebebi mechûl birçok karın zârı ufûnetlerinin ve seyri serîʻ bazı emrâz-ı 
batniyenin sebeb-i aslîsi apandisit olduğu tahakkuk etdi. Diğer tarafdan 
işbu marazın teşhîsine hâdim bazı delâil ve aʻrâz keşfolunarak hastalık 
bilâ-tereddüd teşhîs ve diğer emrâz-ı batniyeden sühûletle tefrîk edilerek 
[284] apandisitin adedi artdı. Demek oluyor ki, hastalık bazı etıbbânın de-
diği gibi birkaç seneden beri sârî bir sûretde icrâ-yı ahkâm ederek veya 
diğer bir sûretde çoğalmayıp ancak hastalığın mâhiyeti tamâmıyla anlaşıl-
mış olduğundan kolayca teşhîsine imkân hâsıl olmuşdur.

Tatvîl-i makâle ne hâcet! Bundan on beş, yirmi sene mukaddem Pa-
ris'de vefât eden Fransa meşâhîr-i siyâsiyûnundan Mösyö Gambetta bir-iki 
gün zarfında karnında bir ağrı ile hastalanarak vefât eylediği zamân etıbbâ 
hastalığın menşeini taʻyîn ve marazı teşhîs edemedikleri gibi pek çok kim-
seler dahi Gambetta'nın bir kadın tarafından tesmîm edildiğine zâhib ol-
muşlardı. Lâkin şimdi hastalığı esnâsında ızhâr eylediği alâim-i maraziye 
göz önüne getirilirse müşârunileyhin apandisit hastalığından müteessiren 
vefât eylediği anlaşılıyor.
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Buna müşâbih bir vakʻayı talebeliğim esnâsında yani bundan on sekiz 
sene mukaddem bizzât müşâhede eyledim. Şöyle ki, Mekteb-i Tıbbiye-i 
Askeriye müntehâ sınıf şâkirdânından iken serîriyât-ı dâhiliyede bana 
tahsîs olunan yatağa bir sabâh tulumbacı efrâdından yirmi yaşlarında bir 
gencin yatırılmış olduğunu gördüm. Ders gününe musâdif olmağla ho-
cam saʻâdetlü Zoéros Paşa hazretlerine müşâhede varakası hâzırlamağa 
başladım. Marîzi muʻâyene eylediğimde karnında bâ-husûs sağ tarafında 
şiddetli ağrılar, gaseyân ve şişlik gördüm ve bir yangına tulumba götür-
mesi netîcesinde yirmi dört sâʻat zarfında husûle geldiğini tahkîk etdim. 
Hastanın gösterdiği bütün alâim ile soğuk almak netîcesi karın zârı iltihâbı 
(peritonit) [285] olduğunu anladığımdan ol vechile teşhîs vazʻ ederek 
müşâhede varakasını yazdım ve muʻallimim paşa hazretlerine okudum. 
Paşa hazretleri de hastayı ayrıca arîz u amîk muʻâyeneden sonra soğukdan 
karın zârının iltihâblandığını ve muhakkak sûretde mevt ile nihâyet-pezîr 
olacağını tasdîk eylediler. Fi'l-hakîka bîçâre marîz ertesi güne kadar ız-
tırâbât-ı elîme içinde kıvranarak vefât etdi. Teşhîsimizin doğru çıkdığına 
memnûn olarak muʻallim paşa hazretleri ertesi günü bu hastalık hakkında 
arîz u amîk maʻlûmât dermeyân etdikden sonra soğuk almak netîcesi ka-
rın zârının iltihâblanabileceğini kendilerine mahsûs olan talâkat-ı lisân ile 
tefhîm etdiler. Hastalığın ehemmiyetine mebnî hastamızın müşâhedesini 
ikmâl ile kütüb-i sâirede dahi buna mümâsil birçok müşâhedeler bularak 
kırk-elli sahîfelik bir eser vücûda getirdim. O vakit mektebden neşʼet eden 
etıbbânın hurûc yani "tez" taʻbîr olunan imtihânlarında serîriyât hocaları-
na takdîme mecbûr oldukları âsâr meyânında bu muhtırayı "tez varakası" 
nâmıyla takdîm etdim ve hocam tarafından mazhar-ı takdîr olarak bir de 
aliyyü'l-aʻlâ numara kazandım.

Lâkin şimdi düşünüyorum; hastanın üzerinde müşâhede eylediğim 
delâili gözümün önüne getiriyorum ve anlıyorum ki, tulumbacının hastalı-
ğı soğukdan neşʼet etme peritonit olmayıp bir apandisit imiş. Bu bâbda ho-
camın kemâl-i ehemmiyetle sâʻatlerce ders vermesi, nazariyeler serd ey-
lemesi, benim haftalarca kitâbları araştırıp da tez eseri meydâna getirişim 
ve imtihânda aliyyü'l-aʻlâ not kazanışım hep esâssız ve bîhûde imiş! Sonra 
hastanın vefât etmesi de caba! Çünkü o vakit marîz üzerinde bir ameliye-i 
[286] cerrâhiye icrâ etmiş olsaydık bîçâre genç kurtulacak ve şimdi top-
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rak altında çürüyüp mahv olacağına belki bugün otuz sekiz yaşında bir 
babayiğit olacakdı. Lâkin mesʼeleyi hakku'l-insâf taʻmîk edersek bu hatâ 
bize âit olamaz idi. Çünkü on sekiz, yirmi sene mukaddem apandisitin ne 
demek olduğunu Avrupa'daki en meşhûr etıbbâ dahi bilmiyorlardı. Kütüb-i 
tıbbiyede böyle bir hastalık ismi yok idi.

Bahriye Hastahânesi Seroperötürü 
Mîrlivâ saʻâdetlü Fikri Paşa

S. E. Le Dr. Fikri Pacha, G. de b.
Opérateur en chef de lʼHôpital de 

la Marine Impériale

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Ameliyât-ı Cerrâhiye ve Mekteb-i 

Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne'de 
Serîriyât-ı Hâriciye Muʻallimi 

Mîrlivâ saʻâdetlü Mehmed Nureddin 
Paşa

S. E. Le Prof. Noureddin Pacha
G. de b.

Tedâvî bahsine gelince; bu illet-i müdhişeden marzâyı kurtarmak için 
ameliyât-ı cerrâhiye icrâsı kimsenin hâtırına gelmez değil ise de asepsi 
ve antisepsi usûlünün kabûl edilememiş olmasından nâşi muvaffakiyet-i 
cerrâhiye meʼmûl değildi. İşte görülüyor ki, yakın vakte kadar birçok has-
talar apandisite dûçâr olarak vefât eyledikleri hâlde bunun körbağırsakda 
[287] vâkiʻ zeyl-i dûdî denilen küçük bağırsağın iltihâbı netîcesi delinerek 
peritonu telvîs etmesinden ileri geldiğini ve ameliyât-ı cerrâhiye sâyesinde 
kâbil-i şifâ olacağını kimse tahayyül bile edemezdi.
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Daha ileri gitmeğe ne hâcet! İngiltere Kralı haşmetlü Edouard hazret-
leri geçen sene dûçâr oldukları apandisit hastalığına bundan on beş sene 
evvel mübtelâ olsa idiler, hastalıkları teşhîs olunamayacağı gibi o vakit 
ameliyât-ı cerrâhiye dahi icrâ edilemeyeceğinden dâhilen tedâvî ile vakit 
geçirilerek ne kadar büyük bir tehlikeye maʻrûz kalacaklar idi!

Şifâ Hastahânesi Operatörü saʻâdetlü 
Fuad Süreyya Paşa

S. E. Le Dr. Fuad Sureya Pacha
Opérateur à lʼHôpital Chifa

Haseki Nisâ Hastahânesi Operatörü 
saʻâdetlü Ahmed Nureddin Beyefendi

S. E. Le Dr. A. Noureddin Bey
Opérateur à lʼHôpital des femmes 

Khasséki

Hâsılı, fenn-i cerrâhînin terakkiyât-ı ahîresi apandisit hastalığının mâ-
hiyetini, ehemmiyetini meydâna çıkarmış ve sühûletle teşhîs-i maraz için 
delâil-i yakîniye keşfedilmiş ve îcâbında ameliyât-ı cerrâhiye iʻânesiyle 
marzânın kurtulmasını teʼmîn etmişdir.

[288] Apandisit Neden Oluyor?
Kütüb-i tıbbiyeye mürâcaʻat olunursa birçok esbâb ve nazariyeler serd 

edildiği görülür. Maʻamâfîh el-yevm sebeb-i maraz katʻî bir sûretde anlaşı-
lamamışdır. Bazı etıbbâ körbağırsağın bir yanında bulunan apandisi[t]e yani 
zeyl-i dûdîye çekirdek gibi mevâdd-ı sulbe yâhûd mevâdd-ı gâita kaçarak 
hastalığın husûle geldiğini kabûl eylemekde iseler de üzerlerinde ameliyât 
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icrâ eylediğimiz hastaların yüzde doksanında bu gibi çekirdek vesâireye 
tesâdüf edememekliğimiz ve diğer tarafdan çekirdekli meyvelerin daha 
çok yenildiği yaz mevsimi esnâsında apandisitin mevâsim-i sâireden ziyâ-
de müşâhede olunamaması bu çekirdek nazariyesini kabûl etmemekde 
haklı olduğumuzu isbât ediyor.

Birçok cerrâhlar dahi bağırsaklardaki müzmin hastalık sâikasıyla zeyl-i 
dûdînin dahi kâʻidesi iltihâblanarak tıkanıp hâce-i muhteremim Doktor 
Dieulafoy'nın taʻbîri vechile zeyl-i dûdî "kapalı kab"a tahavvül etmekle 
orada mahsûr bulunan mikroblar zuhûra geldiğini kabûl ediyorlar.

Hâsılı, daha buna müşâbih serd olunan nazariyeler el-yevm sûret-i mut-
lakada isbât olunamadığından apandisitin neden dolayı ve ne vechile husû-
le geldiği anlaşılamamışdır.

Bazı etıbbâ midye, istiridye eklinden ve birçokları da birkaç seneden 
beri matbahlarımızda kullandığımız sırlı, minalı kabların istiʻmâlinden do-
layı ve bazen de istiridye derûnunda bulunan mevâdd-ı sulbiyenin veya 
sırlı kabdaki mina parçalarının zeyl-i dûdîye kaçmasıyla hastalığın zuhûr 
etmekde olduğunu kabûl ediyorlarsa da [289] aslâ midye ve istiridye ye-
meyen ve sırlı kablar istiʻmâl eylemeyen pek çok kimselerde bu hastalığın 
zuhûra geldiğini defalarca gördüğümüzden bunların hepsini de nazariye-i 
fenniye-i mücerrede gibi kabûl edebiliriz. Hakîkî sebeb henüz mechûldür.

Yalnız şurası muhakkakdır ki, apandisite dûçâr olanlar ara sıra miʻde 
ve bağırsaklarından da muztarib olup dâimâ kabız çeken ve iʻtidâl üze-
re yemek yemeyip abur cubur şeyler yemeği iʻtiyâd eyleyen kimselerdir. 
Bundan nâşidir ki, bu maraz çocuklarda büyüklerden ziyâde görülür. Bazı 
etıbbâ dahi çocuklarda görülen apandisitin solucanlardan ileri geldiğini 
beyân ediyorlar.

Paris'den avdetimden beri apandisit hakkında yapmış olduğum tecârübe 
nazaran memâlik-i Osmaniye'de bâ-husûs İstanbul'da Musevîlerde apandi-
sit hastalığının kesretli olduğunu ve şimdiye değin muʻâyene, tedâvî ve 
ameliyât icrâ eylemiş olduğum apandisitlerden yüzde yetmişinin Musevî-
lerde bulunduğunu kemâl-i taʻaccüb ile müşâhede eyledim. Bundan mâʻa-
dâ bu marazın Müslümânlarda Ramazân esnâsında kesretle vukûʻu dahi 
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şâyân-ı dikkatdir. Bunun sebebi ise Ramazân esnâsında iftâr ve sahûrlarda 
iʻtidâl ve hıfz-ı sıhhate riʻâyet olunmayarak kesret-i eklin ve karışık etʻi-
menin tenâvülü olsa gerekdir.

Hastalığın teşhîsine gelince; bu bahis tabîb olmayan kâriîn için bir 
fâideye müncer olamaz ise de vakit geçirilmeksizin bir tabîbe mürâcaʻat 
etmek için aʻrâz-ı ibtidâiyesini bilmek her hâlde fâideden hâlî değildir. 
Apandisit bazen şiddetli karın ağrısı, harâret, kay vesâire ile başlarsa da 
bu şekil nâdir olup alelâde kırıklık, hazımda zahmet, bazen gaseyân, gö-
bek [290] hizâsında ve ekseriyâ göbekle kalça kemiği arasında ve Doktor 
McBurney'in taʻyîn etdiği mahalde bir ağrı ile başlar. Bâ-husûs bu mahalle 
parmaklarımız ile temâs edersek vecaʻ hâsıl olması veya vecaʻın ziyâdeleş-
mesi hastalık için hemen bir delîl-i yakînîdir. Bir-iki gün geçerse bu alâmât 
ve evcâʻ ziyâdeleşir. Bazen gaseyân ârız olur, karın şişer, nabız sürʻatleşip 
derece-i harâret 38-40'a kadar çıkar, sağ taraf kasığın üstü hizâsında ağrı 
ziyâdeleşip bazen bir katılık, bir cerâhat ârız olur. Tabîb olmayan kâriîn 
için bundan fazla delâil ve aʻrâza lüzûm yok.

Yıldız Hastahânesi Operatörü 
Kâimmakâm izzetlü Nazım Bey

Mr. Le Dr. Nazim Bey,
Lieutenant-colonel,

Opérateur à lʼHôpital Yildiz

Gümüşsuyu Hastahânesi Operatörü 
Kâimmakâm izzetlü Hâzım Bey

Mr. Le Dr. Hazim Bey
Lieutenant-colonel,

Opérateur à lʼHôpital Gumuch-Souyi
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Bu hastalık çok kere kendiliğinden geçer. Bazen cerâhat peydâ olarak 
ya bağırsağa yâhûd cilde doğru açılır. Lâkin ekseriyetle periton yani içya-
ğıyla karın zârına ufûnet gelerek hasta birkaç gün içinde vefât eder.

[291] Bahriye Merkez 
Hastahânesi'nde Operatör 

Kâimmakâm izzetlü Fuad Bey
Mr. Le Dr. Fuad Bey,

Chirurgien à lʼHôpital de la 
Marine Impériale

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Emrâz-ı 
Hâriciye Muʻallim-i Sânîsi 

Kâimmakâm izzetlü Ahmed Fehim 
Bey

Mr. Le Prof. Ahmed Féhim Bey,
Lieutenant-Colonel

Apandisiti Ne Yolda Tedâvî Etmeli?
Bu hastalık delâil ve aʻrâzı ile etıbbâ ve bütün cerrâhları aldatmakda 

olduğundan el-yevm apandisiti ne yolda tedâvî etmek husûsunda etıbbâ 
hem-fikir değildirler. Çünkü yukarıda arz eylediğim vechile hastalık bazen 
bilâ-ameliyât kendiliğinden veyâhûd sathî sûretde cerâhatlanarak geçtiği 
gibi bazen de birdenbire zeyl-i dûdînin delinmesinden veya karın zârının 
iltihâblanmasından dolayı marzâ vefât etmekde olduklarından katʻî bir 
karâr ittihâz olunamamakdadır. Fi'l-hakîka zeyl-i dûdî ufûnetlendiğinde 
kendiliğinden hafîf sûretde zâil olacağı veya delinerek karın zârını iltihâb-
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landıracağı hastalığın bidâyetinde kesdirilemiyor. Hâlbuki zeyl-i dûdî de-
linip de karın zârı iltihâblanırsa ekseriyetle ameliyâtdan da bir hüsn-i netî-
ce görülemiyor. Bundan nâşidir ki, birçok [292] etıbbâ ve cerrâhîn hangi 
hasta üzerinde zeyl-i dûdî delinerek peritonit geleceğini bidâyet-i marazda 
anlayamadıklarından bi'l-umûm apandisitde herhangi devri olursa olsun 
hemen ameliyât yapılmasını, bir takımları da kendiliğinden geçecek apan-
disitlerde ameliyât yapılması bu gibi marzânın tehlikesiz hastalıklarını 
tehlikeye ilkâ edeceğinden ameliyâtdan sarf-ı nazarla hastalığın seyrini 
taʻkîb etmeği ve şâyed bir mahalde mahdûd sûretde cerâhat hissolunur 
yâhûd peritonit aʻrâzı başgösterirse o vakit hemen ameliyât icrâsını tavsiye 
ediyorlar. Bu sonrakilerin beyân eyledikleri mütâlaʻa dahi muvâfık-ı fen 
değildir. Çünkü mahdûd bir sûretde cerâhat teşekkül etmeyip de peritonit 
zuhûr ederse vakit geçmiş olacağından yapılacak ameliyâtdan yüzde sek-
sen, belki doksan bile muvaffakiyet meʼmûl değildir.

Hâsılı, bu mühim mesʼele üzerine hemen her gün Avrupa ve Amerika 
akademiya ve mecâlis-i tıbbiyelerinde pek çok mübâhasât-ı fenniye ce-
reyân etdiği hâlde hastalığın tedâvîsi hakkında ittifâk-ı ârâ husûlü müm-
kün olamıyor. Bu tereddüdden birçok mehâzîr tevellüd etmekde olduğu 
şübheden vârestedir. Çünkü ameliyât-ı cerrâhiye icrâsını müstelzim olma-
yan apandisitlere ameliyât yapılıp da vefât edenler pek çok olduğu gibi 
derhâl ameliyât icrâsı lüzûmunda dahi ameliyâtdan ictinâb olunarak hasta-
ların bu maraz-ı mühlikden tahlîs-i girîbân edemeyip vefât eyledikleri de 
çok kereler görülüyor.

Netîce: Bugün fenn-i cerrâhî apandisitin tedâvîsi hakkında ifrât ile tefrît 
arasında bulunuyor ve etıbbâdan dahi herkes kendi fikrini ileri sürüyor. 
Bundan en ziyâde zarar-dîde olan bîçâre [293] hastalardır. Bize gelince; 
on seneden beri yüzlerce marzâ üzerinde yapmış olduğumuz tecârüb ve 
istatistik sâyesinde bir dereceye kadar ifrât ve tefrîtden kurtularak hatt-ı 
hareketimizi ber-vech-i âtî taʻyîn etdik. Şöyle ki:

Apandisite dûçâr olan bir hastaya hastalığının ilk günlerinde yani 24 
veya 48 sâʻat zarfında çağrılırsak derhâl ameliyât-ı cerrâhiye icrâsını teklîf 
ediyoruz. Bu hâlde ameliyât gâyet tehlikesiz olduğundan yüzde yüz mu-
vaffakiyet istihsâline nâil olduk. Bu ameliyât yalnız şâfî değil, hastanın 
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bundan böyle apandisit tehlikesine aslâ maʻrûz kalmamasına da hâdimdir.

İki gün sonra celb olunursak ameliyâtdan katʻî sûretde sarf-ı nazarla 
marîzde peritonit, intân, bağırsakların etrâfında ve amîkan cerâhat husûlü 
gibi bazı ârızanın tekevvününü bir takım delâil taʻkîb etmekde olduğun-
dan hastanın sabâh, akşam derece-i harâretini, nabız ve batnını muʻâyene 
ile cereyân-ı hâle muntazar olmakdayız. Bizce tereffüʻ-i derece-i harâretin 
ehemmiyeti yokdur. İsterse 41 veya 42 dereceyi bulsun. Ancak nabız ile 
müterâfık ve hem-âhenk olsun, yani derece-i harâret hâl-i tabîʻîde veya 
yarım yâhûd bir derece çıkıp da nabzın adedi pek ziyâdeleşir ise derhâl 
ameliyât icrâsına tevessül ederiz. Çünkü bu esnâda birkaç sâʻat vakit zâyiʻ 
etmek hastayı mevte mahkûm etmek demekdir. Hastanın kanını muʻâyene 
etmek de hâiz-i ehemmiyetdir. Zeyl-i dûdî delinir yâhûd iltihâb netîcesi 
amîkan cerâhat vukûʻa gelir ise marîzin kanında bulunan ve küreyvât-ı 
beyzâ nâmını alan kürecikler tezâyüd eder. İşte apandisitde ameliyât lüzû-
mu olup olmadığını [294] anlamak için hastanın her gün kanını muʻâyene 
etmek lâzıme-i umûrdandır. Küreyvât-ı beyzâ ale'd-devâm ziyâdeleşirse 
vakit gâib etmeksizin ameliyât-ı cerrâhiye icrâ etmelidir. Kan muʻâyenesi-
nin ehemmiyetini zikredeceğim şu vakʻa dahi isbât ve tasdîk eder:

Geçenlerde apandisite dûçâr olmuş bir hastaya çağrıldım. Cerrâh refîk-
lerimden biri derhâl ameliyât icrâsı için ısrâr edip duruyordu. Hakîkaten 
hastanın hâli de pek vahîm görünüyordu. Bir kere de kanın muʻâyenesini 
teklîf etdim. Muʻâyene netîcesinde küreyvât-ı beyzânın ziyâdeleşmediğini 
anlamaklığımız üzerine ameliyâtı teʼhîr etdirdim. Hasta da bu müdhiş has-
talıkdan bilâ-ameliyât kurtuldu.
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Haydarpaşa Hastahânesi 
Operatörü Kâimmakâm izzetlü 

Ömer Şevki Bey
Mr. Le Dr. Omer Chevki Bey,
Opérateur à lʼHôpital Haïdar 

Pacha

Bahriye Merkez Hastahânesi 
operatörlerinden Kâimmakâm 

izzetlü Angelo Bey
Mr. Le Dr. Angelo Acchioti Bey,

Chirurgien à lʼHôpital de la 
Marine Impériale

Bundan birkaç ay evvel Beyoğlu'nda haftada bir kere akd-i ictimâʻ eden 
Cemʻiyet-i Tıbbiye-i Şâhâne'de apandisit hastalığında [295] icrâ-yı ame-
liyât zamânının taʻyîni hakkında mübâhasât ve müzâkerât-ı fenniye ce-
reyân etmekde olduğundan ber-vech-i bâlâ serd eylediğim ahvâli rüfekâ-yı 
kirâmıma arz ve husûsuyla kan muʻâyenesinin lüzûm ve ehemmiyetinden 
arîz u amîk bahseyledim. Serd eylediğim delâil ve gösterdiğim müşâhe-
deler ve istatistikler, tedâvî eylediğimiz apandisitli hastalardaki muvaffa-
kiyâtımız cümlenin mazhar-ı takdîri olmağla beyân eylediğimiz delâil-i 
yakîniye-i maraziyenin ve sâlik olduğumuz usûlün ve bâ-husûs "müsellah 
intizâr"ın yani âlât ve edevât-ı cerrâhiyeyi hâzır bulundurarak hastanın hâ-
linde cüzʼî bir inhirâf vukûʻunda derhâl ameliyât icrâsının sâir usûllere 
müreccah olduğu tasdîk edildi.
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Netîce: Apandisitde lüzûm-ı katʻî 
olmadıkça ameliyât-ı cerrâhiye icrâsı 
tehlikeli olacağı gibi vaktinde de ame-
liyât yapılmazsa hastanın hayâtı tehli-
kede kalacağı anlaşılıyor.

Apandisite Tutulmuş Bir Hastaya 
Tabîb Gelinceye Kadar Ne 
Yapmalıdır?
Hasta derhâl perhîz etmeli, yani ağ-

zına süt ve et suyundan başka bir şey 
koymamalı. Bi'l-cümle harekâtdan hat-
tâ oturmakdan bile ictinâb ederek ya-
tağına girip arka üstü yatarak istirâhat 
etmeli. Mümkün olduğu kadar aslâ kı-
mıldanmamalı. Bu gibi hastalar [296] 
alelâde kabız çekdiklerinden bir bahâ-
ne ile müshil veya tenkıye istiʻmâl et-

memeli. Bunda müshil istiʻmâli fâideyi müstelzim olmak şöyle dursun, 
muzır ve belki mühlikdir. Zîrâ apandisitde etıbbânın aradığı şey marîzi 
bi'l-cümle harekâtdan, hattâ bağırsağın kımıldanmasından dahi menʻ ede-
rek istirâhat-i mutlakada bırakmakdır. Şâyed müshil alınır yâhûd şiddetli 
bir sûretde tenkıye edilirse bağırsaklar tabîʻatıyla hareket edeceklerinden 
yalnız zeyl-i dûdî parçasına münhasır olan ufûnet etrâfa sirâyet edeceği 
gibi uzv-ı mezkûrun bi's-sühûle delinmesine de bâʻis olabilir.

Bizde ekseriyâ miʻdesi râhatsız olanlar yâhûd karnı ağrıyanlar tabîbin 
vürûdunu beklemeksizin müshil almak ve tenkıye etmek iʻtiyâdında bu-
lunduklarından şu hâlin apandisit hastalığında ne derece muzır ve mühlik 
olacağı vâreste-i kayd-ı iştibâhdır.

Apandisit hastalığının başka bir tehlikesi daha vardır ki, o da bazen has-
ta tamâmıyla iyi oldukdan sonra bir veya birkaç defa apandisit hastalığının 
tekerrür edip nihâyet bir gün delinerek hastayı götürmesidir. Buna meb-

Maltepe Hastahânesi'nde Operatör 
Kolağası fütüvvetlü Cemal Yahya 

Bey
Mr. Le Dr. Djémal Yehia Bey

Adjoint-major, chirurgien
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nîdir ki, bugün Avrupa ve Amerika'daki bütün etıbbâ bir kere apandisite 
dûçâr olup da bilâ-ameliyât şifâyâb olan marzâya birkaç mâh sonra gâyet 
tehlikesiz olmasından nâşi zeyl-i dûdîlerinin çıkarılması ameliyâtını teklîf 
etmekdedirler. Bu bâbda herkes müttefiku'r-reʼydir.

Fi'l-hakîka ufûnet zâil oldukdan sonra hasta olan uzvu oradan tehlike-
sizce kaldırmak iyidir. Biz birkaç hastaya apandisiti geçtikden sonra bir 
daha hastalığın vukûʻa gelmemesi için ameliyât teklîf etmiş olduğumuz 
hâlde kabûl olunmadığından [297] birinde dört, diğerinde sekiz mâh sonra 
ve bir başkasında bir buçuk sene sonra hastalık şiddetli bir sûretde nükset-
miş ve bu esnâda apandisiti dahi delinmiş olduğundan ameliyât-ı cerrâhiye 
icrâsına vakit kalmaksızın her üçü de maʻatteessüf vefât etmişlerdir.

"-Korkulu rüʼyâ görmekden ise uyanık yatmak hayırlıdır" darb-ı me-
seline ittibâʻan bir kere apandisite dûçâr olan hastanın bir daha hastalığa 
maʻrûz kalmaması için bilâhare ameliyât yaptırması evlâdır. Amerikalı bir 
cerrâh teʼlîf eylediği kitâbların birinde:

"-Apandisite dûçâr olan bir kimsenin iyi oldukdan sonra düşmânı, yani 
apandisiti, zeyl-i dûdîyi karnının içinde bulunduracağına, cebinde taşıması 
müreccahdır" diyor ki, pek maʻkûldür.

Şimdi yalnız bir mesʼele kalıyor: Bir kere apandisite dûçâr olup da bilâ-
hare zeyl-i dûdî dediğimiz parçayı çıkartmak arzu etmeyen kimseler bir 
daha apandisite dûçâr olmamak için ne yolda hareket etmelidir ve bu teh-
likeden az çok masûn bulunmağa çâre var mıdır?

Evet, o adam ber-vech-i âtî arz edeceğimiz husûsâta riʻâyet eder ise 
nüks-i maraz tehlikesinden bir dereceye kadar vâreste olabilir. Evvelâ, 
tağdiye husûsunda hıfz-ı sıhhate riʻâyet yani her gün vakt ü sâʻatinde ve 
muntazam sûretde yemek, hazmı güç olan şeyleri yememek, ete pek rağ-
bet etmeyip sebzeleri çok yemek, miʻdesini bozacak şeylerden, yağlı, tatlı, 
böreklerden ictinâb etmek, çekirdekli meyvelerin çekirdeklerini çıkarmak 
ve her taʻâmda hoşâb filân gibi hafîf tatlılar bulundurmak, bahârât ve mü-
nebbihâtdan, [298] içki istiʻmâlinden mücânebet eylemekdir. Tabîʻat kabız 
üzere bulunmayıp her gün bir defa defʻ-i hâcet etmek, mukabbız edviye 
istiʻmâlinden ictinâb ve her iki-üç ayda bir kere hafîf bir müshil istiʻmâliy-
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le miʻde ve bağırsaklarındaki mikrobları temizlemek. Kudemânın âdetleri 
vechile ilkbahârda ve bâ-husûs Mayıs'da müshil alınmasının apandisitliler 
için pek çok muhassenâtı hâiz olacağı tabîʻîdir.

Solucan ve tenya gibi hastalıklara maʻrûz ise tabîbe mürâcaʻatla ilâc alıp 
tufeylî olan bu hastalıklardan kurtulmak ve muʻtedil harekât ile berâber 
jimnastik yapmak ve sabâhları soğuk su dökünmek lâzımdır.

Netîce: Böyle kimseler miʻde ve bağırsaklarında zerre kadar tagayyür 
hissederlerse derhâl tabîb-i müdâvîlerine mürâcaʻatla tedâvî olunmalıdırlar.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne
Serîriyât-ı Hâriciye Muʻallimi

Ferîk Cemil

[299] GÜLMEK VE GÜLMEK İLE TEDÂVÎ

Gülmek yalnız insânda bulunan bir haslet-i bedîʻadır. Fakat gülmekli-
ğin de evsâfı şahsa, ırka göre değişir. Âdî bir tebessümden en tatsız ve tan-
nân kahkahalara kadar hepsi gülmek demekse de işʻârât-ı rûhiyece bunlar 
arasında pek âşikâr bir fark vardır.

Neşʼe, tebessüm beşeriyetin en âlî ifâdât-ı rûhiyesinden sayılır. İnsânı 
hayvânât-ı sâireden temyîz eden hasâis-i âliyeden biri de "tebessüm"dür. 
Meşhûr bir muzhikebâzın, Emile Augier'nin dediği gibi:

"-Gülmek sıhhat için pek nâfiʻdir. Binâenaleyh mâddî ve ahlâkî birçok 
vâsıtalara mürâcaʻat eden hıfz-ı sıhhat, bundan da vâyedâr [ve] istifâde 
olmalıdır".
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"-Kuvâ-yı mâddiye ve maʻneviyemizin teʼmîn-i muvâzeneti için mut-
lakâ biraz gülmek îcâb eder. Serbest, geniş bir hande sıhhat için en lüzûmlu 
bir keyfiyet sayılır. Hâsılı, edilen müşâhedât ve tecârüb-i dakîkadan usûl-i 
terbiyede, münâsebât-ı ictimâʻiyede, hayâtın heyʼet-i umûmiyesinde han-
deye bir mevkiʻ-i münâsib verilmek îcâb etdiği anlaşılıyor.

Bir infiʻâli müteʻâkib bir zamân-ı muʻayyende terâküm eden kuvve-i 
asabiye muʻayyen bir tarz ve sûretde bedenden hurûc ve cereyân eylemek-
dedir. Bu kuvvet hissiyât ve teessürâtı, efkâr ve temâyülâtı uyandırmak 
üzere dimâğa doğru münteşir olmaz, kalb ve riʼe ve aʻzâ-i hazmiyeye te-
veccüh etmez ise en müteharrik adalâta meselâ sadr, fem [300] ve vech 
adalâtına cereyân ile handeyi îkâʻeder" (Herbert Spencer).

"-Hande, fehm ve idrâkdeki mübâyenet ve muhâlefet eseridir" (Scho-
penhauer).

"-Hande, seyyiâtın meʼhazıdır" (Ducas).

Hukemâ insânı birçok ifâdelerle tefrîke kalkışmışlar. Bunlar arasında:

"-İnsân, güler bir mahlûkdur" taʻrîf-i muhtasarını iltizâm edenler de 
vardır. Hakîkat, hande evsâf-ı insâniyemizin hiçbir vechile taklîd kabûl 
etmeyen bir hâssasıdır, bir hâlet-i fizyolojiye-i akliye ve maʻneviyemizdir. 
Çünkü sırf rûhî yani infiʻâlî ve aklîdir. Her ne kadar asabî ve âdetâ mâddî 
(dahk-i sardûnî) bir hande var ise de o hâl-i marazî, hakîkî bir tebessüm 
değildir. Bununla asıl hande arasındaki fark, hüzn ü yeʼsi müteʻâkib husûle 
gelen gözyaşlarıyla bir soğanın teʼsîrât-ı muharrişesine maʻrûz olan göz-
lerden akan yaşlar arasındaki münâsebet gibidir. Papağan söyler, maymun 
harekât ve işârât irâʼe eder, karınca eline geçeni yuvasına götürür, kunduz 
usta bir miʻmâr gibi evler yapar, bazı hayvânât zamân-ı ıztırârlarında ağlar-
lar. Fakat gülmek insândan başka hiçbir mahlûka müyesser değildir. Yalnız 
insân bu noktada kendini bütün alâik-ı tabîʻiyeden kurtarır ve muhîtâtında 
gördüğü nisbetsiz, şâyân-ı taʻaccüb şeylere karşı handezen olmak gibi bir 
tecellî-i rûhî ibrâz eder.

Gülmek de sâir kuvâ-yı rûhiye gibi ihtiyâca göre olmalıdır. Gülmemez-
lik bir ıztırâb, mâddî ve maʻnevî bir endîşedir. İhtiyâc derecesinde gülmek, 
sıhhat ü selâmetin en kıymetdâr bir [301] sebeb ü alâmetidir. Gülmek ço-
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cukda bütün kuvâ-yı fikriyeden evvel tecellî eden bir sevk-i fıtrîdir. İki-üç 
aylık bir yavru bir şey söyleyemez. Fakat neşʼesini, memnûniyet-i fıtriye-
sini mini mini sîmâsında gösterdiği maʻsûmâne tebessümlerle ifâde eder. 
Bir huzme-i ziyâ, hafîf bir rüzgâr hemen hîçden bir şey o likâ-yı maʻsûmâ-
nede ne kadar sâf ve âzâde bir tebessüm hâsıl eder! Çocukdaki bu hande 
hiçbir fikre merbût, hiçbir sebebe mübtenî değildir (hande-i hayvânî). Ço-
cuklar kendi kendiliklerinden nefes aldıkları gibi yine kendiliklerinden de 
gülerler. Bu handeler onların ihtiyâcât-ı tabîʻiye ve fıtriyelerindendir.

Gülmek mesʼelesi pek çok zamânlardan beri etıbbânın nazar-ı dikkatini 
celb ediyor. Şimdi gülmez, "ağır" bir âile tasavvur ediniz. Herkesin çehre-
sinde bir küskünlük eseri bedîdâr. Böyle bir âile arasında insân geniş nefes 
bile alamaz. Göğüs sıkışır. Âdetâ cevv-i nesîmî ağırlaşır. İnsânı bir sıkıntı 
basar. Herkesin yüzünde âsâr-ı ıztırâr âşikâr olursa da şu hâlden en ziyâde 
çocuklar, o mini mini çiçekler müteessir olurlar. Açılamazlar, solmağa, sa-
rarmağa, âsâr-ı küdûret göstermeğe başlarlar.

Etıbbâ çocuğun gülmesini, neşʼe-i tıflânesini alâmet-i sıhhat sayarlar. 
Hattâ tıb, gülmez bir çocuğu hasta addeder. O küçük gamzedeyi beyin 
hummâsına müstaʻid farz eyler. Gustave Droz bu husûsda çocuk vâlidele-
rine şu nasîhatı ediyor:

"-Her şeyden evvel çocuklarınıza gülmeği, eğlenmeği öğretiniz. Horos 
sadâsını taklîd ediniz. Halılar üzerine yuvarlanınız, [302] mini mininin o 
bin türlü sâfiyâne suâllerine neşʼe-bahş cevâblar veriniz. Çocuğunuzu gül-
dürmeğe, eğlendirmeğe çalışırsanız yavaş yavaş açıldığını, serpildiğini, 
tabîʻatında bir güşâyiş-i fıtrî peydâ olduğunu görürsünüz".
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Hande ve gözyaşları. İfâde-i sîmâ (Boilly'nin bir levhasından)

Çocuk büyüdükçe o maʻsûmâne handeler bir tebessüm-i fıtrîye, melâ-
mih-i vechiyede bir inʻikâs-ı necâbet ve terbiye hâsıl eden bir güleryüz-
lülüğe tebeddül eder. Ara sıra veche-i bülûğunda sebebsiz tebessümler, 
istirâhat-ı mâddiye ve ahlâkiyesine delâlet eden neşʼe nişâneleri bedîdâr 
olur. Hayâtın her inkişâfı, her incilâsı sîmâ-yı [303] şebâbda bir inşirâh-ı 
tebessüm-âmîz uyandırır. Hele hayât-ı rûz-merrenin bütün şedâidine, mü-
câdelât-ı hayâtiyenin bütün müşkilâtına katlanmak için insân ara sıra gül-
meğe, eğlenmeğe gıdâ ve havâ kadar muhtâcdır. Çocukluk ve gençlikde 
hande pek çabuk, dümûʻ pek kolay husûle gelir. Sinn-i kemâl ve şeyhûhet-
de ise hande sönmüş, gözyaşları da kurumuşdur.
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İfâdât-ı sîmâ: İşmiʼzâz. Leonardo da Vinci'[den] meʼhûz

İnsân yalnız kalınca gülemez. İşte uzlet ve tenhâîyi bize pek keder-en-
gîz gösteren de bu gülmemezlikdir. Hande ihtisâsâtımızın bir inʻikâsıdır. 
İhtisâsât ise içinde bulunulan mekân [ve] muhîtin [304] îkâʻ eylediği te-
essürâtdır. Bu hâlde handemiz çok defa diğerlerindeki şatâret ve neşʼenin 
inʻikâsı, aksidir. Bu sûretde hande esâsen iştirakî olup çok defa alâkaten 
husûle gelir. Şatâret ve neşʼe ise tergîb ü teşvîke muhtâcdır. İştirâk edil-
meyen bir neşʼe kendi kendine sönüp gider. Henry Bristol'ün dediği gibi:

"-İnsân kendi kendini yalnız görünce zevk ve handeden neşʼeyâb ola-
maz". Görülüyor ki, hande âdetâ bir "zevk-i ictimâʻî"dir. Her hande bir 
aks-i sadâ hâsıl edebilmelidir. Hande ne bir söz ne de vâzıh ve mahdûd 
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bir sadâ değildir. Hande ceste ceste etrâfa aks-endâz olmak arzu eden bir 
şeydir. Gülmekden bir şey anlamak, bir şey duymak için vasat-ı tabîʻî-i 
ünsiyet olan yerlerde gülmeli ve gülmekdeki hikmet-i fıtriyeyi iyice an-
lamalıdır. Berâber bulunulmak, görüşülmek, konuşulmak hep "handezen" 
olmak ihtiyâc-ı fıtrîsinin tesviyesi içindir. Bayram ve donanma günlerinde 
halkın yüzünde peydâ olan âsâr-ı sürûr ve ibtihâcın ne ulvî tebessümât 
ve handelerle terâfuk etdiğine elbette dikkat edilmişdir. Handede öyle bir 
kuvve-i âkise vardır ki, hem-nişînândan birinin dudaklarında peydâ olunca 
mutlakâ bütün meclis gülmeğe, ibrâz-ı neşât etmeğe çalışır. Fakat herke-
sin, her sınıfın gülüşü başkadır. Herkesin gülmesi kendi terbiyesi, kendi 
ehemmiyet-i ictimâʻiyesi nisbetindedir. Gülmekde görülen âheng ü in-
tizâm gülenlerin ahvâl-i rûhiye ve derece-i ictimâʻiyelerindeki fark u tefâ-
vütü gösteren bir "miʻyâr-ı hayâtî" gibi telâkkî edilebilir.

Gülmek ile tecârüb edenler, tebessüm ve hande yapıp satanlar da var. 
Taʻaccüb etmeyiniz, tiyatrolarda güle güle temâşâ etdiğiniz [305] muz-
hikeleri der-hâtır ediniz. Gülmek ihtiyâcından kalem bile vâyedâr-ı feyz 
olmuşdur. Bugün eğlenceli fıkarât yazan, insânı güldüren, eğlendiren 
neşʼe-bahş muharrirlerin bütün meziyetleri bizi güldürebilmeleri değil 
midir? Nüktedân, zarîf, nekregû gibi birçok evsâf ve meziyetlerle medh 
edilegelen hoş-tabʻân musâhabetin herkesden gördükleri hüsn-i kabûl 
hep çehrelerde hâsıl etdikleri "tûfân-ı hande" sâyesindedir. Hulâsa, beşer 
gülmeğe muhtâc, gülmekle meftûr, hattâ denilebilir ki, gülmekle kâmrân 
ve mesʻûddur. Mâddî ve maʻnevî huzûzât ve saʻâdetlerin en belîğ üslûb-ı 
beyânı dudaklarda ve yanaklarda hâsıl olan âsâr-ı neşʼe ve tebessümdür.

***

Niçin ve Nasıl Gülüyoruz?
Niçin gülündüğü en eski zamânlardan beri birçok hukemânın medâr-ı 

iştigâli olmuşdur. Rûhun, vicdân-ı şahsînin birçok husûslarda ızhâr eyle-
diği şu eser-i inşirâhın mâhiyetini, niçinini tamâmıyla taʻyîn uzun sürer. 
Esâsen bu mesʼele ilm-i rûhun karışık bahislerinden birini teşkîl eder. İh-
tisâsâtımıza tevâfuk etmeyen bir hâl bizce garâbet, hayret gibi şeyler hâsıl 
eyler. Bir tavr-ı ânî, maʻnîdâr bir cevâb, bazen bir kabalık, bir tekrâr, bir 
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selâm bile bizi "hande ber-leb" eder. Yalnız şurası muʻayyendir ki, hande 
rûhça hâsıl olan ihtisâsât-ı âniyenin, hayret, taʻaccüb, neşât, sürûr gibi ta-
hassüsât ve ihtirâsâtın beyân ve ifâdesidir. Müellifin biri diyor ki:

"-Gülerek mahzûz olmalı ve niçin gülündüğünü aramağa kalkışmama-
lıdır. Çünkü düşününce gülmek zâil olacağından boşuna maksaddan uzak-
laşılmış olur".

[306] Gülmek esâsen bir alâmet-i adaliye ve asabiye, bir nişâne-i in-
fiʻâliye ve akliyedir. Bu hâlde hande alâim-i müşterekenin heyʼet-i mürek-
kebesi, mecmûʻudur. Gıdıklanma ile, hurûfun teʼsîriyle hâsıl olan hande 
inʻikâsîdir, efʻâl-i münʻakise netîcesidir. Voltaire diyor ki:

"-Hande bir infiʻâl-i rûhî olup öyle âdî bir hareket-i adaliye değildir". 
Hande sürûr u hubûr, hüzn ü keder, hayret ü denâet gibi o derece çok muh-
telif şerâit dâhilinde tanîn-endâz olur ki, bu esbâbı bir yerde cemʻ u teʼlîf 
eylemek âdetâ muhâldir.

Nasıl güldüğümüze gelince; yanakları teşkîl eden adalâtdan "adale-i 
uzâriye" nâmında küçük bir et parçası vardır ki, elmacıklardan alt ve üst 
dudakların birleşdikleri mültekâlara kadar gider. Bu adale takallus edince 
ağzın iki ucu elmacıklara doğru kalkar, dudaklarda ve yanaklarda birkaç 
kıvrım peydâ olur. İşte bundan anlaşılır ki, 
yüz gülmeğe başlıyor. Fakat hande yalnız 
bundan ibâret değildir. Handenin tabîʻî ol-
ması, etrâfdakileri de güldürmesi yani sirâ-
yet eylemesi için ifâdât-ı rûhiyenin en belîğ 
tercümânı olan gözlerin de iştirâki lâzımdır. 
Bir hande-i tabîʻî göz kapaklarını idâre eden 
adalâtda da bir eser-i takallus hâsıl eder. Kir-
pikler iner, [307] alt göz kapağı üzerinde ve 
gözün etrâfında bir-iki kıvrım peydâ olur. Alt 
göz kapağının şu hareketi o kadar mühimdir 
ki, gülmek sâika-i meserret ve neşât ile ol-
mayınca bu hareket icrâ edilemez. İşte hakî-
katen gülen bir çehredeki bütün âsâr-ı neşâtı 

Bir soytarı maskesi:
Asr-ı hâzır 

heykeltırâşlarından 
Carresi'den
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ifâde eden bu hareketdir. Tabîʻî ve sınâʻî tebessümler arasındaki fark-ı his-
sîyi hâsıl eden budur. Bu iki adaleye yüzdeki sâir adalâtın da iştirâk etme-
siyledir ki, handenin envâʻ-ı müteʻaddidesi vücûd-pezîr oluyor. Alındaki 
adalâtın takallusu ise handeye hayret ve taʻaccüb gibi şeyleri karışdırmak-
dadır.

Fakat gülmek yalnız çehredeki adalâtda 
vücûd bulmuyor, hancere de bu fiʻle müdâ-
hale ve iştirâk ediyor. Tebessümü sessiz bir 
gülüş gibi telâkkî edenler varsa da hakîkat-
de sessiz bir gülüş, bir hande-i sükût-engîz 
yokdur. Etıbbâ bu husûsda en dakîk âlât ile 
icrâ-yı tecârüb ederek gerek tebessümde ge-
rek handede hattâ en derûnî bir gülüşde bile 
hancerenin az çok titrediğini isbât ediyorlar. 
Hattâ dahk hakkında birçok nazariyât ve 
maʻlûmât veren Doktor Rolen?!:

"-Handenin ilk taslağı hancere adalâtında 
hâsıl olur" diyor.

Hande açık, serbest ve kuvvetli olur, yani kahkaha hâlini alırsa daha bir-
çok adalelerin takallus etdikleri görülür. Evvelâ adalâtı, sonra arka adalâtı, 
daha sonra [308] yan taraf adalâtı sıkışmağa başlar ve o zamân gülmek 
hakîkî bir mümârese-i bedeniye hükmünü alır. Vakit vakit bütün nefes alıp 
veren adalât takallus ederler. Göğsü karından ayıran adale-i hicâb-ı hâciz 
de sıkışmağa başlar. İşte pek çok kahkahazen olanların:

"-O kadar güldüm ki, az kaldı kasığım çatlıyordu" demeleri karın 
adalâtındaki şiddetli takallusun ifâde-i âmiyânesidir.

Bir de "zor ile gülmek" vardır. Cebr-i tabîʻat ile gösterilen bu gibi tebes-
sümâtda neşʼeden ziyâde çok defa garîb bir ifâde-i teellüm görülmekdedir. 
Bu gibi sıkıntılar en ziyâde soytarılarda, muzhikebâzlarda, oyuncularda 
görülür. Sahnedeki tebessümâtın soğukluğu hep taklîdden, lâzıme-i sanʻat 
olarak gülmelerinden ileri gelmekdedir. Oyuncuların en maʻrûflarında bile 
tebessüm ve handeyi bir şekl-i tabîʻîde göstermek hüneri ender olarak gö-

Bir kahkaha-i asabiye (marazî)
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rülür. Sahte bir kahkahanın aks-i bürûdet-engîzi kulaklarımızda pek nâhoş 
bir hâlde tanîn-endâz olur. Böyle zor zoruna gülmek oyuncu için de âdetâ 
bir teellüm, bir ıztırâb-ı hissîdir. Ekseriyâ sahteliği âb u âşikâr görülen 
bir tavırdır. Kurûn-ı kadîmede merâsim-i tekfîniyede iʻlân-ı mâtem olmak 
üzere "ağlayıcılar" tutulduğu ve bunların vücûduna lüzûm görüldüğü gibi 
gülmek ve güldürmek üzere de acîb şekilde, ekseri sû-i teşekküle mübtelâ 
bir takım "gülücüler", "soytarılar" varmış.

***

Zor ile gülmek, yalan yere tebessüm etmek o derece gayr-ı tabîʻî ve 
kâzib bir alâmet-i şâdmânîdir ki, bu hâl bazen ıztırâbın ifâdesi olabilir. 
Doktor Kaze?!, birinin dilindeki çıbanı cehennem taşıyla [309] dağlarken 
adamcağızın artık ağrıya tahammülü kalmadığı anda kahkahalarla güldü-
ğünü, devr u dırâz bir hande tutdurduğunu zikrediyor. Doktor Roi?!, bir 
hummâ-i şedîd esnâsında gülmeğe başlayıp nevbetin bütün müddetince 
kahkahazen olan ve âdetâ ölürken gülen birini hikâye eyliyor!

***

Gülmek ve neşʼe gibi hissiyât bazı akvâmda büsbütün garîb bir tagay-
yüre dûçâr olur. Meselâ bir Çinli, kendi nesline mahsûs ve anʻane-sâz bir 
zarâfet kaydıyla muttasıl sırıtmak mecbûriyetindedir. Bir Çinli muhâtabını 
âlâm-ı şahsiyesinden hiç haberdâr etmez, samîmiyet-i elîmesini dudakla-
rındaki sırıtkanlık kıvrımlarıyla kapamak ister. En samîmî ekdârını bile 
dudaklarından taşıp dökülen sahte bir tebessüm ile örter. Meselâ Çinli bir 
âile kendi efrâdından birinin vefâtıyla dâğdâr-ı telehhüf ve teessür olduğu 
hâlde bu haberi size kahkahalarla teblîğ etmeği lâzıme-i hüsn-i muvâne-
set addeder. Son Çin iğtişâşında yakalanan bir Boxer bî-karâr gülmeğe 
ve kendisine doğru çevrilen bir rovelver önünde kahkahalar koyuvermeğe 
başlamış. Düşmânın bu hâlinden bile müteʻaccib kalan Avrupalı asker ter-
cümân vâsıtasıyla bu fart-ı dahkın sebebini istifsâr eylediğinde Çinli:

"-Korkudan söylemeğe mecâlim yok. Bırakınız da bol bol güleyim" 
cevâbını vermişdir.

Pek ileri vardırılan bir kahkahanın ölüme müncer olması da nâdir değil-
dir. Hattâ fecâyiʻ-nüvîsân-ı Yunan'dan Sofokles'in böyle bir gülmek nev-
betiyle vefât etdiği mütevâtirdir. Ve'l-hâsıl:
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"-Hande gâyet muhtelit, son derece mütehâlif bir alâmetdir. İhtilâf [310] 
derecâtından, envâʻından sarf-ı nazar tabîʻata göre değişmekdedir. Bazen 
bir alâmet-i sükûn ve istirâhat bazen ise bir eser-i teessür ve inbisâtdır. Ba-
zen mâddî bazen ahlâkî ve rûhî bazen basît ve âdî bazen ise dakîk u rakîk, 
hâlis ve sâfdır" (Ducas).

Hande yalnız değildir; envâʻ ve ecnâsı da vardır. Gülmek büsbütün mik-
yâssız, nisbetsiz, ihtilâcî ve ifrât derecede olursa tabîʻî muzırdır. Fakat kâfi 
bir derecede hande ve tebessüm, sıhhat-efzâdır. Böyle bir inşirâh-ı derûn 
birçok âlâm ve ekdâr-ı hayâtiyeyi defʻ u tard eder. Gülmek hüzün ve yeʼs 
ile meşbûʻ olan vücûdu bâr-ı mâtemden rehâyâb eyler. Hande, âh u enîn, 
eşk ü dümûʻ aynı vazîfeyi îfâ eylemekdedirler. Bunlar infiʻâlât ve ihtirâsât 
taşkınlıklarına mahsûs kanallardır. İstihzâ hâricinde bir hande bir "devâ-i 
rûh"dur. Sâf bir hande bir fazîletdir. Kâffe-i seyyiâtı defʻ eyler. Bizi ifrât 
derecesinde kuvvet sarf etmekden, sinirlerimizdeki seyyâle-i berkıye-i 
hayâtiyeyi boş yere istihlâk eylemekden muhâfaza eder. İşte etıbbâ hande-
yi en ziyâde bu nokta-i nazardan tedkîk etmişlerdir. Gülmek sâyesinde te-
neffüsün daha ziyâde bir faʻâliyetle icrâ edildiği, harâret-i bedenin artdığı, 
hazmın yoluna girdiği sâbit olmuşdur.

***

Tabâbet gülmekdeki teʼsîr-i şifâ-bahşâdan istifâde kaydına düşmüşdür. 
Şimdi "gülmekle tedâvî" taʻbîrine karşı gülenler bulunmaz değil. Fakat 
tıbb-ı hâzır vesâit-i şifâiyesi meyânına böyle birçok garîb şeyleri de karış-

dırıyor. Bunlardan maksad mücellât-ı devâiyede 
birkaç sahîfe fazla bulundurmak değil, bel-

ki [311] ıztırâbât-ı marziye-i beşeri vesâit-i 
mütenevviʻa ile dindirmek, teskîn etmekdir.

Gülmekle tedâvî, mâddî olmakdan ziyâ-
de maʻnevî, ahlâkî, dimâğî, telezzüzî ve 

ihtirâsî bir tedâvîdir. Bugün bir hakîkat-i 
müberhene hâlinde maʻlûm oldu ki, vücûdun 

âzâde-i maraz bulunması, kendisini istîlâ eden 
emrâz-ı muhtelifeye karşı tâb-âver-i mukâ-
vemet olması cümle-i asabiyenin vezâif-i 

Hande-i sâf ve sâde
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riyâseti tamâmen ve dâire-i tabîʻiyesinde olarak icrâ etmesiyle mümkün-
dür. Meʼyûs, ümîdsiz, düşkün bir beynin bedeni muhâfazaya muktedir ola-
mayacağı ve öyle bir bedende en ufak bir sebeb-i marazın büyük rahneler 
açacağı, âzâde-i iştibâhdır. İşte hayâta bir intibâh-ı mâddî ve maʻnevî ve-
ren, vücûdda bir inşirâh ve ibtihâc-ı nevîn peydâ eyleyen dahk ve handenin 
[312] teʼsîr-i şifâ-bahşâsı bu nokta-i nazardan îzâh edilmelidir.

Gülmenin hayât ve sıhhat üzerine teʼsîr-i şifâ-bahşâsı eskiden beri 
maʻlûmdur. Müellifîn-i kadîmenin âsârında "neşʼe reçeteleri" görülmek-
dedir. Birçok vahîm hastalıkların gülmekle tedâvî edilerek şifâ-pezîr ol-
duklarına dâir müşâhedât pek çokdur. Bir kahkaha nevbeti harekâtı ile bir 
akciğer çıbanının açıldığına dâir bir vakʻa beyân ediliyor.

On altıncı asrın Felemenk hukemâsından meşhûr Erasmus boynundaki 
büyük bir çıbanın gülünç bir kitâb okumakla birdenbire iyi olduğunu beyân 
ediyor. Demek takallusât-ı dahkiye ile kendi kendine delinmiş. Hattâ hâ-
let-i ihtizârda bulunan bir kardinal, maymununun başına kardinallik şab-
kasını giyerek yanına geldiğini görmekle, bir nevbet-i handeye tutulmuş 
ve tamâmıyla şifâyâb olmuşdur. Fransa Kralı On Üçüncü Louis'nin tabîb-i 
müdâvîsi meşhûr Quivy Patten'in?! hastalarına muzhikebâz cemʻiyetine 
gitmelerini ve bir sâʻat tebessüm ve handenin birçok sinir hastalıklarını iyi 
edeceğini tavsiye etdiği hikâye ediliyor.

Etıbbâ-yı hâzıra dahi pîr-i tabâbet Hipokrat gibi handenin teʼsîrât-ı 
şifâiyesine kâniʻdir. Paris'de meşhûr Salpêtrière Şifâhânesi'nde dâimâ has-
taları mesrûr, handezen kılmak tedâbîrine tevessül olunuyor ve gülebilen 
hastaların ahvâl-i umûmiyesinde bir iyilik meşhûd oluyor.

Hattâ tabâbet daha ileri gidiyor, hastaları güldürecek ilâclar tedârük edi-
yor. "Havâ-yı neşʼe-bahşâ" unvânını alan humz-ı evvel azot gazı, haşîş bu 
sınıf edviyedendir. Kırmızı [313] ziyânın da efkâra böyle bir neşʼe ve sürûr 
verdiği sâbit olmuşdur. Salpêtrière'de bu yolda tecrübeler ediliyor. Hasta-
nın gözü önüne kırmızı câmdan bir gözlük vazʻ edilince çehresinde alâim-i 
neşât ve hande bedîdâr olmağa başlıyor. Hattâ bütün cihân, fotoğraf el-
vâh-ı hassâsesinin hemen yegâne âmili olan hikmet-i tabîʻiye ulemâsın-
dan Lyonlu Lumière'in fabrikasındaki pencere câmları hep kırmızı renk-
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de iken amele güler, söyler, vakitlerini soytarılıklarla, şakalarla geçirirler 
imiş. Birkaç sene sonra bütün pencerelere yeşil câm takılınca amelede o 
eski hande ve neşʼeden eser kalmamış, hepsinin tabîʻatını hüzün ve keder 
kaplamış, kimse kimse ile konuşmuyor, husûsuyla kahkaha tanîni pek az 
işidiliyormuş.

[314] Gülmek idâre-i bedeniyeyi tanzîme yardım ediyor. Gülmemek, 
husûsuyla gülememek âdetâ vahîm bir hastalıkdır. Hattâ tanıdıklarımızdan 
birinin bilâ-sebebin surat asdığını görünce derhâl:

"-Aman birâder, neden muztaribsiniz?" istifsâr-ı endîşekârânesini bas-
dırırız. Demek biz dahi sâika-i fıtratla 
gülmemeği bir eser-i ıztırâb, bir ağrı gibi 
telâkkî etmekdeyiz.

Gülmenin bir de cihet-i ahlâkîsi vardır. 
Münâsebetli münâsebetsiz her şeye gül-
mek de iyi bir şey değildir. Temâşâgâh-ı 
hayâtı âdî sahnelere benzetmemelidir. 
Böyle bî-lüzûm gülüşler ekseriyâ hissiz-
lik, kabalık addolunur. Fakat sâf bir kalb 
ile gülüşde meveddet, şefkat gibi his-
siyât-ı ahlâkiyenin kendini göstermemesi 
pek nâdirdir.

Gülmek ve güldürmek ile birçok mü-
him kazâları, fenâ hâdiseleri defʻ edenler 

de nâdir değil. Bazen hiddet ve feverâna gelmiş bir tabîʻat bir-iki nükte-i 
hande-bahşâ ile sükûnet bulur, bir soytarılık en fecîʻ vukûʻâtın önünü alır. 
Kurûn-ı vüstâ tuğyânlarından birinde haydûdlar bir râhibi yakalayıp fene-
re asmak istemişler. Râhib bunlara:

"-A cânım, beni fenere asarsanız ışığınız artacak mı?" deyince herkes 
gülmeğe başlamış. Râhib dahi şu nüktenin hüsn-i teʼsîriyle ölümden kur-
tulmuşdur. Hande-i meserret bir nişâne-i hilm ü sâfiyetdir. Hiç gülmeyen-
den korkmalıdır.

***
Gülmekde bir cihet daha var: Şimdiye kadar tedkîk etdiğimiz hande, 

"hande-i merdânegî", "hande-i insânî"dir. Bu gülüşde garaz, ivaz yokdur; 

Handezenân (Gülenler)
Japon maʻmûlât-ı nefîsesinden 

toprak bir kabın kapağı 
üzerinden meʼhûz
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tabîʻî ve fıtrîdir. "Zehr-i hande" ıtlâkına [315] sezâvâr olan gülüşler de 
vardır ki, bunlara "istihzâ" diyoruz. Bu hâl başkasının ıztırâbıyla memnûn 
ve handezen olmak gibi bir zaʻf-ı ahlâkîden münbaʻisdir. Asıl şifâyı iyi 
bir huy, muvâzenet-i mâddiye ve maʻneviye, memnûniyet-i kuvâ-yı akliye 
sâyesinde aʻmâk-ı hissiyâtdan kopup gelen handelerde aramalıdır. Hande 
ve tebessümden iyilik, şefkat gibi mezâyâ-yı hulkiye teraşşuh etmelidir. 
Victor Hugo'nun bir mısraʻında denildiği gibi:

"-Tebessümâtımızın esâs ve mevzûʻu neşʼe ve inşirâh olmalıdır…"

[316] JENNER VE ÇİÇEK AŞISI

İngiliz kavmine mahsûs olan ciddiyet-i tefekkür ve umûr-ı ameliyedeki 
zevk-i mahsûs en ziyâde Jenner'de tecellî eder.

Jenner, bu nâm-ı hürmet-ittisâm gerek târîh-i fünûn ve keşfiyâtın gerek 
insâniyât ve eşfâkiyâtın sahâif-i iʻzâzında altından harflerle yazılsa, etrâ-
fına da kurtardığı milyonlarca hayât-ı beşeriyenin adedi kadar teşekkürât 
pırlantaları dizilerek bir levh-i garrâ-yı 
şükrân vücûda getirilse yine azdır. İşte 
Jenner o kadar büyük, o kadar şâyân-ı ih-
tirâm bir "insân"dır.

Bundan iki asır kadar evveline, on se-
kizinci asr-ı Mîlâdîye doğru tevcîh-i fikir 
edilirse beşeriyet-i muztaribenin çiçek 
hastalığı ile perîşân ve nâlân sızladığı, 
senede milyonlarca maʻsûmîn etfâlin 
kara toprak altına tevdîʻ edildiği ve bu 
hâil-i hayât-sûzdan kurtulan bîçâregânın 
dahi sîmâ ve çehrece tanınmayacak bir Çiçek aşısının mûcidi  

Edward Jenner (1749-1823)
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hâle geldiği kemâl-i rikkat ve telehhüfle görülür… Bugün ise [317] çiçek-
den ölmek âdetâ bir "intihâr", bir "kasd-ı nefs"dir. Hattâ Almanya ve İsveç 
gibi bazı memâlikde çiçek vefeyâtı hemen "hiç" derecesine inmişdir.

İşte âdetâ "hayât-bahşâ" olan şu terakkî-i mühimmi vücûda getiren bir 
İngiliz tabîb-i mütevâzıʻı, Jenner'dir. Çiçek aşısı doğrudan doğruya Jen-
ner'in beşeriyet ve tabâbete ihdâ eylediği bir devâ-yı müessir ve emîn bir 
tiryâk ve iksîr-i hayât-ı nevîndir. Bu ilâcın sûret-i keşfinde Jenner'in o 
zamân bizim İstanbul'da yapılan çocukdan çocuğa nakil ve "hafîf bir çiçek 
ile ağırından sakınmak" usûl-i kadîmine dâir İngiliz sefîrinin zevcesi tara-
fından verilen bir lâyihadan iktibâs-ı fikir eylediği beyân ediliyorsa da bu 
rivâyet ve beyân sahîh olsa bile ufak bir muhtıradan böyle bir keşf-i bedîʻ 
ve hayret-bahşâ iktitâf eden zekâ-yı hârika-nümâ her hâlde daha ziyâde 
sezâvâr-ı takdîr ve iʻtilâdır.

Çiçek aşısı keşfi târîh-i işfâ-yı emrâzda "ilk devâ-yı hayâtî-i müessir" 
olmak şeref-i pâyidârını hâizdir. Jenner'den bir asır sonra gelen Pasteur'ün 
idâre-i efkâr ve zekâsı üzerinde bu keşf-i mühimmin bir teʼsîr-i vâzıh ve 
muhakkakını görmemek kâbil midir? Fakat bu keşf-i muhakkak bile birçok 
seneler tereddütlerle kabûl edildi. Aşı tecrübelerinin ehemmiyet ve kıyme-
tini ilk defa takdîr edenler Fransızlardır. Sonra iş almış yürümüş, yavaş 
yavaş herkes aşının şifâ-yı muhakkakına inanmış, hele bugün bu "devâ-yı 
âmm"a inanmayan kalmamışdır. İşte Jenner için en ziyâde şeref-fezâ olan 
da keşfinin bu umûmiyeti, taʻammümüdür. Bugün mikroba inanmayanlar 
bile aşının teʼsîrini gözleri ile gördükleri için inkâr edememekdedirler.

[318] Şurası da muhakkakdır ki, Jenner'in keşf-i fevâid-bahşâsından is-
tifâde edilebilmek için aşı temiz ve tâhir bir menbaʻdan en iʻtinâlı şerâit 
dâiresinde istihsâl edilmiş olmalıdır. Yoksa menşei, teʼsîri nâ-maʻlûm, ne-
reden alındığı gayr-ı muhakkak bir aşıdan zarar görülmek, bir hastalık defʻ 
edilmek arzu edilirken daha mühlik ve zarar-engîz bir maraz ile yavruca-
ğımızın hayâtını heder eylemek gibi hâlât, maʻatteessüf bugün bile ara sıra 
görülmekdedir.

Şuna teşekkür olunur ki, mülkümüzde Hükûmet-i Seniyye-i müşfi-
kamız bu mühim ve muʻtenâ işi muktedir ve kâr-âşinâ zevât-ı fenniyeye 
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tevdîʻ buyurmuş ve hayât-ı halka taʻalluk-ı mühimmi olan bu mesʼelede 
hiçbir fedâkârlıkdan çekinilmemişdir.

***

Edward Jenner 15 Mayıs sene 1749 târîhinde Berkeley'de doğmuşdur.

Tabâbeti tahsîl eyledikden sonra fenn-i cerrâhîyi Londra'da Cerrâh-ı 
şehîr Hunter'den öğrenmiş ve 1772 senesinde tekrâr maskat-ı reʼsine avdet 
ederek orada icrâ-yı tabâbete başlamışdır. İşte Jenner çiçek aşısı hakkında-
ki taharriyâtını, insân ve buzağıdan alınan aşıların mukâyese ve tedkîkini 
burada icrâ etmişdir. Jenner insân üzerindeki ilk aşı tecrübesini 1792 se-
ne-i Mîlâdiyesinde yapmışdır.

Aşının takdîr-i meziyât-ı şifâ-bahşâsı husûsunda Jenner'in vatandâşları 
milel-i sâire ulemâsından geç kalmışlarsa da yine 1802 senesinde İngiltere 
Parlamentosu, nâm-ı milliyetini iʻlâ etmekle berâber bütün [319] beşeriye-
ti medyûn-ı himemâtı eden bu gayûr âlime 10.000 lira kadar bir mükâfât 
takdîm etdiği gibi heykel-i muʻazzam ve muhteşeminin de Tarafalgar Squ-
are bâğçesine rekz edilmesi karâr-ı kadir-şinâsîsini vermişdir.

Jenner'in nâm-ı ilmîsini teʼyîd eden yegâne eseri Çiçek Aşısı, Sebeb ve 
Teʼsîrâtı unvânlı kitâb-ı meşrûhu birçok defalar tabʻ ve neşredildiği gibi he-
men bütün milel-i mütemeddine lisânlarına da terceme ve nakledilmişdir.

Bir şâʻir-i hekîm-i Osmanî'nin eşher hikemât-ı manzûmesinden olan:

Eğer maksûd eserse mısraʻ-ı berceste kâfidir

Aceb hayretdeyim ben sedd-i İskender husûsunda…

beyt-i maʻnîdârı Jenner'in şu eser ve keşf-i mühimm-i yegânesi hakkında 
ne kadar hakîmâne ve hakîkat-güsterâne bir nokta-i tatbîk buluyor.
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[320] FEN VE İZDİVÂC

Muʻâmelât-ı beşeriye ve ictimâʻiyenin birçoğuna nüfûz ve telkîn-i 
hayrhâhîsini kabûl etdiren fen ve hikmetin usûl-i tahaffuz ve vikâyenin en 
mühim ve en rûhî, hayâtî ve ictimâʻî bir muʻâmele ve mukâveleden ibâret 
olan izdivâca da karışarak bazı kavâʻid teklîf etmesi en tabîʻî bir hâldir.

İzdivâc şuʻle-i hayâtiyenin, ırk ve neslin idâme ve teselsülü için ehem 
bir vazîfe-i uzviye olmakla berâber tarafeyni istirâhat, refâh u saʻâdet, hâ-
sılı "tekâbül" ve "teʻâvün"ün teʼmîn edeceği envâʻ-ı menfaʻatden istifâde 
etdirir bir vecîbe-i meşrûʻa ve mebrûkedir. Fen bu vâsıta-i mühimmeyi 
takdîs ve takdîr etmekle müftehirdir. Teehhül hem dînin hem de fen ve hik-
metin taht-ı himâyesine mevdûʻdur. Fennin bu husûs ve emr-i mühimme 
sâika-i menfaʻat ve cehâletle karıştırılan tesvîlât ve tağşîşâtı ayırıp bertaraf 
etmesi zamânı gelip çatmışdır.

Mesâil-i hayâtiye ve ictimâʻiye daha şümûllü bir tarzda nazar-ı dikkate 
alınalıdan beri temâyülât-ı redîʼenin, hayât-ı halka, beşeriyet ve maʻâşir-i 
ümeme muzır olan ahvâl ü harekâtın dâire-i tahrîbi tahdîd ediliyor ve te-
ehhülden maksad ne olduğu, mâddeten ve maʻnen teehhül etmesine cevâz 
verilmeyecek bir takım adamlar bulunduğu, efrâd-ı halkdan her birinin 
istediği vechile ve istediği şerâit dâhilinde teehhül [321] edemeyeceği an-
laşılıyor. Çünkü maʻâşir-i ümem "teehhül" mesʼelesiyle pek ziyâde alâka-
dâr olup bir heyʼet-i ictimâʻiyede salâh-ı hâl ve hüsn-i maʻîşetin teehhül 
nokta-i nazarından ittihâz olunacak bazı tedâbîr-i ihtiyâtiyeye vâbeste ve 
menût olduğu bedîhî ve âşikârdır. Çünkü mahsûl-i teehhül, âtî-i ümme-
tin efrâd-ı müşkilesi olup o efrâdın mâdde ve maʻnâ cihetiyle ihtiyâcât-ı 
sıhhiye-i medeniye ve ictimâʻiyeye muvâfık olmaları ise ancak teehhülce 
gözedilecek şerâit ve usûlün hüsn-i tatbîkiyle teʼmîn edilebilir. Çünkü te-
ehhülden maksad mâddî ve ictimâʻî, âile ve ırkı idâme ve teselsül etdire-
cek olan "çocuk"dur. Yoksa sırf behîmî bir irtibât ve alâkada olduğu gibi 
iki arzû-yı bâhînin, hevesât-ı nefsâniyenin, ihtirâsât ve sevâik-ı tabîʻiyenin 
teskîn ü tesviyesi değildir. Gâyet-i teehhül, şerâit-i hayâtiye-i lâzımede ve 
sıhhat-i tâmme üzere tevlîddir.

İşte bu gâyeden uzaklaşıldıkça ufk-ı teehhülde muzlim, kasvet-engîz 
sehâbeler, tarrâka-feşân ve felâket-nisâr fırtınalar görülür ve teehhül dib-
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siz, bucaksız bir girdâb-ı hayât hâlini alır. Bir girdâb-ı ihtirâsa tutulmuş 
iki "sırr-ı der-hevâ"nın birleşmeleriyle vücûd bulan bir "âşiyân-ı muvak-
kat-ârâm", sonra sonra öyle cehennemî bir menhûsiyet-i hayâtiyenin, o ka-
dar cân-sûz âlâm-ı rûhiyenin masdar-ı zarar-nişâsı olur ki, bu hâl-i hatar-
nâk ve vahîmden şahısdan ziyâde cemʻiyet, ümmet müteessir ve muztarib 
olur… Kim bilir ne kadar dil-nişîn ve emel-nevâz hacleler vardır ki, birkaç 
sene kadar bir hayât-ı garâm ve şehvet-engîze tecellîgâh oldukdan sonra 
ebedî bir solukluk, rûhî ve emelî bir ölgünlük içinde [322] birçok fecâyiʻ-i 
mütetâbiʻanın temâşâgâh-ı hazîni olmuş ve mebdeʼi ile müntehâsı arasın-
da geçiveren şu iki devr-i mütezâdda ümmet, hayât-ı kaviyeden hayât-ı 
fiʻliyeye intikâl edemeyen, hâm meyveler ve meyvesiz çiçekler gibi hazîn 
hazîn tesâkut eyleyen birçok ferdler, âileler, halklar gâib etmişdir!...

"-Tenâkehû tenâselû…13" emr-i münîfindeki her türlü şerâit-i maʻne-
viye ve ictimâʻiyeyi taʻyîn ve tebyîn eden şerʻ ve dînin tahakkukunu gör-
mek istediği küfüviyet-i mâliyeye ve ictimâʻiyeye fen ve hikmet bugün bir 
"küfüviyet-i bedeniye" ve bir "küfüviyet-i sıhhiye"nin ilâvesi lüzûmunu 
göstermekdedir.

Her ferd beşerin hukûk-ı tabîʻiye ve ictimâʻiyesi arasında "hakk-ı te-
ehhül" mühim ve şâyân-ı iʻtinâ ve hürmet bir keyfiyet ise de bunun, bu 
hakkın bazı efrâddan bazı esbâba mebnî nezʻ edilebilmesi de bir hakdır. 
Çünkü avârız-ı mâddiyeden birine dûçâr veya maʻlûl ve bî-idrâk ve neşv 
ü nemâ-yı bedeni nâ-tamâm olanlarda bazı hukûk-ı tabîʻiyenin iddiʻâ-yı 
talebi dinlenilmemek tabîʻîdir. Meselâ böyle adamlardan vücûda gelecek 
ensâl ü evlâdın dahi şu şevâib ü ilelden az çok hissedâr olacakları ve bu 
sû-i hâl-i sıhhî ve bedenînin temâdîsi ile mezâhim-i hayâtiyeye tahammül 
ve mukâbele edemeyecek ve kâbiliyet-i hayâtiyeden o kadar nasîbedâr 
olamayacak bir hâlde dünyâya gelen efrâdın mazarrât ve şevâibinden sağ-
lamların, belki bütün ümmetin müteezzî ve müteessir olacağı bedîhiyât-ı 
umûrdandır…

Hattâ meşhûr bir tabîb-i hakâyık-âşinâ Doktor Cazalis14 [323] bu bahse 
dâir yazdığı bir eser-i mühim ve maʻrûfunda diyor ki:

13 "-Evlenip çoğalınız..." (Hadis-i şerif)
14 Fransa hukemâ-yı hamiyet-mendânından olup el-yevm Aix-les-Bains kaplıcaları tabîbidir.



1263

"-Bir gün gelecek ki, bir yandan tarafeynin vekâletini hâiz olan zevât 
arasında mehr-i müeccel ve muʻaccele dâir mükâlemât ve mukâvelât ce-
reyân eylediği zamân diğer tarafdan da iki âile tabîbi nâmzedlerin ahvâl-i 
sıhhiye ve mizâciyelerinin, kâbiliyet ve mukâvemât-ı hayâtiyelerinin tevâ-
fuk edip etmeyeceğini tedkîk ve müzâkere edeceklerdir. Bu fikir bir parça 
sert ve icrâsı güç olmakla berâber her hâlde nazar-ı dikkat-i umûmiyeyi 
celb etmeli ve birçok âilelerce şâyeste-i hüsn-i telâkkî ve kabûl görülmeli-
dir. Çünkü böyle bir tedbîr ve ihtiyât sâyesinde birçok felâkât ve cinâyâtın 
önü alınmış, binlerce gençler, kadınlar, kızlar, çocuklar pençe-i âlâm u ız-
tırâbdan, dendân-ı bî-amân-ı emrâzdan kurtarılmış, yalnız şahıs değil, ırk, 
nesil, ümmet ve cemʻiyet zaʻf u hüzâlden, mahv u zevâlden berî kalmış 
olur…"

İşte ümmet ve efrâdda görülecek, görülebilecek bu zaʻf ve hüzâle karşı 
en ziyâde vazîfe-i himâye ve sahâbeti ibzâl edecek dîn ve kânûndur. Dîn 
zâten bu husûsda gınâ getirecek kadar bast-ı hakâyık ve şerâit etdiği hâlde 
işte bugün fen de o şerâitin lüzûm ve îcâb-ı mübrem tahakkukunu bütün 
anʻane ve delâiliyle iʻlân ediyor. O hâlde işin cihet-i icrâiye-i mâddiyesi 
kânûna ve cihet-i icrâiye-i maʻneviye ve ahlâkiyesi ise âilelerin terbiye ve 
telkînât-ı sıhhiyesine meʼmûr olanlara, etıbbâ ile âile reîslerine, efrâdın 
metânet ü safvet-i ahlâkiyesine muhavvel kalıyor.

***

Fennin izdivâcla en ziyâde münâsebetdâr gördüğü hastalıklardan bazı-
ları hakkında serd-i mütâlaʻât edeceğiz. Bu hastalıkların büyük [324] bir 
kısmı izdivâcı taʻvîk ve teʼcîl etdirdiği gibi bir kısmı da büsbütün menʻ u 
nehy eder…

Kemâl-i teessüf ile iʻtirâfa mecbûruz ki, bugün aʻzâ-yı tenâsüliyeye ârız 
olan hastalıklardan biri "belsoğukluğu", pek çok gençlerde, fakîr, zengin 
birçoklarında hâd veya müzmin bir hâlde görülmekdedir. Bu hastalık sâi-
kasıyla erkek o kadar büyük ve tehlikeli bir şey görmüyorsa da kadınların, 
beşeriyetin çiçeği, bahârı, hüsn ü bedâyiʻi sayılan ve birçok mezâhim-i 
âileyi dûş-ı tahammülüne yüklenen o muhterem ve latîf cinsin bu hasta-
lıkdan görmediği fenâlık kalmıyor. Zevcin mehbile saçıp ekdiği tohum-ı 
hayât-sûzun rahme, yumurtalığa kadar intişârıyla beden-i nisâya açdığı 
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cerîhalar, bütün nisviyete çekdirdiği işkence ve elemler cidden cânhırâş ve 
tahammül-fersâdır.

Yine kemâl-i teessüf ile beyân ederim ki, herkes belsoğukluğunu en 
ehemmiyetsiz bir hastalık biliyor. Hâlbuki bunun kadar değil şahsın, cins 
ve ırkın bile hayâtına sû-i teʼsîr eden, erkekleri muhtelif tezâhürât-ı ma-
raziyesi arasında en elîm ıztırâblarla kıvrandıran, ınnîn bırakan, kadınları 
ise akıntılara, rahim ve aʻzâ-yı tenâsüliye iltihâb ve intânlarına uğratan, 
sonra da ölüme, mezâra, ademe sevk eden ve evlâdı niʻmet-i uzmâ-yı ba-
sardan mahrûm eyleyen bir hastalık yok gibidir. Usûlü dâiresinde tatbîk 
olunan bir tedâvî-i ciddî ve mümted bir frengilinin sıhhat ve âfiyetini iʻâde 
eder. Bir zamân sonra, bir müddet-i muʻayyene tedâvîyi müteʻâkib maraz 
sirâyet etmeyecek bir hâle geldiği gibi çok defa ensâl ü evlâd da teʼsîrât-ı 
muzırrasından masûn kalır. Hâlbuki [325] belsoğukluğunda tamâmî-i iʻâ-
de-i âfiyeti, berʼ-i tâm ve şifâyı teʼmîn ne kadar güçdür!.. Birkaç şırınga ile 
marazın şiddetini geçişdirerek münâsebât-ı cinsiyeye devâm ile tohum-ı 
marazı etrâfına saçan ve böylece yirmi sene müddet bir ömr-i maraz-nisâr 
geçiren ve herkese etdiği şu ciddî ve vicdân-hırâş fenâlığın her türlü netâ-
yic-i muzırrasından gâfil olarak zevk u safâsına bakan ne kadar lâkaydlar 
vardır!..

İşte asıl "merhamet" ve "ahlâk" gibi şeylerin müeddâsını, mukteziyâtını 
bu noktalarda icrâ etmeli ve belsoğukluğuna uğrayan bir adam tamâmıyla 
şifâyâb olduğunu nâmûslu bir tabîb teʼmîn etmedikçe evlenmemeli; nesli-
ni, ıyâl ü evlâdını, cemʻiyet-i beşeriyeyi şerr-i marazdan vikâye için hasta-
lığını muttasıl tedâvî etdirmelidir.

Teehhülünden on beş, yirmi sene evvel dûçâr olduğu belsoğukluğunu 
bilmeyerek haremine nakletmiş ne kadar zevcler gördük? Senelerden beri 
böyle bir hâl-i marazî-i müzminin taht-ı ıztırâb ve teʼsîrinde kalmış ne 
kadar bî-günâh ve maʻsûm kadınlara rast geldik!.. Gaflet ve cehâlet sâika-
sıyla meydân-ı zuhûra gelen bu gibi ahvâl yalnız dâʻî-i teessüf ve telehhüf-
dür. Çünkü arada cehâlet ve gafletden başka bir şey yokdur. Ya zevcesinin 
muʻâyenesiyle hâsıl olan şübhe üzerine böyle bir maraz-ı sârîye mübtelâ 
olup olmadığını anlamak ve aynı zamânda kendisinin de tedâvî edilmesi 
ihtâr edilmek üzere daʻvet edilen bazı zevâtın şu ihtâr-ı hayrhâhâneye karşı 
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lâkayd davranıp hiçbir sûretle tedâvî olunmamak istememelerine ne de-
meli? Ya ameliyât ile tedâvî ve teşfiye edilen zevcesine tohum-ı sem-âlûd 
marazı tekrâr nakledenlere ne diyelim?...

[326] Bazı İngiliz nisvân-ı hikâye-nüvîsânı "ahlâksız" addedilmeğe 
sezâ olan bu gibi erkeklerin teklîfsizlik ve merhametsizliklerinden, cinâyât 
ve hayvâniyetlerinden bahsetdikleri sırada haklı olarak diyorlar ki:

"-Biz size bütün bekâret ve safvetimizi takdîm ediyoruz. Hâlbuki siz 
ekseriyâ bâkir değilsiniz. Hattâ sâf ve âzâde de bulunamıyorsunuz. Vazʻi-
yet ve vezâifdeki şu müsâvâtsızlığı kabûl edelim. Bâri, teehhülden evvelki 
taşkınlıklarınızın, tesviye-i hevesât ve teskîn-i ihtirâsâtınızın âsâr-ı mazar-
rat-nisârı bir gün gelip de bizi telvîs ü tesmîm, ihlâk ü itlâf eylemese!"

***

Hastalığa, frengiye daha yeni tutulup da kendisini bi-hakkın ve zamân-ı 
muʻayyen zarfında tedâvî etdirmeyen bir frengilinin girdiği beyt-i âile pek 
yakın bir zamânda âşiyân-ı bûm olur. Frengili hastalığını haremine, evlâdı-
na, hattâ ahfâdına bile nakleder. Hastalığın zâhiren geçtiği, unudulduğu bir 
devirde dimâğ ve nuhâʻ-ı şevkî cihetinde bazı ârızât zuhûr ederek sıhhati, 
mevkiʻi, serveti ihlâl ve âileyi perîşân ü pâymâl eder.

Bu husûsda matbûʻâtımız birçok müessir makâleler, şâyân-ı istifâde 
tedbîrler beyân etdi. Muhabbet ve şefkat-i tebaʻa-perverîsini her husûsda 
ibrâz buyuran Hükûmet-i Seniyye dahi bu belâ-yı müdhişe karşı birçok 
masraflar, emekler, zahmetler ihtiyâr etdi ve ediyor. Bu mesʼelenin izdivâ-
ca olan taʻalluku daha ziyâdedir. Fakat biz bu husûsda şakk-ı şefe etmeye-
ceğiz. Çünkü daha salâhiyetdâr bir kalem, refîk-i muhteremimiz Muʻallim 
Celâleddin Muhtar Beyefendi, üstâd-ı halûk-ı şöhret-şiʻârı Fournier'nin 
enâfis-i âsârından olan Frengi [327] ve İzdivâc kitâb-ı mühimmini büyük 
bir iktidâr ve belâgatle lisânımıza terceme etmek himmet-i hamiyet-per-
verîsinde bulundu. Âsâr-ı tıbbiyemizin ser-efrâzı olan o mühim ve güzel 
kitâbı herkesin, kadın, erkek, genç, ihtiyâr bütün halkın kemâl-i dikkat ü 
iʻtinâ ile okumalarını, okuyup da ibret almalarını şiddetle arzu ve tavsiye 
ederiz. İşte biz de "Mukaddime"sinden birkaç cümle-i mühimme iktibâsı 
ile tenvîr u tezyîn-ı sütûr ediyoruz15:

15  Frengi ve İzdivâc, Celâleddin Muhtar Beyefendi.
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"-Âlem-i insâniyetdeki menâzır-ı fecîʻadan bir kısm-ı mühimmini 
enzâr-ı ibrete vazʻ etmekde olan bu kitâb-ı mühimmi -ki Frengi ve 
İzdivâc'dır-  okuyanlar göreceklerdir ki, frengi müşâhedâtını hâvî bulunan 
her sahîfe en fecîʻ, en ciğer-sûz vukûʻât ile meşhûndur. Bunun sebebi ise 
belâ-yı cehlden başka bir şey değildir. Bu yüzden ne kadar hânümânlar 
sönmüş, ne kadar bîçâregân bir sûret-i müellimede hâk-i helâke serilmiş, 
ne kadar insânlar için hayât hakîkaten çekilmez bir yâdigâr-ı musîbet 
kesilmişdir.

Bu sahîfede pâk bir duhter-i necîbin insâfsız, hastalıklı bir zevc yüzün-
den bilâhare dûçâr olduğu mesâib-i rikkat-efzâ, diğer sahîfede nişânlı nâ-
kâm bir gencin yine bu yüzden binâ-yı ikbâl ü istikbâli bir anda münhedim 
olarak sâika-i yeʼs ile nefsine sûikasd etdiğini mübeyyin bir sergüzeşt-i 
fecîʻ, öbür sahîfede bedbaht ve frengili bir tıfl-i şîrhârın yüzlerce kişinin 
hayâtını tesmîm etdiğini muhtır bir vakʻa-i müellime, daha öbür sahîfede 
dünyâda sağ bir çocuk îlâd ederek âgûş-ı şefkatine alabilmek saʻâdetinden 
ebediyen mahrûm kalmış bir vâlide-i mecrûhatü'l-fuâdın sergüzeşt-i hazîni 
mevcûd. Hâsılı, her sahîfeden bir feryâd-ı nevmîdânenin aks-i cân-hırâşı 
mahsûs ve meşhûddur". 

[328] Hulâsa, Muʻallim Fournier frengililere karşı birkaç seneden 
beri daha şiddetli davranmakda ve bir nezâret-i mütemâdiye ve muʻâle-
ce-i maʻkûlede bulunmak üzere mebdeʼ-i tedâvîden ancak beş sene sonra 
şerâit-i âtiye dâhilinde izdivâca müsâʻade etmekdedir:

1-İzdivâc zamânında her türlü avârız-ı efrenciyenin tamâmıyla fikdânı

2-Hastalığa ibtilâ târîhinin kademi

3-Son alâmet ve tezâhür-i efrencîyi müteʻâkib uzun bir müddet muʻâ-
fiyetin temâdîsi

4-Hastalığın gâyet şedîd ve müessir bir şekilde bulunmaması

5-Müdâvât-ı husûsiyenin kifâyet-bahş olması
***

Veremin tahrîbât-ı rûz-merresi bizde de her yerden aşağı değildir. Her 
gün muʻâyenehânesine nahîf ü nizâr, tâkatsiz, hayât ve kudretden bî-nasîb 
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birçok veremzedegânın illetin tedâvî kabûl edemeyen bir devr-i bî-amâ-
nında, şifâ ve âfiyet dilenmek üzere koşduklarını kemâl-i teessüf ve zuc-
retle görmeyen tabîb yokdur. Böyle bir hastalığın teʼsîr-i tahrîbâtı altında 
ezilip duran bir bîçâre kızcağızı yâhûd sönük bir genci bir âile reîsi etmek, 
evlendirmek o hastalığı sağlam, tevlîd ü îlâda sâlih ve her türlü şevâibden 
âzâde olanlara da geçirmek, sonra bu izdivâc-ı nuhûset-engîzden her türlü 
ilel ü emrâzın hücûm ve tevazzuʻuna âmâde, bitkin, hayât-cüdâ bir sürü 
zuʻafâ hâsıl etmek büyük bir günâh değil midir? Maʻlûl bir bîçâre kendi 
bedenini idâreden âciz iken başka bir mahlûku besleyemeyeceği gibi az 
[329] ve kâbil-i şifâ bir derecede müteverrim bir delikanlı da izdivâcın 
sevk edeceği ahvâl ve ifrâtât sâikasıyla hufre-i mezâra doğru koşup gider. 
Ebeveyn evlâdının "mürüvvet"inden evvel hastalığını görmeğe, düğün ve 
cihâzı masârıfından evvel hayât ve sıhhati levâzımını tedârük etmeğe ça-
lışsalar evlâdlarına, beşeriyete daha ziyâde hizmet etmiş olurlar. Mahzâ 
mürüvvetini görmek emel-i hâmıyla on ikisinde (yaş) köşeye (gelin köşe-
si), on üçünde iskemleye (maʻhûd ebe iskemlesi) oturtması ile zâten cılız, 
çelimsiz kızını seyyie-i cehâlet ile veremin pençe-i bî-amânında inleten, 
inlete inlete mahv u heder eden ebeveyn hâlâ zannolunduğundan ziyâde 
ve çokdur.

Eskiden izdivâcın verem nâmzedlerine nâfiʻ olacağı, hattâ bu gibi zaʻîf-
ler için "bedenî bir sigorta ve mütâreke" hükmünde bulunacağı iddiʻâ edil-
mekde idiyse de veremin izdivâcı müteʻâkib koşarcasına ilerleyip icrâ-yı 
habâset ü vehâmet etmesinden sarf-ı nazar, o zaʻf ve dermândegînin evlâd 
u ahfâda da intikâl eyleyerek mûcib-i hasâr olduğu bugün tahakkuk etmiş-
dir. Binâenaleyh meslûl teehhül etmemeli, bir meyl-i garâbet-âmîz-i ma-
razî ile teehhülü şiddetle arzu etse dahi bu arzusunun icrâsına mümânaʻat 
edilmelidir.

***

Evlenecek bir gencin sağlam bir cümle-i asabiyesi, sağlam ve dinç ebe-
veyni olmalıdır. Daha küçüklüğünden beri birçok şevâib-i asabiye göste-
ren, ihtilâclar, baygınlıklar, havâleler, sinir tûfânları içinde çekişe çekişe 
teʼmîn-i mevcûdiyet eyleyen [330] bir genç, bir kız, bir erkek izdivâc ve 
tenâsüle teşvîk edilirse sinirliliğin de evlâda, onlardan yetişecek âilelere, 
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efrâd-ı âtiye-i ümmete kadar, her nesilden geçtikçe kesb-i şiddet etmek 
üzere ibrâz-ı şümûl ve temâdî etmesine rızâ gösterilmiş olur. Zâten şahsı 
idâre edemeyen bir beyinden, bir zekâ-yı dûndan evlâd ü ensâle ne kalır? 
Bu asabiyet, ecdâd u ensâlden yâdigâr kalan bu sinirlilik hâli en son âi-
lenin zaʻf u hüzâl derekelerinde sürünmesine, neslin inkıtâʻ ve zevâline 
müncer olur. Hele âharın delâlet ve muʻâvenetine ihtiyâc gösterecek kadar 
budala, ahmak ve bî-idrâk olanlar için izdivâc gibi muʻâmelât-ı insâniyeye 
girişmek şerʻan da, fennen de harâm ve memnûʻdur.

***

Bekrîler ile izdivâc arasında büyük bir tezâd tasavvur olunmalıdır. 
Dimâğını bir semm-i kâtilin teʼsîriyle uyuşdurmağa alışan bir bîçârede ne 
kuvve-i fikriye ne de kuvve-i cinsiye ve tenâsüliye kalır. Hayât-ı âilede 
görülen fecâyiʻ-i ahlâkiye ve mesâibden sarf-ı nazar, böylelerinin tohum-ı 
tenâsülîsi de sarhoşdur, bekrîdir. Yine bir bekrî yâhûd bir budala ve masrûʻ, 
bir bî-idrâk ve kâbiliyetden başka bir şey hâsıl edemez. Bu tohum-ı fesâd 
nereye, hangi arza atılırsa atılsın vereceği semere bir nâ-tâm, bir değersiz, 
bir bîçâredir. Zâten bekrîlerin neslen ve şahsen cinâyet babası, fenâlık nâşiri 
oldukları müşâhedât ve mücerrebât ile sâbit olmuşdur. Genç kızlarına, nûr-
dîdelerine birer koca arayan ebeveyn dâmâd-ı âtîlerinin tedkîk-i ahvâl-i 
husûsiyesi sadedinde "ibtilâ-yı küûl" şâibe-i mühimmesini de aramalı 
ve ileride nesl-i ümmeti, efrâd-ı memleketi [331] zarar-dîde ve perîşân 
edebilecek olan bu hâlin bir mâniʻa-i nikâh ve izdivâc olacağını bilmelidir. 
Şık, güzel, fakat küûl-perest ve içkili bir dâmâd en berbâd, en muzır ve 
en şerîr bir dâmâddır. Kızlarını öyle bedbahtlara teslîm eden babalar o 
zavallı kadınların ömür ve hayâtlarını bî-nasîb ve akîm bırakdıkdan başka 
ümmete de birkaç işsiz güçsüz, birkaç şerîr ve nâ-bekâr ihdâ ve yâdigâr 
etmiş olurlar.

Zâten ayyâş kendi kendine, hîşânına, mukarrebîn ve muhîtâtına, ırk ve 
nesline muzır ve mühlikdir. Dâ-i küûl dahi verem ve frengi gibi evlâd u 
ahfâdı mahv u ifnâ eder. Cemʻiyet-i beşeriye için yalnız muzır değil, âdetâ 
bir "zül" olan birçok "fırsat düşkünleri"nin vücûd u hudûsuna ve hücerât-ı 
asabiye-i ulviyenin insânî olmakdan ziyâde hayvânî ve ibtidâî kalmasına 
sebebiyet verir.
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İzdivâc mesʼelesinde fennin göstereceği kavâʻidden biri de taʻyîn-i 
"sinn-i izdivâc"dır. Bir kadın ne zamân "kadın" olur, bir erkek ne vakit 
"erkek" sayılır? Bu bilinmelidir…

Bu zamân taʻyîn edilememesinden dolayı görülen zarar u ziyânlar 
hadden aşkındır. Çünkü daha bir çocuk, hem de mini mini bir çocuk 
hâlinde hacle-i zifâfa konulan iki maʻsûm, hissiyât-ı tenâsüliyeden bile pek 
mübhem bir tarzda haberdâr iken birbirine nasıl ibrâz-ı muhabbet ve nisbet 
edebilirler? Yalnız elinde bir oyuncağı eksik olan bir çocuğun nutfesi, 
tohum-ı hayâtîsi, mevcûd olsa bile henüz nazc u kemâle ermemişdir. 
Böyle bî-iktidâr [332] ve kuvvet bir tohumun mahsûlü de nahîf ve hayât-
cüdâ olur. Küçük bir kızın bağırsağını bile ihtivâ edemeyen karnına bir 
de rahimde büyüyen çocuğun hacmini ilâve etmek onu göz göre [göre] 
mahv u ihlâk etmek demek değil midir? Hayâtın her türlü şedâidinden, 
germ ü serdinden, lezzet ve muhabbetinden habersiz iki mürâhıkın teşkîl 
edecekleri lâne-i izdivâc ne kadar çürük ne kadar müheyyâ-yı harâb, hattâ 
ne kadar âmâde-i sükût ve âlûde-i türâbdır! Çok defalar bu mini mini karı 
kocayı ifrâtlara, tâkatsizliklere düşüren şu sû-i tedbîr, mihrâk-ı âilenin, o 
asır-dîde ocağın sönmesiyle nihâyet buluyor. Erkek ifrâtdan vereme, sinir 
zaʻfına, bin türlü ilel ü mehâlike giriftâr olduğu esnâda bir tecrübesizin 
bâzîçe-i ihtirâsı olan genç ve nevmîde kız dahi ya karnındakiyle berâber 
"usret-i tevlîd" netîcesi olarak mezâr-ı ademe yâhûd teessürât-ı nefsâniye-i 
şedîdenin teʼsîriyle ihtikân-ı rahm, verem, aʻzâ-yı tenâsüliye hastalıkları 
gibi bir maraz-ı dermân-ı nâ-pezîrin hufre-i istihlâkine düşüyor…

Artık babalara, annelere, evleneceklere, genç kızlara bu hakâyık-ı müs-
beteyi bütün fecâyiʻiyle anlatmak, kendi nesillerinin, ırkın, ümmetin selâ-
met ve menfaʻati için bu husûsdaki nesâyih-i fenniyeye ser-fürû etmelerini 
ricâ etmek zamânı geldi. Erkek, kız, her genç kemâle ermeden, 18-19 yaşı-
nı geçirmeden teehhül etdirilmemelidir. Vakitsiz ekilecek tohumun mahsû-
lü de "vakitsiz" olur. Gençliğin bütün şaşkınlığına masdar olan tâze dimâğ-
lar bu vazîfeyi, ehemmiyet-i izdivâcı takdîr edemezler. Bırakınız, tohum 
da, arz da kemâle ersin ki, meyve de güzel, mukâvim ve lezîz olsun. [333] 
Korkmayınız, hiçbir kız evde kalmaz. Herkes nasîbini, lâyıkını bulur. Bu 
husûsdaki istiʻcâl bilâhare ağlaya ağlaya birkaç tabut taʻkîb etmenizden, 
muztarib ve bî-dermân kalmanızdan başka bir şey teʼmîn edemez.
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Şâyed bir şey olmuş, kızınızı vakitsiz gelin, oğlunuzu vakitsiz güveyi 
etmişseniz bâri hamli, gebeliği bir müddet teʼhîr etdiriniz. Genç kadının 
ne zamân gebe kalması hakkında bir tabîb-i mütehassısın, tabîb-i âilenizin 
reʼyini sorunuz. Bu husûsda olsun etıbbânın fikrine mürâcaʻat ediniz.

Vaktiyle Sıhhat-nümâ-yı İzdivâc'da diyor idim ki:

"-Hıfz-ı sıhhat, izdivâcı vücûdun neşv ü nemâ-yı tâmmına taʻlîk edi-
yor ki, bu zamân vasatî olarak erkekler için yirmi beş, kadınlar için yirmi 
yaşdır. Bu sinde zükûr sâhib-i akıl ve idrâk olmağla taʻyîn-i meslek etmiş 
ve emr-i maʻîşeti bir dereceye kadar yoluna koymuş olacağından idâre-i 
beytiye cihetinden muztar kalmamakla berâber vücûdca da resîde-i hadd-i 
kemâl olduğundan ibtidâ-yı izdivâcdaki kuvâ-yı bâhiye sûistiʻmâlâtı ma-
zarratından ve kesret-i münâsebât-ı cinsiye tehlikesinden bir dereceye 
kadar âzâde bulunur. Kadınlar ise yirmi yaşına erince çocuklarını, hop-
palıklarını terk ile akıl ve idrâk sâhibi olacakları ve bu cihetle idâre-i bey-
tde suʻûbet çekmeyecekleri gibi iktisâb-ı kuvvet etmiş olmaları da haml, 
vazʻ-ı haml, irzâʻ gibi vezâif-i tabîʻiyelerinin icrâsına sühûlet-bahş olur. 
Vücûdca tamâmen neşv ü nemâ bulmadan, kâmilen iktisâb-ı kuvvet ey-
lemeden çocuklarını evlendirenler iki cihetden mesʼûl ve müttehimdirler: 
Evvelen, şiddet-i hevesât ve şehevâta mağlûb olan tarafeyn derece-i [334] 
ifrâta ererek pek çabuk kuvvet ve vücûddan düşer. Sâniyen, ahfâz u evlâd 
vaktinden evvel olan şu izdivâc ile ebeveynin uğradıkları zaʻf-ı küllîden 
hissedâr-ı teessür olur ki, bu da ırk-ı beşer için büyük bir musîbetdir".

Derdest-i tabʻ ve neşrolan Fenn-i Kıbâle kitâbında da diyorum ki:

"-Bülûğu, kâbiliyet-i tevlîdî (kâbiliyet-i izdivâc) ile karışdırmamak 
fenn-i vilâde nokta-i nazarında gâyet mühimdir. Kadın bâliğ[a] olduğun-
dan iʻtibâren hâmil[e] kalabilirse de bu hâl yani ilkâh kendisi ve çocuğu 
için mühlik olabilir. Hâlbuki bülûğ tamâm oldukdan ve kadın izdivâca is-
tihkâk ve kâbiliyet kesb eyledikden sonra "ilkâh" mehâzîri dâʻî değildir. 
Muʻallim Tarnier diyor ki:

"-Umûmiyetle genç kızlar yirmi yaşını tamâm etmezden evvel teehhül 
etmemelidirler. Çünkü havsala, bu memerr-i azmı bu yaşdan mukaddem 
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tamâmî-i neşv ü nemâsına ermemiş bulunur. Muʻallim Dubois ve Muʻallim 
Pajot hayvânâtda vakitsiz tenâsülün mîʻâd-ı sinnîsinden evvel döl yetişdir-
menin hemen dâimâ harâb ırka sebebiyet verdiğini beyân ediyorlar".

Binâenaleyh bu nokta-i nazar dikkat ü iʻtinâya alınarak milel-i muhteli-
fede, ta ezmine-i kadîmeden beri sinn-i izdivâcın kânûnen taʻyînine ihtiyâc 
hâsıl olmuşdur. Bu kavânînin tehâlüfünü nazar-ı iʻtinâya aldırmak üzere 
memâlik-i mütemeddine kavânîninde katʻî olarak kabûl olunan "sinn-i iz-
divâc"ın bir cedvel tarzında telhîsini fâideden hâlî göremiyoruz:

[335] Memleket Erkek İçin Sinn-i 
İzdivâc Kadın İçin Sinn-i İzdivâc

Fransa'da 18'den yukarı 15'den yukarı olmak üzere kabûl 
edilmişdir.

Almanya'da 20'den yukarı 16'dan yukarı olmak üzere kabûl 
edilmişdir.

İngiltere'de 14'den yukarı 12'den yukarı olmak üzere kabûl 
edilmişdir.

Avusturya'da 14'den yukarı 14'den yukarı olmak üzere kabûl 
edilmişdir.

Macaristan'da 18'den yukarı 16'dan yukarı olmak üzere kabûl 
edilmişdir.

Danimarka'da 20'den yukarı 20'den yukarı olmak üzere kabûl 
edilmişdir.

Norveç'de 15'den yukarı 15'den yukarı olmak üzere kabûl 
edilmişdir.

Portekiz'de 15'den yukarı 12'den yukarı olmak üzere kabûl 
edilmişdir.

Rusya'da 18'den yukarı 16'dan yukarı olmak üzere kabûl 
edilmişdir.

İsveç'de 21'den yukarı 17'den yukarı olmak üzere kabûl 
edilmişdir.

Laponya'da 17'den yukarı 15'den yukarı olmak üzere kabûl 
edilmişdir.

İsviçre'de 18'den yukarı 16'dan yukarı olmak üzere kabûl 
edilmişdir.
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Amerika'da ise her eyâletin kânûnu ayrı ayrıdır. Hele Hükûmât-ı Müt-
tehide-i Amerika'da sinn-i izdivâca âid belli başlı bir kânûn yokdur. Belki 
de böyle bir kânûn neşrine hâcet messetmiyor.

Cenûbî Amerika hükûmâtında izdivâca dâir tanzîm olunan kavânîn he-
nüz mevkiʻ-i tatbîke konulmamış gibidir.

***
Pek muhtasar geçmeğe mecbûr olduğumuz mesʼelelerde hükm-i kânûn 

pek büyük bir teʼsîr gösterirse de tabʻ-ı beşerde en ziyâde teessür-yâb-ı 
ibret ve misâl olan insâf ve ahlâkın teʼsîr ve teʼmîni daha nâfiz ve şâyân-ı 
iʻtimâddır. Çünkü bir şahsın "fenâ" olmak üzere tanıyıp bildiği bir fiʻli 
selâmet-i vicdân ile yapmağa teşebbüs ve tasaddîsi imkânsız gibidir. Böy-
le mesʼelelerde en büyük vazîfe-i müdâhale ve icrâ-yı nesâyih etıbbâya 
âiddir. Âileler onların telkîn ve delâletleriyle zararın ehemmiyetini görüp 
anlamalı, [336] sonra da defʻ u tahdîdine kemâl-i kanâʻatle teşebbüs ve 
himmet etmelidirler. Çünkü dünyâda "hüsn-i arzu"ya karşı hiçbir mâniʻa 
dikiş dutduramaz. Bugün bazı müşkil-pesend etıbbâ gibi evleneceklerin 
birer "şehâdetnâme-i sıhhat" ibrâz etmeleri husûsunda bir mecbûriyet-i 
kânûniye ittihâzını arzu dahi bir ifrât-perestlik olsa gerekdir. Böyle bir 
kânûn ve nizâmdan ziyâde teʼmîn-i menâfiʻ edecek bir vâsıta vardır ki, 
o da îzâh ve tebyîn, ihbâr ve tenbîhdir. İşte biz âileleri fenn-i hâzırın na-
zargâh-ı istifâdemize koyduğu ve müşâhedât-ı rûz-merremizin de tasdîk 
ve teʼyîd eylediği birçok mukteziyât-ı sıhhiyeden haberdâr ederek îfâ-yı 
vezâif-i sıhhiye-i içtimâʻiyeye teşvîk ediyoruz. Onlar da âile tabâbetine 
ehemmiyet vererek efrâd-ı zaʻîfelerini tarassud ve tedkîk altında bulun-
durarak ittihâz-ı tedâbîr-i vâkıyeye tevessül etsinler; kendilerine, âilele-
rine, cinslerine, hemşehrilerine, ümmet-i mensûbelerine, belki de bütün 
beşeriyete muzır olabilecek etvâr u efʻâl ü harekâtlarını fen ve tecrübenin 
taʻyîn eylediği vesâitin tatbîki ile ıslâh eylesinler. O vakit takayyüdsüz, 
kânûnsuz, müdâhalesiz netîce-i merâm hâsıl ve herkes ile berâber o âile 
dahi hayâtdan ümîd ve intizâr olunan saʻâdet, sıhhat, selâmet gibi gâyât-ı 
muʻazzezeye vâsıl olur…
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[337] TABÎBLER16

Köyün birinde hastalığı iştidâd eden bir hasta için tabîb celbine lüzûm 
görülür. Tabîb çağırmak için yola çıkanlar öteye beriye koşar dururlar. 
Mürâcaʻat edilen mahallerden türlü türlü cevâblarla reddedilirler. Bir yer-
de "doktor hastadır", diğerinde "yorgundur", ötede "evde yokdur" cevâbı 
verilir.

Bu hâl gazetelerin nazar-ı dikkatini celb etmiş, bunun hakkında birkaç 
satır yazı bile yazılmış idi. Hattâ bundan birkaç gün sonra birçok kimsele-
rin ağzından teessüfler işidildi:

"-Yâ Rabbi! Tabîb denilen bu adamlar ne insâfsız mahlûklar imiş? Mâ-
demki paraları, hakları veriliyor, emekleri ber-hevâ olmuyor, neden vukûʻ 
bulan daʻvete icâbet etmiyorlar? Buna hakları var mı? Vazîfelerini edâ ve 
îfâ etmeyen bu gibi doktorlara ne demeli?"

Dâimâ aynı kelimelerle:

"-Doktor demek hodbîn bir adam demekdir. Tabîbler menfaʻatden baş-
ka bir şey düşünmezler" şikâyâtı tekrâr edilmekdedir.

Tabîb vâkiʻ olan daʻvete icâbet edemedi mi, kendisine yalnız şütûmu 
kâfi addetmezler, daha ilerisine varırlar. Bakdığı hasta iʻâde-i âfiyet etme-
di mi, doktor câhil, iktidârsız, [338] hastalıkdan anlamaz olur. Hele hasta 
öldü mü, vay başına gelen! Hasta iʻâde-i âfiyet ederse yine tabîbe bir kulb 
bulunur:

"-Ah, doktorlar! Bizden ne kadar para çekdiler? Zâten doktorluk neden 
ibâret? Bir kalem ile herkes tarafından okunmayacak sûretde çır çır bir-
kaç satır yazı… Biraz müteʻazzımâne vazʻiyetler, garîb bir şekil ile derîn 
düşünmeler, tehdîdkârâne bazı nesâyih, bazen «bu hasta konsültoya muh-
tâcdır» gibi sözler, daha daha para, sâde para! Ben iʻâde-i âfiyet etdim. 
Hâlbuki tabîb bunu kendi eser-i mahâreti addediyor".

16  İkdâm'dan.
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Bâb-ı Vâlâ-yı Serʻaskerî Teftîş-i 
İnsânî Komisyonu ve Şehremânet-i 
Celîlesi Heyʼet-i Sıhhiye Reîsi Ferîk 

saʻâdetlü Ömer Paşa hazretleri
S. Ex. Le Dr. Omer Pacha

G. de d.

Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne İlm-i 
Teşrîh Muʻallim-i muhteremi Ferîk 

saʻâdetlü Hasan Mazhar Paşa 
hazretleri

S. Ex. Le Prof. Hassan Mazhar 
Pacha

G. de d.

Tabîbin biri bir ev aldı mı, barınacak bir mesken yaptırabildi mi, yine 
bî-nihâye müfteriyât başlıyor:

"-Doktorlar değil mi? bizim hastalıklarımızdan aldıkları paralar ile kî-
selerini dolduruyorlar…"

***
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[339] Saʻâdetlü Nafilyan Paşa 
hazretleri

S. Ex. Le Dr. Nafilian Pacha

Hâssa Asâkir-i Şâhâne Tabîbi Ferîk 
saʻâdetlü Namık Paşa hazretleri

S. Ex. Le Dr. Namik Pacha
G. de d.

Bir tabîb artık tabâbeti bırakıp da başka bir iş ile meşgûl olmağa başladı 
mı, yine buna da maʻnâlar:

"-Vah, yazık! Hiç de mahcûb olmuyor. Elinde koca bir tabâbet diploma-
sı da var. Sıhhat-i umûmiyeye hizmet, cemʻiyet-i beşeriyeye büyük büyük 
fevâid teʼmîn edecek yerde o cânım mesleği bırakmış da bak nelerle de 
uğraşıyor?"

***

Lâkin acabâ tabîblere karşı gösterilen bu âsâr-ı husûmete yâhûd daha 
doğrusu hasede sebeb ne olabilir? Bunlar şu noktada hulâsa edilebilir: Biz 
tabîblerin bizden daha halûk, bizden daha [340] tendürüst ve yorulmak 
bilmez olmalarını isteriz. Bunu göremediğimiz gibi kendilerine taʻrîzâta 
başlarız.

Lâkin bunu niçin istiyoruz?

Tabîb dediğimiz kimseler sanki bizden başka mahlûklar mıdır? Sanki 
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onların bizden daha kuvvetli olmaları neden îcâb etsin yâhûd dârülfünûn-ı 
tıbbîler kuvveti bitmez, yorulmak bilmez kahramânlara mı diploma ver-
mek mecbûriyetinde olmalıdırlar? Yalnız öyle olan kimselerin mi doktor 
olmalarına müsâʻade edilmelidir? Etıbbâ dahi bizim gibi insândırlar. Onlar 
bizden ne daha fenâdırlar ne de daha iyi olabilirler. İşte bunun için biz 
onlardan kendimizin de yapabileceğimiz şeyleri istemeliyiz ve yalnız bu 
kadarını istemekde haklı olabiliriz.

Farazâ sen mürebbî-i etfâl isen, ekseriyetle böyle dersin:
"-Artık altı şâkirdim oldu. Hiç boş zamânım yok. Bundan ziyâde çalı-

şamam".
Bundan dolayı seni kimse tevbîh edemez. Belki:
"-Evet, meşgûldür" derler.
Avukat isen zannederim ki, işin çok olup da bir mürâcaʻata karşı cevâb-ı 

red vermeğe mecbûr olur isen seni ithâm etmeğe kimsenin hakkı olmadığı-
nı da hissedersin, değil mi?

Meselâ bir gün bir mühendise ihtiyâc messeder, mürâcaʻat edersin. İşi 
çok olur. Yaptıracağın evi kendi yapamayacağını söyler. Ona taʻrîz hâtırın-
dan bile geçmez. Bu da doğru değil mi?

Lâkin bir de tabîbe mürâcaʻat edilsin… Tabîb de yorgun [341] olduğu-
nu, hasta olduğunu söyler ve daʻvete icâbet etmezse işte o zamân bir seyl-i 
galîz-i şütûm akar mı akar:

"-Artık tabîblerden illallah! Kendilerine tabîb unvânını niçin veriyorlar?"
İnsâf! Tabîblerin muʻallimlerden, daʻvâ vekîllerinden, mühendislerden 

daha dinç, daha sabırlı olmaları neden îcâb etsin?
Bundan başka tabîblerin fukarâyı tedâvîye adem-i rağbetleri ileriye sü-

rülüyor. Zavallı tabîbler türlü türlü sûretlerle ithâm ediliyorlar. Ekseriyâ 
deniliyor ki: Tabîbler nankör, mağrur oluyorlar. Hasta zengin olunca te-
dâvîsine şitâbân, fakîr ise imdâdından rû-gerdân oluyorlar.

"-Doktor evde değildir, hastadır, yorgundur" cümleleri ortaya çıkıyor.
Bunlar da doğru değil. Farkı şu ki, evde bulunmamak, hasta olmamak 

iʻtizârları, hâlleri yerinde olan kimselere karşı icâbetin kâbil olmadığı 
zamânda verilen bu cevâblar ve kullanılan bu kelimeler kanâʻat-bahşdır.
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Fakîrler ise ale'l-umûm şübheye, bedbînîye meyyâldirler. İʻtimâd etme-
ği, bâ-husûs hâli kendisinden iyi olduğu zannolunan kimselerin sözlerine 
emniyet etmeği hiç sevmezler. Onlar dâimâ zannederler ki, kendilerine ve-
rilen red cevâbları fakîr olmalarından ileri gelmekdedir.

Bakınız, biz bu husûsda da kendimiz muktedir olamadığımız fedâkâr-
lıkları tabîblerden istiyoruz. Hiç şübhe yokdur ki, para verilmediği için şâ-
kirdine ders vermekden ferâgat eden bir [342] muʻallim hiçbir vechile ve 
hiçbir kimse tarafından dûçâr-ı taʻrîz olmaz. Lâkin burasını unutmayınız 
ki, taʻlîm ve terbiye dahi sıhhat-i beşer kadar şâyân-ı iʻtinâ bir kazıyyedir. 
Terbiyeye adem-i riʻâyet ve dikkat dahi yine o kadar ve belki daha ziyâde 
mazarrat hâsıl eder. Parasız bir takım mekteblerin küşâd edilmesi hep bu 
lüzûm üzerinedir.

Heyʼet-i Sıhhiye-i Bahriye Reîsi 
ve Şehremânet-i Celîlesi Meclis 

aʻzâsından Ferîk saʻâdetlü Hüsnü 
Paşa hazretleri

S. Ex. Le Dr. Husni Pacha
G. de d.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
muʻallimlerinden Hıfz-ı Sıhhat-i 

Umûmiye Müfettişi Ferîk 
saʻâdetlü Rasim Paşa hazretleri

S. Ex. Le Dr. Rassim Pacha
G. de d.
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Fakat bir kitâb basarsınız, bir risâle-i mevkûte neşredilir, bunlar maʻâ-
rif-i umûmiyeye pek nâfiʻ olabilirler. Şu kadar ki, bu kitâbın, bu risâlenin 
menâfiʻ-i umûmiyeye cidden hâdim olmasıyla parasız, meccânen herkese 
dağıtılması maʻnâsı çıkarılamaz ve sizi her fakîre bundan birer dâne bâd-ı 
hevâ gündermeğe sevk edecek hiçbir kimse tasavvur edilemez. Muharrir-i 
kitâbdan bu husûsda bir şey taleb etmek hiçbir kimsenin hâtırına gelme-
mişdir. Ondan yalnız bir şey isteniliyor: O güzel, fâideli şeyler yazmalıdır.

[343] Gurebâ-yı Müslimîn 
Hastahânesi Sertabîbi Ferîk saʻâdetlü 

Ahmed Paşa hazretleri
S. Ex. Le Dr. Ahmed Pacha

G. de d.

Yıldız Hastahânesi Sertabîbi Ferîk 
saʻâdetlü Raşid Paşa hazretleri

S. Ex. Le Dr. Rachid Pacha
G. de d.

Lâkin tabîbden bakınız, ne isteniliyor? Hem güzel tedâvî etsin hem de 
para istemesin. Şurası pek garîbdir ki, hemen pek az kimseler bu emelin 
muhık olmadığının farkına varmışlardır. Birçok halk, tabîbleri bu düstûra 
münkâd bilmek isterler. Tabîb âfiyetde oldukça bize de bahş-ı âfiyet eyle-
mesini isteriz. Kendisi hastalanınca ötesine karışmayınız. Bundan fazla bir 
hande-i müstahkır da gönderir:

"-Cânım, kendisi tabîb değil mi?" deriz. Kendisini, âilesini kâmilen 
unuduruz. Ölebileceğini, âilesini perîşân ve felâketzede bırakacağını hâtı-
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rımıza bile getirmeyiz. Fikrimize göre bu bizim işimiz değildir. Bizim işimiz 
yalnız onlardan bize katʻî muʻâvenetlerini taleb eylemekdir.

Bâ-husûs beledî etıbbâsı bu husûsda daha ziyâde taʻrîzâta hedef olmak-
dadır.

Zavallı doktor günde elli kişiyi kabûl ederek bunlara [344] baksın, derd-
lerini birer birer anlasın, devâlarını birer birer anlatsın, reçetelerini yazsın, 
bütün gün böyle geçtikden sonra zavallı doktor bunlardan kurtulunca gece 
bir takım hastalara bakmak üzere onların evlerine kadar gitsin… Ya vezâif-i 
müteʻaddide-i resmiyesi?...

Artık bundan sonra kendisinden başka hiçbir meslek sâhibine çok gö-
rülmeyen birkaç sâʻat istirâhat için yatağına atılmak üzere evine gelince, 
bu tabîb ne kuvvetde, ne kâbiliyetde, ne hâldedir, bunu düşündüğümüz var 
mıdır? Bu yorgun, bu üzgün tabîbde artık bir tarafdan vâkiʻ olan mürâcaʻa-
ta gece yarılarında derʻakab koşabilecek kuvvet bulunduğuna hükmedebilir 
miyiz? Tâb ü tüvânı kesilmiş, mâddeten, maʻnen her türlü kâbiliyet-i hare-
ketden mahrûm kalmış olan bir tabîb böyle bir zamânda muʻâvenete şitâb 
edemeyeceğini söylediği zamân kendisini nasıl ve ne hakla ithâm edebiliriz? 
Bu, doktorları beşeriyetin fevkinde olan bir takım şeyleri yapamamalarından 
dolayı ithâm etmek demekdir. Her şehrin hemen her mahallesinde ayrı ayrı 
tabîbler olmalıdır. Her mahallede nasıl bir fırına, bir, iki, üç, dört kahveye 
tesâdüf edilirse birkaç da eczâhâneye tesâdüf edilmelidir. Birinden cevâb-ı 
red alınsa bile diğeri hastaya getirdilebilir. Çokça doktor yetişdirmeğe olan 
mecbûriyet anlaşılmalıdır.

Biz yalnız etıbbânın her hareketini, her adımını insâfsızca tenkîd ederiz. 
Niçin başka sanʻat erbâbına bir şey denilemiyor?

Yalnız tabîbe:

"-Hâdim-i cemʻiyet ol; bahâdır olmalı, her şeye göğüs germelisin. Sana 
râhatın lüzûmu yokdur, boş durma" [345] gibi katʻiyyü'l-müfâd bir düstûr-ı 
hareket taʻyîn ediliyor, bunun hâricine çıkan her tabîb takbih olunuyor.

Şimdiye kadar tabîblerin fedâkârlıkları hiç takdîr edilemedi. Size küçük 
bir misâl: Bir çocukdaki kuşpalazı hastalığını tedâvî için mektebden yeni 
çıkmış bir tabîb ameliyât yapıyor. Çocuk şifâyâb oluyor. Hastalık, ameliyât 
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esnâsında tabîbe sirâyet ediyor. Kendisinden ümîd-i hayât bekleyen çocuk 
o hastalıkdan kalkıyor da daha o kadar yaşlı olmadığı hâlde zavallı tabîb 
ölüyor. Zevcesini kimsesiz bırakıyor, oğulları yetîm kalıyor.

Doktor hastasının selâmet-i hayâtiyesini düşündüğü gibi kendi hayâtını 
da düşünmelidir. Tabîblerin takdîr edilmeyerek lüzûmsuz taʻrîzâta hedef ol-
maları acı bir hakîkatdir.

Tabîblere bilâ-pervâ:

"-Sen kendini düşünmemelisin, inleyen hastaların feryâdı sana evlâdı-
nın feryâd-ı müellimânesinden daha ziyâde teʼsîr etmelidir, yorulmakdan 
korkmamalısın; hattâ zamânından evvel bile ölsen, ne zararı var, âileni 
unutmalısın…" ilh. demede tereddüd etmemekdeyiz.

Lâkin bunlar muhakkak mı? Bu mutâlebâtda isâbet var mı? "İstiğnâ-yı 
tabîbâne!" gibi tezyîfât-ı kalemiye muvâfık-ı insâf mı?

Elbette değil, hem de bin kere değil…

[346] Haydarpaşa Hastahânesi 
Sertabîbi Mîrlivâ saʻâdetlü Ali Paşa

S. Ex. Le Dr. Ali Pacha
G. de d.

Bâb-ı Vâlâ-yı Serʻaskerî Sıhhiye 
Dâiresi İkinci Şuʻbe Müdürü Mîrlivâ 

saʻâdetlü Halim Paşa
S. Ex. Le Dr. Halim Pacha

G. de d.
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DİLSİZLERİN SÖYLETDİRİLMESİ

Takrîben on üç, on dört sene mukaddem Fransa'da bulunduğum sırada 
"Sağırlık Dilsizlik" ve "Dilsiz Söyler mi?" serlevhası altında İstanbul'da 
çıkan evrâk-ı havâdisden biriyle bir makâle-i fenniye neşretmişdim. O sı-
ralarda idi ki, gerek Paris'deki Sağır ve Dilsizler Mekteb-i meşhûrunda ge-
rek Fransa'nın cenûb tarafında Clermon-Ferrand şehrinde papasların küşâd 
eyledikleri mektebde dilsizlerle lâkırdı etdiğimi dermeyân eylediğim bir 
bezm-i sohbetde hâzır-ı meclis olan br zât-ı hoş-sohbet:

"-Doktor, amma yapdın ha, hiç dilsiz söyler mi ve söyleyince artık dil-
siz sayılır mı?" demiş idi. Ben de cevâben:

"-Evet, hâl-i hâzır-ı medeniyet ve maʻrifet dilsizleri söyletiyor. Dil taʻ-
bîri [347] lisânımızda iki maʻnâyı şâmil olup biri ağzımızdaki uzv-ı mü-
him, diğeri ise merâma hâdim olan kelâmdır. Ebkemin dili olmadığı gibi 
işitmez de yâhûd işitse bile asvât-ı maʻlûmeyi unutduğu için söylemez. 
Kulak ile duyması kâbil ise de dudakların hîn-i telaffuzdaki suver-i ha-
rekâtını, her harfe mahsûs olarak aldığı eşkâl ve vazʻiyâtı bilmez ve bun-
ları gözlerle görmek sâyesinde hissedemez, tasavvut ve tekellüme mahsûs 
aʻzâda bir tagayyür olmadığı hâlde cevâb veremez" demişdim.

O zamân makâlem kârilerimden bazılarının nazar-ı dikkatini celb 
etmiş ve bizde de dilsizlerin taʻlîm ü terbiyesinde aynı usûlün tatbîk ve 
kabûl edilmesi bile tezekkür edilmişdi. Geçen sene Illustration mecmûʻası 
"Sağır ve Dilsizin Tekâmülü" sernâmesi altında fennî olmakdan ziyâde 
câlib-i merâk bir makâle neşretdi. Bundan bazı [348] fıkraların terceme ve 
nakline ve yakın zamâna kadar bu mesʼele hakkında elde edilebilmiş olan 
maʻlûmâtın ilâvesine müsâraʻat ediyoruz.

***

Dilsizliği intâc eden sağırlıkdır. Dilsiz söylemez. Çünkü küçüklüğünde 
hiç işitmemiş yâhûd pek az bir zamân işitmişdir. Dilsizde hâssa-i sâmiʻa 
zevâl-pezîr olmuş, aʻzâ-yı sâmiʻa ve kulaklar zevâid hükmüne girmişdir. 
Hâlbuki akciğerlerden dudaklara kadar bütün aʻzâ-yı kelâm birçok hâlâtda 
mükemmel ve tâm ise de vazîfesizlik sâikasıyla biraz küçülmüş, dumûra 



1282

uğramışdır. Sâlim bir çocuğun tekellüm etmesi, işitdiği asvâtın evvelen 
mahâretsizce, sonra sonra daha ziyâde bir dikkat ve sıhhat ile tekrâr edil-
mesi sâyesindedir. Hâlbuki sağır bir çocuk işitmediği için tekrâr edecek bir 
şey de bulamaz.

Sağırlık kadar çocuğun neşv ü nemâ-yı aklîsine, terbiye-i maʻneviyesi-
ne teʼsîrât-ı muzırra îrâs eden elîm ve akîm bir maʻlûliyet yokdur. Havâss-ı 
sâireden iktibâs ve cemʻ olunan teʼsîrât-ı evveliyeyi matlûb mertebede 
şerh u îzâh ve bu vâsıta ile maʻlûmât-ı beşeriyeyi lüzûmu derecesinde ter-
ceme ve ifhâm eyleyecek yalnız hâssa-i sâmiʻadır. Tabîʻî bir çocuğun her 
şeyi bilmek, öğrenmek husûsundaki ihtiyâcından yani bilâ-ârâm îrâd ede-
durduğu suâllerden, etrâfındakilere tevcîh etdiği "niçin"lerden bîçâre sağır 
mahrûmdur. Sağır daha ziyâde şâyân-ı rahm ü şefkatdir. Çünkü mürebbî-i 
kelâm ve vâsıta-i ünsiyet ve müvâneset olan ve idrâk ü intikâl husûsunda 
pek büyük bir vazîfe îfâ eyleyen hâssa-i sâmiʻadan bî-nasîbdir. İşte asrımı-
zın iftihâr etdiği ve edeceği mesâʻî-i ciddiyeden biri de [349] ilel ü eskâm-ı 
beşeri tahfîf ve tenkîsa himmet olduğu için kör, sağır, dilsiz gibi bîçâreleri 
de yaşayabilecekleri ahvâl ve şerâit dâhilinde bulundurmağa gayret dahi 
bu mesâʻînin dâire-i şümûlü dâhilindedir.

Dilsizlerin söyletdirilmesi: Hurûf-ı gayr-ı mutasavvıtanın dudaklarla sûret-i 
telâffuzu
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Körler zâhiren olsun bir sürûr ve memnûniyet içinde bulunabilirler. 
Hâlbuki zavallı sağırlar her zamân mağmûm, meʼyûs, mükedder [350] du-
rurlar. Söylemek ile işitmek arasında pek kavî bir münâsebet-i rûhiye ve 
vazîfeviye vardır. Sağır işʻârât-ı dakîka-i rûhiyenin birçoğundan muʻarrâ-
dır. Bir infiʻâl ve ihtirâsa uğrasa bol bol bağırmakdan başka bir şey yapa-
maz. Çünkü kulak sözün, terbiyenin bir muʻallim-i zî-iktidârıdır. Biz bile 
lâkırdısını bilmeyen bir adama:

"-Ağzından çıkanı kulağı işitmiyor" demiyor muyuz?

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Tıb 
Kânûnu Muʻallimi Mîrlivâ saʻâdetlü 

Ali Rüşdü Paşa
S. Ex. Le Prof. Ali Ruchdi Pacha

G. de b.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Fizyoloji 
Muʻallimi Mîrlivâ saʻâdetlü Şakir 

Paşa
S. Ex. Le Prof. Chakir Pacha

G. de b.

Sağırlık eser-i sâmiʻanın ya kâmilen mahv u ziyâʻı yâhûd pek az kalma-
sıdır. Herkes bilir ki, işitmek etrâfımızda hâsıl olan tezelzülât ve ihtizâzâtı 
duymak, duyabilmek demekdir. İçinde bulunduğumuz vasat-ı muhîtin ih-
tizâzı uzv-ı semʻimiz ile ses çıkaran cisim arasında görülmez bir vâsıta 
oluyor. Ecsâmda hiçbir ihtizâz olmaz. Havâ dahi âsâr-ı tezelzülden hâlî 
olursa etrâfımızda amîk bir sükût u sükûn hüküm-fermâ olur yâhûd kulak 
hisden muʻarrâ olursa yine aynı samt ü sükûn, sağırlık yüz gösterir.
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[351] Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i 
Şâhâne Hıfz-ı Sıhhat Muʻallimi 
saʻâdetlü Elyas Matar Beyefendi 

hazretleri
S. Ex. Le Prof. Elias Matar Bey

Gurebâ-yı Müslimîn Hastahâne 
Tabîb-i Sânîsi saʻâdetlü İhsan Paşa

S. Ex. Le Dr. Ihsan Pacha

Kulağın duyduğu cüz, ferdlerin harekâtıdır. Muʻâyene eylediği hastanın 
göğsüne, arkasına eliyle vurup dinleyen tabîb, sadâda duyduğu tebeddülâtı 
tedkîk ederek göremediği aʻzâ-yı amîkanın tahavvülât ve tagayyürâtını 
keşfeder.

Âsâr u alâim-i tasavvutiyeden insânı en ziyâde vâyedâr-ı istifâde eden 
"insân sesi"dir. Kulak dahi hemen bunun için yaradılmışdır denilebilir. Sa-
ğırlık maʻlûliyet-i elîmesi insânı teʻâtî-i efkârdan mahrûm eder. Bilseniz, 
bir sağır sadâ-yı tannân ve nâzân-ı beşeri işitmeğe ne kadar müştâk ve 
arzûkeşdir!...

Bir çocuk ya anadan doğma sağır olur yâhûd hayâtının ilk günlerin-
de bir ârıza-i maraziyenin teʼsîriyle sağırlaşır. Tabîʻî söylemeği de öğre-
nemez. Söylemeğe başlayanlar bile yedi-sekiz yaşdan evvel sağır olursa 
kuvve-i nutkiyelerini, öğrendikleri şeyleri gâib ederler. Çünkü tekellüm 
taklîd-i asvâtdan başka bir şey [352] değil… Asvât işidilmezse eski taklîd-
lerin bırakdıkları yarım yamalak intibâʻât da zâil olur gider.



1285

Dilsizlerin söyletdirilmesi: Hurûf-ı savtiyenin dudaklarla tarz-ı telâffuzu

Bir cümlenin sûret-i telâffuzu ve dilsizlerin kırâatı

Sağır ve netîceten dilsiz olan bîçârelerin müdâvele-i efkârına hizmet 
için üç usûl, üç vâsıta var: İşâret, lisân-ı tahrîrî, kelâm.

İşârât, her biri bir sıra harekât ve vazʻiyât, sîmâca [353] meselâ korku, 
hiddet-i tasdîk ve tekzîb gibi ihtiyârî ve ekseriyâ gayr-ı irâdî olarak zuhûr 
eden tahavvülât ile eşkâl ü harekât ve vazʻiyâtı hâsıl eden işârât-ı taklîdi-
yeden ibâretdir.

Lisân-ı tahrîrî, sağır ve dilsizlerin terbiye-i akliyeleri ve cemʻiyet-i be-
şeriyede istihsâl-i münâsebetleri için elzemdir.

Tekellüm ve usûl-i şifâhîde ise asvâtda harekât-ı zâhirenin gözlere çarp-
masına dikkat olunuyor. Bu sâyede sağır ve dilsizlere kelâmı gözle işitdi-
rerek söyletiyorlar. Bu zavallılar efkâr ve kelâmı dudaklar üzerinde oku-
yorlar.

Sağır, dilsizler için idâre-i kelâm ve müdâvele-i efkâra en münâsib ve 
muvâfık olan usûl, usûl-i şifâhî yani kelâmın kelâm ile tedrîsidir. Yüksek 
sözle söylemeğe alışdırmak diğer usûllere müreccahdır.
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Kelâm ve tekellüm yalnız asvâtdan ibâret değil, nagamât, ihtizâzât ve 
harekâtın netâyicidir. Sağır, dilsiz dudaklar üzerinde irtisâm eden ve asvât 
kadar muhtelif ve mütehavvil olan harekâtı göremez mi? Esnâ-yı tekellüm-
de sadrdan çıkan nagamâtı, göğüsde, gırtlakda, başda hâsıl olan ihtizâzâtı 
hissedemez mi? Biz bile söyleyen bir adamın harekâtına dikkat edersek 
lakırdılarını daha iyi işidip anlamıyor muyuz? İşte sağır, dilsizleri bu alâim 
ü âsârın zabtına bâsıra ve lâmisesi ve havâss-ı zâhiresi yardımıyla alışdır-
mak ve bilâhare sâirleri gibi söyletmek, tekellüm etdirmek mümkündür.

1880 sene-i Mîlâdiyesinde Milan şehrinde inʻikâd eden kongre en son 
karâr olarak usûl-i şifâhîyi tercîh [354] ve kabûl etmişdir. Bugün Fran-
sa'daki yetmişden ziyâde sağır ve dilsiz mekteblerinden altmış dördünde 
talebeye usûl-i şifâhî ile tedrîsât-ı münâsibe ve mükemmele icrâ edilmek-
dedir.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Müfredât-ı Tıb ve Fenn-i Tedâvî 
Muʻallimi Mîralây izzetlü Tevfik 

Vacid Beyefendi
M. Le Prof. Tevfik Vadjid Bey, 

Colonel

Heyʼet-i Sıhhiye-i Bahriye'de İdâre 
ve Muʻâyene Komisyonu Reîsi 
Mîrlivâ saʻâdetlü Menteş Paşa
S. Ex. Le Dr. Mentech Pacha

G. de. d.
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[355] Bahriye Hastahânesi 
etıbbâsından Mîralây izzetlü 

Mehmed Ali Beyefendi
M. Le Dr. Mehemed Ali Bey, 

Colonel

Bahriye Hastahânesi 
etıbbâsından Mîralây izzetlü 

Neşet Beyefendi
M. Le Dr. Néchat Bey, Colonel
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Meşâhîr 
CHARCOT

Bazı sîmâlar vardır ki, yâdları hâtırayı ziyâret etdikçe bir hurûş-ı cûşâ-
cûş-ı selâm, bir zemzeme-i dûrâdûr-ı ihtirâm ile karşılanır. İşte Charcot o 
sîmâlardan, o nâdir ve müstesnâ çehrelerden biridir.

Ufak bir âileden, bir mihrâk-ı vefâdan neşʼet ederek feyz-i şefkat-nisâ-
rını, âsâr-ı pâyidârını bütün beşeriyeti vâyedâr ve minnetdâr edecek sürâ-
dık-ı ulviyeye erdiren bu dâhinin, cümle-i asabiye ve dimâğiyenin bütün 
tagayyürât ve inhirâfâtını birer birer tedkîk eden bu nazar-ı nâfizin taʻyîn-i 
mâhiyet ve şiddeti için şu bir-iki satır hiç sayılır. Bu husûsda cildler, me-
celleler doldurmak îcâb eder.

[356] Muʻallim-i zî-kemâl Charcot'ya en mümtâz ve kadîm bir talebesi, 
dostu ve refîk-i mesâʻîsi Muʻallim Dubois, Encümen-i Dâniş-i Tıb'da şu 
cümlelerle medhiyehân oluyordu:

"-Charcot 1825 senesi Teşrîn-i Sânîsi'nin 22'nci günü Paris'de fakîr bir 
âileden dünyâya geldi. Hayâtının ilk dev-
resi müzâyaka ve merâretle geçdi. Fakat 
Charcot bu zarûretlere, bu mahrûmiyet-
lere merdâne mukâvemet etdi ve tah-
sîl-i tabâbete 1844'de başladı. 1856'da 
Salpêtrière Maʻlûlînhânesi'ne tabîb 
taʻyîn edildi ve bu târîhden ta ân-ı 
vefâtına kadar oradan ayrılmadı. 
Muʻâvinlik, muʻallimlik gibi de-
recâtı hep orada geçirerek nihâ-
yet yine orada dâhîliğe kadar 
erişdi.

Charcot, Salpêtrière'i âdî, 
adsız sansız bir dârülaceze hâ-
linde bulmuşdu. Sonra bu mel-
ceʼ-i maʻlûlînin nâmını değil yalnız 

Dühât-ı tıbdan Muʻallim Charcot
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Fransa'ya, bütün cihânın âlem-i tabâbetine duyurdu ve orasını emrâz-ı asa-
biyenin en mükemmel ve en mühim bir tecrübehânesi, cümle-i asabiye ve 
tagayyürâtının en büyük bir mekteb-i tahsîli sûretinde tanıtdı.

Charcot, emrâz-ı asabiyenin muhibbîsi, mütehassısı olmakla berâber 
aynı zamânda terakkiyât-ı tıbbiyenin her şuʻbesine vâkıf bir allâme idi. 
[357] Fransa ve memâlik-i ecnebiyenin kâffe-i muharrerât-ı tıbbiyesini 
tedârük ile mütâlaʻa ve tedkîk eder ve hiçbir eser, hiçbir saʻy-i fennî na-
zarından kaçamazdı. Binâenaleyh Charcot'nun dârülkütübü en zengin ve 
mükemmel bir kütübhâne-i tıbbîdir.

Charcot, evc-i irfâna ermek için birçok mühim müşkilâta tesâdüf etdi: 
Rahle-i tedrîse ilk geçtiği zamân fesâhat-i takrîrden bî-nevâ bulunuyor ve 
vereceği dersleri yazıp hâzırlamağa mecbûr oluyordu. Fakat gitgide ikdâm 
ve zekâsı sâyesinde hüsn-i takrîre o derece alışdı ki, belâgati, hüsn-i takrîr 
ve teblîği en muʻallâ ve benâm esâtizenin beyân ve üslûbuna tefevvuk etdi.

Charcot, şiddet-i hâfızaya, sürʻat-i intikâl ve isâbet-i muhâkemeye en 
müheykel bir numûnedir. Dermânsâz-ı derdi olduğu bir hastayı, aradan 
yıllar dahi geçse unutmazdı. En muğlak ve karışık mesʼelelerde bile baş-
kalarının nazar-ı dikkatine çarpmayan en hafîf ve en dakîk aʻrâz u alâimi o 
derhâl hisseder ve kemâl-i sürʻatle levha-i marziyeyi tasvîr ve ikmâl ede-
rek teşhîs-i aslî ve hakîkîyi vazʻ ederdi.

Charcot, emrâz-ı ayniyedeki bu parlak muvaffakiyâtına hep teşrîh-i ma-
razîdeki maʻlûmât-ı amîka ve vâsiʻası sâikasıyla nâil oluyordu.

Charcot'nun mâhiyet-i zâtiyesi dahi bir dürr-i yetîm kadar berrâk ve sâf-
dır. Nazarının keskinliğine, sîmâsının ciddiyet ve sertliğine rağmen şefîk, 
merhametkâr, hakkâniyet-perest bir üstâd-ı rûşen-nihâd idi. Dâhî-i şehîr 
Pasteur kuduz illeti aşısını henüz keşf ve iʻlân etdiği zamân muʻâsırînin-
den [358] birçoklarının taʻrîz u istihzâsına, hattâ en acı taʻarruzâtına dûçâr 
olmuşken Charcot keşfin hakîkatine vukûf-ı tâm kesb etdikden sonra aka-
demide ayağa kalkarak Pasteur'ü müdâfaʻa eylemiş ve keşf-i mühimmini 
en samîmî takdîrât ile alkışlamışdır.
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Mekteb-i Bahriye Tabîb-i Sânîsi 
Kâimmakâm izzetlü Tahir Bey

M. Le Dr. Tahir Bey
Lieutenant Colonel

Mekteb-i Fünûn-ı Bahriye-i 
Şâhâne Sertabîbi ve Hikmet-i 
Tabîʻiye Muʻallimi Mîralây 

izzetlü Şükrü Beyefendi
M. Le Dr. Chukri Bey, Colonel

Nıhrîr ve dâhî sıfatlarına Muʻallim Charcot tamâmen müstahıkdır. 
Charcot, zalâm-ı mechûliyetin mâverâsındaki âsâr-ı feyz ü maʻrifete hurûş 
u revnak-ı tâmmını verdi. Maʻlûmât-ı beşeriyeyi kat kat tezyîd ü teksîr 
eyledi. Bu âsâr ve mesâʻîden yalnız Fransa değil, bütün cihân istifâde etdi. 
Hattâ üç-dört sene evvel Salpêtrière'in medhaline rekz edilen heykelinin 
masârıf-ı iʻmâliyesi nısfen memâlik-i ecnebiyeden vürûd etmişdi.

Hulâsa, Charcot nâm-ı âlîsi meşâhîr-i etıbbâ cedveline [359] zerrîn ü 
rengîn harflerle yazılacak güzîde, muhterem, âlî-himem bir muʻallim-i 
kemâlât-semîrdir.
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Dârülaceze Sertabîbi Kâimmakâm 
izzetlü Ali Derviş Bey

M. Le Dr. Ali Dervich Bey
Lieutenant Colonel

Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i 
Şâhâne Müfredât-ı Tıb ve Fenn-i 
Tedâvî Muʻallimi izzetlü Server 

Hilmi Beyefendi
M. Le Prof. Server Bey
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[360] FRANSA'DA TEDENNÎ-İ NÜFÛS VE 
ÇOCUKSUZLUK BELÂSI

Fransa'da tenâkus-ı nüfûs keyfiyeti ile iştigâl olunagelmesi pek muhık-
dır. Çünkü bir tarafdan tevellüdât ve tevlîdât ziyâde değil, diğer cihetden 
memâlik-i mütecâvirede bâ-husûs Fransa için her sûretle mühim bir rakîb 
ve hasm-ı cân olan Almanya'da aded-i nüfûs tezâyüd eylemekdedir. Bu-
gün Fransa'da tabîb olsun olmasın, her sâhib-i kalem bu mesʼeleye dâir 
beyân-ı efkâr etmekdedir. Çünkü bir millet ve memleket için en vahîm 
muhâtara tedennî-i nüfûsdadır. Nüfûsdaki tenâkusun netâyic-i mühimme-i 
esef-engîzi geç ve uzak hissedilmekle işe lüzûmu derecesinde ehemmiyet 
verilmemekdedir.

Fransa müellifîninden biri diyor ki:

"-Niye telâş ediyoruz? Çocuklarımız yok mu? Evet, var. Lâkin 1850 
senesinden beri bizde ahâlî üç buçuk milyon tezâyüd etdiği hâlde Rus-
ya'da 62 milyon, Almanya'da 20, İngiltere ve Avusturya ve Macaristan'da 
14, İtalya'da 8 milyon ziyâdeleşmişdir. Irkların intişâr ve tevessüʻünü iyi-
ce muhâkeme için bu erkâma her sene İtalya'dan, Almanya ve Rusya'dan 
müfârakat ederek katʻiyât-ı muhtelife-i cihâna dağılan yüz binlerce muhâ-
cirîni de ilâve etmeli. Bu hâl-i terakkî böyle devâm edecek, Almanya'da 
nüfûs 90, Avusturya ve İngiltere'de 69 milyon olacakdır.
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[361] Fransa'da Çocuksuzluk Belâsı
10.845.247 âileden:

1.845.247 âile çocuksuz 2.638.752 âile bir çocuklu

2.379.259 âile iki çocuklu

984.162 âile dört çocuklu 584.582 âile
beş çocuklu

289.771 âile yedi ve 
daha ziyâde çocuklu

1.593.387 âile üç çocuklu

331.640 âile 
altı çocuklu
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Hâlbuki Fransa'da nüfûs ancak İtalya kadar, hattâ Japonya'dan da az 
olacakdır.

Kâffe-i memâlikde aded-i etfâl büyüklerden ziyâde olmasa bile onlara 
müsâvîdir. Hâlbuki Fransa'da böyle değil. En iyi mevâkiʻde ve en ziyâ-
de mahsûldâr olan vilâyetlerde çocuk daha azdır. Gironde'da çocuksuz 
50.000, Maine-et-Loire'da 37.000, Bouches-du-Rhône'da 38.000 âile var-
dır. Seine'de [362] 973.220 âileden 180.000'i çocuksuzdur. Bundan başka en 
ziyâde çocuklu olanlar rençber, amele, ve'l-hâsıl iyi yaşamayan âilelerdir.

Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne Teşrîh 
Muʻallim-i Sânîsi Kâimmakâm 

izzetlü Yusuf Rami Bey
M. Le Prof. Youssuf Rami Bey

Lieutenant Colonel

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Emrâz-ı Dâhiliye Muʻallim 

Muʻâvini Kâimmakâm izzetlü 
İsmail Besim Bey

M. Le Dr. Ismaïl Bessim Bey, 
agrégé

Lieutenant Colonel

Düşünelim. Fransa için muhâtara en ziyâde nerelerdedir? Muhâtara 
her tarafda! Fransız ticâreti inhitât eylemekdedir. Zirâʻati, bahrî ticâreti 
fenâ ve müşkil bir mevkiʻdedir. Ya terakkiyâtıyla bunca iftihâr eylediği-
miz sınâʻatimiz yarın ne olacakdır, biliyor muyuz? Memâlik-i ecnebiye 
mahsûlâtıyla çarşı ve pazarlarımız dolmayacak mıdır? Ya milel-i müte-
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rakkibenin milyonlarla asâkirine göğüs gerecek olan Fransa'nın müstakbel 
ordusundaki zaʻf-ı erkân düşünülmeğe şâyân değil midir? Tekrâr edelim: 
Kuvve-i adediyedir ki, Fransa'yı Düvel-i Muʻazzama arasında bulundu-
ruyor. O kuvve-i mâddiye mevcûd olamadığı hâlde üçüncü sınıf devletler 
meyânına düşeceği bedîhîdir.

[363] Birinci Dâire-i Belediye 
Heyʼet-i Sıhhiyesi Reîsi ve 
Cerîde-i Tıbbiye-i Askeriye 

Sermuharriri Binbaşı rifʻatlü 
Abidin Bey

M. Le Dr. Abidin Bey, Major

Gümrük Tahlîlhânesi Sıhhiye 
Müfettişi Tabîb Kâimmakâm 

izzetlü Ali Haydar Bey
M. Le Dr. Ali [Haïdar] Bey

Lieutenant Colonel

Çâresi: Kolay. Çocuklarımızı çoğaltmalıyız.

Bugün bunu söylemek kolay ise de icrâsı hodbînliğimiz ile tevâfuk et-
miyor. Zengin olanlar emlâk ve akârlarının, servet ü sâmânlarının dûçâr-ı 
taksîm olmasını, parçalanmasını istemezler. Az çok refâh hâlde bulunanlar 
eziyete, cefâya katlanamazlar.

Lâkin diğer bazı çâreler vardır ki, fenâlığı tevkîf edemezse de hiç olmaz 
ise tahfîf eder.
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Tedâbîr-i evveliyeden olmak üzere dâ-i küûl nâmıyla yâd edilip âile 
düşmânı olan ve muhtelif şekil ve hâlde ızhâr-ı habâset eyleyen maraz-ı 
muhrib ile her sene beş-on muhârebeden ziyâde insân mahv u ihlâk eden 
verem illet-i hânmân-sûzuna karşı mukâbelât-ı vâkıyede bulunalım.

Şerâit ve kavâʻid-i sıhhiyeyi taʻmîm, vâlideleri bizzât irzâʻa [364] teş-
vîk eylemek ve sütnineler ile çocuklarını bir nezâret-i mütemâdiye-i tıb-
biyede bulundurmak sâyesinde senede beyne'l-etfâl vukûʻa gelen 150.000 
vefeyât gereği gibi azaltılmış olur.

Taşrada üç çocukdan ziyâde evlâd sâhibi olanlardan pek çoğunun 
kemâl-i hırs ile arzu eylediği bekçilik, müvezziʻlik, belediye çavuşluğu 
gibi küçük meʼmûriyetlere bi't-tercîh onları intihâb sâyesinde kesret-i 
tevlîd teşvîk edilmiş olur.

Çok evlâd sâhibi olanlar, kesîrü'l-ıyâl bulunanlar için verginin, müd-
det-i askeriyenin bir derece tenzîli gibi muʻâvenet husûsunun taʻmîmi ve 
ucuz meskenler inşâsı ile teksîr-i nüfûsa hizmet edilir.

Beş küçük çocuğu olmayan bir sâhib-i hâneye yirmide bir fazla ver-
gi vazʻı adâlete münâfî midir? Çünkü büyük şehirlerdeki ashâb-ı emlâkin 
çoğu çocuk düşmânıdır.

Bir köpeği, bir kedisi, hattâ bir papağanı olan bir kadın 3-4 çocuğu olan 
bir âileden daha çabuk hâne istîcâr edebiliyor. Çünkü çocukları güç kabûl 
ediyorlar.

Bazıları şehirlere hücûmun menʻ edilmesini teklîf ediyorlar ki, bu sâye-
de zirâʻatin terakkî edebileceğine kâniʻdirler.

Bazıları da Fransa tâbiʻiyetini kabûl için mürâcaʻat eden ecnebîlere tes-
hîlât irâesini teklîf ediyorlar.

Tedennî-i nüfûs mesʼelesi Fransa'nın istikbâli nokta-i nazarından gâyet 
mühimdir. Bununla iştigâli her Fransız bir vazîfe-i zimmet bilmelidir".
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[365] HIFZ-I SIHHAT-İ HAML

Hakkında ayrıca bir eser17 yazıp neşretdiğimiz Gebelik'in hıfz-ı sıhha-
tine âid bazı mütâlaʻâtdan Nevsâl'imizi de mahrûm etmemek hevesiyle şu 
makâleyi yazıyoru[z]. Bu bâbda daha ziyâde tafsîlât almak isteyenlerin o 
esere mürâcaʻatını tavsiye ederiz.

Gebelik ve Gebelikde Tedâbîr'in "Mukaddime"sinde şöyle diyor idik:

"-Gebe bir kadın şâyeste-i himâyet ve her cihetle sezâ-yı hürmet ve 
sıyânetdir. Çünkü uzviyet-i âcizesine tahmîl olunan vazîfe-i tevlîd-i 
kudsiyeti ile berâber pek nâzik, pek büyük ve bazen mühlikdir. Hamlin bir 
vazîfe-i tabîʻiye olduğu ve birçok kadınlarda hayâtın bu devr-i muʻazzezi 
bilâ-müşkilât ve kemâl-i tendürüstî ile geçmekde bulunduğu kâbil-i inkâr 
değil ise de bazen birçok ıztırâb ve ârızalara, tedâbîr-i sıhhiye sâyesinde 
defʻ ve tevakkîsi mümkün olan birçok âfât-ı ciddiye ve muhakkakaya 
sebebiyet verdiği de her gün görülüp işidilmekdedir. Gebelik âdî bir hâdise, 
ehemmiyetsiz bir şey değildir. Haml-i uzviyet-i niseviyede gâyet şümûllü 
bir tahavvül hâsıl etmekdedir.

[366] Meclis-i Sıhhiye-i Mülkiye 
aʻzâsından Doktor izzetlü Rıza 

Tevfik Beyefendi
M. Le Dr. Riza Tevfik Bey

Şam Sıhhiye Tabîbi izzetlü Kasım 
İzzeddin Beyefendi

M. Le Dr. Cassim Izzeiddin Bey

17 Gebelik ve Gebelikde Tedâbîr, Doktor Besim Ömer, 1319.
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Kadının hiçbir katre-i uzviyesi yokdur ki, gebelik sâikasıyla dûçâr-ı 
tebeddül olmasın. Bu tahavvülâtın bazıları tamâmıyla tabîʻî ise de bir takımı 
da muhtelif emrâza istiʻdâd hâsıl edecek kadar ârızî ve marazîdir. Hâmil[e] 
kadınlarda bir hayli râhatsızlıklar, hastalıklar görülmekde olduğuna nazaran 
gebeliği "dokuz ay süren bir hastalık" gibi telâkkî etmek muvâfık-ı mantık 
olmadığı gibi kudemânın zannetdikleri vechile hamli "hükmü dokuz ay cârî 
bir hayât sigortası" addeylemek de maʻkûl değildir. Çünkü esnâ-yı hamlde 
hiçbir ârıza duymayanlar olduğu gibi hamlin teʼsîriyle birçok emrâza dûçâr 
olanlar yâhûd emrâz-ı evveliyesi kesb-i ciddiyet ve vehâmet eyleyenler 
de vardır. Binâenaleyh "haml" bedenî bir devr-i buhrân ve her cihetle bir 
ihtimâm ve dikkat-i mahsûsa ile idâre edilmeğe şâyândır".

Yine o eserin bir yerinde diyor idik ki:
"-Maʻamâfîh gebelik bir hastalık değildir; ulviyet-i niseviyenin 

mezâhim-i istihkâkiyesidir. [367] Fıtrat kadını en müstesnâ bildiği bu 
vazîfe ile tavzîf ederek hakkında büyük bir eser-i teveccüh göstermişdir 
ve gebelik kadının tabîʻî ve vazîfevî bir hâlet-i uzviyesidir. Hattâ Hekîm-i 
şehîr Michelet:

"-Kadın demek, rahim demekdir" diyor. Fakat iʻtirâf etmeliyiz, bu vazî-
fe cidden güç ve bazen mehâlik-engîzdir.

Birinci Dâire-i Belediye etıbbâsından 
izzetlü Asım Bey

M. Le Dr. Assim Bey

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne İlm-i 
Hikmet-i Tabîʻiye Muʻallimi Binbaşı 

rifʻatlü İsmail Ali Bey
M. Le Prof. Ismaïl Ali Bey, Major
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Eski müellifler gebeliği bir "şehâdetnâme-i sıhhat ü âfiyet" addederler-
di. Hâlâ bir kısım halk da öyle biliyor:

"-Hele bir gelin olsun, gebe kalsın da, görürsün bu sıska ne kadar geli-
şecek!" diyorlar. Müteverrimelere, sıracalılara, zaʻîflere, düşkünlere gebe 
kalmağı tavsiye ediyorlar. Bu, zarar-engîz bir nîkbînlik ve fazla bir hayr-
hâhlıkdır. Haml "bir şehâdetnâme-i sıhhat ü âfiyet", taʻbîr-i maʻrûfu vechi-
le "bir hayât sigortası" olmak şöyle dursun, idâresizler, hıfz-ı sıhhate karşı 
serkeşlik edenler için bir "tehdîd-i marazî", bir "iʻlân-ı harb-i bedenî" bir 
"iflâs-ı sıhhî"dir. Vereme dûçâr [368] olmuş bir kadın kendi kendini besle-
mekden âciz iken bir de üzerinde yaşayacak, büyüyecek bir çocuğu nasıl 
besleyebilir? Farazâ beslese, hattâ doğursa bile öyle düşkün ve şûresâz bir 
arzda yetişen mahsûlün hayât-şikestesi şâyân-ı tetebbuʻ bir "mecmûʻa-i 
emrâz"dan başka ne olabilir?

Gebelik gürbüz ve kuvvetli kadınlar için bile celb-i nazar-ı dikkat ede-
cek bir ân-ı buhrândır. Artık hasta, nizâr, berbâd bir kadındaki gebelik 
felâket ve sefâlet-i bedeniyeyi kamçılamakdan, enzâr-ı ibrete fecîʻalar arz 
etmekden başka bir semere veremez".

***
Mesken ve Havâ
Bugün gebelikde havânın ehemmiyetini pek ziyâde takdîr ediyoruz. 

Nazar-ı fennîmizde havâ gıdâdan da mühimdir. Sâf ve ceyyid bir havâ 
her şeyden ziyâde lüzûmlu ve değerlidir. Hâlbuki maʻîşetimize, tarz-ı taʻâ-
mımıza nisbeten ziyâdece bir ehemmiyet veriyoruz da havâyı, ciyâdetini 
nazar-ı iʻtibâra bile almıyoruz.

Birçok vahîm hastalıkların asıl ve menşeʼi, sebeb-i mûcibi fesâd-ı 
havâdır. Havânın sebeb-i fesâdı inhisâr ve mahsûriyeti, sebeb-i ciyâdeti 
ise teceddüdüdür. Ciyâdeti herkes için mühim olan havânın gebelerce olan 
ehemmiyeti dü-bâlâdır. Haml âdetâ bir hayât-ı müzʻic ve muzâʻaf oldu-
ğundan yani bir vücûdda, bir çift hayât iktifâ ve iskân edildiğinden gebe-
lere verilecek havânın mikdâren daha çok olması, ceyyid ve müteceddid 
bulunması elzemdir.
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Bu husûsdaki tedâbîr-i sıhhiye şunlardır:

Gebe bir kadın sâf ve açık bir havâda yaşamalı, izdihâm olan yerlerden, 
kokulu şeylerle âlûde ve muʻattar havâdan kaçınmalıdır. [369] Bugünkü 
evlerimizde bile hiç olmazsa gebenin iskânı için yine mümkün mertebe 
geniş ve teceddüd-i havâya müsâʻid, kışın cenûba, yazın şimâle mütevec-
cih bir oda intihâb edilmelidir.

Gebe bir kadının odası basît ve sâde olmalıdır. Pencereleri türlü türlü 
müzeyyen perdelerle kapayarak ziyâya, havâya mâniʻ olmamalıyız. Havâ-
sız, ziyâsız bir odada mikroblara, pisliklere karârgâh olan bu bîhûde süsler 
esnâ-yı tevlîdde ve vilâdetden sonra birer mühim tehlike menbaʻı olurlar.

Gebe bir kadının odasında derece-i harâret 18'i geçmemelidir. Kışın 
mürâcaʻat edilecek vesâit-i teshîniyenin en iyisi ocaklarımız ve çini soba-
lardır.

***
Tegaddî
En iyi bir tavsiye:

"-Yiyiniz, içiniz, isrâf etmeyiniz18"den ibâretdir.

Gebenin iştihâsı yerinde ise isrâf etmemesini tavsiye ederiz. Çünkü 
isrâf hazımsızlık getirir. Hazımsızlık ise miʻdeyi yorarak muʻannid kay-
lara, fenâ hâllere sebeb olabilir. Gebenin yemeği mukavvî ve mugaddî ol-
malıdır. Mercimek, bezelye, fasulye, bakla ezmesi, yumurta, peynir, süt 
pek münâsibdir. Hele süt vücûdu besledikden başka bu zamân-ı buhrânda 
zuhûru muhtemel olan "tebevvül-i zülâl" hastalığının da önünü alır.

Gebelikde ağır yiyip iyi çiğnemek lâzımdır. Çünkü vücûdu besleyen 
yiyecek, yenilen değil, hazm olandır.

Meyve olarak da şekeri ziyâde ve iyi olmuş olanlar şâyân-ı [370] tavsi-
yedir. Kahve, çay, ispirto gibi münebbihler, dondurmalar, buzlu şerbetler 
fenâdır.

18 Kurʼân-ı Kerim, Aʻrâf suresi, 31.
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Etıbbâ-yı Bahriye'den Binbaşı 
rifʻatlü Hakkı Bey (Ruscuklu)
M. Le Dr. Hakki Bey, Major

Etıbbâ-yı Askeriye-i hâzıka ve 
mümtâzeden Binbaşı rifʻatlü 
Doktor Bafralı Yanko Bey

M. Le Dr. Yanco Bafrali, Major

Gebelikde hareket kadının ülfetine tâbiʻdir. Kadın kendisini sapasağ-
lam hissediyor ve hiçbir teşvîş veya fenâlıkdan şikâyet etmiyorsa, muʻtâdı 
vechile gezebilir. Açıklık bir yerde yaya olarak seyr u tenezzüh fâideden 
hâlî değildir. Lâkin çok yorulmak gebelere hiç gelmez.

Gebeliğin bidâyetinde kadına bir tenbellik gelebilirse de o devirde bile 
yine az çok hareket etmeli, hele taʻâmdan sonra tenezzüh, hazma muʻâ-
venet eder, sinirlilik hâlini giderir, cilde revnak u tarâvet verir, sıhhat-i 
mâderi takviye ve neşv ü nemâ-yı cenîni teʼmîn eyler.
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[371] Etıbbâ-yı Bahriye'den 
Binbaşı rifʻatlü Viktor Bey

M. Le Dr. Victor Bey, Major

Birinci Dâire-i Belediye 
etıbbâsından Binbaşı rifʻatlü 

Nazif Bey
M. Le Dr. Nazif Bey, Major

Gebe bir kadın için günün büyük bir kısmını minder üzerinde uzanıp 
yatmakla geçirmek ne kadar muzırdır!

Gebelere gezmeği ifrâta vardırmamalarını, hele arabalara, tramvaylara 
mümkünse binmemelerini, öyle birçok misâfir kabûl ederek dar bir odaya 
tıkılmamalarını tavsiye eyleriz.

Raks
Gebelerin yapamayacağı şeylerin en birincisidir. Piyano çalmağa ise az 

sürmek ve hüzn-engîz veya ihtirâs-âmîz şeyler çalınmamak üzere müsâʻa-
de olunabilir.

Gebe bir kadın ev işinden geri kalmamalıdır. Râhatsızca olursa bu 
meşâgili bir başkasına tevdîʻ edebilir. Fakat ağır şeyler kaldırmak, döşek 
indirip kaldırmak, kollarını uzatıp yüksek yerden bir şey almak, dikiş ma-
kinesi kullanmak gebeye ve gebeliğe îrâs-ı mazarrat edebilir.
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Seyâhate gelince; gebelerin buna teşebbüs etmemeleri, mümkünse 
[372] teʼhîr etmeleri tavsiye olunur. Çünkü seyâhat birçok avârızıyla ge-
beliği müteessir ediyor. Hele tevakkuf eden âdet zamânlarına tevâfuk eden 
günlerde seyâhat büsbütün fenâdır. Denizde seyâhat de mûcib-i avârızdır.

***

Gebelik esnâsında münâsebât-ı cinsiyeden mümkün olduğu kadar sa-
kınmalıdır. Maʻamâfîh bu bâbda imsâk ve perhîz-i tâm da kâbil olamaya-
cağından mukârenet-i tenâsüliyenin dördüncü ve yedinci aylar arasındaki 
zamânlarda ve âdet zamânlarına tevâfuk etmemek üzere icrâsında o kadar 
bir mahzûr görülememekdedir. Mukârenetin gebeliğe olan sû-i teʼsîr ve 
zarar-ı bâhirine en büyük ve âşikâr bir delîl fâhişelerin gebe kalamamala-
rıdır. Bu hâli nükte-şinâs ve zarâfet-perdâz bir müellif, "merzûʻâtın henüz 
filiz sürmekde olduğu bir zamânda toprağı karışdırıp alt üst etmeğe ve bir 
işi yaptıkdan sonra bozmağa" benzetiyor.

***
Gebe bir kadının elbisesi gelişi güzel intihâb edilmemelidir. Elbise, 

zâten yarı hasta sayılan gebeyi soğumakdan, üşümekden muhâfaza ede-
bilmelidir. Aʻzâsını, husûsuyla rahmi tazyîk altında bulundurmamalı ve 
serbestçe harekete mâniʻ olmamalıdır.

Soğuk, gebelerde sikata, tebevvül-i zülâle bâdî olabilir. Sıkı bir elbise 
dahi aʻzânın vezâifini ihlâl ve teşvîş eder.

Gebelik esnâsında âdî korse kaldırılmalıdır. Birçok etıbbâ gebelikde 
hiçbir vechile korse kullanmağa rûy-ı rızâ göstermiyorlarsa da gebeliğin 
mebdeʼinde meme büyümeğe başlayıp âdetâ [373] çekilmez bir yük hâlini 
aldığı cihetle iyi ve sıhhî bir korseden fâide görülebilir. Gebe bir kadın 
medâr-ı istinâda, elbisesini ve ağırlaşan karnını zabt edecek bir vâsıtaya 
her kadından ziyâde muhtâc değil midir?

Maʻamâfîh korse ıslâh edilse, iyi ve sıhhî olsa dahi yine uzun bir müd-
det kullanılamaz. Gebeliğin ilk ve son devirlerinde korse muzırdır. Bugün 
gebelere memeleri zabt için husûsî cebleri hâvî göğüs yelekleri, korse ye-
rine de "gebelik kuşağı" taʻbîr olunan husûsî bir kuşak tavsiye olunur. Bu 
gibi vesâit-i sühûleti iyice takdîr edemeyenler karın yağı veya karın kuşağı 
tavsiyesini sû-i tefsîr ediyorlar. Kuşağın çocuğu öldürebileceği, vâlideyi 
mutazarrır edeceği zannında bulunanlar pek çokdur.
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Ağı yarık ve aşağısı açık don giymek bedenin aşağı taraflarını rutûbet 
ve soğuğa maʻrûz kılacağından gebeler için pek muzırdır. Fakat mutlakâ 
böyle don giymek husûsunda ısrâr edilirse aʻzâ-yı tenâsülü ön ve arka kıs-
mıyla örtmeli ve üşümemek için de uzun ve boylu gömlek kullanmalıdır.

Kadınlarda bir de çorab bağı, dizbağı vardır. Kadın gebe kaldığını his-
seylediği anda dizbağlarını atmalıdır. Gebe bir kadın, çorablarını korse 
veya kuşağına tutdurmalıdır.

Gebelik esnâsında vücûddaki muvâzenet az çok muhtel olacağından 
gebenin ökçesi ince ve uzun kunduralar giymesi birçok mehâzîr ve mehâ-
liki dâʻîdir.

***

[374] Gebe, hamlinin bidâyetinde sıcak su ile yıkanabilir, hattâ yıkan-
ması lâzımdır da. Kadınlar arasında şüyûʻ bulan binlerce hurâfâtdan biri 
de gebeliğin başlangıcında istihmâmın muzır olması, sonunda ise sık sık 
hammâma gitmenin doğurmağı kolaylaşdırması fikridir. Bu fikr-i zâhib o 
kadar kökleşmi[ş]dir ki, kazârâ menʻ edilse ve kadın güççe doğursa bütün 
kusûr istihmâmın menʻ edildiğine atfolunur.

İstihmâmdan korkmamalıdır. Yıkanmak derinin vezâifini îkâz ve tenbîh 
eder. Vücûd yalnız akciğerler ile değil, deri ile de nefes alır verir.

İstihmâmın sıklığı ise iʻtiyâda tâbiʻdir. Kadınlar haftada, on beş günde, 
bazen tâm ayda bir hammâma giderler. Kadın hammâmda fenâlık hisse-
derse hemen çıkmalıdır. Birçok etıbbâ 33 derece-i harâretdeki bir suda yı-
kanılmasını tavsiye ediyorlar.

Bizim şark hammâmlarında ise harâret bazen 50 dereceden ziyâdeye 
çıkar. Buhâr, havâsızlık, pislik birbirine karışır. Böyle bir hammâmda sa-
bâhdan akşama kadar sâʻatlerce karârgîr olmak zehî cürʼetdir. Sikata, kan 
hücûmuna sebeb olur. Hele böyle sıcak bir hammâmda göbek taşına otur-
mak yâhûd yüksek naʻlînlere binip gezmek şâyân-ı dikkat ve ibret bir ka-
yıdsızlıkdır. Deri soyuluncaya kadar on beş defa sabunlanıp da sonra bir de 
"şöylece temizlendiğini" beyân eden hanımlara ne demeli?

Bir de su ılık olmalı, yani ne pek soğuk ne de pek sıcak olmalı. Gebe-
lere yaz günleri dibi düz bir denizde yüzmemek üzere birkaç dakîkalık de-
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niz banyolarına da müsâʻade edebiliriz. Ilıca [375] gibi sıcak sulara ancak 
hamlin vasatında ve âdet zamânına tevâfuk etmeyen günlerde girilebilir.

***

Hulâsa, gebe bir kadın tarz-ı hayâtını sikata, bir netîce-i fecîʻa-i hûn-en-
gîze müncer olmayacak ve sıhhat ve hayâtını mutazarrır eylemeyecek bir 
tarzda tanzîm eylemelidir ki, hamli ârızasızca sonuna ersin; doğurması, 
lohusalığı dahi ziyânsız, kazâsız geçsin.

[376] MUʻALLİM LORD LISTER

Bundan otuz-kırk sene evveline ircâʻ-ı fikir ve nazar edilirse meydân-ı 
harbde, hastahânelerde, serîriyât-ı cerrâ-
hiyede mecrûh olmuş veya üzerinde bir 
ameliye-i cerrâhiye icrâ edilmiş bîçârele-
rin eriyen, cerâhat ve taʻaffün içinde sö-
nüp tebâh oldukları ameliyâtı icrâ ve tat-
bîk edenler fennin nâmlarını müebbeden 
hürmet ve tevkîr ile yâd edeceği esâtize-i 
mâhireden oldukları hâlde yine bu tahrî-
bât-ı fecâyiʻ-nisârın devâm ve temâdî ey-
lediği görülür. Hattâ çok defa tabîʻatın iyi 
etmek, bir bürʼ-i tâm u iltiyâm ile nihâ-
yet-pezîr eylemek arzu eylediği bir yara-
nın, bir cerîha-i cüzʼiyenin cerrâhın temâs 
etdirdiği zâhiren parlak, temiz, keskin, 
zarîf ve şık, fakat üzerinde gûnâgûn tohum-ı emrâza nikât-ı istinâd vermiş 
bir mişrat ile onulmaz bir yara, mevte müncer olan bir intân-ı mütekayyıh 
hâlini alması bütün cerrâhîni dilhûn eder dururdu. O derecede ki, tedâvî 
kasdıyla mecrûhîne edilmiş olan fenâlıkların bilâhare farkına varılınca 
kalb-i tabâbet hayret ü telehhüfler içinde sızlamışdır.

Lord Lister
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[377] Yaralar için mişratdan başka gûnâgûn müteʻaffin şeylerle yapılan 
tımârlar dahi bir menbaʻ-ı intân ve tehlike idi. Bununla da kanâʻat edilme-
yerek bir yaranın üzerindeki pis, mülevves bağlar, tımâr takımları aynıyla 
diğer bir tâze yara üzerine naklediliyor. İhtimâl muʻâvenet-i bünye ile iki 
günde kapanabilecek olan bir yara pislik sâikasıyla bedenin sâir aksâmına 
da sardırılarak bazen kol ve bacak kesmek, bazen gürbüz, kaviyyü'l-bün-
ye sağlam bir hastayı verem, intân-ı afenî, füsha-i bîmâristân, küzâz (ka-
zıklı hummâ), yılancık gibi vahîm ve memât-engîz hastalıklara dûçâr et-
mek gibi ahvâle sebebiyet verdiriliyor ve cerrâhî hastahânelere girenlerde 
"mezâr"a girercesine bir korku, bir hirâs-ı elîm-i memât peydâ oluyordu. 
Şu ahvâl "iyilik etmezseniz, bâri fenâlık olsun etmeyiniz"den ibâret olan 
usûl ve taʻlîm-i ahlâkî-i Bokratî'ye ne kadar muhâlif, iddiʻâ olunan makâ-
sıd-ı şifâsâzî ile ne kadar mütezâd idi. Fakat bu ahvâl-i elîmenin sebeb ü 
bâdîsi olan gaflet şahsın değil, fennin, maʻlûmât-ı mevcûde-i beşeriyenin 
idi. Fen bu tedâvîleri iyilik maksadı ile yapıyor, cehli, gaflet-i tabîʻîsi sev-
kiyle taht-ı tedâvîsine aldıklarını ya maʻlûlînhâneye yâhûd mezâr-ı tebâh 
ve ademe yolluyordu.

İşte bu "dehşet-i cerrâhiye"nin önünü alan, milyonlarca beşeri pençe-i 
helâk-engîz intândan kurtaran Lister olmuşdur. Pasteur mikrobları birer bi-
rer bulmağa başladığı zamânlar efkâr-ı külliyesinin şaʻşaʻası herkesin gö-
zünü kamaşdırmış idi. Şu keşf-i fevâid-bahşâdan tatbîkât cihetiyle istifâde 
yolunu bulmağa [378] çalışan ilk âlim-i insâniyet-perver, Büyük Britanya 
terbiye-i tatbîkiyesinin bir numûne-i bedîʻi olan Lord Lister'dir.

Lister mikrobları öldürerek yaraları iyice temizledikden sonra üzerleri-
ni de mâniʻ-i taʻaffün ve intân bezlerle, pamuklarla örtmek usûlünü tatbîk 
ve iʻlân edince bütün cerrâhlıkda o kadar azîm bir tahavvül, kâffe-i teşeb-
büsât-ı cerrâhiyede o kadar amîm bir muvaffakiyet çehre-nümâ-yı husûl 
olmuşdur ki, bütün cihânın tabâbet ve cerrâhîsi bu muhterem nâmı sernâ-
me-i defter-i muhallisîn-i beşer ittihâzında tereddüd etmemişdir.

Bugün bedenin en mühim aʻzâ ve cevârihine, en amîk enhâ ve nikâtına 
kadar tereddüdsüz, teemmülsüz, korkusuz giren mişratların idâre ve ha-
rekâtını bu kadar hârık-ı muvaffakiyât ile nâil-i mükâfât eyleyen bu mü-
terakkî ve müteʻâlî cerrâhlığın şu terakkî-i hayret-âverini teʼmîn eden hep 



1307

Lister'in ileri sürdüğü efkâr ve tatbîk ve iʻlân etdiği usûl ve âsâr olmuşdur. 
Vâkıʻâ sonraları büsbütün mikrobsuz ameliyât yapmak usûlü bu muvaf-
fakiyet-i muʻazzamayı tetvîc ile fenn-i cerrâhîyi tamâmıyla resîde-i ser-
hadd-i kemâl eylemiş, ibtâl-i hiss-i umûmî ve mevziʻî de bu kemâle bir 
kemâl-i âlü'l-âl-i diğer zamm u ilâve etmiş ise de bu yoldaki teşebbüsâtın 
ilk mukaddime-i sâtıʻa ve bâhiresini tatbîkât-ı ber-güzîdesiyle berâber fen 
ve ilme ihdâ eyleyen Lister'in mesâʻî-i mebrûre-i ebed-nümâsını fen dâimâ 
takdîr u tahsîn, tekrîm ü tebcîl etmekde ber-devâm olacakdır.

***
Bugün 77 yaşına ermiş bir pîr-i sanʻat olan Lord Lister 5 Nisan 1827'de 

doğmuşdur.
[379] İcâzetnâme-i cerrâhî ve tıbbîsini Londra'da almış, sonra 1855'de 

Edinburg'daki Fenn-i Cerrâhî Mektebi'ne muʻallim muʻâvini, biraz son-
ra Glasgow'daki mektebe serîriyât-ı cerrâhiye muʻallimi olmuş, sonra 
yine Edinburg Serîriyât-ı Cerrâhiyesi kürsî-i taʻlîmine gelmişdir. Nihâyet 
1877'de Londra'daki Kingʼs College Serîriyât-ı Cerrâhiyesi'nde Muʻallim 
Wail Fregsisen'e halef olmuşdur. İngiltere ve İskoçya dârülfünûnları fahrî 
doktoru unvânını alan Muʻallim Lister'e 1884 senesinde "Baron" lakab-ı 
şerefi verilmişdir.

Lord Lister'in mesâʻî-i fenniye ve cerrâhiyesi birçok defalar Büyük Bri-
tanya Cemʻiyât-ı İlmiyesi ve Fransa Encümen-i Dâniş-i Tıbbîsi tarafından 
mazhar-ı takdîr ve mükâfât olmuşdur.

Muʻallim Lister'in şöhret-i hâzırasını teʼmîn eyleyen saʻy-i müebbe-
di cerrâhî-i hâzıra nâm-ı vâlâsını taşımakla vâyedâr-ı iftihâr olan "usûl-i 
tımâr-ı muzâdd-ı taʻaffünî"yi idhâl etmiş olmasıdır. Bu idhâl ve tatbîk sâ-
yesind[e]dir ki, meşâhîr-i cerrâhînden Folkman:

"-Hastanın sıhhat ü selâmetini teʼmîn edecek, yaranın seyr-i âtîsini iyi 
veya fenâ bir müntehâya sevk eyleyecek ilk tımârdır" düstûr-ı ilmîsini vazʻ 
etmiş ve tımârlar usûl-i muzâdd-ı taʻaffün dâiresinde yapılarak intânât-ı 
müteʻaddide-i evveliye ve müteehhirenin önü alınmakda ve yaranın "bâb-ı 
dühûl-i marazîsi" kapadılmakda bulunmuşdur.

Neşriyât-ı müteʻaddidesi arasında Holmʼs System of Surgery unvânlı 
eser-i maʻrifetinin "Betr" ve "Mübtılât-ı His" bahisleri ziyâdesiyle şâyân-ı 
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dikkatdir. Husûsuyla Cerrâhî-i Bilâ-Taʻaffün ve Nazariye-i Cerâsîm un-
vânlı teʼlîf-i meşhûr ve kıymetdârı  -ki, cerrâhlık [380] âlemindeki terak-
kiyât-ı hâzıranın esâsını iʻlân etmişdir-  hîn-i neşrinde Fransızcaya, daha 
birçok lisânlara terceme edilmişdir.

***

Lister, İngiltere Kralı Altıncı Edouard hazretlerinin geçen sene dûçâr 
oldukları "iltihâb-ı aʻver-i mütekayyıh"ı tedâvîye meʼmûr olan heyʼet-i 
meşâhîr-i etıbbâ ve cerrâhînin riyâset-i mahsûsasında bulunmuş ve met-
bûʻ-ı muhtereminin hayâtını kurtarmak husûsunda gösterdiği himem ve 
mesâʻî-i cezîle mazhar-ı takdîr-i vefîr olarak unvân-ı şeref-pîrâsı "lord"lu-
ğa tahvîl olunmuş ve kadr-i âlîsi İngiltere'nin en büyük ve en muʻteber bir 
nişânı olan Dizbağı nişânını taʻlîke lâyık u sezâvâr görülmüşdür.

Lord Lister el-yevm birçok cemʻiyât-ı ilmiye ve fenniyeye riyâset eyle-
diği gibi mesâʻî-i fenniye ve tetebbuʻât-ı amîkasından da geri kalmamak-
dadır. Husûsuyla geçen sene Londra'da inʻikâd eden Beynelmilel Verem 
Kongresi'ne riyâset etmiş ve o esnâda Almanyalı muʻallim Koch'un ve-
rem-i beşerî ve bakarînin mugâyeret-i tabâyiʻine dâir ileri sürmek istediği 
efkâr-ı fenniyeyi birçok delâil-i mukniʻa serdiyle redd ü cerhe müsâraʻat 
eylemiş ve müteverrim ineklerin et ve sütleri hakkında tatbîk edilen usûl-i 
teftîş ve menʻin ibkâsına karâr verdirmişdir.

[381] CEHÂLET SEYYİELERİ19

İşte çıplak boynunda garîb bir halka ile hem cebheden hem arkasın-
dan resmini gördüğünüz şu sâf-dil Konyalı Ali isminde bir rençberdir. Üç 
sene mukaddem Medine-i Münevvere'de hizmet-i askeriyesini îfâ etdiği 
sırada müzmin bir göz hastalığına tutulur. Etıbbâ tarafından icrâ edilen 
tedâvî netîcesinde hastalığı tahaffuf ederse de istibdâlinin icrâsını müteʻâ-
kib memleketine [382] gitmesiyle göz ağrısı orada iştidâd eder. Bu sırada 

19  Servet-i Fünûn'dan.
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bîçâre adam "kırlangıç" nâmıyla maʻrûf 
olup bütün Anadolu'da muttasıl dolaşıp 
duran câhil ve muzır mütetabbiblerin eline 
düşer. Herîfler uzun pazarlıklardan sonra 
dört mecidiyeye mukâbil Ali'nin gözünü 
iyi etmeğe taʻahhüd ederler.

Şöyle bir tedâvîye başlarlar: Evvelâ 
adamcağızı yüz üstü yere yatırıp başına, 
omuzlarına, ayaklarına birer adam oturtur-
lar. İhzâr etdikleri ucu sivri bir soba telinin 
diğer ucuna bir parmak kalınlığında [383] 
atkuyruğu kıllarından mü[te]şekkil bir fi-
til geçirerek resimde görüldüğü vechile boynunun bir tarafından derince 
batırıp öte tarafdan çıkarırlar. Bu kıl demetinin iki ucunu çene altından 
getirip bağlayarak bir halka yaparlar. Gözleri iyi oluncaya kadar bu hal-
kayı çıkarmamasını tavsiye ederler. Şu garîb ve câhilâne tedâvî tabîʻî bir 
netîce-i hasene vermez. Netîce-i hasene şöyle dursun, hastaya îrâs-ı zarar 
eder ve müzmin bir maraz-ı zaʻf-âmîz hâlinde devâm eyler. Zavallı Ali bu 

halka-i cehâleti dokuz ay kadar taşır. Fakat 
halkanın boynunda hâsıl eylediği iltihâb-ı 
şedîde dayanamayarak berây-ı tedâvî Der-
saadet'e gelir. Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Serîriyât-ı Ayniyesi'ne mürâcaʻatla Keh-
hâl-i şehîr Esad Beyefendi'nin taht-ı tedâvî-
sinde bulunur ve iki ay zarfında tamâmen 
kesb-i ifâkat ve âfiyet ederek memleketine 
avdet eder.

İşte bu hâl "kırlangıç" nâm şeâmet-engî-
ziyle mülkümüzde dolaşan ve birçok bîçâ-
releri niʻmet-güzîn-i hayât olan nûr-ı basar-

dan mahrûm eden cehelenin seyyiât-ı ahvâlinden küçücük bir numûnedir. 
Esad Beyefendi'nin bu mesʼele hakkında Meclis-i Sıhhiye-i Umûmiye'ye 
verdiği raporda beyân edildiği üzere kırlangıçlar Konya vilâyeti dâhilin-
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de aynı isimle müsemmâ bir kazâ ahâlîsinden olup zirâʻat, sınâʻat, ticâret 
gibi mesâlik-i meşrûʻadan birine sülûk edecekleri yerde yaz mevsimi gelir 
gelmez posta posta Anadolu'nun her köşesine yayılır ve müdâvât-ı câhilâ-
neleriyle halkın gözlerini berbâd ve kör ederek kazandıkları paraları kışın 
kûşe-nişîn-i istirâhat ve atâlet olarak yerler.

Esad Beyefendi bundan beş-altı sene mukaddem Anadolu'ya meʼmûren 
vukûʻ bulan seyâhatleri esnâsında muʻâyene etdikleri [384] 670 hasta meyâ-
nında 201'inin kırlangıçların vesâtat-ı müdâviyâneleriyle kör ve maʻlûl ol-
duklarını görmüşlerdir. Her sene serîriyât-ı ayniye bu yolda maʻlûl ve boynu 
kaytanlı birçok bedbahtlar gelip sızlanıyor ve ekseriyâ gayr-ı kâbil-i tedâvî 
bir hâle getirdikleri gözlerine ilâc, devâ verilmek için yalvarıyorlar. Zâten 
serîriyâtın müşâhede defterleri de bu gibi kuyûd-ı fecîʻadan âzâde değildir.

Esad Beyefendi raporlarının hâtimesinde şöyle yazıyorlardı:

"-Şu asr-ı medeniyetin şerâit-i ictimâʻiyesiyle kâbil-i teʼlîf olmayan ve 
mevzûʻ olan usûl ve kavânîn-i memleketin bi'l-vücûh hâricinde kalan ve her 
sûretle şâyân-ı teessüf olan bu sû-i istiʻmâlâtın devâmı sıhhat-i umûmiye nâ-
mına hiçbir vechile tecvîz edilemeyecek ahvâlden bulunmağla evvel emir-
de bu kırlangıç eşirrâsının vilâyâtda dolaşıp tabâbet nâmına icrâ-yı vahşet 
ve cinâyet etmekden sûret-i katʻiyede menʻ edilmeleri, sâniyen Memâlik-i 
Mahrûse-i Osmaniye'de dâire-i sirâyeti günden güne tevessüʻ etmekde olan 
emrâz-ı ayniyeye karşı gerek etıbbâ-yı mülkiye ve gerek askeriyeden lüzû-
mu kadar mütehassıs yetişdirilmesi esbâbının istihzârı ve bu kabîl eşirrâya 
kapılan cehele-i halkı sıyâneten tedâbîr-i tahaffuziye ittihâzı muhterem Mec-
lis-i Sıhhiye-i Umûmiye'nin reʼy-i âlî-kâr-ı âgâhîlerine menûtdur".

Mesʼelenin derkâr olan ehemmiyet-i bâliğa ve azîmesine mebnî yakın bir 
zamânda hüsn-i sûretle halledilmesini temennî eyleriz.
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[385] ÇİFT BİR HAYÂTIN AMELİYÂT-I CERRÂHİYE İLE 
TANSÎFİ

Muhît-i tabîʻiyâtda birçok da acâyibât var. Beşer 
rahm-ı mâderden böyle gördüğümüz gibi müşekkil, 
muntazam, tabîʻî ve mûnis-i nazar bir tarzda çıkdığı 
gibi bambaşka, acîb, garîb bir kılıkda, tuhaf ve şâyân-ı 
dikkat ve hayret bir şekilde de çıkabilir. "Acâyibât-ı 
vilâdiye" nâmını alan bu garâib eşkâl o kadar çokdur 
ki, bunların tedkîk ve mütâlaʻa-i esbâbı bile vâsiʻ bir 
fen hâlini almış ve birçok erbâb-ı mesâʻînin mevzûʻ 
ve zemîn-i taharriyâtını teşkîl eylemişdir.

İşte ahîren üzerlerinde pek mühim bir ameliye-i 
cerrâhiye icrâ edilen iki Siyamlı çocuk, Radika-Do-
dika dahi bu acâib eşkâlden birini göstermekde ve 
bu ikiz kardeş birbirine göğsün aşağı tarafıyla, zeyl-i 
hancerî ile muttasıl bulunmakda idi. Erbâb-ı fen bu 
şekle hem-zeyl (xiphopage) nâmını vermişlerdir.

1 Şubat 1904 târîhinde Doktor Doyen'in mişrat-ı mahâret-i bedâ-
yiʻ-nisârıyla birbirinden ayırd edilen bu halîta-i hayâtiyenin tavsîf ve ser-
güzeşti pek garîbdir.

Barnum and Bailey Cânbâzhânesi tarafından Paris halkına [386] bol 
bol seyretdirilen bu iki hârika-i hilkat birbirine yandan yapışık, birinde 
sağ kol, diğerinde sol kol büsbütün yok. Bacakları, sâir uzuvları tâm ve 
mükemmel olduğu cihetle bu iki kızcağız ayrı ayrı konuşuyor, geziyor, 
yiyor, içiyor, temâşâgerlerine nâzikâne ve edîbâne hüsn-i kabûller gösteri-
yorlardı. Fakat her ikisinin de vücûdu pek nahîf ve âdetâ düşkün idi. Hele 
Dodika teverrüm etmişdi. Gitdikçe zaʻf ve dermândegîsi artıyordu. Hattâ 
hastalığı o dereceye gelmişdi ki, bu ikiz yavrular bir müddet daha mütelâ-
sık kalırlarsa Radika'nın da fenâlaşacağı ve hemşiresindeki eser-i ciğer-sûz 
marazından hisseyâb olacağı şübhesiz idi. Bunları muʻâyene eden heyʼet-i 
tıbbiye, biri müheyyâ-yı mahv u heder olan bu çifte mahlûku birbirinden 
ayırmağa, aradaki iltisâk-ı vilâdîyi kaldırmağa karâr vermişlerdi.

Maria-Rosalina
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Zâten buna benzer bir ameliye-i cerrâhiye iki sene evvel Rio de Janeiro 
Mekteb-i Tıbbiyesi muʻallimlerinden Chapot-Prevost  tarafından yapılmış 
ve netâyic-i şifâ-bahşâsı görülmüşdü. O çifte acîbelere de Maria-Rosalina 
nâm-ı müştereki veriliyordu (Resim: Sahîfe 385).

Bu mühim ameliyede Doktor Doyen'e Tissier, Topper gibi iki meşhûr 
cerrâh, kızları bidâyeten klor etil, sonra kloroform ile uyutmak husûsunda 
muʻâvenet etmiş ve yanyana iki masa konularak iki kızlar ayrı birer masa 
üzerine yatırılmışdır.

Doktor Doyen diyor ki:

"-Aradaki nesc-i ittisâlîyi muʻâyene ederken gördüm ki, birbirine bi-
tişmiş olan zeyl-i hancerîler bir şey değilse de yekdiğerine kaynamış ve 
yapışmış olan karaciğerler büyücek bir kitle teşkîl ediyordu. Çocukları da 
pek zaʻîf [387] bularak acele etdim. Deriyi vâsıta-i ittisâl olan nescin ön 
tarafından yardım. Çocukların kanlarını birbirine nakleden en büyük siyâh 
kan damarlarını, bir damla bile kan gâib etmemek üzere kesdim.

Ameliyâtdan sonra Radika ve Dodika'nın ayrı ayrı yataklarda istirâhatleri. 
Kendilerine aralarında ihdâ edilmiş bir oyuncak bebek var.
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Sonra zeyl-i hancerîleri de birbirinden ayırd [etdim]. Hicâb-ı hâcizi teş-
kîl eden etler de birbiriyle karma karış[ık] idi. Mahâret-i mümkine ile iki 
göğsü birbirinden kalb zârlarını açmayacak bir tarzda tefrîk etdim.

[388] Bâb-ı Vâlâ-yı Serʻaskerî 
Teftîş-i İnsânî Komisyonu ve 
Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye ve 
Sıhhiye-i Umûmiye aʻzâsından 
Mîrlivâ saʻâdetlü Pavlaki Paşa

S. E. Le Dr. Pavlaki Pacha Fénerli
G. de b.

Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i 
Şâhâne Fenn-i Kıbâle Muʻallimi 
saʻâdetlü Mustafa Münif Paşa 

hazretleri
S. E. Le Prof. Moustafa Munif 

Pacha

Sonra meydâna çıkan karın içi zârını da kesip ayırdım. Dodika'nın karın 
zârında verem habbecikleri vardı. Veremi epeyi de ilerlemişdi. Karaciğer-
ler âdetâ birbirine kaynamış gibi idi. Kesdikden sonra sallanan zârını üze-
rine getirip sıkışdırarak dikdim. Kesilen damarları da sıkı sıkı bağladım. 
Karaciğeri böyle zor zoruna sıkışdırıp dikerken Dodika'nın iki büyücek 
damarı kesildi. Kan fışkırmağa başladı. Bunları da maniveleli milkatlarla 
yakalayıp bağladım. Karaciğerin ayrılan kısmı Radika'da 8-10 milimet-
re, Dodika'da ise bundan biraz ziyâde bir siʻada idi. Sonra makâsla ka-
rın iç zârının arkadaki kısmını, deriyi kesdim. Dodika'nın karnı açılmışdı. 
Kenârlarından milkatlarla tutdurarak çocuğu öte tarafa kaldırtdım. [389] 
Ameliyâtın bu kısmı sekiz dakîka sürmüşdü. Pek az kan akdı.
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Saʻâdetlü Doktor Babayan Paşa
S. Ex. Le Dr. Babaïan Pacha

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
İlm-i Ensâc Muʻallimi Mîrlivâ 

saʻâdetlü Cemal Paşa
S. EX. Le Prof. Djémal Pacha

G. de b.

Radika'yı el altına alıp karın zârını iyice temizleyerek dikdim. Sonra 
yine Dodika'yı getirtdim. Bunun da karın zârını temizleyip kapadım, di[k]
dim. Masaya birinciyi getirip yarasını iyice muʻâyeneden sonra derisini de 
dikdim. Ötekinin de derisini dikerek ikisini birden yataklarına yatırdım.

Ameliyenin netâyici tabîʻî oldu. Radika'nın harâreti biraz ziyâdeleşdiği 
hâlde Dodika'nın harâreti hâl-i tabîʻîden az idi. Nabız da öyle idi. Bu ikiz 
kızları üç gün güzel besledik. Dördüncü gün oyuncak istediler. Böyle ayrı 
ayrı yatmalarından pek memnûn idiler.

Beşinci gün karınlarına koyduğum fitilleri kaldırdım. Ne kan vardı ne 
cerâhat. Ameliyâtdan sonra Dodika daha [390] beşûş ve müsterîh görünü-
yordu. Artık harâreti azalmış, nabzı 90'a kadar inmişdi. Ameliyeden evvel 
Dodika ne kadar muztarib, hele geceleri dâimâ bir yandan bir yana dön-
mekden ne kadar dûçâr-ı taʻb ü endîşe idi. Şimdi ise her şey ayrılmış, her 
iki kız da biraz râhat etmeğe başlamışlardır.
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İcrâ-yı ameliyâtın on beşinci günü gece sâʻat üçde Dodika, derece-i 
harâreti 36,5 ve aded-i nabzı 90 olduğu hâlde yorgun düşmüş, gaseyân 
etmeğe başlamışdı. Hâlbuki hemşîresi mışıl mışıl uyuyordu. Kıza mikdâr-ı 
kâfi masl-ı sınâʻî şırınga edildi. Nabzı biraz yükseldi. Fakat sabâha yakın 
çocukları uyandırmağa giden râhibe, Dodika'yı ihtilâclar içinde bulmuşdu. 
Kolları sıkışıp sıkışıp açılıyor, gözleri muttasıl dönüp oynuyordu. Muʻâye-
nesine koşan Doktor Podven tırnaklarının birdenbire morardığını görmüş, 
müvellidü'l-humûza teneffüs etdirmiş, masl ve kahvein şırınga eylemiş ve 
harâretini muntazaman azaltmışdır. Çocuğu başka bir odaya kaldırmışlar-
dı. Gidip gördüm. Teneffüs azalmışdı. Teneffüs etdirmeğe, dilini çekmekle 
solutmağa savaşdık. Gözbebekleri ziyâdesiyle küçülmüşdü. Çocuk biraz 
kendine geldi. Fakat biraz sonra birdenbire başka bir teşennüc nevbeti gel-
di. Yüzü seğirdi. Artık nefesi büsbütün kesilmiş, hayâtından eser kalma-
mışdı".

Radika ise henüz ber-hayât ve sapsağlamdır. Fakat zavallı kızı, hem-
şîre-i hayâtından ayrıldı ayrılalı, bir hüzn-i garîb istîlâ etmiş ve güzâriş-i 
hayâtında bir acıklılık, bir sönüklük görünmeğe başlamışdı.

***

[391] Cerrâhlık âleminde yalnız iki defa icrâ edilen bu mühim ame-
liyenin sonuncusu daha şâyân-ı dikkat olup Cerrâh-ı şehîr Doyen'in te-
dâvîhâne-i husûsîsinde icrâ edilmiş ve yirmi dakîkadan ibâret olan imtidâ-
dı esnâsında bir sinematograf âletiyle on beş bin kadar klişeye ameliyenin 
safha safha resimleri çekildiğinden şimdi bu ameliyât Avrupa'nın ekser-i 
cihâtında sahne-i temâşâda kemâl-i intizâm ve anʻanesiyle seyredilmekde 
bulunmuşdur.

Sinematograf cerrâhlıkda bu vech ile ilk defa olarak kullanılıyor. Vâ-
kıʻâ cerrâhîn-i meşhûrenin fikri, veleh ü hayretler içinde bırakan sürʻat-i 
eyâdî ve harekâtını herkese iʻlân ü iʻlâm için bundan emîn ü mevsûk vâsıta 
da olamaz.
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[392] Etıbbâ-yı Müvellide-i 
meşhûreden Doktor Şahbazyan 

Efendi
M. Le Dr. Chahbazian, 

Accoucheur

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Ebeler Muʻallimi Mîralây izzetlü 

Hâfız Hilmi Beyefendi
M. Le Prof. Hafiz Hilmi Bey, 

Colonel

Sıhhat-nümâ-yı Vilâdet ve Rehnümâ-yı Tevlîd
Dokuz ay kadar karnında kanının en musaffâ bir kısmıyla besleyip bü-

yütdüğü yavrucağını doğurmak, dünyâya getirmek, onun sesini, feryâd 
u figânını işitmek ve annelik hakk-ı hürmetine nâil olmak üzere hâzırla-
nan bir kadın, bir hanım bu devr-i hayâtının âzâde ve sâlim geçirilmesini, 
ölümlerden, tehlikelerden, o cân-hırâş feryâd u enînlerden, yırtılırcasına 
tepinmelerden sağ ve âsân kurtulmasını elbette ister. Bu hâli yalnız ken-
disi değil, cemʻiyet, beşeriyet, insâniyet de arzu eyler. Çünkü kadın beşer 
vâlidesi, insâniyet bâğçesi, cemʻiyetin de yarısıdır.

Gebelikde karında tekâsüf ü terâküm eden kuvvetin teʼsîri ile bir hayât-ı 
cedîdenin tahliye-i âniyesinden ibâret olan "doğurmak", [393] hakîkî bir 
buhrân, bazen bir azâb, bir tahrîş, bir elem-i cân-güzârdır. Sağ ve sâlim 
defalarca doğurmuş bir kadın birkaç kereler meydân-ı harb ü vegâya atıl-
mış bir kahramâna, daha doğrusu bu mübârezede az çok yaralanmış bir 
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mecrûha benzedilebilir. Maʻamâfîh, doğurmak kadınlıkda o kadar büyük 
bir korku, bir ihtirâz-ı hırâs-âmîz hâsıl etmişdir ki, böyle çok doğurmuş 
kahramân hanımların bile rahmin takallusât ve teşennücât-ı elîmesi al-
tında pür-halecân titredikleri, korku ve ümîd gibi iki kutb-ı mütezâdd-ı 
âmâl arasında çırpındıkları görülür. Doğrusunu söyleyeyim mi? Korkusuz 
doğurmak her hanımın işi değildir. Bu korkudan dolayı da hiçbir hanımı 
muâhazeye hakk u salâhiyetimiz yokdur. Çünkü doğurmak hastalığa yakın 
bir vazîfe, bazen de dehşet-nisâr bir hâdisedir.

Balat'da Musevî Hastahânesi 
Sertabîbi Binbaşı rifʻatlü 

Dalmadiko Bey
M. Le Dr. Dalmadico Bey, 

Major

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Serîriyât-ı Vilâdiye Muʻâvini 

Mîralây izzetlü Zeki Beyefendi
M. Le Dr. Zéki Bey, Colonel

İşte cemʻiyât ve heyʼet-i medeniyenin kadınlığa tahsîs etdikleri [394] 
medâric-i muʻallâ-yı ihtirâm hep bu gibi müşkil, âlâm-engîz vezâif-i fıtri-
yenin mükâfât-ı müstahıkkasıdır. Kadın doğurduğu, emzirdiği, beslediği, 
büyütdüğü içindir ki, annedir, muhteremdir, muʻazzezdir, "büyük"dür. Fıt-
rat dahi kadınlığa vezâifenin bu güçlüğüyle mütenâsib bir hiss-i zarîf ve 
nezîh şefkat ü meveddet tevdîʻ etmişdir. Bir kere düşünelim: Lohusalık 



1318

döşeğinde, etrâfının, kocasının, bütün âilesinin tebrîkât-ı samîmiyesi, al-
kışları arasında ârâm-güzîn-i mefharet olan bir kadının nazara-i mübâhâtı 
önünde temizliği, süsü, zarâfeti ile parıldayan geniş bir beşikden işitdiği 
tiz ve ifâdât-âmîz bir ses, bir sadâ-yı maʻsûmâne, sâf bir beyâzlık arasın-
dan süzülüp gelen ve ilk sevâik-ı tabîʻiyenin tanîn-i iʻlânından ibâret olan 
ince bir feryâd, nazar-ı dakîk-i hakîkat önünde en vicdân-nevâz ve sâf bir 
levh-i bedîʻ teşkîl etmez mi?

***
Kadına doğururken muʻâvenet etmek, vilâdeti kolaylaşdırmak, bu buh-

rân-ı tabîʻîden kadını da, çocuğu da sağ ve sâlim kurtarmak en mütehattim 
vezâif-i ictimâʻiyedendir. Bu husûsda en ziyâde alâkadâr olan doğuran ka-
dının kendisi, efrâd-ı âilesi, sonra ebeler, ebe hekîmleri, daha sonra halk, 
ümmet, bütün beşeriyetdir.

Âileler şunu iyice bilmelidirler ki, annenin de, çocuğun da hâli, âtîsi, 
bütün hayâtı vilâdet esnâsında ittihâz edilecek sû-i tedâbîrden, görenek, 
hurâfât, taklîd, sâf-dillik, cehl ve teseyyüb sâikalarıyla meydân bulan ve 
hepsini tasvîr u beyân için şu ufacık makâlede yer bulunamayan berbâdlık-
lardan pek ziyâde [395] umulduğundan, düşünüldüğünden ziyâde mütees-
sir olmakdadır. Doğururken veya doğurmak netîcesi olarak ölenler, sönüp 
heder olanlar, envâʻ-ı ıztırâbât içinde imrâr-ı hayât edenler yaşayanlardan, 
sağ kalanlardan ziyâdedir. Nüfûz ve nüfûs-ı ümmete, kuvvet ü kudret-i 
memlekete büyük bir dahl ü teʼsîri olan bu gibi husûslardaki kayıdsızlık 
yalnız günâh değil, âdetâ bir cinâyet, hem de taʻammüdî, kasdî ve ısrârî 
bir katlden ziyâde müstelzem-i mesʼûliyet ve cezâ bir cürm ü şenâʻatdir. 
Bugün hıfz-ı sıhhat, tabâbet bu gibi acıklı hâllerin önünü alacak bütün te-
dâbîr-i vâkıyeyi, telkînât-ı tahlîsiyeyi taʻyîn ve tebeyyün etdi. Artık o eski 
fenâ usûlleri terk ile bunların tatbîk ve icrâsına teşebbüsden başka bir şeye 
ihtiyâc kalmadı.

***
Vilâdetin üç devrindeki vesâyâ-yı tıbbiyeyi serd ederken doğuracak ge-

beye, doğurdacak ebeye, ağrı çekmek zamânına, çocuğa âid olan takayyü-
dâtı ayrı ayrı beyân edeceğiz.

Bütün gebelik müddetinde bazı tedâbîr-i sıhhiyeye tevfîk-i hareket ve 
her hâlde bir veya birkaç tabîbe, bâ-husûs tabîb-i müvellide mürâcaʻat lâ-
zım olduğu gibi haml dokuzuncu ayına doğru erince âile doğuracak ka-
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dının selâmeti ve tabîʻî olarak doğurması için tatbîki îcâb eden tedâbîre 
tevessül etmelidir.

Vazʻ-ı haml yaklaşınca kadını, âileyi en ziyâde düşündüren "ebe in-
tihâbı"dır. Bazı âilelerde bu ebe intihâbı âdetâ teehhüldeki zevc ve zevce 
intihâbı kadar hall ü karârı müşkil bir mesʼele hükmünü alır. "Ebe görücü-
lüğü"ne çıkan hanımları çok gördük.

[396] Etıbbâ-yı müvellide-i 
maʻrûfeden Mösyö Triandéfilidès

M. Le Dr. Triandéfilidès, Accoucheur

Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne 
Serîriyât-ı Vilâdiye Muʻallimi izzetlü 

Âsaf Derviş Bey
M. Le Prof. Assaf Dervich Bey

Vâkıʻâ ebe intihâbı kadar da hem nâzik hem mühim bir mesʼele-i sıh-
hiye yok gibidir. Çünkü kadının ve çocuğun bu zamân-ı buhrânda muhâ-
faza-i hayâtı, vikâye-i sıhhati ebenin maʻlûmât ve iktidârına, faʻâliyet ve 
mesâʻîsine tâbiʻdir. Lâkin bizde ebede aranılan evsâfdan başlıcası "sevim-
lilik", "kadın sıcaklığı" ve görgüsünden dolayı yerinden kımıldanamaya-
cak derecede "ihtiyârlığı"dır.

İkinci Nevsâl'imizde dediğimiz gibi:

"-Ebe intihâbı tabîb intihâbından ehemmiyetlidir. Çünkü hekîm hasta-
yı muʻâyene ile teşhîse nazaran tedâvî eder. Ebe ise kudsiyeti nisbetinde 
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ehemmiyeti ve âdetâ bir hâl-i marazîye kurbiyeti vâreste-i arz u beyân olan 
bir vazîfe-i müşkilenin icrâsına muʻâvenet ve vâlide ile çocuğunun hayâtı-
na hizmet eder. Hekîm muʻâyenesinde, teşhîsinde bazen yanılabilir, bazen 
hastalığı defʻaten teşhîs edemez. Çünkü bidâyet-i marazda teşhîs bazen 
imkânsızdır. Lâkin hastalık anlaşılmasa bile yine [397] tedâvîye devâm 
edebilir. Zîrâ vezâif-i tabîʻiyenin hüsn-i icrâsına hizmet, hummâyı tenkîs, 
vücûdu takviye vesâire gibi usûl-i muhtelife ve kavâʻid-i tıbbiye umûmî 
olup hemen her hastalık için kâbil-i tatbîkdir. Hâlbuki ebe böyle bir hatâ-
ya da dûçâr olsa yani tevlîd etmekde olan bir kadında çocuğun ne yolda 
geldiğini teşhîs edemese, esnâ-yı vilâdetde ittihâzı lâzım gelen tedâbîri ve 
usûl-i müstahsene-i nezâfeti bilmese, ahvâl-i maraziyeyi taʻyîn eylemese, 
daha vâlidesi karnında bulunan çocuğun ıztırâbını ve hemen ânî bir müdâ-
hale ile ihrâcı lüzûmunu anlayamasa, bazı vekâyiʻ ve ârızâtın vehâmet ve 
ehemmiyetini takdîr edemese gerek o vâlidenin ve gerek çocuğunun hâli 
neye müncer olur?20"

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Serîriyât-ı Vilâdiye 

muʻâvinlerinden Tabîb Yüzbaşı 
Burhaneddin Halis Bey

M. Le Dr. Burhan Bey, Capitain

Etıbbâ-yı müvellideden 
Mösyö Ekonomidis
M. Le Economidès, 

Accoucheur

20  Nevsâl-i Âfiyet, 2.
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İntihâb ve daʻvet edilen ebe:

[398] 1-Hanımın hakîkaten gebe olup olmadığını,

2-Gebeliğin kaçıncı ayında bulunduğunu,

3-Ne zamân doğuracağını,

4-Aʻzâ-yı tenâsülünde, havsalasında gayr-ı tabîʻî bir hâl ve

5-İdrârında yumurta akı (zülâl) bulunup bulunmadığını,

6-Çocuğun sıhhatini, nasıl gelmekde olduğunu taʻyîn edecekdir.

Hanım gebe olmadığı hâlde eve bir hayli müddet gidip gelen ve nihâyet 
"çocuğun tepesi elinde" olduğunu ve redd-i zebân ederek boşuna uğraşıp 
duran, aʻzâ-yı tenâsülün ve havsalanın ne hâlde olduğundan bî-haber bulu-
nan, idrârı aslâ muʻâyene etdirmeyip "havâle" hastalığı zuhûrunda kırk se-
neden beri ebelik etdiği hâlde böyle bir şeye tesâdüf etmediğinden (yalan!) 
bahseden, çocuğun darabât-ı kalbiyesini taʻkîbe tenezzül ve nasıl geldiğini 
anlamak için ihtiyâr-ı zahmet etmeyen ebelere pek çok rast geldik.

Tevlîde yakın ittihâz edilecek tedâbîrin en mühimi "temizlik"dir. Ka-
dının bütün bedeni, bâ-husûs çocuğun geçeceği yerler her türlü şevâib-i 
televvüsden âzâde olmalı, fennen temiz, pâk ve tâhir bir hâlde muhâfaza 
edilmelidir.

Daha yeni neşreylediğim Gebelik ve Gebelikde Tedâbîr'de dediğim 
vechile, esâsen kadın demek tuvalet, nezâfet, temizlik demekdir. Bu 
tahâreti en ziyâde aʻzâ-yı tenâsüliyeye tatbîk etmelidir. Hele gebelerde 
aʻzâ-yı tenâsüliye pek faʻâldir. Akıntılara sebebiyet vererek gebeyi 
kaşıntılarla, pişiklerle taʻcîz eder. Gebenin haftada bir hammâma [399] 
gitmesi kâfi değildir. Aʻzâ-yı tenâsüliyenin dışarıdaki aksâmını sabunlu 
sularla yıkamak, orada ifrâzâtın birikdirdiği yağ tabakalarını izâle etmek, 
mümkünse kalevî sular kullanmak îcâb eder. Ber-hayât kadının bu kısım 
aʻzâsında "saprofit" yani mûcib-i taʻaffün mikroblar bulunur. Bunlar parmak 
ile muʻâyene esnâsında yâhûd usûlü dâiresinde yapılamayan bir şırınga ile 
içeriye, ta rahmin ağzına ve bazen içine kadar götürülebilir. Vâkıʻâ rahim 
ve hazîneden gelen akıntıların mikrobsuz olduğu iddiʻâ olunursa da bu o 
kadar emîn bir şey değildir. İşte bu mikrobların vilâdet sâikasıyla bittabʻ 
yara bere içinde kalacak olan aʻzâ-yı tenâsüliyeye sarmaları ve aksâm-ı 
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tenâsüliyenin tamâmıyla temiz ve pâk bulunmaları için kadın sabâh akşam 
aʻzâ-yı tenâsüliye-i hâriciyesini kaynatılmış sabunlu sularla yıkamalıdır".

Vilâdete birkaç gün kadar bir şey kalınca mecrâ-yı tenâsülînin tathî-
rine mübâşeret olunur. Mikrobların hazîneden rahme doğru suʻûdunu 
menʻ edecek olan bu tathîrâtın, hazîneye muzâdd-ı taʻaffün mevâd şırın-
ga etmenin ihmâl ve terki büyük bir tedbîrsizlikdir. Çünkü hâricden giren 
veya hazînede bulunurken sâir mikroblarla birleşerek dühûle yol bulan bu 
mikroblar lohusayı, "hummâ-yı nifâsî" denilen vahîm ve mühlik hastalığa 
maʻrûz ederler. Kim bilir kârilerimin ne kadarı bu gibi tedbîrsizlikler eseri 
olarak refîka, hemşîre ve vâlide gibi en yakın ve en muʻazzez erkân-ı âi-
leden ebediyen cüdâ düşmüş ve bu berbâd hastalığın tahrîbâtıyla ne kadar 
hânümânlar sönmüş, ne kadar evler hanımsız, vâlidesiz, çocuksuz, kimse-
siz kalmışdır!...

[400] Mekteb-i Tıbbiye-i 
Mülkiye Fenn-i Kıbâle 

Muʻallim Muʻâvini Doktor 
Hüsnü Şakir Bey

M. Le Dr. Hussni Chakir Bey, 
Agrégé

Şam Hamidiye Gurebâ-yı 
Müslimîn Hastahânesi Tabîb-i 
Müvellidi ve Ebeler Muʻallimi 
Kolağası rifʻatlü İsmail Ahmed 

Bey
M. Le Dr. Ismaïl Ahmed Bey, 

Accoucheur à Damas. Adjoint-
major
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Hazîne şırıngasını öyle sellemehü's-selâm herkes icrâ edemez. Bunu 
faʻâl, işbilir, dinç bir ebeye yaptırmalıdır. O, ilâcını ve mikdârını, tarzını 
bilir. Fakat kemâl-i teessüfle söylerim ki, ebelerimizin büyük bir kısmı bu 
gibi tathîrâta, temizliğe dikkat etmek şöyle dursun, kendileri pis ve mü-
levves elleriyle müşterîlerinin hazînelerine, rahimlerine hastalık aşılarlar.

Bahsin burasına gelince; pis ebeler hakkında senelerden beri vicdân-ı 
teessürümde feverân edip duran gayz-ı muhıkkı ihsâsdan kendimi alamı-
yorum. Ebelere en ziyâde faʻâliyet lâzım gelen yerinden kımaldamayacak 
derecede tenbel, acûz, şişman ve murdâr olan bir câhileden ne beklenilebi-
lir? O kûşe-i atâletde vurup bol bol kahve ve sigara içmekden, güzellikden 
başka her şeyin câhilidir. Zâten "filân söz ebesidir" taʻbîriyle de ebele-
rin pek zevzek olduklarına [401] işâret etmez miyiz? Kendisini sabun, bir 
entârilik kumaş, kahve vesâire ile daʻvet ederek himemâtından nezâfet ü 
tahâret, yeni elbise giymek ve kuvvetli bulunmak gibi şeyler intizârında 
bulunan zevk-i selîm halka karşı ihmâl ü tekâsül şöyle dursun, bin türlü 
seyyiât-ı cehl ve hurâfât ile mukâbelede bulunan ve hemen hepsi de ebe-
liği annesinden veya halasından mîrâs alan bu acûzelerin müdâhalât ve 
mücâserât-ı cinâiyeleri önünde yüzlerce defalar bir hüzn-i amîk içinde el 
oğuşdurup durmuşuzdur!... Bu serzenişimiz tabîʻî bütün ebelerimize şâmil 
değildir. Onların içinde de hakîkaten faʻâl olanlar, yararlıklar gösterenler 
vardır ki, onlar bittabʻ bu gibi şikâyâtdan masûndurlar.

Hazîneye şırınga icrâsına en ziyâde ağrı çekilmeğe başlandığı anda 
devâm etmelidir.

***
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Etıbbâ-yı müvellideden Doktor 
Arzumanyan Efendi

M. Le Dr. Arzoumanian, 
Accoucheur

Etıbbâ-yı müvellideden Doktor 
Cevahirciyan Efendi

M. Le Dr. Djévahirdjian, 
Accoucheur

[402] Hamlin sonlarına doğru kadının içinde doğuracağı oda taʻyîn 
olunur. Bu oda mahfûz ve havâdâr olmalı ve evin âbdesthâne, kilâr gibi 
televvüsâta maʻrûz olan yerlerine civâr olmamalıdır. Doğuracak bir kadın, 
odasında öyle kalabalık ve izdihâm istemez. Bizde ise, umûmiyetle, tevlîd 
için evin en dar ve "hizmetin kolaylığı" için âbdesthâneye en yakın odası 
intihâb edildiği gibi işçi kadından konu komşuya kadar herkes orada bulu-
nur. Kimi hikâye nakline, kimi sigara tellendirmeğe, kimi dereden tepeden 
konuşmağa, kimi de kendisinin vaktiyle doğururken ne kadar güçlük çek-
diğinden bahsederek zâten heyecân içinde kıvranan bîçâre gebeyi korku-
lar, halecânlar içinde süründürmeğe başlar. Esâsen doğuracak bir kadının 
odası ameliyât-ı cerrâhiye salonu gibidir. İzdihâm ne kadar az, etrâfdan, 
bilinen, bilinmeyen yerlerden gelenler ne kadar mahdûd olursa intân, has-
talık, netâyic-i vahîme-i vilâdet dahi o kadar azalmış olur. Kadını da "al" 
o kadar az basar. Çünkü hummâ-yı nifâsî "al basması" bulaşık ve sârî olup 
en ziyâde böyle mahall-i vilâdete kadar yol bulan ecnebîlerin ötesi berisi 
ile gelmekdedir. Esnâ-yı tabâbetimizde aşçı kadına, ortalık süpüren hiz-
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metçiye varıncaya kadar hâne halkının ağrı çekmekde olan kadının yatağı 
ucuna diz çökerek ve ellerinden birini göğüslerine, diğerini kadının karnı-
na koyarak "ben geldim, sen de gel!" cümle-i âmirânesiyle çocuğa hitâb 
eden ve gâyet temiz tutulması lâzım gelen bir odada âdetâ bir nevʻ resm-i 
geçid yaptıran âileleri görmedik değil.

Odadan müzeyyen, kıvrıntılı ve girintili perdeleri, eski [403] halıları, 
tozlu şeyleri, duvarlarından bî-sûd kâğıdları kaldırmalı. Çünkü mikroblar 
en ziyâde onların üzerlerinde karârgîr olurlar. Odanın derece-i harâretini 
18 derecede sâbit tutmalıdır ki, doğuracak kadın üşümesin. Oda pek de 
sıcak olmamalı. Çünkü artık lohusayı ter döşeğine yatırıp bol bol terletmek 
zamânı geçmişdir. Çünkü sıcak kanı avdet eder, teneffüse mâniʻ olur.

***

Kadın, tabîʻî, bir şey üzerinde doğuracakdır. Eskiden ebeler maʻhûd 
mülevves iskemleleri üzerinde doğurturlardı. Bugün o iskemleleri taşı-
mak güç olduğu için çok defa âdî yemek veya mum iskemleleri üzerinde 
doğurtuyorlar. Bunun için o iskemlenin ayaklarını âdî mülevves bezlerle, 
hırkalarla sarıyorlar:

"Zâten kirlenecek değil mi?" diyorlar.

Bir kadın doğururken yatak üzerinde bulunmalı ve bu yatak âdî ve yer-
de serilmiş bir şilteden ibâret olmayıp husûsî bir tarzda hâzırlanmalıdır. 
Eskiden Avrupa'da ebeler "firâş-ı sefâlet" nâmı verilen dar, küçük bir de-
mir karyola kullanırlardı. Lohusadan lohusaya taşına taşına pek mülevves 
bir hâle geldiği için o karyola bu unvâna hakîkaten lâyık ve taʻbîr dahi 
maʻnîdâr ve muvâfık idi. Hele, bizde olduğu gibi kadının pılı pırtı, eski 
püskü şeyler arasında ve yerde doğurdukdan sonra asıl yatağına nakledil-
mesi hem birçok defalar görüldüğü üzere aʻzâ-yı tenâsüliyenin yırtılma-
sına, birçok kan akmasına hem de oraların dûçâr-ı levs ve intân olması-
na sebeb olmakdadır. Yerde [404] serilmiş mülevves bir döşek üzerinde 
âlet istiʻmâliyle çocuk alan ve aʻzâ-yı hâriciyeyi boydan boya yırtan ebe 
hekîmlerine de maʻatteessüf tesâdüf etmişdim!..
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Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Serîriyât-ı Vilâdiye Muʻallim-i Sânîsi Kolağası 
rifʻatlü İsmail Derviş Bey

M. Le Prof. Ismaïl Dervich Bey, Adjoint-major

Kadın yüksek bir mahalde, bir karyola üstünde, karyola yok ise ot min-
deri üzerine serilerek yüksek yapılmış bir yatakda doğurmalı, ta ki çocu-
ğun çıkacağı esnâda aʻzâ-yı tenâsül el ile tutularak muhâfaza edilebilsin. 
Bu yatak husûsî bir sûretde hâzırlanmalı. Ta ki, akîb-i vilâdetde altındaki 
mülevves bezler alınarak lohusa bulunduğu yerde bırakılabilsin.

Evvelâ döşeğin üzerine bir kat çarşaf serilip onun üzerine de yatak enin-
de ve 1,5 metre tûlünde gayr-ı kâbil-i nüfûz bir nesc (kauçuk bez veya mu-
şammaʻ) örtülür. Tekrâr bunun üzerine bir veya birkaç kat çarşaf serdikden 
sonra üzerine yine evvelki gibi bir kat muşammaʻ veya birkaç kat gazete 
konulur. Hepsinin üzerine de birkaç kat çarşaf örtülür ve bu çarşaflar yata-
ğa İngiliz iğneleriyle rabt olunur. Kadın doğurdukdan sonra bulaşan birin-
ci kat kaldırılır. İkinci kat lohusalık esnâsında yerinde kalır ve pislenirse 
yalnız muşammaʻın üstündeki çarşafı değişdirmekle iktifâ olunur.



1327

[405] Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Fenn-i Kıbâle Serîriyât-ı Vilâdiye ve Ebeler 
Muʻallimi Ferîk saʻâdetlü Besim Ömer Paşa hazretleri

S. Ex. Le Prof. Messim Omer Pacha

Yatak, daha doğrusu karyola ebe ve tabîb etrâfında durabilecek vechile 
yapılıp konulmalı. Öyle odanın bir köşeciğine sıkışdırılmamalı. Duvara 
da yanaşdırılmamalı. Karyolanın ayak ucuna doğru üstüne küvet vesâireyi 
koymak için küçük bir masa yerleşdirilmeli.

***

Ebe dahi lâzım olacak şeyleri hâzırlayacak, kullanılacak mehbil yani 
hazîne şırıngaları câmdan basît ve iki litrelik olacak; kauçuk uç yerine 
câmdan maʻmûl ve müteʻaddid delikli bir masura intihâb edilecekdir (Re-
sim: Sahîfe 406).

Müdevver veyâhûd firâş şeklinde ve en aşağı iki litre su istîʻâb edecek 
kadar, çiniden maʻmûl bir hasta lâzımlıklısı bulundurulacak ve îcâbında 
kadının altına sürülecekdir.

Îcâbında lohusa için kullanılmak üzere yarım banyoluk, elleri sabun 
ve fırça ile yıkamak ve istiʻmâl edilecek ilâclı sulara batırmak için içi sır-
lı lenger (küvet)ler, biri sabunlu, diğeri ilâclı suya konulmak üzere iki el 
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fırçası, yatağın boyunca açılacak bir muşammaʻ, akîb-i vilâdetde lohusa-
ya kuşatılacak bir kemer veya bez kuşak, içinde çocuğun yıkanılacağı bir 
banyoluk, kundak bezleri, çocuğun esvâb sepeti hâzırlanacak.

[406] Lâzımlık

Sütnine iğnesi

Hazîne şırıngası

İngiliz iğnesi

Hasta lâzımlığı
(Üzerine müdevver bir yasdık 

yerleşdirilmiş.)

Yarım banyoluk ki, bedenin aşağı 
yarısı içindir.

Daha vilâdete iki ay kadar bir müddet varken ebe hanım lizol denilen 
muzâdd-ı taʻaffün mâdde (bir litre suya bir kahve kaşığı) ile her birinde 
rubʻ gram aksülümen, bir gram hâmız-ı tartar ve bir-iki damla erguvanî 
çivid mahlûlü bulunan on paket tuz (bir paket bir litre suya konularak hâri-
cen kullanılacak), her biri otuzar gramlık iki kavanoz asid borikli vazelin, 
iki okka kadar ilâcsız idrofil pamuğu, iki yüz gram hâlis ispirto, bir metre 
kadar ipek ve kalınca bir ipek, üç-dört arşın temiz tülbend, bunlardan baş-
ka bol mikdârda kaynatılmış ve gâyet temiz kablara konulmuş soğuk su ve 
ağrılar başlayınca hayli mikdâr kaynar sular hâzırlayacakdır.

Çocuk için hâzırlanacak şeylerden kundak takımını, biri bezden diğeri 
faniladan iki sargıyı, göbeği tımâr etmek için temiz ve yıkanmış bir parça 
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tülbendi, îcâbında çocuğu [407] ovmak için bir mikdâr sirke, konyak veya 
rakıyı unutmamalıdır.

Ebe ve hekîm her türlü avârıza karşı hâzırlıkda bulunmalıdırlar. Ev-
velce bir mikdâr ergotin, lokman rûhu (eter), kloroform yazacağı gibi ya-
nında çocuğun harekât-ı kalbiyesini dinlemek için bir boru, maʻdenî veya 
kauçuk bir mesâne sondası, rahim sondası, mevt-i zâhirî hâlinde doğan 
çocuğu canlandırmak ve teneffüs-i sınâʻî yapmak için lüzûmu olan gırtlak 
borusu, dili çekmeğe mahsûs pens, iğne, iplik, makâs, mişratlar, pervaz 
şırıngası, kan dindirmeğe mahsûs milkatlar, kan çok gelirse hazîneyi tıpa-
lamak ve yumak vazʻ etmek için ilâclı veya muʻakkam tülbendler bulun-
duracak ve ebe hekîmi dahi îcâbında istiʻmâl edilmesi lâzım gelen âlât ü 
edevâtını unutmayacakdır. Ebeye giydirilmek üzere gâyet temiz ve yeni 
dikilip yıkatdırılmış gece entârisi gibi iki-üç beyâz entâri hâzırlanacakdır.

Bir de doğuracak kadının yanında mebdeʼ-i vilâdetden iʻtibâren bir lo-
husa bakıcısı yâhûd aklı başında ve iş görmüş, gâyet temiz ve "eli işe ya-
kışır" birini bulundurmak, vilâdetden sonraki günlerde de bekleyecek olan 
böyle bir kadının muʻâvenet ve dikkatinden istifâde etmek îcâb eder.

***
Her şey hâzır, ağrılar kendisini gösterdi. Vilâdet başlıyor…
Vilâdeti iki zamâna ayıracağız: Rahmin ağzının açılması devri, çocu-

ğun çıkması zamânı.

Ağrılar başlar başlamaz kadına âdî veya gliserinle bir [408] hukne ya-
parak kalın bağırsaklar boşaltılmalıdır. Bu tedbîre mürâcaʻat edilmezse 
çocuğun çıkacağı esnâda makʻaddan da pislikler çıkarak yatağı ve kadının 
aʻzâ-yı tenâsüliyesini bulaşdırabilir.

Her üç-dört sâʻatde bir defa aʻzâ-yı tenâsülün kısm-ı hâricîsini güzel-
ce sabunlayarak idrofil pamuğuyla da temizledikden sonra bir paket ak-
sülümenin bir litre suda eridilmesiyle elde edilen ılık mahlûl ile epeyce 
yıkamalı, sonra hazîneyi yine o mahlûl ile şırınga etmeli. Bu elzemdir. 
Çünkü avâkıb-ı vilâdetin hüsn-i seyri aʻzâ-yı tenâsüliyenin imhâ ve izâle-i 
taʻaffününe vâbestedir. Mesânenin dolgunluğu da akıldan çıkarılmamalı-
dır. Îcâb eylerse tabîb veya ebe sonda ile biriken bevli almalıdır ki, dolgun-
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luk çocuğun serbetçe geçip çıkmasına mâniʻ olmasın; bazen vukûʻu beyân 
edildiği vechile ağrıların şiddetinden, ıkınmaların teʻâkubundan mesâne 
yırtılmasın.

İşte bu esnâda ebe veya tabîb ellerini sert bir fırça ve sabunlu sıcak su 
ile uzun bir müddet temizledikden sonra ve ispirtoya batırdıkdan, keskin 
bir aksülümen veya lizol mahlûlüyle de yıkadıkdan sonra parmağını mec-
râ-yı tenâsülîye sokup rahmen ne derece açıldığını taʻyîn eyler. Ebelerimiz 
en fenâ müdâhalât-ı câhilânelerini bu devirde yapıyorlar. Bîçâre kadını is-
kemleye oturdarak pis ve mülevves ellerini kanât-ı tenâsüliyeye sokuyor, 
bir tarafdan:

"-Ikın kızım, ıkın!..." emr-i acûzânesiyle bî-lüzûm harekât-ı anîfede bu-
lundururken diğer tarafdan da rahmin ağzını yırtarcasına genişletip büyüt-
meğe kalkışıyor ve mütemâdiyen içeride muʻâyenât (!) icrâsıyla oralarını 
ezip yoğuruyor, bir aralık parmağıyla gışâ-yı cenîni de delerek iliği patla-
tıyorlar. Hâl[409]buki iliğin son devre kadar tamâm kalması ve suların ak-
maması vâlide ve çocuğun selâmeti için elzemdir. Bu yolda bir tedbîrsiz-
likle vilâdet gecikdiği, güçleşdiği gibi çok kere deverân-ı demevî-i cenînin 
bozulmasından nâşi çocuk da boğulup gidiyor.

Bu vechile daha zamânı ermediği hâlde kadını vakitsiz ıkındırarak türlü 
türlü ezâ vü cefâda bulunan ve bu sûretle bîçâre gebeyi yorgun düşüre-
rek bilâhare âlet istiʻmâliyle çocuğun alınmasına sebebiyet veren, daha 
ehemmiyetsiz ağrılarda, âdetâ vilâdetin başlangıcında kadını dik bir mer-
divenin üst başına çıkartıp ayaklarını çeldirerek ta alt başa kadar kaydıran 
ve "hık!.." hareket-i anîfesi akîbinde çocuğu bir "boğum" daha indirmeğe 
muvaffak olduğunu mütefâhirâne (!) söyleyen ebe hanımlara (!), acûzelere 
çok tesâdüf etdik.

Çocuk tepesi ile geldiği ve başı leğene indiği hâlde kadın isterse bir ara-
lık yatağında uzanır, isterse oturur, isterse kalkıp gezer. Kadını bîhûde yere 
oturtup bacaklarını açmakla, hareketsizlikle izʻâc etmemelidir. İlik yassı 
olmazsa ziyâdece büyük olursa, zârların birdenbire yırtılması ve suların 
şiddetle akması ile göbek bağırsağının yâhûd kol ve bacağın birdenbire 
fırlamaması için kadın yatağına yatmalıdır.
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Bu zamânda kadına et suyu, süt ve ağrı o derece şiddetli değilse külbas-
dı ve hafîf bir sebze verilebilir.

Ağrı üzerinde olan kadının yanında akrabâsından birinin, pek, pek iki 
kişinin bulunmasına müsâʻade edilebilir. Iztırâblar, feryâd u enînler içinde 
kıvranan bir kadının odası ebeveyn, akrabâ [410] ve komşular için, ehibbâ 
ve oda için "merkez-i ictimâʻ ve mükâlemât" ittihâz edilemez ve edilme-
melidir.

***

Ağrı çekmek pek az bir müddet sürer bir şey olmadığı cihetle uzaması, 
ebe müstaʻid ve şâyân-ı iʻtimâd ise, mûcib-i telâş olmamalıdır. Ne kadar 
acemî, hoppa âileler biliriz ki, ağrı çekmenin birkaç dakîka veya birkaç 
sâʻat fazla imtidâd etmesiyle etrâfı telâş içinde bırakırlardı. Lâkin ebe ha-
nım hâlâ "Meryem Ana eli" taʻbîr olunan bir cezr-i nebâtın suya terkiy-
le açılmasına intizâr eden "gönüllü ebeler"den bulunduğu ve bir lohusa 
evinden diğerine taşınan eski bir kuşakdan, daha bilmem neden imdâd 
bekleyenlerden olduğu hâlde telâş, hattâ ibrâz-ı havf u dehşet tabîʻî ve 
muhıkdır. Çünkü o gibi şeyler geze geze artık âdetâ bir "intân-ı nifâsî âlet 
tevzîʻi" hâlini almışlardır. Doğuracak kadına, o bîçâre muztaribeye "koca-
sının ayakkabı[sı]ndan, köpek yalağından su içiren", daha bilmem hangi 
vâsıta-i hurâfiyeye teşebbüse cürʼet eyleyen ebeler de vardır. Bunlar hep 
pür-hasâr ve felâket-bâr şeyler olmasa yazmağa bile tenezzül etmezdim.

Ağrı çekerken en elîm ıztırâb ü enînler içinde oğunan bir kadına muʻâ-
venet ve onu tesliye dahi bu ıztırâbın geçici bir şey olup yakında vâlidelik 
şerefini ihrâz edince hep unutulacağını beyândan ibâret olmalıdır. Yok-
sa tesliye veya muʻâvenet kasdıyla kadını intânlara, tehlikelere, ölümlere 
sevk etmek iyi bir şey olmasa gerekdir.

***

[411] Unk-ı rahm açıldı:

İşte bu ikinci devirde çocuk doğacak. Bu esnâda evcâʻ u âlâm kadına 
ses çıkartmayacak, zavallıyı âdetâ oğunduracak bir râddeye varır. Cehd-
ler, ıkınmalar birbirini taʻkîb eder. Bu aralık kadını, aʻzâ-yı hâriciyesinin 
yırtılmaması, çocuğun yere düşmemesi, göbek bağırsağının kopmaması 
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için yatağına arka üstü yatırmalı ve üşümemesi için de bacaklarını temiz 
fanilalarla sarmalı, elbisesini birer birer çözüp her tarafını geniş bırakmalı, 
soğukdan muhâfaza için de yünlüce ve sıcak tutucu şeyler giydirmelidir. 
Birçok ebelerimiz bu esnâda kadını yatırmayarak ayakda tutmak iʻtiyâd-ı 
câhilânesinde ısrâr ediyorlar, hâlâ nezâfet ü tahâretin icrâsında ihmâl gös-
teriyorlar. Hele Hıristiyan ebelerimiz senelerden beri giydikleri ve onunla 
birçok hasta müşterîlerini ziyârete gitdikleri sokak elbiseleriyle, fistânla-
rıyla vilâdetde hâzır bulunmak gibi bir cürʼet-i gâfilânede bulunuyorlar ve 
şu hâlleriyle âdetâ bir "bürkân-ı maraz ve intân" gibi etrâfa, her girdikle-
ri lohusaya şerâre-pâş-ı zarar olup duruyorlar!... Ebenin "ebelik elbisesi" 
ayrı olmalı ve her vilâdetden sonra etüvden geçirilip taʻkîm edilmelidir. 
Müslümân ebelerin giydikleri esvâb ise nisbeten sâde ve yıkanır takımdan 
olduğu için bu husûsda meslekdâşları bulunan Hıristiyanlardan daha az 
muhâtaralıdırlar.

Bu devirde ebe her on beş dakîkada bir kere çocuğun darabât-ı kalbi-
yesini dinleyecek ve bu sâyede muztarib kalıp kalmadığını anlayacak ve 
hâl-i tabîʻîden yani dakîkada 140'dan yukarı [412] yâhûd aşağı vurduğun-
da hemen bir ebe hekîmi getirtecekdir. Çocuğun başı, "gelen tarafı" aʻzâ-yı 
hâriciyeye gelince kadın şiddetli bir defʻ-i hâcet hissi duymağa başlayarak 
ayağa kalkmak ister. Lâkin bu duygu bir "hiss-i kâzib"dir. İşte bu esnâda 
ebe hanım aʻzâ-yı hâriciyenin yırtılmaması için lâzım gelen usûle riʻâ-
yet ile muhâfazasına gayret ü ihtimâm eder. Hemen her tevlîdi müteʻâ-
kib aʻzâ-yı hâriciye az çok yırtılırsa da taharruk ziyâde olursa ebe derhâl, 
bilâ-ifâte-i vakit bir ebe hekîmi çağırtacak ve öyle indî ilâclar ve kâbızât 
istiʻmâline kalkışmayacakdır.

***

Çocuk doğdu.

Fakat etrâfın halecân u heyecânı bununla bitmez. Ebe hanım, âile, 
göbeğinin bile kesilmesini beklemeyerek "eş"in, "son"un çıkarılmasına 
müsâraʻat eder ve herkes kadının saçlarını ağzına koyarak öğürtülmesine, 
karnına basılıp ezilmesine, hattâ aʻzâ-yı tenâsüle kadar el uzatılmasına ta-
saddî etmek ister… Bütün ev halkı birbirine bakıp:
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"-Son çıkmadı mı?" suâl-i telâş-âmîzini tekrâr eder. Bu esnâda âilelerin 
teskîn-i fikir ve zihni ne kadar güçdür!.. Lâkin iyi bir ebe böyle şeylere 
bakmayarak, bu husûsdaki taʻcîlin mazarratını bilerek çocuğun göbeği-
ni kesmeli, baygın ve boğuk ise aymağa, yıkamağa, sarıp sarmalamağa 
müsâraʻat etmelidir. Çocuğun "sesi güzel olsun!" diye göbeği bir karış ka-
dar uzun kesmek yalnız bîhûde değil, muzırdır da.

İşte çocuğun başını sıkmak, "baltacı" veya "tablakâr" kafası yapmağa 
çalışmak gibi teşebbüsât-ı câhilâne de hep bu esnâda oluyor. [413] Öyle 
"soku gibi kafalar", "yassı alınlar", çıkık ve sivri başlar yapmak sevdâları 
hep bu cehl-i hurâfât-perdâzânenin âsâr-ı seyyiʼesidir. Şâyed çocuk ölü 
gibi boğuk doğmuş ise ebe usûl-i mahsûsasıyla teneffüs-i sınâʻî icrâsına, 
ağzını, boğazını tülbend ile temizlemeğe ve gırtlağına "hancere borusu" 
taʻbîr olunan husûsî âleti sokarak ufalamağa şitâb etmelidir. Yoksa son çı-
kıncaya kadar bekleyip de sonra sonu ısgara üzerinde kavurmakla "cân"ı 
"eş"den çocuğa göndermeğe ve bu vechile onu aymağa savaşmak câhilâne 
olduğundan ziyâde cinâyetkârâne bir tedbîr ve cürʼetdir. Çünkü bu gibi 
muʻâmelât gâyet ehemmiyetli bir ânın ziyâʻına sebebiyet verir!

Göbeği, damarları, içinde kan kalmadığına emîn oldukdan sonra dört 
parmak mesâfeden bağlayıp kesmeli, temiz bir tülbend ile sarmalı, çocu-
ğun vücûdunda, ötesinde berisinde ve kıvrıntı yerlerindeki yağları biraz 
vazelin veya yumurta sarısı ile silip kaldırmalı ve çocuğu, banyosunu da 
yapdıkdan sonra hıfz-ı sıhhatin tavsiye eylediği vechile gevşek ve sıcak 
tutucu elbise ile sarıp kundaklamalı, beşiğine, daha doğrusu yatağına koy-
malıdır.

Ebe hanım, göbeği keserek çocuğu vâlidesinin büsbütün ayırdığı sırada 
sona merbût göbek bağırsağı üzerine aʻzâ-yı hâriciyeye hemen temâs eden 
yerde bir milkat veya nişâne koyar. Bu nişânenin aşağı sarkması ve aʻzâ-yı 
hâriciyeden yedi parmak kadar inmesi sâyesinde sonun rahimden ayrılıp 
iç ağza düşdüğü anlaşılır ki, işte ancak bu hâlde ebe bir eliyle göbek [414] 
bağırsağını gererek, ötedeki eliyle de karna hafîfçe basarak sonu alabilir. 
Alınan sonun, eşin tamâm olup olmadığını anlamak üzere muʻâyenesi ve 
lohusanın iyice temizlenip aʻzâ-yı hâriciyesinin idrofil pamuğuyla örtül-
mesi dahi lâzımedendir.

***
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Son çıkdı. Lohusa da çörekotu atılmış yatağına yatırıldı. "Kırk bir kere 
mâşâallah!..". Âile şen ve şâtır, çehrelerden sürûr u neşât akıyor. Lohusa 
odasının etrâfına kanepeler dizilir. Herkes "yelyepelek!" beyân-ı tebrîkâta 
koşmağa başlar. Her gelen de iki sâʻatden aşağı oturmaz. Sigaralar, şer-
betler, bir şâdmânîdir ki, deme gitsin!.. Bu hâl nevzâd için de, lohusa için 
de muzırdır, mühlikdir, hastalıkları câlibdir. Hattâ Avrupa'da değil sâir âi-
leler, âilenin aşçı, işçi gibi hizmetkârları bile intân korkusundan nâşi lo-
husa odasına sokulamazlar. İşte "albasan", birçok kadınların uğradıkları 
intânlar hep bu gibi seyyiâtın, âdât-ı redîʼenin mücâzâtıdır. Çocuk ötede 
zâr u nizâr inlerken vâlide de beride hummâlar içinde kıvranır, çok kere 
ikisi birden sönüp gider… Âile reîsleri al basmamak için lohusanın yasdı-
ğı altına kılıçlar, hançerler, karyolanın arkasına süpürgeler koyacaklarına, 
hastanın başını al kurdelâlarla donatmak, yatağın başı ucuna kırmızı bü-
rüncükle bağlanmış soğan, sarımsak koymak gibi bîhûde şeylere tasaddî 
edeceklerine bu izdihâm-ı intân-encâmın olmamasına çalışsalar lohusayı 
da, yavrusunu da daha ziyâde korumuş olurlar!..

[415] Lohusalığın haftasında, daha rahim yerine gelememiş iken daʻ-
vetler, ziyâfetler, kına geceleri vesâire tertîb olunur. Herkes gelir, bir 
şemâtetdir gider. Kıbtiyeler, çengiler, mahalle kadınları, fevc fevc kadınlar 
bir sersemlik ki, taʻrîf edilemez. Bîhûde masraf ihtiyârıyla bunlar yapıla-
cağına zavallı lohusa perhîz nâmıyla yemekden, sudan mahrûm edilmese 
ve hâline dikkat edilerek derece-i harâret-i bedeniyesi muntazaman alınsa, 
"süt hummâsı" filân gibi hurâfâta meydân verilmese, 38 derecenin fevkin-
de bir harâret görüldü mü tabîb-i mütehassıs daʻvet edilerek yeni başlayan 
bir intânın başlangıçda iken önü alınsa daha iyi bir iş görülmüş ve lohusa 
hakkında da daha hayrhâhâne ve hayrkârâne davranılmış olmaz mı?

***

Lohusanın yatağı vilâdetden sonra 3 hafta kadar kaldırılmamalı ve is-
tirâhat ve refâhına, ahvâl-i umûmiyesinin taht-ı takayyüdde bulundurul-
masına çalışılmalıdır. Kadın doğurduğundan iʻtibâren üç gün arka üstü 
yatacak, bilâhare yatağında oturabilecek, dokuz-on gün sonra yatağından 
şöylece inip uzun bir sandalyeye yaslanabilecekdir.

İstanbul'da bazı İranîlerin kadını vilâdetin yedinci, sekizinci günü ham-
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mâma gönderdiklerini gördüm ki, pek fenâ bir âdetdir. Kadını hammâma 
göndermek için "kırk"ı beklemek bile azdır. Rahim tamâmıyla yerine gelip 
de leğen derûnuna ve mevkiʻ-i tabîʻîsine inmedikçe lohusa evinden dışarı 
çıkmamalı ve rahimden gelen akıntı müteʻaffin olmadıkça bâʻis-i telâş ad-
dolunmamalıdır.

[416] Ebe hanım "kırk hammâmı"nda da birçok mahâretler (!), hizmet-
ler gösterir. Lohusanın kollarını, bacaklarını çörekleyip dürer. Bunu tekrâr 
ede ede nihâyet bazı kereler bir çıkık veya kırık da meydâna getirir. Hele 
aʻzâ-yı tenâsüliyeye mest ile basarak "her şeyi yerli yerine" getirmesindeki 
cürʼeti, vücûda bahârât sürerek "zehirlerini aldırması"ndaki muvaffakiyâtı 
şâyân-ı hayretdir… Bu gibi şaşkınca hâl ü hareketler sayıp dökmekle bit-
mez ki!...

Bu hammâm felâketinden çocuk da bî-nasîb bırakılmaz. Derileri soyu-
luncaya kadar sâʻatlerce yıkanıp "şöylece yıkanıldığından" bahis ile çıkı-
lan bu hammâmdan dönüşde vâlide yeni bir intânın başlangıcıyla alevler 
içinde yanarken çocuk da o "adı batası" ihtilâclar, o "boncuk hastalığı"n-
dan mütevellid teşennücler içinde "havâle" ile cân verir. İşte bu gibi birçok 
felâketler hemen her vakit "nazr"a, "hammâm anası"na atfolunagelmek-
dedir!...

***

Artık bu gibi gevezelikleri, sû-i iʻtiyâdâtı, seyyiât-ı cehl ve nâdânîyi bı-
rakmak zamânı geldi. Takayyüdât-ı fenniyenin, medeniyetin teʼmîn eyledi-
ği sıhhat-i tâmmeden, âfiyet-i bedenden istifâde etmekle berâber âilemizin 
rûhu, âlâmımızın refîkası, hayâtımızın lezzet ü neşvesi olan kadınlarımızı 
iyice terbiye ve tenmiye ederek her birinden birçok vâlideler yetişdirmeğe 
çalışmalıyız. Muʻallim-i fâzıl ve şöhret-şiʻâr Pinard'ın dediği gibi:

"-Hemen her kadın iyi bir vâlide olmak istiʻdâdıyla meftûrdur. Birçok 
hayâtları akîm ve bî-meâl bırakan cehâlet, görgüsüzlük, fikirsizlik, terbi-
yesizlikdir".
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[417] HAMİDİYE ETFÂL HASTAHÂNE-İ ÂLÎSİ'NİN 
KARAHİSAR-I SAHİB MAʻDEN SUYU

Memleketimiz gibi arâzîsi, cibâl ü tilâli menâbiʻ-i cesî-
me-i servet ile mâlâmâl bir kıtʻa hemen yok gibidir. Ana-
dolu ve Rumeli'nin herhangi noktasına gidilse oralarda ilk 
önce tabîʻatın mesâʻî-i beşeriyeye bahş ve ihdâ eylediği sâ-
ha-i cesîme-i servet göze çarpar… Arâzî maʻmûr u âbâdân 
ve her cihetden istifâdeye şâyân olmakla berâber vâdî-
lerde, yaylalarda, ötede beride öyle cevâhir-i meknûze 
veya mekşûfe-i tabîʻiyeye tesâdüf olunur ki, vüsʻat ve 
mebzûliyeti akıllara hayret verir. Her tarafda kaplıca-
lar, ılıcalar, akarsular, nehirler, ormanlar, maʻdenler, 
ez-cümle muhtelif tabîʻat ve hâssiyetde maʻden suları 
küşâde ve pek mebzûldür.

Bu hazâin-i fıtratdan hepimizin istifâde etmemiz 
cihetini her an nazar-ı dûr-endîş-i tebaʻa-perverâne-
sinden dûr buyurmayan şehriyâr-ı âlî-tebâr ve velî-niʻ-
met-i ihsân-nisâr efendimiz hazretleri bu defa Karahi-
sarısahib vâdîsindeki mühim ve muʻtenâ bir maʻden 
suyunu nâm-ı muʻallâ-yı hümâyûnlarını taşımakla mü-
bâhî ve müftehir olan ve zâten eser-i merhamet ü şefkat-i şe-
hinşâhîleri bulunan Hamidiye Etfâl Hastahâne-i [418] Âlîsi'ne ihdâ buyur-
mak lütf-ı âlü'l-âlinde bulundular ki, bu ihsân-ı âlîşân yalnız hastahâne-i 
âlîyi değil, belki o zülâl-i bî-misâlden istifâde etmekde olan bütün tebaʻa 
ve zîr-i destân-ı hümâyûnlarını ebediyen müteşekkir ve minnetdâr etdi… 
İşte biz de burada bu lütf-ı muʻallâ-yı hümâyûnun büyüklüğünü takdîre 
medâr olmak üzere o mühim ve nâdîde su hakkındaki mülâhazât ve tak-
dîrât-ı fenniyemizi arz u beyâna müsâraʻat ediyoruz:

Bir maʻden suyundan hakkıyla istifâde edilmek için o suyun şerâit-i 
lâzıme-i sıhhiye dâhilinde cemʻ ve tahzîn edilmesi, şişelere kemâl-i dikkat 
ü iʻtinâ ile doldurulması îcâb edeceği âzâde-i iştibâhdır. İşte gerek Hami-
diye Etfâl Hastahâne-i Âlîsi Sertabîbi saʻâdetlü İbrahim Paşa hazretlerinin 
gerek hastahâne-i âlî kimyâger-i muhteremi merhûm Muʻallim Ali Rıza 
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Bey'in gayret ü himmet-i fevkalâdeleri eseri olarak işin bu ciheti iyiden 
iyiye tedkîk ve kâffe-i şerâit-i lâzıme arîz u amîk tahkîk ve taʻyîn edilmiş, 
gerek menbaʻ civârında gerek depolarda gerek haznelerde suyun hüsn-i 
muhâfaza ve nakline medâr olacak hiçbir masraf ve fedâkârlıkdan çeki-
nilmemişdir. Şişelerin şekli, siʻası, mantarların sûret-i intihâb ve tatbîki, 
suyun fen dâiresinde doldurulması husûsunda ne kadar mesâʻî-i cezîle ve 
mühimme sarf edildiğini bizim gibi işi yakından hayret ve takdîr ile müşâ-
hede edenler bildikleri gibi suyun şişelerde aylarca bilâ-tagayyür dayandı-
ğını gören erbâb-ı dikkat ve mezâk da takdîr ve teslîm ediyorlar.

Suyun nefâset ve tertîb-i kimyeviyesine gelince; bu bahisde Kimyâger 
merhûm Ali Rıza Bey'in kendisine mahsûs bir dikkat-i dakîka ve mümtâze 
[419] ile sebkat eden mesâʻîsi netîcesinde Karahisarısahib Maʻden Suyu 
mevcûd maʻden sularının hemen kâffesine fâik bulunmuşdur. Bu mesâʻî-
yi bilâhare Berlin ve Paris'de müteʻaddid ve meşhûr kimyâhânelerde icrâ 
kılınan tahlîlât-ı dakîka dahi tasdîk eylediği gibi o kimyâhânelerden gelen 
ve en muktedir zevât-ı fenniyenin imzâ ve müşâhedâtını hâvî olan tahlîl 
raporları da hakîkaten iftihâr ve mübâhâtımızı mûcib olacak taʻbîrât-ı tak-
dîriye ile mâlîdir.

Paris'de Taharriyât-ı Tıbbiye Kimyâhânesi'nde Kimyâger-i şehîr Ba-
riedin ve Lechant?! taraflarından icrâ edilen tahlîlâtda Ali Rıza Bey mer-
hûmun tahlîlâtından mütehassıl netâyic tasdîk ve teʼyîd edildikden başka 
Karahisarısahib suyunun "taʻmı latîf, hazmı kolay, pek sâf ve fevkalâde 
şâyân-ı tavsiye bir maʻden suyu olduğu ve bâ-husûs hâvî olduğu hâmız-ı 
fosfor nokta-i nazarından bütün etıbbânın nazar-ı dikkatini celbe şâyân gö-
rüldüğü" beyân edilmişdir.

Yine o raporda deniliyor ki: Karahisarısahib Maʻden Suyu sânî fah-
miyet, südlü, soğuk sular sınıfındandır. Bu cihetden meşhûr Vals maʻden 
suyuna karîb olup onun gibi ifrâz ve hareket-i miʻdevîyi tehyîc eder, safrâ-
yı artdırır, karaciğeri ihtikândan âzâde kıldığı gibi idrârı da tezyîd eder. 
Binâenaleyh miʻde hastalıklarının birçoğunda mühim ve şâfî bir ilâc hük-
münü alır.

Karaciğer kumlarında, karaciğer ihtikân ve iltihâbâtında, böbrek ve id-
râr kumlarında da pek iyi gelir.

Karahisarısahib Maʻden Suyu şeker hastalığında, sıtma ve kansızlıklar-
da, nıkrîsde, müzmin romatizmalarda, betâet-i [420] iğtidâdan mütevellid 
her nevʻ emrâzda hüsn-i teʼsîr hâsıl eder.
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Demir, le[si]tin, manganez, hâmız-ı fosfor gibi mühim mevâddın sânî 
fahmiyât-ı kaleviyeye inzimâm etmeleri bu mübârek maʻden suyunun 
teʼsîrâtını ne derecelerde tezyîd etmekdedir.

Demir, manganez unsurları kansızlıklara pek iyi gelir. Lenfevî olanlar, 
husûsuyla genç çocuklar, kan gâib etmiş olanlar bu hoş taʻm-ı maʻden su-
yundan fevkalâde istifâdeyâb olurlar.

Le[si]tin mâddesi böbreklerdeki kum birikintilerini eritir, idrârın mik-
dârını artdırarak bu erimiş kumları hârice tard etdiği gibi bedenin sâir 
nikâtında çöküp birikmiş olan mevâdd-ı muzâdd-ı temessüliyeyi de defʻ 
u izâle eder.

Hâmız-ı fosfor ise sinir zaʻflarının yegâne devâ-yı muʻammeridir.

İşte böyle hazmı kolay ve latîf bir suda bu kadar kıymetdâr ve nâfiʻ 
mevâdd-ı devâiyenin en sâbit ve kâbil-i istifâde terkîbler hâlinde ictimâʻı 
ile Karahisarısahib Maʻden Suyu birçok nikât-ı nazardan şâyân-ı tavsiye 
bulunmakda ve hakîkaten "ilâhî, Rabbânî, tabîʻî bir zülâl-i hayât-nisâr" 
taʻbîrine mâ-sadak olmakdadır.

***
Bütün cihân-ı medenî kimyâgerân ve etıbbâsının takdîr ve sitâyişleri-

ne lâyık görülen bu güzel ve latîf maʻden suyundan hastalığım esnâsında 
pek ziyâde müstefîd oldum. Bugün medh u takdîri sadedinde şu satırları 
yazarken o ıztırâb günlerinde bu mübârek sudan ne kadar sıhhatyâb ol-
duğumu düşünüyor ve düşündükçe [421] böyle bir suyu bize lütfen ih-
sân buyuran hilâfet-penâh-ı âlî-câh efendimiz hazretlerine minnetdârâne, 
şükrân-güzârâne duʻâlar ediyorum.

Karahisarısahib Maʻden Suyuna bugünlerde İstanbul câddelerinin en 
mühimi olan Eminönü civârında geniş ve zarîf bir satış mahalli açılarak 
topdan veya şişe şişe alacak bütün hastagânın istifâdesi teshîl edildiği ve 
hele fiyâtının bi'l-cümle maʻden sularından ehven olması hasebiyle fakîr, 
zengin herkesin bu latîf ve mübârek maʻden suyundan istifâde edebilmesi 
ez-her cihet sezâvâr-ı şükrân görüldüğü cihetle bu yolda lâ-yenkatıʻ sarf-ı 
mesâʻî buyuran heyʼet-i muhteremeyi an-samîmi'l-kalb tebrîk eder ve 
verd-i zebân-ı sıdk u ihlâsımız olan duʻâ-yı deymûmiyet-i ömr ü iclâl-i 
hazret-i hilâfet-penâhîyi tekrâr eyleriz.
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[422] KEFİR

Bahçekapısı'ndan geçerken en büyük harflerle Şekerci Hacı Bekir mer-
hûmun dükkân kapısı karşısındaki duvara yazılmış olan bu kelime, "kefir" 
elbette nazar-ı merâk ve dikkatinizi celb etmişdir. Belki:

"-Kefir, kefir… Acabâ ne demek?" diyenleriniz de olmuşdur.

Kefir öyle süslü, cicili biçili bir ilâc değil, hab da değil. Maʻhûd gûnâ-
gûn kına kına halâsları, anison maʻcûnu da değil. Hepsinden müessir, hep-
sinden mugaddî, hepsinden hoş bir gıdâ-yı lebenî, bir devâ-yı tabîʻîdir. 
Kefir âdetâ bir "süt bozası"dır ve's-selâm.

Kefir esâsen Kıpçak çöllerinin, Kafkas yaylalarının yâdigârıdır. Kaf-
kasya'daki akvâm-ı dihkânı inek sütünden kefir, kısrak sütünden kımız 
yaparlar. Bunlarda biralardan pek az, meselâ eski kefirde yüzde 2,5, tâze 
kefirde ise yüzde 1,5 kadar küûl vardır. İşte dağlarda, bâdiyelerde, kırlar-
da, bayırlarda yaşayan Kafkasyalılar bunu Rabbânî bir gıdâ, kendilerine 
mahsûs bir mâide-i lezîze gibi telâkkî ederek bol bol içerler.

Kefirin teʼsîrât-ı sıhhat-bahşâsı Kafkasya'da icrâ-yı sanʻat eden Rus 
etıbbâsının nazar-ı dikkatini celb etmiş, sonra bu mâyiʻât bir takrîb yerli-
lerden alınarak mâye-i tahammürünün ne olduğu aranmış, bir mantar ile 
bir de çift çift birleşmiş yuvarlak veya beyzî tomurcuk şeklinde bir mik-
robdan ibâret olduğu bulunmuş, hattâ [423] o mikrob ayrıca üretilip mâ-
hiyet ve tabîʻat-ı hayâtiyesi de tedkîk edilmişdir. Bu maya hâricen hâvlîce 
ve âdetâ mini mini bir karnabahar şeklinde beyâz sarımtırak bir dânedir.

Maya, sütün içine atılınca kabın dibine çöker. Derhâl süt tahammür et-
meğe başlar. Hâmız-ı fahm kabarcıklar şeklinde çıkarken mayalar da o 
fükâʻalarla berâber yüze çıkarlar.

Kafkasyalılar tulumlarına sütü doldurup içine de biraz maya atar, son-
ra yollarına, işlerine devâm ederler. Arada sırada tulumun dibindeki tâze 
mayanın teʼsîriyle tahammür eden bu mâyiʻden birkaç yudum içer yine 
çalışmağa başlarlar.
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Kefir yapmak için ticâretdeki bayat mayayı alıp muʻakkam süt derûnu-
na atarak tahmîr etmelidir. Bu kefir uzun bir müddet muhâfaza edilemez. 
Sıcağa, soğuğa dayanamazsa da sâye-i fende onun da çâresi bulunmuş ve 
birkaç ay saklanabilen kefirler istihsâl olunmağa başlanılmışdır.

Lezzeti mayhoş ve ayrandan daha lezzetli olan bu mâyiʻ, hazım yolları, 
miʻde ve bağırsak ağrıları için en müessir bir devâ ve gıdâ olup husûsuyla 
mini mini yavrucukların muʻannid ishâllerinde, her türlü etʻimeden tiksi-
nip bıkan veremlilerde seve seve içirilir bir gıdâ-yı devâîdir. Kefir istihsâ-
linin taʻammüm ü intişârı muhâfaza-i sıhhat ve ağdâ-yı etfâl ve meslûlîn 
nâmına arzu olunacak terakkiyâtdandır.

[424] MUʻALLİM VIRCHOW

Müteveffâ Muʻallim Rudolf Virchow

Geçen sene bu zamânlar bütün Almanya âlem-i tabâbeti, belki de ta-
bâbet-i dünyâ Berlin'de bu koca muʻallimin altmışıncı sene-i fenniye-
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si münâsebetiyle pek parlak şenlikler icrâ etmiş, pür-ihtizâz bir pîr-i rû-
şen-zamîr hâlini alan bu dâhî-i bî-misâli zevk u neşâtlar, neşʼe ve ibtisâmlar 
içinde alkışlamışdı.

O rûz-ı sürûrun ferdâsı sayılan bugün efkâr-ı tıbbiye [425] üzerinde 
senelerce bir teʼsîr-i mühimm-i pederâne ve mürebbiyâne, bir tahavvül-i 
azîm-i müceddidâne icrâ eden bu nıhrîrin âlem-i fen ve tabâbet için pek 
büyük bir ziyâʻ olan gaybûbet-i ebediyesini haber almak ne kadar elîmdir!

***

Muʻallim Virchow tabâbetin cihet-i nazarîsini, telakkiyât-ı tıbbiyeyi alt 
üst eden şahsı nevʻine münhasır bir dâhidir. Her şeyde, her fikirde, her 
nazariyede kurûn-ı vüstâ vâhiyât ve şathiyâtının şemme-i zarar-engîzi his-
solunup durduğu, bir yandan maʻhûd Bruce ve meslekdârânı neşterlerle, 
sülüklerle önlerine gelenlerden okkalarla kan çıkardığı, diğer yanda[n] da 
bin türlü hafâyâsı, mecâhîli, iʻtiyâdât ve anʻanesi ile koca bir tabâbet-i ka-
dîme belki de "ruhbâniye" bütün beşeriyetin başına "şifâ" nâmına "belâ"-
lar, "tehlikeler", ölümler" saçdığı bir leyl-i zalâm-engîzin infilâk sabâhın-
da bir elinde "hurdebîn", diğer elinde "müstahzar" (preparat) olduğu hâlde 
ameliyâthânesinde tedkîk-i mesâil-i hayâtiyeye başlayarak koca bir ilm-i 
maraz-ı hücrevî vücûda getiren, bedenimizin bütün müessesât ve müşte-
milâtını zerre be-zerre, hücre be-hücre arayıp tarayan, emrâzın anâsır-ı 
teşrîhiyede ne gibi tahavvüller, tebeddüller vücûda getirdiğini meydân-ı 
vuzûh ve alâniyete çıkaran bu koca dâhî-i pür-mesâʻî, tabâbet-i hâzıranın 
müessisîn-i fâzılasından biri, belki de o müessisînin en mübeccel ve muh-
teremidir.

Virchow'un hayâtı şâyân-ı tetebbuʻ bir safha-i tekâmüldür. Şehrâh-ı 
hakâyık ve keşfiyâtda bazen metîn ve mukarrer, bazen muhteriz [426] ve 
mütereddid adımlarla muttasıl ilerleyen, meşy ve seyr-i fennîsine âdetâ 
bir sürʻat-i muntazama ve müterakkiye veren bu âlim-i sabûrun mesâʻî-i 
fenniyesinde teʼsîrsiz kalan, hüsrân ve tebâha uğrayan hiçbir şey yokdur. 
Vâsiʻ düşüncesinin her îcâd ve ibdâʻı müsbet, muhakkak bir kazıyye-i fen-
niye hükmündedir.

***
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Pomeranya'da 13 Eylül 1821 târîhinde doğan Virchow esâsen mini mini 
bir çiftçi çocuğudur. 1843 senesinde doktor unvânına nâil olan Virchow, 
biraz sonra muʻallim muʻâvini (privat-docent) olmuşdur. 1847 senesinden 
iʻtibâren refîk-i müşârun mesâʻîsi meşhûr Reinhartd ile birlikde Virchowʼs 
Archives mecmûʻa-i ilmiye-i meşhûresini neşre başlamış ve bu mecmûʻa 
evvel, âhir birçok mütefennin ve ulemânın âsârı için maʻraz-ı intişâr ol-
muşdur.

Bu andan iʻtibâren Virchow pek çok mesâʻî ve taharriyât-ı fenniyede 
bulunarak Pasteur'ün keşfiyâtı zamânına kadar efkâr-ı tıbbiyeyi sevk ve 
idâre edecek maʻlûmât ve nazariyâtı serd etmişdir.

Evvelâ bu mecmûʻanın ilk cildinde "Tıbb-ı Fennînin Esâsları" nâmıy-
la bir muhtıra-i mühimme neşrine ibtidâr ederek eser-i marazın hücreden 
başladığını isbâta çalışmış ve burada serd eylediği delâil-i mukniʻa ve 
yakîniye ile terakkiyât-ı tıbbiyeyi teʼmîn etmişdir.

Virchow bu eserinde diyordu ki:

"-Fennin hâl-i hâzırında öyle hayâlât ve indiyâta kapılmamalıdır. 
Mesâʻî-i fenniye ilerledikçe anlayıp takdîr edeceğiz ki, bu husûsda şâyân-ı 
iʻtimâd olan yalnız müşâhede ve tecrübedir.

Sonra sonra, tevâfür-i saʻy ü gayret ile bir fizyoloji-i [427] marazî teʼsîs 
edilecek, bir maʻmûre-i tıbb-ı fennî vücûda gelecek ve işte bu maʻmûrenin 
en mühim meydân-ı müşkilesi de teşrîh-i marazî ve taharriyât-ı serîriye 
olacakdır".

Daha sonra İlm-i Maraz-ı Hücrevî eser-i güzîni çıkdı. Virchow bu ese-
rinde hücreyi heyûlâ-yı hayât gibi kabûl ve telâkkî ediyor ve bu telâkkîsiy-
le sâha-i fende pek semeredâr ve vesîʻ bir tahavvül hâsıl ediyordu. İşte o 
tahavvülâtın ihtivâ eylediği efkâr-ı şâmile ve külliye hayâtiyûn ve etıbbâ-
nın bedreka-i feyzâ feyz tefekkürât ve taharriyâtı olmuşdur.

İstikâmet-i fen ve hikmeti bu vechile taʻyîn eder etmez Virchow şâyân-ı 
dikkat birçok taharriyât-ı fenniyeye koyuluyor. Teşrîh ve fizyoloji-i ma-
razîye büyük bir ehemmiyet vererek her hastalığın âfât-ı unsuriyesini 
taʻyîne çalışıyor ve hemen dâimâ da muvaffak oluyordu. Sonraları hıfz-ı 
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sıhhat-i umûmiyeyi müstefîd eden taharriyâtı halkı Virchow'un meclûb ve 
meftûn-ı hamiyeti etmişdir.

Virchow yalnız âlim, nıhrîr değil, aynı zamânda mükemmel bir ilm-i 
beşer mütehassısı, bir âsâr-ı atîka müntesibi, hattâ yorulmaz ve bıkmaz bir 
siyâsî, bir gazeteci idi.

Berlin Charité Hastahânesi'ndeki hizmet-i tıbbiyesinden infikâki üzeri-
ne Alman heyʼet-i tıbbiyesinin ibrâm u ikdâmıyla Würzburg Dârülfünûn-ı 
Tıbbîsi teşrîh-i marazî muʻallimliğinde bulunmuş, sonra da Berlin Medre-
se-i Tıbbiyesi muʻallimliğine ısʻâd edilmişdir.

Virchow'un âsârı, meâsir-i irfânı yalnız Alman etıbbâsını değil, bütün 
cihân tabâbetini müstefîd ve ihyâ etmiş, hattâ bugünkü [428] muʻallimîn-i 
tıbb-ı cihânın birçoğu vaktiyle o üstâd-ı zî-kemâlin telâmîz-i fazl ü irfânı 
sırasında bulunmuşdur. Virchow memleketinin siyâset-i umûmiyesinde de 
pek büyük bir teʼsîr icrâ etmiş, hattâ ân-ı vefâtına kadar Reichstag Meclisi 
Aʻzâlığı'ndan infikâk etmemişdir. Bu koca âlimin kürsî-i hitâbet-i siyâsi-
yeden kürsî-i tedrîse, gazete idârehânesinden tecrübe ve taharrî ameliyât-
hânesine koşup durması cidden zarîf bir hamiyet-i fikriyenin tezâhürât-ı 
terakkî-perverânesini ibrâz ederdi…

***

Virchow'un tabîʻat-ı nezîhiyesi, tevâzuʻu, husûsuyla hakîkat-perestliği, 
ilzâm ve iknâʻı pek bâlâ ve müessir idi. Hattâ maʻhûd tenâsül-i tavʻî (tenâ-
sül bi-nefsihî) mesʼelesini redden ileri sürdüğü:

"-Her hücre, evvelce mevcûd bir hücreden vücûdyâb olur" kânûn-ı 
umûmî-i hayâtîsi muʻârızı meşhûr Charles Robin'i o derece sarsmışdı ki, 
koca Charles Robin, Virchow'u düelloya daʻvete kadar çıkışmışdı. Vir-
chow'un bu cede'l-cûyî-i nâ-hemvâra verdiği şu cevâb ne kadar asîlânedir:

"-Meydân-ı fen ve hünerde edilecek düelloların silâh ve âleti, fikir ve 
kalem ve sermâye-i irfân, hakem ve şâhidi de bütün erbâb-ı ilim ve fazl-ı 
cihândır…"

1870 vekâyiʻ-i harbiyesi esnâsında Virchow, Müverrih-i şehîr Mom-
sen ve Muʻallim Du Bois-Reymond  ile berâber Fransız aleyhdârlığında 
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bulunmuş ve şu vazʻ-ı siyâsîsi Fransa erbâb-ı ilim ve kemâlini ziyâde-
siyle dâğdâr etmişdi… Fakat kadir-şinâs âlim bundan birkaç sene evvel 
teşekkül eden bir kongrede Muʻallim-i [429] şehîr Buchard ve daha birçok 
Fransız etıbbâsıyla pek samîmâne görüşerek şu maʻzeret-i hâtır-nevâzâne-
yi serd eylemişdir:

"-1871 vekâyiʻinde Fransa'ya karşı hissiyât-ı şedîde-i hasmâne ibrâz 
etdiğim söylenip duruyor. Bana isnâd olunan sözleri söylediğimde şübhe-
liyim. Fakat öyle müşevveş zamânlarda insân ne söylediğini bilir mi? Bi'l-
farz söyledimse dahi bugün o sözlerden nükûl ediyorum. Benim Fransa'ya 
karşı hiçbir buğz u adâvetim yokdur. Hele Fransız ulemâ ve fudalâsını pek 
ziyâde takdîr ü tekrîm ederim…"

Muʻallim Virchow'un en şâyân-ı takdîr bir meziyeti de terakkiyât ve 
keşfiyât-ı mütetâbiʻa-i fenniyeyi taʻkîb ile intikâd ve kabûl eylemesidir. 
Birçok ihtiyâr ve sâl-hurde mütefenninlerde görülen ve her türlü teceddü-
dât ve keşfiyâta yabancı, hattâ bedbîn bir nazarla bakmakdan ibâret olan 
şâibe-i maʻyûbeden Virchow masûn u muʻarrâdır. O, her keşfi, hakîkatine 
kesb-i ıttılâʻ eylediği her fikri bilâ-tereddüd kabûl ederdi. Hattâ Alman-
ya'da Pasteur nazariyât-ı cedîdesini müstahık olduğu takdîr ve alkışlarla 
selâmlayan ilk âlim-i ciddî Virchow idi…

***

Hulâsa, Muʻallim Virchow bütün hayâtını mesâʻî, şeref, terakkî, muh-
teremiyet içinde geçirmiş ve bu devr-i medîd esnâsında beşeriyete, fenne, 
ilim ve mesleğe, husûsuyla Almanlığın terakkiyât-ı fikriye ve fenniyesine 
unudulmaz, ebedî ve pâyidâr hizmetler etmişdir. Bu hizmetlere karşı, bü-
tün cihân-ı fen ile berâber, Almanya o heykel-i dehâ ve faʻâliyetin karşı-
sında haftalarca el çırpmak, hattâ [430] imparatoruna kadar ona en samîmî 
takdîrât-ı hissiye göstermek üzere değerli ve şâyân-ı tezkâr bir mukâbele-i 
şükrâniyede bulunmuşdur.

Virchow şu ihtiyârlık zamânında geçenki 1900 maʻraz-ı umûmîsi münâ-
sebetiyle Paris'de inʻikâd eden beynelmilel tıb kongresine de riyâset etmiş 
ve orada alkışlar, takdîrler içinde son bir ömr-i mesʻûd-pîrâne geçirmişdir. 
Zâten kendisi birçok senelerden beri Paris Tıb Akademisi'nin müşârikîn-i 
ecnebiyesinden idi.
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Geçen sene vukûʻ-ı vefâtı bütün Almanya'yı âlâm ve teessürâta gark et-
miş ve matbûʻât-ı tıbbiye ve siyâsiye-i cihânda medîd bir vâveylâ-yı teleh-
hüf hâsıl eylemişdir… İşte biz dahi bu münâsebet-i müellime ile şu kısacık 
terceme-i hayâtiyesiyle resmini Nevsâl'imize derc ederek bu üstâd-ı küll-i 
muhtereme karşı ibrâz-ı âsâr-ı hürmet ve taʻzîme müsâraʻat ediyoruz.

[431] VEBÂ İSTATİSTİK RİSÂLESİ

İhsâiyât ve müşâhedâtın şu son senelerde aldığı ehemmiyet ve mukâye-
se-i ahvâl-i sıhhiye için ibrâz eylediği hüs[n]-i hizmet ve delâlet herkesçe 
maʻlûmdur. Karşısına bir istatistik defteri alan adam o mesʼele hakkında 
mücmel, mülahhas, adedî maʻlûmât edindiğine ve bunu ahvâl ve ihsâiyât-ı 
evveliye ile mukâyese ederek terakkînin derece-i vüsʻat ve sûret-i tahak-
kukuna yakından kesb-i vukûf eder.

Bizde de ihsâiyât umûm devâir-i resmiyece kabûl edilmiş ve tatbîkât-ı 
fevâid-bahşâsından istifâde edilmeğe başlanmış ise de husûsuyla hıfz-ı sıh-
hat-i umûmiyeyi menfaʻatdâr eden ihsâiyâtın en mükemmeli, en muvâfık-ı 
şerâit olanı iki-üç seneden beri neşrolunmakda olan Dersaadet Devâir-i 
Belediye Vefeyât İstatistik Cedveli ile geçen sene neşredilen 1317 Senesi 
Dersaadet'de Zuhûr Eden Vebâ Hastalığının İstatistiği'dir.

Şehremîn-i hasâfet-karîni devletlü Rıdvan Paşa hazretlerinin himem-i 
âlîleri ve husûsuyla muktedir, faʻâl, gayûr, esâtize-i fennin idâre-i mahâ-
reti eseriyle zarîf, dil-nişîn bir tarzda tertîb ve tabʻ edilen bu eserin mütâ-
laʻası ile vebâ esnâsında Hükûmet-i Seniyye-i müşfikamızın lütfen sarf 
etdiği mesâʻî-i cezîle, o mühim ve cesîm gayret ü himmetler nazar-ı takdîr 
ve hayret önünde bütün anʻane ve şaʻşaʻasıyla tahakkuk ve tecellî ediyor. 
Görülüyor ki, hıfz-ı sıhhat-i umûmiye, [432] ilm-i emrâz, bakteriyoloji, 
ilm-i emrâz-ı istîlâiye, tatbîkât-ı tathîriye ve tanzîfiye gibi mühim şuʻabât-ı 
fünûnun imtizâcıyla husûlyâb olan terakkî-i âlîyi ifâde eden her müşâhe-
denâme âdetâ bir ilm-i emrâz tedkîknâmesi, mühim bir fasl-ı dikkat ü 
ihtimâmdır. Hastanın ahvâl-i sıhhiyesi, marazın menşe-i ibtidâîsi, âfâtın 
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mevkiʻi ve derecesi, derece-i harâret, nabız, her gün verilen ilâc ve icrâ edi-
len tedâvî, hasta ile berâber kordon altına alınan eşhâs, bu eşhâsın ahvâl-i 
sıhhiyeleri, tathîr ve tebhîr edilen mahâl ve eşyânın tafsîlât-ı nevʻiye ve 
adediyesi, bakteriyoloji muʻâyenesinin sûret-i icrâsı ve netâyici, muzâdd-ı 
vebâ-i maslın şırınga edilip edilmediği, hastalığın keyfiyet-i sirâyet ü in-
tişârı, daha birçok tafsîlât-ı lâzıme, hâsılı hiçbir şey, hiçbir dakîka unutul-
mamış ve bu defter-i ihsâ, âdetâ mühim ve dakîk bir müşâhedenâme-i tıbbî 
hâline ifrâğ olunmuşdur.

Vebâ hastalığının müvezziʻ ve vâsıta-i intişârı oldukları fennen ta-
hakkuk etmiş olan fâreler hakkında ittihâz olunan tedâbîr dahi ayrıca her 
müşâhedenin zeylinde zikredilmiş, bundan başka hastalığın esnâ-yı sey-
rinde şübheli olarak taht-ı tarassud ve tahaffuza alınan ve bilâhare hasta-
lıklarının vebâ olmadığı tahakkuk eyleyen marzâ dahi ayrı ayrı ve sûret-i 
vürûd ve ahvâl-i maraziyeleriyle berâber bir fasl-ı mahsûsda zikr u beyân 
olunmuşdur.

Mukarrerât-ı sıhhiyeden olarak bi'l-umûm devâir-i belediye dâhilinde 
mevkiʻ-i tatbîk ve icrâya vazʻ edilen tedâbîr-i sıhhiye ve tathîrât-ı fenniye 
dahi yegân yegân zikr u beyân olunmuş ve bu sutûrun muʻâyenesiyle en-
zâr-ı hakîkat ve takdîrde tecellî eyleyen himemât-ı ber-güzîde hakîkaten 
cesîm ve mühim ıtlâkına şâyeste ve sezâvâr bulunmuşdur. [433] Yüzlerce 
kantar kireç, kireç kaymağı sarf edildiği gibi en iyi usûl defʻ-i taʻaffünden 
olan formol buhârı ile tathîr-i mesâkin edilmeğe bile mürâcaʻat olunarak 
pek ciddî, âm ve şâmil netâyic-i hasene iktitâf edilmişdir.

Eserin nihâyetinde vebâ hastalığının Dersaadet'de zuhûr u intişârı hak-
kında tedkîkât-ı fenniye ile bu hastalığa dâir bazı müşâhedât ve mütâlaʻât-ı 
sıhhiye beyân edilerek marazın tabîʻatı, keyfiyet-i sirâyeti, eşkâl-i serîri-
yesi, sûret-i seyri, tatbîk edilen tedâbîr ve icrâât-ı sıhhiyenin kifâyet ve 
netâyici, tedâvî ve tedâbîr-i şâfiye ve vâkıyesi belîğ ve mûciz bir tarzda 
ifâde ve tasrîh edilmiş ve şu mühim terakkî-i sıhhî müessesât ve mecâlis-i 
sıhhiyemizin şâyân-ı iftihâr bir gayret-i bâlâ-terînini iʻlân eylemişdir:

"-Vebânın mûcib olduğu vefeyât hüküm-fermâ olan istîlânın derece-i 
şiddetiyle mütenâsib olup ezmine-i sâbıkada ve el-hâletü hâzihî Hindis-
tan'da hüküm-fermâ olan büyük istîlâlarda vefeyât yüz altmışdan doksana 
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kadar çıkmış ise de Dersaadet'de zuhûr eden işbu hafîf istîlâda vukûʻ bulan 
26 musâbdan yalnız sekizinin vefât etmiş olmasına nazaran vefeyâtın yüz-
de otuz bulunduğu tebeyyün eder".

Hâsılı, sâye-i hümâ-vâye-i hazret-i zıllullah-ı aʻzamîde sâha-i tatbîk ve 
icrâya vazʻ olunan usûl ve tedâbîr-i sıhhiyenin mirʼât-ı tavsîf u beyânı olan 
bu eser-i ihsâî ez-her cihet usûl ve terakkiyât-ı hâzıraya mutâbık ve bu yol-
daki ihsâiyât-ı garbiyenin bile birçoğuna fâik görülmüş ve tertîb ve neşri 
husûsunda bezl-i himmet ü gayret buyuran zevât-ı kirâm-ı dirâyet-ittisâ-
mın mesâʻî-i mebrûre ve cezîleleri sezâv[â]r-ı takdîr-i firâvân ve şâyeste-i 
mezîd-i şükrân bulunmuşdur.

[434] BEŞİK ETRÂFINDA

"-En büyük meydân-ı maʻreke, beşikdir".

Mini mini çocuğun mehd-i ârâmişine nazar-endâz olan bir ninenin o an-
daki duygusu, hissi ne kadar tatlı ümîdlerin mirʼât-ı tecellîsidir. Bu naza-
ra-i şefkat ü meveddetin o sîmâ-yı safvet-intimâda ne bedîʻalar, ne tecellî-
ler aradığını görüp anlamamak kâbil midir? İşte her türlü sadâkatleri îsâr u 
infâka müheyyâ olan bu mihribânî-i mâderâneyi aydınlatmak, vâlidelerin 
bu şâyân-ı hayret ve takdîr hissiyât-ı şefkatlerini her dem müterakkî bir 
fenn-i âlînin telkînâtına vesîle etmek, annelere evlâdlarına sarf eyledikleri 
ihtimâmâtda ne kadar kusûrlar, terâhîler îkâʻ eylediklerini göstermek ve 
şu insân yavrularının muhâfaza-i sıhhat ve hayâtına taʻalluk eden husûsâtı 
iyice öğretmek için her an ve zamân serd ü beyân-ı nesâyihden geri dur-
mamalıdır. Çünkü memlekete edilecek en büyük hizmet bu istikbâl adam-
larının sıhhatlerine dâir beyân-ı mütâlaʻadır. Binâenaleyh şu mütâlaʻât ve 
maʻrûzât ile birkaç çocuğun hayâtını kurtarabilirsek bizim için ne büyük 
bahtiyârlıkdır.

***

Yeni doğan bir çocuğun kudûmü âilenin medâr-ı sürûr u neşâtıdır. Vic-
tor Hugo'nun meşhûr bir manzûmesinde dediği gibi:
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"-Çocuğun kudûmünü âile sürûr sayhalarıyla karşılar. Beşikden parıl-
dayan o iki mini mini tatlı göz bütün gözleri aydınlatır".

[435] Tıfl-i nev-bedîdin tâze yanaklarında bedîdâr olan âsâr-ı sıhhat, 
dudaklarında, gözlerinde uçuşan gâze-i tebessüm herkesi, husûsuyla an-
neyi ne kadar sevindirir!... Fakat birdenbire hiçden bir sebeb ile o gülgûnî 
yanaklar sararıp solar, birbirine geçer, gözler incilâsını gâib ederek çukur-
laşır, yavrucağız gitdikçe zaʻîfler. Bu hâlde zavallı vâlide ne muzlim ne 
hüsrân-engîz endîşelere dalar, ne müellim halecânlara ne şedîd ıztırâblara 
dûçâr olur!... O zaʻîf, o cılız mahlûkun hayâtı âdî bir sebebin, bir hîçin 
söndürebileceği bir kıvılcım, bir şerâre-i nâçîz gibidir. Çocuklarda her hü-
cûm-ı marazî bir gâye-i nühûset-engîze erebilir. Bu ânî hamlelerin tehâ-
cümât-ı şedîdesine karşı vesâit-i müdâfaʻamız yok gibidir. Zâten tabâbet-i 
tıfliye hıfz-ı sıhhatden ibâretdir. İşte bu zaʻîflik, bu nâziklik yavrucuğunun 
selâmeti için hayâtını bile fedâya âmâde olan anneleri meʼyûs ediyor. Etse 
de yeri vardır. Çünkü çocuğun istikbâl-i sıhhîsi, bünye-i âtiyesi hayâtın ilk 
devrindeki takayyüdât-ı sıhhiyeye, verilecek terbiye-i mâddiyeye tâbiʻdir.

Şimdi bu müşfik, bu sâdık mürebbiyelere:

"-O nâzik ve ince hayâtları kıran, heder eden hep sizin bilmeyerek, 
anlamayarak, gûyâ yavrularınızı sıyânet ü muhâfaza etmek fikriyle sarf 
eylediğiniz emekler, gayretlerdir" deseniz taʻaccüb ü hayretlerinden şa-
şırıp kalırlar! Fakat hakîkat-i hâl bu merkezdedir. İlk yaşların terbiye ve 
tenmiyesi husûsunda tatbîk edilen bazı usûlün abesliği, bîhûdeliği ne ka-
dar âşikârdır! Yeni doğan evlâdlarının yaşadıklarını, güzel güzel büyüyüp 
adam olduklarını görmek [436] isteyenlerin o zavallılara çekdirdikleri iş-
kenceler, ıztırâblar göz önüne getirilirse bu arzu ile o muʻâmele arasındaki 
tezâd, o mantıksızlık, o muhâkemesizlik ibret-âmîz olduğu kadar da iğrenç 
görülür. Evet, bu bir hakîkatdir. Beşeriyet ta mehd-i zuhûrundan beri evlâ-
dının neşv ü nemâ-yı mâddîsine engel olmak, onu her türlü esbâb-ı zaʻf ü 
hüzâle maʻrûz bulundurmak husûsuna musırrâne çalışmakdadır.

***

Zannolunur ki, bidâyet-i hilkatde, medeniyetin ilk devirlerinde çocuk 
âdetâ bir nebât gibi hâl-i tabîʻîsine bırakılmış ve kendi kendine büyümeğe 
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alışdırılmışdır. Hayır, öyle değil. Garîb bir sevk-i tabîʻî en vahşî akvâmı 
bile yavrularını tabîʻîlik hilâfında yetişdirip büyütmeğe sevk ediyor. Ak-
vâm-ı vahşiye mini mini yavrularının kafataslarını sıkışdırıyor, âdetâ ha-
mur yoğurur gibi ezip büzüyor ve bu tarz ile çocuklarının başlarını daha 
güzel bir şekle sokmak hevesine düşüyorlar. Afrika-yı Cenûbî'nin bir kı-
sım yerlilerince en güzel baş, kelle şekeri biçiminde ve mahrûtî olanlardır. 
Sibirya'daki Kırgızlar elleriyle çocuklarının burunlarını basa basa yassılaş-
dırıyorlar. Burun kısa ve yassı oluyor, göz çukurlarının kenârı birbirinden 
uzaklaşarak genişliyor, elmacıklar dahi çıkıklaşıyorlar.

Bu gibi fenâ âdât yalnız vahşîlerde bulunmuyor. Avrupa'da Fransa'da, 
Almanya'da dahi var… Ne hâcet, çocukların başlarına geçirilen sıkı, dar 
takyeler hâlâ nazar-ı teessüfümüz önünde [437] sırıtıp durmuyorlar mı? 
İşte karargâh-ı tefekkür ve mahfaza-i akl u idrâk olan bir uzvu sıkışdı-
rıp bozmak ve çukurlaşdırmakdan ibâret olan bu berbâd âdetler dimâğın 
vezâifini, neşv ü nemâsını ihlâl ederek çocukları alık, akılsız, budala edi-
yor.

***

Maʻhûd kundaklar dahi hâlâ mini minilerin o nâzik ve nârîn vücûdlarını 
sımsıkı, tortop edip duruyor. Bu berbâd âlet, tufûliyet-i beşeriyeyi ne kadar 
mutazarrır etmişdir! Tâze, yumuşak, nerm ü nârîn bir vücûdu çeke çeke 
bağlamak, âdetâ kalıba döker gibi sıkışdırmak ne kadar şaşkıncasına bir 
hareketdir! Hattâ İsveçli bir müellif 18'inci asr-ı Mîlâdîde İsveç'de senede 
yedi-sekiz yüz çocuğun böyle anne eliyle boğularak öldürüldüğünü beyân 
ediyor:

"-Serbest harekât ile bedenin tebdîl-i şekil etmesinden havfen vücûd 
tazyîk altına konularak biçimsiz bırakılmakda istiʻcâl gösteriliyor. Sakat 
kalmamak için beden ihtiyârî olarak hareketsiz bırakılıyor. Deniliyor ki, 
çocuğun ilk sadâsı feryâd u figândır". Evet, pek doğru. Çünkü daha ân-ı 
tevellüdünde izʻâcâta başlanılıyor ve çocuğun vâlidesinden ilk nâil olduğu 
hediye zincîr-i esâret, ilk tedâvî işkence ve mihnet oluyor21.

Kundak abes oldukdan başka bir eser-i vahşetdir de. Çocuk [438] kun-

21  Sıhhat-nümâ-yı Nevzâd –Kundak, Beşik, Emzik–, Doktor Besim Ömer.
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dak nâmını alan bu sayısız, hesâbsız bezlere bazen o kadar ziyâde sarılır 
ki, yüzü ihtikân alâmeti olmak üzere morlaşır da ebeveyn bu hâlden bir 
parça olsun merâk ve telâşa düşmezler. Zîrâ hepsi de çocuklarının "mum 
gibi doğru" olmasını arzu ederler. Çocuğun bacaklarını mum gibi doğru 
kılmak, çocuklarını sevbek kullanarak temiz bulundurmak fikr-i sakîmiyle 
kundağa sımsıkı sararak zavallı maʻsûmları "fıtık" illetine uğratan vâlide-
lere, söz anlamaz bacılara, nasîhat kabûl etmez ebelere çok, hem de pek 
çok tesâdüf etdik.

Çocuk yuvası olan beşikler çok kere birer "hapishâne-i etfâl" gibi olu-
yor. Pek dâr, tahta kehlesi vesâir mûziyâta makar olan beşiğin üzeri de 
sımsıkı örülmüş bezlerle örtülüyor. İçinde olan mini mini ile birlikde etrâfı 
bağırdak nâmını alan o bitmez tükenmez bağlarla sarılıyor. Böyle bir beşik 
"mezâr" ve "dâr-ı bevâr" tavsîfinden başka neye lâyıkdır?

***

Hele çocuk biraz hastalansın, bir tûfân-ı muʻâlecât kopar. Annelerde 
tecellî eden garîb bir meyl ve arzu hastalığı dâimâ garîb ve esrârengîz şey-
lere atfetdirir. Cinler, periler, ifrîtler, gûnâgûn hayâlî şeyler ithâm olunur 
ve bunları kaçırmak için çocuğun başına soğanlardan, sarımsaklardan, 
sayısız çörekotundan, kırk dükkân süprüntüsünden çıkınlar, böcekbaşı, 
hammâm anasının küçüğü, naʻleyni vesâir akla gelmeyen bin türlü şeyler 
takılır. Kurşunculara, bakıcılara, fâlcılara, [439] kırpacılara koşarlar. Sim-
siyâh, lekesiz tavuklar, horoslar kesilerek kanları çocuğun ötesine berisine 
sürülür. Hattâ yılanbaşlarından müşekkil askılar, kılâdeler tertîb olunur, 
"akrom" olmuş diye arkası kesdirilir. Daha bilmem ne şaşkınlıklara sapılır. 
Maʻatteessüf bu gibi ahvâl, bugün bile halkın pek az olmayan câhil kıs-
mında zannolunduğundan çokdur.

***

Evet, çocuğuna iyi bakmağı bilenler ne kadar azdır. Tedbîrsizlikler, süs, 
şaʻşaʻa gibi bîhûde maksadlarla nevzâdların hayât ve sıhhati ihlâl edili-
yor. Çocuğun dudakları tarafındaki süt damlalarını bile silmiyorlar. Te-
mizlikden pek korkuluyor. Üşütmek korkusuyla çocuğun başında pislik ve 
ifrâzâtdan teşekkül eden kabuklara dokunulmuyor bile. Hele banyolardan 
vebâ kadar çekiniliyor. Çocuğun dişleri sürerken nâzik diş etlerine birçok 
yakıcı ve muharriş şeyler sürülüyor.
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Sonra mini miniyi zor ile yürütmek zamânı geliyor. İp, çıkrık, araba, 
askı gibi vâsıtalarla yürümeğe alışdırılmak isteniliyor. O zaʻîf ve nâ-tüvân 
bacaklar nihâyet mukâvemetsizlikden bükülüyor, eğiliyor, hattâ çok kere 
kırılıyor da yine ebeveyn şu ısrâr-ı hodgâmânelerinden vazgeçmiyorlar.

[440] Çocuğun Giydirilmesi
Giydirilecek çocuk ya bebek olur yâhûd bir-iki yaşında bir çocuk.

Bebekleri Nasıl Giydirmeli?
Bebekler üç türlü giydirilebilirler:
1-Kundak
Kundak bir bez gömlekden ibâretdir. Bu gömleğin yenleri önceden 

bir fanila yeleğin yenlerine sokularak hepsi bir libâs hâline konulur. Bu 
yenlerden çocuğun mini mini kollarını kolayca geçirmek için ilk günlerde 
çocuğun ellerine mukavvadan yâhûd kalınca kâğıddan boynuz biçiminde 
birer kolluk geçirilir. Sonra kollarına pikeden bir yelek geçirilerek vücû-
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dun yukarı tarafı arkadan açılır ve oyluklardan yukarıda duran üç parça 
ile iyiden iyiye örtülmüş olur. Binâenaleyh bu bez gömleğe "yelek" nâmı 
verilebilir.

Sonra çocuk karnı üzerine yatırılır ve giydirilen elbiseden her birinin 
iki yarısı birbiri üzerine getirilerek arka iyice örtülür. Çaprazvârî vücûdun 
aşağı tarafı müselles ve üç köşeli bükülmüş bir bez ile müsellesin zirvesi 
çocuğun bacakları arasına gelmek üzere çepçevre örtülür. Sonra kolların 
altında kalmak üzere bedenin etrâfına bir yün bir de pamuk bez sarılır 
ve bu bezlerin aşağı tarafları serbest bir hâlde yâhûd kıvrılarak ayakların 
altına getirilir. Bezler belin ortasında iğnelenince bir nevʻ torba biçimini 
alırlar. Bu usûlde kollar tamâmıyla serbestdirler. Bezler ziyâdece sıkışdı-
rılmazlarsa ayaklar da az çok kımıldayabilirler.

[441] Birbiri üzerine 
mevzûʻ yelekler 

(Gömlek, fanila, pike, 
entâri)

Kundak bezi. Külot 
(kısa don) ile gece için 

yün kundak

Kapanmış külot ve 
fanila eteklik. İp mendil 

ile kapadılmış gece 
kundağı
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2-İngiliz Usûlü
Bu usûlde bez yerine şunlar kâim olmuşdur:

1-Kundak bezinin üzerinden sarılarak faniladan kısa bir don (külot)

2-Yensiz bir fanila entâri, bez veya pikeden yenli bir entâri. Bu entârile-
rin ikisi de pek uzundurlar. Bu usûlde çocuğun ayak ve bacakları büsbütün 
serbest kalırlar.

3-Karışık Usûl
Bazıları yukarıdaki iki usûlü de kullanıyorlar. Çocuğu geceleyin kun-

daklıyorlar. Gündüz ise giydirerek serbest bırakıyorlar. Fence en ziyâde 
maʻkûl ve mantığa muvâfık görülen de bu usûldür.

Bebeği kundaklayıp giydirmekden maksad, idrâr ve pislikleri çocuğun 
derisiyle uzun bir müddet temâsda bulundurmamakdır. Bu maksada riʻâ-
yet edilmezse çocuğun ötesinde berisinde, kasık yerlerinde pişikler hattâ 
çıbanlar hâsıl olur. Bu mahzûrların önünü almak için çocuğu kundaklar-
ken kasık yerlerini bir parça temiz nişasta ile pudralamağı unutmamalıdır. 
Şunu iyice bilmelidir ki, bebek daha bir-iki aylık iken bile temizliğe alış-
dırılabilir. Buna muvaffak olmak için çocuğu ilk günlerde az fâsılalarla 
defʻ-i hâcet etdirmeli ve gitgide bu fâsılayı uzatmalıdır.

Kundak kullanılırsa dâimâ bezlerin pek dar olmamalarına ve bacakların 
birbirinden ayrılmış olmalarına dikkat ve nezâret etmeli, yoksa bacak ve 
uylukların çıkık yerlerinde bezlerin temâs ve tahrîşleriyle yaralar peydâ 
olur.

Küçük Çocukları Nasıl Giydirmeli?
1-Çocukların sık sık nezle olmamalarını teʼmîn için onları her gün so-

ğuk su ile yıkayarak tahavvülât-ı harârete, şiddet-i mevâsime alışdırmalı.

2-Çocuğu giydirirken o elbiselerle oynayıp kımıldanabilmesini taht-ı 
teʼmîne almalı ve koşup gezdikden sonra bir palto giyip giyemeyeceğini 
evvelden taʻyîn etmelidir.
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Çocuğun odası evin en kuytu bir köşesinde olmak üzere intihâb edili-
yor. Kapılar, pencereler kapalı, ne havâ var ne ziyâ. Zâten oda dahi çocu-
ğun cirmine göre intihâb edilmiş. Zavallı yavru, kazârâ dışarı çıkarılsa bile 
arkasına birbiri üstüne [442] birçok ağır elbiseler giydiriliyor. Havâdan, 
ziyâdan korkuluyor. Tahâret ü nezâfetden eser bile yok. Asıl garîbi şu ki, 
bu havf u ictinâbdan maksad, çocuğu sağlam, dinç ve mukâvim kılarak 
hasta etmemek imiş.

Bu fenâ usûlleri, görenekleri, iʻtiyâdları bırakmalı. "Kundak ile gelen 
kefen ile gider" derler. Zaʻf-ı ibtidâî bir maraz-ı dâimîdir. Çocukluklarında 
iyi beslenilmeyen, cılız kalan zavallılar bütün hayâtlarını hastalık içinde 
geçirirler.

Tabâbet iyi çocuk beslemenin tarzını her zamân taʻrîf u beyân ediyor. 
Oda geniş, havâdâr ve ziyâdâr olmalı. Beşik evin cereyân-ı havâya maʻrûz 
olmayan bir köşesine yerleşdirilmeli. Üzerine mûziyâtı geçirmeyecek ka-
dar ince bir tülbend veya muslin perde örtülmeli. Kundak da geniş olmalı. 
İçinde bebeğin elleri, kolları, bacakları, ayakları serbest oynamalı, kımıl-
damalı, büyümeli, şekl-i tabîʻîsini almalı. Beşik dahi ziyâyı arka ve önden 
almalı. Yanlardan alırsa çocuk şaşı olabilir. Bebeğin oyuncakları ucu sivri, 
semdâr boyalarla boyanmış şeyler olmamalı. Çünkü öyle şeyler eline ge-
çen her şeyi ağzına götüren bu mini mini mahlûku incitir. Böyle bir çocuk 
biraz büyür, minderin üzerinde öteye beriye sürünmeğe başlar ve bu vâsıta 
ile etlerini, bel kemiklerini kuvvetlendirir. Sonra ayağa kalkmağı da öğre-
nir. Nihâyet yürür. Bebeğin bu gibi harekâtını büsbütün tabîʻata terk etme-
li, ilişmemeli. Çünkü bu husûsdaki sürʻat ve taʻcîl pek fenâ netîceler verir.

***

Bebek büyümek için beslenilmeli, gıdâ almalıdır. Çocuğun [443] en 
kolay ve en çabuk hazmedeceği gıdâ "anne sütü"dür. Çünkü o bebeğe 
lüzûmu olan her şey onda mündemicdir. Binâenaleyh bir annenin en müte-
hattim vazîfesi çocuğunu emzirmekdir. Bu bir kânûn-ı tabîʻîdir. Süt, anne 
ile çocuk arasında bir râbıta-i tabîʻiyedir. Bu râbıta haleldâr olunca çocuk 
da, anne de heder ve perîşân olurlar. Geçen asırda irzâʻ-ı sınâʻî ile besle-
nen çocuklarda vefeyât yüzde doksanı aşmışdır. Bugün bile vâlide sütüyle 
beslenen çocuklarda vefeyât yüzde 15 iken emzikle beslenenlerde yüzde 



1355

32'dir. İşte çocukların bu vechile telef ü ziyâʻından mesʼûl ü muʻâteb ola-
caklar, yine vâlidelerdir. Bilâ-sebeb-i sıhhî çocuğunu emzirmekden yüz 
çeviren bir anne, pek ağır ve büyük bir mesʼûliyet altına giriyor demekdir.

Çocukları, herkesi, bütün beşeriyeti kadınlığa 
meftûn ve minnetdâr eyleyen hep sütün, sütle 

tevâfuk u terâfuk eden birçok ihtimâmât-ı mâ-
derânenin teʼsîr-i cibillîsidir. Hattâ ezmine-i 
kadîmede annelerin çocuklarını emzirmeleri 
kavânîn-i medeniyeye sokulmuş bir mâdde-i 

mübreme idi. Kurûn-ı vüstâda en bâlâ âi-
lelere mensûb kadınlar bile çocuklarını 
emzirmeği en mübrem bir vazîfe-i fıtriye 
bilir ve bununla iʻlân-ı fahr u mübâhât 
ederlerdi. Fransa kraliçelerinden biri 
hastalığı esnâsında çocuğunun bir câri-

yeye emzirtildiğini haber alır almaz çocuğu yanına getirdip dilciğine ba-
sarak emdiği sütü geri çıkartdırmış ve hayretler içinde kalan [444] etrâf u 
tevâbiʻine:

"-Annelik hakkımı başka bir kadının gasb etmesine tahammül edemem" 
cevâb-ı asîlânesini vermişdir.

***

Kemâl-i teessüfle söyleriz ki, sütnineler gitgide çoğalıyorlar. Onlar ço-
ğaldıkça gûnâgûn fenâlıkları da artıp duruyor.

Merhamet ü şefkat-i insâniye ile mütezâd olan şu sanʻatın her gün baş-
ka bir terakkî göstermesine karşı en hakîmâne bir tedbîr kadınların his-
siyât-ı rakîka ve nezîhelerine ilticâdır. Kadın, vâlide olduğu için muhterem 
ve mübecceldir. Vâlide olmakdan en bîhûde bir sebeble tecerrüd eden ve 
izdivâc ve tenâsülü âdî bir eğlence gibi telâkkî eden bir kadın o ihtirâm-ı 
nisevîden ne kadar bî-nasîbdir… Çocuğunu evin en fenâ bir köşesine, 
menfaʻat-perest, yabancı bir kadının "yaman elleri"ne ısmarlayarak kendi-
si ezvâk u ihtirâsâtını, keselân-ı muʻtâdını taʻkîb eden bir kadında "vâlide-
lik" sıfat-ı fâhiresinden ne kalır? Gaflet ve cehl, kibir ve gurûr gibi rezâil-i 

Evvelden beri kullanılan en fenâ 
emzik
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hulkiyeyi refʻ u izâle ile vicdânı tenvîre, safvet-i fıtriye-i nisâyı, "hakîkî 
kadınlığı" iʻâdeye çalışmalıyız. Düşünmeliyiz ki, bir kadının memeleri 
rûhu, kalbi, meveddeti, şefkat ü mürüvvet-i cibilliyesidir. Onu kendi ev-
lâdından başkasına gönül hoşluğuyla veremez. Bin türlü ilcâât ve menâfiʻ 
sevkiyle verse bile, o mazlûm ve bî-nevâ yavrucağız istemeye istemeye 
verilen o "beyâz damlalar"dan fâide göremez. Sancılar, bağırsak iltihâbla-
rı, ihtilâclar, havâleler içinde kahr u tebâh olur, gider.

Günde birçok kereler bu gibi fecâyiʻ-i hayâtiye karşısında mütelehhif 
ve hayrân, meftûn ve perîşân bulunup duruyoruz. Muhterem [445] kadın-
lar artık vezâif-i necîbenizi biliniz, anne olduğunuzu takdîr ediniz. Bütün 
bir halkın, koca bir ümmetin rûh-ı istikbâli yed-i terbiye ve ihtimâmınıza 
mevdûʻdur. Düşününüz, size ne büyük bir teveccüh, ne kadar müteʻâlî bir 
iʻtimâd irâʼe olunmuşdur. Vazîfenizin bu kıymet-i bâlâ-terînini hakkıyla 
bilirseniz birçok hayâtların, daha hayâl-pezîr olmadan heder u imhâ edilen 
yavrucukların kocaman birer insân, birer ferd-i ümmet olmalarına himmet 
ederek "annelik" nâmını en yüksek merâtib-i hürmete ısʻâd u iʻlâ edersiniz.

Bu teşvîkât ve telkînâtımız memesinde, bünyesinde bir illet ve âfet ol-
madığı hâlde "annelik vazîfesi"ni keyif ve zevkine daha âzâde-serâne ko-
yulmak için terk ve tahkîr eden meziyet nâ-şinâslara âiddir. Yoksa alîl ve 
nizâr bir vücûdun sütünden tabîʻî çocuk da müstefîd olamaz. İşte o vakit 
sütnine tutmak elîm bir mecbûriyet hükmünü alır. Çocuk annesi, sütnineyi 
hıfz-ı sıhhatin arzu eylediği tarzda idâre etmeli ve çocuğunu "el eline" öyle 
gelişigüzel terk ve tevdîʻ etmemelidir.

Annenin memesi sütden, gıdâdan mahrûm olsa bile sîne-i mâderânesi-
ne de çarpan kalb-i hârrın temâs-ı nermîni, şefkat ü meveddeti, nevâzişi, 
âğûş-ı sâfının ılıklığı da bebeği için ayrıca bir gıdâ, "mukavvî ve lâhûtî bir 
süt"dür. Evinden olsun, yavrucuğu mahrûm ve bî-nasîb bırakmamalıdır.

***

Herhangi bir mâniʻadan, mantıkî ve muhık bir sebebden dolayı vâlide 
çocuğunu emziremez, iyi ve münâsib bir sütnine de bulamazsa nâçâr em-
zik şişesiyle çocuğun beslenmesine teşebbüs olunur.
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[446] İyi ve hıfz-ı sıhhate muvâfık 
emzik.

Şişenin ağzındaki meme başı 
lastikden ve küçük bir şey olup 

dâimâ muzâdd-ı taʻaffün bir mâyiʻ 
içinde durur.

Fenâ ve muzır emzik.
Kauçuk boruda kalan süt 

bozulur ve çocuğu ishâle dûçâr 
eder.

Çocuğu emzik ile beslemek fenâ bir şeydir. Vâlide 
için, emziği idâre edenler için yorucu ve uzun bir zah-
metdir. Kullanılan sütde ise tereyağı ve kazein nevzâdın 
hazmedebileceği mikdârdan fazladır. Daha berbâdı, ele 
geçirilen süt çok defa mağşûş, kaymağı alınmış, içine ki-
reç, beyin sübyesi, kepek lapası vesâir muzır şeyler ka-
rışdırılmış bir sütdür. Bundan başka, bu sütler süt-
çülerin pis ve bulaşık güğümlerinden, ölçülerinden, 
tâslarından geçmiş ve türlü türlü mikroblarla âlûde 
olmuşlardır. Meşhûr mikrobcu Mikel?! sağıldıkdan 
sonra 15 sâʻat kadar 25 derece-i harâretde tutulan 
bir sütün her santimetre mikʻabında 72 milyon 
mikrob bulmuşdur. Bu mikroblar, semler vücûda 
getirerek sütün terkîbini bozuyor ve çocuklarda ye-
şil ishâller, muʻannid hazım hastalıkları hâsıl ediyorlar.

Meme çatlağında 
kullanılacak sunʻî 

meme başı
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[447] Bu mikroblardan bazıları da doğrudan doğruya hastalık tohumu-
dur. Muʻayyen bir hastalık, meselâ verem, karahummâ, kuşpalazı hâsıl 
ederler. Brouardel, müteverrim bir ineğin sütünü içen dört-beş kız çocuğu-
nun teverrüm etdiklerini yakından görüp anlamışdır. Kolera, karahummâ, 
kızıl gibi hastalıklar da inek sütüyle geçebilirler.

Bu tehlikelerden âzâde bulunmak için sütü hiç olmazsa 100 derece-
ye kadar ısıdıp mikroblarını, semlerini telef etmeli. Emziği de her emişde 
kaynatılmış temiz bir su ile yıkamalı. Sokslet âleti bu husûsda epeyi iş 
görür. İçine birkaç emzik birden dizilip taʻkîm olunur.

Maʻamâfîh hâtırınızdan hiç çıkmasın ki, irzâʻın bu tarzı pek fenâdır. 
Sû-i netâyic hâsıl edebilir. En sâlim tarîk, kânûn-ı fıtratı ihlâl etmemekdir. 
Çocuğu bizzât annesi beslemeli, serbest serbest büyütmeli, havâsını, ziyâ-
sını kesmemelidir. Gürbüz, sağlam, dinç, yaşayabilir çocuk beslemenin en 
büyük sırrı budur. Kavâʻid-i tabîʻiyeyi, arzû-yı selâmet-nisâr fıtratı tağyîr 
u tebdîl hemen her zamân muzır ve muhrib, mühlik ve hüsrân-engîzdir. 
Tabîbin en mübrem vazîfesi bu kânûn-ı bedîʻin tamâmî-i tatbîkine nezâret 
etmek ve bu husûsda bilemezliğin, göreneğin, hurâfât-ı fikriyenin tahrîbât 
ve mazarrâtına meydân vermemekdir.

[448] MÜKEYYİFÂTDAN AFYON

Tıbca vazîfe-i müttehaze evvel 
emirde teşfiye, mümkün olmazsa 

tesliyeden ibâretdir. Afyon olmasa 
icrâ-yı tabâbet edilemezdi.

«Afyon denilince hâtıra Çin'den, Hind'den, günûde-i sükûn ve atâlet 
olan o ekâlîm-i dûrâdûrdan süzülüp gelen birçok hikâyât-ı nevm-gaflet 
hutûr etmemek kâbil midir? Pek kıymetdâr bir devâ-yı nâmdâr olan bu 
usârenin sûistiʻmâliyle dimâğ-ı beşere açılan gayr-ı kâbil-i taʻmîr u termîm 
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rahneleri düşününce mütehayyir ve müteessir olmamak mümkün müdür?

Afyon, yutulmak veya tütün gibi içilmek sûretleriyle kullanılıyor. Af-
yondan husûle gelen sekr ve neşʼe oldukça hoş olduğundan müntehâ-yı 
şarkdaki akvâm bunu bizim kahvemiz, tütünümüz derecesinde ve belki 
daha şedîd bir ibtilâ-yı ihtirâs-engîz ile kullanıyorlar. Afyon uzun bir müd-
det kullanılırsa pek fenâ teʼsîrler hâsıl eder. Çin'de, husûsuyla ekâbir ve 
aʻyân buna pek düşkündür. Avrupa'daki küûl ibtilâsı afyonculuğun Çin'de-
ki tahrîbâtına göre hiç mesâbesindedir. Çinliler afyonu evvelâ devâ gibi 
kullandılar, sonra sonra işi müdhiş bir ibtilâ derecesine erdirdiler. İki asır 
mukaddem Hindistan'da yerleşen maʻhûd İngiliz Ticâret Kumpanyası 
bu noktada birçok [449] menâfiʻ görerek şu ibtilâyı muttasıl gönderdiği 
milyonlarca afyon çörekleriyle teşvîk etdi. Çin Hükûmeti'nin menʻine, 
şikâyâtına rağmen bu ticâret aldı, yürüdü. Geçen asrın mebdeinde Hind 
Ticâret Kumpanyası, Çin'e senevî 250.000 kilogram afyon sokuyordu. 
Sonra sonra memnûʻiyetler artdırıldı. Hattâ 1839 senesinde kanton önünde 
yirmi bin sandık afyon  -ki, beş yüz milyon kuruş kıymetinde idi-  denize 
döküldü. Bunun üzerine İngilizlerle Çinliler arasında bir "afyon muhâre-
be-i meşhûresi" başladı. Tabîʻî İngilizler gâlib gelerek afyon ticâretlerini 
artdırdıkça artdırdılar.

Bugün afyon ticâreti bizde, İran'da daha ileridir. Çin'e ve ticâret-i say-
delânîye senevî milyonlarca kuruşluk afyon satıyoruz.

***

Afyonculuk belâsı bütün Asya'da günden güne tevessüʻ ediyor. Çin 
Hükûmeti afyonculuğa karşı iʻdâm cezâsı tertîbine bile teşebbüs eylediği 
hâlde yine bir fâide göremedi. Bugün bile Pekin'de her sokakda beş-on af-
yoncu dükkânı görmemek kâbil değildir. Çin'in büyücek şehirlerinde hal-
kın onda biri afyon mübtelâsıdır. Afyon tiryâkîlerinin birçoğu "mandaren" 
nâmını alan Çin hükkâm ve ruhbânıdır. Zenginlerin evlerindeki afyonhâ-
neler pek süslü ve müzeyyen dâirelerden müteşekkildir. Ahâlî ise "afyon-
hâne" nâmını alan umûmî yerlerde afyon içiyorlar.

Afyonhâne pek şâyân-ı nefret, dar, sımsıkı kapalı bir dâr-ı ibtilâ olup 
afyonhârân orada arka üstü uzanır, âdî [450] birer ot minderin üzerinde 
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sızıp uyurlar. Evvelen afyonhârâna çay, sonra da afyon piposu verilir. Bu 
pipo âdetâ bizim maʻhûd çubuklar biçiminde ve yarım metre boyunda bir 
şeydir. İçine birkaç gram hâm afyon hulâsası konulup tebhîr olunur. Bir 
pipo, bir dakîka sürer ve otuz-kırk kadar afyonhâra birden hizmet eder.

Afyonculuğun encâmı

Başlangıçda bu hâl bedenin hoşuna gitmez ve afyonhâr ıztırâb ve ber-
bâdîden başka bir şey hissedemez. Fakat az sonra iʻtiyâd-ı teessüs [451] 
ederek bu ıztırâb geçer. Baba bir afyonhâr beş-altı pipo içmedikçe tâm 
keyfine varamaz. Nabız 90, 100'e varır. Bîçâre adam kan ter dökmeğe baş-
lar. Biraz sonra göz kapakları düşer ve bir hâb-ı amîk-ı hayâlet-engîz baş 
gösterir. Üç-dört sâʻat sonra uyku basar. Fakat bu neşʼeli uykunun netîce 
ve intihâsı pek ağır bir ıztırâb-ı âtılâne ifâde eden bir uyanışdır. Afyon 
tiryâkîleri içinde günde on beş, yirmi gram afyon içenler pek çokdur. Bu 
hâlâtda tesemmüm daha çabuk olur. Çehrede memât-âlûd bir sarılık takar-
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rür eder. Melâmih-i vechiye behîmiyet kesb eder, gözler çukurlaşır, bîçâre 
afyonhâr günden güne kuvvetden düşer, duygusu azalır, dimâğı küçülür, 
vücûdunda mütemâdî ve telâş-engîz bir titreme peydâ olur. Nihâyet, felc-i 
umûmî, hıffet-i akl, intihâr gibi sükût-ı ahlâkî ve vicdânîler gecikmez.

Afyon tiryâkîsi ber-muʻtâd sâkin ve miskîndir. Bidâyetde çocuğunun 
tenbîh ve îkâzı ile belîğ ve fasîh kesilirse de bu tahavvül muvakkatdir. 
Çok vakit geçmeksizin belâhet ü hamâkate mütebeddel olur. Afyon tir-
yâkîlerinin vücûdları zaʻîf, etrâfı rakîk ve kuvvetsizdir. Yürüyüşleri batî, 
hareketleri mübhem, başları inikdir. Gidişleri sarhoşlarınkine benzerse de 
ekseriyâ topallama ile birlikdedir.

Tiryâkî gerek mâddeten gerekse maʻnen büyük zâyiʻâta uğrar. Bu bir 
"tahaddür-i müzmin"dir. Afyona ibtilâ pek büyük bir belâ olup müskirâta 
inhimâkden yüz defa daha ziyâde vahîm ve müdhişdir. Bir defa bu âdet-i 
menhûseye ibtilâ hâsıl oldu mu, artık selâmet yolu [452] güç bulunur. İh-
tiyâr ve ahlâk, her türlü sarf-ı mesâʻî semeresiz kalır»22.

Avrupalılar, ticâret ve menfaʻat gibi şeylerin sevkiyle, Çin'de bu sefâ-
letin temâdîsini iltizâm ediyorlar. Zâten bu tahrîbât yavaş yavaş Japon'a, 
Hind'e, Malezya'ya, daha birçok şark memleketlerine de yayılıp duruyor. 
Afrika-yı Şimâlî'nin San Francisco, Şikago gibi birkaç mühim merâkiz-i 
medeniyesinde de afyonhârlık belâsı muttasıl ilerliyor. Çinlilerin çokça gi-
dip iskân eyledikleri aktâr-ı sâire ahâlîsi de görenek sâikasıyla afyonhâr 
olmağa başlıyorlar.

Afyonhârî Avrupa'da en ziyâde İngiltere'de görülmekdedir. 1816 se-
nesinden beri Manchester ve Londra gibi mühim merâkiz-i medeniyede 
mevcûd olduğu tahakkuk etdi ve hattâ o kadar tevessüʻ eyledi ki, İngilizler 
Afyon Aleyhdârlığı nâmıyla yeni bir fırka cemʻ ederek afyonculuğun önü-
nü almağa mecbûr oldular.

Bugün Avrupa'nın akvâm-ı sâiresinde afyonculuk yerine dâ-i morfin 
denilen ve mesâlik-i ilmiye erbâbınca bedenin aksâm-ı muhtelifesine mor-
fin mahlûlü şırınga edilerek tesemmüm eylemekden ibâret olan yeni bir 
nevʻ afyonhârlık vücûda geldi. Bu hâlin de gûnâgûn emrâza sebeb olduğu 

22  Mükeyyifâtdan Afyon nâm eserimden.
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tedkîkât-ı serîriye ile derece-i sübûta erdiğinden etıbbâ bu husûsda halkın 
nazar-ı dikkatini celb etmeğe ve tehlikenin ehemmiyetini işʻâr ve irâʼe ey-
lemeğe müsâraʻat etdiler.

[453] KORSE MESʼELESİ

Korsenin Ehemmiyet-i Sıhhiyesi - Korse Hakkında En Meşhûr Etıbbâ 
ve Sıhhiyûnun Efkârı - Korsenin Bedene Teʼsîri - Mehâzîri - Lüzûm-ı 

İstiʻmâli ve Islâhı - Hulâsa

Medeniyetin veche-i azîmeti değişdikçe iʻtiyâdât-ı sıhhiyece de bazı te-
beddülât görülmek zarûrîdir. Bundan bir asır evvel memleketimizde korse 
sözü bile duyulmamışken bugün korse hıfz-ı sıhhat-i nisâ nokta-i nazarın-
da büyük bir ehemmiyet aldı. Çünkü kadınlarımız, artık korse kullanmak, 
vücûdlarını bu sert ve elastik balina safîhalarının tazyîk ve teʼsîri altında 
daha dil-nişîn bir tarz-ı bedîʻa dökmek hevesine düşdüler. Hattâ denilebilir 
ki, seneden seneye bu âletin dâire-i intişârı tevessüʻ etmekde ve korse kul-
lananlar gitdikçe çoğalmakdadır.

Kadınlığın korseye, tanzîm-i endâm ve vücûda olan bu meyli şâyân-ı 
tenkîd midir? Bunu iddiʻâ edemeyiz. Çünkü "kadın" demek "muhabbet", 
"işvekârî", "bedâyiʻ-perestî" demek olduğuna nazaran daha güzel, daha 
dil-firîb görünmeğe maʻtûf olan şu meyl ve arzuyu bir sâika-i fıtrî, bir 
temâyül-i tabîʻî gibi telâkkî ederiz… Tıynet-i nisâda mündemic olan ince-
lik, asâr-ı zarâfet ü nezâhet onun "süs için", "tezeyyün için" halk edilmiş 
bir cins-i latîf olduğuna en bâhir bir delîldir. Sevk-i fıtrî-i tenâsülînin en 
emîn vesâit-i incizâbiyesinden olan "hüsn ü ân" [454] en ziyâde "kâmet" 
ve "endâm" gibi mezâhir-i bedeniyede tecellî edeceğinden işte şu hikmet-i 
fıtrat kadında bir meyl-i tabîʻî-i tecemmül ve tezeyyün hâlinde kendini 
göstermekde ve ta bidâyet-i hilkatden beri cins-i latîf bu sâika-i fıtriye ve 
tabîʻiyesini tekemmül etdirmekdedir.
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Meâsir-i hüsn ü ânın ve bedîʻa-nisârî-i nisânın en celî âsârı elbisede gö-
rünür. Bugün bütün cihân-ı medenîyi istîlâ eden teceddüd-perestî, "moda" 
hep o nâzik, o nâzenîn bedenlerin daha nazar-firîb bir şekle sokulmaları 
için tatbîki îcâb eyleyegelen usûlden ibâret değil midir? Giyilenlerin ya-
kışık alması, tenâsüb-i endâmın en güzel ve nazar-nevâz bir tarza girmesi 
için elbisenin vesâit-i tesbîtiyesine de bir ehemmiyet-i mahsûsa verilmiş, 
işte kemer, kuşak, korse gibi askılar bu sâika ile vücûda getirilmişdir.

Kemer ve kuşak gibi vesâit-i tesbîtiye pek eski şeylerdir. Mısırlılarda, 
Yunanlılarda, Romalılarda başka birer tarz alan bu âlet-i tesbît garbda büs-
bütün garîb bir tarza dökülmüş, işte kemerin korseye tahavvülü de bu tarz 
tekâmülün son safhalarını teşkîl eylemişdir.

Korse ilk defa Fransız kadınları tarafından istiʻmâle başlanılmış ve 
daha ilk kullandığı günden iʻtibâren sıhhiyûn ve etıbbânın tenkîdât ve 
muâhazât-ı şedîdesine hedef olmuşdur.

Bizde korse istiʻmâli elli-altmış senelik bir şey gibidir. Kadınlarımızda 
henüz korse fenâlıklarının hepsini birden göremediğimize sebeb bu usûlün 
daha o kadar taʻammüm edememesi, husûsuyla aradan nesiller geçmesiyle 
etlerde ve kemiklerde bir inhirâf ve iʻvicâc nesli hâsıl eyleyememesidir. 
Daha yakın vakitlere kadar [455] geniş elbiselerin, o kadar sıkılmayan ku-
şak ve kemerlerin altında geniş geniş icrâ-yı vazîfe eden aʻzâ-yı nisâiyede 
henüz o kadar derîn ve şâyân-ı dikkat tahavvülât hâsıl olamamakda ise de 
birçok senelerden beri korse kullanan âilelerde görülen sû-i tahavvülâta 
nazaran kadınlarımızın ileride korseden pek çok fenâlıklar görecekleri 
kesdirilebilir.

Şu satırları yazarken korse istiʻmâlini büsbütün menʻ etmek veya korse 
aleyhinde beyân-ı efkâr etmek ile bu âletin tevessüʻ-i intişârına mâniʻ ola-
bilmek hâtırımıza bile gelmemişdir. Çünkü böyle bir fikr-i vâhî bir iddiʻâ-
dan başka bir şey olamaz. Şimdiye kadar bu husûsda en nüfûzlu müellif-
ler hâmerân-ı tenkîd oldukları hâlde hiçbir fâide görülemedi. Calinos'dan 
Brouardel'e kadar hemen bütün etıbbâ bu sû-i vâsıtanın aleyhinde iken 
yine kadınlar kuşak ve korse kullanmakda devâm ediyorlar. Korseyi büs-
bütün mevkiʻ-i istiʻmâlden kaldırmak muhâfaza-i sıhhat mukteziyâtından 
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ise de şimdiye kadar edilen teşebbüsât ve müdâhalâtın hep akîm kaldığı 
kemâl-i esefle iʻtirâf olunur.

Maksadımız öyle bir "sıhhî" korse tavsiyesi, bir numûne ibrâzı da de-
ğildir. Yalnız şuracıkda mesʼelenin ehemmiyetini anlatmak, pek sıkı kor-
selerin mûcib olacakları fenâlıkları, hâsıl eyledikleri âfetleri sayıp dökmek 
ve temenniyât-ı hâlisemizi sıhhiyûnun, ümmehât-ı âilenin mürebbiyât-ı 
şebâbın sımâh-ı ihtimâm ü dikkatine erişdirmekdir.

Umulur ki, genç kızlarımız fennen bir hâlde kullanılan, vücûdu sımsıkı 
kavrayan bir korsenin fenâlıklarını takdîr ederek [456] korseyi sûistiʻmâl 
etmemeğe, hiç olmazsa mazarrâtını azaltmağa çalışır ve bî-maʻnâ bir işve-
bâzlığın kurbânı olmamağa müsâraʻat ederler. Bu mühimme-i sıhhiyenin 
iyice tefhîm ü taʻmîmi, mürebbiyelerin, annelerin, hanım ninelerin evlâd-
larına terbiye-i ciddiye ve sıhhiye telkîn etmeleriyle mümkündür. Bu nokta 
hakîkaten şâyân-ı dikkatdir. Çünkü bir hekîm-i şehîrin dediği gibi:

"-Bir genç kızı iyice terbiye etmek terbiyeli bir anne, müselsil ve müfîd 
bir âile yetişdirmek demekdir".

***

Korse mesʼelesi gibi beşeriyetin en salâhiyetdâr ulemâsını işgâl eden 
müşkil bir bahis hakkında meşhûr hukemâ ve etıbbâdan bazılarının ef-
kâr ve mülâhazâtını beyân etmekle mevzûʻ-ı bahsin daha ziyâde tenvîrine 
müsâraʻat ediyoruz:

Calinos'un darlığından, fenâlığından şikâyet eylediği kemerler korseye 
tahavvül edinceye kadar birçok hukemâ ve etıbbâ tarafından bir tûfân-ı 
iʻtirâz ve iştikâ koparılmışdır.

Bunların içinde en şâyân-ı dikkat olanı tabîʻiyûndan Cuvier'nin kinâ-
ye-i zarâfet-şinâsânesidir. Cuvier bir gün zaʻîf ve benzi soluk bir genç kızı 
nebâtât bâğçesine götürür. Kadın latîf, rengârenk bir çiçeği hayret-i tak-
dîrkârâne ile temâşâ ederken Cuvier:

"-Hanım, evvelleri sen bu çiçeğe benzerdin. Yarın bu çiçek de sana ben-
zeyecek" der. Ertesi gün Cuvier kadını yine o bâğçeye getirince kadın, 
dün o kadar güzel ve dil-nişîn bulduğu o nâzenîn çiçeğin soluk, perîşân ve 
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buruşmuş olduğunu görünce bir nidâ-yı hayret kopararak Cuvier'den bu 
tahavvülün sebebini [457] sorar. Hekîm cevâben:

"-Kızım, bu çiçek sana benziyor. Senin gibi bu da sımsıkı bir bâğın 
zebûn-ı kahrı oldu" der ve çiçeğin sapına bağladığı dâirevî bir düğümü 
göstererek şunu da ilâve-i makâl eder:

"-İşte hanım, korsenizin o çekilmez tazyîki altında siz de tıbkı bu çiçek 
gibi soluyorsunuz. Bu tehlikeli kuşağı terk edecek kadar nefsinize hük-
münüz geçemezse biraz sonra letâfet ve câzibe-i civânınızı büsbütün gâib 
edersiniz!..."

Cuvier'nin şu nasîhati vücûdlarını böyle sıkı yaylar altında doğrultmak, 
düzeltmek isteyen ve o dehşetli baskının taht-ı teʼsîrinde sararıp solan bir-
çok benât-ı dilârâm-ı Havva'ya medâr-ı ibret ve intibâh olacak kadar mü-
essirdir.

Muʻallim Delapeche birçok müşâhedât-ı dakîka netîcesinde şu nidâ-yı 
şikâyeti iʻlâ ediyordu:

"-Âdî bir korse ne kadar fenâlıkları, husûsuyla ne kadar ölümleri mûcib 
oluyor!"

Biraz da korse tarafdârlarının fikirlerini dinleyelim:

Muʻallim Roux:

"-Sinn-i kemâle eren her kadın kendisini biraz semizce gösterebilmek 
ve husûsuyla semirmek için korse kullanmağa mecbûrdur. Korse memele-
rin askısı makâmında olup bu sâyede o nâzik uzuvlar sallanmakdan, çekil-
mekden kurtulurlar".

Doktor Lutaud:

"-Korse kadının nokta-i istinâdıdır. Kadın ona âdetâ bir iskemle arkası-
na dayanır gibi dayanır. Bundan başka yarı belden aşağının eteklik, fistân 
vesâire gibi elbisesi hep korseye istinâd etmekdedir. Yedi-sekiz kiloluk bir 
sıklet hâsıl eden bu elbise korsesiz zabt edilebilir mi? Korse olmasa [458] 
bunları iplerle bağlamak, ipleri de iyice sıkmak îcâb ediyor. Böyle bir taz-
yîk ise kadının endâm-ı dilârâmını bozmakdan başka bir şeye yaramaz".
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Fakat muʻallimîn ve etıbbâ-yı meşhûreden Hayem korse hakkında bu 
kadar nîkbînâne beyân-ı mütâlaʻât edemiyor. Muʻallim Hayem diyor ki:

"-Korse sıkı olursa birçok illetlere sebeb olur ki, dâ-i pot denilen ma-
raz-ı vahîm de bunların arasındadır. Kaburga kemiklerinin bir kısmı aşağı 
iner. Beşinciden dokuzuncuya kadarı da içeriye, birçok âlât ve aʻzânın bu-
lunduğu yerlere gömülerek karaciğerin boğulup şişmesini, karnın müzmin 
bir iltihâba dûçâr olmasını mûcib olur".

Şimdi de sıhhiyûndan korseyi bir iʻtidâl-i fikir ile tedkîk ederek beyân-ı 
mütâlaʻa eden bazı esâtizenin efkârını hulâsa edeceğiz:

Toulouse Dârülfünûnu Hıfz-ı Sıhhat Muʻallimi Doktor Giro?! daha 
yeni neşreylediği eserinde diyor ki:

"-Kadınların korsesine birçok fenâlık isnâd ediliyor. İhtimâl ki, korse 
hakkında beyân edilen o muâhazât-ı şedîde bir parça ifrâtkârânedir. Bunun-
la berâber korse bu muâhazâta kısmen müstahıkdır. Korse miʻdeyi sıkar, 
karaciğeri yerinden oynatır. Bazı teşvîşât-ı hazmiyenin sebeb-i hakîkîsi, 
şübhe yok ki, korsedir. Korse göğsün aşağı taraflarının serbestçe hareket 
etmesine, her nefes alışda genişlemesine mâniʻ olur. Kadınların akciğerin 
üst taraflarıyla nefes alıp vermeleri korsenin tazyîk ve sû-i teʼsîrindendir.

Maʻamâfîh korsenin mezemmetinde bundan ileri de gidilemez. [459] 
Asıl sıkı korseleri, korselerin sûistiʻmâlini ithâm etmelidir. İyi yapılan ve 
göğse kadar çıkarılmayan bir korse aʻzâ ve âlât-ı bedeniyeyi sıkmaksızın 
yerinde tutar, memeleri düşmekden, sarmakdan muhâfaza eder. Hâsılı, iyi 
kullanılan bir korseden zarardan ziyâde fâide görülür".

Meşâhîr-i sıhhiyûndan Paul Langlois, korse hakkındaki fikrini şu vec-
hile ifâde ediyor:

"-Korsenin maksad-ı yegânesi endâm-ı nisâyı tanzîm etmek, boşu dol-
durmak, çıkık ve sarkık olan yerleri düzeltmekdir. Fakat bu netîceye ere-
bilmek için kadınlarımız ne kadar tehlikelere maʻrûz oluyorlar!

Korse akciğerin aşağılarını nefes almakdan menʻ ederek yukarı tarafla-
rını gerip şişiriyor, kanın kalbe avdet ü ricʻat etmesine mâniʻ olarak kalbi 
boşuna çarpınmağa, sarf-ı mesâʻî etmeğe mecbûr ediyor. Belki de ecvâf-ı 
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kalbi genişletiyor. Hele kalbi hasta olan kadınlara korsenin îrâs edeceği 
mazarrâtı hiçbir şey menʻ ve telâfî edemez. Korse miʻdeyi sıkışdırıyor, ka-
raciğeri aşağı indiriyor, bağırsakları, rahim ve yumurtalıkları yerlerinden 
oynatıyor, hazmı berbâd bir işkence, aybaşı âdetini bir azâb-ı elîm hâline 
koyuyor. Korsenin memelere de o kadar fâidesi yok.

Korsenin fâideli değilse hiç olmazsa zararsız olması, elbiseyi tutacak 
genişçe bir kemer hâlini alabilmesiyle olur. Korse üzerine tatbîk edildiği 
aʻzâyı sıkmamalı, yumuşak ve elastik olmalı, vezâif-i bedeniyeden hiçbi-
rinin serbestî-i icrâsına mümânaʻat etmemelidir".

[460] Medeniyet-i cedîdenin yetişdirdiği tabîbelerden birçoğu da kendi 
cinslerinin lâzıme-i hüsn ü ânı gibi telâkkî edilen bu âlet ile uğraşdılar. 
Hattâ Gas-Soret, Grinyoviç, Tilikâ gibi tabîbeler buna dâir ciddî eserler 
bile neşrederek korsenin büsbütün sâha-i istiʻmâlden refʻ edilmesini yâhûd 
zevk-i selîm ve hıfz-ı sıhhat dâiresinde ıslâh olunmasını teklîf eylediler. 
Fakat bu mesâʻîden de bir semere iktitâf edilemedi. Çünkü cereyân-ı ah-
vâle karşı gelen her türlü mesâʻî bîhûdeliğe, akâmete maʻrûz olagelmişdir. 
Çünkü kadınlık pek müstesnâ bir bedîʻa-perverlik ve işvekârlık sâikasıyla 
vücûda getirdiği levâzım-ı hüsn ü ândan kolay kolay vazgeçemeyecekdir.

Efkâr-ı sıhhiyûnun hâtimesi olmak üzere Paris Medrese-i Tıbbiyesi 
Hıfz-ı Sıhhat Muʻallimi müteveffâ Proust'un hakîmâne nesâyihini de ilâ-
ve-i makâl ediyoruz.

"-Bedenin herhangi noktası ziyâde sıkılacak olursa kanın cevelânına 
halel gelerek o noktada ihtikânlar, gayr-ı kâbil-i tedâvî ârızalar, sû-i şekil-
ler hâsıl olur. Bel incelsin diye kuşak veya korseyi alabildiğine sıkmamalı-
dır. Vücûdun orta yerinde bir boğum, gülünç bir incelik, bir ihtinâk-ı rakîk 
hâsıl etmek için kadınların korselerini sımsıkı bağlamaları hem zevk-i selî-
me hem de sıhhat ve hayâta sûikasddan başka bir şey değildir. İnce belli 
bir kadın, nârîn ve şehbâz bir kadın sayılamaz. Pek sert balina safîhalarıy-
la sıkı sıkıya tutdurulan bir korse hutût-ı endâmın temevvüc-i dil-nişînini 
mahv eder, reviş ü etvârı ihtizâz ü irticâca dûçâr eyler, yüzü koyu bir kır-
mızılık nikâbıyla örter, aʻzâ-yı teneffüs [461] olan akciğerlerin serbestçe 
icrâ-yı vazîfe etmelerine mâniʻ olur. Hattâ bazı müellifîne göre verem gibi 
bir derd-i devâ nâ-pezîr-i derûnun bâʻis-i zuhûru bile olabilir.
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Maʻamâfîh korse aleyhinde o kadar ileri gitmek istemem. Kâmet-i nisâ-
nın doğruluğu, intizâmı, hüsn-i tabîʻata muvâfık bir şekl-i dilârâm alma-
sı için genç kızlar doğru durabilmeli, letâfet ve sabâhat-i niseviyeye rev-
nak-bahş olacak bir endâm-ı dil-nişîn alabilmeği öğrenmelidirler. Fakat 
bunu ileriye vardırmak, vücûdu sımsıkı kavramak ne fenn-i bedâyiʻ ne de 
muhâfaza-i sıhhat ile tevfîk-i kabûl edemeyen bir hırçınlıkdır".

İşte buraya kadar serd ü beyân etdiğimiz mukâyesât ve tatbîk-i efkâr-
dan istidlâl olunuyor ki, kadına, elbisesinin eteklik ve fistânı gibi aksâmını 
zabt edecek bir medâr-ı istinâdın lüzûm ve fâidesi vardır. Fakat bu sâika 
ile günden güne sıkılaşdırılan sert ve sıkı korselerin de birçok tagayyürât-ı 
uzviye ve vasfiyeye sebeb oldukları şübhesizdir.

***

Korsenin teʼsîrâtını tedkîke başlayınca ilk önce nazar-ı dikkate kemik-
ler, etler çarparlar. Korsenin teʼsîriyle göğsün şekli değişiyor. Müşerrih-i 
şehîr Testut, göğsün en ziyâde bülûğ esnâsında büyüyerek şekl-i aslîsini 
aldığını beyân ediyor. Fakat bülûğ zamânında alabildiğine büyüyen göğsü 
kendi hâlinde bırakan, serbestî-i neşv ü nemâsına mâniʻ olmayan var mı-
dır? Genç kızlarda güzel ve şûh görünmek merâkı en ziyâde sinn-i bülûğda 
başladığı için korseler dahi en ziyâde bu sinde sûistiʻmâl [462] edilmekde, 
göğüs dahi gayr-ı tabîʻî bir tarzda büyümekdedir. Kadınlarda göğsün neşv 
ü nemâsı yirmi beş yaşlarına kadar devâm eder. Bu demler kadının kendi 
kendisiyle, süs ve biçimiyle pek ziyâde meşgûl olduğu, elbise ve müzey-
yenâtı sûistiʻmâl derecesine erdirdiği zamânlar olduğu için cidden câlib-i 
dikkat ve ehemmiyetdir. Artık her gün başka bir kuvvet-i ihtirâs-nisâr ile 
çekilip sıkışdırılan korsenin o genç ve nev-resîde göğüslerde hâsıl edeceği 
sû-i eşkâl ve tahavvülât-ı redîenin derecesini siz takdîr ediniz.

Hattâ İngiliz etıbbâsından biri korsenin göğse icrâ eylediği tazyîki bir 
âlet ile ölçmek kaydına düşerek kemiklerin hemen gayr-ı kâbil-i tahammül 
bir kuvve-i tazyîkiye altında kaldığını isbât etmişdir.

Üryân ve tabîʻî bir kadın nîm heykeline bakılacak olursa en aşağıda hav-
sala, yukarıda göğüs ve ikisi arasında önde karın ve arkada bel kemiklerine 
tevâfuk eden bir gedik görülür. Bu nîm heykelin ön tarafı hemen tamâ-
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mıyla düz olup yan bakışda göğüs ile havsala arasında pek açık bir zâviye 
tahassul eder. Bu manzara sabâhat ve melâhat-i nisânın en dil-firîb hutût-ı 
işʻâriyesidir. Hattâ ezmine-i evveliyede "perî-i cemâl"i tasvîre kalkışan 
sanʻatkârânın bugün bile enzâr-ı takdîri celb eden mahâret-i bedîʻa-şinâsâ-
neleri şu endâm-ı dil-nişîni tabîʻî bir güzellikle tersîm edebilmelerinden 
ibâret idi. Maʻatteessüf korsenin sû-i teʼsîriyle letâfet-i nisviyenin, en-
dâm-ı dilârâm-ı nisânın hutût-ı esâsiyesi değişmekde, göğüs küçülmekde, 
havsala ile göğüs arasındaki zâviye çukurlaştıkça heykeliyet-i [463] hüsn 
ü âna gayr-ı kâbil-i taʻmîr rahneler açılmakdadır. Göğsün bu sû-i şeklini 
tedkîk eden Tabîb-i şehîr De Chamber, göğsü bu tahavvülâta dûçâr olan 
kadınları aşağısı geniş ve ortası ağzından gâyet ince bir boğum ile ayrılmış 
eski zamân vazolarına benzetiyor!..

Tabîʻî bir bedende iç aʻzâsının 
ahvâl ve vazʻiyâtı

Korse kullanmakla iç 
aʻzâsının aldıkları sû-i şekil 

ve hâl

Bundan başka korse göğsün, arkanın, karnın bazı adalâtını faʻâliyetden 
alıkoyarak küçülmelerini, bedenin sımsıkı bir kafes içinde kalmasını intâc 
ediyor. Böyle sıkı korse kullananlara bu sıklık hakkında bazı vesâyâda bu-
lunulsa:
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"-Efendim, korse sıkı değil, arada iki parmak geçecek kadar yer var" 
diyorlar. Doğru. Çünkü sıkıla sıkıla göğüs şeklini değişdirmiş, küçülmüş, 
artık en sık korseler bile az geliyor!

Ne kadar genç kadınlar, kızlar vardır ki, "ince belli" olmak ile ızhâr-ı 
tefâhur eder ve bellerinin muhîti ancak 40-50 santimetre kadar gelebildiği-
ni söyler dururlar. Bu o kadar şâyân-ı iftihâr bir şey değildir. Bir kere Perî-i 
Cemâlin (Venüs'ün) heykeline bakınız. O nâzenîn endâmda belin muhîti 
seksen santimetreden de ziyâdedir. Her şeyde olduğu gibi hüsn ü ânda da 
güzellik, tabîʻîlik demekdir.

[464] Sımsıkı bir korseden müteessir olan yalnız göğüs değildir. Akci-
ğer, kalb, karaciğer, karındaki aʻzâ ve âlâtın hepsi sıkışdırılmış, hiçbirinde 
kımıldamağa, îfâ-yı vazîfe etmeğe mecâl ü tâkat bırakılmamışdır.

Müşerrih-i şehîr Sappey, akciğerlerden bahsederken diyor ki:

"-Geniş bir göğsün ciğerleri de mihcem olur. Göğsü geniş olanlarda 
teneffüs şiddetli, deverân-ı dem sürʻatli, iğtidâ faʻâl, adalât bes[i]li olur. 
Geniş bir göğüs vüsʻat ve tamâmiyet-i hayâtiyenin, kuvvet-i mizâc ve bün-
yenin en bâhir bir alâmetidir".

Göğüs sıkı bir korse ile sıkışdırılacak olursa akciğerler de tıkanacakla-
rından serbest büyüyemezler. Sâha-i teneffüs küçülür. Hicâb-ı hâciz, ka-
burgaların bir kısmı oynamaz olur. Kadın geniş geniş nefes alamaz. Ye-
meklerden, bir iş görüp yoruldukdan sonra zavallının bunalacakmış gibi 
düşdüğü görülür. Ciğerlerin aşağı tarafları böyle sıkışdıkça yukarı tarafları 
genişler. Kadın köprücük kemiği taraflarından, ciğerin zirvesinden nefes 
alıp vermeğe başlar. Bundan bir dîk-ı nefeslik, bir nefes kesikliği hâsıl 
olur. Sâha-i teneffüsiyenin küçülmesinden dolayı kan da ciğerlerde iyice 
temizlenemez. Bundan bir fakr-ı dem, bir kansızlık hâsıl olur ki, işte cins-i 
latîfi pençe-i bî-amân-ı veremde inleten, beden-i nisâyı her türlü tohum-ı 
emrâzın neşv ü nemâsına müsâʻid bir zemîn hâline getiren hep bu kansız-
lık yani hâlsizlik ve dermânsızlıkdır.

Sıkı korseden kalb ve kanın cevelânı da müteessir olur. Siyâh kan da-
marları sıkışarak kanı kalbe sevk edemezler. [465] Bundan başka çehreye 
de kan hücûm ederek burun kanaması gibi ârızalar eksik olmaz. Yine bu-
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nun netîcesi olmak üzere bazen çarpıntılar, baygınlıklar hâsıl olur. Bu gibi 
ahvâlde her türlü avârızın defʻ u izâlesi için korseyi bir parça gevşetmek 
kâfidir.

Sıkı korse kullanan kadınların birçoğu hazımsızdır. Hattâ genç kızlar 
bu hazım sıkıntısını bildikleri için sofradan doymaksızın çekilirler. Çün-
kü tamâmıyla doysalar sonra korsenin bâr-ı tazyîki altında kalan miʻde-
lerinden muztarib olacakları şübhesizdir. Bellerini daha ince göstermek, 
fikirlerince daha yakışıklı, daha şûh-endâm görünmek için böyle senelerce 
hazımsızlık belâsına tahammül eden, bütün bu avârıza göğüs geren ha-
nımların ve hanım kızların unfüvân-ı hayât ve şebâblarını böyle ağrı ve 
acılarla zehirlemelerine bir türlü akıl erdiremiyoruz.

Korsenin miʻde üzerine icrâ etdiği tazyîk bidâyeten o kadar âşikâr bir 
teşvîş hâsıl edemez. Korse miʻdeyi bir parça sıkışdırırsa bundan yalnız 
az bir sıkıntı, miʻdenin üzerinde bir ağırlık hissolunur ki, bu da miʻdenin 
iyice gerilip genişleyememesinden ileri gelir.

Korse pek sıkı ise hazım gecikir, miʻde sancıları baş gösterir. Korse-
nin tazyîki yemeklerin miʻdeden bağırsaklara geçmesine mâniʻ olacağın-
dan yemekler miʻdede birikip kalır. Miʻdenin bağırsaklara açılan kapısı  
-ki, fennen "bevvâb" nâmını alır-  doğruca hatt-ı tazyîk üzerine tesâdüf 
edeceğinden taʻâm miʻdede uzun müddet kalmağa, çürüyüp bozulmağa, 
tefessüh [466] etmeğe mecbûr olur. Bu tefessühâtdan intişâr eden pis ko-
kulu gazlar fenâ geğirmeler hâlinde ağızdan gelmeğe başlayacaklarından 
zavallı kadının hayâtı zehirlenir. Ağzından çıkan o kerîh kokular etrâfın-
dakileri de iğrendirerek bî-zâr ve bî-huzûr eyler. Süs kasdıyla kullanılan 
bir korseden bu kadar fenâlık ve kerâhet husûle geleceği kimin hâtırına 
gelir? Husûsuyla tebdîl-i şekilde aranılan letâfet ve sabâhat ile şu hâl-i 
kerâhet-engîz açık ve ibret-engîz bir tezâd teşkîl etmekdedir. Miʻde yavaş 
yavaş genişlemekde devâm eder. Kadın yemeklerden sonra bir ağırlık, çar-
pıntı, nefes darlığı gibi şeylerden muztarib olmağa, dâimî bir inkıbâzdan 
şikâyet etmeğe başlar. Bu gibi hâlâtda miʻdenin şekli büsbütün değişmiş, 
zavallı "uzv-ı hazm" yerinden oynayarak alt üst olmuşdur.

Hanımlar, miʻdeleriniz böylece genişleyip de hazım ıztırâb-âver olursa 
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bir kere de korseyi gevşetmeği, daha iyisi hazmı teşvîş ve aʻzâ-yı hâzımayı 
tazyîk etmeyecek bir korse kullanmağı en emîn bir vâsıta-i tevakkî addet-
melisiniz.

Korse karaciğerleri tazyîk ediyor. Şâyed karaciğer sukûta müheyyâ ise 
bu sukût ve nüzûlü teshîl eyliyor. Hattâ feth-i meyyit icrâ edilen kadınla-
rın karaciğerleri bambaşka bir şekilde ve üzerlerinde kaburgaların intıbâʻ-ı 
amîki mersûm olduğu hâlde görülmekdedir. Sümûm ve tohum-ı emrâza 
karşı bedenin muhâfaza ve vikâyesiyle vazîfedâr olan ve hazım husûsunda 
bağırsaklara muʻâvenet eyleyen bu nâzik ve mühim uzvun böyle zîr ü ze-
ber olması birçok teşvîşât ve âlâmı mûcib olur.

[467] Korsenin karnı muttasıl tazyîk etmesi bağırsakları da zîr ü zeber 
eder, tortop bir hâle getirir. Fıtratın hazm-ı taʻâm ve kuʻûd ve kıyâma en 
müsâʻid bir tarz ve nizâmda tertîb etdiği âlât-ı dâhiliyenin tertîb ü intizâ-
mına halel târî olur. Kimi yerinden oynar, kiminin bağı çözülür, kimi de 
alt üst olur. Vezâif-i hazm ve ifrâğ pek fenâ bir tarza dökülür. Bu vechile 
bağırsakların çözülüp sükût etmeleri kadınlarda birçok asabî hâller hâsıl 
etmekde ve her kadında az çok âsârı görülen o maʻhûd "asabîlik"lerin 
menşe ve esâsı çok defa buralarda aranılmakdadır. İşte "sinir zaʻfı" deni-
len bu hâlin fenâlığı, kadının tıynet ve mizâcında hâsıl edeceği tagayyürât 
nazar-ı dikkate alınırsa sıkı bir korsenin nisviyet için pek mühim bir gâile 
olduğuna hükmedilmek lâzım gelir.

Böyle sıkı korse kullanan kadınlarda muttasıl aşağıya doğru itilen ba-
ğırsaklar mesâneyi sıkışdırarak sık sık defʻ-i idrâr edilmesini îcâb etdirir-
ler. Bu tazyîkin en büyük fenâlığı böbrekleri yerinden oynatması ve âdetâ 
karnın derûnunda serbest bir hâle getirmesidir. Sükût-ı kilye (böbrek düş-
mesi) denilen bu hâlin kadına vereceği ağrılar, sıkıntılar cidden taham-
mül-fersâdır. Hele birçok defalar doğurmuş bir kadında zâten böbrekler 
az çok yerlerinden oynamış bulunacağından korsenin icrâ edeceği tazyîk 
bunu daha berbâd bir hâle getirmiş, daha gayr-ı kâbil-i red ve iʻâde bir 
dereceye erdirmiş olur.

Korsenin tazyîki aʻzâ-yı tenâsüliye-i nisânın en mühim bir kısmı olan 
rahmi de dûçâr-ı tezelzül eder. Bunun netîcesi olmak üzere [468] karın 
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ağrıları, bel ağrıları, rahim iltihâbları, hattâ bazen kısırlık (anânet) bile hâ-
sıl olabilir. Hele aybaşı âdetlerinde sıkı korsenin hâsıl edeceği sıkıntı pek 
elemnâk olur. O derecede ki, âdetin ilk günlerinde kadın korsenin tazyîki-
ne bir türlü dayanamaz.

Böyle sıkı korselerin çocuk düşürmeğe sebebiyet verdikleri de pek çok 
görülmekdedir. Birçok etıbbâ-yı müvellide bu fikri tasdîk etmekde ve hat-
tâ Muʻallim-i şehîr Pinard, bu teʼsîri şu vechile îzâh eylemekdedir:

"-Böyle dâimî bir sıkıntı altında kalan rahim en nihâyet tahammülyâb 
olamaz. Yumurtayı yapışdığı yerden kopararak defʻ u tard etmeğe mecbûr 
olur".

Gebelik başlar başlamaz korseyi defʻ etmeli ve onun yerine geniş, gev-
şek bir kuşak (gebelik kuşağı) bağlamalıdır. Gebelik ve Gebelikde Tedâbîr 
unvânıyla neşretdiğimiz eserde buna dâir tafsîlât-ı lâzıme verilmişdi.

***

Korsenin bu fenâlıklarına, hâsıl eylediği bu avârız-ı vahîmeye sıhhiyûn 
ve etıbbâ her zamân atf-ı nazar-ı ehemmiyet etmiş ve bu âletin ıslâhı çâre-
lerini aramağa teşebbüs eylemişdir.

Eski ve yeni etıbbâdan birçoğu korsenin büsbütün kaldırılmasını, lağv 
edilmesini arzu ediyorlarsa da bu bir arzû-yı muhâl, tahakkuku kâbil ola-
mayacak bir bedîʻa-i hayâldir. Çünkü korse büsbütün kaldırılacak olursa 
kadın elbisesinin de büsbütün başka bir tarza dökülmesi, entârivârî omuz-
lara istinâd etdirilir şeylerden ibâret olması lâzım gelir. Bugünkü tarz-ı 
telebbüs-i nisâ îcâbınca korselere, hiç olmazsa geniş kuşaklara ihtiyâc-ı 
[469] tabîʻî vardır. Çünkü korse olmasa fistânları, jüponları, upuzun etek-
leri nasıl tutdurmalı, sıkleti bazen kiloları geçen o gûnâgûn giyecekleri 
belde nasıl zabt etmeli?... Korseler kaldırılsa o vakit fistân vesâire bağla-
rını iyiden iyiye çekmek, sıkışdırmak îcâb eder ki, böyle bir tazyîkin netâ-
yic-i vahîmesi korseninkileri gölgede bırakır. Zâten bütün milel ü akvâm 
arasında taʻammüm ü intişâr etmiş olan korse nasıl lağv edilebilir?

Bu mesʼele ile pek çok uğraşan Tabîbe Gas-Soret sıhhati, vezâif-i aʻzâ-
yı müteessir etmeyecek sıhhî bir korse tavsiye ediyor. Bu korse öyle göğ-
se kadar çıkmıyor, âdetâ bir karın kuşağı tarzını alıyor. Âdî korseyi biraz 
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aşağı indirerek ona bir de kuşak veya geniş kemer ilâve ederseniz böyle 
bir korse edinmiş olursunuz. Bu korse karnı muhâfaza etdiği gibi elbisenin 
bir kısmına da nokta-i istinâd oluyor. Memelerin sarkmamasını teʼmîn için 
de yuvalı fanila yelekler giymeli yâhûd husûsî ve yine yuvalı bir nîmten 
yaptırmalıdır.

Tabîbe Grinyoviç'in "kallimast" nâmını verdiği sıhhî korse ise büsbütün 
başka bir tarzdadır. Buna "memelik" de diyebiliriz. Esâsen memeleri tut-
mağa mahsûs olup lastikli bir kumaşdan yapılmış sıkı bir yelekden ibâret-
dir. Bu yalnız kullanılabildiği takdîrde bedenin aşağı taraflarına tatbîk edi-
len bir korse ile de iştirâk etdirilebilir. Gebelere, çocuk emziren ve memesi 
büyük olan kadınlara bu yelekden birer dâne edinmelerini tavsiye ederiz.

Şu iki tabîbenin gayret-i müşkil-i ber-endâzîlerine rağmen yine [470] 
bu sıhhî korseler o kadar taʻammüm edemiyor. Binâenaleyh hiç olmazsa 
sıkı korselerden, korselerin sûistiʻmâlinden ferâgat edilmelidir. Mürebbi-
yeler, vâlideler genç kızlara belin kıskıvrak sıkışdırılmasındaki mehâzîr 
ve mazarrâtı hüsn-i telkîn etmelidirler. Kız mekteblerinde tedrîs olunan 
hıfz-ı sıhhat derslerinin "elbise" kısmına sıkı korselerin fenâlığına âid ib-
ret-engîz misâller ilâve edilmelidir. Kadınlar, hanım vâlideler kızlarının 
korselerini bizzât intihâb etmeli, kendileri de sıkı korse kullanmayarak bu 
husûsda evlâdlarına hüsn-i misâl göstermeli ve güzelliğin incelikde olma-
dığını anlatmalıdırlar.

Sıhhati rahnedâr etmeyecek, bedene zararı dokunmayacak bir korse, 
altındaki aʻzâya kalıb gibi muntabık ve hiçbir uzva elem ve sıkıntı verme-
yecek derecede yumuşak ve geniş olmalıdır.

Genç kızlarımız dahi şıklıkdan, abes bir incelikden ziyâde sıhhat ü 
hayâtlarını, saʻâdet-i mâddiyelerini düşünmeli ve hakîkî güzelliğin tabîʻî-
likde, gelişigüzellikde, safvet-i mâddî ve maʻnevîde olduğunu derk ü tak-
dîr etmelidirler.

Korse mesʼelesi kadınlarımızın, kızlarımızın selâmet-i hayâtı nokta-i 
nazarından büyük bir ehemmiyeti hâizdir. Çünkü Enke Rachtaigne'ın?! 
dediği gibi:
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"-Bir kavmin selâmet-i istikbâli, ensâl-i âtiyesinin sıhhat-i mâddî ve 
maʻnevîsi genç kızlara verilecek hüsn-i taʻlîm ve terbiye sâyesinde teʼmîn 
olunur".

***
İşte bu mühim bahsin netâyic-i muhassılasını şuracıkda hulâsa ediyo-

ruz:

[471] 

* Demir çubuklardan yapılan ve sımsıkı bağlanılan korseler hıfz-ı sıhhate 
mugâyir ve sıhhat-i umûmiye için muzırdır.

* Pek sıkı korseler göğsün şeklini bozar. Sâha-i teneffüsiyeyi azaltırlar.

* Pek sıkı korse hazmı gecikdirir, miʻdeyi genişletir, karaciğeri yerinden 
oynatarak aşağı indirir, bağırsakları yerlerinden oynatır, iter, düşürür.

* Böbreklerin yerlerinden oynamasını ve çocuk düşürmeyi vücûda getiren 
sebeblerden biri de sıkı korsedir.

* Korsenin en büyük mazarratı, sıkı olması ve lüzûmlu lüzûmsuz kullanıl-
masıdır.

* Mutlakâ korse kullanmak îcâb ederse en zararsızı intihâb olunmalıdır.

* En zararsız bir korse geniş bir kuşak şeklinde olup elbiseye nokta-i is-
tinâd olabilendir.

* Korse yumuşak bir nescden yapılmalı, üzerine muntabık olduğu aʻzâyı 
sıkışdırmamalı ve aʻzâ-yı bedenin vazîfelerine mâniʻ olmamalıdır.

* Gebelik, birçok çocuk doğurmak gibi karnın gevşediği ahvâlde korseye 
karnı zabt edebilecek genişçe bir kuşak ilâve etmelidir.

* Memelerin zabtına lüzûm görülürse yuvalı ve lastik bir yelek giymek 
îcâb eder.

* Mürebbiyeler, muʻallimeler, vâlideler genç kızlara bu husûsda rehberlik 
etmeli ve onların sâika-i şebâb ve işvekârî ile üzülüp hastalanmalarına, 
maʻlûm ve bî-tâb olmalarına meydân vermemelidirler.
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[472] TARTILMAK

Terâzi en hassâs bir miʻyâr-ı sıhhatdir.

Asker muʻâyenesi. Muʻâyene olunanlardan biri şehirli ve cılız, ötekisi ise köylü, 
kavî ve geniş göğüslüdür.

Geniş, büyük bir göğüs metîn ve mukâvim bir sıhhate delâlet eder. Hat-
tâ bu hakîkat-i fenniyeyi nazar-ı iʻtibâra alan Fransa Harbiye nâzırı asker-
liğe kabûl edileceklerin evvelen boyunu, göğsünü ölçtürüyor. Muvâfık ve 
münâsib ise askere kabûl ediyor. Göğsün muhîti kâmet-i bedenin yarısı 
kadar olmalıdır.

Hakîkaten şu iki şey yani boy ve göğsünün muhîti iyice ölçülür ise o 
neferin askere yarayıp yaramayacağı derhâl anlaşılır.

Fakat bugün bu mesâhalar nazar-ı ehemmiyetden düşüyor. Fransa Bah-
riye Nezâreti bütün askerî tabîblerine teblîğ etdirdiği [473] taʻlîmâtda di-
ğer mühim bir noktayı nazar-ı iʻtibâra almalarını, yani neferin sıklet-i be-
denine ehemmiyet vermelerini tavsiye ediyor. Bundan sonra kurʻa kabûl 
meclislerinde mesâha şerîdiyle berâber basküle, terâziye de ehemmiyet 
verilecek. Çünkü "terâzi en hassâs bir miʻyâr-ı sıhhatdir".

Bu yeni usûl hakîkaten muvâfık-ı fen ve hakîkatdir. Çünkü kuvve-i 
mukâvime-i beden, şiddet-i sıhhat ve hayât, kitle-i bedeniyenin mikdâr-ı 
umûmîsiyle mütenâsib olup belki de bu şiddet o veznin muhassılasıdır. 
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Sadrın mesâhası bazı defalar hüsn-i netîce vermiyor. Bir kere bu mesâha, 
mebde-i mesâha iʻtibâr olunan noktalara göre değişiyor. Bir de pek yüce 
kâmetler, farazâ 1,75 metreden ziyâde bir boy sâhibi olanlarda bu usûl-i 
kâmet-peymâînin hiçbir değeri kalmıyor. Çünkü böyle kâmeti pek uzun 
olanların yüzde 38'den fazlasında göğüs tevessüʻ ve nemâ-yı matlûbu hâiz 
olmuyor.

Fransa askerî tabîblerinden Binbaşı Nartier'nin?! tatbîkini kabûl etdir-
diği bu "usûl-i vezn-i beden" yeni bir şey değildir. Almanya, Belçika ve 
İtalya'da hiçbir askerî neferi iyice tartılıp da vezn-i bedeni kâmetine nisbet 
edilmezden evvel orduya kabûl edilmez.

Muhtelif memâlik etıbbâsının bu usûlün teferruʻâtına âid bazı mülâ-
hazât-ı husûsiyeleri varsa da usûlün kendisi esâsen doğru ve şâyân-ı ka-
bûldür.

Usûl: Şahsın vezn-i bedenini işʻâr eden kilogram adedini kâmeti işʻâr 
eden tûlün küsûruyla mesâha etmekdir. [474] Meselâ 1,65 metre kâmeti 
olan bir adamın sıklet-i bedeni 65 kilogramdan ziyâde, hiç olmazsa 65 ki-
logram olmalıdır. Eksik olursa o beden hâl-i sıhhî ve tabîʻîde değildir. Bir 
zaʻfa, bir hastalığa mübtelâdır. Her hâlde hizmet-i askeriyeye tahammül 
edecek bir hâlet-i uzviyede değildir. Doktor Nartier?! diyor ki:

"-Orduda görülen veremliler veremi kışlada almıyorlar. Birçokları kış-
laya veremli olarak geliyorlar. Yalnız tarz-ı maʻîşet ve hayâtın tebeddülü, 
hizmet ve vazîfenin güçlüğü hastalıklarının seyrini tesrîʻ ile bir âkıbet-i 
menhûseye erdiriyor ki, bu tesrîʻde evlâd u ıyâlden, yaşadığı yerden ve 
işinden gücünden ayrılmanın da büyük bir dahl ve teʼsîri olsa gerekdir".

Bu usûlün hüsn-i tatbîki nokta-i nazarından Fransa ordusunun pek çok 
istifâde edeceği ve intişâr-ı veremden mahfûz kalacağı ümîd olunuyor…

Bu usûl, tıbca ve hıfz-ı sıhhatçe eskiden beri maʻlûm idiyse de böyle 
resmen mevkiʻ-i tatbîke konuluşu yenidir. Görülüyor ki, terâzi, yalnız dük-
kânlarda ve ameliyâthânelerde değil, muʻâyene-i sıhhat ü âfiyet-i bedeni-
yede dahi hassâs ve kıymetdâr bir âlet olmakdan geri kalmıyor. İşte bazı 
terâzilerin, basküllerin üzerlerinde yazılı olan şu:

"-Kendini çok tartan bedenini iyi tanır, bedenini iyi tanıyan âfiyetden 
dûr olmaz" sözünün ne kadar doğru ve muvâfık-ı hakîkat olduğu bu vechi-
le resmen ve tecrübeten taʻayyün etmiş oluyor.
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[475] NESÂYİH-İ AŞERE-İ SIHHİYE

Fransız gazetelerinden biri şu mesʼeleyi mevkiʻ-i müsâbakaya koymuş idi:

"-Hıfz-ı sıhhat tarafından iktisâb-ı sıhhat-i tâmme için tavsiye edilen 
bi'l-cümle kavâʻidi câmiʻ olmak üzere on nasîhat tertîb ediniz".

Bu suâle beş yüz yerden cevâb veriliyor. Mükâfâtı kazan[an] cevâb 
Doktor De Corna'nın cevâbı olmuşdur. Doktor De Corna tarafından veri-
len on nasîhat ber-vech-i âtîdir:

1-Hıfzıssıhha-i umûmiye: Erken kalk, erken yat.

2-Hıfzıssıhha-i teneffüs: Su ve ekmek hayâtı idâme ederler. Fakat havâ-
yı sâf ve güneş de sıhhat için elzemdir.

3-Hıfzıssıhha-i hazm: Yemekde kanâʻat, tûl-i ömr için en kuvvetli bir 
iksîrdir.

4-Hıfzıssıhha-i cild: Nezâfet insânı pasdan muhâfaza eder. En güzel 
idâre olunan makineler pek uzun bir müddet hizmet ederler.

5-Hıfzıssıhha-i nevm: Kâfi bir mikdâr uyku zâyiʻâtı taʻmîr, bedeni tak-
viye eder. Lüzûmundan ziyâde istirâhat insânı zaʻîf düşürür.

6-Hıfzıssıhha-i libâs: İyi giyinmek, serbestî-i harekâta mâniʻ olmamak-
la berâber vücûd için lâzım olan harâreti husûle getirmekden ve vücûdu 
her türlü nâgeh-zuhûr tebeddülât-ı havâiyeden [476] muhâfaza etmekden 
ibâret olan sûret-i telebbüsdür.

7-Hıfzıssıhha-i mesâkin: Temiz ve şen bir ev âileyi de sevimli kılar.

8-Hıfzıssıhha-i maʻnevî: Fikir, eğlencelerde müsterîh olur. Fakat eğlen-
celerin sûistiʻmâli insânı hevesâta, hevesât da seyyiâta sevk eder.

9-Hıfzıssıhha-i fikir: Şetâret insâna hayâtı sevdirir, hayâta muhabbet ise 
sıhhatin nısfıdır. Bilakis hüzün ve meʼyûsiyet ihtiyârlığı taʻcîl eder.

10-Hıfzıssıhha-i meslek: Seni besleyen yalnız beynin midir? Bacak ve 
kollarındaki mafsalların da muʻattal kalmamalarına dikkat et.
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Adrenalin
Şu son senelerde meydân-ı tatbîke konulan ilâcların en emîn ve en is-

tifâde-bahşı adrenalindir.

Adrenalinin hâssası pek garîbdir. Temâsa geldiği ensicede kanın deverân 
u cevelânını durduruyor. Damarlar bozulmuş, ezilmiş, açılmış bile olsa bir 
damla adrenalin koyunca, kanın birdenbire durduğunu görerek hayretde 
kalıyorsunuz. Kanın bu vechile durması yarım sâʻatden ziyâde sürmüyor. 
Fakat burunda, boğazda, gırtlakda ameliyât yapacak bir tabîb-i mütehassıs 
için bu müddet kâfi değil midir? Hâl-i tabîʻîde elinizin bir temâs-ı nermîni 
ile bile kanayan burun gibi nâzik bir uzuv için [478] bu ilâcın ne kadar 
kıymetdâr bir vâsıta-i tevakkî teşkîl edeceğini düşününüz.

Adrenalinin bir meziyeti de sem olmaması, istiʻmâlinin hiçbir mah-
zûr tevlîd etmemesidir. Üzerine adrenalin mahlûlüyle dokununca gışâ-yı 
muhâtî bembeyâz oluyor, küçülüyor, iniyor, âdetâ kemiğe yapışacak gibi 
oluyor. Böyle bir hâlde cerrâh istediği gibi korkusuz, ihtirâzsız istediği 
şeyi yarar, kesip çıkarabilir. Buna "aklıkda ameliyât" demek daha münâ-
sibdir. Çünkü bıçağın yürüdüğü yerden bir-iki damla kırmızı sudan başka 
bir şey akmıyor. Adrenalinin teʼsîri geçince uzuv yavaş yavaş eski hâlini 
alıyor, ensicenin eski elastikliği yerine geliyor, kanın deverân ve cevelânı 
tekrâr teessüs ediyor; oraya hiçbir şey sürülmemiş oluyor.

***
Adrenalin Nedir?
Adrenalin öyle sâir ilâclar gibi müvellid-i maʻdenî yâhûd müvellid-i 

nebâtî mahsûlü değildir. Bu sırf hayvânî bir devâdır. Hayâtiyûn-ı meş-
hûreden Brown-Séquard'ın teʼsîs eylediği "uzuv ile tedâvî"nin meydân-ı 
tatbîke koyduğu edviyedendir. Adrenalin böbreklerin üzerindeki mahfa-
zalardan istihsâl olunan hulâsanın cevher-i müessiridir. Bunu geçen sene 
Amerika hayâtiyûnundan Takamine buldu. Bir böbrek mahfazasındaki ad-
renalinin mikdârı pek az olduğundan adrenalin de pek pahâlıdır. Şimdilik 
bu ilâcın bir kilogramı iki yüz bin frank, yani tahmînen bir milyon kuruş 
değiyor. Görüyorsunuz ki, adrenalin her iki maʻnâsıyla da edviyenin en 
kıymetdârını teşkîl ediyor.
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[479] Adrenalin mevcûd emtiʻanın da en pahâlısıdır. Bu pahâlılık ta-
bîʻîdir. Çünkü bir şişe adrenalin çıkarmak için bir sürü öküz kesmek îcâb 
ediyor. Fakat bu pahâ böyle kalamaz. İhtimâl ki, ileride bunun pahâsı da 
sâir edviyeninki gibi kesb-i iʻtidâl eder. Çünkü öküzler tabîʻî yalnız adre-
nalin istihsâli için kesilmeyeceklerinden kassâbların o kadar dâhil-i hesâb 
etmedikleri böbreklerde şimdiki pahâlarından düşerler.

Her ne kadar bir gramı iki yüz frank, bir santigramı iki frank yani on 
kuruş kadar bir para tutuyorsa da adrenalin yine ucuz ucuz kullanılabi-
lir. Çünkü adrenalinin iki binde bir mahlûlünden beş-altı damla kadarı-
nın istiʻmâliyle sâha-i ameliyede kandan eser kalmıyor. Yirmi binde bir 
mahlûlünden cüzʼî bir eser, siyâh kan dama[r]larına şırınga edilecek olursa 
damarlardaki kuvvet ve tevettürün teessüryâb olduğu görülüyor. Damarla-
rın sıkışıp genişlemelerine nezâret eden sinirlere teʼsîr ile îkâʻ-ı tazayyuk 
eyleyen devâlar arasında bundan daha müessir ve bu derece şiddet-i tazyîk 
gösteren yokdur.

Burun ve göz hekîmlerinin kullanmağa başladıkları bu ilâcın küçük cer-
râhlığa, belki de bütün tabâbete pek büyük hizmetler edeceği şübhesizdir.

Adrenalin daha dün keşfolunan bir ilâcdır. Şu hâssa-i mühimmesiyle 
tabâbet-i ameliyede morfinler, kokainler kadar mühim fâideler teʼmîn ede-
ceği ve nevâkıs-ı tabâbetden bir kısmını ikmâl ü itmâm eyleyeceği vâ-
reste-i iştibâhdır. Çünkü kan ziyâʻı tehlikesi olan her yerde, her şeyde bu 
ilâcın ne kadar mühim bir devâ-yı vâkî ve şâfî teşkîl edeceğini, iltihâbların 
izâlesi, ihtikânların refʻi gibi mühim ârızalar için de kullanılabileceği âzâ-
de-i beyândır.

[480] KÖRLÜK VE HİSS-İ MEVÂNİʻ

Felâkât ve sefâlât-ı mâddiye-i beşeriye arasında körlük ve görememez-
lik kadar hazîn bir şey, bir hâl yokdur. Elindeki değneğin lütf-ı delâletine 
iʻtimâd ile karanlık, simsiyâh bir sâhada mütereddid adım atmak, yürü-



1382

mek, iş görmek ne kadar güç, ne kadar tahammül-sûzdur! Bîçâre kör bütün 
muhîtinde bir boşluk, bir hiçlik, maʻîşet ve tarz-ı hayâtında bir tatsızlık, 
bir lezzetsizlik duyar ki, böyle geçen bir hayât, hayâtdan büsbütün başka, 
mahrûm, meʼyûs, revnaksız, şaʻşaʻasız, ziyâsız bir şeydir… Hele ömrü-
nün uzunca bir müddetini nûrlar, ziyâlar, parlaklıklar içinde geçirerek son 
ihtiyârlık devrinde birdenbire bir zulmet-i kasvet-engîz içinde yaşamağa 
mahkûm olanların hâli ne kadar acıklı, ne derece şâyân-ı terahhumdur!..

İlel-i Cerrâhiye-i Üzniye ve Hancereviye Tabîb-i Mütehassısı Hamidiye Etfâl 
Hastahâne-i Âlîsi etıbbâ-yı muvazzafasından Binbaşı rifʻatlü Ziya Nuri Bey

Mr. Le Dr. Zia Nouri Bey, Major

Fakat tabîʻat-ı beşeriye buna da alışıyor. Yavaş yavaş bu mahrûmiyete 
de katlanıyor. Hattâ körlerden meşâgıl-i yevmiyesinde, mesâʻî-i sınâʻi-
ye ve fenniyesinde hiç halel göstermeyenler bile vardır. İşte geçen asrın 
yarısına doğru bir kör Rodenyam?! Belçika âlem-i siyâsetinin en meşhûr 
eşhâsından birini teşkîl etdiği [481] gibi daha şu yakın zamânlarda İngiliz 
Parlamentosu aʻzâsından olup Posta Müdüriyet-i Umûmiyesi gibi mühim 
bir vazîfeyi îfâ eden Fiyoset?! de aʻmâ idi. İşte Paris Tıb Akademisi aʻzâ-
sından Doktor Javal de geçen sene mübtelâ olduğu amâ-yı basara kemâl-i 
cesâret ü metânet ile tahammül etmekde ve hattâ mahrûmiyet-i basariyenin 
teʼsîrât-ı gûnâgûnu hakkında tedkîkât-ı fenniye-i şahsiyede bulunmakdadır.



1383

Emrâz-ı Üzniye ve Hancereviye Tabîb-i Mütehassısı Doktor Taptas Efendi
Mr. Le Dr. Taptas

Oto-rhino-laryngologue

Doktor Javal bu tedkîkâtının mühim bir kısmından geçen sene akade-
mide uzun uzadıya bahsetdi. Mesʼele pek mühim. Körlük felâket-i hayâti-
yesine uğrayan bir bîçârede teʼmîn-i mevcûdiyet ve maʻîşeti için ne gibi 
havâs ve havâs vücûdyâb oluyor? Bu zavallılar vezâif-i beşeriyelerini es-
kisi gibi îfâ edebiliyorlar mı? Tarz-ı hayât-ı evvelîlerine devâm edebilme-
leri mümkün müdür?

Bu gibi vezâif ve umûrda devâm edebilmek için aʻmânın yeniden bir ta-
kım havâs ve havâss-ı idrâkiye iktisâb etmesi iktizâ eder. Avâm, hattâ bazı 
ulemâ bile eskiden beri körlerde havâss-ı sâirenin fevkalâde bir tekemmül 
ve nemâya mazhar olarak kesb-i rikkat etdiğini iddiʻâ ederlerse de bu doğ-
ru bir fikir değildir. Doktor Javal diyor ki:

"-Bir hissin ziyâʻı diğerlerini ne artdırır ne de tekemmüliyât eder. Çün-
kü böyle bir hâl ihtisâsâtın sûret-i [482] tekevvününe dâir ileri sürülen na-
zariyât-ı sâbiteye münâfîdir… Meselâ bir adam kör oldukdan sonra daha 
yakından işidemediği gibi kokuları da daha ziyâde bir şiddetle hissede-
mez… Havâss-ı mevcûdenin bu vechile tekemmüliyât olması fikri doğru 
değildir. Tekemmül eden havâs değil, o havâssın tarz-ı istiʻmâlidir. Gerek 
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anadan doğma gerek sonradan olma körler, şu maʻlûliyetleri sâikasıyla 
havâss-ı mevcûdelerini daha ziyâde bir dikkat ile istiʻmâl etmeğe alışır ve 
dikkat edecek olurlarsa bu sûret-i istiʻmâlden birçok şeyler anlayabilirler. 
İşte muhâtablarını seslerinden anlamaları, sesin geldiği istikâmeti vuzûh-ı 
tâm ile taʻyîn edebilmeleri, husûle gelen gürültü ve şemâtetin evsâfıyla 
bulundukları yerin tabîʻatını taʻyîn edebilmeleri, daha birçok dakâyık-ı 
umûra vâkıf olabilmeleri hep bu tarz-ı istiʻmâlin netâyic-i müktesebesidir. 
Hâssa-i şâmmelerinde, kuvve-i lâmiselerinde aynı tahavvül husûle gelir. 
Körlerin şâmme ve zâikaları daha nâzik değildir. Yalnız onlar sâika-i ih-
tiyâc ile hâssalarını daha nâzikâne kullanırlar.

Fakat dahası var: Vâkıʻâ körlerde havâs, gözlülerinkinden farklı değil 
ise de yalnız onlarınkine başka bir his ilâve olunmuşdur. İşte buna "hiss-i 
mevâniʻ" diyebiliriz.

Bu hissin mevcûdiyeti birçok müşâhedât ile sâbit olmuşdur. Aʻmâları 
taʻlîm ve terbiyeye meʼmûr olanlar bilirler ki, tamâmı tamâmına kör olanlar-
da bu hiss-i mevâniʻ az çok vardır. Aʻmâ çocukların avluda, bâğçede ağaca 
veya sâir bir mâniʻaya çarpmaksızın koşup gezdikleri görülüyor. Hele ilk 
defa olarak sâkin oldukları yerlerde bu hisleri daha âşikârdır. Meselâ dâire-
lerinin bir [483] koridorunda yürürken o koridora açılan kapıların açık veya 
kapalı olduklarını bilâ-tereddüd hissederler. Hattâ bu his bazılarında önün-
den geçtikleri evin pencerelerini sayabilecek kadar dikkat ve vuzûh kesb 
ediyor. Şimdiye kadar anadan doğma aʻmâlara mahsûs zannedilegelen bu 
hissin ileri bir yaşda kör olanlarda da husûle getirilmesi ne kadar fâide-bahş 
bir teşebbüsdür".

Bu hâssayı aʻmâlar alın üzerinde hisseder gibi oluyorlar. Bu kıymet-
dâr hisden bütün körlerin nasîbedâr edilmesi mümkün müdür? İşte bu bir 
mesʼele-i fenniyedir ki, cevâbı kolay kolay verilemez. Çünkü bu mühim his-
sin tabîʻat-ı hayâtiyesi neden ibâret olduğunu bilemiyoruz. Bu hissin ilm-i 
vezâif-i aʻzâ nokta-i nazarından tedkîk ve taʻyîn-i mâhiyeti son derecede 
hâiz-i ehemmiyetdir. İleride hayâtiyûnun bu muʻammâ-yı mübhemiyet-in-
timâyı tamâmıyla hall ü îzâh ederek fevâid-i saʻâdet-bahşâ-yı tatbîkiyesin-
den beşeriyet-i alîleyi müstefîd edebilmeleri şedîden temennî ve arzu olunur.
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[484] EMRÂZ-I NİSÂNIN SEBEB-İ KESRETİ

Bugün mesâʻî-i tıbbiye o kadar dûçâr-ı inkısâm olmuşdur ki, âdetâ her 
uzvun ayrı başına bir tabâbeti, bir hıfz-ı sıhhati vücûda getirilmişdir. Aʻzâ 
ve cevârihin aldığı ehemmiyet-i sıhhiyenin vazîfe-i fıtriyeleriyle mütenâ-
sib olduğu nazar-ı dikkat ü iʻtibâra alınırsa tenâsül gibi idâme-i ırk-ı beşere 
hâdim bir vazîfe-i mühimmeyi îfâ eden aʻzâda husûle gelen âfâtın ne kadar 
mühim teşvîşât-ı vazîfeviyeye, belki de bütün beden ve hayât üzerinde 
aks-endâz-ı teessür olan ahvâl-i maraziyeye sebebiyet verebileceği, hattâ 
ahvâl-i rûhiyeye kadar teʼsîr edeceği kolayca anlaşılır.

Yalnız şuna esef olunur ki, kadınlara, beşerin bütün âlâm ve mesâib-i 
tenâsülü[nü] kahramânâne derʻuhde eyleyen bu cins-i latîf ve muhteremi-
ne âid kavâʻid-i sıhhiye mazbût olsa bile tamâmıyla tatbîk edilememek-
dedir. Emrâz-ı intâniye ve istîlâiyeye karşı ittihâz-ı tedâbîr için kongreler, 
konferanslar, meclisler teşekkül eylediği ve bu bâbda birçok nizâmât ve 
kavânîn neşrolunduğu hâlde beşeriyetin nısfını teşekkül eden kadınlara, 
aʻzâ-i tenâsülîlerine ve tenâsüle âid olan husûsât büyük bir kayıdsızlık 
içinde yuvarlanıp duruyor. Rahimdeki ufak bir tagayyürün, bir sıyrık, hat-
tâ az tazyîk gibi nâçîz bir ârızanın dâire-i şümûl ü intişârı pek geniş oldu-
ğu, bazen ehemmiyetsiz, küçük bir rahim yarasının bile şâyân-ı dikkat ve 
mûcib-i vehâmet ârızalar tevlîd eylediği [485] lâyıkıyla takdîr edileme-
diğinden nâşîdir ki, çok defalar kadınlarda sebebli sebebsiz görülen asa-
bî hâller, huysuzluklar, marazî temâyüller dahi sebeb-i aslî ve hakîkîsine 
atfedilemeyerek işin bir maʻlûliyet-i mühimmeye, kısırlık gibi maksad ve 
gâye-i fıtratı ihlâl eden bir hâle, hiçbir vechile îzâh u tebyîn edilemeyen 
hırçınlıklara, şaşkınlıklara kadar varmasına sebebiyet veriliyor. Rahim ve 
yumurtalık râhatsızlıklarıyla müterâfık teşvîşât-ı mâddiye ve rûhiye her 
gün gözümüze çarpmakdadır. Bu gibi ahvâlin ahlâk ve hayât-ı ictimâʻiye-
ye de icrâ-yı sû-i teʼsîr edeceği şübhesizdir.

İşte kadınların etvâr u hâllerinde görülüp de ekseriyâ îzâh edilemeyen 
tagayyürâtın merbût olduğu bu sebebler pek ziyâde ehemmiyetli şeyler 
olup kadını vezâif-i zevciyeden, tevlîdden, şefkat ü merhamet-i fıtriye-
sinden, hâsılı bir kadını, "kadın" ve "şâyân-ı hürmet" addetdirecek bütün 
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meziyetlerden müteneffir ve bîzâr edebilir. Kim bilir ne kadar "hırçın", 
"sinirli", hattâ "huysuz" sayılan bîçâre kadınlar vardır ki, bütün bu hâlle-
rinin sebeb-i evvelîsi, üss-i esâsı âdât-ı şehriyelerini muntazam ve tamâm 
görememeleri veya rahimlerinde bir çıban, fazla bir parça et, bir sıyrık 
bulunmasıdır. Nâzik, nâzik olduğu kadar da sinirli ve hassâs olan rahmin, 
kadının mâhiyet-i asliyesine, efʻâl ü harekâtına hâkim bir uzuv olduğu bi-
linmelidir. Hekîm-i şehîr Michelet'nin dediği gibi:

"-Kadın demek rahim demekdir". Sıhhatin muhtel olmasıyla fenâ bir 
vâlide, kötü bir zevce olmakda muztar kalan kadınlara her an tesâdüf ede-
gelmekdeyiz. Bazı kadınlar ise hâlât-ı maraziyelerini hayât-ı izdivâciyeye 
atf [486] eylediklerinden zevclerine buğz u adâvet göstermekde ve evlâd-
larına ibrâz-ı âsâr-ı muhabbet edememekdedirler.

Efrâd-ı âilesindeki ahvâl-i maraziyeyi, tahavvülât-ı rûz-merreyi gözden 
geçirebilenler kadınların aybaşında ve âdet-i şehriye zamânlarındaki heye-
cân-ı fikrîlerini, ıztırâr-ı uzvîlerini takdîr ederler. Hattâ şerʻ-i şerîf ve münîr 
dahi bu dakâik-i fenniyeyi nazar-ı ihtimâma alarak kadını o devir esnâsın-
da birçok tekâlîf-i bedeniyeden maʻfüv ve âzâde kılmışdır… Hâlet-i tabîʻi-
yesi bu kadar tahavvülâta sebebiyet veren bir hâlin tagayyürâtı, inhirâfâtı 
ne kadar fenâlıklara sebeb olabilir düşünülsün. Hattâ birçok şevâib-i asabi-
ye vardır ki, maʻlûlînhâneden ziyâde emrâz-ı nisâ hastahânelerinde tedâvî 
edilmeğe şâyândır. Âfât ve emrâz-ı tenâsüliyenin cümle-i asabiyeye olan 
nüfûz ve teʼsîrâtı nazar-ı dikkate alındığı hâlde bazı kadınların bazı harekât 
ve muʻâmelât-ı nizâm-şikenânede adem-i mesʼûliyetlerine hükmeylemek 
mantığa muvâfık görülmekdedir. İtalya'daki Lombroso Mektebi bu husûsu 
nazar-ı dikkate almışdır. Ahvâl ve harekât-ı iffet-şikenânede bulunan bazı 
kadınların "verem-i lîfî-i rahm"e, "ihtikân-ı rahm"e mübtelâ bulundukları 
çok kereler nazar-ı müşâhedemizden geçmişdir.

Âdâtını zor gören ve âdet görmekde güçlük çeken birçok kadınların 
ibtilâ-yı sirkat, herkesi tahkîr u tezyif, hırs-ı şedîd, hiddet ü şiddet gibi 
avârız ve teşvîşât-ı fikriyeye uğradıkları defalarca görülmüşdür. Bu gibi 
nefret-engîz hâllerin sebeb-i zuhûru ekseriyâ vaktiyle tedâvî edilmeyerek 
kendi hâline bırakılan ufak bir ârıza-i rahmiyeden başka bir şey değildir. 
Hattâ deverân-ı [487] mevziʻîde husûle gelen teşvîşden mütevellid bir âdet 
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güçlüğü netîcesi olarak kan ile dolup tıkanan rahim derisinin bizzât adale-i 
rahmiyeye ve civârındaki aʻzâ ve âlât-ı mühimmeye iltihâb ve intânı celb 
eylediği pek çok görülmüşdür.

Genç bir kızdaki âdet görememek hâlinin ufak bir tedbîr ve tedâvî ile 
önü alınabilirken yüz üstü bırakılması sebebiyle ileride hayât-ı tenâsüliye 
ve cinsiye esnâsında büyük bir sû-i teʼsîr, rahmin küçülmesi, dumûra uğra-
ması gibi ekseriyâ gayr-ı kâbil-i şifâ bir hâl görülmekdedir.

Adem-i tahâret ve bazen en bîhûde, en abes bir vesîle ile nevzâdların, 
küçük kız çocuklarının, hattâ büsbüyük kadınların aʻzâ-yı tenâsüliyeleri-
ne, husûsuyla ferc ve mehbillerine tabîʻaten mikroblarla mülevves olan 
ellerin temâsı telvîs ve iltihâbı daʻvet eder. Fen dâiresinde kolay kolay 
tanzîf ü tathîr edilmek mümkün iken lâkaydâne temâdî etdirilegelen bu 
hâlât sonraları pek vahîm, tedâvîsi güç ve belki gayr-ı mümkin intânları 
mûcib olur. Bâkir[e]lerde, gebe kadınlarda görülen "beyâz akıntı"nın ih-
mâl edilmesi de rahmin iltihâblanmasını intâc ediyor ki, buna karşı mühim 
bir ameliye-i cerrâhiye icrâsında muztar kalıyoruz. Hele gebe kadınların 
bu sâika ile çocuk düşürmek, intân-ı rahmî, lohusalık hummâsı gibi avârı-
za dûçâr olduklarını her gün görüp duruyoruz.

Birçok gebe kadınlar idrârlarını vaktiyle defʻ etmeyerek uzun müddet 
mesânede bırakıyorlar. Sidikle dolup tıkanan mesânenin arka tarafındaki 
rahmi tazyîk ve tahrîk etmesiyle rahim eğrilikleri [488] husûle geliyor. 
Korse yâhûd sıkı ve fenâ bağlanmış bir kuşak ile karnın iyice sıkışdırıl-
ması ve lohusalık esnâsında vakitsiz ayağa kalkmak, gezinmek gibi hâller 
dahi rahmi eğebilir. Bu ârızanın bidâyeten âdî bir tedbîr, meselâ kadına 
gece münâsib bir vazʻiyetde yatmasını tenbîh ile önünü almak mümkün 
iken ihmâl ve kayıdsızlıkla âfetin ilerletilmesi, izâle ve tedâvîsi cidden 
güç ahvâl-i maraziyeye yol açmakda, esnâ-yı hamlde sikata ve yüklü olan 
rahmin arkaya doğru gidip mıhlanmasına sebebiyet vermekdedir.

Unk-ı rahmin, gışâ-yı muhâtî-i rahmin en ehemmiyetsiz ve şiddetsiz 
mikrobların teʼsîriyle iltihâblanmasından ibâret olan avârız-ı cüzʼiyenin 
bidâyetde küçük bir himmet ile önü alınabilirken vaktinde teşhîs edileme-
mek yâhûd ziyâde bir şiddetle ve uzun müddet tedâvî edilmek sebebiyle 
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nefîr iltihâbına, yumurtalık iltihâbına ve netîceten akâmete müncer olduğu 
defalarca görülmekde ve çok defalar kadının hayâtını tehlikeden kurtar-
mak için nefîr ve rahmi kesip çıkarmak gibi mehâlik-engîz müdâhalât-ı 
cerrâhiyeye bile mecbûriyet elvermekdedir.

Pislikden, tahâretsizlikden yâhûd başka bir sebebden dolayı unk-ı 
rahmde husûle gelen sıyrıklar vakitlice ve dikkatlice bir teşhîs ile kolay 
kolay bertaraf edilebilirken bunların ihmâl ile geçişdirilmesi pek fenâdır. 
Çünkü bunlar ekseriyâ 40-60 yaşındaki müsin kadınlarda pek maʻnîdâr 
olarak "incitme beni" denilen, nuhûset-engîz şişlerin, seratânların nokta-i 
ibtidârını teşkîl etmekde ve pek az bir zamânda kadını hufre-i mezâra tı-
kamakdadırlar.

Rahmin urları da böyledir. Daha küçük iken kolayca [489] ve bir bıçak-
da çıkarılabilirken hiç aldırılmaması ve kendi hâline bırakılıp büyütülmesi 
ile bilâhare aşağıdan alınamayacağından karın yarılıp urun çıkarılmasına 
ihtiyâc messeder ki, böyle bir ameliyenin tehlikesi ziyâde olacağı gibi ya-
pılmasına da değme kadın rızâdâde olamaz.

İşte sayıp dökdüğümüz şu ârızaların tedkîk edilmesiyle sâbit oluyor 
ki, kadınların hıfz-ı sıhhati ziyâdesiyle hâiz-i ehemmiyetdir. Binâenaleyh 
cins-i latîfi âlet-i tenâsüliyesinde husûle gelebilecek her türlü âfâtdan ha-
berdâr etmeli ve ârızanın vaktiyle anlaşılarak önü alınmasına ve kadr-i sıh-
hat ve hayâtın daha ziyâde takdîr olunmasına çalışılmalıdır.

***

On beş, hemen yirmi seneden beri geçirdiğim hayât-ı sanʻat ve tabâbe-
timin hâtırât-ı mütevâliyesine atf-ı dikkat edince memleketimizde gitgi-
de kadın hastalıklarının, husûsuyla rahim ve yumurtalıklara âid avârızın 
artdığını hissediyorum. Maʻamâfîh bunu hastalıkların artmasından ziyâde 
memleketimizde hâlet-i sıhhiye-i nisâiyenin biraz nazar-ı dikkate alınmağa 
başladığına atfedersem yanılmamış olurum. Fakat bunda terakkiyât-ı fen-
niyenin de büyük bir dahl ve teʼsîri vardır. Eskiden beri etıbbânın şübhe ve 
tereddüd ile bağırsaklara, kalbe, bünye bozukluğuna atfeyledikleri yâhûd 
sebeb ve bâdî-i ibtidâîsini bulamayarak "sinir illeti" taʻbîr-i mübhemiyle 
geçişdirdikleri râhatsızlıkların rahimden yumurtalık ve memelerden, sâir 
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aʻzâ ve cevârih-i tenâsüliyeden ileri geldikleri anlaşılmağa başlayalıdan 
beri teşhîs ve tedâvîce büyük bir emniyet ve katʻiyet edinilmişdir ki, bun-
dan en ziyâde istifâde edenler ve edecekler yine hastalardır.

***

[490] Kadın hastalıklarını husûle getiren, hâzırlayan sebeblerin en mü-
himi "doğurmak" mesʼelesidir. Bugün birçok ebe hekîmleri, ebeler yetişdi-
ği hâlde bu kesret ü mebzûliyetden, bu terakkî ve medeniyetden istifâdeye 
müsâraʻat edenler mahdûddur. Vâkıʻâ kadın muʻâvenetsiz, tedbîrsiz, te-
şebbüssüz doğurabilirse de doğurmak esnâsında ittihâzı îcâb eden tedâbîr-i 
fenniye ve tahâretde "görenek" ve "münâsebetsiz bir hicâb ve iffet" sâika-
sıyla kusûr edildiği gibi bazen cehlen, kasden müessirât-ı emrâz ebe hanı-
mın yâhûd doğurtan acûzenin parmak ve elleriyle mevkiʻ-i mahsûsuna vazʻ 
edilerek bedbaht kadının bedenine hastalık tohumu bir ihtimâm-ı mahsûs 
ile ekiliyor. Bu tohum-ı sümûm-nisâr o aralık çimlenmese bile ileride uzak 
bir müstakbelde değil, hayât-ı tenâsüliyeyi, hayât-ı şahsiyeyi bile heder u 
izâʻa edecek bir ârıza-i maraziye vücûda getiriyor… Sebeb-i müessir ile 
eser arasındaki mürûr-ı zamân zihinlerde o yolda bir şübhe hâsıl edeme-
diği cihetle kadın bu derd-i devâ nâ-pezîre nasıl ve neden dûçâr olduğunu 
taʻyîn edemiyor. Cenevreli bir tabîb-i müvellid emrâz-ı nisâ müşâhedâtın-
da yüzde 40'ın bu tarz ile husûl-pezîr olduğuna kâniʻ ise de bizde bu nisbet, 
câhil ebelerin mazhar olageldikleri hüsn-i kabûl-i müfritden dolayı yüzde 
80'e, hattâ 90'a kadar çıkarılabilir.

Bir kadın, gebe kalınca aʻzâ-yı tenâsüliyesine kimseyi dokundurma-
mak, el vurdurmamak en mübrem levâzım-ı tevakkîden iken bizde ebe tas-
laklarının gûyâ gebeliği anlamak vesâir bir şarlatanlık göstermek kasdıyla 
akîm yani her türlü tevellüsâtdan âzâde kalması [491] îcâb eden aksâm-ı 
tenâsüliyeyi istedikleri gibi muʻâyene edebilmeleri kendileri için müstel-
zim-i cezâ ve muâhaze bir cürʼet olduğu gibi muʻâyeneye rızâdâde olan 
sâf-diller için de pek büyük ve câlib-i mehâlik bir gaflet-i câhilânedir… 
Aʻzâ-yı tenâsüliyeye taʻyîn ve teşhîs için dokunacak olan fennî bir elin bile 
hiç olmazsa on, on beş dakîka kadar en müessir vesâit-i tathîriye ile temiz-
lenmesine çalışmak vecâib-i fenniyedendir. Bu vecîbenin ihmâli sebebiyle 
intân ve televvüse maʻrûz olan ve bilâhare doğacak çocuğun mürûr ve taz-
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yîkiyle zedelenip üzülen aʻzâda ne yaman iltihâblar, intânlar uyanabileceği 
pek kolay derk ve tahmîn olunabilir. Kadının aʻzâ-yı tenâsüliyesi dûçâr 
olacağı en vahîm hastalıkların bâb-ı kabûlüdür. Bu kapıyı bilene, bilmeye-
ne karşı açık bulundurmak her zamân ıztırâbât ve ölüm tehlikeleri altında 
bulunmak demek olacağı bilinip anlaşılmalıdır.

Doğuracak bir kadın doğurunca her şey biter. Artık ne muʻâvenete ne 
de muʻâyeneye ihtiyâcı kalmaz, zannediliyor. Gebelik bir ân-ı buhrân ise 
lohusalığın da o ân-ı buhrânın en buhrânlı bir zamânı yani bir "buhrân 
ender buhrân" olduğu en müsbet hakâyık-ı fenniyedendir… Doğurmak 
ekseriyâ kolay, hattâ bazen ihtişâmlı ve kadın için câlib-i teveccühât ise 
de lohusalık döşeğinden sağlam ve sâlim kalkabilmek pek güçdür. Bizde 
cehlin, göreneğin, ısrâr ve inâd-ı hurâfât-perestânenin en şâyân-ı dikkat 
misâlleri fennin "devr-i mâ-baʻd-i vilâdet" nâmını verdiği lohusalık zamâ-
nında görülüyor. Ebe hanım yâhûd komşu hanım yara bere içinde bulunan 
rahmi, kendi fikrince çabuk yerine getirmek [492] için bilmem hangi ha-
nım ninesinin vaktiyle kullanarak fâidesini gördüğü yalnız meşkûk değil, 
hemen her zamân mülevves ve âlûde bir ilâcı, murdâr ve müteʻaffin bir 
merhemi yine bulaşık bir paçavra parçasına sararak "tutunması" için za-
vallı lohusaya sunuyor. O da tenâsülün, aʻzâ-yı tenâsülün ne demek oldu-
ğundan âzâde-ser ve gâfil büyümüş bir tecrübesiz olduğundan o merhemi 
alıp götüreceği yere, rahim ve civârının yaraları üzerine götürüyor. Yirmi 
dört sâʻat sonra bir intân-ı şedîd ve hummâ baş göstermese yani lohusa-
nın bünyesi, kuvve-i bedeniyesi, istikbâl-i tenâsülîsi zararına olarak bün-
ye bu müessirât-ı intâniyeye karşı gelse bile ileride rahim ve civârındaki 
âfât-ı hafiyede gizlenip kalan yâdigâr-ı intân-nisâr, herhangi bir sebeble 
uyanarak akla gelmeyen, en dûr-endîşâne kavâʻid-i taharrînin tatbîkiyle 
dahi bulunamayan avârız-ı gûnâgûnu, nefîr, yumurtalık, hazne, rahim gibi 
âlât-ı mühimmenin ve'l-hâsıl eleğindeki bütün aʻzânın muhtelif hastalıkla-
rını vücûda getiriyor. Bu yoldaki vukûʻât ve müşâhedât husûsuyla bizde, 
İstanbul'dan ziyâde taşralarda pek çokdur…

Bizde ekserî âilelerde genç bir hanım kız yetişdirmek, ev işlerinden 
ziyâde göze çarpmak üzere biraz nakış, biraz musiki ve dikiş öğretmekle 
tahakkuk eden bir gâye-i hayâliye gibi telâkkî ediliyor. İleride doğuracak, 
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lohusa olacak, çocuk yetişdirecek genç kızlara hıfz-ı sıhhatin umûmî ba-
hisleri şöyle dursun, hıfz-ı sıhhat-i tenâsül hakkında dahi sathî ve pek cüzʼî 
maʻlûmât bile verilemiyor. Zavallı genç hanım "izdivâc"ın maʻneviyâtını, 
ledünniyâtını bilemediği gibi aʻzâ-yı tenâsüliyesinin ehemmiyet-i sıhhiye 
[493] ve hayâtiyesini de takdîr edemediği için tavsiye edilen, "sağlık veri-
len" en müstekreh ve iğrenç şeyleri bile aʻmâk-ı bedenine, ta rahme kadar 
götürmekde bir mahzûr göremiyor. Daha genç bir hanım, beş-on çocuk 
yetişdirip büyütebilecek bir kadın iken ya keskin, fücâî bir maraz-ı tenâ-
sülînin kurbânı oluyor yâhûd elîm sancılar, ağrılar içinde bir hayât-ı muz-
taribâne ve alîlâne geçirerek bütün mâ-hasal-i ömrü âh u enînden, inleye 
inleye dem-güzâr olmakdan ibâret kalıyor. Bu husûsda ileride doğuracak, 
lohusa olacak, sonra da yine doğurup doğurtacak olan evlâdına terbiye 
ve telkînât-ı sıhhiyede bulunacak genç kızlara birçok şeyler öğretmeli; 
tenâsülün ahvâl-i tabîʻiyesini, avârızını, gâyesini, ileride husûle gelebile-
cek emrâz-ı tenâsüliyeden nasıl tevakkî olunabileceğini bildirmelidir. Bu 
gibi hidemât, muktezâ-yı menâfiʻ-i memleketdir. Çünkü "tezâyüd-i nüfûs" 
mesʼele-i mühimme-i ictimâʻiyesinde şu telkînât ve tenvîrâtın pek büyük 
bir fâidesi görülür ve bu sâyede nesl-i memleket dûçâr-ı tenâkus olmak-
dan, cins-i latîf dahi acılar, elemler, hastalıklar içinde kıvrana kıvrana sö-
nüp gitmekden masûn kalır. Mufassal ve müdellel maʻlûmâtın hicâb ve 
nâmûsu rahnedâr edemeyeceği âzâde-i iştibâh ve tereddüddür.

***

Yine kızlarımızın hiss-i terbiye-i sıhhiyesine ihtimâm edilmediğinden 
dolayıdır ki, bugün bile bazı mahallerde kadının muʻâyenesi bilir bilmez, 
câhil bir ebeye havâle edilmek teklîf olunuyor. Aʻzâ-i tenâsülîlerinden 
muztarib olan kadınların tedâvîleri ebelere terk ediliyor. Hâlâ ebe vâsıta-
sıyla hasta tedâvî eden hekîmlerimiz [494] az değildir. Hâlâ et, ot, bahârât 
vesâire ile "çıkın"lar ve "çocuk ilâcları" yaptıran kadınlarımız, yağ mumu 
ve havâ civa ve "arslan yağı", "tavşan yağı" ile ilâc yapan ebelerimiz 
tahmînimizden ziyâdedir.

Bizde ebelik, asıl okuryazar ve haber anlar hanımlarımızın, her ne den-
se hâdim-i menâfiʻ-i insâniyet olan bu mesleğe rağbet etmemelerinden 
nâşi, iyi Türkçe bilmeyen kokonolar yâhûd hiçbir şeyden haberdâr olma-
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yarak evvelden beri bu sanatı işleyen kocakarılar elinde kalıyor. Bu ebe-
lerin birçokları ellerini yıkamak zahmetinde bile bulunmazlar. Bulunanlar 
ise şöylece bir yıkamakla iktifâ etdikleri gibi en ziyâde ibrâz-ı ihtimâm 
eyleyenleri de hâmız-ı bor mahlûlüyle yıkamakdan ileri gitmemekdedir. 
Hâmız-ı bor pek hafîf bir şey olup hattâ lohusa hastalıklarını hâsıl eden 
mikrobların böyle bir mahlûl içinde üreyip yetişebildikleri düşünülecek 
olursa şu tathîrin ne derece iʻtimâda şâyân bir şey olacağı takdîr oluna-
bilir. Bu berbâd ve pis ellerle ta dâire-i rahme kadar yokladıkları yerleri 
eze eze, sıyıra sıyıra muʻâyene eden bir ebenin oralara bırakacağı tohum-ı 
emrâzdan husûle gelen ihtilâtlardan, bazen mühlik rahâtsızlıklardan dolayı 
ekseriyâ ebeden ziyâde kemâl-i nezâfet ve mahâretle icrâ-yı ameliyât edip 
de kadını kurtaran hekîm ithâm edilmekdedir.

"Ebe kadınlar" bir memleketin hizmet-i hayât-ı tenâsüliyesi için şimdi-
lik vücûdlarına lüzûm hissedilen en mühim eşhâs olup bunların meʼmûri-
yet ve vazîfeleri de cidden nâzik ve muʻtenâdır. Çünkü kadınlar "hicâb" ve 
"iffet" ile meftûr oldukları cihetle derd-i derûnlarını, esbâb-ı ıztırâblarını 
"yine hem-cins [495] çeker birbirinin gayretini" mısraʻının ifâde eyledi-
ği müşâreket-i hissiye ve cinsiye muktezâsınca kendileri gibi bir kadına 
ifâde etmeği daha ziyâde iltizâm ederler. Hattâ teşrîh-i mesʼele ve teşhîs-
de ehemmiyeti olan birçok samîmî ve cins-i âhardan olan bir ferde ifşâ 
edilemeyen mahrem şeyleri ancak ebeler istiknâha muktedirdirler. Fakat 
ebelerin şu nüfûz-ı salâhiyetinden istifâde edilebilmesi onların lisân-âşinâ, 
hayrhâh, sanʻat ve fenden tamâmıyla haberdâr u âgâh, îfâ-yı hüsn-i hizmet 
ve teʼmîn-i terakkiyâta arzûkâr olmalarıyla kâbildir. Yoksa câhil-i hurâ-
fe-nisâr, müteneffir-i tahâret ü nezâfet, takdîrât-ı fenniyeden hattâ bazen 
doğuracağı kadının lisân-ı hâl ve makâlinden bile bî-haber bir ebe, ıztırâbât 
ve emrâz-ı niseviyeyi muttasıl çoğaltmakdan, fennin îsâr edeceği teselliyât 
ve tedâbîre karşı kavî ve gayr-ı kâbil-i iktihâm ve izâle bir mâniʻa teşkîl 
etmekden başka bir şey teʼmîn edemez. Ebeliğin bu gibi nikâtında ıslâhât 
ve terakkiyât-ı muntazara vücûda getirmek, evvelce dediğimiz vechile, 
epeyce okuryazar ve haber anlar hanımlarımızın şefkat ü merhamet-i be-
şeriyenin en büyük medâr-ı îsârı olan bu sanʻata meyl ü sülûku ve ebelerin 
amelî olarak tedrîsi sâyesinde mümkün olabilir.

***
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Kadın hastalıkları husûle getirmekde erkeklerin de dahli az değildir. 
Âlât-ı tenâsüliyedeki nisbetsizlikden, anânet veya ihtiyârlıkdan dolayı ih-
tiyâc-ı cinsîsini tamâmıyla teʼmîn edemeyen, ilkâha mâniʻ olmak fikriyle 
vazîfe-i zevciyeyi nâ-tamâm bir sûretde icrâ eden erkekler dahi münâ-
sebetde bulundukları kadına pek büyük fenâlıklar etmekdedirler. Çünkü 
böyle nâ-tamâm bir münâsebet [496] kadının aʻzâ-yı tenâsüliyesini, husû-
suyla rahmi kan ile tıkanmış bir hâl-i ihtidâda getirir. Bu hâlin defalarca 
tekerrürü, o ihtidâd ve ihtikânın devâmı rahmin iğtidâca bir sûy-ı tahav-
vül peydâ etmesine, sertleşip katılaşıp büyümesine, müzmin bir iltihâb-ı 
dâhilîye dûçâr olmasına sebebiyet verir. İşte bazı kadınlarda görülen teş-
vîşât-ı asabiye, teskîn edilemeyen ibtilâlar, rûhî ve maʻnevî sıkıntılar çok 
defa böyle bir âfet-i rahmiyeden, tesviye edilememiş bir ihtiyâc-ı müb-
rem-i cinsîden neşʼet etmekde ve bu yüzden hâsıl olan sû-i netâyic cidden 
sezâvâr-ı ehemmiyet ve dikkat görülmekdedir. Müşâhedât-ı âcizâneme 
ibtinâen beyân edebilirim ki, kadınlarımızda görülen hâl-i tabîʻîden iki-
üç misli fazla hacimli rahimlere, tasallubât-ı rahmiyeye, erhâm-ı lîfiye-
ye sebeb-i aslî bu mukârenet-i gayr-ı tâmma, ilkâha mâniʻ olmak fikriyle 
istiʻmâl edilen şâb, mazı, limon ve çiriş vesâireden maʻmûl "fitiller"dir. 
Müddet-i medîde "fitil" kullanıp rahmini taş gibi bir kıvâma getirdikden 
sonra "çocuk ilâcı!" için mürâcaʻat eden ne kadar kadınlar gördük!

***

Sırası gelmiş iken yalnız bizde, bizim kadınlarda görülen ve çok defalar 
netâyic-i ciddiye ve vahîme hâsıl eyleyen bir sû-i iʻtiyâdı daha zikrede-
ceğiz. Genç bir kız sinn-i bülûğa erince aybaşı âdetini görmeğe başlar ve 
o andan iʻtibâren o kızın "kadın" olduğuna ve "nazc-ı cinsî"ye erdiğine 
hükmolunur. Her aybaşı aʻzâ-yı tenâsüliyeden seyelân eden mevâd ile el-
bisesinin [497] pislenmemesi için "bez" tutunulur. Tutunmak için intihâb 
olunan bezler ekseriyâ büyük, eski, mülevves, pis şeylerdir. Seyelân eden 
mâyiʻ fennen pis olmadığı hâlde onu temizlemek için böyle pis şeyler 
kullanılması ve bir defa kullanılan bezin hâliyle bırakılarak sonra tekrâr 
istiʻmâl edilmesi aʻzâ-yı tenâsüliyeyi ifsâd ve intân ederek rahim ve mül-
hakâtının hâd ve müzmin iltihâblarına müeddî oluyor.

Anneler kızlarına hiç olmazsa tutunacakları bezlerin kaynadılmış ve 
temiz olarak hıfz edilmiş küçük kıtʻada şeylerden, idrofil pamuğu parçala-
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rından ibâret olmasını öğretseler, kadın hastalıklarından bir kısmının azal-
masına hizmet ve himmet etmiş olur[lar].

Bir fenâ âdet daha var: Bazı yerlerde pamukdan, süngerden yâhûd yu-
muşak bir bezden ibâret bir tıpa, bir "perde" uzun müddet beş-altı gün 
âlûde ve mülevves bir hâlde medhal-i aʻzâ-i tenâsül ile veya içeride unk-ı 
rahm ile temâsda bırakılıyor ki, şu hâl ifrâzâtın tabîʻî olan cereyânına mâ-
niʻ olduğu gibi hastalık tohumlarını bâb-ı dühûl olan rahmin önüne kadar 
sevk u îsâl etmekden başka bir şey de değildir.

Araba ile çok gezmek, seyâhat-i medîde, taʻb ü keder, elem-i maʻîşet, 
husûsuyla dikiş makinesini ayaklarla muttasıl oynatmak mecbûriyeti de 
muhtelif avârız-ı tenâsüliyeye sebebiyet verebilmekdedirler. Bunların bir-
çok numûne ve misâllerini her gün görüp duruyoruz.

***
Esbâbı bu kadar çok, dağınık, muhtelif olan kadın hastalıklarından te-

vakkî için ittihâz edilecek tedâbîr de mütenevviʻ ve mütefâvitdir. [498] 
Evvelâ şu nokta iyice bilinip takdîr edilmelidir ki, çok defalar hastalığı 
bilmeyerek bizzât kadın arayıp bulmakdadır. Kadınların âzâde-i ilel ü em-
râz olmaları "kadın" olduklarını bilmelerine, ona göre kesb-i maʻlûmât ve 
ittihâz-ı tedâbîr eylemelerine mütevakkıfdır. Mesʼelenin bereket-i tenâsül 
nokta-i nazarından hâiz olduğu ehemmiyet-i ictimâʻiyeyi iyice takdîr ede-
rek evlâd u ıyâle verilecek terbiye-i sıhhiye meyânına vazîfe-i tenâsüli-
yenin îzâh ve teşrîhine âid birçok maʻlûmât-ı müfîde ilâve etmelidir. Ka-
dınların maʻlûmât-ı tenâsüliyece câhil ve bî-idrâk kalmaları hep annelerin 
tekâsül veya cehlinden münbaʻisdir. Bir genç kıza, hayât-ı ictimâʻiye ve 
medeniyesine lüzûmu olan maʻlûmât ile berâber belki onlardan da akdem 
"kızlığı", "kadınlığı" öğretilmelidir. Herkesin şikâyet eylediği asabîlikden, 
histeriklikden, sarʻa vesâire gibi sinir bozukluklarından  -ki, birçoğunun 
vücûdu anlaşılamayan âfet-i tenâsüliyeye merbûtdur-  hattâ kısırlıkdan, 
yaramazlıkdan âzâde kalmak ve kadını memlekete, mensûb olduğu cemʻi-
yet-i beşeriyeye hâdim ve vazîfesine muvâzıb ve müdâvim bir hâlet-i uz-
viyeye getirmek arzu edilirse her şeyden evvel "vâlide" olacak genç kız-
ları terakkiyât ve ilcâât-ı asriyeye göre yetişdirmek, onları âdetâ birer "ev 
hekîmi" hâline koymak iktizâ eder. Yoksa her gün kadın hastalıklarıyla 
uğraşan etıbbâ muʻâyenehânelerine yüzlercesi bir arada koşan hasta ka-
dınların adedi gitdikçe artar, eksilmez.
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Her kadın, her vâlide-i müstakbele kavâʻid-i sıhhiyenin ihlâl edilmesiy-
le husûle gelecek kazâlardan bülûğa erer ermez haberdâr edilmeli, [499] 
esnâ-yı izdivâcda, lohusalıkda, âdetden kesilme devrinde dûçâr olabile-
ceği emrâzdan nasıl sakınılacağını bilmelidir. Hasta kadınların adedi an-
cak bu tedbîr ile azalabilir. Bir de kadın maraz-ı tenâsülîsini rast gele her 
hekîme, her hekîm diyenine göstermemeli ve taksîm-i mesâʻî-i tıbbiyenin 
bahşeylediği "tahassus"dan istifâde ederek bir mütehassıs tecrübe-güzâ-
ra mürâcaʻat etmelidir. Etıbbâ-yı mütehassısa da fennin cereyân-ı dâimî-
si önünde bulunarak âfât-ı tenâsüliyenin hüsn-i teşhîsine ihtimâm etmeli, 
husûsuyla serîriyâtın teʼmîn eylediği fevâid-i fenniyeden bol bol istifâza 
etmiş olmalıdır.

Ebelerin hüsn-i intihâb ve tedrîsine son derece ihtimâm edilmekle 
berâber ebelik eyleyecek genç hanımların her türlü efkâr-ı indiye ve hurâ-
fiyeden âzâde olmalarına ve emrâz-ı nisânın teşhîs ve taʻyîni hakkında 
maʻlûmât-ı sâfiye ve tâmmeyi hâiz olup bunu meslek ve sanʻat îcâbın-
ca temâsda bulundukları kadınlar arasında taʻmîme çalışmalarına himmet 
eylemeleri ve ebenin bizzât kadına ilâc tavsiye etmesinin, tedâvî-i indîye 
kalkışmasının önü alınmalıdır.

***
Asıl mühim nokta, kadınlar arasında okunmak ve kız mekteblerinde 

tedrîs olunmak üzere gâyet selîs ve sâde bir üslûb ile usûl ve terakkiyât-ı 
hâzıra-i fenniyeye muvâfık ve vezâif-i niseviyenin hüsn-i îfâ ve teshîline 
hâdim hıfz-ı sıhhat kitâbları yazılarak bunlar vâsıtasıyla ahvâl ve tabâyiʻ-i 
nisâyı nazar-ı hikmetden ayırmamak üzere kadınlara telkînât-ı sıhhiyede 
bulunmak kadınlığın bülûğ, izdivâc, tevlîd, nifâsiyet, emzirme, sinn-i buh-
rân (âdet kesilmesi) gibi en ziyâde maʻrûz-ı emrâz ve avârız olan devirle-
rinde kadının her [500] türlü ahvâle karşı ittihâz edeceği hatt-ı hareket ve 
tedâbîri, her türlü kazâları, görülebilecek her türlü ahvâli etrâfıyla anlata-
rak bir hâl vukûʻunda hemen tabîb-i mütehassısa mürâcaʻat veya vesâit-i 
sıhhiyeye tevessül etmesine kadını tamâmıyla râzı ve kâniʻ etmekdir. Bu 
gibi tedâbîre tevessül her hâlde mühimmât ve mûcibât-ı umûrdandır.

Umarız ki, şu makâlenin müsâʻadesi nisbetinde îzâhına çalışan şu 
mesʼele âile reîsi ve reîslerinin nazar-ı dikkat ve insâflarına ilişir. Çünkü 
bu gibi umûr-ı şahsiyede en nâfiz reʼy ve tedbîr eşhâsın, âilelerin, alâkadâr 
olan cins ve efrâdın ittihâz ve tatbîk edecekleridir.
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[501] DERİ - TEMİZLİK VE HAMMÂMLAR

Deri Nedir?
Eliniz biraz hafîfçe yandığı zamân orada bir kabarcık hâsıl olup içinde 

su toplanmaz mı? İşte o kalkan, kabaran kısım derinin beşeresi altındaki 
"edimme"sidir.

Beşere
Birçok mini mini kabukların duvar taşları gibi birbiri üzerinde terâkü-

müyle husûle gelir. Muttasıl yıkamak, elbisenin sürünüp dokunması vesâir 
teʼsîrât ile düşer, soyulur. Fakat edimme, derinin ber-hayât kısmı olduğu 
için düşen, soyulan beşerenin yerinde yeni bir tabaka, beşere hâsıl eder. 
Edimmenin üzeri pek sıkı örülmüş bir damar şebekesiyle kuşatılmışdır. 
Ufak bir bere, bir sıyrık, bir temâs ile damarları üzülerek kanamağa başlar. 
Bundan başka edimmede, hattâ beşerede bile o kadar çok sinir uçları, ince 
sinir şebekeleri var ki, âdetâ bütün vücûd başdan başa asabî bir libâsa, bir 
bornosa bürünmüş gibidir. İşte bu nârînliği, inceliği nazar-ı dikkate alarak 
fıtrat, edimmeyi sert ve dayanıklı, damarsız bir nesc ile, beşere ile örtmüş-
dür…

Derinin Vazîfesi Nedir?
Deri de akciğer gibi, teneffüs [502] eder, havâyı yutar, hâmız-ı fahm hâ-

linde geri çıkarır. Teneffüs-i vücûdun yedide birini icrâ eden deridir. Deri-
nin tamâmiyeti, temizliği hayât için, yaşamak için elzemdir. Bunu kolayca 
tecrübe edebiliriz. Bir kuş alınız. Bedenini teneffüs edilemeyen havâ ile 
dolu bir kutuda habsediniz. Yalnız başı dışarıda kalsın. O vakit kuş yalnız 
akciğerleriyle teneffüs alır. Derisiyle teneffüs alamadığı için bir-iki sâʻat-
de telef olup gider. Derinin bundan daha mühim vazîfeleri de vardır. Deri 
de böbrek gibi bedende biriken zararlı mâddeleri çıkarıp defʻ eder yâhûd 
havâdan aldığı müvellidü'l-humûza ile yakarak harâb eder.
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Bir serçe başı dışarıda kalmak üzere hâmız-ı fahmı hâvî bir kutu derûnuna 
habsedilecek olursa iki sâʻat kadar bir zamân sonra telef olur. Çünkü bu vechile 
akciğerleriyle teneffüs edebilirse de derinin teneffüs edememesi hayâtı tehlikeye 

koyar.

Deri terler. Cildde 3 milyondan ziyâde mini mini ter bezleri vardır. Yir-
mi dört sâʻatde bir litreden ziyâde ter çıkarırlar. Bu teri biz görmeyiz. Çün-
kü su damlacıkları beşerenin kabukları arasında kalır, yavaş yavaş oradan 
buhâr hâline geçerek havâya yayılırlar. İşte derimizin yumuşak ve yarı ıs-
lak olması hep bu terleme sâyesindedir. Ter damlacıkları çıkamaz yâhûd 
çıkar da çarçabuk tebahhur ederlerse derimiz kupkuru olur, sıkıntı içinde 
kalırız.
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[503] Derinin yüzündeki ter 
deliklerinin pertev-sûz ile görünüşü

24 sâʻat zarfında vücûddan çıkan 
terin mikdârı

İşte deri bu hâssası sâyesinde bedenimizin sıcaklığını, harâretini de idâ-
re eder. Soğuk havâlarda az terler, tebahhur da az olur, vücûdumuz çok 
üşümez. Sıcak havâlarda çok terler, tebahhur şiddetli olur, bedenimiz se-
rinler. Çünkü su, buhâr hâline geçmek için bedenimizin sıcaklığından bir 
kısmını sarf ediverir.

Elde tutulan bir buz parçası 
eriyerek eli üşütür.

Su âteşden harâret alarak 
buhâr hâline geçer.
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Bedenimizin bu hâli âdetâ terleyerek içindeki suyu [504] soğutan, buz 
gibi eden toprak testilere, küçük su testilerine benzer.

Hâl-i sıhhatde vücûdumuzun sıcaklığı yaşa, cinse, yemekden evvel ve 
sonraya göre bir dereceye kadar farklıdır. Yani 36,5 derece ile 37,5 dere-
ce arasındadır. 37,5 dereceyi geçerse fazla sıcaklık, hummâ var demek-
dir. 36,5 dereceden aşağı inerse vücûd üşümüş sayılır. Üşümek de, fazla 
ısınmak da tehlikelidir. Çünkü çok kereler 43 derecenin yukarısında, 33 
derecenin aşağısında ölüm yüz gösteriyor.

Derinin terlemesi yardımıyla insân koşup iş görmekde ve 100 derece-
den ziyâde ısıdılmış odalara bile girebilmekdedir. Çünkü sıcak artdıkça 
deri de çokça terleyip o sıcaklığı terk-i tebhîr yine sarf ederek bedeni teh-
likeden kurtarıyor. Fakat deri terleyebilmek için havâda su buhârı çokça 
mikdârda bulunmamalıdır. Çünkü havâda su buhârı çok ve ziyâde oldukça 
terimiz su hâlinde kalır, buhâr olup sıcaklığı sarf ve defʻ edemez.

Deri pek nâzikdir. Her şeye dayanamaz. Vücûd ise yaşayış sâikasıyla 
birçok güç işlere katlanmak mecbûriyetinde bulunur. İşte büyüyünce işe, 
güce, yaşayışın güçlüklerine göğüs gerecek olan çocukları daha küçüklük-
lerinde iken soğuğa, sıcağa, germ ü serde alışdırmalıdır.

Bunun için önce soğukla sıcağın derimize ne yapdıklarını bilmeliyiz. 
Üzerine soğuk su serpilince deri sararır, solar, soğur. Çünkü üşüyen si-
nirler, kan damarlarını büzerek kanın geniş geniş akmasına mâniʻ olurlar. 
Fakat deri buna yavaş [505] yavaş alışır. Bir zamân gelir ki, soğukdan, 
soğuk sudan korkmaz, 
artık ne sararır ne solar. 
Aksine olarak soğuğa 
karşı gelmek için kıza-
rır, damarları genişler, 
kanın mikdârı çoğalır. 
İşte böyle soğuğa alı-
şırsak derimiz şiddetli 
ve dondurucu soğuk-
larda bile kansız kalır, 
harâretsiz kalmaz. Derideki damarların şiddetli bir soğukdan 

dolup tıkanışları
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Birdenbire üşümenin bir tehlikesi daha var. Kan içerilere, ciğerlere, 
beyne, böbreklere hücûm ederek insânı hasta eder. Bunun için her gün 
soğuk suya batırılmış büyük bir sünger ile bütün vücûdu çabucak ısladıp 
sonra bedeni iyice ve kuvvetlice silmek, ovmak ve böylece biraz kımıldan-
mak, ısınmak pek iyi ve pek muvâfık-ı sıhhatdir.

Soğuk su dökünmek ve dökündükden sonra bedeni ıslak bir havlu ile ovmak

[506] Deri yoluyla yaşamak ve işini görmek için temiz olmalı, pislik-
den, üzerinde biriken yağlı şeylerden, tozlardan, kirlerden âzâde bulunma-
lı. Çünkü kirli ve pis bir deri iyice teneffüs edip terleyemedikden başka 
üzerindeki kirlerin arasında tahta kehlesi, pire, kehle, uyuz böceği gibi bu-
laşık, murdâr şeyler çoğalarak sıhhati, hayâtı izʻâc eder ve insânı cânından 
usandırırlar.

Tahtakurusu Pire Kehle (büyütülmüş)
Yanındakiler de 

yumurtaları, yani 
yavşaklarıdır.
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Derideki buruşukluklar, girintiler arasında mantarımsı, pek küçük tu-
feyller, mikroblar dahi üreyip çoğalır, türlü türlü deri hastalıkları hâsıl 
ederler. Uzun bir vakit süren, kaşıntıları, kokusu, acısı ile insânı taʻcîz ey-
leyen ergenlik, mayasıl, bit çıbanı, çıban, siyil gibi şeyler o mikrobların 
kâr u yâdigârlarıdır.

Uyuz böceği ki, ancak pertev-sûz 
ile görülebilir.

Uyuz hastalığının el üzerindeki 
âsârı

(Uyuzluk çizgileri)

Sünnet-i seniyye îcâbı ve hıfz-ı sıhhatin arzusu üzere sofraya [507] 
oturmazdan evvel ve sonra elleri yıkamak, ekmek, meyve, yemek gibi şey-
lere yıkanmış ellerle dokunmak ne kadar iyidir. İnsân tozdan, mikrobdan, 
ağrıdan, acıdan, hastalıkdan daha birçok şeyler-
den sâlim ve muʻâf kalır.

Bütün vücûdu örten derinin temizliği ise 
yıkanmak ile olur. Su tabîʻatda en çok bulu-
nan bir vâsıta-i tathîrdir. Onu sıcak, soğuk, 
nasıl olursa olsun temizliğimiz için çokça 
ve iyice kullanmalıyız. Medenî insânlar her 
mevsimde, her zamânda hammâmda yani yı-
kanmak için yapılmış muhâfazalı bir yerde 
yıkanırlar.

Pityriasis versicolor nâm deri 
hastalığı hâsıl eden mantar
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Sıcak su ile yıkanmanın (istihmâmın) sıhhate olan teʼsîri pek büyük ve 
şümûllüdür. Cildin sıcakça bir su ile yıkanması insânı kuvvetleşdirir, yor-
gunluğu, pisliği, fenâlığı giderir. Fakat böyle bedene iyiliği dokunacak bir 
hammâmın suyu 35 derece ile 37 derece arasında olmalıdır. Çünkü daha 
soğuk olursa insânı üşütür, incidir, hasta eder. Daha sıcak olursa o vakit 
de kan beyne, nâzik ve ehemmiyetli uzuvlara hücûm ederek fenâlıklara 
meydân açar.

Küçük çocuklar her gün, yazın soğukça, kışın [508] ılık su ile yıkanma-
lıdırlar. Üç-dört yaşına erdiler mi her yıkanışdan sonra bedenlerine yuka-
rıdan aşağı biraz soğuk su dökmelidir ki, bu vechile az çok gasle, serbest 
yıkanmağa alışsınlar.

***

Derinin temizlenmesi büyüklerde daha mühimdir. Çünkü onlarda iş 
güç, sanʻat gibi şeyler kiri daha ziyâde artdırırlar. Husûsuyla güzellik, yu-
muşaklık, tazelik, tarâvet gibi şeylerin muhâfaza ve idâmesi için büyük-
ler yıkanmağa daha ziyâde muhtâc ise de maʻatteessüf kadınlar istihmâmı 
sûistiʻmâl etmek râddelerine kadar götürmüşlerdir.

Bizde hammâm denince hıfz-ı sıhhat-şinâsânda hammâ-
mın sûistiʻmâlâtı nazar-ı dikkate alınarak pek derîn bir iğ-
renme, bir korku, bir çarpıntı bile uyanmamak mümkün de-
ğil. Küçüklüğümüzde, çocukluğumuzda dûçâr olduğumuz 
"hammâm işkenceleri"ni hâtırlamayacak ve bu hâtırât-ı 
müdhişeyi müteʻâkib tüyleri ürpermeyecek var mıdır? 
Hayâtımızın daha kırkıncı gününden iʻtibâren evvelen 
ebe kadının o yaman elleri altında kırklanmayan, sonra 
da hemen her hafta yâhûd on beş günde bir hammâma gö-
türülüp de en aşağı altı-yedi sabun yemeyen bahtiyârânımız 
pek azdır.

Daha bugün bile eğlence maksadıyla mesîreye gider 
gibi "yalancı dolması", "lahana turşusu" ile "ahbâbcasına" 
hammâma gidilip hemen on iki sâʻatlik bir zamân geçiril-
mekde ve en aşağı on dört sabun sürünüldüğü hâlde "şöy-
lece hemen [509] çıkıverildiğinden" bahsedilmekde ve hıfz-ı sıhhate kül-

Banyo
termometresi
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liyen mugâyir olan bu ahvâl-i sıhhat-şikenâneyi müteʻâkib zuhûra gelen 
hâlât-ı maraziye hep o maʻhûd "hammâm anası"na atfolunmakdadır.

Çocukları yazın soğukça bir su ile yıkamalıdır.

Hammâm dediğimiz Roma devrinin karanlık yâdigârları ise sıkıntılı, 
pis, mülevves, çok kere her türlü levâzım-ı sıhhiyeden mahrûm sıcak su 
mahzenleridir. Bunlardaki havâ belki bundan on beş, yirmi, otuz sene ev-
velin havâsıdır. Mübâdale ve cereyân-ı havâ o kadar azdır. Kapı kapı için-
de olmak üzere binânın en derîn ve çukur bir noktasına ve akan sularından 
ziyâde havâsı 50-60 ve daha ziyâde bir derece-i harârete çıkarılmış olan bu 
cehennemî yerlere temizlenmek üzere girmek ve buralarda sâʻatlerce otur-
mak bilmem nasıl oluyor? Her hâlde binâların bugünkü tarz-ı inşâsı, sû-
ret-i istihmâm hıfz-ı sıhhate, zevk-i selîme, akl u idrâke tamâmı tamâmına 
zıd ve düşmândır. Son derecede sıcak, rutûbet ve pis kokularla meşbûʻ ve 
mülevves bir havâ-yı muhît içinde, göbek taşlarında, korna başlarında öyle 
sâʻatlerce oturmak, birçok erkeklerimizin, kadınlarımızın [510] yapdıkları 
gibi mastaba-i zevk ve musâhabeti kurmak açıkdan açığa tehlikelere, has-
talıklara teslîm-i nefs ve vücûd etmekdir. Sıhhat-âşinâ bir adamın birkaç 
dakîka bile karârgîr olamayacağı bu binâların usûl ve kavâʻid-i sıhhiye 
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dâhilinde ıslâh ve tensîkleri menfaʻat ve sıhhat-i umûmiye nâmına her ân 
u zamân arzu ve intizâr olunacak icrâât-ı müstahsene ve mebrûkedendir.

Hele kadınlara, bünyece daha nârîn, daha ince, daha duygulu olan o 
kısm-ı latîf-i beşeriyete hammâmlarda o kadar uzun boylu sâʻatlerce değil, 
âdetâ günlerce oturmamalarını ve bu yüzden göğüs, karın, beyin ve rahim 
hastalıklarının en korkunçlarına maʻrûz ve dûçâr olmamalarını yalvarır-
casına teblîğ ve tavsiye ederiz. Maʻatteessüf memleketimizde böyle sıcak 
hammâmlarda 50-60 dereceye getirilmiş sıcak bir su ile uzun bir müddet, 
yorulurcasına, bayılırcasına yıkanmak sû-i iʻtiyâdı o kadar kökleşmişdir 
ki, bu mühim fenâlığın önüne geçmek, tahrîbâtına engel olmak hemen 
mümteniʻ ve muhâl hükmüne girmişdir.

Püskürme tarzında duş Yağmur tarzında duş

Bu hammâmların en mühim bir mazarratı da usûl-i iktisâd ve idâreye 
[511] büsbütün mugâyir olmalarıdır. Hâlâ en fakîr olanlardan bile iki-üç 
kuruşdan aşağı ücret alınmamakdadır. Memleketimiz gibi odun ve kömü-
rün pek ucuz ve bol olduğu bir yerdeki şu hâl cidden esef-engîz ve belki de 
müdebdeb, muʻazzam hammâmlar, menbaʻ-ı televvüs ve intân olan sirâ-
yethâneler yerine amele ve fukarâ için, her sınıf ahâlî için sabunu, süngeri 
ile berâber olmak üzere bir kuruşa, yirmi paraya istihmâm edilecek temiz, 
havâdâr, her türlü şerâit-i sıhhiyeden vâyedâr gasilhâneler, ucuz hammâm-
lar yapmak usûlü taʻammüm etmişdir. Bu usûldeki hammâmlara tozundan, 
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yağının meşâkk u mezâhim u meşâgılinin çokluğundan, teʼsîrât-ı iklîmin-
den dolayı en ziyâde muhtâc olan memleketimizdir. Her tarafça sarf-ı him-
met ü gayret edilerek bu yolda birçok müessesât-ı istihmâmiye vücûda 
getirilse o zamân en kirli ve müvessih bir hammâl bile yirmi-otuz para 
vererek derisini, bütün bedenini temizleyebilir ve bu vechile pislikden ta-
haddüs ve intişâr eden birçok müstevlî ve vahîm hastalıkların, fenâ koku-
ların ve şimdiki hammâmlardaki gûnâgûn fenâlıkların da önü alınmış olur.

[512] İNŞÂ VE HIFZ-I SIHHAT-İ MESÂKİN

Mesken ihtiyâcı beşerin etʻime, belki elbise vesâir levâzım-ı şahsiye 
ile berâber hissetdiği bir ihtiyâc-ı takarrürdür. Bidâyet-i hilkatde sîne-i ta-
bîʻatde aç, çıplak ve bütün müessirât ve muhâcimînin hücûm ve şiddetine 
maʻrûz kalan beşer, sâika-i hissiye-i tabîʻasıyla, bu muhâcemâtın mazarrât 
ve sû-i teʼsîrâtını takdîr ederek tesâdüf etdiği bazı kovuklara, tabîʻî mağa-
ralara sıvışmakla muhâfaza-i nefse çalışmış ve sonra bunların da adem-i 
kifâyesini anlayarak daha emîn, daha istirâhat-bahş karargâhlar aramağa 
başlamış ve işte ilk merâkiz-i ictimâʻiye ve medeniye bu sâika-i ihtiyâc 
ile vücûda gelebilmişdir. O eski perîşân mağaraların enkâz ve harâbâtına 
bugün ötede beride tesâdüf olunmakda ve bunlardan o zamânlar zavallı 
mahlûkât-ı beşeriyenin pek sefîlâne ve zelîlâne imrâr-ı hayât eylediği an-
laşılmakdadır. Daha sonraları beşer buralarda da karârgîr-i istirâhat olama-
yacağını anlamış ve husûsuyla kendisine bir savlet-i bî-rahmâne ile hücûm 
edegelen sibâʻ ve hayvânât-ı vahşiyenin şerrinden emîn olmak için su üze-
rinde, yalılarda, göller kenârında bir takım meskenler yapmağa mecbûr 
olmuşdur. "Mesâkin-i gadîriye" denilen ve "nakş-ı ber-âb" ıtlâkına bi-hak-
kın sezâ olan o evlerin dahi enkâz ve metrûkâtına ötede beride tesâdüf 
olunmakda ve hattâ hâl-i hâzırdaki Afrika ve Amerika ve Asya kabâil-i 
bedeviyesinin birçoğu böyle kazıklarla göller üzerine tesbît edilmiş mesâ-
kin-i gadîriyede iskân etmekdedir.
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[513] Bugünkü akvâm-ı insâniyeden pek geride kalan bir takımları 
mesâkin-i ibtidâiyede karârgîr oluyorlar. Meskenleri ağaç kovuklarından 
ibâret kabâil ve akvâm mevcûd olduğu gibi Laponyalıların, Samoyedlerin 
mesâkini de zîr-i zemîn mağaralardan ibâretdir. Memâlik-i hârrede seyr 
ü sefer eden kabâil-i bedeviyede hâlâ bir hayât-ı seyyâre ve müteharrike 
hüküm-fermâdır. Gitdikleri yerlerde deve veya keçi tüyünden yapdıkları 
çadırları kurar ve o çadırların içinde muhâfaza-i nefs ederler. Tataristan 
ve Kırgız kabîlelerinin birçoğunda meskenler söğüt ağacından dizilmiş 
bir takım kulübelerdir. "Kulübe-i ahzân" ıtlâkına şâyân olan bu miskînâne 
meskenlerin üzeri keçe ile mestûr olup ortası da delikdir. Bu meskenler 
seyyâr şeyler olup sâkinîni onu istedikleri yere götürürler. İşte bidâyeten 
bu kadar ibtidâî ve bedeviyâne bir tarzda icrâ olunagelen inşâ-i mesâkin 
sâika-i ihtiyâc ve bedâyiʻ-perestî ile asran baʻde asrin terakkî etmiş ve bu-
gün gördüğümüz derece-i bâlâ-terînine ermişdir.

Mesâkin ve inşâ-i mesâkin medeniyetin, derece-i terakkî ve temed-
dünün mirʼât-ı inʻikâsı, miʻyâr-ı hakîkîsidir. Kurûn-ı kadîmenin birçok 
medenî milletleri vardır ki, derece-i bâlâ-yı temeddünleri âsâr-ı inşâiye-
lerinden anlaşılmakdadır. Meselâ Mısır-ı kadîmin yirmi asır kadar süren 
devre-i terakkiyâtında inşâ-i mesâkin pek müteʻâlî bir dereceye varmışdı. 
İklîm-i Mısır'ın bütün mesâkini etrâfında bâğçeler teʼsîs edilir, sebze ve 
meyve ihtiyâcâtı o bâğçelerde yetişecek şeylerle teʼmîn edilirdi.

Kadîm Yunanîlerde husûsuyla Romalılarda inşâ-i mesâkin pek ziyâde 
terakkî etmişdi. Romalılarca esâs-ı mesken cesîm bir avludur.

[514] Avlunun etrâfı devâire taksîm edilmişdir. Avlunun orta yerinde 
sular akar ve havuzların etrâfına da bir takım heyâkil ve müzeyyenât-ı be-
dîʻa dizilirdi. Şimdi Haleb ve Şam taraflarındaki ağniyâhâneleri bu tarz-ı 
kadîmin birer numûnesidir. Bu gibi mesâkinde avlu, mesâkin-i hâzıra-i 
medeniyenin salonu hükmündedir.

Daha sonraları husûsuyla asr-ı sâbık ve hâl-i hâzırda inşâ-i mesâkin 
usûl-i cedîdi ihdâs edilmiş ve hakîkaten bir insânın istirâhat edebileceği ve 
hıfz-ı sıhhatin bir nazar-ı memnûnâne ile görebileceği mesâkin-i ciddiye 
inşâsına başlanılmışdır.
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Bizde inşâ-yı mesâkin hiç de hıfz-ı sıhhati memnûn edecek derecede 
değildir. Evvelen odalar küçük, mahdûd, pencereler odalarla mütenâsib 
değil, nebâtın cihet-i tenvîr-i tabîʻîsi ekseriyâ maʻkûs, levâzım-ı inşâiye 
muzır, rutûbet kapacak şeylerden ibâret… Harîk vesâir kazâlara karşı 
mesâkin-i tabîʻî bir sigortaya, yani müştemilâtının mukâvemet ve metâne-
tinden ibâret bir emniyete tevdîʻ edilememiş, müştemilât-ı binânın tathîr 
ve tanzîfi güç, bazen müşkil ve gayr-ı mümkin; tahtalar, zemîn ve katlar 
aralıklı, açık saçık şeyler olup o fürcelerde değil toz, mikrob, hattâ fâre, 
böcek gibi envâʻ-ı hayvânât dahi iskân edebilmekdedir. Tavan araları ekse-
riyâ kedi, fâre, hattâ bazen sansar gibi hayvânâta bile karârgâh olacak kadar 
geniş ve muʻâfdır. Hele tozları, pislikleri izâle kasdıyla zemîn tahtalarına 
süngerlerle, paçavralarla hemen her gün içirilen sular meskende oturanları 
taʻcîz edecek, birçok ilel-i sâriye ve emrâz-ı vahîme-i [515] müzminenin 
istîlâ ve şiddetini artdıracak çamurları hâsıl etmekdedir. Âbdesthânelerin 
sû-i inşâsı, sû-i tathîri, olukların, suyollarının bozukluğu, zemînin rutûbet-i 
tabîʻiyesi, duvarların enkâz-ı tahrîbiyesi, tavanın, tahtaların tahta kehlesi 
ve envâʻ-ı mûziyâtdan ibâret olan sekene-i hayvâniyesi, daha bunun gibi 
birçok mehâzîr ve mehâlik-i sıhhiye, mesâkinden alınacak zevk-i sıhhî ve 
medenîyi tağşîş etmekde ve ekseriyâ ahvâl-i sıhhiye ve ahlâkiyemizi de 
berbâd ve telhkâm eylemekdedir.

İşte bu noktaları nazar-ı dikkate alarak memleketimiz gibi eşref ü eltaf-ı 
ekâlîm olan bir yerde hüsn-i maʻîşet ve zindegânînin esâsını teşkîl edecek 
olan gerek maʻmûriyet-i medeniye ve saʻâdet-i dünyeviye ve bedeniye ve 
gerek kâmrânî-i şahıs için tatbîk ve icrâsı elzem görülen nüfûs-ı memle-
ketin, maʻmûriyet-i belediye ve tezyîniyenin tezâyüdüne en büyük medâr 
u sebeb addolunan bazı kavâʻidi, mesâkinin keyfiyet ve tarz-ı inşâsınca 
bugünkü hıfz-ı sıhhatin tahakkukunu arzu eylediği şerâiti, teblîğ eylediği 
vesâyâ ve nesâyihi şuracıkda hulâsa etmek arzusuna düşdük.

Evvelen bir parça iklîmden bahsedelim: İstediği bir iklîmde sâkin ola-
bilmek pek az bahtiyârların yed-i ihtiyârındadır. Biz insânlar ekseriyâ ebe-
veyn ve ecdâdımızın iskân etdikleri yerlerde yaşamakla meftûruz, o yere 
muhabbet ve oralardan ayrılmamağa saʻy ü gayret bizde bir sevk-i tabîʻî 
sûretinde tecellî eder. Ale'l-umûm bir iklîm, denize ne kadar yakın olursa 
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ahvâl-i cevviyesi de o kadar muttarid ve muntazam olur. Denizden ne ka-
dar uzak bulunursa iʻtidâl-i iklîmîsi de o kadar maʻrûz-ı tebeddülât ve ta-
havvülât olur. Binâenaleyh [516] ratîb, muʻtedil, kışı da yazı kadar âsûde, 
geceleri oldukça sıcak bir iklîmde iskân etmek arzu edenler meskenlerini 
deniz kenârlarında, sevâhilde inşâ etmelidirler. Bilʻakis daha şiddetli, daha 
soğuk bir havâda yaşamak isteyenler içerilere, karalara çekilmelidirler.

Bir meskenin mevkiʻi zemînde, ya sahrâda yâhûd mürtefiʻ yerlerde 
olur. Zîr-i zemîndeki mesâkin son derece muzırdır. Rutûbet zîr-i zemînde 
terâküm eder. Güneş oralara kadar giremez. Böyle evlerde oturanlarda sı-
raca, verem, kansızlık, romatizma pek çok olur. Yalnız "serdâb" denilen, 
Bağdad ve Basra gibi sıcak memleketlerde zevâl vaktinin o şiddetli harâ-
retinden muhâfaza-i nefs için derûnuna nâçâr ilticâ olunan zîr-i zemînlere 
bir şey denemez.

Kırlarda, sahrâlarda inşâ olunan mesâkin, bizim köy sayfiyeleri, sahrâ-
nın bulunduğu arâzînin evsâf-ı sıhhiyesine göre muzır veya sâlim olabilir-
ler. Civârdaki arâzînin mezrûʻ olup olmayışına, oralarda bataklık bulunup 
bulunmayışına göre iş değişir. Ekserî mesâkin-i sahrâiye akarsu kenârına, 
göller veya ırmaklar civârına inşâ olunur. Çünkü buralarda zirâʻat kolay-
dır. Sudan vesâit-i nakliye gibi dahi istifâde olunabilir. Fakat bu su, civâr 
sahrâlara feyezân ederse, o civârlarda bataklıklar teşkîl eylerse oralarda 
iskân, sıhhate muzırdır. Mesâkin yüksek yerlerde, tepelerde dahi inşâ olu-
nuyor. Bu irtifâʻ 200-400 metre kadar olmakla berâber rüzgâr muʻtedil, 
mevkiʻ yâbis, suların akması yolunda olur. Arâzî dahi sâlim olursa sıhhate 
en nâfiʻ mesâkini bunlar teşkîl ederler.

[517] Mesâkinin selâmetinde müteveccih olduğu cihetin dahi dahli 
vardır. İnsân intihâb-ı meskende serbest kalırsa kışlık meskenleri cenû-
ba, yazlık meskenleri şimâle tevcîh etmelidir. Kışın cenûbdan esen rüzgâr 
Şimâlî Afrika ve Mısır taraflarından gelen muʻtedil bir rüzgâr olup kışın 
soğuğunu az çok taʻdîl eder. Yazın şimâlden, Rusya ovalarından hübûb 
eden rüzgâr ise soğuk olduğu için harâret-i sayfiyenin şiddetini azaltır. İs-
kân etmek üzere yalnız bir evi olanlar ise binâyı ol vechile yapmalıdırlar 
ki, müştemilâtının bir kısmı şimâle, diğer kısmı cenûba müteveccih ol-
sun. Böyle bir meskenin yazın şimâle müteveccih olan kısmında, kışın 
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ise cenûba müteveccih olan kısmında iskân edilirse yine deminki netîceye 
destres olunur. Memâlik-i bâridede mesken cenûba, memâlik-i hârrede ise 
şimâle müteveccih olmak üzere inşâ edilmelidir.

Bazı meskenlerin civârında korular, ormanlar bulunur. Bu mesâkinde 
havâ, senenin kısm-ı aʻzamında ratîb olur. Çünkü yapraklardan tebahhur 
eden sular havâya karışırlar. Hattâ meşâhîr-i tabîʻiyûndan Von Humboldt'un 
rivâyetine göre, Amerika'daki Amazon nehrinin sevâhilindeki ormanların 
üzeri her zamân hafîf bir sis tabakasıyla mestûr imiş. Bu nokta-i nazardan 
ağacı ve ormanı az bir memleketin havâsı ormanlı ve ağaçlı bir memleketin 
havâsından daha yâbis olur. Yazın ormanlar civârında iskân etmek sıhhate 
menfaʻat-bahş ise de ormanın içinde veya eteklerinde iskân muzırr-ı 
sıhhatdir. Çünkü oraları dâimâ rutûbet ile meşbûʻdur. Havâ ratîb, arz 
ratîb, cereyân-ı havâ yok, ziyâ yok. Buralarda iskân edenlerde sıskalık 
ve romatizma pek çokdur. Orman bekçilerinde en ziyâde bu hastalıklar 
görülüyor.

[518] Irmak ve akarsu kenârlarında iskâna gelince; o akarsu feyezâ-
na müstaʻid değilse, her iki sâhili metîn rıhtımlarla zabt edilmiş ise binâ-
nın temeli suyun seviyesinden yüksek ise sıhhate nâfiʻdir. Böyle yerlerde 
su mebzûldür. Vesâit-i nakliye kolay ve ucuz tedârük olunabilir. Binâe-
naleyh yaşayış dahi kolaylaşmış olur. İşte bu gibi fevâidinden dolayıdır 
ki, en büyük merâkiz-i medeniye Paris, Londra, Şikago, Roma, Viyana, 
Budapeşte, Berlin gibi büyük şehirler hep su kenârlarında, akarsular üze-
rinde inşâ edilmişlerdir. Lâkin bu akarsu kenârındaki şehirler ahâlîsinin 
mevâdd-ı müteʻaffinelerini suya dökmeleri pek fenâdır. O şehir için birçok 
nikât-ı nazardan câlib-i mazarratdır. Mevâdd-ı müteʻaffine suyun rengini 
tahvîl eder, râyihası kerîh olur, etrâfı taʻaffünât ile telvîs eder. Almanya 
ve Fransa'da böyle akarsuları telvîs edenlere gâyet şiddetli cezâlar tertîb 
edilmekde ve bu vechile suların safvet ü nezâfeti taht-ı teftîş ve tarassudda 
bulundurulmakdadır.

Deniz sevâhili de böyledir. Temel, deniz seviyesinden birkaç metre 
yüksek olmalıdır. Denizin kenârı rıhtımlı olur. Temel vesâireye su nüfûz 
etmezse mesâkin-i sâhiliye en latîf ve nâfiʻ-i sıhhat yerlerdir. Fakat bizim 
Boğaziçi yalıları gibi mesken denizin üzerinde olmamalıdır. Sâhilde inşâ 
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olunacak bir mesken deniz kenârından 10 yâhûd 15 metre kadar geride 
olursa daha sâlim, daha muvâfık-ı sıhhat olur. Yalılarda gece zamânı deniz 
tarafında beytûtet etmeyip karaya müteveccih olan odalarda yatmalı, gün-
düz dahi denize müteveccih olan odalarda oturup tenezzüh etmelidir. Böy-
le deniz [519] kenârında inşâ olunan ebniyenin arka tarafında koru, tepe, 
orman ve bayır gibi mâniʻalar bulunması muzırr-ı sıhhatdir. Maʻatteessüf 
bizde yalıları deniz ile dağ arasına sıkışdırarak muzırr-ı sıhhat ü âfiyet bir 
hâle getiriyorlar. Şirket-i Hayriye vapurlarından birine binip de Boğaziçi 
yalılarını birer birer gözden geçirirseniz o nâzenîn meskenlerden birçok-
larının böyle yüksek bir tepe ile deniz arasına yâhûd geniş bir korunun 
eteğine sıkışdırılmış olduklarını görürsünüz…

Bazen de bi'z-zarûre durgun sular kenârında, göller civârında iskân edi-
lir. Böyle yerlerde inşâ-yı mesâkin hiçbir vechile muvâfık-ı sıhhat değildir. 
Çünkü durgun suyun, bataklıkların hâsıl edecekleri sıtmalardan nefs ve 
mesken pek güç muhâfaza olunabilir. Mutlakâ böyle yerlerde sâkin olmak 
îcâb ederse evin etrâfına, öteye, beriye o gibi yerlerde pek çabuk yetişen 
sıtma ağaçları dikilmesi tavsiye olunur.

Mesâkinin kabristân ve iʻmâlâthânelere (fabrikalara) karîb olarak inşâsı 
yine muzırr-ı sıhhatdir. Çünkü kabristânda sîne-i hâke tevdîʻ edilen ecsâd-ı 
meyyitenin tahallül ve tefessüh etmeleriyle tekevvün eden muzır gazlar 
vesâir mevâdd-ı tefessühiye arzdan nüfûz ve sudûr ederek havâyı ifsâd ve o 
civârda iskân edenlerin sıhhat ve hayâtlarını berbâd eder. Arza nüfûz eden 
mevâdd-ı tefessühiye ve mikroblar dahi civârındaki kuyuları telvîs ederek 
birçok bulaşık hastalıkların intişârına sebeb olur. Bir mesken kabristândan 
en azı 1.000 metreden ziyâdece uzak bulunmalıdır. Bazen bir takım eski 
kabristânları mahalle hâline ifrâğ ediyorlar ki, bu da muzırr-ı sıhhatdir. 
Evvelen, böyle bir [520] hareket, emvâta hürmetsizlik edilmiş olacağından 
şâyân-ı tenkîddir. Sâniyen, makâbirde pek uzun bir müddet imtidâd eden 
tahallülât, tabîʻî hâlâ ber-devâmdır. Bir kabristânı mutlakâ ilgâ etmek îcâb 
ederse evvelen oraları birkaç sene bâğçe yapmalıdır ki, üzerinde biten ne-
bâtât derûn-ı arzdaki tahallülâtı taʻcîl ve teshîl etsin. Böylece beş-on sene 
bâğçelik etdikden sonra oralara hâne ve mesken inşâ olunabilir.

Fabrika ve iʻmâlâthânelere gelince; bunların bacalarından fışkırıp çıkan 



1411

duman ve kömür tozu tûfânı en büyük bir mahzûr-ı sıhhîdir. Civârındaki 
evlerde ipe çamaşır asılamaz. Çünkü der-akab simsiyâh olur. Civârda sah-
rınç ve kuyu varsa suyu televvüs eder. Binâenaleyh bu gibi fabrikaların ci-
vârındaki ahâlî dâimâ izʻâc olunurlar. Böylelerine "muʻciz fabrikalar" de-
nilebilir. Bir de fosfor, kibrît, barut ve âlât-ı nâriye fabrikaları, gaz depoları 
gibi iştiʻâlâta, kazâlara maʻrûz olanlar var ki, bunlara da "tehlikeli fabrika-
lar" diyebiliriz. Bir kısım fabrikalar da var ki, alenen muzırdırlar. Meselâ 
paçavra, boynuz, deri fabrikaları gibi, bunlardan birçok müteʻaffin tozlar 
ve pis kokulu gazlar çıkar. Kirişhâne, mumhâne, sabunhâne, debbâğhâne 
dahi bu kabîldendir. Bunlar etrâfındaki mesâkine pek büyük mazarrât îrâs 
ederler. Bunlara da "muzır fabrikalar" diyeceğiz. İşte hıfz-ı sıhhat nokta-i 
nazarından muʻciz fabrikalar mesâkinden hiç olmazsa 1.000 metre, muzır 
olanlar 2.000-3.000 metre, tehlikeli olanlar dahi 5.000-6.000 metre kadar 
uzak bulunmalıdırlar.

Mesâkini Ne Gibi Arâzî Üzerine İnşâ Etmelidir?
Hıfz-ı sıhhat [521] nokta-i nazarından arâzî ikiye ayrılır: "Nâfiz", 

"gayr-ı nâfiz". Nâfiz olanlardan su kolaylıkla geçer. Çakıl taşlı arâzînin, 
kumsal yerlerin, az kesîf kireç taşlarından müşekkil arâzînin aralıklarından 
su kolay kolay süzülür, tebeşirli arâzî dahi böyledir.

Gayr-ı nâfiz arâzînin en mükemmel numûnesi, killi arâzîdir. Kayalık 
yerlerin ekserîsi, sert kireç taşları dahi gayr-ı nâfiz sayılırlar. Fakat böyle 
kayalıkların aralıkları, fürceleri ekseriyâ suyu geçirebiliyorlar.

Killi arâzîde mevâdd-ı inşâiye ekseriyâ tuğladır. Meselâ Londra'nın he-
men bütün mebânîsi tuğlalarla yapılmışdır. Kireçli arâzîde mebânî beyâz 
taşlarla yapılır. Haleb, Beyrut, bütün Akdeniz sevâhili böyle beyâz, hem 
de kuğu gibi beyâz taşlar ile yapılmış binâlarla müzeyyendir. Paris'de dahi 
mebânî ekseriyâ beyâz taşlarla yapılıyor. Çünkü Paris şehri arâzî-i kilsiye 
üzerindedir.

Arz nâfiz ise sathına düşen sular aralıklarından kolayca geçer. Nihâyet 
zîr-i zemînde vâkiʻ bir gayr-ı nâfiz tabakaya gelerek birikip kalır. Bu gayr-ı 
nâfiz tabakada biriken sular sathın inhinâsına göre akar; ya civârdaki bir 
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akarsuya karışır yâhûd o sathın meylini taʻkîb ederek bir noktadan rûy-ı 
arza çıkar ve bir menbaʻ teşkîl eder.

Suların tevakkuf etdiği bu tabakada dâimâ böyle bir su kitlesi bulunur. 
Kuyu olmak üzere eşip bulduğumuz sular bu tabakanın sularıdır. Bazı ah-
vâlde tabaka-i gayr-ı nâfize o vechile teşekkül etmiş bulunur ki, su hiçbir 
tarafından bir aralık bulup çıkamaz. [522] Bundan dolayı orası her vakit 
su ile meşbûʻ bulunur. Tamâmıyla gayr-ı nâfiz olan arâzîye isâbet eden 
yağmurlar dahi o satıhda kalıp rükûdet peydâ ederler yâhûd arâzî meyilli 
olursa bir tarafa akarlar.

İşte bir kolera veya karahummâ hastalığı intişârında en ziyâde istîlâya 
maʻrûz olanlar böyle arâzî-i nâfize üzerine yapılmış olan memleketlerdir. 
Çünkü bu gibi arâzîden pis sular, mevâdd-ı bevliye ve gâita ile mülevves 
mâyiʻât kolayca süzülerek ahâlînin içdikleri sulara karışır ve istîlâ-yı ma-
razı kolaylaşdırırlar.

Arâzîsi gayr-ı kâbil-i nüfûz ve ratîb olan yerlerde verem, bezm-i ekâlî-
min o korkunç belâ-yı müstevlîsi pek çokdur. Bu illet sâir ilel-i sâriyenin 
kâffesinden çok adam öldürüyor. Böyle ıslak yerleri verem tohumları çok 
seviyorlar. Veremden başka daha birçok teneffüs hastalıkları, romatizma, 
bazı ahvâlde bataklık sıtması dahi bu yerlerde pek çok görülmekdedir. 
Evlerin altındaki rutûbetin veremi ihzâr eden esbâbdan biri olduğu artık 
tamâmen sâbit olmuşdur. Doktor George Baçinan bir şehirde yeraltı su ta-
bakasının seviyesi indikçe yani evlerin iskân edilen odalarıyla su tabakası 
arasındaki mesâfe ziyâdeleşdikçe verem vefeyâtının azaldığını sarâhaten 
isbât etmişdir. Hattâ buna dâir tutulan ihsâiyâtdan birinde vefeyâtın yarı 
yarıya azaldığı görülüyor. O hâlde kuru yerlerde, rutûbetden, eser-i nem-
den âzâde olan evlerde yaşamak muhâfaza-i sıhhat nokta-i nazarından mü-
him ve elzemdir. İşte şu netâyic-i müsbete evlerinde, nezâfet bahânesiyle 
birer menşe-i rütûbet ihdâs edenleri korkudacak, o iʻtiyâdât-ı seyyieden 
vazgeçirecek telkînâtdandır.

[523] Arz gerek nâfiz olsun, gerek olmasın, ratîb olursa yâhûd sath-ı 
arzdan az bir mesâfede bir su tabakası bulunduğu anlaşılırsa o suyun sevi-
yesi meskenin temelinden aşağı bulunmalıdır. İşte buna muvaffak olmak 
için "tefcîr" usûlüne mürâcaʻat olunur.
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Tefcîr Nedir?
Tefcîr o rutûbetli zemîni kurutmak, rutûbetden âzâde kılmak için te-

mele bir takım borular koymakdan ibâretdir. Bu borular mesâmmâtlı bir 
şeyden yapılmış olmalıdır. Tefcîrden maksad, hem sath-ı arza, hânenin 
döşemesine çıkan suyu defʻ etmek hem de o su tabakasının daha ziyâde 
yükselmesine mâniʻ olmakdır. Bu su tabakası yükselince borulara tesâdüf 
eder. Su, boruların mesâmmâtından içine girer ve boru vâsıtasıyla seviye-i 
zemînden daha aşağı bir yere dökülür. Bazen bu boruların üstüne birbiri 
üzerine sırasız ve çimentosuz olarak yığılmış taşlar konulur. Eski Roma 
şehrinin esâs-ı temelini bu vechile kurutmuşlardır. Bu boruların yerine 
tuğla parçaları da konulabilir. Fakat ekseriyâ mesâmmâtlı toprak borular 
kullanılmakdadır. Bunlardan yerin sathına da açık olukvârî mecrâlar yapı-
lır. Hele gayr-ı nâfiz olan arâzîde bu mecrâlar pek kıymetdâr vesâit-i sıh-
hiyeden sayılırlar. Bu vechile konulan tefcîr boruları bir akarsuya, denize, 
bir ırmak veya nehre munsab olmalıdırlar.

Bu dediğimiz vesâit, tabîʻî olan bir arz üzerinde yapılacak mesâkine 
âiddir. Fakat büyücek şehirlerde mesâkinin birçoğu doldurulma toprak-
lar, sunʻî arâzî üzerine yapılmakdadır. Bu yerleri doldurmak için üzerine 
toprak enkâzı, bekâyâ-yı muhtelife, göl, tezek vesâir mevâd yığılıyor. Bu 
vechile dolan [524] yerlere üzerinden birçok zamân geçmedikçe mesken 
inşâ etmekden ictinâb etmelidir. Fakat bir müddet sonra oralara doldurulan 
mevâdd-ı uzviye, havânın ve suyun teʼsîr-i muzâʻafıyla tamâmen tahallül 
ederek mahv olur. Binâenaleyh üzerine mesken yapılabilir. Maʻamâfîh bu 
gibi dolma yerlere ev yapmamak ve mümkün ise tâze, üzerine henüz binâ 
inşâ edilmemiş yerlerde ittihâz-ı mesken etmek daha muvâfık-ı sıhhatdir.

Mesâkin birbirine girercesine sık olmamalıdır. Çünkü mesâkini sık olan 
yerlerde ziyâ ve havâ almak pek güç olur. Bu husûsda devâir-i belediye 
kavânînine mevâdd-ı lâzıme-i sıhhiye ilâve edildiği cihetle otuz-kırk sene-
den beri şehrimizdeki o eski sık sokaklar azalmış ve sokaklar hıfz-ı sıhhat 
kavânîn ve kavâʻidi dâhilinde tertîb edilmeğe başlanılmışdır.
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Mesken Ne Gibi Arâzî Üzerine İnşâ Edilmelidir?
Bir mesken ne dolma arâzî ne de arz-ı nebâtî ne de zirâʻat edilecek 

toprak üzerine inşâ edilemez. Meskenin temeli ve temelinin umku, üzeri-
ne inşâ edilecek binânın sıkletine göredir ki, bunu binâsına göre miʻmâr 
taʻyîn eder. Temel inşâsı husûsunda kullanılacak en iyi harc, su çimento-
sudur. Fenâ cinsinden çimentolar, kireci az olanlar iyi bir şey değil. Çünkü 
kuruyunca toz alıp giderler. Böyle fenâ çimentolarla yapılan evler hem 
metânetçe fenâ hem sıhhate muzırdırlar. Bir de ne meskeni ne de temelini 
don zamânlarında yaptırmamalıdır. Çünkü don çözülünce o yapılan yerler 
harâb olur gider.

Binânın Esâsı
Toprakdan dâimâ bir takım muzırr-ı sıhhat [525] gazlar sudûr eder. İşte 

yerden çıkan bu fenâ gazların mesken derûnuna intişâr ederek havâyı ifsâd 
etmemeleri için binânın esâsı yani binâ yapılacak yerin üzeri kâbil-i nüfûz 
bir mâdde ile örtülmelidir. Binâ dolma bir arsa üzerinde inşâ edilirse yalnız 
binânın kaplayacağı yeri örtmekle iktifâ etmeyerek etrâfındaki sâhadan bi-
raz yer örtmeğe çalışmalıdır. Bu vechile binânın zemînini örtmeğe yara-
yacak en iyi mâdde yine su çimentosudur. Zemîni bundan birkaç parmak 
kalınlığında bir tabaka ile setr etmek kâfidir. Binânın zemîni tahtında bir 
takım odalar yapılmış ise bu odaları kiler yâhûd mahzen ittihâz etmeli ve 
böyle yeraltındaki odalarda aslâ iskân etmemelidir. Bir de böyle zemîn 
altındaki odaların üzeri mutlakâ kubbeli olmalı. Sonra bu su çimentosu 
tabakasının üzeri asfalt ile yâhûd sırlı tuğlalarla, murabbaʻ mermer taş-
larıyla setr olunmalıdır. Binânın döşemesi zemîn seviyesinden aşağı düş-
memelidir. Gerek esâslar gerek duvarların kâʻidesi hep çimento ile mestûr 
olmalı ve en kavî ve sağlam levâzım-ı inşâiye ile yapılmalıdır. Bu vechile 
mesken rutûbetden mümkün mertebe muhâfaza edilmiş olur. Ekseriyâ bu 
tedbîre tevessül edilmiyor. Görünmeyecek, halkın nazar-ı âlâyiş-perestîsi-
ne çarpmayacak bir şey için en iyi mevâdd-ı inşâiye ve harcları kullanmak 
bî-lüzûm ve fâidesiz addolunuyor ki, asıl bu tarzda bir iktisâd, bî-lüzûm ve 
belki muzırdır.

Binânın zemîni ratîb olsun olmasın, duvarların üzeri bir tabaka su ge-
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çemeyecek bir mâdde ile örtülmelidir. Bu tabaka asfalt, kum taşı, çini, 
kayağan taşı (arduvaz) gibi şeylerden yâhûd üzerine çimento sürülmüş 
mermer safîhalardan müşekkil [526] olabilir. Yalnız çimento kâfi değildir. 
Bu tedbîre tevessül edilmeyecek olursa su tuğlaların mesâmmâtı arasından 
"şiʻriyet" hâssasıyla cezb olunarak duvarları ıslatır ve meskeni muzırr-ı 
sıhhat bir hâle koyar. Bir alt katın bütün duvarlarını sırlı tuğlalarla yâhûd 
siyâh İngiliz tuğlalarıyla yapmak daha iyidir. Fakat bu katın duvarlarını ne 
boya ne de sâir bir şey ile kaplamağa lüzûm yokdur.

Parayı iyi ve metîn, muvâfık-ı sıhhat bir binâ yapmağa sarf etmek, fenâ 
ve mugâyir-i sıhhat mevâd ile mesken inşâsına kalkışmakdan her hâlde 
iyidir. Bir meskenin zemîni etrâfında yüksekliği duvarların su çimento-
su ile setr edildiği hizâlara kadar olmak üzere bir avlu bulundurmak pek 
muvâfık-ı sıhhat ve maslahatdır. Bu avlunun fâidesi meskenin kuruluğunu 
teʼmîn etmek, yeraltı katındaki odalara havâ vermekdir. Vüsʻati o kadar 
ziyâde olmasa bile yine fâidesi pek çokdur.

Duvarlar
Duvarların inşâsında kullanılacak mâdde her yerde bir değildir. Taş, 

her nevʻ tuğlalar, hattâ bazı memleketlerde çakıl taşları bile kullanılır. Du-
var inşâsında şu mevâddın hangisinin intihâb edileceği miʻmâra ve hattâ 
miʻmârîye âid bir mesʼeledir. Tuğla sâir mevâddan ziyâde âteşe mukâve-
met eder. Çünkü tuğla zâten pişmiş, âteşin teʼsîrinden müteessir olama-
yacak bir hâle gelmişdir. Şikago'da husûle gelen büyük yangında taşdan 
yapılan binâlar tamâmıyla harâb oldukları hâlde tuğladan yapılan binâların 
mukâvemet etdikleri görülmüşdür. Duvarların inşâsında kullanılan mevâd 
birbirleriyle çimento veya sağlam bir harc ile birleşdirilmelidir. Duvarın 
yüzü kayağan taşı veya [527] sırlı tuğlalardan diğer bir tabaka-i gayr-ı 
kâbil-i nüfûz ile setr olunabilir. Bazen duvarların inşââtında su çimentosu 
kullanılıyor. Hattâ bugün nazar-ı hayretle gördüğümüz Romalılardan kal-
ma mebânî-i cesîme ve metînenin hepsinde taşlar ve tuğlalar birbirleriyle 
metîn bir su çimentosu vâsıtasıyla tutdurulmuşdur.
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Bacalar
Bacalar mümkün olabildiği kadar doğru olmalı ve iki mücâvir hânenin 

bacaları birbiri yanında olmamalıdır. Bacaların içine bir boru bindirmek, 
bu vechile hem yangın tehlikesinin önünü almak hem de bacanın iyice 
çekmesine hizmet etmek mühim bir tedbîrdir. Çünkü bu boru bacayı binâ-
nın aksâm ve müştemilât-ı sâiresinden ayırır. Bacanın yukarı ucu civâr 
mebânîden kısa ise havâ yalnız rüzgâr esen tarafdan girer. Hele civârdaki 
mesâkinin irtifâʻı pek ziyâde olursa bu mahzûr daha âşikârdır. Böyle bir 
hâlde bacanın nihâyetine saç veya çinkodan bir boru ilâve edilerek irtifâʻı 
artdırılmalı ve mesâkin-i mücâvirenin fevkine çıkarılmalıdır. Bu boruları 
bir serpûş ile örtmemek daha iyidir.

Döşemeler ve Tavanlar
Döşemeyi dâimâ yanmayacak, âteşin, harâretin teʼsîrâtına mukâvemet 

edecek derecede yapmağa çalışmalıdır. Döşemeler kubbe şeklinde ola-
rak su çimentosu, demir direkler üzerine atılmış tuğlalarla yapılabilirler. 
O zamân döşeme ile altındaki katın tavanı arasında bir fâsıla ve mesâfe 
kalmaz. Döşeme iʻmâlinde tahta kullanılırsa tahtanın en iyi cinsden olma-
sına dikkat olunmalıdır. Bir de bu tahtaların aralıklarını iyice doldurarak 
yukarı katın döşemesine [528] dökülecek suyun aşağı kata inmesine yâhûd 
aşağı katdaki havânın yukarı kata çıkmasına mâniʻ olmalıdır. Bir katın iyi 
döşemesi aşağıki katın tavanını da muhâfaza eder. En aşağı katların döşe-
melerini tagayyürden muhâfaza için oralara havânın serbestçe girmesine 
müsâʻade etmeli ve tahtaların küflendirilmemesine çalışmalıdır. Bu gibi 
döşemelerin delikli tuğlalardan yapılması bu nokta-i nazardan en muvâfık 
bir tedbîrdir.

Çatı
Binânın çatısı yanmayacak şeylerle yâhûd kayağan taşı, kiremit veya 

başka bir şeyle örtülen tahtalarla inşâ olunabilir. Çatı inşââtında bakır, de-
mir dahi kullanılır. Ucuz olduğu için bazen çinko dahi kullanılıyor ise de 
bu o kadar dayanıklı bir şey değildir. Çatı için kurşun pek iyi ise de bu da 
biraz pahâlıdır.
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Çatının etrâfına bir korniş dahi çıkarılmak isteniliyorsa bunun bütün 
duvarı yağmurdan muhâfaza edebilecek vechile yapılmasına dikkat etme-
li, üzerine tesâdüf edebilecek yağmur sularını kolayca akıtmalıdır. Buna 
dikkat edilmezse su duvarın aralıklarından sızarak girer; duvarı hem ıslatır 
hem kirletir.

Demir veya kurşundan yaptırılacak su olukları suyu kolaylıkla akıta-
cak derecede mâil olmalı, doğrudan doğruya suları cemʻ edip indiren ana 
borusuyla iştirâk edebilmelidir. Bu oluklar karı temizlenebilecek kadar ge-
niş olmalı, böyle olmazsa karın çözülmesiyle kiremit veya kayağan taşları 
üzerinden süzülüp gelen sular tavana geçerek ona îkâʻ-ı ziyân edebilirler.

[529] Gerek olukları gerek ana borusunu duvarlardan hârice vazʻ ede-
rek duvarları ve hânenin müştemilât-ı sâiresini mazarratlarından âzâde bu-
lundurmalıdır. Bu olukların iʻmâli için birbirine iyice geçirilmiş saç boru-
lar yâhûd pek pahâlı olmayan tenekeden maʻmûl borular kullanılmakdadır.

Dâmın ana boruları bu sahrınca, sath-ı arza yâhûd meskenin etrâfındaki 
avluya boşanırlar. Bunları tefcîr borularıyla yâhûd lağımlarla katʻiyen iş-
tirâk etdirmemelidir. Bir oluğun buraya döküldüğü mahal bir oda pencere-
sinin altında olmamalı. Husûsuyla boru sahrınca gidiyorsa bu tedbîri unut-
mamalıdır. Vâsiʻ ve geniş mesâkin husûsuyla münferid olurlarsa, siper-i 
sâʻikalarla techîz edilmelidir. Bakırdan maʻmûl siper-i sâʻikalar daha az 
ağır ve kalın olurlar. Bunlar hânenin duvarlarından elektriği nakletmeyen 
bir halka vâsıtasıyla tecrîd edilir, bir uçları da zemîn-i meskenin ratîb bir 
noktasına rabt olunur.

Meskenin Tanzîmât-ı Dâhiliyesi
Her katın döşemesi boyanmış ve mücellâ çamdan yâhûd daha iyisi 

mumlanmış meşe tahtasından yapılmış olmalıdır. Odanın en iyi tezyînâtı, 
aralıklarına ve üzerlerine biriken bin türlü muzır tozlarla dolmuş halılar-
dan ziyâde, metîn ve zarîf, toz tutmaz bir döşeme olmalıdır. Duvarların 
kâʻideleri, döşemeleri bile birbirine iyiden iyiye ve tamâmı tamâmına mer-
bût olmalıdır ki, aralıklarda toz birikmesin.

Taşlık, su muslukluğu, âbdesthâne gibi yerlerin beyâz mermer ile dö-
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şenmesi daha muvâfık-ı tabîʻat ve sıhhatdir. Duvarlar [530] ise rutûbet 
kapmayacak ve lede'l-îcâb yıkanmasına mâniʻ olmayacak mâddelerle setr 
olunmalıdır.

"-Mesâkin muhtelif tarzda pislenmeğe maʻrûzdur. Çünkü:

1-Her şahıs vasatî olarak günde 1.000 gram mevâdd-ı gâita ifrâğ eyler.

2-Tahâret ü nezâfet ve istihmâm vesâir husûslar ile de bir hayli çirkâb 
meydâna gelmekdedir. Mevâdd-ı mezkûrenin kâffesi sürʻat-i mümkine 
ile hâneden defʻ ve ihrâc olunmalıdır. Zîrâ husûle gelen tasaʻudât ziyâde 
muhâtaralı olmakla berâber bu mevâddın hânede vücûdu adem-i tahâreti, 
bu da birçok emrâzın zuhûrunu dâʻîdir. Hele hastaların ifrâğâtı derʻakab 
sirâyete vâsıtadır. Hıfz-ı sıhhat bu mevâddın tebʻîdini ve îkâʻ-ı mazarrât-
dan tecrîdini derʻuhde eyler.

Hıfz-ı sıhhate muvâfık bir hânede âbdesthâne, kubûru lağıma müncer, 
geniş, havâdâr ve ziyâdâr olmalı. Mecmaʻ-ı nâs olan yerlerdeki âbdesthâ-
nelerin duvarları parlak tuğla yâhûd mermer ve opalin nâmındaki mâdde 
ile gayr-ı kâbil-i nüfûz bir sûretde inşâ edilmelidir.

Ana lağımdan hâneye giren şuʻbeye, lağım gazlarının dâhil-i meskene 
yayılabilmesini menʻ için bir sifon koydurmalıdır. Bu âletin dirseği hizâ-
sında dâimâ âmâde bulunan su, lağım havâsını hâne havâsıyla iştirâkden 
menʻ eyler. Her kubûrun borusunda birer sifon bulunmalıdır. Deliği dâimâ 
açık ve sifonsuz ve etrâfdan idrâr sıçrayacak derecede alçak iʻmâl olunmuş 
âbdesthânelerde oturmamalıdır. Kubûrun yukarısı porselenden yâhûd içi 
minalı bir maʻden ile yâhûd iyi mermerden küvet tarzında [531] yüksekçe 
beyzî bir şekilde olmakla berâber bunun aşağı tarafında bir sifon bulunma-
lıdır. Her âbdesthânede ipi çekilir çekilmez küvet içinde toplanan mevâdd-ı 
mündefiʻayı ve sifonun dirseğindeki suyu değişdirmek ve hız ile cereyân 
ederek her şeyi önüne katıp götürmek üzere kubûr ile müşterek, yüksekçe 
mevzûʻ ve su ile memlû bir havuz, büyücek bir kab bulunmalıdır23".

Sırlı tuğlalar, mücellâ mermerler bu gibi şeylerde hem tezyînâta hem de 
tathîrât-ı sıhhiyeye pek elverişlidirler. Bu husûsda muhtelif ve mütenevviʻ 
alçılar dahi kullanılmakdadır. Meskenin boyalarında kurşunlu boyaları aslâ 
23  Hıfz-ı Sıhhat, Doktor Besim Ömer, 1319.
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kullanmamalıdır. Kurşun mürekkebâtı yerine tutya mürekkebâtı ve silist-
leri kullanmak daha iyidir. Boya için kullanılacak yağlar dahi kurşundan 
âzâde olmalıdır. Vernisiz kâğıdlar hem çok toz tutar hem de yıkanamazlar. 
Binâenaleyh meskende sârî bir hastalık görülürse derhâl o kâğıdları duvar-
lardan söküp yakmalıdır. Duvarı yağlı boyalarla boyamak yâhûd mermer 
kireç ile setr etmek daha münâsibdir.

Bir de boyalı kâğıdların boyalarında arsenik vardır. Bu semm-i şedîd 
mürûr-ı zamânla sıhhatimizi rahnedâr edebilir. Binâenaleyh oda duvarları-
nı boyalı kâğıdlarla setr etmemelidir. Tavan yapmak için ekseriyâ alçı kul-
lanılır. Bu alçının üzerini yağlı boyalarla nakşetmek daha iyidir. Badana 
dahi sık sık tecdîd etmek şartıyla iyi bir vâsıta-i taʻaffündür. Tavanları kâ-
ğıdla örtmemelidir. Umûmiyetle bir meskenin tahtadan yapılan aksâmında 
tahtalar yağlı boya ile boyanmalı yâhûd üzerine verni sürülmelidir.

[532] Hulâsa, tanzîmât-ı dâhiliye hakkındaki vesâyâ-yı sıhhiye şu 
vechile icmâl olunabilir. Kullanılan mâddeler mümkün olduğu kadar 
gayr-ı kâbil-i nüfûz ve mücellâ olmalı. Böyle olursa hem toz az olur hem 
de temizlemek kolaylaşır.

Pekiyi, mesken inşâ edildi; hemen içine girip oturulmakda mazarrat var 
mıdır? Binânın inşâsında tabîʻî birçok harc kullanılmışdır. Almanya sıh-
hiyûnundan meşhûr Pettenkofer, beş-altı odalı bir evin inşâsı için vasatî 
olarak 83,500 litre su sarf olunacağını hesâb ediyor. Bir yandan kısmen 
binâda birikip kalan bu sular, bir yandan da boyanan duvar, döşeme, tavan 
vesâir yerlerden gelen neft kokusu insânı izʻâc eder. Romatizma vesâir 
rutûbet hastalıkları baş gösterir. Neft yağının kokusu dahi baş ağrılarını 
ve bazı asabî hâlleri mûcib olur. Buna karşı pencereleri, kapıları açarak 
binânın bol bol havâ almasına riʻâyet etmeli, binâyı sularını tebhîr etmek 
için günde birkaç defa ısıtmalıdır. Ale'l-umûm sıhhiyûn ve miʻmârların 
hesâbınca duvarları o kadar kalın olmayan bir hâne  -duvarları alt katda 
yarım metre, üst katda otuz santimetre kalınlığında olmak şartıyla-  inşâ 
edildikden sonra bir sene kadar hâlî üzere terk edilmelidir. Binâ daha bü-
yük, duvar daha enli ise iki buçuk-üç sene terk olunur. Maʻamâfîh binânın 
rutûbetden tamâmıyla âzâde kalması, harcları birbirini tutarak silisiyet-i 
kilslerin tamâmıyla teşekkül etmeleri ancak on beş sene zarfında mümkün 
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olabilir. Fakat bu gibi mebânî-i muʻazzamada dahi binâ iki-üç sene hâlî 
üzere ve sâf havâ cereyânına bırakıldıkdan [533] sonra artık iskân olun-
makda o kadar büyük bir mahzûr tasavvur edilemez.

***

Mesâkin, hıfz-ı sıhhat-i mesâkin mesʼelesi hadd-i zâtında pek mühim-
dir. Ahvâl-i ictimâʻiye-i hâzıra îcâbınca ekseriyâ fenâ ve pis meskenlerde 
iskân edenlerin uğradıkları mühlikeler şâyân-ı dikkatdir. İşte Budapeşte 
İhsâiyât Dâiresi Müdürü Mösyö Korizi?!, fennen ve hıfz-ı sıhhate gayr-ı 
muvâfık meskenlerin içinde iskân eden zavallıların sıhhat ve hayâtını ne 
kadar mutazarrır ve müteessir etdiklerini isbât etmek azmine düşerek bu 
yolda birçok vesîkalar serd ü ityân etmişdir. Mösyö Korizi?!, mesâkini 
dört sınıfa ayırıyor:

1-Bir odasında bir, nihâyet iki kişi beytûtet edebilen meskenler,

2-Dört-beş kişinin bir arada iskân edeceği mesken,

3-Beş-on kişinin bir arada iskân edeceği mesken,

4-Bir odasında on kişiden ziyâde iskân edilecek meskenler.

Mösyö Korizi?!, bir meskende iskân edenlerin adedi ne kadar çoğalırsa 
emrâz-ı sâriye ve müstevliye ile vefeyâtın da mikdârı da o kadar artdığını 
isbât ediyor. Meselâ üçüncü sınıf mesâkinde oturanlarda emrâz-ı sâriye ile 
ölmek tehlikesi yüzde elliye çıkıyor ki, bu mikdâr birinci sınıf mesken-
lerde oturanlarınkine nazaran pek çokdur. Bir de böyle birçoğu bir [534] 
meskende beytûtet edenlerde zaʻf, düşkünlük, cılızlık ile ölenlerin mikdârı 
pek ziyâde bulunuyor, yani bu gibi mesâkinde iskân eden bîçârelerde kuv-
ve-i hayâtiye, yaşamak kâbiliyeti azalıyor, vücûd bir naʻş-ı seyyâr, hayât 
bir hayât-ı memât-ı âlûd hâlini alıyor. Bu gibi mesâkinde oturanlarda müd-
det-i hayâtiye dahi son derece kısalıyor. Meselâ birinci sınıf mesâkinde 
oturanlarda ömr-i vasatî 47 sene iken, ikinci sınıfda 39, üçüncü sınıfda 37, 
dördüncü sınıfda 32 sene oluyor. Bu fenâ meskenlerin mûcib olduğu ve-
feyâta iskân eden eşhâsın sanʻatı, mesâʻî-i yevmiyesi de kârger-i teʼsîr olu-
yor. Hele mahzenlerde iskân o kadar mazarrat-engîz oluyor ki, bunlarda 
iskân edenlerin ömr-i vasatîleri diğerlerininkinden birkaç sene daha aşağı 
bulunuyor. Bu ciheti tenvîr için en meşhûr bir muʻallim-i beşer-perverin, 



1421

Paris Medrese-i Tıbbiyesi Tıb Kânûnu Muʻallimi Brouardel'in şu sözlerini 
aynen iktibâs ediyoruz:

"-Yirmi seneden beri şehirlerde lağımlar taʻmîr ediliyor, suların sâf ve 
âzâde olmalarına çalışılıyor, geniş câddeler, vâsiʻ sokaklar açılıyor, eski 
yollar genişletiliyor. Maʻamâfîh yine emrâz-ı sâriyenin tahrîbât-ı müdhi-
şesi tevkîf edilemiyor, yine aded-i vefeyât azalmıyor!.."

İşte Brouardel bu mühim noktaya bütün sıhhat-şinâsânın nazar-ı dik-
katini celb ediyor. Birçok sıhhiyûna göre büyük şehirlerin hemen hepsin-
de pek çok tahrîbât ve mazarrâtı görülen bu emrâz-ı sâriye beliyyesinin 
en büyük sebebi mesâkinin pisliği, darlığı, fenâlığı, hıfz-ı sıhhat kavâʻi-
diyle tamâmen mütezâd bir tarzda yapılmış olduğudur. Emrâz-ı sâriye ve 
istîlâiye [535] tahrîbâtının en müessir sebebi "mesâkin-i fukarâ", "büyût-ı 
bî-vâyegân"dır. Emrâzın mihrâk-ı intişârı, berâkîn-i zuhûru oralardadır. 
Bu gibi dar mahallerde evvelâ havâ mikdâren noksân, şahıs başına hemen 
3-4 metre mikʻab havâ düşüyor. Hâlbuki bugün hıfz-ı sıhhat bu havâyı 
hastahânelerde adam başına 35, hapishânelerde 22, gece melceʼlerinde 13, 
ucuz evlerde 10 metre mikʻab olmak üzere kabûl ve taleb ediyor.

Mikdâren zâten kâfi olmayan bu havâ keyfiyeten de pek çabuk fesâda 
uğramakda ve âdetâ teneffüs edilemeyecek bir hâle gelmekdedir. Havâsı 
mahdûd ve mahsûr bu gibi müzhedam mahallerde emrâz-ı sâriyenin, kara-
hummâ, kızamık, çiçek, kuşpalazı vesâir ilel-i mahûfenin ne derece vehâ-
met ve ne sürʻatle istîlâî bir şekil ve sûret alacağı vâreste-i arz u beyândır. 
Böyle mahdûd, dayyık, müzdeham bir mahalde birinin vereme tutuldu-
ğunu farz edelim. Gitdikçe sararıp solan ve nihâyet kısa kısa öksürüklerle 
ciğerlerinin enkâzını çıkaran bu bîçâre, balgamlarını esvâbına, döşeme-
ye, yatağına, etrâfına saçmağa başlar ki, bunların kuruyup tozlarla havâya 
kalkmaları ve diğerleri tarafından teneffüs edilmesi netîcesi olarak maraz-ı 
mühlik efrâd-ı âile meyânında yerleşir.

Lağımlarla boşuna uğraşılıyor. Sonra da âbdesthânelerden intişâr eden 
fenâ ve müteʻaffin havâlar ithâm olunuyor. Hâlbuki mesʼelenin en büyük 
ciheti, muʻâdelenin en mühim ve şâyân-ı dikkat haddi gitdikçe ehemmi-
yetini, mazarrâtını, mehâzîrini artdıran fukarâ meskenleridir. Büyük şehir-
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lerde bir evde iskân eden eşhâsın mikdârı seneden seneye artıyor. Zengin, 
fakîr, herkesde bir fakr-ı [536] havâ, bir fakr-ı sıhhat görülüyor. Hele kirâ 
evlerinin adedi gitdikçe artıyor. Artmakla berâber içinde oturacak âilenin 
aded-i nüfûsu hesâba alınmayarak yalnız müsteʼcirin vereceği para düşü-
nülmeğe başlıyor. Sekiz-on gün zarfında yapılan bir meskene iki gün sonra 
yirmi kişilik bir âile yerleşdiriliyor. Sûretâ kâbil-i iskân görünen bu süslü 
mesken iki-üç sene sonra hiçbir insânın ârâm edemeyeceği bir lağım, bir 
kuyu, bir hufre-i mezâr, bir bürkân-ı maraz hâlini alıyor. Ev sâhibi yal-
nız alacağı aylığı, kirâyı düşünüyor. Müşterîlerinin, müsteʼcirlerinin o dar 
odalarda mikdâr-ı kâfi havâ ve ziyâ bulup bulamayacakları, istirâhat edip 
edemeyecekleri, sıhhatçe kazanıp kazanmayacakları umûrunda bile değil. 
Bazen karahummâların, veremlilerin, çiçekli, kızıllı, kızamıklı çocukların, 
hâsılı serâser hasta ve bulaşık bir âilenin çıkdığı bir eve, pis, mülevves ve 
âlûde bir meskene iki-üç gün sonra bir sürü adam, yeni bir âile taşınıyor. 
Aradan bir ay geçer geçmez bu yeni gelenlerde de bir tûfân-ı emrâz baş 
gösteriyor! Ah, ne olurdu, evlerini kirâya verenler, husûsuyla kirâ ile ev 
tutanlar yeni meskenlerinde sâf bir havâ, bol ziyâ, meskenin tathîr u tanzî-
fine kâfi su aramak kaydında bulunsalardı, o vakit bu maʻlûliyetlerden, bu 
veremliliklerden, bu sıskalıklardan birçoğunun önü alınır ve ahvâl-i sıhhi-
ye-i umûmiye daha iyi bir yola girerdi.

Pis, fenâ bir meskende iskân bir azâb-ı hayât, çekilmez bir işkence, 
dayanılmaz bir ıztırâbdır. Meşgûliyetinden, sabâhdan akşama kadar didine 
didine beş-on para kazandığı yerlerden evine avdet [537] eden bir bîçâ-
renin evin kapısını açar açmaz lağım ve âbdesthâne kokuları, duman ve 
matbah pislikleri, rutûbet ve güherçile tezehhürâtı ile karşılanması ne fecîʻ 
bir manzaradır! Husûsuyla zâikayı, şâmmeyi, bütün havâs ve taʻakkulâtı 
felc ve taʻtîl eden bu pisliklere karşı nâçâr serfürû bürde-i tahammül olarak 
dar pencereleri sabâhdan beri açık durduğu hâlde gecenin müstaʻmel havâ-
sını henüz defʻ edememiş, tecdîd-i havâ olamamış bir odada iğrene iğrene, 
yutkuna yutkuna oturmak, yatmak, uyumak ne elîm ne dûzahî bir hayât-ı 
mahrûme ve muztaribedir!..

Mesâil-i hâzıra-i sıhhiyenin en mühimi bu "mesken-i fakîr", daha doğ-
rusu "büyût-ı amele"dir. Ameleye, sâhib-i saʻy ü gayret fakîre, hıfz-ı sıh-
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hate muvâfık bir melce tedârüküyle yalnız nüfûs-ı umûmiyenin bir büyük 
kısmını teşkîl eden bu sınıf-ı afîfin sıhhatine, binâenaleyh refâh-ı hâl-i 
umûmîye hizmet edilmiş olmayıp bu yolda bir teşebbüs-i insâniyet-per-
verâne sâyesinde ahlâk-ı umûmiye dahi hıfz, vikâye edilir. Hâne harâb, 
melce perîşân olunca hayât-ı âile ne olur? Zaʻfın, düşkünlüğün, sefâletin, 
fesâd-ı ahlâkın menbaʻ ve sebebi budur. Teneke mahalleleri, çalı çırpıdan 
yapılan evler ve bu evlerde meskûn olanlar der-hâtır edilsin. Üst üste, yan 
yana birer hücreden ibâret o karanlık, loş evlerdeki hayât, vîrâneliklerde, 
yangın yerlerinde hemen teşekkül eden mahallelerdeki taʻayyüş göz önüne 
getirilsin. Buralarda karma karışık bir hâlde iskân eden kadın ve erkek, 
genç ve ihtiyâr bîçâregânın ahvâl-i esef-iştimâllerine, sefâlet-i hayâtiyele-
rine dikkat olunsun; merhamet ve insâniyeti, himmet ve sahâbeti ne derece 
câlibdir!

[538] Mesken-i fukarâ denince hâtıra bekâr odaları, hânlar, kahve pey-
keleri gibi fakîr ve bîkeslerin melce ve melâzı bir sınıf mesâkin dahi hutûr 
etmemek kâbil değildir. Her hâlde vüsʻati yirmi-otuz metre mikʻabı tecâvüz 
etmeyen bir odada en fenâ şerâit dâhilinde yaşayan on kişinin gece yatar-
ken çekecekleri ıztırâb ve zucret-i teneffüsiye ve bu gibilerin derilerinden 
tasaʻud eden envâʻ-ı tebahhurât-ı mülevvese ve müntine, taʻaffünât-ı etrâf, 
hele yemeklerin de bu mahsûr odalar derûnunda pişirilmeleri gibi hâlât 
tahattur edilirse bunun sonu tabîʻî fakr-ı deme, fakr-ı hayât ve kuvvete 
müncer olacağı kolaylıkla anlaşılır. Burada yaşayan benizleri sapsarı, so-
luk, düşkün ve bitkin adamların pek fenâ ve berbâd bir hayât geçirdiklerini 
kestirmek işden bile değildir. İşte veremlerin, sıracaların, bütün teneffüs 
ve kan hastalıklarının menşeʼleri bu dar, murdâr meskenlerdir. Meskenin 
pisliği etrâfı tebahhurât-ı mülevvesesiyle izʻâc etdiği hâlde, odanın diğer 
tarafında kaynayan bir tencereden çıkan râyihadâr buhârât dahi oralarda-
ki nâ-kâfi havâyı tağşîş eder. İşte hıfz-ı sıhhat-i umûmiye alâkadârânının 
nazar-ı dikkat ve ehemmiyeti maʻtûf olacak cihât-ı sıhhiyeden biri de bu 
murdâr meskenlerdir. Huda-negerde bir maraz-ı istîlâî zuhûrunda buradaki 
takayyüdsüzlüklerin, pisliklerin, dikkatsizliklerin dehşet-i istîlâyı kat kat 
artdıracakları, âdetâ bir harîk-ı hânmân-sûzun önüne tesâdüf eyleyen gaz 
ve mevâdd-ı ihtirâkiye deposu gibi fenâlığın tevessüʻ ve iştidâdına hizmet 
eyleyecekleri şübhesizdir.
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Bir de bazı yerlerin en fakîr âilelere mesken olan cihetlerine atf-ı na-
zar edilirse bütün şerâit ve kavâʻid-i sıhhiyenin zîr ü zeber [539] edildiği 
görülür. Birbiri üstüne istif olurcasına dizilmiş yuvavârî meskenlerin her 
birinde birçok odalar, mini mini hücreler vardır. Ekserîsi ucuz pahâ ile 
kirâya verilen bu gibi yerlerde mâl sâhibi bir meskende mümkün olduğu 
kadar çok oda bulundurmak ve bu vechile az bir sermâye ile daha ziyâde 
para kazanmak azm-i menfaʻat-perestîsine düşmüşdür. Acele acele en fenâ 
ve en berbâd arâzî üzerine inşâ edilen bu mesâkinin birçoğu çıkmaz bir so-
kağın derûnunda, bütün enzâr-ı teftîş ve muʻâyeneden muhtefî bulunmak-
dadır. Bu sokakların vüsʻati o kadar azdır ki, karşı karşıya birbirine bakan 
iki pencerenin birinden diğerine düşmek tehlikesine maʻrûz olmaksızın 
geçilmek kâbildir. Buralarda levâzım-ı beytiye ve masrif suları hep sokağa 
akar. Bu sular sokakda muntazam ve muttarid bir mecrâ bulamayacakları 
için ekseriyâ sokağın ortasında birikip kalırlar. Oralardan da yine toprağa 
geçerek alt kat odalarına, kuyulara, mesâkinin temellerine yayılırlar.

Daha var: Mevâdd-ı gâita, bevl vesâirenin bile sokaklara akıdıldığı, 
oralarda tefessüh ederek neşretdiği müteʻaffin ve fenâ kokularla etrâfını 
taʻcîz etdiği nâdir değildir. Hâsılı, buralarda fukarânın iskân eylediği bütün 
meskenlerden iğrenç, müntin, mekrûh bir nefha-i taʻaffün sudûr etmekde-
dir. Meskenlere girilirken civârında açık saçık bulaşık suyu mecrâlarının 
akdığı, civârdaki bütün âlûde ve mülevves suların böyle açık mecrâlara 
döküldüğü görülür.

İşte yavaş yavaş evin birine çıkıyoruz: Merdiven karanlık, [540] duvar-
lar pis, bulaşık, üzerinize yapışacak derecede mertûb… Katlar arasında, 
taşlıkda, matbahda pislikden, hıfz-ı sıhhatsizlikden, muzırr-ı sıhhat ah-
vâlden başka bir şey göremezsiniz. Daha merdivenlerde iken sizi içeride 
senelerden, aylardan beri birikmiş bir rutûbet-i müteʻaffine istikbâl eder. 
Burada havânın hâssa-i hayâtiyesi o kadar azalmışdır ki, geniş geniş ne-
fes aldığınız hâlde yine boğulacakmış gibi bir hâl geçirmeğe, sıkılmağa 
başlarsınız. İşte odalardan birine giriyoruz. Dar, karanlık, mülevves bir 
yer. Havâyı, ziyâyı, bütün vesâit-i hayâtiyeyi dar, pis bir taşlıkdan alıyor. 
Duvarlardaki televvüsü, âlûdegîyi, bulaşıklığı örtmek için oturanlar üze-
rine boyalı kâğıd, eski gazete ve sarı bakkâl kâğıdı gibi şeyler kapamışlar 
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ise de bu kâğıdların açık bırakdığı bazı aralıklardan o murdâr duvarın gö-
rünür görünmez ne kadar mûziyât ve tufeylâta melceʼ-i televvüs olduğu 
görülüyor. Bu odalara ziyâ ve havâ sevk edecek pencereler ekseriyâ çökük 
bir harâbeye yâhûd yıkık bir avluya açılmakda ve nâdiren sokağa açılmak 
mazhariyetine nâil olanlarında ise sokağın darlığı tecdîd-i havâya mâniʻ 
olacak bir râddeye varmakdadır. Bu odalardaki rüzgârın ne kadar müteʻaf-
fin ne kadar pis olduğuna dâir bir fikir hâsıl etmek için Temmuz günleri-
nin sıcakça bir akşamında civârından geçmek kifâyet eder. Bütün kuvve-i 
şemsiyede bir tûfân-ı nefret ve istikrâh uyandıran bu korkular içinde vakit 
geçirmek cidden tahammül olunmaz bir ibtilâdır. Bu ahvâlin sebebi zarûret 
olmayıp da mâl sâhiblerinin hırs ve buhlü ise bu meskenlerin bâri devâir-i 
belediye nizâmât-ı tanzîfiyesi dâhilinde tathîr olunmaları ve mâl sâhib-
lerinin [541] dahi meskenleri mümkün 
mertebe sıhhat ile kâbil-i teʼlîf bir hâle 
getirmelerinin arzu edilmesi en tabîʻî te-
menniyât-ı insâniyet-perverânedendir.

***

Amele âilesine îcâr ile ucuz ve hıfz-ı 
sıhhate muvâfık hâne tedârükü mesʼelesi 
evvel emirde Fransa'da mevkiʻ-i tatbîke 
konmuş ve 1833 senesinde Mulhouse'de 
ameleye vaʻde ile gâyet ucuz beyʻ u 
fürûht edilmek üzere küçük bâğçeli evler 
inşâ edilerek îcâr olunmuşdur. Bilâhare 
bu fikr-i insâniyet-perverâneye Fran-
sa'nın cihât-ı sâiresinde ve memâlik-i 
mütemeddinenin her tarafında iştirâk 
edilmişdir. Bu maksad-ı hayır-mersada 
mübtenî olmak üzere ya küçük küçük 
hâneler yâhûd küçük dâirelerden ibâret 
büyük apartmanlar inşâ edilmeğe başla-
nılmışdır.

Noisel'de çukulatacı meşhûr Menier?! 

Ucuz meskenler inşâsı 
husûsunda birçok hidemât-ı 
mühimmesi sebkat eden ve 

izdivâcın fen nokta-i nazarından 
himâye edilmesi lüzûmunu iʻlân 

ve beyândan geri durmayan 
hekîm-i şehîr Doktor Henri 
Cazalis ki, el-yevm Aix-les-
Bains kaplıcaları tabîbidir.
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fabrikası etrâfında amelesine mahsûs olmak üzere küçük küçük hâneler 
yaptırmışdır ki, bunların hepsi âdetâ bir köy teşkîl etmekdedir. Her hânede 
yekdiğerinden müstakil iki dâirede büyük küçük odalarla çamaşırlık, izbe 
kilâr ve küçük bir bâğçe vardır. Her dâire yeri ile berâber sâhibine 5.000 
franga mâl olmuşdur ki, bundan [542] ayda 12 frankdan senede 150 frank 
îcâr alınmakdadır. Fabrikada on beş sene çalışan amele, hânede bilâ-îcâr 
ikâmet eylemek hakkını hâizdir.

Paris'de, Lyon şehrinde apartman tarzında amele âilelerine mahsûs eb-
niye inşâ edildiği gibi Belçika'da bu yoldaki ebniye vergiden muʻâf bırakıl-
mışdır. Almanya'daki bu gibi binâların vergileri yarı yarıya tenzîl kılınmış, 
Avusturya'da yirmi dört sene vergiden istisnâ edilmişdir. Bilhâssa İngilte-
re'de bu mesʼeleye ziyâde bir ehemmiyet verilmişdir. 1891 senesinde ucuz 
hâne inşâsıyla îcârı maksadıyla 2.378 cemʻiyet teşekkül eylemiş ve bugün 
bunların sermâyesi 433 milyon franga bâliğ olmuşdur. İngiltere'de amele 
âileleri için ayrı ayrı ucuz hâneler yapıldığı gibi bekâr amele için de ucuz 
ve hıfz-ı sıhhate gâyet muvâfık oteller inşâ edilmişdir. Buralarda yatak 
odalarından başka büyük yemek salonu, kırâathâne olduğu gibi temizlen-
mek için de gâyet vâsiʻ yerler vardır. Glasgow'da dâire-i belediye bu yolda 
büyük oteller inşâ etdirdiği gibi fakîr âile çocukları için de ayrıca bir kreş 
teʼsîs etmişdir.

Bu mesâkini inşâ edenler yalnız insâniyet-perverlik değil, kâr da ediyor 
ve bu paralardan senevî yüzde birden iki, üçe kadar bir fâiz alabiliyorlar.

[543] EVLERİNİZDE BİRER MİKYÂS-I HARÂRET-İ TIBBÎ 
BULUNDURUNUZ.

Hayât-ı medeniye ve ictimâʻiyenin levâzım-ı gûnâgûnu daha kolay teh-
yiʼe ve ihzâr edilmeğe başlayalıdan beri beşer, bütün o ezvâk-ı rûhiye ve 
fikriyeden, o nûşânûşî-i mâddî ve maʻnevîden, o huzûz-ı râhat-güzînâne-
den çâşnîyâb-ı telezzüz olmakda, "yaşama"nın, "hayât"ın ehemmiyetini 
daha bâhir bir menfaʻat-i mâddiye ile takdîr etmekdedir. Eskiden en elîm 
cerîhalara, en vahîm derd-i derûnlara bir lâkaydî-i memât-cûyâne ile ba-
kılırdı. Bugün beşer şu hayât-ı fâniye ve zâileden kâmbîn olmak levâzı-
mına o kadar büyük bir ehemmiyet veriyor ki, buna karşı endîşe-künân 
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sıhhat-i umûmiyenin memnûn ve münbasit olmaları kâbil değildir. Bugün 
öyle hastalarımız var ki, ufak bir baş ağrısını, cüzʼî bir sıkıntıyı müteʻâ-
kib tabâbetden istimdâda müsâraʻat ediyor, en cüzʼî bir teşvîş-i hayâtı bile 
nazar-ı lâkaydî ile göremiyorlar… Şu intibâh-ı hayât-perverânenin imti-
dâdı ne kadar artarsa endîşe-i derd-âşinâyân dahi o kadar azalır ve emrâ-
zın müzminleşip de kökleşdiği zamânlar hastanın karşısında el oğuşdurup 
durmakdan başka bir şey yapamayan etıbbânın da çehre-i şefkat-âşinâ-yı 
meslekîsi o kadar ibrâz-ı âsâr-ı neşât ve tebessümât eyler.

Artık tıb da deverân-ı inhisârını çözmeğe, meslek-i şifâî fevâid ve netâ-
yic-i âfiyet-bahşâsının taʻmîmine başladı… Hıfz-ı sıhhat arzu ediyor ki, 
herkes kendi derdinin çâresâzı [544] olsun ve etıbbâ muʻâyenehânelerinin 
önünde bir enîn-i zucret-engîz ile sızlanıp duran hastagân-ı beşerin adedi 
az olsun. Bu arzunun teʼmîn ve icrâ-yı müeddâsı herkesin kendi levâzım-ı 
sıhhiyesini tanıması ve ufak tefek inhirâfât-ı mizâciyesinin ehemmiyetini 
takdîr etmesi ile kâbildir… Tabîb ekseriyâ hastanın tabîbidir. Aʻrâz-ı ma-
raziyeyi lüzûmuna göre takdîr ve takrîr eden, alâim-i maraziyesinin her 
birini bir müşâhid-i dikkat-şinâs gibi zabt 
ve kayıd eyleyen hastaların nâiliyet-i şifâ 
husûsundaki âmâli ekseriyetle mukârin-i 
isʻâf-ı tabîʻî oluyor. Hasta bu yardımıyla 
tabîbin nazar-ı dikkatini açıyor, güşâyiş-i 
fikr ve teemmülünü mûcib oluyor, o aʻrâ-
zın hüsn-i terceme ve takdîrinden ibâret 
olan teşhîs-i marazda dahi isâbet-i umûr-ı 
muhakkıka sırasına giriyor.

Fıtrat, beden-i insânîyi, makine-i 
hayâtiyeyi o kadar şâyân-ı hayret bir en-
mûzec ve intizâm üzere tertîb etmişdir 
ki, bir uzva, bir de vazîfesine teveccüh 
eden nazar-ı teemmül o dakâkat-i fikriye 
ve tabîʻiyenin karşısında hayret ve takdîr 
ile kamaşmakdan kendini alamıyor… İşte 
bu vazîfelerin, bu tanzîmât-ı hayâtiyenin 

Hamidiye Etfâl Hastahâne-i 
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bir sükût ve sükûnet-i muʻtâde ile sûret-i icrâsı "hayât-ı tabîʻiye"yi teşkîl 
eder. Bu intizâm ve tensîkde, bu idâre-i uzviyete ufak bir tahavvül hâ-
sıl [545] ediniz, derhâl bir teşvîş, bir râhatsızlık, bir inhirâf baş gösterir. 
İşte bu tahavvülât-ı gayr-ı tabîʻiyenin terceme ve işâʻasından ibâret olan 
o inhirâflar fıtratın nazar-ı dikkatimize 
ça[r]pdırmak lütfunda bulunduğu birer 
alâmet-i ihtiyâriyedir. Beden vezâifinin 
bozulduğunu, aʻzâ mizâc-ı tabîʻîsinin in-
hirâfını bize kâh "ağrı" kâh "sancı", kâh 
"mübhem bir râhatsızlık" hâlinde bildirir 
ve idâme-i hayât ve intizâmlarına teşeb-
büs zamânının yaklaşdığını ihtâr ederler. 
Birçok hukemâ-yı etıbbâ aʻrâz u alâim-i 
vazîfeviyeyi bedenin bir şikâyet-i elîme-
si, bir feryâd u enîni, bir tazarruʻ-ı müster-
himânesi gibi telâkkî ediyorlar. Beden bu 
feryâd-ı muztaribânesiyle hem kendisine 
müstevlî olan esbâb-ı muhtelife-i maraza 
karşı hareket ediyor hem de merâkiz-i in-
tibâhiyesinden aldığı son şiddet ve kuvvet 
ile muhâfaza-i mevcûdiyetine sarf-ı mak-
deret eyliyor… O hâlde baş ağrılarını, 
sıcaklıkları, istifrâğları, ishâlleri, göz ve 
kulak zaʻflarını, sancıları, bütün râhatsız-
lıkları en niʻmet-şinâsâne âsâr-ı şükrân ile telâkkî ederek bunların lisân-ı 
hâl ü beyânlarından istifhâm-ı maʻânîye çalışmak, neye delâlet etdiklerini 
anlamak üzere bir mütercimin, bir hâl-âşinânın tavassutuna mürâcaʻat et-
mek levâzım-ı sıhhiyenin en mühimlerinden maʻdûddur.

[546] Hummâ (sıcaklık) dahi bedenin bir enîn-i muhterikânesidir. Bu 
birçok maʻnâlara delâlet eder. İlk önce şunu gösterir ki, beden henüz mukâ-
vemetyâb bir hâldedir. Vaktinde muʻâvenet edilirse, bedenin bu hummâ-yı 
şedîd ile savlet etmek istediği sebeb-i maraz defʻ u izâle olunursa hayât 
yüzde yüz kazanılır ve sehâb-ı iştibâh ve tereddüd dağılır… Buna meb-

Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Emrâz-ı Dâhiliye ve Etfâl 
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nîdir ki, bir hastalıkda tabîb her şeyden evvel bedenin derece-i harâretini 
arar, cebinden çıkardığı o mini mini mikyâs-ı harâretini îcâb eden yerlere 
tatbîk ederek bedenin bu hücûm-ı marazîye ne yolda mukâvemet eyledi-
ğini takdîr eyler…

Bazı hastalıklar var ki, günde birkaç defa hastanın derece-i harâret-i be-
deniyesi alınmak ister. O hâlde her defa harâret-i bedeniyeyi ahz ve kayıd 
için tabîbin celb ü ihzârı iktisâden, hâlen müşkil olur. İşte buna mebnîdir 
ki, her âilede birer mikyâs-ı harâret-i tıbbî bulundurmak ve tabîbin taʻyîn 
edeceği ezmine ve şerâit dâhilinde harâret-i bedeniye ahz ve kayıd olun-
mak îcâb eyler.

Bir de efrâd-ı âileden birini ufak bir râhatsızlık veya ciddî bir hasta-
lık sâikasıyla sıcaklık basması bütün âileyi şübheye düşürür. Çünkü uz-
viyetde vahîm, selîm, hâd ve müzmin 
hiçbir hâdise-i maraziye görülmez 
ki, derece-i harâret-i bedende az çok 
tahavvülâtı mûcib olmasın. Bir mara-
zın başlangıcından ekseriyâ ilk araz, 
harâret-i bedeniyenin artmasıyla ser-
zede-i zuhûr olur. Meselâ işte bir ço-
cuk öksürüyor, acaba âdî bir nezle mi 
yoksa ciddî bir iltihâb-ı kasabât mı? 
Bu gibi hâllerde şübheyi izâle ede-
cek, âileyi telâşdan âzâde kılacak, 
mikyâs-ı harâretin [547] tatbîkidir. 
Âdî bir nezlede harâret-i bedeniye az 
artar, şâyân-ı ehemmiyet bir tezâyüd 
göstermez. Hâlbuki iltihâb-ı kasabât-
da derece-i harâret fazla, hele akşam-
ları bir derece daha ziyâdedir.

Şimdi burada hangi hastalıklarda 
harâret-i bedenin artıp artmadığını 
sayıp dökmek ehemmiyetli bir fâi-
de teʼmîn edemez. Yalnız biz ehven, 

Harâret-i beden bundan 
yukarıya çıkamaz.

Harâret-i garîziye-i beden

Harâret-i bedeniye 
buradan aşağı inemez.

Mikyâs-ı harâret-i tıbbî
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vasat, şiddetli hummâların hangi derece-i harâretlerle taʻyîn edileceğini 
bildirirsek hastanın harâret-i bedenini muʻâyene eden efrâd-ı âileye işin 
ehemmiyeti hakkında az çok ciddî bir fikir vermiş oluruz…

Harâret-i bedeniye sıhhatde dahi bazı tebeddülât ibrâz eder. Sabâhleyin 
sâʻat bir râddelerinde harâret-i beden en aşağı derecesindedir. Akşam sâʻat 
on iki veya bir râddelerinde en yukarı derecesindedir. Hâl-i sıhhatde en 
aşağı derece-i harâret-i beden 36 derece, en yüksek derece-i harâret dahi 
37,5 derecedir. Merâkiz-i bedenin âlât ve aʻzâ-yı amîkanın harâreti daha 
ziyâdedir. Muhîtde, el ve ayaklarda, kollarda, bacaklarda harâret daha az-
dır. Umûmiyetle derece-i harâret-i beden koltuk altından alınır. Asıl [548] 
doğru olarak ağız veya makʻaddaki harâret-i bedeni taʻyîn etmek îcâb eder-
se de koltuk altından taʻyîn etmek daha kolaydır. Yalnız şunu bilmelidir ki, 
koltuk altının derece-i harâreti asıl derûn-ı bedenin derece-i harâretinden 
tahmînen yarım derece kadar eksikdir.
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Mutlakâ tabîbin takdîr ve taʻyînine muhtâc olan bazı ahvâl istisnâ edi-
lirse ekseri hummâlı hastalıkların seyr ü devri derece-i harâretin taʻyîniyle 
takdîr olunabilmekdedir. 38,5 derecelik bir harâret hafîf bir hummâyı, 39,5 
derecelik bir harâret vasatî bir hummâyı, 40 dereceden fazla bir harâret ise 
ciddî, şedîd ve vahîm bir hummâyı işʻâr eder.

Bu hafîf, vasatî ve şedîd hummâların her biri hastalığın şiddet ü hıffeti-
ni mümkün mertebe işʻâr eder. İşte bu derece [549] maʻlûmâtın tabîb celbi 
için, hastalığın artıp artmadığını, yeni bir müdâhalenin îcâb edip etmeye-
ceğini anlamak için ne kadar lüzûmu olduğu kolayca anlaşılır.
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Mikyâs-ı harâret-i tıbbî, âdî mikyâs-ı harâretlerden başkadır. Bunda de-
recât-ı harâret sıfırdan başlamadığı gibi yüze kadar da imtidâd etmez. Bun-
daki derecât ekseriyâ 35 ile 45 arasındadır. Bu mikyâs-ı harâretlere "aʻ-
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zamî" deniliyor. Çünkü hastanın koltuğu altına tatbîk edilerek civası iyice 
çıkdıkdan sonra âlet hâricde bırakılırsa civanın inmediği ve o harâret-i aʻ-
zamiye-i bedeniyede takarrür ve tevakkuf eylediği görülür. Binâenaleyh 
böyle bir mikyâs-ı harâreti diğer bir hastaya tatbîk etmezden evvel civayı, 
altı hafîfçe silkerek indirmek ve sonra tatbîk eylemek îcâb eder. Demek 
bu mikyâs-ı [550] harâretler tatbîk olundukları cismin derece-i harâret-i 
aʻzamîlerini gösteriyorlar ki, âdî bir derece-i harâret ile buna destres olmak 
mümkün değildir. Çünkü mikyâs-ı harâret koltuk altından çekilip işʻâr et-
diği derece okununcaya kadar civa sütûnu tenezzül eder.

Mikyâs-ı harâret-i tıbbî ile bedenin derece-i harâretini almak için mik-
yâs-ı harâreti koltuk altında veya ağızda 10 dakîka kadar durdurmak kâ-
fidir.

Fakat koltuk altından şu vechile derece-i harâreti taʻyîn daha emîn ve 
fâide-bahşdır. Evvelen mikyâs-ı harâret koltuk altına konulup 7 dakîka 
kadar durulur, sonra çıkarıp derece-i harâretini taʻyîn etdikden sonra sal-
lamaksızın mikyâs-ı harâret yine koltuk altına konulur ve 7 dakîka kadar 
daha durdurdukdan sonra âlet çıkarılıp derece-i harâret okunur. Evvelkiyle 
bunun arasında bir fark-ı harâret meşhûd olmazsa derece-i harâretin doğru 
olarak taʻyîn edildiğine kanâʻat-ı kâmile hâsıl olur.

Bu noktada şâyân-ı dikkat bir tavsiye daha var ki, o da mikyâs-ı harâ-
retin hassâsiyetidir. Mikyâs-ı harâret-i tıbbî hassâs, doğru ve serîʻ olma-
lıdır. Bunun için ticâret-i ispençiyârîde bulunanların en iyilerini intihâb 
etmek ve bu âleti de ekseri sıhhatine iʻtinâ eden âilelerde görülen mini 
mini bir eczâ dolabının bir köşeciğine ilâveten vazʻ edivermek ehemm-i 
umûrdandır. Bu âlet bu kadar fevâid-i sıhhiye teʼmîn etmekle berâber pek 
de ucuzdur. Meselâ 10-15 kuruşa işe yararından bir dâne elde edebilmek 
kâbildir. Artık [551] sıhhat-perverânın, mezâyâ-şinâsân-ı hayâtın şu ufa-
cık âletden birer dâne edinerek vezâif-i tıbbiyemizi teshîl edeceklerini ve 
ez-kazâ efrâd-ı âileden hasta olacakların derece-i marazlarını taʻyîn ile 
berâber müteʻaddid zamânlarda ahzı îcâb eden derecât-ı harâret-i bedeni-
yenin alınması husûsunda da tabîbe ibrâz-ı muʻâvenet ve sühûlete müsâ-
raʻat eyleyeceklerini ümîd ederiz.
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[552] MUZÂDD-I TAʻAFFÜN MENDİLLİK

Veremin intişâr ve tevessüʻüne karşı ittihâz-ı tedâbîr eden bütün etıbbâ 
halka hastahâne gibi müessesât-ı muntazama hâricinde tükürük hokkası, 
balgam kabı gibi şeyler kullandırmak mümkün olamadığını, belki de ola-
mayacağını iʻtirâf ederler.

Şekli ne kadar zarîf, nazar-rübâ olursa olsun, mâdemki bu âletleri kul-
lananları herkes verem bilecek, hastalar bu hokkaları kabûl etmiyorlar. 
Zâten halkda balgam için mendil kullanmak âdeti o kadar kökleşmişdir ki, 
herkes bu iʻtiyâdından kolay kolay vazgeçmiyor. Fakat mendil kullanıl-
masa çok iyi olur. Çünkü mendil kullanmamakla değil yalnız veremden, 
mendille intişâr edebilecek birçok emrâz-ı sâriye-i vahîmeden (zâtü'r-riʼe, 
boğmaca öksürüğü, kızıl, kuşpalazı, kızamık, nezle-i müstevliye, husûsuy-
la o müzʻic nezle-i enfiye) sakınılmış olur. Çünkü tükürük, balgam, sümük 
hepsi mikroblarla mülevvesdirler. Mendile sarılırlarsa bilâhare kuruyup 
öteye beriye saçılırlar. Bu hastalıklar da berâber yayılır, saçılır dururlar.

İşte bu gibi fenâ hastalıklardan mendil kullanmak âdet-i seyyiesinden 
vazgeçmeksizin sakınılamaz. Herkesin koynunda, cebinde, ötesinde, be-
risinde taşıdığı bu bez parçasının (mendil) büklümleri arasında bir cây-ı 
sükûn ve karâr bulan milyarlarca [553] hastalık tohumlarının hepimiz için 
ciddî ve merâk-âver birer menşe ve mihrâk-ı tehlike teşkîl eylediğini uzun 
uzadıya beyân ve isbât fazladır, zannederiz.

Cebde taşınılan tükürük kutuları teʼmîn-i maksada kifâyet edemez. 
Çünkü onlara yalnız balgam konuluyor. Hâlbuki sümük daha tehlikeli, 
daha berbâd ve şâyân-ı ihtirâzdır.

Sümkürmek için kâğıd istiʻmâli ve bu kâğıdların yollarda, ötede, be-
ride yaptırılacak kutulara atılması gibi tedâbîr teklîf ve tatbîk ediliyorsa 
da bunların taʻammümü de birçok cihetden dâʻî-i mehâzîrdir. Çünkü her 
tarafda kâğıd kutuları teʼsîs etmek mümkün olamayacağından mülevves 
kâğıdlar kolay kolay yere atılır ki, bu daha büyük bir tehlikedir yâhûd cebe 
konulmak lâzım gelir ki, buna da kimse tahammül edemez.

İşte bu mahzûrları nazar-ı dikkat ve iʻtinâ-yı fâzılânesine alan Lille şeh-
ri Pasteur Müessesesi Müdürü Muʻallim Albert Calmette, kâğıddan tükü-
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rük hokkası iʻmâl eden Mösyö Casadesus'a mini mini, taşınılabilir, zarîf 
bir takım âletler yaptırmışdır. Bu âletler hem mendillik hizmetini görür 
hem de mülevves mendiller için bir meʼhaz, bir mahfaza olmuş olarlar. Bu 
nevʻ mendilliklerin bir-iki türlüsü yapılmışdır. Biri sigara kutusu yâhûd 
maroken kaplı maʻdenî para çantası şeklindedir. Hâricinde mini mini bir 
ceb vardır ki, orada beyâz, süslü, zarîf kıvrılmış Japon kâğıdından maʻmûl 
on iki dâne mendil vardır. Maʻden kapak, üzerindeki düğmeye basılınca 
açılır, içine kullanılmış mendiller konulur. İşte bu mini mini âlet berâber 
bulunursa [554] mülevves kâğıdlar öteye beriye atılmaz, bir de mendil gibi 
mülevves ve meşkûk şeylerin cebde para çantası, cüzdân vesâire ile temâs-
da bulunması menʻ edilmiş olur.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Bakteriyoloji Muʻallim Muʻâvini 

Mîrlivâ saʻâdetlü Aristidi Paşa
S. Ex. Le Dr. Aristidi Pacha,

G. de b.

Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Bakteriyoloji Muʻallimi Ferîk 

saʻâdetlü Hamdi Paşa hazretleri,
G. de d.

Bunları temizlemek de kolay: Evinize geldiğiniz gibi o kâğıdları âteşe 
atıp yakarsınız, yerine diğer kâğıdlar[ı] koyarsınız. Bu kâğıdlar pek ucuz-
durlar. Hattâ bunlardan bir düzinesinin fiyâtıyla bir bez mendil bile yıkatı-
lamayacağı hesâb edilmişdir.
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Bu mendilliklerin kadınlara mahsûs, pek zarîf, şık bir modası daha var: 
Meşînden uzunca bir kîse şeklinde olup yine zarîf bir zincîr ile kemere, 
kuşağa asılabilir. Bunun da dâhili maʻdenîdir. Yan tarafındaki bir cebde on 
iki tâne temiz kâğıd mendil vardır. Bu mendiller mantol, lavanta, kolonya 
suyu gibi hoş kokularla taʻtîr edilmişlerdir. Bu nevʻ mendillikleri cins-i 
latîf büyük bir arzû-yı bedîʻa-perestî ile hüsn-i kabûl [555] ve kullanılan 
tükürük kutularının hepsine tercîh ediyor. Bunlar hıfz-ı sıhhatin dilhâh-ı 
müşkil-pesendîsine muvâfık oldukları gibi zarâfet-i şekil ve manzaraları 
da nazar-ı tecessüs-i halkı defʻ eder. Hele tramvay, şimendifer, omnibüs 
gibi yerlerde civârdakiler bu süslü şeyden hiç de iğrenmezler.

Tabîb Kolağası rifʻatlü Rıza Nur 
Bey (Emr-i mesnûn-ı hitân hakkında 

târîhî, nazarî ve amelî bir eser-i 
mühim tahrîr etdiği gibi âlât-ı kadîme 
ve hâzıra-i hitânı câmiʻ kıymetdâr bir 

koleksiyon da vücûda getirmişdir.)
M. Le Dr. Riza Nour Bey,

Adjoint-Major

Bakteriyolojihâne-i Şâhâne 
Muʻallim Muʻâvini Tabîb 

Kolağası rifʻatlü Rıfat Muhtar 
Bey

Mr. Le Dr. Rifaat Mukhtar Bey,
Adjoint-Major
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Binâenaleyh arzû-yı zarâfet ve sıhhati tevhîd u tevfîk eyleyen şu mesʼe-
lede ibrâz eylediği âsâr-ı hayr-perverîden dolayı Doktor Calmette'e teşek-
kür etmeliyiz.

[556] MUʻALLİM TARNIER

Bu sîmânın benimle, ecnebî bir 
memleketde geçen tahsîl-i garîbânem-
le garîb bir âşinâlığı var ki, bende, 
hissiyât-ı şükrân-güzârâ[ne]mde pek 
büyük bir hürmet ve taʻzîm şeklinde te-
cellî eder. Bu muʻallim-i zî-kemâl ile ilk 
muʻârefemi etıbbâ-yı meşhûremizden 
Doktor Zambako Paşa'ya borçluyum. 
Tahsîl için Avrupa'ya hîn-i azîmetimde 
Zambako Paşa bu muʻallim-i zî-iktidâ-
ra bir tavsiyenâme vermişdi. İşte o kart 
ile Paris'deki hânesine gitdiğimde koca 
muʻallim hakkımda hüsn-i kabûl gös-
termiş ve fakat o sırada sıhhatden do-
layı istirâhat etmekde olması hasebiyle 
serîriyât-ı vilâdiyede kendine vekâlet eden tilmîz-i salâhiyetdârı Muʻallim 
Budin'e hitâben bir kart yazmışdı. O hâlde Muʻallim Tarnier'ye iki cihetle, 
biri tedrîsâtından istifâde-çîn olduğum bir hâce-i irfânım olduğu, ikincisi 
de üstâd-ı bülend-himmetim Muʻallim Budin ile muʻârefe peydâ etdirdiği 
için medyûn-ı şükrânım.

Muʻallim Tarnier benim hem hocam hem hocalarımın hocası yani 

Müteveffâ Muʻallim Tarnier
(1828-1898)
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cedd-i meslek-i irfânımdır. Binâenaleyh bundan iki sene evvel şân u şere-
fiyle, mübâhât ü iclâliyle hâbgâh-ı ebedîsine tevdîʻ edilen [557] bu "üstâz-ı 
esâtize" hakkında bir-iki satır yazmaklığıma müsâʻade buyurulsun.

***

Fennen, hikmeten müsellem bir hakîkatdir ki, "tenâsül, gâye-i makâ-
sıd-ı hayâtiyedir". İşte Muʻallim Tarnier, bu gâye-i makâsıd-ı hayâtiyenin 
hüsn-i tahakkukuna en ziyâde hizmet eden eʻâzım-ı fenniyedendir…

Bu koca muʻallimin, bu beşer-perver üstâdın hangi meziyetini sayıp 
dökmeli? Ne demeli? Yalnız şunu diyeceğim ki, fenn-i vilâde hakkında 
bugünkü efkârımızın, âlâtımızın, edviyemizin büyük bir kısmı Tarnier'nin 
ihdâât-ı mesâʻîsidir. Bugün doğurtduğumuz, ekseriyâ bir mevt-i muhak-
kak-ı âcilden kurtardığımız kadınların, hiçbir ârızaya uğramayarak doğan 
çocukların, hummâ-yı nifâsînin en elîm aʻrâz-ı mühlikesi taht-ı teʼsîrinde 
inleye inleye ölüme intizâr ederken müdâhalât-ı fenniye ile sıhhat ü âfiyete 
ircâʻ eylediğimiz lohusaların hepsi de, biz de, fen de, beşeriyet de o üstâd-ı 
rûşen-nihâdın şükrân-güzâr-ı himemât-ı müebbedesidir.

Düşününüz. Bundan otuz sene evvel Paris gibi bir merkez-i medeniyet-
de bile vilâdethâneler, kadın hastahâneleri âdetâ "gebeler mezârı" hâlini al-
mış ve en ziyâde takayyüd altında bulunan yerlerde bile hastahâneye genç, 
gürbüz, âdetâ sapasağlam bir hâlde gelen yüz gebenin dokuzdan ziyâdesi 
naʻş-ı memât üzerinde mezâra, büyük bir kısmı da maʻlûl, nizâr, mühey-
yâ-yı her derd bir kadîd-i muhtazar hâlinde mesken ü meʼvâsına gönderi-
lirdi. İşte bir türlü izâle edilemeyen o maʻhûd "hummâ-yı nifâsî" hâne-i 
beşeriyeti harâb, lâne-i âileyi perîşân ü yebâb ederek fenni, dikkati, her 
türlü tedâbîri [558] bî-eser ve bî-tâb bırakırken Tarnier'nin bu hummâ-yı 
habîsin sirâyeti, intişârı hakkında ileri sürüp etrâfıyla hattâ esâtizesiyle çe-
kişe çekişe, uğraşa uğraşa kabûl etdirdiği efkârın semere-i teʼsîrâtıyladır 
ki, vefeyât nefsen birdenbire yüzde 9'dan 2'ye kadar inmiş; garbda, şarkda, 
her yerde milyonlarca kadınlar, çocuklar pençe-i bî-amân-ı mevtden kurta-
rılarak cemʻiyet-i beşeriyeye ihdâ olunmuşdur. Târîh-i fende bunun kadar 
âm, bunun kadar fevâid-nisâr keşfiyât ve icrâiyât pek azdır.
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Elimiz, Ayağımız Hükmünde Bulu-
nan En Mühim Âlât
Milkat-ı cenîn, muhazziʻ-i cenîn, bin 

türlü ince ve hurde şeyler, bugün tat-
hîrât-ı tenâsüliyede pek çok fevâidini 
gördüğümüz aksülümen istiʻmâli, yüz-
lerce usûller, tedbîrler hep o üstâdın es-
nâ-yı teşfiyede tesâdüf etdiği müşkilâtı 
iktihâm için mürâcaʻat eylediği vesâit-i 
dâhiyânedir ki, bugün biz ona teşek-
kürler ederek her kullanışda o üstâd-ı 
gayûr-ı fennin iyiliğini anarak bu tedâbî-
ri tatbîk ve o âlâtı istiʻmâl etmekdeyiz.

***

Tarnier'den evvelleri vilâdethâneler 
pek fenâ idi. Girenlerin birçoğu sağlam 
çıkamıyordu. Hattâ vilâdethânedeki ve-
feyâtın [559] dehşetinden tüyleri ürpe-
ren bir tâlib-i fennin müessesenin kapısı 
önünde durup içeri kabûl olunmasını 
bekleyen bir bîçâre kadına:

"-Zavallı! Yaşamak istiyorsan buraya girme!" diye bağırdığı meşhûrdur. 
Ortada bir hummâ-yı nifâsî taʻbîr-i mübhemi dolaşıyordu. Fakat bunun ne-
den ileri geldiğini, niçin hâsıl olduğunu, sebeb ve çâresini bilen yok idi.

Muʻallimîn-i vilâdiye bile:

"-Mâdemki ölüyor, bırak ki ölsün" diyor, hiçbirinde ümîd ve necâtdan 
eser bile belirmiyordu. İşte bu muʻammâ-yı müellim-i memât-engîzi genç 
Tarnier halletdi. Doktorluk risâle-i imtihâniyesinde:

"-Hummâ-yı nifâsî sârî bir hastalıkdır. Lohusalarınızı kurtarmak ister-
seniz tecrîd ediniz, hummâlılarla münâsebetde bulundurmayınız" diyordu.

O zamânki fence pek nâ-şinîde ve garîb görülen bu fikir ne kadar hü-

Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne 
İlm-i Teşrîh-i Marazî Muʻallimi 

ve Telkîhhâne-i Şâhâne 
Müdürü Mîrlivâ saʻâdetlü Rıfat 

Hüsameddin Paşa
S. E. Le Prof. Rifaat 

Hussameddin Pacha, G. de b.
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cûmlara hedef oldu! Hele tatbîkâtı ne kadar gayr-ı kâbil-i iktihâm mâniʻa-
lara uğradı! Fakat Tarnier'nin metânet-i mesâʻîsi, taharriyâtı, mantığı, te-
cârübü hepsini zîr zeber etdi. Bugün garb ve şark, eski yeni, bütün dünyâ 
biliyor ki, hummâ-yı nifâsî sârîdir. Bir lohusadan diğerine geçer. Bir has-
tahâneye, bir civâra, bir şehre yayılabilir. İşte bu hakîkat-i fevâid-bahşâyı 
taʻmîm eden, herkese tanıtan Muʻallim Tarnier'dir.

Civâr-ı mezârında Akademi nâmına nâtıka-perdâz olan hocam Budin 
diyordu ki:

"-Tarnier mükemmel bir fen adamına lâyık olan bütün evsâfı hâizdir. 
Rahle başında vuzûh ve selâsetiyle herkesi meftûn eden bir muʻallim, has-
ta başında mâhir, zekî, derd-âşinâ bir üstâd-ı serîrî, neşr-i âsâr ve tahar-
riyâtda emsâli bulunmaz bir müellifdir. [560] Her türlü âsârında yüksek bir 
fikrin temâyülât-ı necîbesi, ulviyeti nümâyân olup hele hastalarına, bütün 
beşeriyete karşı hisseylediği şefkat ü merhameti bî-gerân ve bî-pâyândır. 
Böyle bir hayât ve hizmete hepimiz gıbta ederiz. Tekrâr ederim: Tarnier 
öldü. Fakat zamânımızın muʻazzam vücûh-ı tıbbiyesinden biri de onunla 
berâber ridâ-yı gaybûbet ve ziyâʻa büründü".

Paris Mekteb-i Tıbbiyesi nâmına nâtıka-perdâz olan Pinard ise:

"-Ey münʻim-i beşer ıtlâkına şâyân olan, birçok fütûhât-ı fenniyesiy-
le âlem-i taharrîde yeni yeni ufuklar açan, bize saʻy ü gayret husûsunda 
sezâvâr-ı imtisâl misâl-i ibretler gösteren, bizi niʻam-ı taʻlîm ü tedrîsiyle 
besleyip büyüten üstâd-ı şefkat-zâd, en güzîde, en muʻallâ emelim bir gün 
kendim için: '-Pinard, Tarnier'ye lâyık bir tilmîz olabildi' dedirtmekdir" 
arzû-yı takdîrkârânesini ibrâz ediyordu.

Reşehât-ı feyzinden memleketimizi de müstefîd etmeğe çabaladığımız 
bu ummân-ı fazl ü irfân hakkında ben ne desem, ne yazsam şu büyük söz-
lerin yanında düşük kalır. Binâenaleyh o üstâd-ı ekremin hayâtını şöyle bir 
hulâsa etmekle iktifâ edeceğim.

***

Étienne-Stéphane Tarnier, Fransa'da Aiserey kasabasında 28 Nisan 1828 
senesinde doğmuşdur. Tarnier'nin babası âdî bir köy tabîbi idi. Tarnier tale-
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beliği, doktorluğu, hattâ muʻallimliği esnâsında bile fırsat buldukça mem-
leketine gider, orada herem-resîde vâlidesinin ecniha-i şefkat ü muhabbeti 
altında bir müddet dinlenirdi. Tarnier'nin [561] bu mihrâk-ı vefâ ve şefkate 
o kadar hürmeti vardı ki, en ziyâde siʻa-i hâle nâil olduğu günlerde bile bu 
peder-mânde dâirenin tarz-ı basît-i fakîrânesini değişdirmek istememişdi.

Tarnier, ilk maʻlûmât-ı beşeriye ve insâniyesini Dijon İʻdâdîsi'nden al-
mışdır. 1848 senesinde Paris'e gelerek tahsîl-i ulûm-ı tıbbiyeye vakf-ı ömr 
etmiş, 1853'de dâhilî tabîb sıfatıyla hastahânelere devâma başlamışdır. Bu 
hayât-ı tâlibânede Zambako, Mila?!, Guyon, Peter, Beier, Péan, Jaccoud 
gibi meşâhîr-i muʻallimîn ve ulemâ ile arkadâşlık etmiş, vilâdethânede de 
bir sene kadar ameliyât görmek hevesine düşerek 1856 Kânûn-ı Sânîsi'nde 
devâma başlamışdır. Orada Delapeche, husûsuyla Danyau gibi vilâdiyûn-ı 
meşhûreden iktisâb-ı ilm etdikçe fünûn-ı vilâdiyeden hoşlanmağa başla-
mış ve âdetâ bir tabîb-i vilâdî olmak fikrini kurmuşdur.

İşte o günden iʻtibâren tedkîk-i ahvâl ve emrâz-ı nifâsiyet Tarnier'nin 
mevzûʻ-ı bahis ve taharriyâtı olmuşdur. İntân-ı nifâsîyi evvelâ mübhem, 
fakat sirâyet ve tehlikesinden emîn bir hâlde, sonra Pasteur'ün tenvîr-i keş-
fiyâtı sâyesinde müessirât ve âmilleriyle berâber tanımış ise de ne çâre ki, 
bu ve bundan başka daha birçok neşriyât ve ikdâmâtı Tarnier'ye müstevfî 
bir maʻâş ve fâide teʼmîn edememiş ve unvüfân-ı hayâtının ân-ı buhrânı 
sayılan bu devirlerde icrâ-yı sanʻatı terke bile kıyâm ederek pek meʼyûs 
ve bî-nevâ kalmış, bereket versin ki, bilâhare ebeveyninin teşvîk u tergîbi 
sâyesinde bu müşkil-i muʻazzamı da iktihâm edebilmişdir.

Bu esnâda Tarnier'nin muhtıra ve lâyihaları Akademi'de mevzûʻ-ı bahis 
oluyor, evvelce kendisine o kadar yüz vermeyen [562] o zamânki fenn-i 
vilâde muʻallimi De Paul dahi biraz ibrâz-ı teveccühe başlıyordu. İşte o 
andan iʻtibâren Tarnier'nin şöhreti cihân-ı fenni doldurmakda, saʻy ü gay-
reti de o nisbetde artmakda devâm etdi. O esnâlarda Tarnier'nin evi Budin, 
Maygrier, Boner, Bar gibi birçok mensûbîn-i fenn-i vilâdenin yani bugün-
kü muʻallimîn ve ulemâ-yı fennin ilticâgâhı oluyordu. Tarnier bütün bu 
telâmîz-i irfânını taʻlîm ü terbiye etmek fikriyle âdetâ bir "mekteb" yani 
"vilâdethâne" teʼsîs etmişdi. Etrâfındaki bu ciddî, gayûr, halûk telâmîz-i 
nev-âzmûdeyi ne kadar büyük bir ihtimâm ile yetişdiriyor, husûsuyla ne 
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kadar samîmî ve pederâne bir şefkatle şehrâh-ı hakâyıka doğru tevcîh ve 
delâlet ediyordu… İşte vefâtıyla Fransa fenn-i vilâde âleminde husûle ge-
len o medîd enîn ü vâveylâ hep bu "babayâne" himmetlerin aks-i dil-âzâ-
desidir…

Tarnier sırasıyla, evvelâ tahsîl-i vilâdet için kullanılan balonları, sonra 
da milkat-ı cenînin bugün kabûl-i umûmî-i fenne mazhar olan üç inhinâlı 
numûne-i muʻaddilesini istiʻmâle başladı.

1863 senesinde Tarnier fenn-i vilâdeye bir miskab-ı kâʻide, yani doğa-
mayan ölü çocuğun başını ezerek kolayca çıkarmağa mahsûs yeni bir âlet 
ihdâ etdi. Bu husûsa dâir eskiden kalma âletler o kadar fenâ idi ki, kullanır-
ken Tarnier gibi gayûr, mâhir, sâkin, şaşırmaz üstâdlar bile kan ter içinde 
kalıyor ve çok defa yeʼs ü hırmân içinde düşünüp duruyorlardı. Bu yeni 
âlet ile hazaʻ-ı cenîn (çocuğu parçalamak) kolay değilse de muntazaman 
icrâ ediliyor ve tehlike fevkalâde azalıyordu.

[563] Güç, maʻkûs vilâdetlerde çocuğa, geçeceği kemik yolu açmak 
ve ağrı çeken kadına yardım etmek için kullandığımız "mübeʻid" de Tar-
nier'nin eser-i îcâdıdır.

Derûnlarında vakitsiz doğan çocukların büyütüldüğü kuluçkalıklar, 
intân-ı nifâsîde aksülümen istiʻmâli, tecrîd-i nüfesâ, erken doğan çocuk-
ların tarz-ı itʻâm ve tağdiyeleri, daha birçok fâide-bahş tedâbîri sayıp dök-
meğe hâcet var mıdır?

Tarnier 1884 senesinde Muʻallim Pajot'nun yerine serîriyât-ı vilâdiye 
muʻallimi oldu. Ecnebîlerin, yerli, garîb birçok etıbbânın taʻkîb etmekle 
şeref-yâb oldukları o mühim tedrîsât-ı serîriyeye başladı.

Muzâdd-ı taʻaffünât hakkındaki tedrîsâtı ne kadar fâide-bahşâdır! İşte 
talebesinden Potüki'nin?! cemʻ eylediği bu derslerin muhteviyâtından her 
gün, her sâʻat istifâde ediyoruz. O güzel fikirler hepimizin, bütün vilâdiyû-
nun bedreka-i harekâtıdır.

Tarnier bu mesâʻîsi sâyesinde evc-i şeref ü ikbâle ermişdi. Légion 
d'honneur'ün Commandeur rütbesini almış, aʻzâsı meyânında bulunduğu 
Akademi gibi bir meclis-i hatîr-ı fennî ile Cemʻiyet-i Cerrâhiye'ye reîs in-
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tihâb edilmişdi. Fakat Tarnier'yi en ziyâde memnûn eden bir şey varsa o 
da sözünün dinlenilmesi ve birçok teʼsîsâtda nüfûz-ı meşrûʻ-ı hayrhâhâ-
nesinin icrâ-yı hükm etmesi idi. Tarnier'nin müdâhalesiyle Paris'deki has-
tahânelerin her birinde birer vilâdethâne vücûda getirilmiş, hattâ hidemât-ı 
mebrûresine müteşekkiren Paris İʻâne-i Umûmiye Cemʻiyeti [564] teʼsîs 
eylediği serîriyât-ı vilâdiyeden en meşhûruna Tarnier Serîriyâtı nâmını 
vermişdir.

***

Tarnier'nin tedrîsâtı doğru, vâzıh, ciddî bir fikrin silsile-i ifâdâtıdır. 
Tedkîk eylediği vekâyiʻi o kadar dikkat ile telkîn ederdi ki, kelimât-ı ifâdesi 
arasında hakîkat ayân beyân görünürdü. Derslerinde tekrâr eylediği:

"-Gâyet mülâyimâne ve batîâne, fakat müterakkiyâne hareket ediniz" 
cümle-i hakîmâne ve fazîlet-perestânesi hâlâ kulaklarımda tanîn-endâz ol-
makdadır.

Tarnier'nin kalemi de, fikri, hidemâtı kadar semeredâr ve nâfizdir. 
Hayât-ı sâʻiyânesinin her senesine birkaç mühim eser isâbet etmekdedir. 
Hele en son teşebbüsü olan Mecelle-i Fenn-i Vilâde'ye ve daha bazı âsâr-ı 
mühimmesine telâmîzinden Budin, Canterville gibi müstaʻiddân-ı fen dahi 
iştirâk eyledikleri hâlde yine eserin sutûr-ı beyânında yalnız Tarnier'nin 
sîmâ-yı ifâdesini tanımamak kâbil değildir. Tarnier vefâtından dört-beş 
gün evveline kadar Mecelle'sinin provalarını tashîh ile uğraşıyor ve bu 
muʻazzam ve muhalled eseri bitirmek için elinden geleni sarf ediyordu. 
Vefâtından sonra eserin dördüncü cildi tilmîz-i liyâkatdârı Muʻallim Bu-
din'in ihtimâmâtıyla sâha-i intişârda arz-ı dîdâr eyledi.

***

Hulâsa: Tarnier işte böyle bir muʻallim-i fezâil-şiʻâr idi. Vefâtının her 
tarafda husûle getirdiği teessür-i azîm muhıkk u müstahıkdır. Hele bizim 
gibi muʻallim-i muhteremi senelerce görüp taʻkîb edenlerdeki teessür daha 
amîk ve müstezâddır. Koca muʻallim bütün telâmîzine, [565] husûsuyla 
ecnebî ve garîb olanlara ne kadar büyük bir safvet ve hulûs ile rabt-ı kalb 
eder ve Fransız tabâbetinin intişâr-ı teʼsîrâtına hizmet edenlere ne kıymet-
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dâr teveccühler gösterirdi! Zâten o sâhalarda muʻallim ve müteʻallim, mü-
derris ve tâlib, mihrâk ve şuʻle hepsi birleşip imtizâc eder ve bu imtizâcdan 
ne unutulmaz hâtıralar vücûda gelir ve ne zevâl nâ-pezîr dostluklar teessüs 
ederdi!

[566] Bîmârhâne Tabîb-i Sânîsi 
ve Emrâz-ı Asabiye Mütehassıs-ı 
şehîri saʻâdetlü Avni Beyefendi

S. Ex. Le Dr. Avni Bey,
Névrologue-Alliéniste

Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i 
Şâhâne'de Emrâz-ı Asabiye 

Muʻallimi saʻâdetlü Derviş Paşa 
hazretleri

S. E. Le Prof. Dervich Pacha,
Névrologue-Alliéniste

TATHÎRÂT VE TEBHÎRÂT MESʼELESİ YÂHÛD DEFʻ-İ 
TAʻAFFÜN

Tathîrâtdan Maksad Nedir?
Tathîrâtdan maksad, hastalık hâsıl edecek mikrobların, maraz tohumla-

rının mahvına muvaffak olmak ve bu vechile birçok sârî ve intânî hastalık-
ların yayılmalarına, intişârlarına mâniʻ olmakdır.
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Tathîrâtda en birinci kâʻide, pisliği tahdîd etmek, azaltmakdır. Çünkü 
hasta olup da sonra nâil-i âfiyet olmakdan ise dâimâ sıhhat ve tendürüstî 
üzere yaşamak daha iyi olduğu gibi pislememek ve dâimâ temiz bulunmak 
da muhtâc-ı tathîr olmakdan daha hayırlı ve daha menfaʻat-bahşdır. Bir de 
şunu düşünmeli ki, pislemek, öteyi [567] beriyi telvîs etmek gâyet kolay 
olduğu hâlde temizlemek, fenne muvâfık bir sûretde tathîr edebilmek ne 
kadar güç ve ne derece çetindir!

Haydarpaşa Hastahânesi 
Emrâz-ı Asabiye Mütehassısı 

Binbaşı rifʻatlü Hilmi Bey
Mr. Le Dr. Hilmi Bey,

Névrologue-Alliéniste, Major

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Emrâz-ı Asabiye Muʻallimi 

Binbaşı rifʻatlü Raşid Tahsin Bey
Mr. Le Prof. Rachid Tahsin Bey,

Major

İntânî ve sârî bir hastalığa tutulan bir hasta husûsî bir odaya yatırılmalı 
ve odada lüzûmsuz eşyâ, bîhûde şeyler bulundurmamalıdır. Oda o hastanın 
teneffüs edeceği kadar havâyı ihtivâ edebilmeli, meselâ bir yerde geniş 
bile olsa çiçek veya kızamık çıkarmış birkaç çocuğu bir arada yatırmama-
lıdır. Nezâfet temizlemek ile hâsıl olduğu gibi tathîrât ve defʻ-i taʻaffün 
dahi hastayı usûlü dâiresinde tecrîd ü tefrîd etmekle olur.

Tathîrâtın tamâmî-i icrâsı gerek şahsa ve gerek umûma biraz pahâlıca 
oturuyorsa da sıhhat-i umûmiyeye pek büyük bir dahl ve teʼsîri olan bu 
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mesʼelenin imhâl veya ihmâli pek fenâ netîceler verir. Bir kere tathîre baş-
lanılırsa hiçbir tohum-ı marazî bırakmamağa, [568] kavâʻid-i tathîriyeyi 
harfi harfine icrâ etmeğe saʻy ü ikdâm etmelidir. Çünkü öyle sathî bir tat-
hîr, ehemmiyetsiz bir tebhîr tehlikeli bir emniyetden başka bir şey teʼmîn 
edemez.

Tathîrât, muʻayyen ve belli başlı bir şeye taʻalluk etmedikçe tamâmıyla 
icrâ edilemez. Meselâ bir müteverrimin balgamlarıyla yâhûd bâsûr ve ka-
rahummâya veya koleraya mübtelâ bir hastanın enkâz u ifrâğâtıyla âlûde 
ve mülevves olan bir yorganı, bir çamaşır parçasını tathîr etmek kolaydır. 
Bu gibi ifrâğâtın en kolay vâsıta-i tathîri onu bir lâzımlık içine almak ve 
orada tathîr etmekdir. Meselâ bu mevâdd-ı zemîni, döşeği, birçok yerleri 
âlûde ederse aralıklara, kovuklara girerse izâleleri cidden müşkil ve gayr-ı 
mümkindir. Orada yaşayanlar mehârık-ı maraziyenin teʼsîrât-ı hayât-sûzu-
na maʻrûz kalırlar. Çünkü sonra bu eşyâya bulaşan veya yerlerde kuruyup 
kalan pislikler toz hâlini alarak cevv-i nesîmîde bir girdbâd-ı maraz-nisâr 
teşkîl ederler ki, artık bu girdbâdın görünür görünmez mevâdd-ı maraziye-
sini izâle ne kadar güçleşir, düşününüz.

Evvelce geniş bir salonun tebhîriyle tathîri mümkün zannolunuyor-
du. Bugün anlaşıldı ki, iş öyle değil. Tathîr edilecek şey ve yer ne kadar 
mahdûd ve cüzʼî olursa muvaffakiyet-i tathîriye dahi o kadar büyük bir 
emniyet ile tahakkuk eder. Asıl tathîr-i hakîkî hasta veya ifrâğâtıyla doğru-
dan doğruya telvîs edilen mevâdda tatbîk edilmelidir. Hâsılı, sıhhiyûndan 
Vallen'in?! taʻbîri vechile "dâimâ mâdde-i telvîsi menbaʻ-ı aslîsinde taʻdîl 
veya defʻ etmeğe" çalışmalı [569] ve hastaların telvîs eyledikleri mevâddı 
hafîfçe ve yavaş yavaş naklederek üzerlerinden infikâk edecek hastalık 
tohumlarının yayılmamalarına, her tarafa serpilip saçılmamalarına bezl-i 
ihtimâm etmelidir.

Buna muvaffak olabilecek en birinci vâsıta mevâdd-ı mülevveseyi 
muzâdd-ı taʻaffün sular ile ıslatmak, sonra da hepsini derleyip toplayarak 
yine muzâdd-ı taʻaffün bir su ile ısladılmış bir beze sarmakdır. Çünkü kuru 
ve mülevves mâddelerin üzerlerinden tohum-ı emrâz kolayca kopar. Fakat 
mevâdd-ı mülevvese ıslak olursa tohum da o mevâdda yapışır kalır.

Böyle sârî bir hastalığa tutulanlara bakanlar tohum-ı marazı en az tuta-
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bilecek elbise giymelidirler. Yün elbise bunlara hiç yaramaz. Çünkü mik-
robları, televvüsâtı sünger gibi çeker. En iyisi bez, husûsuyla muşammaʻ 
elbise giymekdir.

Hastalık tohumlarını hâvî olabilecek mevâd şunlardır:

Koleraya tutulanlarda kusulan mevâd ve kazûrât; karahummâya ve şid-
detli bâsûra tutulanlarda kazûrât; müteverrimlerde balgamlar, kuşpalazına 
tutulanlarda balgamlar, sümükler, yaralardan akan cerâhat ve sular; kızıl 
hastalığı[n]a tutulanlarda ağız ve burundan ifrâz olunup akan mâddelerle 
derînden soyulan kabuklar.

Bu mevâd ve tohum-ı maraz, hastanın vücûdundan ayrılarak en ziyâ-
de kendisine bakanları, yanında bulunanları telvîs eder. Sırasıyla hastanın 
derisi, sonra kablar (su bardağı, kaşık, çatal, tabak vesâir ilh.), elbisesi, ya-
tak takımları, [570] odasının eşyâsı, zemîni, duvarları pislenir ve tohum-ı 
marazı ihtivâ ederler. İşte ilk önce tathîr edilecek hastanın ifrâğâtı ve şu 
saydığımız eşyâsıdır. Hastanın bulundu-
ğu dâirede mevâdd-ı afeniye, pislik en 
ziyâde alçak ve münhat yerlere, meselâ 
zemîne, duvarların zemîne yakın olan 
yerlerine birikir. Bir de havâda bir gird-
bâd-ı maraz-nisâr husûle getiren tozlar 
dahi yavaş yavaş izbe ve çukur yerle-
re çökerler. Zemîn dâimâ duvarlardan 
ziyâde mülevvesdir. Duvarların da aşağı 
kısmı, zemîne bir adam boyuna kadar 
olan yerleri daha mülevvesdir. Odada 
en az âlûde olan yer tavandır.

***

Muhtelif maraz tohumlarının tathîre 
karşı gösterdikleri mukâvemet bir de-
ğildir. Tecrübe gösteriyor ki, kuşpalazı 
mikrobları bir yerde altı hafta kadar şid-
detlerini muhâfaza edebiliyorlar. Kuru-

İtalya Hastahânesi Emrâz-ı 
Asabiye Mütehassısı Doktor 

Mösyö Luigi Mongeri
Mr. Le Dr. Luigi Mongeri, 

Névrologue-Alliéniste à lʼhôpital 
Italien de Constantinople
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salar bile tozları on beş gün kadar eski teʼsîr-i savletlerini hâiz bulunuyor-
lar. Kolera mikrobları rutûbetli bir yerde kalırlarsa bir sene kadar şiddet-i 
maraziyelerini muhâfaza etmek üzere yaşıyorlar. Fakat berâberlerinde sâir 
tefessüh mikrobları bulunursa on beş gün kadar bir zamânda şiddetlerini 
gâib ediyorlar. Kuruyunca dahi [571] dört sâʻat içinde telef oluveriyorlar. 
Şu maʻlûmâtın tathîrâtça ne kadar büyük bir fâidesi olduğunu beyâna hâcet 
yokdur. Yılancık mikrobları kuruyunca üç ay kadar şiddetlerini muhâfaza 
ederler. Verem mikrobları ratîb bir yerde altı hafta, kurumuşken dahi yedi 
ay kadar yaşayabiliyorlar. Çiçek hasta-
lığının müessir-i marazîsi teʼsîrât-ı hâri-
ciyeye karşı bir sene kadar mukâvemet 
gösteriyor. Fakat hâl-i hâzırda mikrob 
sporlarının, büzeyrât-ı tufeyliye-i ma-
raziyenin ne kadar yaşadıklarını bilmi-
yoruz. Bunların hayâtlarını gayr-ı mü-
tenâhî gibi kabûl etmek daha muvâfık-ı 
hakîkat ve tatbîkdir. Yalnız şunu hâtır-
dan çıkarmamalı ki, en ziyâde mukâve-
met gösterenler kuşpalazı, çiçek, kızıl, 
verem ve zâtü'r-riʼeninkilerdir. Hele ilk 
üç illetin tehlike-i sirâyet ve intişârı ay-
larca, senelerce imtidâd eder. En şiddet-
li ve en ehemmiyetli tathîrâtı da bunlara 
tatbîk etmek îcâb edecekdir.

Tathîri, lüzûmunu öğrendik. Vesâit-i 
tathîriye ne gibi şeylerdir? Bu vesâit 
pek çok olmakla berâber seneden seneye de artmakdadır. Fakat bu vesâitin 
gitdikçe artması iyi bir şey olmasa gerekdir. Çünkü teʼsîrlerini iyice tedkîk 
ve mütâlaʻa etmek, [572] yararlıklarını taʻyîn etmek güçleşiyor. Tatbîkât-
da en ziyâde işe yarayanlarını kullanmak lâzıme-i umûrdandır. Kullanıla-
cak vesâitin fiyâtı ucuz, istiʻmâli kolay olmalıdır. Bu vesâitden bir kısmını 
böyle ciddî bir tedkîk ve muʻâyene ile seçecek olursak pek mahdûd bir 
kısmını ayırabiliriz.

Emrâz-ı Asabiye 
mütehassıslarından Doktor Peppo 

Acchioti Efendi
Mr. Le Dr. Peppo Acchioti, 

Névrologue-Alliéniste
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Hâmız-ı kibrîtî, klor, brom, süblime buhârâtı gibi havâî vesâit-i tathîri-
ye hem pek az şâyân-ı iʻtimâd hem de kullanışları güç şeylerdir.

İyi bir tathîre muvaffakiyet için şu usûllere mürâcaʻat olunmalıdır:

1-İhrâk (yakmak)

2-Yarım sâʻat kadar suda kaynatmak

3-15 dakîka kadar 100 derece-i harâretdeki su buhârâtına maʻrûz bu-
lundurmak

4-15 dakîka kadar 112-115 derece-i harâretde ve tazyîk tahtında bulu-
nan buhâra maʻrûz bulundurmak

5-Yüz kısım suda beş kısım asid fenik yâhûd yüz kısım suda 2 kısım 
fenolden ibâret kuvvetli ve hafîf mahlûller kullanmak

6-Binde bir yâhûd iki binde bir aksülümen (süblime) mahlûlü kullanmak

7-Yüzde yirmi nisbetinde kireç kaymağı kullanmak

8-Yüzde bir, beş veya on nisbetinde krezil müstahlebi kullanmak

9-Üçde birden yirmide bire kadar zâc yağı veya tuzrûhu kullanmak

[573] 10-Yüzde beşden yirmiye kadar zâc billûrâtı (kibrîtiyet-i nühâs) 
mahlûlünü kullanmak.

İşte vesâit-i tathîriyenin en iyileri bu saydıklarımızdır. Fakat bunların 
hepsi aynı şey için kullanılamaz. Yerine, yarayışına göre içlerinden birini 
intihâb etmelidir. Bir de bunlardan üçü; ihrâk, su buhârı, aksülümen mah-
lûleri bütün işlerimizi bâliğan mâ-belağ görebilirler.

Tathîrât yapılacağı zamân hangi mikrobun telef edileceğini tamâmıyla 
taʻyîn edebilmek mümkün olsaydı iş bir parça kolaylaşırdı. Meselâ filân 
mikrob 50 derece-i harârete bile tahammül edemeyerek telef olabilir. Ne 
çâre ki, tathîrât icrâ edilen yerlerde yalnız bir cins mikrobun bulunabil-
mesi hemen imkânsız gibidir. Ekseriyâ birçokları büzeyrât (sporlar) ile 
berâber münteşir bulunurlar. Farazâ 60-70 derecelik bir harâret bunların 
kısm-ı aʻzamını telef etse bile tamâmıyla ihlâk edilmiş olamazlar. İşte bu-
nun için tathîrâtda ekseriyâ iltizâm-ı şiddet etmek ve bu vechile her türlü 
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ihtimâlâtın refʻ u izâlesine çalışmak ile her türlü tehlikenin refʻ u izâle 
edildiğine emîn olmak îcâb ediyor.

***

Vesâit-i tathîriyenin hepsi birden aynı ehemmiyeti hâiz değildir. Her 
birinin ayrı ayrı mahall-i tatbîki, derece-i lüzûmu vardır.

1-İhrâk
Saman, ot minder, paçavra, eski elbise vesâire gibi değersiz şeyler için 

en iyi vâsıta-i tathîr yakmakdır. Fakat bazı ahvâl-i mukteziyede, farazâ sârî 
ve müdhiş bir marazı daha mahall-i zuhûrunda iken basdırmak, yayılması-
nın önünü [574] almak gibi husûsât-ı âcile ve lâzımede değerli şeyleri de 
yakmakdan çekinmemeliyiz. Yakılacak eşyâ küçük şeyler ise evin ocağın-
da yakılabilirler. Hacmi büyük şeylerden ise onu hâricde yâhûd husûsî bir 
mahalde yakmak îcâb eder.

Harâret ve âteş en emîn vâsıta-i tahâret olduğu için bazen mevâdd-ı mü-
levveseyi "alevden geçirmek" usûlüne mürâcaʻat olunduğu da vardır. Bu 
en ziyâde maʻdenî eşyâ, ahır duvarları vesâire gibi şeylere kâbil-i tatbîkdir. 
Meselâ üzerinde âteş yakılan bir zemîn tathîr olunmuş olur; karyolalar, 
bakır ve demir kablar bu usûl ile pek aʻlâ tathîr edilebilirler.

2-Suda Kaynatmak
Bu tarz ile beş-on dakîkada mikrobların birçoğu telef olurlar. Fakat tat-

hîr olunacak eşyânın üzerinde yağ veya balgam bulaşığı olursa suyun lit-
resine 25 gram kadar su da ilâve olunmalıdır.

3-Su Buhârı
Su buhârı tazyîk tahtında bulunup bulunmadığına göre ve her iki hâlde 

de en güzel, en kolay ve kâbil-i icrâ bir vâsıta-i tathîriyedir. Fakat vesâit-i 
tathîriye gibi kullanılacak şu evsâfı hâiz olmalıdır:

1-Buhârın derece-i harâreti hiç olmazsa 100 derecede olmalıdır.

2-Su buhârına havâ karışmamalıdır.
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3-Su buhârı meşbûʻ olmalıdır. Meselâ kızgın bir kabın kenârına dökü-
lüp de âniyen tebhîr edilen suyun buhârı kupkurudur. Böyle bir buhâr kuru 
havâ gibidir. 150 derece-i harâretin fevkine çıkarılmadıkça mikrob spo-
runu öldüremez. [575] Su buhârı ratîb olursa o vakit bu mahzûr zâil olur. 
Buhâr dahi meşbûʻ olmuş olur. Böyle bir su buhârının derece-i harâreti 
hadd-i asgar yüz, hadd-i aʻzam yüz on olursa kâfidir. Bundan ötesi bîhûde 
ve lüzûmsuzdur.

İşte büyük hastahânelerde, bazı belediye dâirelerinde vesâit-i tathîri-
ye gibi kullanılan etüv makinelerindeki vâsıta-i tathîr su buhârıdır ve bu 
âletlerde su buhârı ekseriyâ 110 derece-i harâretde ve bir havâ-yı nesîmî 
tazyîki altında bulunur.

Etüv makinelerinin pek çok modelleri, envâʻ-ı müteʻaddidesi vardır. 
Bunlardan en ziyâde işe yarayanlar, hastahâne ve belediye tathîrâtınca kul-
lanışlı olanlar Geneste ve Herscher 'in sâbit ve seyyâr etüvleridir.

***

Bu sayıp dökdüğümüz vesâit-i tathîriye hep vesâit-i hikemiyedir.

Bir de vesâit-i tathîriye-i kimyeviye vardır:

1-Bunlardan fenol (asid fenik) mahlûlleri iki türlüdür: Birincisi "mah-
lûl-i şedîd"dir ki, yüz kısım suda beş kısım fenol eritmekle elde edilir. 
Bunu yapmak için sıcak su hâzırlamalı ve bu suyun on sekiz kısmına bir 
kısım mübellir fenol ilâve ederek iyice karışdırmalı ve karışdıra karışdıra 
eritmelidir. İkincisi "hafîf mahlûl" olup yüzde iki nisbetindedir. Bu da 36 
kısım suya bir kısım asid fenik koyup eritmekle elde edilir.

[576]
2-Aksülümen (süblime) mahlûlleri: Bu mahlûller bir litre kaynar suya 

bir veya iki gram aksülümen ilâve ederek eritmekle elde edilirler. Bu suya 
bir mikdâr tuz ilâve edilirse aksülümen daha çabuk erir. Bu mahlûl kulla-
nılacağı zamân tâze tâze yapılmalıdır. Çünkü 24 sâʻatden ziyâde muhâfaza 
edilemez.

Asid fenik ve aksülümen mahlûlleri birbirine karışdırılacak olursa hâsıl 
olacak mahlûtun kuvve-i tathîriyesi daha şiddetli olur.
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Asid fenikden sabunlu mahlûller de yapılabilir. Altmış derece-i harârete 
kadar ısıdılmış yüz kısım suda üç kısma âdî sabun, reçine sabunu veya ye-
şil sabun eridilir, sonra bunun yüz kısmına 3 veya 6 kısım gayr-ı mübellir 
asid fenik ilâve olunur. Mahlûl berrâk bir mâyiʻ olur. Bu mâyiʻ soğuyunca 
âdetâ süt gibi bir şey olur ve tathîrât için mülevves ve yağlı şeyleri fen 
dâiresinde temizlemek ve yıkamak için kullanılır.

Âdî zâc yağı ile ticâretde bulunan gayr-ı sâf asid fenik birbirine karışdı-
rılırsa esmer, şurûb kıvâmında veya daha kesîfçe bir mahlût hâsıl olur. Bu 
mahlût hem güzel ve müessir bir vâsıta-i tathîriyedir hem de pek ucuzdur. 
Bundan yüzde [577] iki veya beş nisbetinde mahlûller yapılarak tathîrâtda 
kullanılır.

Bu mahlûlât sıcak sıcak kullanılırsa daha iyi teʼsîr ederler. Bir de bun-
lar hep şiddetli sem olduklarından şişelerinin üzerine büyükçe bir yazı ile 
"sem" kelimesini yazmağı unutmamalıdır.

Asid fenikin şiddeti aksülümenden daha azdır. Asid fenik mahlûllerinin 
semmiyeti de gâyet şiddetlidir. Meselâ bir adam tedâvî maksadıyla aksü-
lümen mahlûllerinden yevmiye otuz santimetre mikʻabî içebildiği hâlde 
yüzde beş asid fenik mahlûlünden yarım santimetre mikʻabından ziyâde 
içemez. Bunun içindir ki, asid fenikle tesemmüm daha ziyâde oluyor. Asid 
fenikin kokusu da fenâdır. Binâenaleyh fenol mahlûlleri en ziyâde aksü-
lümen mahlûllerinin kullanılamayacağı yerlerde, meselâ bedenden ifrâğ 
olunan bazı mâyiʻâtın, kazûrâtın tathîrinde kullanılmalıdırlar.

Aksülümen mahlûlü ne elbiseyi ne de boyalı şeyleri bozup tahrîb et-
mez. Bunun kadar muʻtedil, zararsız, kullanılması kolay hiçbir vâsıta-i 
tathîriye yokdur. Vâkıʻâ semdâr olduğu için biraz tehlikelidir. Fakat mâ-
demki kibrît, ustura vesâire gibi kendileriyle tehlike ve kazâ îkâʻ edilmek 
melhûz olan birçok mâddeleri kullanıyoruz, aksülümen mahlûlünü neden 
kullanmamalı ve o mühim mâddenin hâssa-i mutahharasından niçin istifâ-
de etmemeliyiz?

Kazâya meydân vermemek üzere aksülümen mahlûllerine bir mikdâr 
kırmızı anilin boyası ilâve olunarak boyanır. Artık o boyayı göre göre 
mahlûlü, âdî su diye içecek kayıdsızlar dahi pek nâdir bulunur.
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[578] 3-Krezil
Şurûb kıvâmında, rengi koyu, kreozot kokusunda bir mâyiʻdir. Terkîbi 

muğlak bir cisimdir. Bu bir nevʻ reçine sabunu hâlinde olup suda münhal 
değildir. Fakat suya konulunca kendi kendisine müstahleb hâline gelir, süt 
gibi bir şey olur ve bu müstahleb haftalarca saklanabilir. Bu süt gibi görü-
nen müstahlebler yüzde iki nisbetindedir. Bu nisbet artırılırsa mâyiʻ koyu 
kahverenginde bir şey olur.

Krezil pek müessir bir muzâdd-ı taʻaffündür. Yüzde üç müstahlebi yı-
lancık mikrobunu, kolera, verem, kîh ve ruʻâm mikroblarını hemen âniyen 
mahv u harâb eder. Yüzde dört nisbetindeki müstahlebinin sporları bile 
harâb etdiği tecrübeten sâbit olmuşdur. Artık yüzde beş nisbetindeki müs-
tahleb, kemâl-i emniyetle ve her türlü telvîsâtın tathîri için kullanılabilir.

Krezil, asid fenik kadar semdâr da değildir. Nisbeti yüzde onu geçme-
yince tehlike hâsıl edemez. Bir de kokusu fenol gibi fenâ olmayıp sürʻat-
le zâil olup gidici hafîf bir kokudur. Krezilin en büyk meziyeti de su ile 
her nisbetde karışabilmesi ve çamaşır, yatak takımı vesâire gibi şeyleri 
aslâ tahrîb etmemesidir. Krezilin bir kilogramı beş-altı kuruş kadar ediyor. 
Bunu en ziyâde kazûrâtın, bevlin tathîri için kullanmalıdır. Sâir husûslarda 
aksülümen buna kuvve-i tathîriyece de menâfiʻ-i iktisâdiyece de galebe 
eder.

4-Bir de kireç kaymağı vardır. İyi cinsinden bir kireç alınıp yavaş yavaş 
su ilâvesiyle söndürülür. Bu vechile kireç sönüp toz hâline gelince bunu 
şişelere [579] veya kapalı kablara koyup rutûbetsiz yerlerde saklamalıdır. 
Sonra îcâb etdikçe bunun bir litresine iki buçuk litre su ilâvesiyle kireç 
kaymağı yapıp kullanabiliriz.

Kireç kaymağı tâze tâze yapılmalıdır. Fakat bu kaymak iyice kapanmış 
ve muhâfazalı kablarda birkaç gün saklanılabilir.

Sönmemiş kireç dahi tathîrâtda kullanılabilir. Kazûrâtı en ziyâde bu-
nunla tathîr etmelidir. Bu kireç kazûrâtdan su çekerek söner ve kireç kay-
mağı gibi iş görür. Fakat sönmüş toz kireç bu husûsda o kadar işe yaramaz. 
Çünkü tathîr edeceği, taʻaffününü defʻ eyleyeceği mevâd ile iyice karışa-
maz.
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Kireç husûsuyla karahummâ, kolera ve kanlı bâsûr mikroblarını pek 
güzel mahv ve tathîr eder. Yarım sâʻat kadar temâsa geldiği yerlerde bun-
lardan eser bırakmaz.

***

Ne Gibi Şeyleri ve Nasıl Tathîr Etmelidir?
Evvelen, elbise ve yatak takımları nasıl tathîr olunur?
Gömlek, takye, mendil, havlu, sofra bezi, çarşaf, yasdık yüzü, hasta-

ların altına serilen bezler şedîd fenol veya aksülümen mahlûlünü hâvî bir 
kaba daldırılır. Burada on iki sâʻat kadar bırakılır. Sonra sodalı veya küllü 
suda âdî çamaşır gibi yıkanırlar. Sodalı veya küllü su bulunmazsa yarım 
sâʻat kadar kaynar suda bırakmalıdır. Emrâz-ı sâriyeye mübtelâ olan eş-
hâsın eşyâsı çamaşırcıya verilmezden evvel yüzde bir krezil müstahlebine 
daldırılmalıdır. Çünkü bu müstahleb [580] kalevî olduğu için hem çamaşı-
rı beyâzlatır hem de mikroblarını öldürür, televvüsâtını izâle eder.

Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i 
Şâhâne Serîriyât-ı Ayniye 

Muʻallimi ve Bâb-ı Vâlâ-yı 
Serʻaskerî Sıhhiye Dâiresi 

Birinci Şuʻbe Müdürü Mîrlivâ 
saʻâdetlü Behçet Paşa

S. E. Le Prof. Behdjet Pacha,
G. de b.

Bahriye Merkez Hastahânesi 
Emrâz-ı Ayniye Tabîbi Ferîk 

saʻâdetlü Elyas Paşa hazretleri
S. E. Le Dr. Elias Pacha, G. 

de d.
Oculiste à lʼhôpital de la 

Marine Impériale
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Yün elbise, yorgan, döşek gibi şeyler tebhîr usûlüyle de tathîr oluna-
bilirler. Kaynar su ve muzâdd-ı taʻaffün mahlûller de bunları temizlerler.

Su buhârı kumaşları ne harâb eder ne de renklerine bir zararı dokunur. 
Keten elbisenin metânetine cüzʼî halel târî olabilirse de yün ve pamuk el-
bise bilakis etüvden çıkdıkdan sonra daha ziyâde kesb-i metânet ve revnak 
ederler. Yalnız beyâz yünün rengi bir parça sararır. Bir de elbiseyi, eşyâ-
yı etüvden çıkarırken, etüve koyarken demir paslarıyla boyanmamalarına 
[581] dikkat olunmalıdır. Etüvden çıkarılan eşyâ mümkün mertebe çabuk 
kurutulmalı ve havâlandırılmalıdır.

Kehhâl Doktor Esmeryan 
Efendi

M. Le Dr. esmerian, Oculiste

Haydarpaşa ve Haseki Nisâ 
Hastahânelerine meʼmûr Kehhâl 
Mîralây izzetlü Dikran Acemyan 

Beyefendi
M. Le Dr. Dicran Ajdemian Bey, 

Colonel
Oculiste à lʼhôpital Haïdar-Pacha

Etüv olmayan yerlerde yünden maʻmûl kumaşları, umûmiyetle elbiseyi 
yarım sâʻat kadar suda kaynatmağa müsâraʻat olunur. Böylece kaynayan 
çukaların ne renk ne de metânetlerine halel gelmez. Yalnız fanila yelek, 
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yün gömlek gibi pek ince ve nâzik şeylerin uzun müddet suda kaynatılma-
ları nesclerini tahrîb edeceğinden bunları başka bir vâsıta ile tathîre çalış-
malıdır.

Ale'l-umûm elbise, çukalar, çarşaf ve yorganlar yirmi dört sâʻat kadar 
fenol veya aksülümen mahlûllerinde bırakılarak tathîr olunurlar. Aksülü-
menin renklere pek az teʼsîri olur. Hele sâbit renkler bundan hiç müteessir 
olmazlar. Fakat döşek, yasdık, yatak gibi eşyâ bu usûl ile tathîr olunamaz-
lar. Çünkü [582] yatak pahâsından ziyâde mahlûl sarfı lâzım gelir.

Yaraların tımârında kullanılmış eşyâ kıymetsiz şeylerden ibâret iseler 
yakmak, bu tarîk ile neşr-i taʻaffünâtın önünü almak en sâlim tarîkdir. 
Kıymetli şeylerden ibâret iseler, tathîr için sodalı suda kaynatılmaları îcâb 
eder.

Meşînden maʻmûl eşyânın tathîri için ne su buhârı ne de sıcak su yara-
maz. Bunları temizce yıkamalı ve muzâdd-ı taʻaffün bir mahlûle batırılmış 
bezlerle silmeli ve böyle silmek için kullanılan paçavraları da yakmalıdır.

Saman, yonca, kuru ot, paçavra, kâğıd, tüccâr bezleri gibi değersiz şey-
ler, pek eski ve müstaʻmel döşek ve yorganlar yakılmalıdırlar.

Balgam, sümük, ağşiye-i kâzibe, kusm[u]k ve idrâr gibi mevâdd-ı 
ifrâğiye bir kaba vazʻ olunarak derhâl fenol mahlûl-i şedîdiyle karışdırılır. 
Bir sâʻat kadar öyle bırakıldıkdan sonra âbdesthânelere dökülür. Bu kabla-
rı sonra küllü veya sodalı bir su ile yıkamalıdır.

Henüz ifrâğ edilmiş kazûrâtın tathîri için aksülümen mahlûlü kullanıl-
mamalıdır. Çünkü teʼsîri görülemez. Bu husûs için yüzde yirmi kibrîtiyet-i 
nühâs mahlûlü yâhûd kireç kaymağı kullanılır. Hele karahummâ, dizanteri 
(kanlı bâsûr) gibi hastalıklara dûçâr olanların kazûrâtı mutlakâ kireçle tat-
hîr olunmalıdır.

Hasta defʻ-i hâcet etdikden sonra derʻakab mevâdd-ı gâitayı muhtevî 
olan kaba biraz kireç kaymağı dökmeği unutmamalıdır.
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[583] Âbdesthânelerin Tathîri
Bir âbdesthâneyi, her gün adam başına dört veya altı santimetre mikʻabî 

kireç kaymağı isâbet etmek üzere günde birkaç kere tathîre ikdâm etmeli-
dir. Âbdesthâneleri tathîr maksadıyla bir değnek veya sırık ile karışdırmak 
fâidesizdir. 

Bir âbdesthâneyi boşaltmazdan evvel içine birçok mikdâr kireç kayma-
ğı atmalıdır. Tamâmıyla boşaltdırdıkdan sonra da âbdesthânenin dibini bir 
tabaka kireç kaymağı ile setr etmelidir.

Bu vechile kireç atılırsa helâlardan pis kokulu gazlar çıkamaz. Ne hâne 
ne de civârı hiçbir fenâ koku ile taʻcîz edilmemiş olur.

Veremlilerin balgamlarını elde bulunan muzâdd-ı taʻaffün mahlûlât ile 
tathîr etmek güççedir. Tükürük hokkalarının muhteviyâtını yanan bir âteşe 
atmak daha sâlim bir tarîkdir. Fakat yine kabın dibinde biraz bulaşık kala-
cağı gibi balgamların ziyâdece mikdârda bulunması da o âteşi söndürebi-
lir. Binâenaleyh bu husûsda en iyi usûl içindekini yakdıkdan sonra tükürük 
hokkalarını âdî sodalı suda veya küllü suda kaynatmakdır.

***

Mesâkinin Tathîri
Tathîrâtda tatbîki en ziyâde güç ve maʻrûz-ı mevâniʻ olan mesâkinin 

tathîridir. Evvelden beri bu husûsda hâmız-ı kibrîtî, klor vesâir gibi gazlar 
kullanılırdı. Bugün bunların kifâyetsizlikleri anlaşıldı. Muzâdd-ı taʻaffün 
mahlûller istiʻmâli îcâb ediyor. Fakat bu husûsda da şu şerâite riʻâyet et-
melidir:

1-Meskenin sutûhunu tahrîb etmemeli

[584] 2-Usûl-i tathîriye, tatbîki kolay ve ucuz olmalı

3-Hem tathîrâtı ircâ edenlere hem de ileride o meskende oturacaklara 
bir zarar îrâs etmemelidir.
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Bir meskenin duvarlarını kâğıd 
ile örtmek yâhûd evin duvarlarına 
bir badana çarpmak onu tathîr etmek 
değildir. Çünkü badana çarpılırken 
yâhûd kâğıd yapışdırılırken duvarlar-
dan kopan küçük ve metîn parçalar 
gelip eşyâ-yı beytiye üzerine çöker 
ve yine tehlike zâil olmamış olur. Bir 
mesken hakîkaten tathîr edilmek arzu 
olunursa duvarlarda, zemînde, tavan-
da ne kadar mikrob varsa hepsi de 
telef edilmelidir. Bunun için en ko-
lay usûl, o odaya birkaç gün girme-
meli, havâ sükûnet bulunca mevâdd-ı 
maraziye duvarlara, zemîne, eşyâ-yı 
beytiye üzerine tavazzuʻ eder. Sonra 
havâyı tahrîk etmeksizin odaya gire-
rek bu sutûhu tathîre başlamalıdır. En şiddetli vâsıta-i tathîriye binde bir 
aksülümen mahlûlüdür ki, 9 dakîkada mikrobları telef eder. Bu mahlûlün 
en büyük fâidesi şiddet-i tathîriyesiyle berâber duvarların boyasını, cilâ-
sını bozmaması, dokunduğu şeylere teʼsîr eylememesidir. Bu mahallerin 
tathîrâtını icrâ edenlere de aksülümen mahlûlünün bir zararı dokunmadığı 
tahakkuk etmişdir. Duvarlara serpilen aksülümen on, on iki dakîka içinde 
tamâmıyla [585] uçup zâil olduğu da sâbit olmuşdur. Böyle buhâr hâlinde 
teʼsîri günlerce devâm eden bir muzâdd-ı taʻaffünün husûsuyla bir hasta 
odasında ne kadar mühim fâideler teʼmîn edeceği ve birçok ihtilâtların, 
nükslerin önünü alacağı kolayca anlaşılır.

Tathîrât-ı mesâkinde kullanılan mahlûl sıcak olmalıdır. Tathîrâtına mü-
bâşeret edilecek mesken de bir-iki gün hâlî üzere bırakılmalı, sonra kemâl-i 
teennî ile evvelen zemîni ıslatmalıdır. Zemîni muzâdd-ı taʻaffün mahlûller 
ile ısladılmış bir bez ile örtdükden sonra etüvden geçirilerek eşyâyı, elbise 
vesâireyi onun üzerine koymalı, güzelce sarıp sarmalayıp yollamalı; esâs 
ve eşyâ-yı beytiyeyi dahi aksülümen mahlûlüyle ısladılmış bezlerle silip 

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Serîriyât-ı Ayniye Muʻallimi 

Mîralây izzetlü Esad Beyefendi
Mr. Le Prof. Essad Bey, Colonel
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sonra aynı mahlûl ile duvarları, kapıları, pencereleri vesâir yerleri tartîb 
etmelidir. Duvarların boyası sâbit bir şey ise o vakit müseffifler (pulvéri-
sateur) ile mahlûl ince damlacıklar hâline getirilerek serpilir. Bu husûsda 
en ziyâde Geneste ve Herscher'in müseffifleri kullanılmakdadır ki, bunun 
müteʻaddid numûne ve örnekleri vardır.

Eşyâ ve Esâs-ı Beytiyenin Tathîri
Bazı esâs-ı beytiye, meselâ demir kablar ve eşyâ etüvle tathîr oluna-

bilirler. Eşyâ, pencere camları, çerçeveler aksülümen mahlûl-i şedîdi ile 
ısladılmış bezler ile silinirler.

Meşîn eşyâ, ayakkabları tabîʻî etüve vazʻ edilemezler. Arabalar, vagon-
lar dahi aynen mesâkin gibi tathîr edilirler. Bu gibi şeylerin sutûhunu ak-
sülümen mahlûlüyle iyice ısladılmış bezlerle silip temizlemeli, eşyâsını da 
ev eşyâsı gibi tathîr etmelidir.

***

[586] Eşhâsın Tathîri
Meselâ bir hastanın bedenini tathîr için evvelâ bir muşammaʻ yâhûd ka-

uçuk sergi üzerine oturdup tekmîl vücûdunu yüzde dört hâmız-ı bor yâhûd 
hafîf aksülümen mahlûlüyle temizlemelidir.

En ziyâde kısık yerlerin, çukurlukların tathîrine ihtimâm etmeli, hele 
ağızlarını, dillerini günde birkaç defalar dikkatlice temizlemelidir. Sonra 
yine tekmîl vücûdunu sabunlu su ile yıkayarak cildin vezâif-i hayâtiyesini 
teshîl etmelidir.

Hastanın ağzını, dişlerini dahi yıkamak îcâb eder. Diş sularının teʼsîr-i 
muzâdd-ı taʻaffünîleri yok gibidir. Binâenaleyh bunlar ağızda pek çok bu-
lunan ve hasta için dâʻî-i tehlike olan lâ-yuʻad ve lâ-yuhsâ mikrobları telef 
edemezler.

Ağzı iyice temizlemek için üç gram kadar aksülümen mahlûl-i şedîdiyle 
birkaç defa çalka[la]malı, fakat çalkanılan mâyiʻi tükürmeğe dikkat etme-
lidir. Sonra da ağzı birkaç defa kaynamış su ile yıkayıp çalka[la]malıdır. 
Bunu iyice yapamayacak beceriksizler, düşkün hastalar ve çocuklar için 



1459

en muvâfık mâyiʻ-i muzâdd-ı taʻaffün yüzde dört hâmız-ı bor mahlûlüdür.

Çiçek, kızıl, kızamık gibi hastalıklardan kalkmış olanların vücûdlarını 
günde birkaç defa iyice yıkayıp sabunlamalıdır ki, üzerlerindeki âsâr-ı ma-
raziye kolay kolay zâil olsun. Böyle yıkadıkdan sonra da bütün bedenlerini 
hafîf bir aksülümen mahlûlüyle ıslatmalı, silmeli ve bu hastalardan hiçbiri-
ni, derisi üzerindeki kabuklar tamâmıyla ve hiçbir eseri [587] kalmayacak 
derecede dökülmedikçe, eşhâs-ı sâlime ile görüşdürmemelidir.

***

Süs ve tuvalet eşyâsına gelince; bir adamın eşyâsını başka birinin kul-
lanmaması en büyük bir vâsıta-i tevakkî ve tahâretdir. Fakat mutlakâ bazı 
eşyâyı birkaç adamın kullanması îcâb ederse o hâlde herkes o eşyâyı kul-
lanmazdan evvel ve mümkün ise kullandıkdan sonra da iyice tathîr etmeğe 
saʻy ü ikdâm etmelidir. Tarak, fırça gibi şeyler evvelâ sabunlu su, sonra 
da binde bir aksülümen mahlûlü ile yıkanmalıdırlar. Makâslar, usturalar 
birkaç dakîka kaynar suda durdurularak tathîr olunurlar.

Süngerler, fırçalar kullanıldıkdan sonra kapalı bir yerde hıfz edilme-
meli, husûsuyla süngerleri gayr-ı kâbil-i nüfûz bir kabda, muşammaʻ tor-
balarda saklamakdan ictinâb etmelidir. Çünkü bu gibi eşyâ ne kadar iyi 
yıkansalar yine ötelerinde berilerinde biraz mevâdd-ı müteʻaffine kalır ve 
o mevâd, kalan tohumların üreyip türemelerine hizmet ederler. Hele bu-
lundukları yer biraz sıcak da olursa şu tedbîr fenâlığı artdırmakdan başka 
bir şeye yaramaz.

Tuvaletden sonra tuvalet takımlarını birer birer temiz suda yıkama-
lı; süngerleri, diş fırçalarını iyice silkmeli ve sıkmalı, sonra açık havâda 
bırakmalı, süngerleri de bir yere asmalıdır. Bu vechile tuvalet takımları 
çabuk kurur, üzerlerinde maraz tohumları üreyemezler. Binâenaleyh sün-
gerlerin çabuk kuruyabilenlerini, küçüklerini intihâb etmeli, mesâfeleri, 
aralıkları dahi sıkça olmalıdır. Diş fırçalarını [588] ve süngerleri tathîr için 
evvelâ 45 derecedeki suda iyice yıkamalı, sonra 24 sâʻat kadar aksülümen 
mahlûl-i şedîdinde bırakmalıdır.

Bazen âlât-ı musikiyenin de tathîri îcâb eder. Âlât, maʻdenden maʻmûl 
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ise suda kaynatmakla kolayca temizlenirler. Sonra da muzâdd-ı taʻaffün 
bir mahlûlle ısladılmış bir bez ile izbe ve çukur yerlerini silmelidir.

Odun ve tahtadan yapılmış âlât-ı musikiye ne suya ne de muzâdd-ı 
taʻaffün mahlûlâta daldırılamazlar. Bunları da muzâdd-ı taʻaffün bir mah-
lûl ile hafîfçe ısladılmış bezlerle silerek temizlemelidir. Bu gibi âlâtın sirâ-
yet-i emrâza en ziyâde hizmet edebilecek olan ağız kısmının abanos, sert 
kauçuk gibi dayanıklı bir şeyden yapılması ve lede'l-îcâb aksülümen mah-
lûlüne bilâ-mahzûr daldırılabilmesi levâzım-ı sıhhiyedendir. Dilli âlât-ı 
musikiyede dil değersiz bir şey olduğundan değişdirilip yakılması daha 
münâsibdir.

[589] ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN ASABÎ HÂLLER

Maatteessüf eskiden beri ve hâlâ bile çocuğun sinir hastalığına daha az 
uğradığı zannedilip duruyor. Hele histeri, sinir zaʻfı gibi hastalıklar hak-
kında bu fikir dâimâ ileri sürülmekdedir. Birçok defalar âileler arasında:

"-Çocukda sinir olur mu?",
"-Çocukların sinir buhrânları dayakla iyi olur" gibi garîb fikirler işit-

dim. Bu fikirler ne kadar hâbîde, husûsuyla ne kadar berbâd ve yanlış 
şeylerdir!

İnsâna bahâr hayâtında hücûm eden birçok hastalıklar arasında asabî 
hastalıklar kadar tehlikeli olanlar pek azdır. Bu hastalıkların vehâmet ve 
ehemmiyeti musâb etdiği cümle-i asabiyenin ehemmiyet-i hayâtiyesin-
den de anlaşılabilir. Cümle-i asabiye bedenin en âlî ve asîl bir manzûmesi 
olduğu gibi sâir aʻzâ ve cevârihin de hakîkî bir hâkimidir. Zekâ, hissiyât, 
harekât gibi vezâif-i ulviyeye nezâret etdiği gibi görmek, işitmek, tatmak, 
lems etmek, koklamak ve duymak gibi havâssın hazîne-i münâkalâtı, te-
kellümün de merkez-i sudûrudur. Bunlardan başka, şahsiyet-i beşeriyeyi 
teşkîl eden bütün aʻzâ onun riyâset-i mutlaka ve dâimesi tahtındadır. Cüm-
le-i asabiyenin teʼsîriyledir ki, kalb atar ve cevelân-ı demi hâsıl eder. Yine 
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o sâyededir ki, akciğer nefes alıp verir. Miʻde ve bağırsaklar hazm ve mas-
sederler. Hulâsa, bu cümle-i bedîʻa-nümâ sâyesindedir ki, bütün aʻzâ-yı 
beden çalışır, çabalar, vazîfelerini görürler.

[590] Binâenaleyh, bu kadar mühim bir cümlede, husûsuyla cümlenin 
kısm-ı merkezîsinde hâsıl olacak cüzʼî bir âfet en fenâ ve şâyân-ı teessüf 
netîceler verebilir. Beyin ve murdâr ilikden ibâret olan bu cümlede hâsıl 
olacak bir âfet, cümlenin tamâmen neşv ü nemâ bulduğu büyük adamlarda 
bu kadar tahavvül hâsıl ederse çocuk gibi sinirleri henüz nâ-tâm ve neşv ü 
nemâsı noksân olan nâzik, cılız bir bünyede neler yapmaz, ileride büyüyüp 
de güçlü kuvvetli bir adam olabilecek o yavrucağı ne hâllere koymaz!

Çocuklardaki hâlât-ı asabiyenin vehâmeti yalnız sinirlerin henüz tamâ-
mıyla teşekkül edemediğinden ileri gelmiyor. Zâten hayâtın o devrinde 
bu beşer fidanına birçok asabî hastalıklar hücûm ederek büyük bir kısmı 
ölümle netîce-pezîr olur. Bu hastalıkların bir kısmından çocuk tahlîs-i girî-
bân etse bile, çocuğun mevcûdiyet-i âtiyesi, istakbâl-i hayâtı gerek kendisi 
gerek ebeveyni için bir bârgirân olacak derecede taht-ı tehlikeye girer. Za-
vallı yavrucak maʻlûl ve düşkün olur.

Bu hastalıkların ehemmiyetleri teslîm edilince, ebeveyn etfâle bu asabî 
hâllerin neden ileri geldiklerini anlatmak ve çocuğun cehl-i ebeveyne kur-
bân ve fedâ edilmesine müsâʻade olunmamak iktizâ eder.

Burada böyle herkese hitâb eden bir makâlede çocuklardaki asabî hâllerin 
bütün esbâbını sayıp dökebilmek mümkün değildir. Biz bu esbâbı çocuğun 
neşv ü nemâ bulduğu devirlere göre ikiye taksîm edeceğiz. Birinciler çocu-
ğun rahm-i mâdere düşdüğü günden doğduğu zamâna kadar teʼsîr edenler, 
ikinciler ise teʼsîrleri çocuğun doğdukdan sonraki hayâtına münhasır olanlar.

[591] Birinciler arasında verâset-i asabiye gibi bir sebeb-i aslî ve esâsî-
den sarf-ı nazarla frengi, verem, dâ-i küûl gibi belâyâ-yı hâzıra-i beşeriyeyi 
zikredebiliriz. Burada daha birçok sebebler varsa da en mühimleri bunlarla 
"yakın akrabâ arasındaki izdivâc"dır. Bundan başka anası rahminde çocuğun 
kafası üzerine icrâ edilecek tazyîk vesâir sû-i teʼsîrât zavallı çocuğun beyni-
ni, sinirlerini daha cidâl-i hayâta girmezden evvel maʻlûl ve berbâd ederler.

Fakat çocuk, anası rahminden âlem-i hâricîye çıkınca daha fenâ hâllere, 
daha müdhiş asabiyetlere maʻrûz olur. Çocuğun doğarken meşîme-i mâder-
den berâber getirdiği istiʻdâdât-ı maraziye şöyle dursun, bu mini mini nev-
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zâd derûnuna henüz kadem-nihâde olduğu bu âlem-i hayâtda kendisini asabî 
hâllere dûçâr edecek birçok esbâbın taht-ı teʼsîrinde bulunur, bu esbâbın bir 
kısmı doğrudan doğruya çocuğun cümle-i asabiyesine icrâ-yı teʼsîr eder, bir 
kısmı da sâir aʻzâ vâsıtasıyla beyin ve sinirlere teʼsîr eyler.

Bi'l-vâsıta çocuğun cümle-i asabiyesine teʼsîr eden esbâb meyânında en 
ziyâde şâyân-ı ehemmiyet olanlar süt vermek ve emzirmek mesʼeleleridir. 
Çocuk rahm-i mâderde annesinin kanıyla beslendiği ve o kandaki birçok 
fenâ ve muzır mâddelerden müteessir olduğu gibi doğdukdan sonra da anne-
sinin sütün telvîs edebilecek birçok hastalık tohumlarını yutar. Hele afyon, 
küûl, umûmiyetle tahammür etmiş içkiler gibi mevâd çocuğun beynini, bü-
tün sinirlerini kemâl-i şiddetle sarsarak kanı beyne sevk eder. Hattâ bazen ih-
tilâc ve çarpınma buhrânları da yapabilir. Bundan başka vâlidenin korkması, 
hiddeti, [592] kederi, her türlü infiʻâlât-ı nefsâniyesi meme emen çocuğun 
cümle-i asabiyesinde en vahîm âfâtı hâsıl edebilir. Edebiyât-ı tıbbiyede buna 
dâir birçok misâller var. Sağlam ana ve babadan sağlam doğan ve güzel gü-
zel meme emen bir çocuğun vâlidesinin korkması, hiddet etmesi gibi bir 
sebeble havâle nevbetlerine tutulduğu defaʻâtle görülmüşdür.

Doğrudan doğruya nevzâda icrâ-yı teʼsîr eden sebebler, çocukda bir-
denbire ve nâgehânî olarak hâsıl olan tahavvülât-ı rûhiyedir. Ansızın yaka-
lamak, korkutmak, şiddetli bir gürültü, pek parlak bir ziyâ bazı çocuklarda 
havâle nevbetleri hâsıl eder. Bir de herhangi tarzda olursa olsun, cümle-i 
asabiyede bir cerha veya âfet hâsıl eden şeyler, bel veya kafa üzerine düş-
mek, baş açık güneşde durmak, rutûbete, şiddetli harâretlere maʻrûz bu-
lunmak vesâire çocukda asabî hâller, ihtilâclar zuhûruna sebeb olur.

Çocuklardaki âdî hastalıklarda bile sinirler, beyin ve nuhâʻ pek müte-
essir olur. Meselâ hummâlı hastalıkların birçoğu çocukların cümle-i asabi-
yesinde bir nedbe, bir nişâne, bir âfet bırakabilirler. Çocukluğun bazı hâl-
leri var ki, gâyet vahîm, asabî hâller zuhûruna sebeb olur. Meselâ kakanın 
bağırsaklarda habs olup kalması bir havâle hâsıl edebilir. Bir çocuğun diş 
çıkarması, miʻde ve bağırsaklarında solucan bulunması gibi sebebler dahi 
havâle ihtilâcları tekvîn ederler.

Görülüyor ki, insân yavrusunu ileride, büyüdüğü zamân insânı histe-
rili, merâklı, sinirli edecek, cümle-i asabiyesini zedeleyecek [593] hâller 
hayâtın ilk günlerinde daha çokdur. Binâenaleyh vâlidelere, babalara ara 
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sıra çocuklarını, onlara nasîhat verebilecek, dikkat ve ihtimâmâtıyla ço-
cuklarını daha ilk eyyâm-ı hayâtında taht-ı tehdîdine alan hatâyâ-yı cehl 
ve nâdânînin önünü alabilecek bir tabîbe göstermeğe çalışmalarını tavsiye 
ederiz. Yed-i tedâvîsine tevdîʻ olunan bir çocuğa bakan tabîb, en nâzik ne-
bâtâtı takayyüdât ve ihtimâmâtıyla büyütüp yetişdiren bir bâğçıvâna ben-
zer. Tabîb çocuğu her an hayâtında adım adım taʻkîb etmeli ve lede'l-îcâb 
onu takayyüdât ve müdâvâtından behreyâb edebilmelidir.

Ne kadar tâze, fidân nebâtâtlar var ki, vaktiyle bir desteğe, üzerine is-
tinâd edilecek bir şeye dayatılmadıkları için kırılmağa, mahv u tebâh olma-
ğa mahkûm olmuşlardır. Bunun gibi, ne kadar nûşîn ve kıymetdâr hayâtlar 
vardır ki, hiçbir tedbîr ve takayyüdât eseri görmediklerinden yâhûd pek 
geç nâil-i ihtimâm u intizâm olabildiklerinden dolayı perîşân ve telef, zâil 
ve heder olmuşlardır24.

İtalya Hastahânesi Emrâz-ı Asabiye Tabîbi
Luigi Mongeri

[594] ŞU İKİ ROMATİZMA İLÂCINA DÂİR25

Daha dört-beş gün evvel matbûʻât-ı yevmiyemizin hemen hepsinde 
bir cây-ı kabûl bulan maʻhûd romatizma tedâvî-i acâib-nisârına dikkat 
etmeyen ve o satırları kemâl-i takdîr ve taʻaccüb ile okumayan var mıdır? 
Evet, hemen herkes bu garîb tarz-ı tedâvîyi bütün tafsîlâtıyla nakışgîr-i 
hâfıza etmişdir. Bilmem neden, birçoğumuzda fen hâricinde bazı sağlıklara, 
gayr-ı maʻkûl bazı kök, yağ, yakı, maʻcûn vesâire gibi münâsebetsiz 
şeylere inhâk pek pek ziyâdedir. Hemen hepimiz hasta olanlara ilâc tavsiye 
eder dururuz. Birçokları aldıkları ilâca, gördükleri ihtimâmâta karşı yalnız 
mütereddid değil, çok defa muʻterizdir. Hâlbuki fen dâiresinde birçok 
muʻâyenât ve tefahhusâtdan, dûrâ dûr muhâkemât ve tahlîlâtdan sonra 
24 Bu şâyân-ı istifâde makâle esâsen Fransızcaya yazılmış idi. Taʻmîm-i nefʻî için tarafımızdan 

Türkçeye terceme edilerek maʻa'l-iftihâr derc edilmişdir.
25 Hastalığım esnâsında bi'l-iktizâ yazarak İkdâm gazetesine derc etdirmişdim.
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yazılan bir ilâcı, bir devâ-yı mahsûs-ı müessiri bin türlü şübhelerle ve 
ekseriyâ "nâçâr" olarak alıp kabûl edenler bir çubuk yâhûd bir kök, bir 
halka, bir maʻcûn, bir bilmem neyi görünce dört elleriyle sarılıp hırz-i cân 
eyliyor ve artık her türlü şifâları, ümîdleri ondan bekliyorlar ve bu gibi 
şeylerin teʼsîrât-ı mübheme ve meşkûkeleri ile görülen cüzʼî bir sükûneti, 
marazın zâten seyr-i tabîʻîsini bitirip hafîflemeğe, iyi olmağa yüz tutmasını 
fennin o muhakkak, o katʻî, o mantıkî devâlarına ve binlerce senelik 
mesâʻî pahâsına kazanılan "usûl-i müdâvât"a karşı garîb bir nefret-i fenn-i 
gürîzâne ile serd ü beyân edip duruyorlar.

Matbûʻâtın kendisince garîb gördüğü şeyleri yazmağa olan temâyül-i 
tabîʻîsi de bu gibi kök ve çubukların ara sıra o sahâife kadar fürceyâb-ı 
nüfûz olmalarına sebebiyet veriyor…

İşte ahîren Üsküb'den câzibedâr ve hikâye-âmîz bir üslûb-ı revân ile 
yazılan Romatizmanın Yabânî Asma Çubuğu İle Tedâvîsi de bu kabîl hâdi-
selerdendir.

Şimdiye kadar ileri sürülen indî ve şahsî tedâvîlerin hepsi de [595] birer 
birer ve sıralarıyla iʻlân-ı iflâs ederek yalnız üzerlerinde icrâ-yı tecrübe 
olunan birkaç zavallıda devâ nâ-pezîr izler, eserler, karhalar bırakdıkdan 
sonra verâ-yı perde-i nisyâna çekildiler ise de bu son tarz-ı tedâvî bir hay-
li seneden beri zîr-i ıztırâbâtında kıvrandığım ve bu münâsebetle hayât-ı 
meslekiyemin ilk senelerinden beri mâhiyet ve müdâvâtı hakkında icrâ-yı 
tedkîkât ve taharriyât eylediğim bir hastalığa taʻalluk etdiği ve bugünler-
de yine o hastalığın teʼsîr-i âlâmıyla esîr-firâş olduğum hâlde ziyâretime 
gelenlerden birçoklarının o tarz tedâvîden bahseylemeleri ve bazılarının 
da İkdâm'ın o günkü nüshasını berâber getirerek "hele bir kere de bu tarz-ı 
tedâvîyi" kendi nefsime tatbîk etmekliğim için ibrâmât ve münâkaşâtda ve 
birkaçının da bu bâbda ulu orta mübâhasâta girişerek tabîbe ilâc tavsiyesi 
gibi kadirşinâslıklarda bulunmaları yatağımda birkaç kereler:

"-Of, yine mi sağlık, yine mi bu ilâc?" diye söylenmekliğime ve bu 
çubuk üflemesi hakkında bazı îzâhât vererek işi dâire-i tabîʻiyesine ircâʻ 
etmekliğime ve yatağın bir kenârına yaslanarak tahammül-güzâr bir hâle 
varan âlâm u evcâʻ arasında şu satırları istiktâb etdirmekliğime sebeb oldu.

***
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Üsküb'de bu sahne-i tedâvînin temâşâgerleri sırasında bulunan muhâbi-
rin işi hemen N ve radyum şuʻâʻâtına atfa tasaddîsi pek tabîʻî ve modaya 
muvâfık bir istiʻcâldir. Çünkü bugün herkes radyumdan, N ve X şuʻâʻâtın-
dan, onların teʼsîrât-ı şifâ-bahşâlarından bahsedip duruyor ve bu bâbda 
birçok ümîdlerde, intizârlarda bulunuyorlar. Lâkin her şeyden evvel şunu 
iyice bilmelidir ki, romatizma şahsa, bünyeye, mevkiʻe göre değişebilir 
bir marazdır. Birinde bir ırku'n-nisâ, bir başkasında insıbâb-ı sadr, tek bir 
iltihâb-ı mafsal, umûm mafsalların şişip iltihâblanmaları, hattâ bir illet-i 
kalbiye, bir böbrek hastalığı şeklinde türlü türlü elemlerle, gûnâgûn sancı-
larla tezâhür eder. Bazen vücûdun bir noktasında yerleşip kalır, bazen de 
bütün bedene yayılıverir. Bazen hâd bazen de müzmin olur. Bu tezâhürâtın 
her birine ayrı ayrı müdâvât tatbîk edildiği gibi asıl marazın da bir devâ-yı 
mahsûsu, husûsî bir ilâcı vardır. Bizde ise halk birçok hastalıklarda olduğu 
gibi romatizmada da mâhiyet-i [596] marazdan ziyâde tezâhürât-ı mara-
ziyeyi, fennin "aʻrâz" nâmını verdiği ârızât-ı bârizeyi teskîn ve tedâvîye 
münhemikdir. Meselâ bir müteverrim en ziyâde öksürüğünün, âteşinin 
kesilmesini, bir zâtü'r-riʼeli göğsündeki sancının bertaraf olmasını, bir ro-
matizmalı ağrılarının giderilmesini, bir seratânlı acılarının dindirilmesini 
ister. Ama bunun için tatbîk edilecek "müdâvât-ı arziye" asıl hastalığı gi-
deremezmiş, bu onun umûrunda bile değil. Çünkü onun fikir ve hissi hep 
görüp duyduğuna bağlıdır.
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Kimyâger-i Hazret-i Şehriyârî 
saʻâdetlü Zanni Efendi hazretleri

S. E. Le Dr. Zan[n]i Bey,
Chimiste de S. M. I. le Sultan

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Kimyâ-yı Uzvî Muʻallimi ve 

Bâb-ı Serʻaskerî Eczâ-yı Tıbbiye 
Müddehiri  Ferîk saʻâdetlü Della 

Suda Faik Paşa hazretleri
S. E. Le Prof. Faïk Pacha Della-

Suda
G. de d.

Böyle bir müdâvâtı çok defa etıbbâ da tatbîk ediyor. Çünkü şifâ nâ-
pezîr olmuş bir derd-i elîmin âlâm-ı cân-güdâzını olsun azaltmak ve zaval-
lı hastayı o ıztırâb-ı tâkat-fersâdan kurtarmak da az bir yararlık değildir. 
Bir hekîm-i şehîrin dediği gibi:

"-Tıb bazen şifâyâb, çok defa teskîn ve dâimâ tesellî eder". Fakat bu 
teskîn ve işfâ-yı muvakkatin bazen zararı da görülmüyor değil. Meselâ bir 
frengili yüzünde, gözünde, vücûdunun nazikçe bir noktasında çıkan bir 
çıbanı görünce hemen telâşa düşerek hekîme koşuyor ve bir-iki hafta ilâc 
alıp da o çıbanı gâib edince tedâvîye devâmdan sarf-ı nazar ediyor. Has-
talık ise o aralık seyr-i mahsûsunda [597] devâm edeceğinden çok kere iş 
evvelkinden daha korkunç, daha müzʻic, daha müellim bir ârızaya müncer 
oluyor. Hele veremde, kalb, damar ve böbrek hastalıklarında böyle mu-
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vakkat bir sükûneti müteʻâkib her şeyi olduğu gibi bırakan birçok ted-
bîrsizlerin biraz sonra seyr-i terakkî-i maraz ile mahv u tebâh olduklarını 
defalarca müteessirâne görüp işitdik.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Kimyâ-
yı Maʻdenî Muʻallimi Kâimmakâm 

izzetlü Vasil Naum Bey
Mr. Le Prof. Vasil Naoum Bey,

Lieutenant Colonel

Gümrük Tahlîlhânesi'ne meʼmûr 
Tabîb ve Kimyâger Mîralây 

izzetlü Şükrü Beyefendi
Mr. Le Dr. Chukri Bey, Colonel. 

Chimiste

İşte romatizmanın yaş ve yabânî asma çubuğu ile tedâvîsi de böyle bir 
teskîn-i muvakkat ve muğfeldir. Buradaki teʼsîr çubukdan ziyâde harâre-
tindedir. Müessirât-ı tabîʻiyeden harâretin pek çabuk ve kolay kolay tahfîf-i 
iltihâb ve teskîn-i âlâm eylediği pek eski zamânlardan beri maʻlûm bir key-
fiyetdir. İşte dağlamak, hafîf yakmak, taʻbîr-i fennîsince "key", tabâbet-i 
baytariye ve beşeriyede kullanılagelen ve birçok vesâit ile icrâ edilebilen 
müdâvât-ı maʻrûfedendir… Tabâbet-i beşeriyede key ve insırâf-ı âteşden 
ziyâde kimyevî ecsâm (iyod, hardal, gayakol, ispirto vesâire gibi) tılâsıyla 
bazen de ısıdılmış veya kaynar suya batırılmış bezlerin ağrıyan yerlere 
ilsâk ve tatbîkiyle istiʻmâl olunagelmekdedir. Romatizmanın teʼsîrâtıyla 
pek ziyâde ağrıyan, şişen yerlere sıcak bezler konulur yâhûd key yapılır 
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ve pek sıcak bir şey tatbîk olunursa tabîʻî bir zamân-ı muvakkat için ora-
daki elem sükûnet-pezîr olur yâhûd başka bir nokta-i bedene intikâl eyler. 
[598] Bu tarz ile teskîn-i elemin fizyolojisi oldukça karışık olup her hâlde 
mevziʻî ve o yere mahsûs bir teʼsîrdir. Ağrılı olan mahallere tentürdiyod 
sürmekliğimize, iltihâblanan yeri, mafsalı key etmekliğimize yâhûd oraya 
bir yakı yapışdırmaklığımıza sebeb hep budur.

Üsküb'den ber-tafsîl yazılan tarz-ı müdâvât dahi birazdan îzâh ede-
ceğim vechile keyin bir nevʻi olmakla berâber yeni bir şey de değildir. 
Bunu Rumeli'de, hattâ İstanbul'da "her derde devâ ve her hastaya şifâ" 
olmak üzere tatbîk eden birçok kahveciler, üfürükçüler vardır. Hattâ bun-
dan takrîben dört-beş ay evvel İstanbul'da muhterem bir âilede böyle bir 
yaş yabânî asma çubuğu ile tedâvî esnâsında bulunmuş ve âilece hemen 
kanâʻat getirilmiş olan maʻrifeti meydâna çıkarmış idim.

Kendisine ihtirâmât-ı mahsûsam olan bir zât romatizmadan, daha doğ-
rusu omuzda karârlaşan âlâm-ı resyeviyeden muztarib idi. Elem ve vecaʻ 
bir şekl-i müzmin almış ve müdâvât-ı lâzımenin tatbîkiyle kesb-i hiffet et-
mekde bulunmuş idiyse de yine küçük ve ehemmiyetsiz bir sebeb ile nüks 
eylemekde idi. Rüfekâ-yı kirâmı "artık hekîm ilâclarını bırakıp biraz da 
kocakarı ilâcı yapmasını" ve bu bâbda Süleymaniye'de Sırakahveler'de bil-
mem ne ağanın romatizmayı pek iyi okuduğunu ve hattâ îcâbında yakarak 
tedâvî eylediğini hikâye ederek ona mürâcaʻat eylemesini tavsiye ederler. 
Gitgide bu key mesʼelesi bir ehemmiyet aldığından üfürükçü ağaya mürâ-
caʻat olunur. Bir gün o zât ile teşerrüfümüzde:

"-Doktor, ağa romatizmamı okudu. Sonra da burasını yakdı. Yakmakdan 
istifâde etdim" diye ne yolda "ameliyât" yapıldığını uzun uzadıya hikâye 
etdi. Bir gün de nasılsa çubukçuyu devlethânelerinde buldum ve dizlerim-
den muztarib olduğumdan okutdurulmaklığıma müsâʻade buyurulmasını ve 
fakat tabîb olduğumun beyân edilmemesini ricâ etdim. Çubukçunun önün-
deki sandalyeye oturduk. Adamcağız evvelâ kuşak aralığından uzunca bir 
kiraz değnek çıkararak ağrıyan yere amûdî basıp okudu ve ağrının geçip 
geçmediğini sordu. Nefy ile cevâb alınca masa üzerinde duran odunumsu di-
ğer bir değneğin ucunu amûdî koyup bir şeyler okudukdan sonra öteki ucun-
dan şiddetle üfledi ve derhâl orasında oldukça şiddetli bir yanma duydum.
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Bu yanma bende de bir hareket-i inʻikâsiye uyandırdığından hemen sol 
elimle çubukçunun elindeki çubuğu yakaladım ve ucunu öteki elime tatbîk 
ederek [599] şiddetle üfledim. Yandığını duydum. Sonra orada bulunanla-
rın, husûsuyla Doktor Antipa Efendi'nin de ellerini yakdım. Çubukçuya:

"-Bu çubuğu nereye koydun?" suâlini îrâd etdiğimde şu cevâbı aldım:

"-A be, ortasından küllü âteşe gömdüm, onu. A be, tılsım işte onun ta 
orasındadır. Çubuk yabânî asmanın tâze köküdür. İşte hâssam onun ta ora-
cığındadır!"

Evet, o yaş çubukda elyâf-ı haşebiye amûdî olup merkeze doğru olan 
tabakâtı o kadar mütekâsif değildi. Elyâf aralıklarındaki mâdde-i nesgıye 
âteşin teʼsîriyle tebahhur eylemiş olduğundan bu buhârât-ı mütezayyıka 
üflemenin teʼsîriyle esvâbdan geçmekde ve cildi âdetâ yakmakda idi. Bu 
yolda yakmak ise buhâr ile yakmak demekdir.

Bunun hakkında vereceğim îzâhât şudur: Çubuğun ortasındaki "öz" ta-
bakası hemen yumuşak olup burası ve bunu muhît olan tabakât-ı haşebiye 
âdetâ nesg ile meşbûʻ ve tıkanmış bir hâldedir. Deverân-ı nesgî buralarda 
icrâ olunur ve hattâ çubuk oradan kesilince çok defa kesilen yerden su 
damlamağa başlar. İmdi yaş çubuk ucunun âteşde, hele kül altında yani ka-
palı ve intişâr-ı buhârâta gayr-ı müsâʻid bir yerde ısıdılmasıyla yaş nescin 
suları birdenbire buhâr hâline geliyor ve o buhâr mütezayyık bir hâlde yüz 
derecelik bir harâretin fevkine çıkıyor. Sonra çıkarılıp da bir tarafından 
birdenbire ve şiddetle fakat havâyı yukarıdan aşağıya geçirecek kadar şid-
detle üflenince orada birikmiş ve pek ziyâde ısınmış olan buhâr birdenbire 
dışarıya çıkarak ucun üzerine tatbîk edildiği sathı dağlıyor. İşte işin bü-
tün serâiri bundan ibâretdir. Tecrübeyi muvaffakiyet-pezîr eden en mühim 
nikât da çubuğun yaş olması, kül altında ısıdılması, mutlakâ asma çubuğu 
yani özlü ve özü sulu bir çubuk olması gibi noktalara dikkat etmek, sonra 
da Üsküb muhâbir-i edîbinin taʻrîf-i tâmmı üzere çubuğun külden çıkarı-
lan ucunu mendil ile silmek, ısınan ucu ıslatarak oraya yapışıp kalan ve 
içerideki buhâr, müsehhin-i mütezayyıkın çıkmasına mâniʻ olabilen kül 
çamurunu kaldırmak ve üflenirken pek şiddetli ve var kuvvetle üflemek 
gibi dakâik-ı sanʻatkârâneyi unutmamakdır. Bir de gâyet dar ve sıcak bir 
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mahalden geçen havânın da ısınarak uğradığı yerleri şiddetlice key edebi-
leceği vâreste-i beyândır.

Bununla berâber bu tedâvîye vazʻ-ı nefes eden romatizmalıların bir-
denbire kalkıp gezmelerinde de büyük bir meziyet aramamalıdır. Çünkü 
romatizma [600] âlâmıyla yatağa yatan bir hastayı kımıldatmayan, gez-
dirmeyen romatizmanın kendisi değil, âlâmıdır. O âlâm bir müddet-i mu-
vakkate için sükûnet bulunca biraz kımıldanıp gezmek işden bile değildir. 
Fakat bir-iki gün sonra aynı nevbât-ı âlâmın marîzi pâ-bend-i firâş etme-
yeceğini kim teʼmîn edebilir?

Kimyâger Mösyö Apéry
Mr. P. Apéry, Chimiste

Gümrük Tahlîlhânesi'ne meʼmûr 
Tabîb ve Kimyâger Kolağası 

rifʻatlü Ahmed Hüseyin Efendi
Mr. Le Dr. Ahmed Husseïn Bey, 

Chimiste

O hâlde şu müşâhedât ve îzâhâtdan anlaşılıyor ki, bu yolda bir müdâvâta 
cürʼet edenler her hâlde "tabîʻatın henüz hayâl meyâl seçebildiğimiz iki 
kuvvetini (radyum ve N şuʻâʻâtı) hüsn-i istiʻmâl" etmiyorlar. Belki bizim o 
Bokrat'dan kalma eski dağlamayı nazarı aldatacak sihir-âmîz bir hâle ifrâğ 
ediyorlar. Binâenaleyh, böyle çubuk filân tatbîkiyle "âlem-i insâniyet üze-
rinde büyük bir râhatsızlığı mûcib olan bu romatizma beliyyesinin dâire-i 
mazarratını tahdîde hizmet" edilemez ve edilemeyecekdir de.
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Bir de şurası şâyân-ı dikkatdir ki, çubuk tedâvîsi için öyle:

"-Fâidesi olmasa da zararı da olmaz" denilemez. Çünkü bu müdâvât-ı 
şedîde öyle bilmezler elinde kalırsa vâsıta-i cerr-i menfaʻat olmak şöyle 
dursun, bâʻis-i izdiyâd-ı âlâm olur ve çok defa "kaş yapayım denilirken 
göz çıkarılır". Bu yolda pek kızgın bir buhârın sevkiyle ekseriyâ âlâmın 
mahall-i karârı olan oynak yerler haşlanır, yara bere içinde kalır ve üzer-
lerinde [601] ameliyât icrâ edilenlerin de taʻrîf eyledikleri üzere birkaç 
gün sonra o dağlanan yerlerde birer sivilce peydâ olup deşilir. İçinden sarı 
sular ve biraz da kan çıkar. Birçok mikrobların nüfûz ve hulûlüne âmâde 
ve müheyyâ bırakılan bu yaralar mafsalın da peydâ-yı ufûnet etmesine ve 
böyle bir âfetin, çubukçu gibilerin ellerinde kalmasıyla bacak kesilmesi 
gibi fecîʻ ve mühlik hâdiselere kadar müncer olmasına sebebiyet verebi-
lirler ki, bu ve daha bu gibi birçok mülâhazât ve icrâ-yı tabâbetdeki hilâf-ı 
nizâm sûistiʻmâlât sâikasıyla şu mesʼele Hıfzıssıhha-i Umûmiye Meclis-i 
Âlîsi'nin nazar-ı dikkat ve hasâfetini celbe şâyândır, zannederiz.

Gümrük Tahlîlhânesi'ne meʼmûr 
Tabîb ve Kimyâger Kolağası rifʻatlü 

Cevad Mazhar Bey
Mr. Le Dr. Djévad Mazhar Bey, 

Chimiste

Kimyâger Mösyö Urineo
Mr. Urineo, Chimiste
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Bize bunu fevka't-tabîʻî bir müdâvât gibi göstermek isteyenler emîn 
olsunlar ki, fenn-i tedâvîde böyle su çıkaracak, kızardacak, dağlayacak, 
yakacak mevâd ve vesâit pek mebzûldür. Pehlivan yakısı, hardal, tentür-
diyod, kâfûr sabgı, safsâfiyet-i metil, mevziʻî buhâr banyoları, elektrik-i 
sâkin tatbîki vesâire vesâire… O kadar ki, saymakla bitmez!

***

Hastalığım arasında bu kadar uzun bast-ı mütâlaʻâta lüzûm görüşüm 
hiçbir şahsı, hiçbir kimseyi, hiçbir emel-i şahsîyi nokta-i nazar ve hedef-i 
arzu ittihâz ederek değildir. Maksadım tabâbete karşı becâ, nâ-becâ [602] 
gösterilen iʻtimâdsızlığın, daha doğrusu en âdî şeylerde bile sâf-dilliğin 
netâyic-i elîmesini taʻyîn ve tebyîndir… Çünkü bunlar hep "bir garîbe", 
"bir acîbe-i hilkat" gibi merâk-âmîz ser-levhalar altında bir kadının keçi 
yavrusu doğurduğuna yâhûd dört başlı bir çocuk doğmuş olduğuna, bir ko-
yundan köpek yavrusu vücûda geldiğine dâir yazılan fıkarât-ı masnûʻayı 
inanarak ve indî tefsîr ve teʼvîllere kalkışarak okumakdan ve her okunanı 
doğru bilmekden ileri geliyor. Hâlbuki bu gibi "istihâle"ler fennen kâbil 
olmadıkları gibi zâhiren böyle görünen şeyler de hep yavrunun rahm-i 
mâderde neşv ü nemâ bulurken herhangi bir teʼsîr ile müteessir olarak te-
vakkuf veya teşeddüd-nümâya uğramasından dolayı ilimde yalnız "galat-ı 
tabîʻî" yâhûd "acîb" denilen bir takım eşkâl almasından ve aslının nasıl 
olduğu bilinmediğinden yalnız şeklen tagayyür etmiş olan bazı uzuvların 
boynuz, pençe, ayak, filân gibi ahz u telâkkî edilmesinden tevellüd etmek-
de ve bu hâllerin sû-i tefsîrleri hakîkaten sû-i teʼsîr hâsıl eylemekdedir. 
Lâkin bu gibi nikâtın îzâh-ı tâmmı veya îzâhının ehline havâlesi yalnız 
etıbbâ ve erbâb-ı fennin değil, matbûʻât-ı mevcûde-i memleketin de cüm-
le-i meâsir-i hakîkat-şinâsîlerinden olsa gerekdir.
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[603] MÜVELLİDÜ'L-HUMÛZALI SU

Her şeyin ifrâtı fenâdır. Meselâ müvellidü'l-humûza idâme-i hayâta en 
ziyâde hizmet eden, bedenimizin bütün tezâhürât ve faʻâliyât-ı hayâtiyesini 
hâsıl ve iğtidâyı teʼmîn eyleyen bir cisim olduğu hâlde bunun bu yararlığı 
muʻayyen bir mikdârda, muʻayyen bir tazyîk tahtında bulunmasıyla meş-
rûtdur. Hattâ hayâtî-i şehîr Paul Bert tazyîk-i nesîmîyi yüzde 21'den ziyâ-
de olan müvellidü'l-humûzalı bir mahlûtun hayât-ı hayvâniyeye sû-i teʼsîr 
edeceğini, hele pek sâf ve mütezayyık müvellidü'l-humûza teneffüsünün 
bedeni âdetâ tesmîm eyleyeceğini isbât etdi. İşte müvellidü'l-humûzalı su 
da bu kabîldendir. Bunun terkîbinde müvellidü'l-humûza sudaki nisbetin-
den bir misli daha fazla olduğu için âdetâ bir sem gibi teʼsîr ediyor ve hattâ 
fenol, aksülümen vesâire gibi muzâdd-ı taʻaffün olarak da kullanılıyor.

Müvellidü'l-humûzalı su böylece mikrobları öldürmek hâssasına mâlik 
oldukdan mâʻadâ fenâ kokuları da izâle etmekde olduğundan ameliyât-ı 
cerrâhiye icrâsı zamânı geçmiş müstekreh, hasta ve etrâfını bîzâr edecek 
derecede iğrenç ve menfûr seratân yaralarının revâyic-i kerîhesini gâib ey-
lediğinden cerrâhlıkda pek ziyâde kullanılmakdadır. Bundan başka, kulak 
akıntılarını iyi etmek ve durdurmak için de kullanılıyor.

Müvellidü'l-humûzalı suyun kokusu olmadığı gibi kullanılması da ko-
laydır. Kendisi pek semdâr bir cisim değildir. Bazıları bu mâyiʻ-i kıymet-
dârın kanı da kesip durdurduğunu söylüyorlar.
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[604] Gümrük Tahlîlhânesi'ne 
meʼmûr Tabîb ve Kimyâger 

Kolağası rifʻatlü Mehmed Ziya 
Bey

M. Le Dr. M. Zia Bey, Chimiste,
Adjoiut-Major

Gümrük Tahlîlhânesi'ne meʼmûr 
Tabîb ve Kimyâger Kolağası 

rifʻatlü Mustafa Efendi
M. Le Dr. Moustafa Bey, 

Chimiste,
Adjoiut-Major

Karahummânın Masl ile Tedâvîsi
Evet, hıfz-ı sıhhat-i bilâd her gün başka bir terakkî, memleketi müstefîd 

edecek birçok âsâr-ı nâfiʻa gösteriyor. Yeniden temiz ve sâf sular getirili-
yor, eski sular temizleniyor, süzülüyor, mikroblardan, pisliklerden âzâde 
edildikden sonra borularla meskenlerimize kadar sevk olunuyor. Bizim 
için muslukları açıp içmek, kullanmak gibi ufak bir zahmetden başka ya-
pacak bir şey kalmıyor. Binâenaleyh suların televvüsü, fenâlığı, bulaşıklığı 
sâikasıyla öteye beriye intişâr eden hastalıklardan birçoğu, bu arada kara-
hummâ dahi şiddet-i istîlâsını azaltmağa başlıyor.

Maʻamâfîh, bu kadar takayyüdât-ı sıhhiyeye rağmen, yine karahum-
mâdan kurtulmak mümkün olamıyor. Sular menbaʻında, mecârîde telvîs 
edilmeseler bile evlerde alınırken yine telvîs edileceği gibi âbdesthâne-
lerin, marazın berâkîn-i intişârı sayılan o mülevves yerlerin teraşşuhâtı, 
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denizden tutulan birçok hayvânât-ı saydiyenin ekli, daha muʻayyen, gayr-ı 
muʻayyen birçok esbâb, büyük şehirlerin bu eski hastalığına, karahum-
mâya eskisi kadar fenâlık yaptırmakda ber-devâmdır. Bizde [605] her ay 
başında neşredilen Devâir-i Belediye Vefeyât Cedveli'ne bakılacak olursa 
yine her mahallede birkaç şübheli tifo vefeyâtının musâdif-i nazar-ı dikkat 
olacağı şübhesizdir. Hele senevî bir mecmûʻada vefeyâtın epeyce toplu bir 
yekûn teşkîl edeceği şübhesizdir.

Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne Kimyâ-yı Uzvî Muʻallimi Kolağası 
rifʻatlü Hadi Faik Bey

Mr. Le Dr. Hadi Faïk Bey, Chimiste
Adjoint-Major

Geçen sene ibtidâsında Paris Medrese-i Tıbbiyesi'ndeki fenn-i emrâz-ı 
umûmiye ve tecrübiye tedrîsâtına başlarken, Muʻallim-i şehîr Chante-
messe26 bu illetin terakkiyât-ı sıhhiye-i umûmiyeye rağmen yine birçok 
vefeyâta sebeb olduğunu sayıp döküyor ve 1886 sene-i Mîlâdiyesinden 
1898 sene-i Mîlâdiyesine kadar geçen on iki senelik bir müddet zarfında 
Fransa'nın aded-i ahâlîsi beş binden ziyâde olan kasabât ve şehirlerinde 

26 Muʻallim Chantemesse bu sene müteveffâ Muʻallim Proust'un yerine Paris Medrese-i Tıbbiyesi 
Hıfz-ı Sıhhat Muʻallimi intihâb edilmişdir.
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yani 12.898.255 kadar nüfûsda 55.622 kişinin karahummâdan vefât etdiği-
ni Fransa Dâhiliye Nezâreti'nin ihsâiyât-ı resmiyesine istinâden dermeyân 
ediyor ve bu fenâ hastalığın tekmîl Fransa'da on iki sene zarfında 160.000 
kişinin vefâtına sebebiyet verdiğini isbât ediyordu.

Şu rakamların gösterdiği mikdâr-ı azîme bakılırsa, karahummâya karşı 
birçok vesâit-i devâiye, soğuk banyolar ve gûnâgûn edviye ve tedbîrler 
istiʻmâl eylediği hâlde yine illetin mühlik ve fenâ bir hastalık olmakdan 
geri kalmadığı görülür.

İşte mesʼelenin şu ehemmiyetine bakarak husûsuyla kuşpalazı hasta-
lığında tatbîkinden birçok fâide görülen masl ile tedâvî usûlünün verdiği 
netâyic-i muvaffakiyete güvenerek birçok erbâb-ı saʻy ü iktidâr karahum-
mâ için de bir masl-ı şâfî bulmak emeline düşmüşlerdi.

[606] Karahummâ mikrobu

Bu husûsda Muʻallim Chantemesse'in refîk-i mesâʻîsi Mösyö Widal ile 
berâber başladığı tedkîkât ve taharriyât 1892 senesine yani bundan 11 sene 
evvele musâdifdir. Bu mesâʻî-i ciddiye birçok zamân semeresiz kaldı. İlk 
defa istihsâl edilen masllar vâkî olup asıl tohum-ı marazın sümûmunu taʻ-
dîl edecek, teʼsîrsiz bırakacak derecede değil idi. Nihâyet 1897 senesine 
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doğru bu muʻallim-i nıhrîrin mesâʻîsi semeredâr ve mükâfât muvaffakiyet-
den vâyedâr olmağa başlamışdı.

Böyle bir masl-ı şâfîyi elde eder etmez, Muʻallim Chantemesse maslın 
hasâis-i şifâiyesini hastalar üzerinde tecrübe etmeğe, ilâcın kıymet-i devâi-
yesini taʻyîn eylemeğe kalkışdı.

Geçen sene Paris'de zuhûr eden bir karahummâ istîlâsı Paris hastahâ-
nelerine birçok karahummâ musâbîni sevk etmiş ve şu hâl Chantemesse 
için ilâcın mukâyese ve tedkîk mâhiyet-i şifâiyesi husûsunca pek değerli 
bir fırsat olmuşdur. Kânûn-ı Sânî ibtidâsından Teşrîn-i Evvel onuna ka-
dar hastahâneye gelen 371 musâb eski usûllerle tedâvî edilerek bunlardan 
171'i vefât eylediği cihetle bu usûl ile tedâvîde vefeyâtın yüzde 19 kadar 
olduğu anlaşılmış ve marazın tahrîbât-ı dehşet-engîzi şu vechile de tasdîk 
edilmişdir.

Bu gibi ahvâlde hastalar Chantemesse usûlüyle tedâvî olunsa ne olacak 
idi?

Bu mesʼele ve teşebbüs bidâyeten pek çok teşvîşâtı mûcib oluyordu. 
Bereket versin ki, çarçabuk ve muvaffakiyetle halledilebildi.

İlk şırıngalar hastalıkları pek vahîm olan karahummâlılar üzerinde icrâ 
edildi. Bunlarda hastalık o kadar vahîm alâim göstererek başlamışdı ki, 
herkes mutlakâ kurtulmayacaklarına kâniʻ idi. Chantemesse bunlara mas-
lını birkaç defa şırınga etdikden sonra 
hummânın geçtiğini ve hastanın [607] 
hâl-i tabîʻîye avdet eylediğini görmek 
bahtiyârlığına nâil oldu.

Hulâsa, bu masl ile tedâvî edilen yüz 
hastadan yalnız altı kişi vefât etmiş ve 
onların vefâtı da ber-vech-i âtî serd edi-
lecek şerâit dâhilinde olmuşdu:

"-Bu yüz kişiden hastalığın onuncu 
gününden evvel tedâvîsine başlanılanla-
rın hepsi de şifâyâb oldu. Yalnız altı kişi 
telef oldu. Bu altı vefeyâtdan üçü bağır-

Muʻallim Chantemesse
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sağın delinmesiyle husûle gelen periton iltihâbından vefât etdi. Dördüncü-
süne ise hastalığın yirmi birinci günü masl şırınga edilmeğe başlanılmışdı. 
O sabâh hastanın derece-i harâret-i bedeniyesi 41,4, aded-i nabzı 140 idi. 
Hasta zâtü'r-riʼeden vefât etdi. Beşincisine masl, hastalığının 25'inci günü 
şırınga edilmiş. O gün hastanın harâreti ziyâde olup aded-i nabız dahi 140'ı 
geçmiş idi. Vefât eden altıncı hasta ise elli iki yaşında ve fevkalâde şiş-
man bir kadın olup şişmanlığı hasebiyle banyo yapılamıyordu. Azm-i aczî 
üzerinde büyük ve vâsiʻ bir gangren huşk-rîşesi vardı. Hasta bu gangrenin 
tevessüʻünden dolayı terk-i hayât etmişdi".

***

İşte bu usûl-i tedâvîde netâyic-i muvaffakiyet ümîdlerin kat kat fevkin-
de zuhûr etdi. Zâten bu yeni ilâcın sûret-i tedkîk-i teʼsîri dahi yararlığını, 
daha pek çok yararlıklar göstereceğini irâʼe ediyordu.

Şırınga vaktiyle ve hastalık daha yeni yeni başlarken yapılırsa seyr-i 
marazın birdenbire tevakkuf etdiği görülüyor. Birkaç gün zarfında [608] 
hastanın derece-i harâret-i bedeniyesi derece-i tabîʻiyesine iniyor. Nabız 
dahi düşerek aded-i tabîʻîsini tecâvüz edemiyor.

Pek vahîm karahummâlarda şırınga biraz geççe yapılırsa teʼsîri ne o 
kadar çabuk ne de o kadar fâideli olmuyor. Maslın şırınga edilmesiyle has-
talık biraz tevakkuf etse bile sonra nüksediyor. Yani masl, illeti birdenbire 
kesemiyor. Lâkin bu nüks esnâsında edilecek diğer bir şırınga iyiden iyiye 
icrâ-yı teʼsîr ederek hastayı rehâyâb edebiliyor.

Hulâsa, bu masl en ziyâde bedende ve kanda bulunan küreyvât-ı beyzâ-
nın hücûm-ı eklîsini (fagositoz) artdırarak mikrobların kemâl-i sürʻatle 
tahrîb ve mahv edilmesine hizmet ediyor. Bu usûl ile tedâvî edilen hasta-
larda hummâ-yı şibh-i tifonun o dehşetli ihtilâtâtı görülmüyor. İhtilât yal-
nız hastalığın dokuzuncu, onuncu gününden sonra tedâvîsine başlanılabi-
lenlerde görülebiliyor.

Maslın tarz ve sûret-i istiʻmâli, icrâ-yı amelîsi de şu vechile olup cid-
den basît ve zahmetsizdir. Evvelce tedâbîr-i lâzıme-i nezâfet ve tahâret-i 
fenniyeye iyice riʻâyet edilerek hastanın sâʻidi (bilek ve kolun bir kısmı) 
yıkandıkdan sonra masl oralığa şırınga ediliyor. Bu şırınga ne elemnâk ne 
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de muharriş değildir. Nâdiren şırınga edilen yerin derisinde hafîf bir kızartı 
görülüyor. Kendilerine birçok defalar 25-30 santimetre mikʻabî masl şırın-
ga edilen hastalarda yeniden bir sıcaklık filân görülmemişdir.

Masldan şırınga edilecek mikdârın taʻyînine gelince; bunu Muʻallim 
Chantemesse şu vechile taʻyîn ediyor:

"-Hastalığın mebdeʼinde yani ilk sekiz-on günlerde güçlü, kuvvetli, 
başka hastalıklardan sâlim olan kâhillerde soğuk su banyosu vesâireye 
devâm edilmek üzere sâʻidin derisi altına 10-12 santimetre mikʻabî masl 
şırınga edilir. Bu maslın hâsıl edeceği hareket-i teʻâmüliye çok sürmez. 
Ekseriyâ bu mikdâr-ı yevmîye devâm eylemekle harâret düşmeğe başlar. 
Yedi-sekiz gün sonra büsbütün hâl-i tabîʻîsine avdet eder.

Yedi-sekiz gün zarfında harâret büsbütün hâl-i tabîʻîsine rücûʻ edemez-
se ve harâret-i bedeniyenin mikdâr-ı vasatîsi olduğu gibi kalır veya terakkî 
ederse şırınga edilen maslın tamâmen ifrâğ edildiği anlaşılaca[609]ğından 
mikrobların tekrâr neşv ü nemâlarının önünü almak için derece-i harâretin 
tereffuʻuyla mütenâsib bir mikdâr maslın yeniden şırınga edilmesi iktizâ 
eder. Harâret az ise dört-beş santimetre mikʻabî kâfidir. Harâret şiddetli ise 
10 santimetre mikʻabî kadar şırınga edilebilir. Her yeni şırınga birkaç sâʻat 
zarfında yeni bir teʻâmül yani şiddetlice bir aks-i amel hâsıl ve harâret 
günden güne inmekde devâm eyler".

İşte bizzât kâşifinin taʻayyün etdiği usûl ve istitbâb dâhilinde istiʻmâl 
edilirse bu tedâvîden, erkence başlamak üzere pek çok istifâde olunur. 
Hattâ marazın istîlâ ve sirâyetinden korkulursa vâkî ve tahaffuzî olmak 
üzere de kullanılır. Hiçbir zararı, hiçbir fenâlığı yokdur.

Dâhî-i şehîr Pasteur'ün başlangıcını irâʼe eylediği usûl-i hârık-nümâ-
yı tedâvînin temâdî-i tatbîkât ve tecelliyâtından ibâret olan şu tarz-ı te-
dâvîden dahi bu kabîlden olan diğer usûller gibi pek çok muvaffakiyetler 
umulmakdadır. İleride hastaların menâfiʻ-i hayâtiyesi, bütün insânların 
selâmet-i sıhhat ü âfiyetleri nâmına olarak tatbîkâtı itmâm u teşmîl edile-
cek olan bu usûl taʻammüm ederse Chantemesse nâm-ı hürmet-ittisâmı da 
Pasteur Müessese-i irfânının yetişdirdiği büyük âlimler ve kâşifler arasına, 
Roux, Yersin, Calmette, Metchnikoff vesâirenin isimleri yanına yani sâir 
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evliyâ-yı niʻam-ı beşeriyet sırasına yazılır ve fenn-i tedâvî dahi hücûm-ı 
emrâza karşı yeni bir silâh-ı emîn-i müdâfaʻa, pek değerli bir vâsıta-i vâ-
kıye ve hâfıza edinmiş olur.

***
Lâhika
Doktor Muʻallim-i şehîr Chantemesse'in bu son günlerde neşreylediği 

ihsâiyât-ı muhtelifeden mesâʻî-i meşkûresinin muvaffakiyetle netîcelendi-
ği istibsâr olunuyor. Chantemesse, Paris hastahânelerinin ihsâiyât-ı umû-
miyeleriyle zîr-i idâre-i tıbbiyesinde bulunan serîriyâtı muhtevî Bastion 
Hastahânesi ihsâiyâtını mukâyese ediyor. Her iki silsile-i ihsâiyât 1901 
senesi Nisan'ının birinci gününden 1902 senesi Kânûn-ı Sânî'sinin birinci 
gününe kadar imtidâd etmek üzere yirmi aylık bir devre-i tecârübün netâ-
yic-i muhassılasıdır. Tifoya mübtelâ olarak muhtelif hastahânelere giren 
1.478 hastadan 286'sı terk-i hayât etmiş. Demek şu hâle göre mikdâr-ı ve-
feyât yüzde 13,4.

Bastion'da masl ile tedâvî edilenlerde yalnız yüzde 3,7 vefeyât var. 
[610] İşte iki usûl arasındaki şu fark cidden câlib-i nazar-ı dikkat ve ehem-
miyetdir. Bu vechile masl ile tedâvî olunan hastaların en müdhiş ve vahîm 
eşkâl-i maraziyeye mübtelâ olmuş olmaları da Chantemesse maslı için ay-
rıca câlib-i medâyihdir. Banyo ve ıslak süngerler tatbîkinden ibâret olan 
usûl-i tedâvî diğer hastahânelerde de mevkiʻ-i tatbîke konulmakda olduğu 
cihetle muvaffakiyât-ı meşhûdeyi yalnız maslın teʼsîrât-ı şifâ-bahşâsına 
atfetmek muvâfık-ı akl u hikmetdir.

Maslın mihanikiyet teʼsîrini anlamak için de tavşanlar üzerinde yeni 
tecrübeler icrâ edilmişdir. Tavşanların bazısı maslı almış, bazıları da mas-
la karşı hiçbir teʻâmül göstermemişlerdir. Masl şırınga edilen tavşanlarla, 
edilmeyen tavşanların kulaklarına karahummâ mikroblarının zerʻ-i sâfı 
şırınga edilince vücûdlarında masl olmayan tavşanlarda mikrobların üre-
diği ve demine masl şırınga edilmiş olanlarda ise kanın küreyvât-ı beyzâsı 
mikrobların etrâfını alarak ekl ve tahrîbe başladığı görülmüşdür. Bu yeni 
masl karahummâ mikroblarının semlerine de karşı geliyor, fazla olarak 
küreyvât-ı beyzâyı da takviye ve tenbîh ediyor. Fakat lenf ve küreyvât-ı 
beyzâ semm-i maraz ile pek ziyâde âlûde olursa o vakit maslın teʼsîri pek 
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az oluyor. İşte maslın daha bidâyet-i marazda şırınga edilmesi lüzûmu 
bundan nâşîdir.

***

Fakat şunu unutmamalıdır ki, bu yeni usûl-i tedâvî maʻrûz olması îcâb 
eden deverât-ı tecârübü henüz geçirmemişdir. Husûsuyla keşfin iʻlânından 
beri bir buçuk seneden ziyâde bir zamân geçtiği hâlde bu müdâvâtın henüz 
vesâit-i şifâiye meyânına idhâl edilememiş olmasına bakılırsa şu netâyicin 
o kadar kanâʻat-bahş görülemediğine hükmedilir. Biz ise şimdilik usûl ve 
ameliye-i mesrûde hakkında yazılacak tenkîdât ve muâhazâta intizâren işi 
olduğu gibi kayd u beyâna müsâraʻat ediyoruz. Hüküm, âtînindir.

[611] DÂFİʻ-İ ZEBÎB BİR SERUM

Yılan, akreb vesâir hayvânât ve 
haşarâtın bedenimizi soktukdan 
sonra derûn-ı bedene akıtdıkları 
zehre "zebîb" deniliyor. Bu zebîb-
lerin mâhiyet-i kimyeviyeleri he-
nüz tamâmıyla taʻyîn edilememiş-
dir. Bunlarla uğraşan mücerribînin 
beyânına göre bu da nucleo (albü-
min) sınıfından bir mâdde-i şibh-i 
zülâliye imiş.

Erbâb-ı fen her semme karşı bir 
aşı, bir muzâdd-ı sem tedârüküyle 
uğraşmağa başladılar. İşte engerek 
vesâir efʻîlerin zebîblerine karşı 
da böyle bir "dâfiʻ-i zebîb" mâdde 
bulunmuşdur ki, buna "pâdzehir" 
demek daha münâsib olacakdır. 
Bu da sâirleri gibi bir nevʻ "masl" 
(serum), yani kan suyudur. Ahîren 

Muʻallim Calmette'in dâfiʻ-i zebîb 
serumu bulmak için icrâ eylediği 

tecrübelerden biri
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bu maslın teʼsîr-i ciddîsini gösteren bir hâdise asıl mücerreb ve kâşifinin 
üzerinde ser-zede-i zuhûr olmuşdur. Şöyle ki:

[612] Lille şehri Pasteur Müessesesi Müdürü Doktor Calmette birçok 
müddetden beri yılan ve akreb gibi hayvânâtın zehirlerini tedkîk etmekde 
idi. En tehlikeli cinsden bir yılan üzerinde tecrübe yaparken yılan elini 
sokmuş ve Doktor Calmette o yılanın zehri bir semm-i kâtil olduğunu bil-
diğinden kendi tertîb-kerdesi olan dâfiʻ-i zebîb maslın derhâl vücûduna 
telkîh olunmasını emretmişdir. Bu maslın şimdiye kadar icrâ olunan tecrü-
belerinde şâyân-ı memnûniyet netîceler istihsâl olunmuş olduğundan Dok-
tor Calmette'in dahi şifâyâb olacağı ümîd ediliyordu. Fi'l-hakîka doktor, 
îcâd-kerdesi olan bu masl sâyesinde ölümden kurtulmuş ise de bilâhare 
sağ parmağının katʻına lüzûm görülmüşdür.

[613] İSTİRİDYE - KARAHUMMÂ

İnsânların istiridye ekline inhimâkleri pek eskidir. Danimarka ve Nor-
veç sevâhilinde bazı mahaller âdetâ istiridye kabuklarından teşekkül et-
mişdir. Fenn-i tabakâtü'l-arz Şimal Denizi sevâhilinde ikâmet etmiş olan 
urûk-ı kadîme-i beşer nezdinde istiridyenin pek ziyâde muʻteber bir taʻâm 
olduğunu göstermekdedir.

Medeniyet-i kadîmede istiridye pek muʻteber ve meşhûr idi. Yunanîler 
taʻâmdan evvel iştihâlarını açmak için yemekde, Romalılar ise bu hayvân-
ları daha semîz kılmak için göllerde, husûsî tarlalarda yetişdirmekde idiler. 
Bugün memâlik-i ecnebiyede, Avrupa'da istiridye pek ziyâde sarf olun-
makdadır. Yalnız Paris'de senevî 300.000.000, Londra'da ise bir milyara 
yakın istiridye ekl edilmekdedir. Bu mikdâr Amerika pazarlarının göster-
diği sarfiyâta nazaran hiç mesâbesindedir. Fransa'da yemekden evvel iş-
tihâ açmak üzere on iki düzine istiridye yiyen şikem-perverân pek çok 
olduğunu Brillat-Savarin naklediyor.

İstiridye kuvve-i gıdâiyesi nisbetinde hazmı kolay ve hafîf bir gıdâdır. 
İştihâyı açmak ve kuvâ-yı hazmiyeyi ziyâdeleşdirmek üzere nukahâya tav-
siye olunuyor.
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Etıbbâ-yı kadîmeden meşhûr Boerhaave, istiridyeyi verem hastalığın-
da, Pester?! ilel-i asabiyede, uykusuzlukda, [614] Kaluke?! müzmin ishâl-
de ve sarılıkda, Adolphe Pasquier sû-i hazmda tavsiye etmekde idi.

İstiridyede albümin ile klorür, iyodür ve bromürler, fosforiyet emlâhı 
gibi nâfiʻ tuzlar ziyâdedir. İstiridyenin kabuklarının içindeki deniz suyu 
vezâif-i hazmiyeyi teshîl eder. Âdetâ klorürlü bir maʻden suyu gibi hazmı 
îkâz ederek müleyyen gibi de teʼsîr eyler. İstiridyeyi terkîb eden her şeyin 
nefʻi vardır. Hazmı kolay bir gıdâ olduğu gibi suyu da müzmin hazım has-
talıklarında âdetâ Vichy suyu kadar nâfiʻdir. Kabuklarında da fosforiyet-
ler, fahmiyetler, demir ziyâdece olduğundan zirâʻat ve tabâbetde istiʻmâl 
olunmakdadır.

İstiridye, ya öylece yâhûd üzerine limon sıkılarak beyâz şarâb ile yenil-
mekdedir. Çiğ istiridyeyi miʻde ne kadar çabuk hazmeder; vücûd, etinden 
ve hâvî olduğu iyod, brom ve fosforiyetlerle fahmiyetlerden ne derece is-
tifâde eylerse pişmişinden de zarar görülmek ihtimâli o derece ziyâdedir. 
Çünkü âteşin teʼsîriyle istiridye kâbiliyet-i hazmiyesini gâib etmekdedir.

İstiridyenin Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında ekl edilmeme-
si tavsiye ediliyor. Çünkü bu hayvânlar o zamân nâhoş bir lezzetde olurlar-
mış. Hattâ bazı müellifîn bunu hünsâ olan bu hayvânâtın o mevsimde bir 
ihtirâs-ı muʻâşaka ve garâma vakf-ı vücûd eylemeleri ve tenâsül ve tevlîd 
ile uğraşmaları gibi ahvâle atfetmekde, bazıları da o zamânlar bir takım 
semdâr böceklerin istiridyenin iki kabuğu arasına girmekde olmasına haml 
eylemekdedirler.

***
[615] Fakat biraz da istiridyelerin mazarratından bahsedelim:

1896 senesi Haziran'ında Paris Mekteb-i Tıbbiyesi muʻallimlerinden 
Mösyö Cornil, Tıb Akademisi'ne istiridye ile hummâ-yı şibh-i tifo arasın-
daki münâsebet-i muhtemele hakkında şu yolda beyân-ı mütâlaʻa etmişdir:

"-Zî-hayât istiridyelerin ağdiyemizin en hoş ve lezîzi, en mugaddîsi 
olduğunda şübhe yokdur. Üzerine tereyağı sürülmüş ekmek ile birlikde 
yenildiği hâlde istiridyenin pek mükemmel bir taʻâm teşkîl edeceğine dâir 
Bouchardat'nın serd etdiği efkâr pek doğru ve makbûldür. Bu hayvânların 
ekliyle miʻde ve bağırsak râhatsızlıklarının, hele karahummânın zuhûru 
pek müstesnâ olduğunu beyân ile berâber yine bu ârızaların ara sıra vukûʻu 
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gayr-ı kâbil-i inkâr ve esbâbı bizce maʻlûm ve âşikâr olduğundan istirid-
yelerin hüsn-i muhâfazalarına, bulaşık sularda kalmamalarına dikkat edil-
melidir. Muʻallim Chantemesse ile birlikde istiridyelerin yetişdirildiği ve 
muhâfaza olunduğu tarlaların bir nezâret altında bulundurulmasını ve bu 
tarlaların suları sâf ve hâlis olmadığı tebeyyün eylediği hâlde istiridyelerin 
bir müddet sâf ve berrâk deniz dalgalarıyla dökülmekde olan temiz bir 
sâhile gönderilmesini evvelce teklîf etmiş idik ki, bu sâyede velev müstes-
nâca olsun, bir muhâtaradan tevakkî mümkündür.

İstiridye hilkaten pek basît, mâhiyeten pek sâde bir hayvân olabilirse de 
hayvânâtın teʼsîrât ve mazarratları yalnız kendilerinden olmayıp yaşadık-
ları yerlere de tâbiʻdir. Meselâ hilkaten muzır olmayan bir hayvân muzır 
bir mahalde bir müddet yaşarsa muzır olabilir.

[616] Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne Serîriyât-ı Cildiye ve Efrenciye Muʻallimi 
Mîralây izzetlü Celâleddin Muhtar Beyefendi

Mr. Le Prof. Djélaliddin Moukhtar Bey, Colonel

Vasatın teʼsîrâtı yerde yaşayan ve ağaç üzerine çıkan iki cins kurbağa 
üzerinde apâşikâr görüldüğü gibi bakteriyoloji ameliyâthânelerinde yetiş-
dirilen, üretilen mikrobların da yaşadıkları mahalle göre elvân ve eşkâl 
hattâ tabîʻat ve şiddetçe tegâyür eyledikleri hurdebîn altında görülmekde 
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ve el-ân bu bâbda tedkîkât-ı mükemmele icrâ edilmekdedir. Binâenaleyh 
istiridyelerin de yaşadıkları mahalle ve şerâite göre muzır ve nâfiʻ olabil-
meleri tabîʻîdir.

İstiridyenin karahummâyı nakletmesi esâsen bu hastalığa dûçâr olma-
sından olmayıp hâvî olduğu su derûnunda karahummâyı hâsıl eyleyen 
mikrobların (eberth basili) bulunmasındandır. Bu basillerin bulunması 
da istiridyelerin lağımların denize döküldükleri yerlere civâr olarak ya-
şamalarından ileri geldiği bugün tahakkuk etmişdir. Vâkıʻâ istiridyeler 
mevâdd-ı uzviyesi ziyâdece olan sularda büyüyüp etlenmekde, berrâk ve 
sâf sularda küçük ve bodur kalmakdadırlar. İşte şikem-perverân da hep 
bu etli ve semîz istiridyeleri intihâb eylediklerinden dolayıdır ki, ekseriyâ 
dûçâr-ı avârız oluyorlar.

İstiridyelerin ekliyle karahummânın zuhûr etmesi esâsen basillerin 
[617] istiridyelerin içinde bulunmasından mı yoksa istiridye eklinin miʻ-
de ve bağırsakları teşvîş etmesiyle 
tarrâk-ı hazmiye-i süfliyede günûde-i 
sükûn olan mikrobların kesb-i şiddet 
etmesinden midir? Bu sûretlerin her 
ikisiyle de karahummânın zuhûr ede-
bileceğini kabûl etmek daha maʻkûl-
dür. Çünkü istiridye ile değil, herhan-
gi âdî bir taʻâm ile de husûle gelen 
hazımsızlığı müteʻâkib karahummâ, 
kolera vesâir hastalıkların zuhûru nâ-
dir değildir. Çünkü bağırsaklarda bir 
hayât-ı sükûnet-engîz geçiren ve usâ-
re-i miʻdeviye ve miʻâiye-i tabîʻiye-
nin taht-ı inzibâtında ve âsâyiş-i tâm 
içinde yaşayan mikrobların teşvîşât-ı 
hazmiyeyi müteʻâkib hâl-i faʻâliyete 
geldikleri bugün tamâmıyla muhakkak 
ve maʻlûmdur. Bu cihet maʻlûm oldu-
ğu gibi mülevves bir mekân-ı muhît-
de yaşayan istiridye sularında eberth 
basillerinin bulunduğu da tecrübeten 

Bahriye Merkez Hastahânesi 
Emrâz-ı Cildiye ve Efrenciye 
Tabîbi Kâimmakâm izzetlü 

Menahem Hodara Bey
M. Le Dr. Ménahem Hodara Bey,

Lieutenant-Colonel
Dermatologue-Syphiligraphe
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sâbit olmuşdur. Değil böyle su içinde müddet-i medîde yaşayan hayvânât-
da, havâda bulunup da cereyâna maʻrûz olan nebâtâtda bile bazı maraz 
mikroblarının bulunduğunu bakteriyoloji fenni gösterip duruyor. Lağım ve 
çirkâb ile sulanmış salatalar üzerinde karahummâ basilleri, sokakda tozla-
ra maʻrûz üzüm salkımları üzerinde verem tohumları bulunmamış mıdır?

Memleketimizde istiridye sarfiyâtı Avrupa'daki istihlâki derece[618]
sinde olmadığından ve esbâb-ı sâireden nâşi ayrıca "tarla"lar yapıldığı ci-
hetle istiridyelerle karahummânın intikâli çokça olmasa gerekdir. Vâkıʻâ 
Dersaadet'de sarf u istihlâk olunan istiridyelerin bir kısmı Ayastefanos'dan, 
İzmid Körfezi'nden, Gebze sevâhilinden getirilmekde ise de bir takımı da 
Boğaziçi sevâhilinde, Bebek ve Arnavudköyü'nde, bir takımı da Haliç'de 
sayd olunmakdadır. Mesâkin-i beşeriyeden uzak, sâf ve hâlis bir suda ya-
şayan istiridyelerin mazarratdan ârî olacaklarında şübhe yok ise de böyle 
Haliç suyu gibi mülevves ve berbâd sularda bulunan, Balat, Hasköy gibi 
lağım ağzı olan deniz kenârlarında yaşayan istiridyelerin sıhhat ve hayâta 
teʼsîrsiz olmayacakları da vâreste-i arz u beyândır.

İstiridye tarlası



1487

Bazı müellifler deniz sularının hâvî olduğu emlâh ve mürekkebâtın 
teʼsîriyle muzâdd-ı taʻaffün gibi icrâ-yı hükmedeceğini ve hattâ bazı has-
talıklarda deniz suyuyla tathîrâtın pek nâfiʻ olduğunu beyân ediyorlarsa da 
bugün deniz sularında, bâ-husûs zâten mevâdd-ı [619] uzviyenin çokluk 
cihetiyle değil, muzâdd-ı taʻaffün, âdetâ "bâdî-i taʻaffün" bir hâle gelmiş 
olan sularda eberth basilleri, kolera mikrobları bulunduğunu bakteriyoloji 
isbât eylemişdir.

***

Esâsen mugaddî ve pek nâfiʻ olan böyle bir gıdânın îkâʻ-ı mazarratdan 
tecrîdi, bazı etıbbânın tavsiye eylediği gibi pişirildikden sonra yemekle de-
ğil, ancak istiridyelerin sâf ve mesâkin-i beşeriyeden uzak tarlalarda (res-
me bakınız) yetişdirilmesine himmet ve bilâhare pazarlarda tâze istiridye 
satılmasına nezâret ile olacağı şübheden vârestedir.

[620] GARÎB YEMEKLER

İştihâ ve hazmın akvâm-ı muhtelifede gösterdiği tagayyürât ve tahal-
lüfât şâyân-ı hayret bir dereceye eriyor. Bizim yediğimiz şeyleri kerîh 
addeden ve kendileri bizim manzarasından bile iğrendiğimiz şeyleri ye-
mekden çekinmeyen akvâm-ı garîbe vardır. Âdât-ı ekliyedeki şu tahallüf 
hep hakîkat nâ-şinâslıkdan, gıdânın ne olduğunu bilmemekden, ekli yal-
nız teskîn-i cûʻa vesîle etmekden ileri geliyor. Bunu isbât eden bazı âdât-ı 
garîbeyi ber-vech-i âtî dermeyân ediyoruz:

Çinlilerce meşhûr olan kırlangıç yuvası yemeği ve Amerikalıların gâyet 
lezzetle yedikleri kaplumbağa çorbası sâir bir takım akvâm ve milelin ye-
dikleri yemeklere nisbetle pek de garîb görülemez.

Meselâ Afrika'da bir takım kabâil-i vahşiye karıncalardan yapdıkları 
etʻime-i muhtelifeyi yemeğe pek ziyâde münhemikdirler. Hele bunlar nez-
dinde beyâz karınca o kadar lezzetle ekl olunur bir havyândır ki, kabâil-i 
mezkûr da bunları buldukları yerlerde kapışmakdan geri durmazlar. 
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Afrika'da ve memâlik-i sâirenin birçok yerlerinde çekirge yenildiği 
maʻlûmdur. Bazı seyyâhînin ifâdesine göre memâlik-i mezkûre ahâlîsi çe-
kirgeleri bir fikr-i intikâm ile yiyorlar imiş. Çekirgeler hücûm ve istîlâ ede-
rek ahâlînin mezrûʻâtını yedikleri için ahâlî de bu hayvânât-ı muzırranın 
çiğini, pişmişini, salamurasını, pasdırmasını yemek sûretiyle verdikleri 
zararları tazmîn etmeğe çalışıyorlar imiş.

[621] Meksika'da, Hindistan'da, Singapur'da hindistan cevizi ağaçların-
da takılı bir tarzda yaşayan bir beyâz kurd o taraflar ahâlîsinin kemâl-i 
lezzetle eklini iʻtiyâd etdikleri bir şeydir. Meksika'da bu kurdları tuğla par-
çaları üzerinde pişirip şimendifer hattı boyundaki istasyonlarda yolculara 
satmak muʻtâd olmuşdur. Meksikalıların bu kurdları nasıl bir lezzet ile ekl 
eylediklerini gören Avrupalılar beyân-ı hayretden kendilerini alamıyorlar.

Meksika'nın bazı yerlerinde bir takım halk sinek yumurtalarını bir 
taʻâm-ı lezîz olmak üzere tanıyıp sofralarında dâimâ bu yemeği bulundur-
mağı kendilerine şeref addederler.

Memleket-i mezkûrenin bazı yerlerinde sinek yumurtalarının yenilmesi 
bir takım göller ve nehirler kenârlarında dünyânın hiçbir yerinde emsâli 
görülmemiş derecede külliyetli sinek vücûda gelmesinden neşʼet ediyor.

Çin'de kırlangıç yuvası yemeğinden başka birçok garîb yemekler daha 
vardır. Ez-cümle Çinlilerin on yedi, on sekiz gün kadar tavuğun altında 
kalarak artık civciv hâlini alacak olan yumurtaları yemeleri, salatalarında 
reçine yağı kullanmaları garâibdendir.
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[622] Kimyâger-i şehîr Berthelot

[623] KİMYÂGER-İ ŞEHÎR BERTHELOT

Berthelot, hayâtı ilim ve taharrîsinin 53'üncü senesine eren ve her an 
hayâtından birçok istifâde-i mühimme iktitâf olunan bu âlim hekîm, Fran-
sa'nın medâr-ı fahr u mübâhâtı olan ekâbir-i ilm ü hamiyetin, eʻâzım-ı fikir 
ve dehâetin biri ve belki birincisidir.

Bundan iki-üç sene evvel ellinci sene-i mesâʻîsi münâsebetiyle Sorbon-
ne Dârülfünûnu'nun büyük salonunda Berthelot nâm-ı muhteremine parlak 
bir resm-i tebrîk icrâ edildi.

Berthelot bütün mesâʻîsini insâniyetin refâh u terakkîsine hasretmiş ve 
bu yolda ne kadar büyük ve güzîn hizmetler îfâsına muvaffak olmuşdur. 
Bundan elli üç sene kadar evvel Gazların Temeyyuʻu hakkında yazdığı 
mühim bir muhtıra ile sâha-i teʼlîf ve mesâʻîye hatve-endâz olan bu muh-
terem âlim o andan beri tedkîkât-ı fenniyeden bir an hâlî kalmamış ve 
mahsûl-i keşfiyâtını bütün âlem-i insâniyete terk ve îdâʻ edegelmişdir.
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Berthelot bugün Fransa'nın umûm cihâna karşı makâm-ı tefâhurda gös-
terebileceği hemen yegâne bir dâhidir. Flaubert, Pasteur, Berthelot gibi her 
biri birer şuʻbede hâiz-i kemâl ve irfân olan sehpâ-yı dikkat ve faʻâliyetden 
bugün yalnız Berthelot ber-hayât bulunuyor. Birçok taharrîler, nazariyeler, 
keşifler, tedkîkler var ki, daha mehd-i zuhûrlarında iken tebâh ve bî-sûd 
olur ve feyfâ-yı matbûʻâtda bir kere parlar ve sonra ebediyen sönerler… 
Berthelot'nun muvaffakiyâtı ise bütün âlemi müstefîd etmek mazhariyetiy-
le tecellî-sâz [624] oluyor. Esâs-ı keşfiyâtının usûl ve terkîbinin (synthèse) 
sanâyiʻe tatbîkiyle sunʻî boyalar, kokular, eczâ-yı tıbbiye, mevâdd-ı ten-
vîriye yapılıyor. Zekâ-yı beşerin hüsn-i istiʻmâliyle tabîʻatın bile vücûda 
getiremediği gûnâgûn mahsûlât meydâna konuluyor ve bu vechile saʻâdet 
ve refâh-ı mâddî-i hayât süsleniyor, güzelleşiyor. Kâbil-i zerʻ olan arâzî-
deki azotun havâdaki mikrobların efʻâl ve teʼsîrâtıyla teceddüd eylediği de 
Berthelot'nun keşfiyâtındandır. Bu keşfin tenvîri sâyesinde değil midir ki, 
bugün zirâʻat muttasıl terakkî edip duruyor, topraklardan feyiz ve bereket 
taşıp dökülüyor?

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Emrâz-ı 
Cerrâhiye Muʻallim Muʻâvini ve 
Diş Tabîb-i Mütehassısı Kolağası 

rifʻatlü Halid Şazi Bey
Mr. Le Dr. Khalid Chazi Bey

Médecin-Dentiste

Masaj Mütehassısı izzetlü Doktor 
İzzet Emin Bey

Mr. Le Dr. Izzet Emin Bey,
Masseur
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Felsefede, fünûnda, hikemiyât ve siyâsiyâtda büyük bir behre ve vukûf 
sâhibi olan Berthelot Büyük Ansiklopedi nâmıyla intişâr eden külliyât-ı 
ulûm ve maʻârifin nezâret-i tahrîriyesini derʻuhde ederek birçok müşkilât 
ve gavâile göğüs germiş, nihâyet bu eser-i cesîm ve mühimi [625] ser-
hadd-i ikmâle erdirmişdir. André Berthelot, Philippe Berthelot nâmındaki 
iki dürdâne-i tesellî de Berthelot'ya lâyık birer necl-i necîb olarak büyüdü-
ler, bu eserin kâffe-i umûrunda, taharrî ve tahrîrin bütün aksâmında baba-
larına yardım eylediler.

Berthelot'nun bu merâsim-i tebrîkiyesi esnâsında bir mesʼele ortaya sü-
rülmüşdür. Şübhesiz Berthelot bir dâhidir. Fakat dehâ nedir? Acabâ dehâ 
ehli fıtraten başka bir istiʻdâd ve kâbiliyet-i idrâkiyeyi hâiz midir? Bu 
mesʼele pek yeni bir şey değil. Ara sıra meydân-ı tedkîke konulur ve sonra 
yine mübhem taʻbîrler ile geçişdirilir. Rûhun, dimâğ-ı maʻnevînin birçok 
tecelliyâtı gibi dehâ dahi daha uzun bir müddet idrâk-ı beşerden istitâr 
edecekdir. Belki de beşer dehâyı anlayamayacakdır. Rûhiyûnun bu bâbda-
ki tedkîkleri, dehâ hakkında Toulouse, Régis ve Lombroso gibi en meşhûr 
rûhiyûnun nazariyâtı bir kanâʻat-ı kâmile ifâde edemiyor.

Bu resm-i kabûl esnâsında Doktor Toulouse, Berthelot'ya keşfiyâtında 
ne gibi bir muhâkeme-i fikriyeye tebaʻiyet etdiğini sormuş, Berthelot ise 
herkesin taʻaccüb ü hayreti arasında o keşfiyâtın birdenbire durup durur-
ken zihnine tulûʻ ediverdiğini, [626] söylemişdir. Pasteur de böyle diyor-
du. Lavoisier de müvellidü'l-humûzasını böyle bulmuşdu. "Tulûʻât" nâmı 
verilmek iktizâ eden şu hâlet-i rûhiye daha uzun müddet bir muʻammâ-yı 
mübhemiyet-intimâ hâlinde serâir ve hafâyâ arasında câygîr olacak gibi 
görünüyor.

Berthelot nutk-ı cevâbî-i şükrân-âmîzinde diyordu ki:

"-Bizim ihrâc etdiğimiz mevkiʻ-i îcâd ve ihtirâʻda kendi şahsiyetimi-
zin, saʻy-i zâtîmizin dahli pek azdır. Bütün bu tecelliyâtı eslâfın ulüvv-i 
himemâtına medyûnuz. Herkesi kabûle müheyyâ olan o mâlikâne-i müşte-
rek-i ilm ü ahlâka, o müebbedât-ı hikmet ve sanʻata bugün bizim nâçîz bir 
şey ilâve edebilmekliğimiz yine bizden önce yaşamış, çalışmış, düşünmüş 
olan ensâl-i necîbe-i beşeriyenin mesâʻî-i ber-güzîdesi sâyesindedir. Bu-
gün ulviyet ve iktidârını, şaʻşaʻa-i ikbâlini tebcîl ü takdîr etdiğimiz fenni 
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eslâfımızın hayrı, himmeti, dikkati, verziş-i mütemâdîsi vücûda getirmiş-
dir. Bundan başka ortada bir müşâreket-i fenniye, bir uhuvvet-i ilmiye, bir 
sofra-i bî-imtinân-ı ilm ü edeb vardır ki, erbâb-ı ilm ü fen, teşebbüsât-ı 
şahsiyeleri ne olursa olsun, ulemâ ve mütefenninîn-i mevcûdenin vakf ve 
ibzâl etdikleri bu mesâʻî-i muhallede ve mebrûreden her gün hisseyâb ve 
müstefîd olmakda ve işte bu terâfuk u tevâfuk iledir ki, hakâyık-ı eşyâ, 
dakâyık-ı umûr keşif ve tedkîk olunabilmekdedir".

Koca Berthelot dâr-ı mesâʻîsinde 
kendisini isticvâba gelen meşhûr bir mu-
harrire de:

"-Efendim, beşeriyetin bugün mezâ-
riʻ-i istifâdeye saçdığı dâne-i ulûm o 
kadar nâmiyedâr ve feyz-nisâr oldu ki, 
aʻzâ-yı hazmiyemiz hangi birini intihâb 
edeceğinde şaşırıyor. [627] İşte her gün 
dâr-ı mesâʻîme ufak bir mesʼele-i fen-
niye hakkında bile şu cihân-ı terakkînin 
uzak ve yakın nikât-ı mütenevviʻasından 
yüzlerce mücelledât vürûd ediyor. Bun-
ları bir kuşbakışıyla süzerken şu müte-
şettit ve bedâyiʻ-nisâr mesâʻînin pek 
azına kesb-i vukûf edebildiğime esef 
ediyorum. Efendi, terakkiyât-ı asriye 
pek vâsiʻ, âdetâ lâ-yetenâhî bir ufuk hâ-

lini aldı. Âtî daha geniş, daha muʻazzam, daha nemâdârdır. Âh ömrüm olsa 
da o bahtiyâr günleri görsem!.." [demişdir.]

Kendisiyle berâber bu hakîkat-perest üstâdın daha çok zamân, mesʻû-
dâne yaşamasına biz de duʻâ ederiz. Yaşasın, tûl-i müddet muʻammer ol-
sun. Hayâl meyâl gördüğü o ufk-ı terakkî ve saʻâdetde birçok güneşlerin 
parladığını, bu seyl-i nûr u ziyâ altında dinlenen beşerin mesʻûd u şâdân, 
müsterih u ferhân olduğunu görsün…

Düşününüz, büyük bir rûhun şu emel-i rûh-nevâzı ne kadar büyük ne 
kadar ulvî ne kadar nezîh ve samîmîdir!..

Eczâhâneler Müfettişi izzetlü 
Doktor Tahir Beyefendi

M. Le Dr. Tahir Bey
Inspecteur des Pharmacies
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[628] KALAYLI KABLAR, MİNALI KABLAR VE KURŞUNLA 
TESEMMÜM

Hıfz-ı sıhhatin mühim bir faslını da evânî teşkîl eder. Kabların mücellâ 
ve temiz olmalarına dikkat etmekle berâber cinslerini, yapıldıkları mâd-
deleri de nazar-ı ehemmiyetden uzak bulundurmamalıdır. Bizde evvelden 
beri bakır kablar kullanılıyor. Bunların bakırlarını setr etmek ve derûn-
larına konulan etʻimedeki mevâddın bakırı eritip de tesemmümâta sebeb 
olmasına meydân vermemek üzere üzerleri bir ince kalay tabakasıyla setr 
olunuyor.

Fakat kalay erimez mi? Evet, o da erir. Fakat pek az erir. Erimesi için de 
pek şiddetli ve müessir eridiciler lâzımdır. Asıl tehlike kalayın erimesinde 
değil, tağşîşindedir.

Kalay nelerle tağşîş ediliyor? Bugün kalayı en ziyâde kurşunla tağşîş 
ediyorlar. Yemeklerin eritdiği kurşun mevâdd-ı gıdâiye ile berâber bedene 
girmekle birçok ârızât-ı vahîmeye, felclere, maʻlûliyetlere sebebiyet veri-
yor. Kurşun esâsen pek semdâr bir maʻdendir. Kurşunun böyle erimiş ve 
mevâdd-ı gıdâiyeye karışmış olan kısmının teʼsîri rovelverin ağzından çı-
kanlardan daha fenâdır. Ekseriyâ tedrîcî tedrîcî her yemekde bir-iki santig-
ram alınan bu zehr-i maʻdenî, bedende terâküm ede ede müzmin ve berbâd 
birçok hastalıkları daʻvet ediyor. Bize memâlik-i ecnebiyeden gelen kalay 
zâten fabrikalarında kurşun ile, bazen çinko (tutya) maʻden-i semdârıyla 
tağşîş edildiği hâlde bu kifâyet etmiyormuş [629] gibi bir de kalaycılarımı-
zın, evânî kalaylayanların kalayı ayrıca kurşun ile karışdırmaları işi fenâya 
sardırıyor.

Esâsen bir kalayda kurşun hiç mi hiç bulunmamalıdır yâhûd bulunursa 
pek az yani yüzde yarım kadar bulunabilmelidir. İşte evânî-i beytiyesini 
kalaycı dükkânına götüren her reîs-i âile kalayın bu mağşûşiyet-i muzâʻa-
fesini nazar-ı dikkate alarak kalaycının kullanacağı kalayın sâfiyetinden 
emîn olmalı ve öyle doğru özlü bir kalaycı arayıp bulmalı ve efrâd-ı âile-
sini tesmîm ederek birçok emrâz-ı asabiye ve vahîmenin zebûn-ı kahr u 
âlâmı etmeğe müsâʻade etmemelidir.

***
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Bugünlerde bazı evlerimizde beyâz veya minalı demir kabların istiʻmâ-
li taʻammüm etdi. Birçok evlerde matbah takımlarının yerine bu minalı 
kablar kâim oldu. Fakat bunların yüzünden de birçok mazarratlar görü-
lüyor. Âdetâ hayât tehlikeye düşüyor. Kenârlarından düşen mina parçala-
rı yemeğe karışarak miʻdeye, bağırsaklara inince onları iltihâblandırdığı, 
hattâ bazen ameliyât-ı cerrâhiye icrâsını bile istilzâm eylediği Avrupa'da 
pek çok görüldü. Fransa etıbbâsından Doktor Garnier ve Doktor Simon'un 
hikâye eyledikleri bir vakʻadan anlaşılıyor ki, bu minalı kabların tehlikele-
ri yalnız bundan da ibâret değildir. İşte vakʻa şu sûretle cereyân etmişdir:

Sekiz yaşında bir çocuk muʻannid bir ishâle tutulur. On beş günden 
beri kuru sebze ezmesi, yumurta, husûsuyla minalı demirden maʻmûl bir 
âlet-i mahsûsada kıyılmış etden başka bir şey [630] yememiş. Bir sabâh 
bakarlar ki, çocuğun yüzü âdetâ sarılık olmuş gibi sapsarı kesilmiş. Buna 
ve avârız-ı sâireye nazaran çocuğun tesemmüm etmiş olduğunu ve aradan 
çok geçmeden et koyup kıydıkları ve ezdikleri âletin kenârlarından mina 
parçaları dökülerek etin içine karışdığı anlaşılır. Mina parçaları tahlîl edi-
lince yedi gramında yirmi altı santigram yani yüzde otuz yedi nisbetinde 
kurşunu hâvî olduğu meydâna çıkar.

Bu nevʻ tesemmümâta ötede beride çokça tesâdüf edilmekde olduğuna 
bakılırsa minalı demir kabların dahi muhâtaradan âzâde olmadıkları zâhir 
olur.
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[631] SITMA, SITMANIN TAHRÎBÂTI VE SİVRİSİNEKLER

Kürre-i arzın her noktasında âsâr-ı tahrîbâtına tesâdüf olunan hastalık-
lardan biri de sıtmadır. Evet, sıtmanın husûsî bir memleketi yokdur. Her 
iki kutbun arasında bulunan kıtaʻât-ı arzda sıtmanın teʼsîrât-ı müzmine ve 
seyyiesi görülmekdedir.

Bu hastalığın en büyük fenâlığı su sâyesinde, sulak yerlerde husûle 
gelmesidir. Suyun füyûzât-ı nâmiyesinden istifâde etmek üzere arzın en 
sulak, en münbit aksâmına yerleşen insânlar sıtma gibi büyük bir mâniʻa-i 
terakkîye, bir hâil-i ezvâka, bir semm-i muhrib-i hayâta tesâdüf etdiler… 
En eski edvâr-ı târîhiyeden şu aʻsâr-ı terakkiyâta kadar beşeriyet sıtmanın 
teʼsîrât-ı muhribesinden âzâde kalamamış ve birçok merâkiz-i medeniye 
ve zirâʻiye sıtmalı oldukları için birer şûrezâr, birer bataklık hâline gelmiş-
dir. Sıtmanın harîtasına inʻitâf eden enzâr-ı tedkîk büyük bir havf u hırâs 
ile rücûʻ ediyor. Roma'dan Tonkin'e, İsveç'den Ümidburnu'na kadar hemen 
bütün arz sıtma ile hâlet-i işbâʻiyeye gelmişdir.

Sıtma memâlik-i bâridede pek müzmin ve batî bir tarzda icrâ-yı teʼsîr 
etdiği hâlde ekâlîm-i muʻtedilede teʼsîrini artdırıyor. Hele hatt-ı istivâ ci-
hetlerine doğru ânî ve müdhiş bir savlet gösteriyor, [632] uzviyet-i beşe-
riyeyi bir hamlesiyle mahv u perîşân ediyor… Memâlik-i hârrede görülen 
o servet-i ezvâk u safânın yanı başında hâzır bulunan bu hummâ-yı habîs, 
tabîʻatın en dil-sûz tezâdlarından birini irâʼe edebilir!...

Sıtma Nasıl Oluyor?
Memleketimizin birçok nikâtında görülen bu hâlet-i maraziyeyi taʻrî-

fe hâcet bile yok… Hele Rumeli ahâlîsi, Yanyalılar, Adanalılar, Akdeniz 
sevâhilinin birçok nikâtında, göl kenârlarında iskân edenler buna pek bi-
gâne değildirler. İşte bir zavallı çiftçi, içinde bir fenâlık hissediyor, gönlü 
bulanıyor, etlerinde ufak bir sızı var, ara sıra bir titreme, bir baş ağrısı 
hissediyor; artık emîn olunuz sıtma nevbeti başlayacak… Fakat bu ber-
bâd nevbet ne sıkıntılıdır! İşte ilk safhası başlıyor! Hasta üşüyor, titriyor. 
Titreme ilk önce içinden, âdetâ ciğerlerinden başladı. İşte dişleri birbirine 
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değerek bir cakcaka-i dil-hırâş çıkarıyor. Zavallı bir türlü ısınamıyor. Bü-
tün bedeni bir zelzele-i bürûdet-engîz içinde çalkanıyor… Gitdikçe tüy-
leri ürperiyor, yüzü, ayakları soğuyor, sıkıntı son derecede. Yüzü soluk, 
hâli perîşân, sesi kısık, nabzı alabildiğine atıyor… İdrâr ise pek bol. Âdetâ 
su gibi berrâk. Hastanın üşümesine rağmen koltuğu altına tatbîk olunan 
mikyâs-ı harâret, harâret-i bedeniyenin artdığını hattâ bazen 40 derecenin 
fevkine bile çıkdığını îmâ eder… Bu hâl-i zucret ancak bir-iki sâʻat kadar 
sürerse de ıztırâbının şiddetinden insânı hayâta geldiğine, yaşadığına bin 
defa pişmân eder… O andan iʻtibâren hastalık ikinci bir safhaya geçer. 
Harâret-i [633] beden birdenbire fırlar, hasta o kadar şiddetli harâret içinde 
kalır ki, zavallıya dünyâ cehennem oluverir. Üzerinden yorganı, elbiseyi, 
her şeyi atmağa çalışır. Biraz serinlemek için yatağı içinde muttasıl kıv-
ranıp durur. Nabız yine bütün şiddetiyle atar. Deri kuru, vech kıpkırmızı, 
teneffüs sürʻatli olur. Harâret ve hummâ şiddetli ise hezeyânlar, sayıkla-
malar baş gösterir. Susuzluk son dereceye varır. Hasta testilerle su içer de 
yine kanamaz. Bu da bir-iki sâʻat kadar sürer.

Üçüncü safhada deri yavaş yavaş ıslanmağa, her tarafdan mebzûl bir 
ter boşanmağa başlar. Hasta biraz kendine gelir. Harâret birdenbire düşer. 
O aʻrâz-ı şiddetin hepsi birden zâil olur. Bu safhanın müddeti ötekilerden 
daha uzundur. Sonra bîçâre adam uykuya, müsterih ve müreffeh bir hâb-ı 
taʻb-rübâya dalar. Uyanınca dudaklarında marazın cerîha-i nişânedârı ol-
mak üzere uçuklar, ufak çıbanlar görülür…

Bu levha-i aʻrâz hastalığın bizim iklîmlerdeki hâlidir. Bir kere de aşa-
ğılara, hatt-ı istivâ civârlarına doğru ininiz. Oralarda maraz mübtelâsını 
afvetmeyen bir sâil-i dehşet-engîz hâlini alır. Hasta sıcaklıkdan bir türlü 
baş almaz. Dâimâ ufak bir hummâsı var. Fakat biraz sonra bu hummâ bir-
denbire kesb-i şiddet eder, artar. Âdetâ hayâtla kâbil-i teʼlîf olamayacak bir 
hâle gelir. Hasta bu ilk nevbetde bitmese bile ikinci bir nevbet her hâlde 
ân-ı zevâli, nevbet-i mahv u zevâli olur. İşte ekâlîm-i [634] hârrede müs-
taʻmereler vücûda getirmek üzere akın akın giden Avrupalıların istîlâ-yı 
servet-cûyânelerine en ziyâde mukâvemet ve mümânaʻat gösteren hep bu 
şedîd, bu ânî ve habîs sıtmalardır. Tedâbîr-i lâzıme ittihâz edilmeyecek 
olursa ilk muhâcirler bunun elinden öyle kolay kolay kurtulamazlar… 
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Hummâ-yı habîs ekseriyâ uzun ve ihtizâr-engîz uykular yâhûd elîm, fecîʻ 
ihtilâclar ve teşennücler hâsıl eder. Böyle sıtmaların birçoğu sıtma oldu-
ğu anlaşılmadan mübtelâsını mezâra göndermekdedir. Bu sıtmalar güneş 
çarpması, sekte, damla, sancı veya şiddetli ağrı sûretinde başlamakda ve 
az bir müddetde ölüme müncer olmakdadırlar. Hele bazılarında hasta titre-
mez bile. Yalnız cild birdenbire soluk bir renk alır. Yüz buz gibi olur. Ses 
kısılır. Hastanın her tarafından soğuk ve yapışkan bir ter boşanmağa baş-
lar. Zucret pek dehşet-engîz olur. Iztırâb hadd-i gâyeye varır. Nefes almak 
son derece güçleşir. Ağızdan çıkan havâ-yı teneffüs bile buz gibi soğumuş-
dur!... Nabız hafîf ve serîʻ, vech âdetâ bir meyyit sîmâsına karîbdir. Bazen 
de hastadan hummânın nihâyetinde seyl gibi ter boşanmağa, zavallı vücûd 
teʼsîr-i maraz ile âdetâ buz gibi erimeğe, su olup akmağa başlar. Böyle bir 
hâlin zucret ve ıztırâbı pek hevl-nâkdir. Husûsuyla sonra beden yine soğur. 
Âdetâ kar altında kalmış gibi donar. Bu ilk nevbet mûcib-i memât olmasa 
bile ikinci bir nevbet her hâlde vahîm ve memât-engîzdir.

***

[635] Bizim iklîmlerde sıtma bu teʼsîrât-ı şedîdeyi göstermese bile yine 
tedâvî edilmezse vehâmet-i âkıbet muhakkakdır. Nevbetler tekrâr ede ede 
hastada bir kansızlık peydâ olur. Renk rû, türâbî ve donuk olur. Sû-i kınye 
denilen şu hâl neden ileri geliyor? Çünkü her sıtma nevbeti kanımızın bir 
milimetre mikʻabındaki küreyvât-ı hamrâsından, revnak ve mâye-i hayât 
ve teneffüs olan o kırmızı küreciklerden yüz binlercesini telef ediyor, mahv 
u harâb eyliyor. Bunun netîcesi tabîʻî bir "iflâs-ı demevî", bir kansızlık, bir 
ziyâʻ-ı levn-i hayâtîdir. Hasta, nevbetler tekerrür etdikçe zaʻîflemeğe, düş-
künlükden, yorgunlukdan, baş ağırlığından, çarpıntılardan şikâyet eyleme-
ğe başlar. Bu gibi sıtmalılarda dalağın hacmi pek büyümüşdür. Bazen bu 
büyüyüş o kadar ziyâde olur ki, hastanın karnı gebe imiş gibi şişip kabarır. 
El karın üzerinde gezdirilirse büyük bir kitle, bazen kasıklara kadar inen, 
bâğlarının, râbıtalarının gevşemesinden dolayı karnın ötesinde berisinde 
gezen kocaman bir şiş hissolunur. Bu şiş böyle kalsa ne ise, fakat hasta sol 
tarafına kantarlarla sıklet asılmış gibi müteellim olur, âdetâ o taraf çekilir, 
gerilir. Artık bu kadar bir şişin karındaki aʻzâ-yı mühimme-i hayâtiyeyi ne 
hâle getireceğini siz düşününüz!
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Karaciğer dahi dalak gibi şişer, kanla tıkanır, bazen karnın kısm-ı aʻza-
mını dolduracak bir hacim alır. İnsân sağ tarafında, arkasında, omuz başla-
rında bir ağırlık, husûsî ve zucret-engîz bir elem hisseder.

İş bu kadarla kalmaz. Sıtmanın bedende hâsıl etdiği [636] tahavvülât 
daha şümûllüdür. Akciğerlerde, nefes borularında yaralar, iltihâblar hâsıl 
edebilir. Müzmin iltihâbât, kasabâtlar, senelerce süren zâtü'r-riʼeler peydâ 
eyler. Sıtmanın teʼsîr-i müzminiyle gözlere, rüʼyete dahi halel târî olur. 
Nihâyet iş ilerledikçe ilerler. Bedenin dûçâr olduğu sefâlet ve düşkünlük 
hayâtı tehlikeye koyacak bir hâle gelir.

İşkodra Sıhhiye Müfettişi 
ve Merkez Tabîbi izzetlü 

Feyzullah Bey
Mr. Le Dr. Feïzullah Bey, 

Inspecteur sanitaire de Scutari 
(dʼAlbanie)

Edirne Belediye Tabîbi izzetlü 
Rahmi Bey

Bidâyeten nazar-ı ehemmiyete almadığımız âdî bir sıtma yalnız sıhha-
timizi değil, hayâtımızı bile tehlikeye koyar. Sıtmanın bu son devirlerinde 
renk büsbütün türâbî ve âdetâ kurşun tılââtı gibidir. Dalak ve karaciğer 
bütün karnı doldurur. Karna su dolar, idrârda zülâl bulunur. İshâller, cüzʼî 
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bir sebeble başgösteren muʻannid burun kanamaları, bacaklarda iyi olmak 
bilemeyen çıbanlar görülür. Düşününüz: Böyle bir beden vereme ne kadar 
müstaʻiddir! Sıtmalılarda karaciğer ve böbrek iltihâbları, akciğer âfâtı da 
pek çok görülmekdedir.

***

[637] Kosova Sıhhiye Müfettişi 
Tabîb izzetlü Kâmil Beyefendi

Mr. Le Dr. Kiamil Bey, Inspecteur 
sanitaire de Cossovo

Selanik Sıhhiye Müfettişi Tabib 
izzetlü Rıza Servet Beyefendi
Mr. Le Dr. Riza Servet Bey,

Inspecteur sanitaire de Salonique

Öyle yerler var ki, bütün ahâlî böyle sapsarı bir renkde ve yerlerinden 
kımıldanamayacak bir hâldedir. Hattâ bunlardan nevbete hiç tutulmayan-
larda bile bu tesemmüm-i müzminin alâimi, şu sû-i kınye-i merzegiye gö-
rülmekdedir…

Göl kenârlarında, bataklıklarda yaşayan bu gibi sefâletzedegânın sîmâ-
yı türâbîsi cidden şâyân-ı dikkatdir. Hattâ bunların evlâdı bile öyle bir 
sîmâ-yı hâkiyâne ile doğar. Mini mini yavrularda daha doğarken dalak 
ve karaciğerin bütün karnı dolduracak kadar büyümüş oldukları görülür. 
Hulâsa, bu zavallı adamların hayâtı bir ıztırâb-ı dâimîdir. İçlerinde otuz-
kırk yaşına erenler pek nâdirdir!...
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Fakat sıtma her vakit böyle küşâde bir sîmâ-yı vuzûh ile görünmez. Ba-
zen bir elem-i asabî, hattâ bir maraz-ı asabî şeklini alır. Sıtmayı gizleyen 
bu asabî ağrılar ekseriyâ kafada, kaburgalarda, [638] memelerde, miʻdede, 
bağırsaklarda, yürekde takarrür ederler.

Bazen sıtma yerine ihtikânlar, nezfler hâsıl olur. Bazen de sıtma burun 
kanaması, nezle, bâdemcik, mütekattıʻ ishâller hâlinde bedîdâr olur. Ro-
matizma gibi aʻrâz verir. Öksürük, yarım baş ağrısı, hıçkırık, dîk-ı nefes 
hâsıl eder.

Hulâsa, görülüyor ki, âdî bir sıt-
manın sonu büyük bir vehâmete, 
gûnâgûn maʻlûliyetlere müncer ola-
biliyor. Binâenaleyh sıtmayı ehem-
miyetsiz görmemeli ve mümkün 
mertebe sıtmadan âzâde bulunmağa 
çalışmalıdır.

Sıtma Sârî midir?
Eskiden sıtmanın sirâyetine ina-

nılmıyordu. Sirâyetine inanılan 
zamânlarda dahi havâ ile, bozuk ve 
müteʻaffin havâ ile sirâyet etdiği zannolunuyordu. Fakat bundan yirmi 
sene evvel Fransa etıbbâsından meşhûr Muʻallim Laveran sıtmaya müb-
telâ olanların kanında birçok şekle giren husûsî ve hurdebînî bir hayvâncık 
keşfetdi. Buna "huveyn-i demevî" nâmı veriliyor. Birçok hastalık mikrob-
ları nebâtî oldukları hâlde sıtma mikrobu nebâtî değil. O hâlde sıtma mâ-
demki mikrobdan ileri geliyor, demek sirâyet de eder. Zâten sirâyeti biz 
kendimizde görüyoruz. Sıtmalı bir yerde az bir müddet duranlarda bile 
sıtma görülüyor.

[639] Vâsıta-i Sirâyet Ne Gibi Şeylerdir?
İşte bu mesʼele ancak şu son günlerde hallolunabildi. Gerek Muʻallim 

Laveran gerek Londra'nın Emrâz-ı Ekâlîm ve Menâtık-ı Hârre Mektebi 

Sıtmalıların kanında bulunan 
hayvâncıklar
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Muʻallimi Patrick Manson, mikrobların bir insândan diğerine sivrisinek-
ler vâsıtasıyla nakledildiğini isbât eylediler. Sivrisinekler nevbet esnâsın-
da hastanın kanında ve kanın da küreyvâtı üzerinde karârgîr olmuş olan 
mikrobları kanla berâber emiyor ve sonra bunu götürüp sokacağı, ısıracağı 
sâir insân ve hayvâna âdetâ aşılıyorlar. Binâenaleyh sıtmalı yerlerde seyâ-
hat edeceklere sivrisineklerden sakınmak, güneş gurûb etdikden sonra aslâ 
odadan, kapıdan dışarı çıkmamak tavsiye olunur. Çünkü sivrisinekler gece 
yuvalarından çıkarak gıda ararlar. Gündüz ise hâb-ı istirâhate dalarlar.

Londra'da Emrâz-ı Menâtık-ı Hârre Mektebi Muʻallimi Patrick Man-
son icrâ eylediği iki tecrübe-i hakîmâne ile bu mesʼeleyi en vâzıh sûretde 
isbâta muvaffak olmuşdur. British Medical Journal cerîde-i tıbbiyesi bu 
tecârübü şu vechile hulâsa ediyor:

"-Doktor Manson'ın tecrübeleriyle iki maksad isbât olunuyor: Bu mak-
sadın biri, hiç sıtma eseri olmayan yerlere sıtmalı yerlerin sivrisineklerini 
getirtir ve oradaki sağlam adamları ısırtırsanız o adamlar da sıtmaya tutu-
luyorlar. Diğeri, sıtmanın en ziyâde hüküm-fermâ olduğu yerlerde, fenâ ve 
bozuk bir havâ teneffüs etmekle berâber sivrisineklerin ısırmalarına mey-
dân verilmezse insân sıtmaya tutulmuyor.

Birinci maksadın isbâtı için Manson, Roma'da sivri[640]sineklerin en 
çok bulundukları bir yere bir kovan sivrisinek yavrusu ayırarak bunları 
beslemiş, hadd-i kemâle getirmiş, hepsini birden ince bezden yapılmış bir 
kafese koymuş, sonra sıtmalı bir adamı o aç sivrisineklere sokturmuş. Ta-
bîʻî bu sinekler sıtma mikrobları ile âlûde olmuşlar. Sonra bu sinekleri 
şimdiye kadar kendisinde hiçbir sıtma vukûʻâtı meşhûd olmayan bir şehre, 
Londra'ya getirmiş.

Londra'da bu sineklere sâlim bir şahsı, bizzât kendi oğlunu iki-üç defa 
ısırtmış, birkaç gün sonra çocuk muztarib olmağa başlamış, nihâyet beş-al-
tı gün sonra sıtmaya tutulmuş ve kanında sıtma mikrobu bulunmuşdur. İşte 
birinci maksad isbât olundu. Tabîʻî sonra çocuk kinin ile tedâvî edilerek 
kurtarılmış.

İkinci maksadın isbâtı daha şâyân-ı dikkatdir. Manson, Londra'da beş 
şahsın iskânına müsâʻid bir kulübe yaptırmış. Bu kulübenin açık yerlerini, 
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pencerelerini gâyet ince örülmüş bir maʻdenî kumaşla örtmüş. Bu kumaşın 
nesci dahi aralıklarından sivrisinekler geçemeyecek kadar sık örülmüş.

Bu kulübe yazın en şiddetli bir zamânında Roma civârındaki Ostia kır-
larına nakledilmiş. Burası arzın en sıtmalı yeridir. Herkes orada sıtmaya 
tutulur. Kulübeye beş adam konulmuş. Doktor Sempon?!, Doktor Lav?!, 
Mösyö Terci, iki de İtalyan uşak. Bu adamlar gündüz istedikleri gibi gezip 
dolaşıyor, fakat güneş gurûb etmeden evvel kulübelerine avdet ediyorlar-
dı. Bütün gece maʻdenî kumaşın aralıklarından [641] sızıp gelen bataklık 
havâsını teneffüs etdikleri hâlde sivrisinekler içeriye giremedikleri için bu 
beş adamın hiçbiri sıtmaya yakalanmıyordu.

Hâlbuki kulübe civârında iskân etdikleri hâlde bu gibi vesâit-i tahaf-
fuziyeden mahrûm olan halkın hepsi de sıtma nevbetleri altında tiril tiril 
titriyorlardı.

İşte bu iki tecrübe vâzıhan anlatıyor ki, iş sıtmalı yerlerin havâsında 
değildir. Sıtmayı her tarafa neşreden, sizi sıtmalı eden hep oradaki müzʻic, 
müezzî sivrisineklerdir.

***
Sıtmaya Tutulmamak İçin Ne Gibi Tedâbîre Tevessül Etmelidir?
Evet, her şeyde olduğu gibi bunda da hastalığa tutulmamak, tutuldukdan 

sonra vesâit-i şâfiyeye mürâcaʻat etmekden daha iyidir. En iyisi sıtma yüzü 
görmemek, halkın taʻbîri vechile "musâbında izâlesi kâbil olmayan işârât-ı 
maraziye terk eyleyen" bu fenâ hastalığın teʼsîrât-ı muzırrasına maʻrûz 
olmamakdır. Bunun için ne yapmalı? En kolay tedbîr sivrisineklerden 
sakınmakdır. Bir yerdeki bütün sivrisinekleri öldürmeğe yeltenmek gayr-ı 
kâbil-i tatbîk bir tedbîrdir. Çünkü o gün mevcûd olanlar öldürülse bile 
bir tarafdan bataklıklar, göller, durgun sular bu muzır hayvânâtı yine yüz 
binlerce ve âdetâ sürülerle yetişdirerek etrâfa intişâr etdirirler. Binâenaleyh 
en iyisi insân sivrisineğe kendini sokturmamakdır.



1503

[642] Sivrisineğe ve sıtmaya karşı tedâbîr
1-Kulübe kapısında tel kafes 2-Tel cibinlik 3-Yüzlerine peçe örtmüş şimendifer 

amelesi 4-Tel kafeslerle sıtmadan sâlim kalmış bir âile
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[643] Sivrisinek ve sıtma
1, 2-Sivrisinek 3-Sıtmalılar 4-Seyyâr sıtma hastahânesi 5-Tabîb ve sıtmalılar
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Sivrisinekli yani sıtmalı bir memleketde mesken intihâbı [644] hâiz-i 
ehemmiyetdir. Öyle bir şehrin yüksek yerindeki evleri intihâb etmeli ve 
evlerin de en üst katında oturmalıdır. Bataklık veya su cereyânları civâ-
rındaki evlerden kaçınmalı; ağaçlıklardan, bâğçelerden mümkün mertebe 
uzak olmalıdır. Büyük şehirlerde en ortadaki evler sivrisineklerden ve sıt-
madan bi'n-nisbe âzâdedirler. Kırlarda, 
sahrâlarda ağaçsız yerler yâhûd ağacı 
seyrek mahallerden daha iyidir. Çün-
kü cereyân-ı havâ daha ziyâde olur ve 
ağaçların, bâğçelerin iskâsından hâsıl 
olacak sunʻî bataklığın teʼsîrât-ı mu-
zırrasından da âzâde bulunulur. Bu gibi 
evlerin etrâfına sıtma ağacı gibi şeyler 
dikmek şâyân-ı tavsiyedir. Mısır'da 
sivrisineklerin şerrinden âzâde kalmak 
için evlerin etrâfına genegerçek ağaç-
ları dikiyorlar. Hattâ Profesör Gaillard, 
Cezayir'deki seyâhati esnâsında dâimâ 
genegerçek saksıları bulunduruyor ve 
o sâyede sivrisinek şerrinden masûn 
bulunuyordu. Bu kadar kolay, emîn ü 
sâlim bir vâsıtaya bizim sıtmalı yerler 
ahâlîsinin de mürâcaʻat etmeleri îcâb 
eder.

Kır evlerinin sivrisinek şerrinden masûn bulundurulması için evden 
birkaç adım ileri mesâfede müteʻaddid yerlerde lambalar yakmalı, bu 
lambaları geniş birer tabak içine oturtmalı, tabağın dibinde de biraz pet-
rol bulundurmalı. Gece vakti sivri[645]sinekler ziyâya koşar ve lambaya 
çarpdıkdan sonra tabağın içine düşerek telef olurlar. Bu lambalardan biri 
dahi akşam yatak odasına yakın bir odaya vazʻ olunur. Geceleyin yatak 
odasının pencereleri erkenden kapadılır ve içeride ziyâ bulundurmama-
ğa dikkat edilirse râhat râhat uyumak mümkündür. Bazı memleketlerde 
evlerin önünde âteş yakılarak hâsıl edeceği duman ile sivrisinekler defʻ 
ediliyor. Bir gece kırda ve açık havâda yatmak mecbûriyeti tahakkuk eder-

Manastır Sıhhiye Müfettişi Tabîb 
izzetlü Mehmed Fuad Bey

Mr. Le Dr. Mehmed Fuad Bey,
Inspecteur sanitaire de Monastir
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se bu vechile âteş yakmak fâidelidir. Mûziyât âteşe düşüp yanarlar. Bir de 
dumana doğru yaklaşmağa cürʼet edemezler.

Bazı yerlerde sivrisinek hücûmuna 
karşı geceleyin yatarken başı bir bez 
torba içine koymak, ellere birer eldiven 
geçirmekle müdâfaʻa-i nefs ediliyorsa 
da bundan o kadar fâide görülemeye-
ceği gibi sivrisineklerin sükkân-ı tabîʻî-
sinden bulunduğu sıcak memleketlerde 
dahi bu usûl kâbil-i tatbîk değildir.

Bizim buralarda da kullanılan cibin-
liklerin pek çok fâidesi görülüyor. Bunu 
kabaca bir tülbendden yapmak ve yata-
ğın üzerindeki gergefvârî bir çerçeveye 
geçirmek îcâb eder. Çerçeve pek yük-
sek olmamalı ki, şâyed içeriye bir-iki 
sivrisinek girebilirse yatan adam eliyle 
tutup öldürebilsin. Bir de [646] cibinli-
ğin aşağı ucunu döşek altına iyice yer-
leştirmeli ki, mûziyât aşağı tarafdan da 
giremesinler. Bir odadaki sivrisinekleri 

defʻ edebilmek için en iyi vâsıta nezle otu yâhûd âkır-ı karhâ otu tütsüsüdür. 
Sivrisinekler bu tütsünün teʼsîriyle bayılıp yere düşerler. Hemen süpürülüp 
itlâf edilmeleri çâresine bakmalıdır. Bu usûl Amerika'daki Hudson Körfezi 
kırlarında cârîdir. Havro?! ismindeki bir Amerika tabîbi bu otları iyice tartîb 
etdikden sonra çamur gibi yoğurmağı ve mahrûtî parçalar hâline koyarak 
kurutdukdan sonra îcâbında yakmağı tavsiye ediyor. Bu parçalar hem yavaş 
yavaş yanar hem de kesîf bir duman hâsıl ederlermiş.

Bazıları da ellere, yüze ve ayaklara petrol sürmeği tavsiye ediyorlar 
ki, artık o kerîh kokunun hâsıl edeceği izʻâcâta dayanmak her yiğidin kârı 
değildir. Bu husûsda katranlı suyun da pek büyük fâidesi görülüyormuş. 
Acıağaç suyu ve daha birçok rûhlar, yağlar tavsiye ediyorlarsa da bir fâide 
hâsıl edip etmeyecekleri meşkûkdur.

Yanya Sıhhiye Müfettişi Tabîb 
saʻâdetlü Mustafa Beyefendi 

hazretleri
S. Ex. Le Dr. Moustafa Bey,
Inspecteur sanitaire de Yania
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Memleketimiz muʻtedil, sulak, kısmen hâr bir iklîm-i latîf olduğu için 
yazları sivrisineklerin hücûm ve izʻâcâtından şikâyet etmemek mümkün 
olamaz. Hattâ sevâhildeki bazı yerlerde ahâlî yazın kasaba ve şehirlerde 
hiçbir vechile iskân edemeyerek yaylalara çekilmeğe mecbûr oluyorlar.

Bi'l-iktizâ şehirde kalanlar dahi sıtmalı, alîl oluyorlar. Çehrelerinde sıt-
manın o donuk ve türâbî nikâb-ı marazîsi bedîdâr oluyor. İşte bu gibilere 
bir tarafdan kinin gibi en [647] müessir ve âdetâ husûsî bir ilâcın istiʻmâli-
ni tavsiye etmekle berâber diğer tarafdan da sivrisineklere karşı kendilerini 
korumalarını tavsiye ederiz. Çünkü bir tarafdan maraz fenâ bir usûl ile va-
kitsiz, mikdârsız kinin almakla cüzʼî ıslâh edilse bile her gece birer vahze-i 
beşere şikâf ile kana birer mikdâr sıtma mikrobu aşılayan sivrisineklerden 
âzâde kalınmadıkça bu tedâvîden esâslı bir fâide görülemez. En müessir 
ve mühim tedbîr bataklıkları, gölleri, durgun suları kurutmak, pencerelere 
gâyet ince tel kafes koydurmak27, hulâsa sivrisineklerden sakınmak, bir de 
vesâit-i vâkıye gibi her sabâh 20-25 santigram kadar sulfato (kibrîtiyet-i 
kinin) almakdır.

Bu üç tedbîrin hüsn-i tatbîkine müsâraʻat ederseniz ne sıtma görürsü-
nüz ne de sıtmanın, o pis, müzmin ve murdâr hastalığın fenâ netîcelerine, 
avârız-ı muhtelifesine maʻrûz olursunuz.

27 Sivrisineği çok olan mahallerde evlerin, köşklerin pencerelerine tel kafes geçirmek bugün 
Avrupa'da pek çok taʻammüm etmişdir. Her yerde olduğu gibi sivrisineği pek çok olan Budapeşte 
civârında Tuna üzerindeki Margaret adasında bulunan otel vesâir mesâkinin pencerelerine ince 
tel kafesler konulmuş olduğunu bu seferki seyâhat-i sıhhiyemde bizzât gördüm.
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[648] DOKTOR BEHRING

Kuşpalazı maslının keşif ve tatbîkiyle 
milyonlarca çocukları pençe-i bî-amân-ı 
memâtdan kurtaran bu muhterem âlim 
şu yakın zamânda verem mesʼeleleri-
ne de karışdı. Ah, bütün beşeriyetle 
berâber biz, bütün etıbbâ dahi 
ümîd ederiz ki, bu meymenet-
li ve insâniyet-nevâz âlimin 
mesâʻîsi bir netîce-i katʻi-
ye-i şifâ ile nihâyet bulsun. 
Verem, insânları için için 
öldüren, nesilleri perîşân 
ve nizâr eden bu derd-i 
derûn dahi evâmir-i şifâi-
yemize münkâd ve râm 
olsun…

Behring, 1854 sene-i Mîlâ-
diyesinde Hansdorf'da doğmuşdur. Fried-
rich Wilhelm Dârülfünûn-ı Askerîsi'nden tabîb icâzetnâmesini aldıkdan 
sonra Postani'deki alâyına gitmiş, orada taharriyât-ı mütenevviʻa-i tıbbi-
yesine başlamışdır.

Behring, evvelâ iyodoform ile uğraşmışdır ki, [649] cerîhalarla uğra-
şacak askerî bir tabîb için bunun mebdeʼ-i hareket-i taharriyât ittihâzı bir 
mukaddime-i münâsibe, bir fâl-i hayr addedilse sezâdır. İyodoforma ev-
velleri pek büyük bir ehemmiyet verilerek bunun birçok mikrobları öl-
dürdüğü zannediliyordu. Hâlbuki Behring, vâzıh ve müfîd taharriyâtıyla 
ilâcın bu hâssadan hiç de behreyâb olmadığını, yalnız mikrobların ifrâz ve 
iʻmâl ederek kana dökdükleri "toksin" denilen mevâdd-ı semmiye üzerine 
icrâ-yı teʼsîr eylediğini meydâna koydu. Bu andan iʻtibâren toksinler hak-
kında vâsiʻ bir sâha-i taharrî açılmışdı.

Dr. Behring
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Vücûda giren bir mikrob henüz marazı hâsıl etmeden bir takım sümûm 
ifrâz eder. İşte çabuk davranılıp da bu sümûm mahv u izâle edilecek olur-
sa mikrobda kuvvet kalmaz. Bugün bedîhiyât-ı fenniye sırasına geçen bu 
kavâʻidin vâzıʻı hemen hemen Behring'dir. Behring, sümûmu mahv edici 
(anti-toksin yani muzâdd-ı sem) mevâd taharrîsine koyulmuş ve işte bu 
sâyede masl vâsıtasıyla kuşpalazını tedâvî etmek usûlünü keşfetmişdir.

Bu usûl sâha-i gabrâ-yı fende dallandı, budaklandı, daha birçok emrâza, 
karahummâya, zâtü'r-riʼeye, kızıla, horoz öksürüğüne tatbîk edildi. Vere-
me, daha birçok vahîm ve mühim hastalıklara da tatbîk edilmesine çalı-
şılıyor. Bu usûlün sâhası pek geniş, tatbîkâtı da son derece ümîd-bahşdır.

İşte keşfinin bu külliyet ve ehemmiyet-i azîmesi nazar-ı takdîre alınarak 
Behring, meşhûr Nobel mükâfâtının tıbba âid kısmına şâyeste ve sezâvâr 
görülmüşdür.

[650] UZUN ETEKLER

Elbiseden en ufak bir lâzıme-i sıhhiyeye kadar her şeyde müdâhale ve 
nüfûzunu gösteren "tezeyyün", "süs" gibi ihtirâsât ve bir zevk-i selîm-i 
sıhhînin her zamân reddedeceği envâʻ-ı ifrâtât artık az çok câlib-i nazar 
görülmekdedir. Mendilden, havludan tutunuz da fese, püsküle, gömleğe, 
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setreye kadar nüfûz-ı fâide-bahşını taʻmîm etmek arzu eden hıfz-ı sıhhat 
arada sırada nâil-i muvaffakiyât olmakda ve telkînât-ı sıhhiye birçok yer-
lerde mazhar-ı hüsn-i kabûl edilmekdedir. Lâkin hıfz-ı sıhhat esâsen zevk 
u heves ile gayr-ı kâbil-i tevfîk ve iʼtilâfdır. Meselâ hıfz-ı sıhhat kadınla-
rın zarâfetleri ve bunu tezyîn eden süsleri ile hoş geçinemez. İşte ahîren 
icrâât-ı müessire-i sıhhiyeden olmak üzere Dresd Belediye Meclisi, hıfz-ı 
sıhhat nâmına bir emirnâme neşrederek bundan böyle sokaklarda yerde 
sürünecek uzun etekli ve kuyruklu elbise ile gezilmesini menʻ etmişdir.

Bu ıslâhâtın mevkiʻ-i tatbîke vazʻ edilmesini teʼmîn eden meclis aʻzâ-
sından Mösyö Plötner olmuş. Bu zât bir müddetden beri efkâr-ı nisâiye ve 
hiç olmazsa nisviyetin yalnız tezyînâta âid bir kısmı aleyhinde bulunup 
durmakda idi. Hattâ bir protestonâme yazarak verem illetinin sirâyeti nâ-
mına uzun etekler aleyhinde bulunmuşdur. Mösyö Plötner bundan istifâde 
ederek keyfiyeti Meclis-i Belediye'ye havâle etmiş ve meclis de 23 reʼye 
karşı [651] 41 reʼy ile uzun eteklerin kaldırılmasına karâr vermişdir. Men-
faʻat-i halka ve hıfz-ı sıhhat-i umûmiyeye pek muvâfık olan şu teşebbüs ve 
muvaffakiyetinden dolayı etıbbâ Mösyö Plötner'in lehinde ve fakat şübhe-
siz kadınlar da şedîden aleyhinde bulunacaklar.

[652] İDRÂR NİÇİN TAHLÎL OLUNUYOR?

Birçokları idrâr tahlîlini bir süs, lüzûmsuz bir iş, bîhûde bir zahmet ad-
dediyorlar. Kendilerine idrârlarının tahlîl edilmesi lüzûmu söylenince te-
reddüd ve hayretle karışık bir vazʻ-ı nâ-hem-vâr alıyorlar. Bu vazʻiyetler, 
bu tereddüdler, o takallusât-ı elîme-i adem-i iʻtimâd hep idrârın ne oldu-
ğunu anlamamakdan, tabîbin bu vâsıtaya neden dolayı mürâcaʻat etdiğini 
bilememekden ileri gelmekdedir.
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Şehirdeki hastalar idrârlarının tahlîl edilebildiğinden dolayı teşekkür 
etsinler. Çünkü küçük bir kasabada icrâ-yı sanʻat eden bir tabîb hastasına 
böyle bir teklîfde bulunarak taharrî ve teşhîs-i emrâzdaki şübhesini izâleye 
muvaffak olamaz; tereddüdler, şaşkınlıklar içinde taʻkîb-i seyr-i maraza 
mecbûr olur. Bugün İstanbul'da birçok yerlerde, hemen belli başlı eczâhâ-
nelerimizin kâffesinde idrâr tahlîl olunabiliyor ki, şu terakkînin ne kadar 
mühim ve şâyân-ı istifâde olduğu câlib-i nazar-ı dikkatdir. Daha bundan 
yirmi sene evvel böyle bir tahlîl ancak bir-iki yerde icrâ edilebiliyor, etıb-
bâ dahi idrârın muʻâyenesiyle edinilebilecek birçok vesâit-i teşhîsiyeden 
mahrûm bulunuyor ve bu mahrûmiyetden tabîbden ziyâde hastanın menâ-
fiʻ-i sıhhiyesi müteessir oluyordu!..

Evvelâ, İdrâr Nedir?
Fiʻl-i iğtidâ netîcesi olarak bedende husûle gelip de vücûda îrâs-ı zarar 

edecek olan sümûmun vâsıta-i defʻiyesidir. Muʻallim-i şehîr Buchard'ın 
dediği gibi:

"-Bedenimiz âdetâ sümûm iʻmâlhânesidir".

[653] Ensicemiz bir tarafdan kanın miʻde ve bağırsaklardan alıp getirdi-
ği mevâdd-ı gıdâiyeyi kendi kendine zammederek taʻammür ve teceddüd 
eder, âdetâ ihyâ olurcasına beslenir. Diğer tarafdan da işlemesi, vazîfe-i 
hayâtiyesini görmesi sâikasıyla kendini yıpratır, kendinden bir kısmını sarf 
u istihlâk eder. İşte istihlâk olunan bu kısım artık bedenin işine yaramaya-
cak, belki de faʻâliyet-i hayâtiyesine, yaşamasına engel olacak bir takım 
semdâr enkâz-ı uzviye hâlinde kana karışır. Bu semdâr enkâz yâhûd bede-
nin sümûm-ı zâtiyesi böbreklerden süzülerek idrâr hâlinde mesânede biri-
kir. Oradan da bir ihtiyâc-ı mübrem-i tabîʻînin sevkiyle hârice ifrâğ olunur. 
İşte idrâr, ifrâğ olunan bu mâyiʻden ibâretdir.

Şu ifâde-i fenniyeden anlaşılıyor ki, değil idrâr, kan bile semdârdır. 
Hattâ ensicemizin hulâsa ve usâresi alınarak küçük bir hayvânın, bir kedi-
nin, bir tavşanın kanına şırınga edilse hayvâncağız az bir müddetde telef 
olur. Et, karaciğer, böbrek, beyin, hâsılı bütün aʻzâ bu vechile semdârdır.

İşte ensicemizdeki bu enkâz-ı semmiye yavaş yavaş kanımıza geçiyor. 
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Bunların birçoğu yumurta akı tabîʻatında ve kütüb-i fenniyede "zülâliyât" 
nâmıyla zikrolunan mâddelere karîbdir. Bu semler kana geçmekle orada 
karârgîr olmuyorlar. Derhâl vücûdun tabîʻî süzgeçlerinden, böbreklerden, 
cilddeki ter bezlerinden, akciğerlerden, ağızdaki bezlerden idrâr, ter, salya, 
sümûm-ı teneffüsiye hâlinde süzülüp vücûdu şerlerinden, teʼsîrât-ı muzır-
ra ve menhûselerinden âzâde bırakıyorlar. Hattâ bir hayvânın kanı veya 
kanının kısm-ı mâyiʻi (masl) diğer cinsden bir hayvân için zehirnâkdir. 
Böyle bir maslın az [654] çok bir mikdârı başka cinsden bir hayvâna şı-
rınga edilirse mûcib-i telef bile oluyor. Bu semmiyet hem kandaki husûsî 
zülâliyâtdan hem de istihlâkât-ı uzviye netîcesi olarak biriken enkâz-ı 
semmiyeden ileri gelmekdedir.

Bütün bu mevâd ve enkâz-ı semmiyenin vâsıta-i ifrâğı idrârdır. İdrârın 
semmiyeti tegaddî vâsıtasıyla alınan semdâr şeylerden, miʻde ve bağır-
saklarda husûle gelen tahammürât ve taʻaffünâtdan bir de bedenin enkâz-ı 
muzâdd-ı temessüliyesi olan sümûmdan neşʼet ediyor. Hattâ bir hayvânı 
öldürmek için sıklet-i bedeniyesinin kilosu başına kırk santimetre mikʻab 
kadar idrâr şırınga etmek kifâyet eder. Böyle bir hayvân ihtilâclar, takal-
luslar, sıtmalar içinde telef olur gider. İdrârda havâssı muhtelif dokuz ka-
dar mâdde-i semmiye bulunmuşdur:

1-Bevle (üre) nâmını alan az semdâr bir cisim

2-Afyon gibi uyutucu bir cisim

3-Salyayı artdırıcı bir mâdde

4-İhtilâc ve çırpınma hâsıl eden bir mâdde

5-Gözün hadekasını küçülten bir mâdde-i semmiye

6-Bedenin harâret-i garîziyesini azaltan bir mâdde

7-Bedenin harâretini artdıran, sıtma hâsıl eden bir mâdde

8-Kalbi ihtilâca düşüren bir mâdde-i maʻdeniye (potas)

9-Kalbi durduran bir mâdde-i uzviye…

İşte idrârın bu muhtelif mevâdd-ı muzırradan neşʼet eden semmiyeti 
hâl-i tabîʻîde bile birçok tahallüfât göstermekdedir. Artık hâlet-i [655] ma-
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raziyede bedenin ahvâl-i iğtidâiyesine, bütün idâre-i bedeniyeye ârız olan 
teşvîşât ve emrâzın en hassâs bir miʻyârı idrâr olacağına kanâʻat hâsıl edi-
leceği tabîʻîdir.

İdrârı biraz anladıkdan sonra şimdi de onu ifrâz eden, kandan ayırıp sü-
zen uzv-ı nâzike, böbreklere gelelim: Böbrekler fıtratın hayât makinesine 
ilâve etdiği en esâslı, en lüzûmlu iki çarhdır. Hattâ denilebilir ki, hayât ve 
iğtidâ hep o çarhlara istinâd ederek onların faʻâliyet-i hayâtiyesine güve-
nerek temâdî edebilmekdedir. Vazîfesi bu kadar mühim ve muʻtenâ olan 
bir uzvun son derece nâzik ve muğlak olacağı emr-i tabîʻîdir. Evet, böb-
rekler hakîkaten pek nârîn şeylerdir. Bedeni dûçâr-ı tagayyür eden ahvâlin 
hemen kâffesi böbreklere de aks-i endâz olur. Fakat bu inʻikâs tekerrür 
ede ede böbreklerin inceliği, nesc-i rakîki rahnedâr olur, iyice süzemez. 
O vakit beden, hâricden hiçbir müessirin teʼsîri olmaksızın, terâküm edip 
kalan kendi sümûmuyla zehirlenmeğe, taʻbîr-i maʻrûfunca "bi-nefsihî te-
semmüm" etmeğe, âdetâ intihâr eylemeğe başlar. Sonra sonra asıl süzgeç 
harâb olmağa, eriyip dökülmeğe yüz tutar. İşte o zamân idrârda sümûm 
azalır. Belki de hiç bulunmaz. Bilakis böbreğin nesci rîze rîze dökülerek 
idrârda hurdebîn ile görülmeğe başlar ve idrâra geçen birçok zülâliyât böb-
reklerdeki tagayyür-i amîkı irâʼe ederler. Böyle bir mesʼelede idrârın tahlî-
li ile derece-i illetin taʻyîni ne kadar mühimdir, düşünülsün!

Bağırsakların, miʻdenin ne kadar berbâd tefessühâta mukır olduğu 
derûnlarından toplanıp mevâdd-ı sulbenin (kazûrât) keyfiyâtı [656] delâ-
letiyle müsbetdir.
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Ankara Sıhhiye Müfettiş-i sâbıkı 
Tabîb izzetlü Mustafa Hilmi Bey
M. Le Dr. Moustafa Hilmi Bey,

Ex-inspecteur sanitaire dʼAngora

Adana Sıhhiye Müfettişi izzetlü 
Eşref Süleyman Beyefendi

M. Le Dr. Echref Suleyman Bey,
Inspecteur sanitaire dʼAdana

İşte bu tefessühâtın teşkîl etdiği türlü türlü zehirler ve emʻâda neşv ü 
nemâ bulan milyarlarca mikrobların ifrâzât-ı semmiyeleri miʻde ve bağır-
sakların satıhlarından süzülerek kana, oradan da kalbe gelmezden evvel 
karaciğeri ziyâret etmek üzere o uzv-ı mühimme teveccüh ederler. Karaci-
ğer ise hayât ve bedenin en fedâkâr bir müdâfiʻidir. Fıtrat onu bağırsakla-
rın yanı başına birçok kazâ ve hatâların telâfî ve tashîhi için vazʻ etmişdir. 
Karaciğerden geçen semler yarı kuvvetlerini, bazen de bütün teʼsîrât-ı mu-
zırralarını zâyiʻ ediyorlar. Bundan başka, karaciğer bedenin bir hazîne-i 
gıdâsı addolunuyor. Yediğimiz tatlıların, şekerlerin bakıyyesi orada, ile-
ride tesâdüf edilmesi muhtemel olan mahrûmiyet zamânlarında sarf edil-
mek üzere, hazîne-mânde oluyor. İşte bu sümûmun aks-i teʼsîrâtı veya sâir 
bir sebeble ya kebedin nescine yâhûd ona nezâret eden sinirlerin seyr u 
menşeʼine bir halel [657] târî olacak olursa o şekerler kana karışırlar, yani 
kebedde birikip kalamazlar. O vakit bedeni eritip solduran ve birçok vahîm 
ârızalar tevlîd eden, insâna günde tencerelerle yemek yediren, testilerle 
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su içiren fenâ bir hastalık, şeker illeti baş gösterir. İşte böyle bir hastalığı 
daha mebdeʼinde iken yakalatdıracak, tedâvîsini mümkün kılacak idrârın 
tahlîliyle şekerin bulunmasıdır. Görülüyor ki, idrâr öyle âdî bir süs için 
tahlîl edilmiyor.

Erzurum Sıhhiye Müfettişi Tabîb 
izzetlü Şerif Yusuf Beyefendi

M. Le Dr. Chérif Youssouf Bey,
Inspecteur sanitaire dʼErzouroum

Aydın Sıhhiye Müfettişi Tabîb 
izzetlü Mehmed Ali Beyefendi

M. Le Dr. Mehmed Ali Bey,
Inspecteur sanitaire dʼAïdin

Tabîʻî bir idrârda en ziyâde bulunan bevle (üre), hâmız-ı bevl (asid ürik) 
ve müştekkâtı gibi azotlu mâddelerdir. Bu mâddeler bazen pek ziyâdeleşir. 
Âdetâ bedenden bir azot seyli cereyân etmeğe başlar ki, bu hâllerin fennen 
ve tahlîlen sâbit olması tabîbe ne gibi hastalıklar karşısında bulunduğunu 
ifhâm edebilmekdedir.

Bazen de karaciğerin vezâifi bozuluyor, safrâdaki boyaları iyice tefrîk 
edemiyor, kanda kalan bu boyalar idrâra geçiyorlar [658] ve idrârda ne 
derece ve mikdârda bulundukları tedkîk edilerek o vâsıta ile karaciğerin 
ne kadar amîk tagayyürâta uğradığı, hastalığın derecesi, şiddeti, seyri an-
laşılıyor.
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Bazen de bağırsaklar âfetzede oluyor. Usârât-ı hâzımenin münhal hâ-
line koyduğu mevâd, bedenin işine yaramayarak idrâra geçiyor. O vakit 
beden yediğinden istifâde edemeyeceğinden incelip üzülüyor, sararıp so-
luyor. Böyle bir hâl-i vahîm-i marazîyi daha başlangıcında iken bildirecek 
yegâne vâsıta yine idrârın muʻâyene ve tahlîlidir.

Hulâsa, idrâr muʻâmelât-ı maraziyenin teʼsîrâtıyla şâyân-ı dikkat, vâzıh 
bir takım tagayyürâta uğramakdadır. İdrârın bedenden sümûm-ı muhtelifeyi 
defʻ u tard eylemesi ve birçok emrâzın mevcûdiyetini, seyrini, tarzını, şiddet 
ü hıffetini göstermesi nazar-ı dikkat ü iʻtinâya alınarak fennen muʻâyene 
ve tahlîli bugünkü vesâit-i teşhîsiyenin en mühimleri sırasına geçmiş, hattâ 
tabâbetçe "tahlîl-i bevl" bir fenn-i mahsûs hâlini alarak "mebhas-i bevl 
(urologie) nâmıyla bir şuʻbe-i husûsiye teşkîl etmişdir.

İdrârın evsâf-ı mâddiyesi, kıvâmı, rengi, bu rengin gûnâgûn tagay-
yürâtı, kokusu, sıklet-i izâfiyesi teʼsîrât-ı maraziye ile mütenâsib birçok 
tagayyürât-ı mahsûse göstermekde ve hemen her vesîle ile aranılmakdadır.

İdrârın dibine biriken tortular dahi şâyân-ı ehemmiyetdir. Bedende hâ-
sıl olup da idrârın suyunda münhal hâline geçemeyen birçok mürekkebât 
ve emlâh böbreklerde, mesânede birikerek kum dâneleri, mini mini taşlar 
teşkîl ederler. Bu kum dânelerinin [659] bir kısmı gözle, bir kısmı dahi 
hurdebîn gibi vesâit-i basariye ile görülür. Bunların gerek gûnâgûn şekil-
leri, gerek tahlîl ile taʻyîn olunacak mâhiyet-i kimyeviyeleri hangi marazın 
teʼsîriyle ve hangi sebeblerle husûle geldiklerini işʻâr ederek usûlü dâire-
sinde ve fâide-bahş bir tarz-ı tedâvî teʼsîsine medâr olmakdadır.

Bunlardan başka idrârın terkîbinde bulunan mâddelerin azalmaları, ço-
ğalmaları, büsbütün mefkûd olmaları hep birer tebeddül-i marazîyi işʻâr 
ediyorlar. İşte bu türlü türlü mâddelerin tahallüfâtını taʻkîb ederek bun-
lardan ahkâm çıkarmak, delâlet etdikleri hastalıkların tezâhürâtını iyice 
anlayarak ona göre müdâvâta tasaddî etmek ehemmiyet verilmeyecek bir 
fâide midir?

İdrârda hâl-i tabîʻîde bulunmazken bir marazdan dolayı isbât-ı vücûd 
eden mâddeler zülâl, şeker, birçok mevâdd-ı mülevvene, kan, cerâhat, anâ-
sır-ı menviye, bağırsaklardan neşʼet ederek idrâra geçen bir takım sümûm 
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ve boyalar aʻzâ-yı muhtelifenin tagayyürâtını gösteren birer şâhid-i âdil 
gibi telâkkî olunmakdadırlar. Daha idrâra muhtelif miʻyârların ve birçok 
kimyevî cisimlerin tatbîki ile mevcûdiyetleri isbât olunan mâddeler böyle 
ufacık bir makâlede zikr u tefhîm edilemeyecek kadar müteʻaddid ve delâ-
let etdikleri maʻânî-i maraziye dahi ancak müntesibîn-i tıbbın maʻlûmu 
olacak kadar ince ve muğlakdır.

İdrâr tahlîliyle uğraşarak bu husûsda birçok muvaffakiyât gösteren 
kimyâgerân dahi idrârı teşkîl eden ecsâm ve mevâdd-ı muhtelife-i uzviye 
ve maʻdeniye meyânında bir takım nisbetler ve bu mâddelerin mikdâr-
ları arasında bir takım tevâfukât-ı adediye taʻyîn eylemişlerdir ki, [660] 
"münâsebât-ı idrâriye" denilen bu aʻdâd-ı sâbitenin ahvâl-i maraziye ile 
mütenâsiben tagayyürâtı da emrâz-ı müteʻaddidenin şiddet ü seyrini ter-
ceme etmekde ve tabîb-i müdâvîyi şâyân-ı istifâde birçok aʻrâz ve alâim-i 
mâddiyenin, âfât ve tagayyürât-ı uzviyenin mevcûdiyetinden haberdâr ey-
lemekdedir.

Bağdad Sıhhiye Müfettişi 
Tabîb izzetlü Ahmed Abdullah 

Beyefendi
M. Le Dr. Ahmed Abdullah Bey,
Inspecteur sanitaire de Bagdad

İzmid Memleket Tabîbi izzetlü 
Mehmed Servet Bey

Dr. Mehemed Servet Bey,
Médecin municipal dʼIzmid
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İdrârın gerek bünyece gerek hayâtiyet-i bedeniyece bir miʻyâr-ı bedîdâr 
olduğu, bedene giren her türlü sümûm ve edviyenin idrâr tarîkıyla beden-
den tard u defʻ edildiği nazar-ı dikkate alınırsa birçok tesemmümlerde dahi 
idrâr muʻâyenesinin şâyân-ı iʻtimâd bir delîl ve şâhid gibi telâkkî edileceği 
teslîm edilir.

***
Hulâsa, anlaşılıyor ki, muʻâyene-i bevl, teşhîs-i emrâz için bir vâsı-

ta-i kıymetdârdır. Enzâr-ı dakâyık-şinâsını idrâr muʻâyene raporuna imâ-
le eden bir tabîb-i müdâvî, okyanus-ı fennin kaʻr-ı nâ-yâbında [661] bir 
nokta-i istinâd aramakda ve cevv-i müfekkiresinde uçuşan bir sürü emrâz 
arasında "bir zât-ı maraz" taharrîsiyle uğraşmakdadır. Vesâit-i istiksâiye-i 
külliyenin en değerlilerinden birini teşkîl eden, her gün yeni bir keşfin, bir 
miʻyâr-ı cedîdin ilâvesiyle gerek servet-i fenniye ve gerek mâhiyet-i teşhî-
siyece kesb-i sıhhat ve ciddiyet eyleyen idrâr muʻâyenesinin âtiyen daha 
büyük ve daha şümûllü bir ehemmiyet kesb edeceği ve hemen her hasta-
lıkda idrâr muʻâyenesinin bir lâzıme-i teşhîs ve müdâvât addedileceği en 
emîn bir iʻtimâd u îkân ile kesdirilebilir.

Haleb Sıhhiye Müfettişi Tabîb 
izzetlü Besim Bey

M. Le Dr. Bessim Bey,
Inspecteur sanitaire dʼAlep

Beyrut Sıhhiye Müfettişi Tabîb 
izzetlü İsmail Hakkı Bey

M. Le Dr. Ismaïl Hakky Bey,
Inspecteur sanitaire Beyrouth
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Hele gebe kadınlarda idrâr tahlîli âdetâ levâzım-ı mübreme hükmünü 
almışdır. Çünkü idrârın tahlîliyle zülâlin bulunup bulunmadığına kesb-i 
vukûf edilmekle gerek gebeliğin kadına zarar vermeyecek bir tarzda seyr 
u temâdî etdiği gerek ileride zuhûr edebilecek ihtilâtın "havâle" vesâir 
aʻrâz-ı tesemmümiye ve asabiye-i [662] vilâdiyenin şâibe ve nişâneleri na-
zar-ı dikkatde tebeyyün etmiş olur. Hattâ vilâdethânelere mürâcaʻat eden 
gebe kadınların idrârları haftada bir defa tahlîl edilerek evrâk-ı müşâhe-
deye kayd u işâret edilmek usûldendir. "Böyle bir muʻâyeneden çekinen 
kadının harekâtı ne kadar cürʼetkârâne ise vazîfe-i meslekiyesini unutan 
tabîbin bu bâbdaki ihmâl ve tekâsülü de o nisbetde dâʻî-i mesʼûliyet-i azî-
medir." (Gebelik ve Gebelikde Tedâbîr, Doktor Besim Ömer)

Binâenaleyh idrârınızı muʻâyene ve tahlîl etdirmek lüzûmunu işʻâr 
eden bir tabîbe karşı ızhâr-ı hayret ve ibrâz-ı unf ve nâ-hem-vârî edeceği-
nize, sıhhatinize, hüsn-i tedâvînize karşı lâkaydâne hareket etmediğinden 
ve vazîfe-i meslekiyesinde ibrâz-ı dikkat ve ikdâm eylediğinden dolayı 
âsâr-ı menn ü şükrân göstermeğe çalışmalı ve bu tahlîlin hiçbir sûretde 
âdî bir şarlatanlık, bir süs, maʻnâsız ve münâsebetsiz bir şey olmadığını 
müfekkirenize nakşetmelisiniz.

Yine tekrâr ediyorum: İdrârın muʻâyene ve tahlîli, birçok emrâzın teş-
hîs ve taʻyîn-i mâhiyeti nokta-i nazarından elzemdir. Binâenaleyh ne âdî 
bir süs ne de bir vesîle-i cerr-i menfaʻat addedilmemelidir.
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[663] KILLAR VE SAÇLAR NİÇİN VE NASIL 
BEYÂZLAŞIYORLAR?

Bu bir kânûn-ı fıtratdır. Yaş yerini doldurunca saçlarımız, kıllarımız 
ağarmağa başlarlar. Siyâh, kumral, kestâne rengi, sarı, ne renk olursa ol-
sun, hepsi de en son bembeyâz olurlar. Bu tebeddül nasıl ve niçin oluyor? 
Bu nâzik ve mühim bir mesʼeledir. Buna kesdirme, şâyân-ı iʻtimâd bir 
cevâb vermek istifâde-bahşdır. İşte bu mühim mesʼeleyi zamânın en salâ-
hiyetdâr ulemâsından biri, Paris'deki Pasteur Müessesesi'nin reîs-i mesâʻî-
si Muʻallim-i şehîr Metchnikoff halletdi. Biz de tıb ve ilm-i vezâif-i aʻzâyı 
keşfiyât ve mesâʻîsiyle şükrân-güzâr-ı vukûfî eden bu âlim-i kemâlât-şiʻâ-
rın netîce-i tedkîkât ve taharriyâtını şuracıkda kârilerimize bildirmek arzu-
suna düşdük.

En eski zamânlardan beri ak saçlar ihtiyârlığa âid hürmet ve riʻâyetin 
bir nişâne-i liyâkati gibi telâkkî edilegelmekde ise de yine ağarmağa baş-
layan saçlar insânda birçok hissiyât-ı müellime uyandırmakdan hâlî kal-
mıyorlar. Meselâ teehhülde, intihâb-ı zevcede birçok tereddüdler gösteren 
bir müşkil-pesend şakâklarında birkaç beyâz kıl görünce derhâl teehhüle 
karâr verir, sakal veya bıyıklarında birkaç ağarmış tel gören bir zevk-pe-
rest dahi artık ihtiyârlamağa başladığını tahattur ederek bir hülyâ-yı teel-
lüm-engîze dalar.
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[664] Kudüs Belediye Tabîbi 
izzetlü Armenak Artin Efendi

M. Le Dr. Arménak Artin
Médecin municipal de Jérusalem

Trabzon Sıhhiye Müfettişi Tabîb 
saʻâdetlü Abdülkerim Beyefendi

M. Le Dr. Abdul-Kérim Bey,
Inspecteur sanitaire de Trébizonde

Ak saçların celb edeceği ihtirâmât ve riʻâyâtı derûn-ı dilden arzu eden-
ler nâdirdir. Hiç şübhe yok ki, ihtiyârlık hazîn bir ârızadır. Bunun nişâne-i 
mâddîsi olan saç ve sakal aklığı ise vukûʻu arzu edilmeyecek yâhûd tahfîf 
ve taʻdîline çalışılacak bir hâdisedir.

Fakat herkesin başına gelecek olan bu hâdiseyi ilm ü fen daha yakından 
tedkîk etmek ister. Balzac'ın romanlarından birinde bir zevc-i fen-âşinâ 
ıztırâbâtından ağlayan karısının gözyaşlarını toplayarak tahlîle çalışdığı 
gibi, ulemâ-yı hâzıra dahi yaşları ilerledikde tahavvülât ve tebeddülâtı na-
zar-ı dikkat-i fen ile tedkîke çalışıyorlar, ihtiyârlığın neden ibâret olduğu-
nu ve bedende ne gibi tagayyürât-ı amîkaya sebebiyet verdiğini taʻyîn ile 
uğraşıyorlar.

Fennin "istihâle-i şeyhûhiye", "hüzâl-i şeyhî" dediği [665] bu hâlin ilk 
alâmeti saçların, kılların beyâzlaşması olduğu için ihtiyârlık hâlinin tedkî-
kine bundan başlamak îcâb ediyor.

Saç veya kıllardaki reng ü tarâvetin zâil olduğunu ya kendi nefsinde 
yâhûd etrâfındakilerde görmeyen yokdur. Acabâ bu saçlar, kıllar bu vechi-
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le levn-i aslîlerine mi rücûʻ ediyorlar, yoksa yaş ilerledikçe yeniden renk-
siz ve beyâz saçlar mı çıkıyor. Yani gitgide gençliğin o rengârenk saçları 
dökülüyor da yerine yavaş yavaş beyâz saçlar mı kâim oluyor?

Musul Sıhhiye Müfettişi Tabîb 
izzetlü Fethi Tahsin Efendi
M. Le Dr. Fethi Tahsin Bey,

Inspecteur sanitaire de Moussoul

Hüdavendigâr Vilâyeti Müfettişi 
Tabîb saʻâdetlü Mehmed Yahya 

Beyefendi
M. Le Dr. Mehemed Yahya Bey,

Inspecteur sanitaire de 
Khudavendigar (Brousse)

Bugün sâbit olmuşdur ki, saçların beyâzlaşması, ağarması eskilerinin 
düşüp dökülüp de yerine yeniden renksiz saç bitmek ile olmuyor; saçı ağa-
ran veya kırlaşanlarda, artık saç bedenin hâzırladığı tabîʻî boyayı alamadı-
ğından, yeniden sürecek saçlar renksiz çıkıyorlar.

[666] Saçlar en ziyâde ihtiyârlığın, yaş ilerlemesinin teʼsîriyle ağarırlar. 
Maʻamâfîh bazen yaşın ileri ve geçkin bulunmasına rağmen saçlar yine 
levn-i tabîʻîlerini muhâfaza ederler. Saçları "gençlik renginde" ber-karâr 
kalmış yüzlük ihtiyârlar pek çokdur.

Beri tarafdan saçları, bıyıkları ağarmağa başlamış gençler de nâdir de-
ğildir. Henüz yirmi beşinci sâl-i ömrüne ermiş bîçârelerde saç ve kılların 
yetmişlik ihtiyârlarınki gibi bembeyâz oluverdiği görülüyor.
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Bu vakitsiz saç ağarmasının en şâyân-ı hayret misâli saçların pek az bir 
müddet zarfında bir ridâ-yı sefîde bürünmeleridir. Pek eski zamânlardan 
beri böyle hâllere tesâdüf olunmakda ise de bu gibi ânî tahavvülâta maʻrû-
ziyet en ziyâde erbâb-ı irfân ve mesâʻîde görülmekdedir.

İşte bu mesʼele de bugün halledildi: Bütün saçlar bir gecede, hattâ daha 
kısa bir zamân içinde bembeyâz olabilirler.

Şu son zamânlarda Avrupa'daki şimendifer kazâları böyle birçok "ânî 
saç ağarması" vekâyiʻine sebebiyet verdiler.

Saçların böyle beş-altı gün zarfında az çok tâm bir sûretde beyâzlaşma-
ları birçok defalar görüldü. Dehşet ve ihtirâsât-ı şedîdenin bu husûsda pek 
büyük dahli görülüyor. Bundan da anlaşılıyor ki, saçlar vücûd-ı beşerin 
"hayâtdâr" aksâmındandırlar. Umûm bedene ârız olan hâlât ve tebeddülât-
dan onlar da nasîbyâb oluyorlar.

***

Buna inanmak için saçlarımızın, vücûdumuzdaki kılların [667] bünye-i 
teşrîhiyelerine bir göz gezdirmek kifâyet eder. Bir-iki saç kırıntısını alıp 
birkaç damla su ile tartîb ederek yüz yâhûd yüz elli defa büyüten bir hur-
debînde muʻâyene edelim. Bir teli birbiri üzerine bindirilmiş birçok ince 
küçük ve uzunca kabuklardan teşekkül etmiş bir cezʻ şeklinde görürüz. 
Bu küçük kabuk parçalarının altında, muʻâyene edilen saçın rengine göre 
siyâh, esmer, sarı renkde mini mini boya zerreleri görülür. İğ şeklindeki 
bu küçük kabukları dağıdıp koparmak için saçı evvelce şiddetli bir ekşi ile 
meselâ zâc yağıyla tartîb etmek daha iyidir.

Bu vechile muʻâyene edeceğimiz kılların içinde bu ince kabuklardan 
başka ortasında bir "öz" tabakası bulunanlar da bulunur. Bu tabaka birbiri 
üzerine tevazzuʻ etmiş bir sıra küçük ve yufka pullardan müşekkildir. Bun-
ların birbiri üzerine bu vechile tevazzuʻlarını birbiri içine konulmuş birçok 
mini mini tabakların duruşuna benzedebiliriz. Bu yufka ve küçük pulların 
her biri ayrı başına bir cisim olup "hücre" nâmını alıyor. Hücre, hayât-
dâr eşhâsın en basît bir parçacığı, âdetâ inkısâm kabûl etmeyen bir cüzʼü 
demekdir. İşte saçların o tabakasını teşkîl eden bu hücrelerin merkezler-
de yuvarlak yâhûd yumurta şeklinde bir cisim görülür ki, buna "nevât" 
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(çekirdek) denir. Bu hücrelerin içerisinde de saç telinin dış tabakasındaki 
iğ gibi kabukların altında gördüğümüz boya habbecikleri vardır. İşte bu 
öz tabakasındaki hücreler bizi kılların da hayâtdâr olduklarına kâniʻ eder. 
Çünkü gerek boyanmalarınca gerek şekillerince gösterdikleri tahavvülât 
derûnlarında hâdisât-ı [668] hareket ve hayâtın serzede-i zuhûr olduğunu 
işʻâr eder. İhtiyârlık teʼsîriyle bu hücrelerde pek az görülen boya parçaları 
yavaş yavaş azalır, gitgide öz hücreler boyadan mahrûm olurlar.

O vakit bu hücrelerden bazıları 
diğerlerinden ayrılır, kımıldanma-
ğa, üzerlerindeki kabuk tabakalarına 
doğru uçlar uzatarak oralardaki boya 
parçacıklarını kapmağa başlarlar. Bu 
hücrelerde cidden şâyân-ı dikkat bir 
atîklik, bir faʻâliyet görülür. Etrâfların-
daki boya parçalarının birçoğunu, bel-
ki de hepsini yutarlar. Bundan dolayı 
saçın o kısmına tevâfuk eden noktala-
rında bir beyâzlık, bir ağarmak meş-
hûd olur. Kırlaşan bir saç teli hurdebîn 
altında muʻâyene edilirse dış kabuğun 
boya parçacıkları arasında derûnunu 
boya ile doldurmuş, uçlarını etrâfa sal-
dırmış bir takım serbest hücreler görü-
lür.

Kıllardaki bu öz hücrelerinin boyaları arayıp bulup sömürmeleri âdetâ 
tatlı sularda bulunan amip denilen mini mini hurdebînî ve ibtidâî hayvân-
ların suyun derûnundaki ufak parçacıkları bulup derûn-ı bedenlerine alma-
larına benzer. Esnâ-yı muʻâyenede suya birkaç boya habbeciği atarsanız 
amipler onları da yutarak boyalı boyalı gezmeğe başlarlar. İşte ağarmak 
üzere bulunan saçların öz hücreleri de bu boyalı [669] amipler gibi esmer 
ve simsiyâh bir renk alıyorlar.

Amipin ne olduğunu bilmeyen kârilerimiz bu öz tabakası hücrelerini 
küçük sümüklüböceklere de benzedebilirler. Bu sümüklüböcekler uykuya 
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dalınca âdetâ birbiri üzerine dizilmiş öz tabakası hücreleri gibi hâbîde-i 
sükûndurlar. Bu hayvânlar uykudan uyanınca kabuklarından boynuz ve 
ayaklarını çıkararak harekât-ı muhtelife icrâ etmeğe, öteye beriye ilişmeğe 
başlarlar ve bu sâyede katʻ-ı mesâfât ederek bulabildikleri gıdâları yutarlar.

Harekete gelen öz tabakası hücreleri saçın kabuk tabakasındaki boya 
parçacıklarını toplar ve bu boyaları saçın köküne yâhûd dış tarafına götü-
rürler. İşte boyasını zâyiʻ eden saçlar bu vechile tahavvüle uğruyorlar.

Demek saçların, kılların ağarmaları öz tabakasındaki hücrelerin faʻâli-
yet-i hayâtiyeleri netîcesidir. Bu hücerât boyaları topluyor ve başka yere 
götürüyorlar.

Eskiden beri:

"-Saçların ağarmaları nescleri derûnuna havâ girmesinden ileri gelir" 
deniliyordu. Hakîkaten havâ kabarcıkları koyu bir zemîn üzerinde muʻâ-
yene edilecek olursa gümüş gibi beyâz bir manzara irâʼe etdikleri görü-
lür. Buna inanmak için renksiz, az çok kesîf bir mâyiʻi, farazâ bir damla 
salyayı yâhûd yumurta akını siyâh bir zemîn üzerinde nazar-ı dikkatden 
geçirmek kâfidir.

Olabilir ki, saçların yâhûd kılın nesci derûnuna havâ nüfûz edebilsin. 
Fakat bu havânın mikdârı bir beyâzlık hâsıl [670] edecek kadar olamaz. 
Derûnunda havâ bulunduğu hâlde yine boyalı görünen saçlar olduğu gibi 
derûnunda hiçbir havâ fukâʻası olmayan beyâz saç telleri de var.

Saç ve kılların ağarmaları derûnlarına havâ girmesinden değil, boyalı 
mâddeleri öz tabakasındaki hücerâtın aşırmalarından ileri gelmekdedir.

Bu vakʻa yalnız kadın saçlarında değil, köpek vesâir hayvânât kılların-
da dahi görülmekdedir. Bu müşâhedât daha birçok beyâzlaşma ve ağarma 
hâdisâtını îzâh edebilir. Yukarıda zikretdiğimiz ânî saç ve sakal ağarmala-
rı da "boyacıl" diye bileceğimiz bu öz tabakalarının boyayı toplayıp gö-
türmekde fevkalâde bir faʻâliyet göstermelerinden ileri geliyor. Dehşetin, 
havf u kederin yâhûd şiddetli bir ihtirâs u infiʻâlin taht-ı teʼsîrinde beden 
bu hücreleri kamçılayacak, tenbîh ü îkâz edecek bir mâdde iʻmâl ediyor ve 
bu vechile saçların boyalarını alıp götürmek hâssalarını artdırıyor.
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Boya parçacıklarını yüklenen bu öz hücreleri saç telinin nesci aralıkla-
rında sürünür, ya köke yâhûd dışarıya doğru gitmeğe başlarlar. Bu vechile 
saç telinin aralıklarında ince uzun izler, açık yerler bırakırlar. Buraları der-
hâl havâ ile dolar ve ağarmağa başlayan bir saçın derûnuna havâ kabarcık-
ları bu tarîk ile fürceyâb-ı dühûl olabilirler.

İhtiyârlık başlangıcının en âşikâr alâiminden olan saç sakal ağarması, 
"tahavvülât-ı şeyhûhiye"nin sinn-i acz hâlâtının ne vechile ve nasıl vukûʻa 
geldiğine bir misâl olabilir.

[671] "Obur" ve "müteharrik" bazı hücrelerin faʻâliyet-i müfritaları se-
bebiyle saçların boyaları mahv u zâil olmakdadır. Sâir uzuvlarda da yine 
bu gibi bir takım hücreler hayât-ı bedene lüzûmu olan birçok anâsır ve 
cevâhiri mahv u tahrîb ediyorlar. İşte bu sebebledir ki, saçların nasıl ağar-
dığının keşfi istidlâlât ve telâkkiyât-ı fenniyece birçok tahavvülât husûle 
getirmiş ve "ihtiyârlık" gibi bir mesʼele-i muʻdile-i hayâtiyenin îzâhına 
ufak bir kapı açıvermişdir.

[672] KUDUZ HASTALIĞI

Kurûn-ı kadîmede "kuduz" nâmıyla asıl köpeklere mahsûs olup insân 
ve hayvânâta da intikâl edebilen virüsî ve salgın bir hastalık maʻrûf idi. Bu 
hastalık insânda ve hayvânâtda birçok asabî hâllerle âşikâr olurdu. Tehev-
vür nevbeti, adalâtda teşennüc vesâir teşvîşât-ı dimâğiye ve asabiyeden 
ibâret idi ki, hemen bunların hepsi de az çok bir müddet sonra ölümü daʻ-
vet ederdi.

Kuduz nisbeten nâdirce bir hastalıkdır. Hiç kuduz hastalığı görmeyen 
memleketler de vardır. Ekseriyâ yalnız bir hayvânda, bir şahısda görülür. 
Birçok eşhâsın birden kuduz hastalığına dûçâr olmaları nâdirâtdandır. Fa-
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kat böyle birçok eşhâsda birden görüldüğü vakitde kuduz sârî, âdetâ bir 
mahal sekenesini tamâmıyla musâb eder bir maraz hâlini alır.

Kuduz hastalığı yalnız köpeklerde ibrâz eylediği tahrîbât ile kalmaz, 
köpekler vâsıtasıyla hayvânât-ı ehliyenin birçoklarına da sirâyet eder. Ko-
yun, keçi, at, öküz gibi hayvânlara hattâ bazen hayvânât-ı vahşiyeye bile 
sarar.

Kurdların kudurmaları yeni bir şey değildir. Bunlardan başka tilkile-
rin, bazı hayvânât-ı vahşiyenin de kudurdukları zikredilmekdedir. Bazen 
bir nâhiyedeki bütün hayvânâtın bu vechile musâbiyeti görülüyor ki, buna 
dâir birçok misâller gösterilebilir. Kuduran hayvânâtın avcılara, şehirlere 
hücûm etdikleri, gerek hayvânât-ı sâireye ve gerek insânlara tasallutları 
vâsıtasıyla marazın âdetâ istîlâ hâlini aldığı defalarca meşhûd olmuşdur.

Kudurmuş tilkiler dahi bazen civârdaki köylere, kasabalara hücûm ede-
rek kümeslerde envâʻ-ı tahrîbât îkâʻ ediyorlar. Bu gibi ahvâlde tavuk ve 
güvercin gibi tuyûr-ı ehliyenin illete dûçâr olup olmadıkları ve tüylerinin 
bedenlerini kuduzdan koruyup korumadığı cây-ı suâldir. Henüz bu suâle 
[673] bir cevâb-ı katʻî verdirecek kadar kanâʻat-bahş müşâhedât ve tecârü-
be destres olunamamışdır. Yalnız şunu diyebiliriz ki, hayvânât-ı dücâciye 
üzerinde kuduz illeti virüsüyle icrâ edilen tecârübden tavukların bu illete 
kolayca musâb olabildikleri anlaşılmışdır. Pasteur ve ondan evvelki mü-
cerrebîn kuduz virüsünü bu hayvânların kanlarına idhâl ederek hastalığı 
tecrübeten hâsıl edebilmişlerdir.

Amerika'da ve Kırgız yaylalarında develerin de kudurdukları görül-
müşdür. Geyik ve karaca dahi kuduz illetine tutulmuşlardır. Domuzların 
kudurmaları pek nâdirdir.

Kuduz İlletinin Tarihçesi
Bu hastalık kadîm Yunanistan'da o kadar münteşir değildi. Çünkü Aris-

totales müellefâtında bunu kısa geçiyor, husûsuyla insânın bu hastalıkdan 
masûn olduğunu dermeyân ediyor. İlk defa olarak İskenderiye ulemâ-yı 
etıbbâsı insânın dahi kuduz illetine tutulacağını müşâhedeten kabûl etdiler. 
Celsus bu illeti pek şâyân-ı dikkat bir sûretde tavsîf etdikden sonra tedâvîsi 
husûsunda şu fikri veriyor:
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"-Kudurmuş bir köpek insânı ısırırsa yara üzerine tatbîk olunacak hacâ-
mat şişeleri vâsıtasıyla virüsü bedenden dışarı cezb edip sonra ısırılan yeri 
dağlamalıdır. Isırılan uzuv veter ise tabîʻî dağ tatbîk olunamaz".

Asırlarca bu usûl-i tedâvî noktası noktasına tatbîk edildi ve Pasteur'ün 
kuduz aşısını keşfeylediği şu yakın zamânlara kadar mevkiʻ-i tatbîk ve 
kabûlden düşmedi. Dioskorid, Calinos ve onlardan sonra etıbbâ-yı Arab 
eserlerinde bu hastalıkdan uzun uzadıya bahsetdiler ve bu husûsdaki 
maʻlûmât-ı evveliyeyi tevsîʻ eyledikçe eylediler. Kurûn-ı vüstâdan on 
dokuzuncu asr-ı Mîlâdîye gelinceye kadar kuduz illetine âid maʻlûmât-ı 
tıbbiyenin yalnız bir kısmı, aʻrâz u alâimi gitdikçe artıyordu. Sonra ille-
tin manzara-i hâriciyesi nazar-ı dikkati celb etdi. Bunun sebeb-i zuhûru 
hakkında birçok nazariyeler, bîhûde ve abes efkâr-ı indiye serd edilmeğe, 
tarz-ı sirâyeti, virüsünün tabîʻat-ı samîmesi muhtelif fikirlerle îzâh olun-
mağa başlanıldı.

1811 sene-i Mîlâdiyesinde kuduz illetinin tedkîk-i tecrübîsi için yeni 
bir devre-i terakkî küşâd edildi. Gohier, kudurup ölen hayvânların etlerini 
sâir hayvânlara yedirerek onları da kudurtdu. Sonra [674] Gohier, Kont 
de Salm, kudurmuş köpek salyasının şiddetini, virüsiyetini isbât eylediler 
(1813). Sonra Brandt her nevʻ hayvânâtda vâsıta-i sirâyetin salya olduğu-
nu buldu. Daha sonra Brecher, Dupuytren, Renol?!, kudurmuş hayvânlar-
da kanın da tesemmüm edip etmediğini, vâsıta-i sirâyet olup olamayaca-
ğını aradılar. Maʻatteessüf bu teşfiyât ve taharriyât devri çok sürmedi. O 
bîhûde mübâhasât tekrâr başladı. Birçokları kuduzun kendi kendine zuhû-
ra gelir bir hastalık olduğunu iddiʻâ ediyorlardı. Kırk sene kadar süren 
mübâhasât ve mücâdelât-ı bî-sûddan sonra mesʼele bir adım olsun ileri gö-
türülememiş idi. Nihâyet kuduzun yine tecrübe tarîkıyla tedkîki için ikin-
ci bir teşebbüse daha başlanıldı. Sonra Galtier vesâir erbâb-ı fen kuduzu 
tavşanlar üzerinde tecrübeye çalışdılar. İstihsâl edilen netâyic-i tecrübiye 
sâyesinde bu hastalığa âid maʻlûmât-ı kadîmenin kâffesi zîr ü zeber edildi 
ve bu hastalık hakkındaki esrâr u hafâyânın hepsi de meydân-ı bedâhete 
konuldu. Evvelâ Nocard, Paul Bert, kudurmuş hayvânâtın salyalarını por-
selen süzgeçlerden süzerek virüsün süzgeçden geçtiğini anladılar. Bundan 
anlaşıldı ki, kuduzun müessir-i marazîsi bir cism-i salb, bir unsur-ı zî-şe-
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kil değildir. Fakat kuduz köpek salyasıyla hayvânlar üzerinde icrâ edilen 
tecârübden en emîn ve katʻî maʻlûmâtı Pasteur istihsâl etmişdir. Pasteur 
1881 senesinde kuduzun tedkîkine başlayarak Encümen-i Dâniş'e birçok 
teblîgât-ı fenniyede bulunmuşdur. İşte o güzîde tedkîkât emrâz-ı intâniye 
târîhinin en şânlı sahîfelerini teşkîl edecek şeylerdir. Chamberlain, Roux, 
Thuillier gibi şâkirdân-ı irfânının dahi iştirâk etdikleri bu mesâʻî-i ciddiye-
den kuduz virüsünün salyadan başka kuduran hayvânların merâkiz-i asa-
biyesinde dahi bulunduğu ve kuduran hayvânın dimâğından alınan küçük 
bir parçanın diğer bir hayvânın kanına veya dimâğına idhâl edilmesiyle 
o hayvânın dahi kuduracağı müstebân olmuşdur. 1884 senesinde Pasteur, 
talebesinden Roux ve Chamberlain ile berâber Encümen-i Dâniş'e teblîğ 
eylediği yeni bir muhtırasında kuduz virüsünün maymunların vücûdundan 
mütevâliyen birkaç defa geçirilmekle şiddetini gâib etdiğini ve bu mâdde-
den aşı gibi istifâde edilebileceğini dermeyân etdi. 1885 senesinde ise vi-
rüsün tahfîfi için keşfeylediği bir usûlü ve bundan [675] ısırılmazdan evvel 
ve ısırıldıkdan sonra bir vâsıta-i vâkıye gibi istifâde edileceğini bildirdi.

Kuduz İlletinin Tevzîʻ-i Coğrafîsi
Şerâit-i iklîmiye ve vazʻiyât-ı coğrafiyenin kuduz illetine hiçbir teʼsîri 

yokdur. Binâenaleyh bu hastalık hemen her tarafda görülebilmekdedir. Es-
kiden kuduz pek soğuk veya pek sıcak memleketlerde görülmez derlerdi. 
Fakat bugün bu fikrin hatâ-engîz olduğu meydâna çıkdı. Afrika'da ve Si-
birya'da edilen müşâhedât-ı müteʻaddide oralarda da kuduz illetinin görü-
lebileceğini isbât etdi. Maʻamâfîh kuduzun şiddeti, çokluğu hep ekâlîm-i 
muʻtedilededir. Buna sebeb bu iklîmlerde her cinsden köpeklerin pek çok 
bulunması ve bu köpeklerin insânlarla ve kudurabilen hayvânlarla bir ara-
da yaşamalarıdır. Bir de bu iklîmlerde ahâlî pek çok olduğu hâlde vesâit-i 
tahaffuziye o kadar mükemmel ve kâbil-i tatbîk değildir.

Fransa, İngiltere, Avusturya ve Macaristan, Rusya ve Balkan memle-
ketlerinde kuduz pek çokdur. Merkezî ve Vasatî Almanya'da ise pek nâ-
dirdir. Çünkü orada zâbıta-i sıhhiye ziyâdece bir şiddet göstermekde, hattâ 
bu memleketin civâr ve hudûdunda dahi kuduz hastalığı o kadar çok gö-
rülmemekdedir.
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Memleketimizde sokak köpeklerinin çokluğuna rağmen kuduz vukûʻâtı 
bi'n-nisbe azdır. Bu hâl birçok tedkîkâta nazaran buradaki kuduzların te-
hevvürü olmakdan ziyâde "felcî" olmasından ve felc devrine erdikden 
sonra hayvânâtın hastalığı başkasına geçiremeyecek bir hâle gelmesinden 
neşʼet etmekdedir.

Felemenk, Danimarka ve İsveç'de kuduz azdır. Hele Norveç bu hasta-
lıkdan tamâmen sâlimdir.

Kuduz Afrika'da, husûsuyla kıtʻanın şimâl taraflarında dahi görülmek-
dedir. Tunus, Cezayir ve Mısır taraflarında pek münteşirdir. Bu kıtʻanın 
şark ve garb sâhillerinde nisbeten azdır. Oralarda bu gibi vukûʻât, husûsuy-
la Avrupalı müstaʻmerlerin hüc[û]mât ve seferlerinden sonra görülmeğe 
başlamışdır. Kap'da 1893 sene-i Mîlâdiyesine kadar kuduz görülmemişdir.

Amerika dahi bu fenâ hastalıkdan sâlim değildir. Husûsuyla Hükûmât-ı 
Müttehide'nin cenûb taraflarında, Meksika'da, Küba adasında, Şili ve Bre-
zilya arâzîsinde pek çok görülmekdedir.

[676] Asya'nın Hindistan ve Japon taraflarında kuduz tahrîbâtı hadden 
aşkındır. Cava, Singapur, Aşağı Koşinşin ile Malaka şibh-i cezîresinde, 
Tonkin'de çok görülmekdedir.

Avusturya, kuduzdan sâlimdir.

Kuduz İlleti Hakkında Mütâlaʻât-ı Umûmiye
Kuduz bulaşık, yani sârî bir hastalıkdır. Hayvândan hayvâna kolaylıkla 

geçer. Şahısdan şahsa geçmesinde şart kuduz virüsünün sâlim bir beden 
ile temâsa gelmesidir. Binâenaleyh kudurmuş bir hayvân diğer bir hayvânı 
ısırırsa ona hastalığı da aşılamış olur. Sirâyet en ziyâde böyle ısırmak tarî-
kıyla vukûʻa geliyor. Kuduz hayvân ötekini ısırınca derisini ezip sıyırıyor, 
kanatıyor ve hayvânın dişleri vâsıtasıyla salya ve yaradan içeri akıtılıyor. 
Sûretâ sâlim görünen köpeklerin yaladığı bazı insânların da kudurdukları 
görülmüşdür. Bu hâl hayvân kudurmazdan üç-dört gün evvel dahi salya-
sında kuduz virüsünün bulunabilmesinden ileri gelmekdedir.
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Kuduzun sirâyeti en ziyâde hastalığın başlangıcında görülüyor. Çünkü 
o zamân köpeğin hâlinden kimse şübhelenemez. Daha fenâsı şudur ki, ku-
durmanın başlangıcında bulunan bir köpek [ve]ya sâir bir hayvân insâna 
yaklaşmakda, okşamakdan ve iltifâtdan hoşlanmakda, hâsılı hiçbir eser-i 
tehevvür ü şiddet göstermemekde devâm ediyor. Fakat tamâmıyla kudur-
mağa başlayınca birdenbire huysuzlaşıp titiz oluyor. İşte buralarını iyice 
öğrenerek birdenbire tebdîl-i tavır ve ahlâk eden hayvânât-ı ehliyeden sa-
kınılmalıdır. Hele köpeklere, kedilere vesâir ev hayvânlarına ellerini yalat-
mak iʻtiyâd-ı nâ-hem-vârında bulunanların bu hâlleri pek fenâdır. Bunlar 
ekseriyâ tehlikeye, hem de fecîʻ ve ciddî tehlikelere maʻrûzdurlar.

Kuduz illeti tecrübe tarîkıyla da bir hayvândan diğerine geçer. Bu in-
tikâl iki türlü olur: Biri, taht-ı tecrübeye alınan hayvânın derisi altına ku-
durmuş bir hayvânın salyası şırınga edilir. Bu usûl ekseriyâ hüsn-i netîce 
vermez. İkincisi, hayvânâtın beyin zârlarına yâhûd gözünün içine kudur-
muş bir hayvânın bir parça dimâğ veya murdâr iliğini şırınga etmekdir. Bu 
ikinci tarîkle kuduz daha kolay intikâl eder. Mesʼelenin en mühim noktası 
köpeklerin kendi kendiliklerinden durdukları yerde kudurabilmeleridir. 
Bu mesʼele bugün tamâmıyla hallolunmuşdur. Hiçbir köpek kendi [677] 
kendine kudurmaz. Mutlakâ onu da kudurmuş bir hayvân ısırmışdır. Bir-
çok müşâhedât ve tecârüb bunu gösteriyor. Yine birçok tecârüb gösteriyor 
ki, kuduz virüsü pek zaʻîf, nâzik ve nârîndir. Müessirât-ı hâriciyeye kar-
şı mukâvemet edemeyerek çarçabuk mahv olur. Binâenaleyh karahummâ 
ve küzâz mikrobları gibi suları, toprakları telvîs eyleyemez. Demek insân 
vesâir hayvânâtın kuduz illetine bilâ-vâsıta dûçâr olmaları imkânsızdır. 
Fakat sirâyet kudurmuş hayvânların virüslü salyalarıyla televvüs eden 
eşyâ vâsıtasıyla farazâ kürk, deri, tımâr bağı gibi şeylerle olabilir. Bu gibi 
hâdisâtda bile mülevves eşyâ üzerinde virüs pek çabuk mahv oluyor. Hâsı-
lı, bilâ-vâsıta sirâyet pek azdır.

Kuduz illetinin alâmetleri virüsün kana karışmasından epeyce uzun bir 
müddet sonra âşikâr olmakdadır. Virüsün bedene girmesiyle kudurmanın 
âşikâr bir sûretde zuhûr etmesi arasında bir zamân ve müddet geçer. İşte bu 
müddete "devr-i tefrîh" nâmı verilmekdedir. Bu devr-i tefrîh virüsün dühûl 
etdiği noktaya ve nevʻ-i hayvânîye göre değişir. İnsândaki müddet-i vasa-



1532

tiyesi bir aydan üç aya kadardır. Bazı ahvâlde bu müddeti iki seneye, hattâ 
yedi seneye vardığı görülmüşse de bu gibi vukûʻât pek nâdir ve müstes-
nâdır. Köpek ve kedilerde devr-i tefrîh kırk günden altmış güne kadardır. 
Hayvânât-ı bakariyede bu müddet bir parça daha uzundur. Yani bir aydan 
üç aya kadar. Koyun, keçi, hınzır gibi hayvânâtda devr-i tefrîh daha kısa-
dır. On beş günden otuz güne kadar. Devr-i tefrîh asgarî, en aşağı müddeti 
altı gün, hadd-i aʻzamı, yani en ziyâde süreni altı aydır. Bu müddeti atda on 
ay, on dört ay, yirmi ay olarak bulanlar da vardır. Hâlbuki atda âdî devr-i 
tefrîh on beş günden altmış güne kadardır. Bu devrin nihâyetine doğru illet 
gâyet gizli ve batî bir sûretde görünmeğe başlar. Kuduz insânda yalnız il-
lete musâb olanın hissedeceği bazı alâmetlerle başladığı hâlde hayvânâtda 
tavr u hareketde, vazʻiyâtda görülen bir tebeddül-i garîb ile âşikâr olur. 
Sonra hastalığın daha ileri bir devrinde daha mühim ve esâslı bir takım alâ-
metler görülür. Hele mevte yaklaşıldıkça hastalık büsbütün ızhâr-ı tabîʻat 
ve vuzûh eyler.

Kuduz dahi küzâz gibi tezâhürât-ı asabiye ibrâz eden bir hasta[678]lık-
dır. Aʻrâzın birçokları bidâyeten mütehavvildir. İlleti bildirecek derecede 
vâzıh ve husûsî alâim hemen yokdur. Binâenaleyh alâim-i zâhiresinin hep-
sini birden nazar-ı dikkate almadıkça ve bu alâimin birbirleriyle ne vechile 
tevâlî ve teʻâkub etdiklerini tedkîk etmedikçe emniyet-bahş bir teşhîs vazʻ 
edilemez. Maʻamâfîh illetin sîmâ ve tarz-ı zuhûru o kadar şâyân-ı vüsûk 
bazı alâim ibrâz eder ki, bütün bu alâim birden görülünce kuduz şübhe 
olunabilir. Hastanın hikâye-i hâl etmesi, biraz ısırık yerinin meşhûd olma-
sı teşhîsi kolaylaşdırırsa da bunların muʻâveneti olmaksızın vazʻ-ı teşhîs 
nâzik ve mühim bir mesʼeledir. Böyle bir hâdisede ise çarçabuk vazʻ-ı teş-
hîs edebilmenin muhassenâtından, fevâidinden bahsetmek zâiddir. İllete 
musâb olan hayvânın nevʻine göre kuduz illetinin seyri, şekli değişirse de 
alâim-i meşhûde-i zâhiresi iki esâsa ircâʻ olunabilir. Bu iki esâs hastalığın 
iki şekli gibi telâkkî olunuyorsa da hakîkatde bu iki şekil arasında şekil-
lerin ikisine de az çok benzeyen birçok mütevassıt hâller vardır. Kuduzun 
alâim-i meşhûdesi cümle-i asabiyenin son derece tenbîh ü teşdidine delâlet 
eder. Hastalık muttasıl saldırmak, ısırmak, hücûm gibi alâim-i tehevvüriye 
ve asabiye ile âşikâr olursa buna kuduzun "tehevvürü" tarzı denilir. Bilakis 
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kuduran hayvânın adalâtı tamâmen yâhûd kısmen felce uğrarsa ona da ku-
duzun "felci" yâhûd "asamm" şekli denilir.

Burada köpek kudurmasını numûne ittihâz ederek hastalığın şu iki tar-
zını da muhtasaran beyân edeceğiz. Sâir hayvânâtın, husûsuyla insânın ku-
durması dahi bundan pek farklı bir şey değildir.

Tehevvürî Kuduz
Çok defa kudurmanın hezeyân-ı hâddi zuhûr etmezden evvel pek az 

âşikâr bir takım alâmetler görülmeğe başlar. İşte bu zamâna tehevvürî 
kuduzun devr-i ibtidâîsi, başlangıcı diyebiliriz. Hayvânın ahlâk u etvârı, 
tarz-ı harekâtı birdenbire değişiverir. Köpekde ne o eski neşʼe, ne de o 
eski çeviklik, o eski faʻâliyet kalmaz. Hayvân hazîn, sükûtî bir hâlde bir 
köşeye çekilir durur. Ya yurduna, inine girer yâhûd bulunduğu evin, dâi-
renin bir izbe yerinde karârgîr olur. Bu devirde hayvân tenhâ ve karanlık 
yerlerde yatmak ister. Fakat köpek çekildiği bu tenhâ yerlerde de aradığı 
ârâm u sükûnu bulamaz. Bir yere yatar yatmaz birdenbire tekrâr kalkar, 
yerini değişdirir, yine [679] yatar. Yatağını delik deşik eder, dağıtır yâhûd 
bir küme hâlinde durup toplar. Hulâsa, zavallı hayvân dâimî bir hareket, 
bir endîşe, bir melâl içinde bulunur. Köpek bu devirde yine sâhibinin evâ-
mirine itâʻat eder, sâhibinin sesini tanır ve çağrılınca gelir. Gitgide hayvânı 
endîşe tamâmen sarar, gözlerinde zucrete, sıkıntıya, âlâm-ı amîkaya delâ-
let eden emârât-ı şikâyet belirmeğe başlar. İştihâsı bozulmaz yâhûd pek az 
bozulur. Kudurmağa başlayan hayvânın yemek yemek istememesi pek nâ-
dirdir. Hattâ bazı defalar hayvânda bir oburluk, bir doyamamazlık hâli bile 
peydâ olabilir. Köpeğin etvârınca hâsıl olan şu tagayyürâta diğer bir takım 
alâim daha inzimâm eder. Bu alâmetler daha maʻnîdâr, daha sâbit, daha 
mütemeyyiz şeylerdir. Bunlardan hayvânda havâssın tamâmıyla değişdi-
ği ve dimâğdan neşʼet eden birçok tagayyürât-ı hissiyenin başgösterdiği 
anlaşılır. Hayvân durduğu yerde bir takım gürültüler işidir gibi olur ve bir-
denbire koşar, havlar. Civârındaki eşyâya, tasavvur etdiği bir takım hayâlî 
düşmânlara doğru hücûmlar, şiddetler gösterir. Buley, illetin bu garîb ve 
şâyân-ı istifâde safhasını şöyle tavsîf ediyor:

"-İnsân kudurmuş bir köpeğe rast gelirse hayvânın dikkatini çevirebilir 
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ve hayvânın etvârından, evzâʻ u vazʻiyâtından o hâlâtı îkâʻ eden ihtisâsâtın 
tabîʻat ve mâhiyeti anlaşılabilir. Bazen hayvân birdenbire durur, bir şey 
gözler gibi nazar-ı dikkatini bir noktaya atfeder, sonra birdenbire sıçrar 
ve havâda muʻallak bir şeyi ısırır gibi olur. Bu hâli sıhhatde iken uçan bir 
sineği kapmak için gösterdiği evzâʻın tamâmıyla aynıdır. Bazen kemâl-i 
tehevvürle havlayarak bir duvara, o duvarın arkasından kendisini tehdîd 
eden birçok sadâlar işidiyormuş gibi hücûm eder".

Fakat bu alâimin hepsi de öyle uzun bir müddet sürmez. Hayvân birkaç 
sâʻat böyle endîşe ve şiddet içinde kaldıkdan sonra muvakkat bir istirâha-
te, bir bî-hûşî-i taʻba rücûʻ eyler. Marazın bu safhasını Buvat şöyle tavsîf 
ediyor:

"-Ondan sonra bir ân-ı sükûn gelir, hayvân yavaş yavaş gözlerini kapar, 
boynunu büker, artık ön ayakları yürümekden kalır ve hayvân düşer gibi 
olur. Fakat bir an sonra birdenbire doğrulur, yine bir takım hayâlât-ı his-
siyenin izʻâcâtına kapılır ve etrâfına pek vahşiyâne [680] bir nazarla bak-
mağa başlar. Ağzının etrâfındaki şeyleri dişleriyle kapacakmış gibi başını 
iki tarafa çevirerek kapmak harekât-ı âniyesi[ni] icrâ etmekde devâm eder, 
havlar ve zincirinin müsâʻid olduğu kadar sıçramağa, hayâlî bir takım düş-
mânlara hücûm eylemeğe başlar".

Marazın bu devri henüz hissiyetde, havâsda husûle gelen tagayyürât 
ve azgınlıklardan ibâret olup bunlar kuduz hastalığının vasf-ı mümeyyizi 
olan asıl "tehevvür"den başka şeylerdir. Köpek iki endîşe nevbeti arasın-
da muʻâyene edilecek olursa ne vazʻiyâtında ne etvârında kuduzu işʻâr 
eden bir şey göstermez. Yalnız böyle mücmel ve nâ-tâm bir muʻâyene ile 
iktifâ olunursa iyi bir teşhîs vazʻ edilemez. O hâlde köpek yine sâhibleriy-
le berâber bir arada yaşamakda devâm eder, onlarla berâber yatar kalkar, 
âilenin çocuklarıyla oynar. Bu vechile birçok adamları kuduz hastalığının 
taht-ı tehdîdinde bulundurur. Bu hâl hastalığın alâim-i şiddeti, en âşikâr 
aʻrâzı peydâ oluncaya kadar devâm eder. Kuduzun ilk devirlerinde nazar-ı 
dikkati celb edecek alâimden biri de köpeğin sadâsında husûle gelen ta-
gayyürdür. Köpeğin sadâsı boğuk ve kısık olur. Bazen birdenbire tiz olur. 
Fakat bu tagayyür-i sadâ o kadar mütemeyyiz bir şeydir ki, bir kere işidi-
lince bir daha unutulması mümkün değildir.
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Kuduz illetinin tamâmıyla âşikâr olduğu devirlerde dahi bu tagay-
yürâtın birçoğu ber-devâm ise de bu esnâda zuhûra gelen hezeyân ve te-
hevvür her şeye galebe eder, sâir alâimi gölgede bırakır. Hastalık nevbeti 
gelince köpek etrâfında ne varsa kapmağa, ısırmağa, kemirmeğe, parçala-
mağa başlar. Bu esnâda köpek endîşe ve melâlin son derecesine ermişdir. 
Mahbûs olduğu oda veya kafesde muttasıl öteye beriye koşmağa, çabala-
mağa başlar. Gözleri yerinden oynayarak dışarı uğrar, ağzından yapışkan 
bir salya akar. Hayvân vahşî bir canavar vazʻ-ı tehdîd-âmîzini alır. Ufak 
bir tenbîh ve hiddet ile atılır, etrâfındaki şeyleri dişleriyle parçalamağa, 
hırpalamağa, yolmağa başlar. Fakat kafesde habsedilen kuduz hayvân bu 
tehevvür ve şiddeti her zamân göstermez. Tehevvürât nevbetle gelir. Ekse-
riyâ hâricden gösterilen bir taʻarruz, bir tenbîh ve teşvîk başlar. Bir gürültü 
işitmek, bir adam, husûsuyla kendi cinsinden bir hayvân görmek köpek-
deki bu sevâik-i tehevvüriyeyi îkâz ve teşdîd ederek hezeyân ve tehevvür 
yeniden başlar. Hayvân yorulup da tâkatsiz kalıncaya kadar devâm eder.

[681] Kudurmuş bir hayvân serbest bulunursa ekseriyâ kaçmağa, en 
ufak bir fırsat-ı firârdan istifâde etmeğe mütemâyildir. Bırakılırsa koşar, 
koşar, günlerce koşar. Kasabalardan, şehirlerden, tarlalardan, köylerden 
geçe geçe koşmakda devâm eder. Yirmi dört sâʻat zarfında kilometrelerce 
yol gider. Karnı içine geçmiş, baş aşağı, gözler vahşiyâne ve dâirelerin-
den oynamış, ağız köpüklü bir hâlde dâimâ bir istikâmete doğru yürür. Bu 
firârî hayvân her şeye karşı lâkayddır. Kendine dokunmayana dokunmaz. 
Fakat dâire-i rüʼyetinde bir köpek bulunursa yine birdenbire ibrâz-ı tehev-
vür ve hezeyâna âğâz eder. Rast geldiğine, husûsuyla her köpeğe saldırı-
verir. Hücûmu, saldırışı her vakit âşikâr değildir. Bazen sinsi sinsi gelerek 
birdenbire dendân-ı bî-vefâîsini geçiriverir. Böylece firâr etdikden iki-üç 
gün sonra köpek yorgun, bitkin, tozlar, yaralar içinde, mülevves ve berbâd 
bir hâlde sâhibinin evine gelir.



1536

Kudurmağa başlamış bir köpeğin hâl ü tavrı

Kuduzluk bütün alâmetleriyle âşikâr olduğu devirlerde bile her şeyin, 
her hâlin hemen tarz-ı evvelîsine rücûʻ edebildiği vardır. Binâenaleyh sâ-
hibinin evine avdet eden köpeğin sükûnet-i muvakkatesine aldanılarak bu 
kudurmuş hayvâna yine hüsn-i kabûl gösterilir ve hayvân yine sâhible-
riyle bir arada yaşamağa başlar ki, böyle bir hâl ü hareket pek büyük bir 
tehlikedir. Sanki ara sıra hayvânın tehevvür nevbetleri tekrâr baş gösterir 
ve bundan [682] pek şâyân-ı teessüf netîceler, müellim ve fecîʻ hâdiseler 
tekevvün eder. O hâlde evden birkaç gün gâib oldukdan sonra tekrâr avdet 
eden köpeği "şübheli" addederek hayât-ı âile arasına kabûl etmemeli ve 
muvakkaten bir yerde hapis ve tevkîf eylemelidir.

Kuduzun bu tarz-ı seyri dört günden altı güne kadar imtidâd eder. Sonra 
adalelerde felcler başgösterir. Bu felc evvelâ adale-i muzgayede (lokmayı 
çiğneten et) görülür. Köpek çenelerini birbirine kavuşduramayacağından 
ağzı açık kalır. Ağzından lüzûcî ve pek yapışkan bir salya akar. Bu devirde 
köpek ne havlayabilir ne de ısırır. Köpek öyle ağzı açık ve çeneleri sarkık 
görülünce ağzına, boğazına kemik yâhûd sâir bir şey saplanmış zannolu-
nur. İşte böyle bir zanna kapılarak köpeğin ağzındaki kemik vesâireyi çı-
kartmak azmine düşüp de kendini köpeğe ısırtanlar nâdir değildir. Hayâtı-
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nın bu son günlerinde hayvân pek zaʻîfler, yürürken sendelemeğe başlar. 
Husûsuyla arka ayakları üzere duramayacak bir hâle gelir ve ekseriyâ arka 
ayaklarını sürür. Gitgide felc göğse, karna, ön ayaklara sarar ve bu vechile 
hayvân boğula boğula, nefsi kesile kesile telef olur.

Kuduzun "felcî" olan tarzına gelince; bunda birdenbire bedenin birçok 
yerlerinde, çene ve gırtlak adalâtında felcler zuhûr ederek köpeği havla-
makdan menʻ eder. Bundan dolayıdır ki, kuduz illetinin bu tarzına "asamm" 
nâmı veriliyor. Maʻamâfîh felc yalnız ön ayaklara münhasır olabilir. İlletin 
bu şeklinde hücûm-ı tehevvür yokdur. Yalnız başlangıcında pek mübhem 
endîşe alâimi görülür. Köpeğin huyu, etvârı birdenbire tebeddül ediverir. 
Bu şeklinde illetin seyri daha çabukdur. Alelâde hayvân kudurduğunun 
üçüncü veya dördüncü günü telef olup gider. Bu tarzda dahi ölüm felcin 
taʻammüm ederek göğüs ve karın etlerine sarmasından ileri gelir.

Kuduz illetinden telef olan hayvânlar üzerinde feth-i meyyit icrâ edi-
lecek olursa merâkiz-i asabiyede (beyin ve murdâr ilik) bir parça kan hü-
cûmundan başka bir şey görülmez. Maʻamâfîh bu havyânların miʻdesini 
muʻâyene etmek hâiz-i ehemmiyetdir. Miʻdede hazmı kâbil olmayan bir-
çok garîb cisimler; taş, saman, paçavra, odun [683] kırıntıları gibi şeyler 
bulunacak olursa hayvânın kuduz illetinden öldüğüne pek ciddî şübheler 
hâsıl olur. Fakat bu şübheli delîllerle hayvânın mutlakâ kudurup öldüğüne 
hükmedilemez. Miʻdede böyle garîb birçok ecsâmın bulunması ekseriyâ 
tehevvürî kuduz illetinden telef olan hayvânlarda görülür. Çünkü hay-
vânlar yolda giderken ne görürlerse dişleri ile kavrayıp bazen de koparıp 
miʻdelerine indiriverirler. Sonraları birçok müellifîn ve ulemâ kudurarak 
telef olan köpeklerin salya ifrâz eden uzuvlarında, salya guddelerinde "ta-
gayyürât-ı veʻâiye" yani damar bozuklukları buldular. Fakat hurdebîn ile 
görülen bu tagayyürâtın hiçbiri yalnız kuduz illetine mahsûs bir alâmet 
sayılamamakdadır.

Sâir hayvânât-ı ehliyenin, kedi ve kedi cinsinden olan hayvânların, 
kurd, tilki, çakal vesâirenin kuduzları hemen dâimâ tehevvürî şeklinde 
olup köpeğinkine benzemekdedir. Öküz, at, koyun gibi ot yiyen hayvânla-
rın kuduzları felc alâimi göstermekdedir. Maʻamâfîh bunlarda da kuduzun 
tehevvürî ve hezeyânî şekli görülebilir.
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Fâre vesâir hayvânât-ı kâzıme (kemirici hayvânlar) kuduz virüsünün 
şırınga edilmesiyle illeti pek kolay kapmakda iseler de bunlarda dahi ku-
duzun kendi kendine tekevvün etmesi mümkün ve mütesavver değildir.

İnsânda görülen kuduz hastalığı da hayvânâtınkine benzer. Yalnız akıl 
ve zekâ ve vezâif-i dimâğiyenin insânda daha ziyâde nemâdâr ve faʻâl 
olması hastalığa bazı evsâf-ı mümeyyize verebilmekdedir. İnsân kudurma-
sının tezâhürât ve ahvâl-i muhtelifesinden en ziyâde göze çarpan hemen 
dâimâ mevcûd olan bir hâlet-i rûhiye-i husûsiyedir. İnsân hazîn, müteellim 
ve mükedder olur ki, bu da hastalığın bir netîce-i menhûseye ereceğini ve 
maʻrûz olduğu tehlike-i ciddiyeyi anlayıp takdîr etdiğindendir. Kudurma-
ğa başlayan bir insân evvelâ, kendinde bir fenâlık, her tarafında bir kesik-
lik ve yorgunluk hisseder. Bunu müteʻâkib bir endîşe, bir sıkıntıdır basar. 
Zavallı adam gecelerini uykusuzluklar, müellim ve sıklet-engîz kâbûslar 
içinde geçirmeğe başlar. Bir-iki gün sonra hastada intibâh ziyâdeleşir, his-
siyât ve mahsûsâtında şiddetli bir ifrât bedîdâr olur. Cüzʼî bir gürültüyü 
duyar. Hafîf bir nefha, bir fısıltı sebeb-i teellüm ve ıztırâbı olur. Parlak şey-
ler görmek, açık renklere bakmak bîçâreyi müteezzî eder. Ufak bir [684] 
teheyyüc, müellim ve sıkıntılı buhrânları mûcib olur. Kudurmak felâketine 
uğrayan bîçârelerde bazen basarî ve semʻî hayâl hisler görülür. Yani hasta, 
hiçbir şey yok iken bir takım şeyler görüp işitmeğe başlar. Sonra boğazda 
bir teşennüc peydâ olur ve bu teşennüc kısa kısa nevbetlerle gelmeğe baş-
lar. Hasta boğazından ne mâyiʻ ve ne salb bir şey geçiremez. İşte bundan 
dolayıdır ki, kuduranlar su içemezler. Bu hâle lisân-ı tıbda "sudan kork-
mak/havf mine'l-mâʼ" (hydrophobie) derler ki, bu taʻbîr ta Calinos zamâ-
nının yâdigârıdır. Bu teşennüc yavaş yavaş birçok adalâta, göğse ve karna 
yayılarak teneffüsü güçleşdirir, hasta bir hâle gelir ki âdetâ nefes alamaz 
olur. Gırtlak, nefes boruları hep tıkanır. Zavallı böyle yutkuna yutkuna, bo-
ğula boğula telef olur, gider. Hâdisât-ı felciye insânda, hayvânâta nisbetle 
son derece az ve nâdirdir. Hastalar ân-ı vâpesîn hayâtlarına kadar kendi 
kendilerini tanır ve tamâmiyet-i rûhiye ve akliyelerini muhâfaza ederler.

Kuduz İlletinin Tedâvîsi
Bir kere kudurmak başladı mı, kuduz illetine çâresâz olmak kâbil ola-

maz. Fenn-i tedâvî bu devirde hastaya pek ziyâde izʻâcât ve ıztırâbât veren 
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aʻrâz-ı şedîde-i tehevvüriyeye karşı müsekkin devâlar kullanmakdan baş-
ka bir şey yapamıyor. Fakat dâhî-i şöhret-şiʻâr Pasteur'ün mesâʻî-i mebrû-
re-i insâniyet-perverânesinden biri, kuduz illetinin nüvebât ve hamelât-ı 
ıztırâbiyesine karşı daha hastalık ser-nümâ-yı nuhûset olmazdan evvel 
hastayı yani kuduz bir hayvân tarafından ısırılan şahsı aşılamak usûlüyle 
icrâ-yı müdâvât ediyoruz. Kuduz ameliyâthânelerince her sene neşredi-
len ihsâiyâta bir göz gezdirilirse bu tedâvî-i vâkî usûlü vâsıtasıyla ne ka-
dar mahkûm-ı memât insânların pençe-i muhakkak-ı mevtden kurtarıldığı 
ve vefeyâtın âdetâ sıfıra, hiçe indirilebildiği görülerek fenne karşı îfâ-yı 
levâzım-ı şükrân u mahmidet edilir. İşte bu terakkî-i şifâ-bahşânın erkâm-ı 
adediyesi, aşı usûlünün tatbîkinden evvel kuduran hastaların yüzde 78'den 
ziyâdesi mutlakâ telef olmakda idi. Hâlbuki 1896 senesinde 1.308 kadar 
eşhâs aşılanarak bunlardan yalnız dördü telef olmuşdur. Demek vefeyât 
binde üç kadar bir şeydir. 1897 senesinde 1.521 kişi aşılanmış, bunlardan 
6 kişi vefât etmişdir. Binde dört kadar bir şey. 1898 senesinde 1.465 kişi 
aşılanmış, bunlardan 3'ü vefât etmişdir. Demek vefeyât binde iki.

[685] Memleketimizde Kuduz Aşısı Ameliyâthânesi'ni ilk defa olarak 
teʼsîs ile 12 sene bir müddet o müessese-i âliyenin müdürlüğünde bulunan 
ve bu yoldaki hidemât-ı mühimme-i fenniye ve insâniyet-perverânesi ez-
her cihet sezâvâr-ı sitâyiş ve takdîr olan muʻallim-i muhteremimiz saʻâ-
detlü Zoéros Paşa hazretlerinin neşreyledikleri ihsâiyâtda dahi vefeyâtın 
yüzde birden aşağı olduğu gösterilmişdir.

Kuduz virüsü kuduran hayvânın murdâr iliğinde karârgîr olur. Bu mur-
dâr ilik kuru bir havâda kurutulursa, kurutma müddetinin imtidâdıyla mü-
tenâsib olmak üzere şiddetini, şiddet-i semmiyesini zâyiʻ ediyor. Böyle 
kuruya kuruya nihâyet, sağlam bir bedene îrâs-ı zarar etmeyecek bir hâle 
geliyor. İmdi böyle bir virüs ile âlûde murdâr ilikler bir arada, fakat mü-
tefâvit derece-i yübûsetlerde olmak üzere bulundurulursa o vakit şiddet-i 
semmiyeleri, virüsiyetleri muhtelif bir sıra murdâr ilik elde edilmiş olur. 
İlk defa bunlardan hiçbir şiddet-i semmiyesi olmayan şırınga edilir. Sonra 
sonra ötekiler şiddet-i semmiyenin azlığı derecesince ve tedrîcen semmi-
yet ve virüsiyetlerinin şiddeti artmak üzere aşılanır. Beden ilk şırıngalarla 
semme, virüse karşı bir mukâvemet edinmiş olacağından sonraki şırınga-
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lara, şiddet-i semmiyesi ziyâde olanlara dahi bilâ-ârıza tahammül eder.

Bu husûsda daha salâhiyetdâr bir kalemin, bir iktidâr-ı ilmînin maʻlûmât 
ve ifâdâtından istifâde etmek arzusuyla Pasteur telâmîzinden Doktor 
Roux'nun 1891 senesi Londra'da inʻikâd eden Kuduz Kongresi'ne teblîğ 
etdiği "Kuduz Köpek Isırdıkdan Sonra Kuduranlar Hakkında İttihâzı Îcâb 
Eden Tedâbîr-i Vâkıye" unvânlı lâyihasından şu satırları aynen iktibâs edi-
yoruz:

"-Henüz başlayan, alâmât-ı ibtidâiyesi görülmeyen bir kuduz tedâvî-i 
vâkîsi kuduz köpeğin ısırdığı şahsa her gün bir mikdâr kurumuş virüslü 
murdâr ilik şırınga etmekden ibâretdir. Bu murdâr ilik evvelen bir mikdâr 
taʻkîm edilmiş ve hafifçe kalevîleşdirilmiş et suyunda ezilir, âdetâ sübye 
hâline getirilir. Böyle bir mâyiʻi deri altına şırınga etmek güç bir iş değil-
dir. Şırıngalar yan taraflara, uyluklara nevbetleşe bir tarzda yani bir sağa 
bir sola yapılır. Evvelen, on dört günlük bir murdâr ilik şırınga edilir ki, 
[686] bunun bedene hiçbir teʼsîri yokdur. Sonra sırasıyla on üç, on iki, on 
bir, on, dokuz… günlük olanlar (yani kudurmağa başlayalıdan beri o kadar 
gün geçmiş kuduz virüsü ile âlûde tavşan murdâr ilikleri) şırınga edilir. 
Nihâyet nevbet üç günlük murdâr iliğe gelince beden dahi kuduz virüsü-
ne karşı muʻâfiyet kesbetmiş olur. Şırınga edilecek murdâr iliğin mikdârı 
birçok defalar tecrübe edilerek sınanılarak taʻyîn edilebilmişdir. Hafîf ve 
kuvvetsiz murdâr iliklerden her defada üç santimetre mikʻabî kadar şırınga 
edilebilir. Tedâvînin devâmı müddetince aynı murdâr iliğin tekrâr tekrâr 
şırınga edilmesi de câizdir. Zâten edilecek şırıngaların adedi, tedâvînin 
müddeti dahi ısırığın şiddetine, vehâmetine göredir".

Bu tedâvî-i vâkîden hakkıyla istifâde edilebilmek için hemen ısırılır ısı-
rılmaz tedâvî edilmeğe müsâraʻat olunmalıdır. Tedâvîye ne kadar erken 
başlanılırsa muvaffakiyet dahi o kadar emîn olur. Gerek Paris Kuduz Ame-
liyâthânesi'nde icrâ edilen gerek İstanbul'da Zoéros Paşa hazretleri tara-
fından yapılan tecârüb-i müteʻaddideden müddet-i tedâvînin vasatî olarak 
on altıdan on sekiz güne kadar imtidâd eylemesi îcâb etdiği anlaşılmışdır. 
Kuduz aşısının şırınga edildiği yerde hiçbir bere, hiçbir eser-i iltihâb gö-
rülmeyeceği gibi aşının sıhhat-i umûmiye-i bedene hiçbir sû-i teʼsîri de 
olamaz.
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Bir adamı köpek ısırınca ittihâz edilecek tedâbîr şundan ibâretdir: Ev-
velen, köpeği taht-ı müşâhedeye almak ve böylece on gün kadar tarassud 
altında bulundurmak îcâb eder. Köpeğin sâhibi varsa bu tedbîre o adam te-
vessül etmelidir. Isıran köpek bir sokak köpeği ise onu derhâl yakalamalı. 
Fakat birçoklarının bilmeyerek yapdıkları vechile hayvânı hemen öldür-
meğe şitâb etmemelidir. Çünkü kudurmuş köpek yılana filân benzemez. 
Muzır olduğu için öldürülüyorsa bilinmelidir ki, o hayvân zâten birkaç 
güne kadar ölecekdir. Yalnız bir yerde mahbûs bırakmalıdır ki, köpekde 
kuduzun bütün alâmetleri âşikâr görünsün de şübheye lüzûm kalmasın ve 
ısırılan bîçârenin de tedâvîsine ihtimâm edilsin. Bu vechile taht-ı müşâ-
hedeye alınan köpekde yedi-sekiz gün sonraya kadar kuduz hastalığının 
hiçbir alâmeti görülemezse yani hayvân kudurmazsa ne bir tehlike ne de 
îcâb-ı tedâvî yok demekdir. Hayvânda kuduz alâimi görülürse derhâl en 
yakın ve serîʻ bir vâsıta-i [687] nakliye ile hastayı tedâvî-i vâkîyi icrâ ede-
cek aşı ameliyâthânesine götürmelidir.

Demir kafes derûnunda taht-ı tarassud ve müşâhedeye alınmış kuduz köpek
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Odesa etıbbâsından meşhûr Gamaliel'nin kudurmuş köpekler tarafın-
dan ısırılan 5.876 kişi üzerine tanzîm eylediği cedvel-i ihsâînin tedkîkin-
den müstebân oluyor ki, tedâvîye ısırıldıkdan bir hafta sonra başlanılırsa 
vefeyât yüzde yarım, iki hafta sonra da yüzde iki buçuk, üç hafta sonra da 
yüzde üç buçuk nisbetindedir. Zoéros Paşa hazretlerinin on iki sene zarfın-
da tedâvî eyledikleri 2.359 hastadan 40-45 kişi bilâhare kuduz illetinden 
rehâyâb olamayarak vefât etmişlerdir. Bunlardan birçoğu ameliyâthâneye 
pek geç, ısırıldıkdan 30, 35, 40 gün sonra mürâcaʻat etmişlerdir. Bu hâlde, 
tedâvîden istifâde eylemek ve tamâmıyla şifâyâb olmak için ısırıldıkdan 
iʻtibâren hiç olmazsa yirmi gün geçmezden evvel ameliyâthâneye mürâ-
caʻat olunmalıdır. Hâsılı, tedâvîye ne kadar erken başlanırsa o kadar iyidir.

[688] Romanya Dârülfünûn-ı Tıbbîsi muʻallimlerinden Doktor Babes, 
kudurmuş bir kurdun on üç insân ve otuz hayvân ısırdığını ve ısırılan hay-
vânların hepsi telef olduğu hâlde insânlardan yalnız bir kişinin, o da tedâvî 
edilmemek seyyiesiyle vefât etdiğini ve diğer on ikisinin tedâvî-i vâkî se-
meresiyle el-ân ber-hayât olduklarını nakil ve beyân ediyor.

***

Kudurmuş bir köpek tarafından daha yeni ısırılan bir adamın yarasına 
ne yapılmalıdır? Hemen o anda bir tabîb, olmazsa bir cerrâh, bir eczâ-
cı çağrılarak ısırılan yer, yara iyice dağlanmalıdır. Dağlama ameliyâtı ya 
"key-i harûrî" âleti ile yâhûd âdî dağ demirleriyle, hattâ kızıl âteş hâline 
getirilmiş bir kömür parçasıyla dahi icrâ olunabilir. Bu yara derhâl dağla-
nır ve ısırılan mahal iyice ve derîn olarak yakılırsa o adam kudurmaz.

Ahâlî arasında kudurmuş köpeğin ısırdığı yere kurufasulye yâhûd ısırı-
lan köpeğin kılını koymak, dilin altı yakılmak gibi bir takım hurâfât varsa 
da bunlar pek câhilâne, pek bî-sûd, hattâ vakit gâib etdirecekleri için mu-
zır şeylerdir. Artık bu gibi şeylere kimse inanmamalıdır. Bir de kuduran 
adama kuduzböceği (kantarid) vermek yâhûd gûnâgûn dehşetli ve semdâr 
haplar yutdurmak da bî-sûddur. Çünkü bunların tevkîf-i illete hiçbir fâide-
si olamaz.

Yarayı dağlamakla fâide istihsâl edilmesinde en birinci şart sürʻatle ha-
reket etmek ve derʻakab yarayı iyice ve derînce dağlamanın çâresine bak-
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makdır. Bu vesâite mürâcaʻat ededurmakla berâber ısırılmanın akîbinde 
yaranın bulunduğu mahalli, yarayı iyice sıkarak kanatıp üzerini el altında 
bulunan su, rakı gibi şeyler ile temizce yıkamak elzemdir. Fakat bunlar en 
ibtidâî tedâbîr olup en emîn ve fâide-bahş bir vâsıta yine dağlamakdır.

Bazıları:

"-Mâdemki kuduz illeti bugün aşı vâsıtasıyla tedâvî olunuyor, o hâlde 
emmek, yıkamak, dağlamak gibi tedâbîre ne lüzûm var?" diyorlar. Bu ne 
doğru ne de vâkıfâne serd edilmiş bir fikir değildir. Dağlama ameliyesi 
kemâl-i takayyüd ü ihtimâm ile icrâ edilmelidir. Çünkü bu sâyede yaradan 
içeri girecek virüsün bir kısmı yakılmış, mahv [689] edilmiş olur ve kuduz 
yarasına virüs ne kadar az girerse ileride icrâ edilecek aşıyı dahi o kadar 
hüsn-i netîceye, muvaffakiyet-i tâmmeye mazhar kılar.

Emmek, yıkamak, kanatmak, dağlamak gibi tedâbîr-i ibtidâiyeden son-
ra yine Kuduz Aşısı Ameliyâthânesi'ne mürâcaʻat olunmalıdır. Çünkü bu 
tedâbîr ve vesâit ile virüsün hepsini mahv etdiğimizden emîn olamayız. 
Derʻakab ittihâz olunan bu tedâbîre rağmen yine bir mikdâr kuduz virüsü-
nün bedene girmediği ne ile teʼmîn edilecekdir?

***

Cemʻiyet-i Tıbbiye-i Şâhâne'nin 5 Nisan sene 1901 târîhindeki ic-
timâʻında el-yevm Dersaadet Kuduz Aşısı Ameliyâthânesi Müdürü Dok-
tor Remlinger tarafından kaleme alınan taʻlîmât tedkîk ve tasvîb edilmiş 
ve bunun vesâit-i mümkine ile neşr u taʻmîmine karâr verilmişdir. Bu 
taʻlîmâtın bir nüshasını da zeylen şu makâlenin nihâyetine derc etmeği 
vecâib-i umûrdan addeyleriz:

Evvelen, bir köpek, kedi yâhûd sâir bir hayvân birini ısırdı mı ısıran 
hayvânı itlâf etmemelidir. Bilʻakis onu ber-hayât yakalayarak taht-ı müşâ-
hedeye almalı yâhûd bir baytara teslîm etmelidir.

Sâniyen, hayvânlarda kuduz illeti[ni] şübhelendirecek alâim şunlardır: 
Hayvân tabîʻatını, huyunu değişdirir; ya son derece halîm ve sükûnetli olu-
verir yâhûd bilakis hırçın, fenâ, yaramaz bir tavır alır. Hayvânın iştihâsı 
artar, ne bulursa yemeğe başlar. Evvelâ çenelerine, sonra bütün vücûd ve 
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aʻzâsına felc ârız olur. Ağzından salyalar akar. Hayvânın sesi de değişir. 
Âdetâ ulumak, şikâyet-engîz bir feryâd koparmak hâlini alır. Hayvân bu 
feryâdının sonunda şiddetli yaygaralarla bağırmağa başlar.

Sâlisen, bazen bir hayvân birini ısırır ve ısırdıkdan sonra o hayvânda 
kudurmak alâimi bedîdâr olabilir. Birini ısırdıkdan on gün sonra hâlâ ku-
durmak alâimi göstermeyen bir hayvân kuduz değildir.

Râbiʻan, kuduz veya şübheli bir hayvân tarafından ısırılan adamın ya-
rasını mümkün olduğu kadar sürʻatle ve derince dağlamalı. Bu dağ key-i 
harûrî âleti ile yapıldığı gibi kızarıncaya kadar ısıdılmış bir demir parça-
sıyla da olabilir.

[690] Hâmisen, kuduz illeti yalnız Pasteur usûlüyle yani kudurmazdan 
evvel şırınga edilebilen kuduz aşısıyla tedâvî olunabilir. Bu bâbda müte-
tabbiblerin, kocakarıların, şarlatanların tevzîʻ ve icrâ edegeldikleri ilâclar, 
tedâvîler fâidesiz ve bîhûdedir. Pasteur usûlüyle tedâvînin hiçbir mazarrat 
ve mahzûru yokdur. Bundan kuduz illetine mübtelâ olmayan adamlara bile 
bir zarar dokunmaz. Yani bu tedâvî sağlam ve sâlim adamlara kuduz hasta-
lığını nakletmez ve edemez.

Sâdisen, Kuduz Aşısı Ameliyâthânesi'ne mümkün olduğu kadar erken 
yani ısırıldıkdan bir hafta sonraya kadar mürâcaʻat etmelidir. Bu tedâvî 
yaranın vehâmet ü şiddetine göre on beş, yirmi gün kadar devâm eder. 
Şahsı kudurmakdan, kuduz illetine tutulmakdan vikâye eyler. Fakat vakit 
geçmiş olursa daha tedâvî tamâmen icrâ-yı teʼsîr etmezden evvel kuduz 
illeti zuhûr etmeğe başlar. Binâenaleyh böyle bir ârızanın zuhûrundan ne 
Kuduz Aşısı Ameliyâthânesi'ne ne de bu tedâvîyi icrâya meʼmûr olan tabî-
be hiçbir noksân ve kusûr isnâd edilemez. Hârikulâde netâyic-i şifâ-bahşâ 
gösteren bu tedâvîden istifâde için tedâvîhâneye vaktinde yetişmeğe, ku-
duz köpek vesâir bir hayvân tarafından ısırıldıkdan sonra bir an bile vakit 
geçirmemeğe müsâraʻat olunmalıdır.
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[691] PİYANO ÂRIZALARI

İnhimâk ve tehâlük ve ifrât-perestlik hiçbir şeyde iyi değildir. Fikrin 
yalnız bir şeye, bir noktaya inʻitâf ve irtikâzı pek fenâ netîceler verir. Sinir 
râhatsızlıkları, daha birçok ârızalar hep hissiyât ve ihtirâsâtın sû-i inhima-
kinden ileri gelmekdedirler.

Meselâ, piyano, derece-i iʻtidâli tecâvüz etmemek üzere çalınırsa, rûh 
ve hassâsiyete vereceği sükûn u ârâmdan katʻ-ı nazar, vücûd ve beden için 
bir nevʻ mümârese, mafsallar ve kemikler için de mühim bir medâr-ı neşv 
ü nemâdır. Piyanonun nagamât-ı rûh-efzâsı arasında dinlenen dimâğ ve 
fikir, fildişi düğmelerin üzerlerine çırpınan parmaklar, kol, el ve bunların 
ihtizâzât ve âhengine tebaʻan kımıldayan bütün aʻzâ o zevk-i mahsûsdan 
hisseyâb-ı istifâdedir. Fakat şu güzel, rûh-nevâz eğlenceyi taşkınlığa, ifrâta 
vardırınız, öyle yaman ârızalar, mâddî maʻnevî öyle şaşkınlıklar başgöste-
rir ki, bir türlü önünü almak mümkün olamaz.

İşte böyle bir ifrât ve nisbetsizliğin netâyic-i vahîmesine dâir Rus 
meşâhîr-i etıbbâsından Profesör Zabludovsky'nin resâil-i tıbbiyeden birin-
de neşredilen şâyân-ı dikkat bir müşâhedesini naklediyoruz:

Erbâb-ı servetden birinin musikiye gâyet merâklı ve piyanoda sâhib-i 
mahâret bir kızı vardı. Piyanodan çıkardığı elhân ve nagamât o kadar hazîn 
ve müessir idi ki, bütün şebânelerde, [692] husûsî müsâmerelerde bu lütf-ı 
sanʻatkârânesi herkesi mest ü müstağrak bırakırdı. Fakat zavallı kız bil-
mem neden hep hazîn ve müessir mevzûʻlar intihâb ederdi.

"Ezhâr-ı şitâ"nın revâyih-i müncemidesine rûh, "leyâl-i zâhire"nin 
samt-ı semâvîsine lisân verir ve nağmelerinde her zamân bir "aşk-ı muhta-
sar"ın enîn yeʼsi keşf-i râz ederdi!

İşte bu kız bu bedîʻ-i sanʻatkâr garîb bir hâle, bir ârızaya giriftâr olur. 
Mafsallarında şiddetli ağrılar başgösterir, o nâzenîn parmaklar gerilir bir 
hâlde ki, oynatmak, evcâʻına tahammül etmek mümkün olamaz. Âileyi bir 
telâşdır alır. Meşâhîr-i etıbbâya ve bu meyânda Zabludovsky'ye de mürâ-
caʻat olunur. 
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Profesör bu ârızaları piyanoların genç kızların boyları ve iktidârları ile 
mütenâsib olmadıklarına atfediyor. Binâenaleyh genç kızların çalacakları pi-
yano güçleri ve kuvvetleri ile mütenâsib olmalı ve piyano çalmağı da hiçbir 
zamân eğlence derecesinden ibtilâ ve inhimâk râddelerine götürmemeli.

[693] MERHÛM DOKTOR İBRAHİM LÜTFİ PAŞA

Bu sîma bana zamân-ı tahsîlimi ta-
hattur etdiriyor. İşte her sene cild cild 
kitâbları süzmek, anlamak, unutmamak 
üzere hıfz etmek ve sonra imtihân geç-
mek gibi mesâʻî arasında latîf, ciddî, 
hoş-nihâd, gayûr birçok çehreleri itâʻat 
ve hürmet gibi hislerle selâmlayarak 
belîğ, müessir, nükte-feşân takrîr ve 
beyânlarından doya doya istifâde eyle-
mek azmine düşdüğümüz o evân-ı saʻâ-
detde karşımızda gâh u bî-gâh parlayan, 
edeb ve terbiye ve nezâhetiyle hepimizi 
meftûn-ı hitâbiyâtî eden İbrahim Lüt-
fi Paşa cidden nükte-perdâz bir hoca-i 
irfân idi…

Kâmet-i bülendi, o nârîn ve ince 
vech ü vecîhi, o açık alnı, o nâfiz bakışı 
hepimize, her birimize o kadar nüfûz etmiş, bizde o kadar amîk bir hürmet 
uyandırmış idi ki, vürûduyla sınıfda hissedilen inşirâh-ı mâddî ve maʻnevî 
kendisini bile mecbûr-ı tebessüm ederdi. O şems-i irfân ve hüner hepi-
mizin, bugün tabâbet-i Osmaniye'ye mensûb olan her ferdin üzerine hu-
zemât-ı nûrâ nûr maʻrifetini, enzâr-ı [694] dikkat ü himmetini sevk etmiş, 
tahsîl-i fünûnun daha mebâdîsinde iken cümlemize tekemmül ve terbiye-i 
meslekiyenin neden ibâret olduğunu bildirmiş ve bizi dâimâ iyiliğe, saʻy ü 
gayrete, kesb-i kemâl ve terbiyeye teşvîk etmiş idi…

Merhum Doktor İbrahim Lütfi 
Paşa

Feu Le Prof. Ibrahim Lutfi Pacha, 
lʼAlbanais
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Bu zekâ-i irfâna herkesden, her şâkirdden ziyâde bu âciz minnetdâr-
dır. Çünkü daha esnâ-yı tahsîlimde o vâkıfâne tedrîsâtından, o âlimâne 
hitâbâtından cümle şâkirdânı ile birlikde müstefîd olduğum gibi daha son-
ra mekteb sıralarını henüz terk eylediğim bir zamânda küşâd edilen fenn-i 
kıbâle müsâbakat imtihânına girişmek için teşvîkât-ı pederânede bulun-
muş idi ki, hocalık ihtirâmına bir de hemşehrilik muhabbetinin inzimâmı 
cihetiyle o zamânki fikrim hilâfına olan bu arzusunu hürmet ve mutâvaʻat 
ile kabûl ve icrâ eylemiş idim.

Bu muʻallim-i zî-kemâl sonra bizi dâire-i refâkatine, samîmiyet binip 
ve uhuvvetine de kabûl etdi. Muʻâvinlik, hocalık gibi vezâife devâmımız 
esnâsında biz yine bir tilmîz-i irfân idik. O ise kırk senelik vukûf ve tec-
rübesini, ilk devirlerde sınâʻatin hîn-i icrâsında görülen müşkilât ve hâlâtı 
bize bütün tafsîlâtı ile anlatırdı. Sahne-i hayâta daha yeni giren tecrübesiz-
lere suʻûbet ve ehemmiyet-i vazîfeyi telkîn ü takrîr ederdi. Birçok mühim 
vezâif ve hidemâtda berâber bulunduğumuz bu muʻallim-i bülend-himmet 
hiçbir gün iyilikden, devlet ve memlekete hâdim olmak fikr-i hamiyetkârî-
sini ibrâzdan geri durmamış ve hayâtının en rahnedâr olduğu günlerde bile 
meʼmûriyet ve vazîfesine devâm u ikdâmdan âzâde kalmamışdı.

***
İbrahim Lütfi Paşa, Manastır vilâyetinin İstarova kazâsına mülhak 

[695] Bizişta karyesinde doğmuşdur. Daha pek küçük iken İstanbul'a geti-
rilmiş ve maʻlûmât-ı ibtidâiyeyi ikmâl ile 1271 târîhinde Mekteb-i Tıbbi-
ye-i Şâhâne İʻdâdîsi'ne girmişdir. Orada ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
on bir sene müddet tahsîl-i ulûm-ı tıbbiyeye çalışarak 1282'de sağ kolağası 
rütbesi ve tabîb diploması ile mektebden neşʼet eylemiş ve vazîfe-i tabâbet 
ile Yanya ve havâlîsine taʻyîn buyurulmuşdur. Mekteb-i Fünûn-ı Tıbbiye-i 
Şâhâne'de derslerin Türkçe olarak tedrîsi emr-i mühim ve muʻtenâsına te-
şebbüs buyurulduğu zamânlar mektebin yetişdirdiği müstaʻiddân-ı etıbbâ 
aranırken İbrahim Lütfi Paşa dahi binbaşılık rütbesiyle taltîf olunarak İs-
tanbul'a getirdilmiş ve mektebce teşrîh-i marazî muʻallim muʻâvinliğine 
intihâb olunmuşdur… Daha sonra Yemen'e iʻzâm olunarak bir sene kadar 
orada hizmet etdikden sonra 1287 senesinde Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâ-
ne'deki vazîfe-i taʻlîmiyesine iʻâde buyurulmuşdur.
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İbrahim Lütfi Paşa 1291 senesinde tabîʻî-i şehîr Abdullah Bey merhû-
mun vefâtı üzerine Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne İlmü'l-Arz ve'l-Maʻâdin 
Muʻallimliği'ne asâleten intihâb ve taʻyîn edilmiş ve 1292 senesinde mek-
tebin taʻtîli esnâsında İşkodra Askerî Hastahânesi'ne taʻyîn ve iʻzâm buyu-
rulmuş ve hitâm-ı vazîfede yine mektebine gelmişdir.

Sonra bütün hayâtını, son nefsine kadar tedrîs ü taʻlîm ile geçirmiş ve 
1293'de kâimmakâmlık, 1304'de mîralâylık ve 1314'de mîrlivâlık rütbe-
si ile taltîf buyurulmuşdur. Merhûm üçüncü rütbeden Osmanî ve Mecidî 
nişân-ı zîşânlarıyla gümüş Liyâkat madalyasını hâiz idi. Cemʻiyet-i Tıb-
biye-i Osmaniye ve Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye'nin en eski aʻzâlarından 
olup tabâbet ve sıhhat-i memlekete [696] birçok seneler ibrâz-ı meâsir-i 
hüsn-i hizmet etmişdir. Meclis-i Sıhhiye-i Umûmiye'de dahi aʻzâ sıfatıy-
la bulunup vesâit-i sıhhiyenin tedkîk ve tatbîkinde pek mühim yararlıklar 
göstermişdir.

***

İbrahim Lütfi Paşa'nın şu hayât-ı mâddiyesi ve resmiyesi ile berâber en 
büyük hizmeti memleketin fennine, lisân-ı fennîsinedir. Ulûm u fünûnun 
Türkçeye ilk nakil ve tercemesinde meydân-ı hizmet ve liyâkata atılan bu 
çalışkan âlimin fünûn-ı tabîʻiye-i Osmaniye'ye etdiği hidemât târîh-i fende 
altın hurûf ile yazılacak meâsir ve fezâil-i irfâniyedendir. Daha hiçbir ıs-
tılâh-ı fennî, hiçbir kelime-i ilmiye taʻayyün ü takarrür etmediği, tedrîsât-ı 
fenniye bile ecnebî bir lisân ile icrâ edildiği bir zamânda İbrahim Paşa ve 
arkadâşları kütübhâne kütübhâne dolaşarak ıstılâhât vazʻ ve cemʻine çalı-
şıyorlardı. Bugün mebâhis-i fennin hüsn-i tedrîs ü tefhîmi hep o hidemât 
ve mesâʻî-i mebrûrenin âsâr ve semerâtıdır…

Bundan başka İbrahim Paşa bize büsbütün yeni bir fen, bir ilmü'l-arz 
ve'l-maʻâdin de kazandırmışdır. Paşanın Arabî ve Farisîye vukûf-ı tâm-
mı vazʻ etdiği ıstılâhâtda görülen hüsn-i isâbet ve talâkatdan da müste-
bân olmakdadır. Bugün şuʻabât-ı fenniye arasında ıstılâhâtı en dil-nişîn, 
en matbûʻ ve muvâfık-ı meâl bir fen varsa o da ilmü'l-arz ve'l-maʻâdin-
dir. Aslen bir ecnebî olan Abdullah Bey bile bu vazʻ-ı ıstılâh mesʼelesine 
büyük bir ehemmiyet vererek İbrahim Bey'in cebhe-i mesâʻîsini bûselere 
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gark eder ve eser-i mühim ve kıymetdârının böyle bir muʻâvin ve müterci-
me nâil olmasıyla ibrâz-ı sürûr u iftihâr eder[697]miş… İlmü'l-arzı hiçbir 
dârülfünûnda, hiçbir mektebde okumayarak yalnız saʻy-i zâtîsi ve Abdul-
lah Bey'in telkînât-ı âlimânesi ile tahsîl ü ikmâl eden İbrahim Paşa, arzî-i 
muhteremimiz saʻâdetlü Halil Edhem Beyefendi'nin de kemâl-i hürmetle 
iʻtirâf ve takdîr buyurdukları vechile lisân-ı fenni tenkîh ve vazʻ-ı kelimât 
ve ıstılâhâtda pek amîk bir vukûf ve ıttılâʻ ibrâz etmiş ve ahlâf-ı fen ve ede-
bi himemât-ı ber-güzîdesine karşı şükrân-güzâr ve minnetdâr eylemişdir.

Abdullah Bey'in birçoğu memleketimizin coğrafya-yı tabîʻî ve tabîʻat-ı 
arziyesine, hâdisât-ı arziye ve tabîʻiyesine âid keşfiyât ve tedkîkâtdan 
ibâret olup Avrupa müellifîninin ahvâl-i arâzîmiz için en kıymetdâr bir 
meʼhaz-ı ilmî olmak üzere kabûl eyledikleri eserini lisânımıza terceme-
ye himmet eden ve sonra talebe için tavzîhen terceme eylediği ilmü'l-arz 
ve'l-maʻâdin ile de üslûb-ı fennînin en metîn ve selîsine bir numûne irâʼe 
eyleyen İbrahim Lütfi Paşa'nın hidemât-ı mühimme-i fenniye ve tıbbiyesi, 
meâsir-i muʻallimâne ve ârifânesi nazarlarda daha iyi tecellî edebilmek 
için neşretdiği eserlerin nazar-ı dikkat ve tenkîdden geçirilmesi îcâb eder 
ki, bu vazîfe ilmü'l-arz ve'l-maʻâdin ile alâkadâr olanlara âiddir.

***

Fakat merhûm-ı müşârunileyhin haysiyet-i ilmiyesi yalnız mütehassıs 
bulunduğu tabakâtü'l-arz fenninde maʻlûmât-ı vesîʻa sâhibi olmasından 
ibâret değil idi. Fünûn-ı tabîʻiyenin kâffe-i şuʻabâtında kendince câlib-i 
nazar olan hâdisât-ı umûmiyeyi tetebbuʻ eylemiş ve onlar arasında "lâ-ye-
tegayyer bir kânûn" hükmünde bulunan "cihet-i câmiʻa"yı ihâtalı bir na-
zarla telâkkî etmiş bir âlim idi. Merhûmun tafsîlât-ı ilmiye ve cüzʼiyâtın-
dan bi'l-istikrâ kavânîn-i umûmiye-i fenniyeyi istidlâl [698] maʻrifetinde 
gösterdiği muvaffakiyet usûl-i tedrîsinden anlaşılırdı. Takrîrini bir defa 
dinleyenler ilmü'l-arzın zannetdikleri gibi bir takım taşlar tasnîf edip el-
fâz-ı garîbe ezberlemek sıkıntısından ibâret olmadığını anlarlar ve ne 
kadar ibret-bahş bir ders-i hikmet olduğunu derk ü teyakkun ederlerdi. 
Meselâ muʻallim-i zî-irfân devr-i râbiʻden yâhûd o vaktin ormanlarından 
bahsetdiği esnâda bugün başlıca servet-i sınâʻiyemizden birini teşkîl eden 
maʻden kömürlerinin cereyân-ı aʻsâr ile sûret-i teşekkülünü taʻrîf eylerken 
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deʼb-i mahsûsu olduğu üzere tafsîlât-ı ilmiyeyi evvelce bast eder ve avâ-
mil-i müessire-i hâriciyenin vukûʻat-ı arziyede sûret-i teʼsîrini gâyet belîğ 
bir lisân-ı fennî ile îzâh eyledikden sonra:

"-İşte bugün bakıp da harâret ve kuvvetinden istifâde etdiğimiz maʻ-
den kömürü karbonifer devrinde teşekkül eden ormanların nesc-i haşebî-
sinde iddihâr olunmuş olan şuʻâʻât-ı harûriye-i şemsdir. Görüyorsunuz ki, 
o kuvvet mahv u münʻadim olmamışdır" diyerek mülâhazât-ı ilmiyesini 
bir düstûr-ı hikmetle bağlardı. Fünûn-ı tabîʻiyeden müstedel olan hikmete 
merhûmun vukûf-ı tâmmı vardı. Nodwik B.?!, Charles D[ickens], Haeckel 
gibi meşâhîrin âsârını bir nazar-ı nakkâdâne ile mütâlaʻa etmiş idi. Fazla 
olarak tasavvufda hayliden hayliye maʻlûmâtı vardı. Hattâ muhterem ho-
camız en doğru maʻnâsıyla muvahhidînden idi ve bu meslek-i hakîkat-pe-
restîde nokta-i nazarı en ziyâde Muhyiddin-i Arabî hazretlerinin siyâk-ı 
tefekkürüne mütevâfık idi. Mübâhase esnâsında münâsebet düşdükçe 
Fusûs'dan bir düstûr-ı [699] hikmet okur ve makâm ile münâsebetini îzâh 
ederdi. Mâ-baʻdi't-tabîʻiyât bahsinde acz-i beşeri muʻterif ve ilm-i izâfî-i 
beşerin hudûdunda mütevakkıf idi. Merhûm-ı müşârunileyh ahvâl-i sıh-
hiyesi ve vezâif-i tıbbiye ve resmiyesi müsâʻid olup da mütâlaʻât-ı fenni-
yesinden ve tetebbuʻât-ı amîkasından istidlâl ü istinbât etdiği mülâhazât-ı 
hikemiyeyi kayd u tedvîn edebilse idi şübhesiz kütübhâne-i Osmanîmize 
pek kıymetdâr bir takım âsâr-ı hikemiye bırakmış olacakdı. İşte sıhhatinin 
ne büyük bir sermâye-i irfân olduğu buradan da anlaşılır.

***

Bugün mülk-i Osmanî'nin her tarafında, her yerinde mutlakâ paşanın 
vedâʻ-ı ebedîsinden cidden müteessir ve dilhûn olan birkaç mütefennin 
vardır. Çünkü etıbbâ-yı askeriye ve mülkiyenin hepsi de onun şâkird-i 
irfânı, takdîrkâr-ı saʻy ü ikdâmıdır. Değil etıbbâ-yı askeriye, maʻlûlîn-i tıb 
bile pek azı müstesnâ olmak üzere onun rahle-i tedrîsi önünde senelerce 
zânûzede olmuş, dersde, imtihânda, doktorada, meclisde, her yerde o nizâr 
ve zaʻîf, fakat gayûr ve faʻâl üstâd-ı tıbbın âvâze-i takrîr u teşvîkini işitmiş 
telâmîz-i irfânıdır.

Hulâsa, İbrahim Paşa'nın gaybûbet-i ebediyesi tabâbet-i Osmaniye için 
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mühim ve büyük bir ziyâʻdır. Fakat şurası bizi tesliye ediyor ki, paşa yarım 
asırdan beri uhde-i hizmetine terettüb eden bütün vezâifini kemâl-i nâmûs 
ve sadâkat ve büyük bir dikkat ü rüʼyet ile hüsn-i îfâ edegeldiği cihetle mü-
rettebât-ı vicdâniyesini tamâmıyla ödemiş bulunuyor ve hâbgâh-ı ebedîsi-
ne "şâyân-ı ihtirâm, mesʻûd u müftehir bir muʻallim" unvân-ı mübâhâtıyla 
çekiliyor.

[700] Şu ziyâʻ-ı elîm ve mühimden dolayı bütün telâmîz ve şâkirdâ-
nına, âile-i elem-dîdesine beyân-ı taʻziyet eyler ve muhterem hocamızın 
civâr-ı rahmet-i Rahman'da, riyâz-ı firdevs ü cinânda ârâm-güzîn-i safâ 
olmasına ez-cân u dil duʻâlar ederiz.

Haleb Sıhhiye Müfettişi merhûm Ahmed Fuad Bey
Dr. Ahmed Fuad Bey,

Inspecteur sanitaire dʼAlep, décédé en 1903
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[701] MUʻALLİM MİKAİL HORASANCI EFENDİ28

Muʼallim-i şehîr Mikail Horasancı 
Efendi'nin bu sene vukûʻa gelen vefâtı 
bütün tabâbet-i Osmaniye'yi dâğdâr-ı 
esef etdi. Horasancı Efendi'nin hiz-
metleri birçok cihetlere âid ve kendisi 
mezâyâ-yı ahlâkiyesi nokta-i nazarın-
dan işgâl eylediği mevkiʻe hakîkaten lâ-
yık idi. Bu liyâkata memleketimizin her 
sınıf halkı arasında mazhar olageldiği 
emniyet-i vicdân ve ihtirâm-ı mahsûs 
en celî bir burhândır. Bugün Horasan-
cı Efendi denilince büyük küçük herkes 
nâmûslu, lâyık-ı iʻtimâd, fenni kadar 
vicdânı da şâyân-ı vüsûk bir tabîb-i hâ-
zık tasavvur eder ki, etıbbâ arasında bu 
kadar umûmî bir şöhret kazanan pek az-
dır.

Horasancı Efendi'nin memleketimizde hem taʻlîm hem de ihyâ eylediği 
bir cihet varsa o da "âile tabâbeti"dir. Herkes bu nâmûslu adamı bilâ-ihtirâz 
lâne-i âilenin en samîmî nikâtına kabûlde tereddüd etmemekde idi ki, te-
dâvî etdiği hastalarda bu kadar büyük bir iʻtimâd ve muhâlesat teʼmîni pek 
az kimselere nasîb olmuş [702] muvaffakiyâtdandır. Hele bu zarîf zâtın 
hastalarına gösterdiği muʻâmele o kadar nâzikâne, zarîfâne ve samîmâne 
idi ki, onu hastasıyla konuşur görenler âdetâ baba ile evlâd musâhabâtında 
yâhûd bir âile sofrasının müşâfehât-ı bî-tekellüfünde bulunuluyor zanne-
derdi. İşte Horasancı Efendi'ye herkesi sevk eden hazâkati nokta-i bâlâ-yı 
istinâda kalmakla berâber zarâfeti, hüsn-i muʻâmelesi, iyiliği, hastalarının 
ahvâl-i rûhiyelerini bilmekdeki isâbeti idi. İlâc taʻrîfi ve tedâbîr-i sıhhiye 
tavsiyesi gibi şeylerde hastasının saklamak istediği serâire bî-pervâ ve bir 
peder müvânesetiyle girmek istemesi ve bununla hastasında bir temâyül, 
bir incizâb-ı mahsûs, iyi etmek ve tedâvî eylemek nokta-i nazarından fev-
28 İkdâm, fî 17 Eylül [1]319 [30 Eylül 1903].

Müteveffâ Mikail Horasancı 
Efendi

Le Prof. M. Khorassandjian 
Décédé en 1903 à Constantinople
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kalâde lüzûmu olan bir "teslîm-i nefs" hâsıl etmesi en büyük muʻallimler-
de, en mâhir tabîblerde bulunamayacak mezâyâ-yı şahsiyesinden idi. İşte 
bu hazâkat-i mümtâze ile imtizâc eden şu mezâyâ-yı mahsûsanın teʼsîri ile 
idi ki, "Horasancı'nın ilâcı hastalığı birden kesiyor" idi.

Hattâ muʻallim-i muhterem tabâbetin bu en ince ve en lüzûmlu nikâtını 
ders zamânlarında da söyler ve der idi ki:

"-Çok kere verdiğiniz ilâclardan, eczâhânelerden alınacak şeylerden 
ziyâde ufak bir hareketinizin, samîmî bir sözünüzün, âsâr-ı merhameti-
nizin teʼsîri görülür ve hastalarınızın yüzde doksanı ilâcınızdan ziyâde 
tesellînizden, teşhîsinizden ziyâde tedbîrinizden hisseyâb-ı istifâde olur".

Horasancı Efendi muʻâyeneden bıkmaz, sormakdan usanmaz, hele illeti 
anlamadıkça hiçbir hüküm vermez tabîblerden biri idi. Söylediğini bilir, 
bilmediğini söylemez ve usûl-i [703] tedâvîde de eserden ziyâde müessire, 
sebebe icrâ-yı teʼsîr edecek vesâite mürâcaʻat eylerdi. Hele bir darbe-i yed 
ile sâʻatlerce himemâtın bile teşhîs etdiremediği bir hastalığı ortaya atıver-
mek hiç yapmadığı ve her zamân nefret etdiği bir şey idi.

***

Horasancı Efendi'nin vefâtı etıbbâ-yı Osmaniye'nin büyük bir kısmı-
nı ve belki de hepsini dâğdâr-ı teessür etmiş olsa gerekdir. Çünkü hepsi 
de kendisinden istifâde etmişlerdir. Horasancı Efendi mektebde en ziyâde 
teşhîs-i emrâz taʻlîmine sarf-ı himmet eder ve bu dakîk sanʻatı talebeye 
iyice öğretmeğe çabalardı. Zâten kendisinin sanʻatına, vazîfesine olan ib-
tilâsı darb-ı mesel hükmünü almışdı. Mevsimin en şiddetli günlerinde bile 
serîriyât önünde zuhûr eder ve hasta bulunmadığı günlerde sanʻatın cihât-ı 
nazariye ve ahlâkiyesinden bahsederdi. Horasancı Efendi'nin kulakların-
daki fart-ı hissiyet, ellerindeki kuvve-i lemsiye, muhâkemâtındaki isâbet 
şâyân-ı hayret bir derecede idi. Fennin en yeni terakkiyâtı, ilm-i emrâzın 
en tâze neşriyâtı mutlaka ârâyiş-i hâfıza-i vesîʻası olur ve dersinde en yeni 
usûllerin tatbîkine ve en yeni vesâitin icrâsına teşebbüs eylerdi. En ziyâde 
sevdiği ve ilerletdiği, ilmin cihet-i ameliye ve tatbîkiyesi idi. İrfân u il-
mine iʻtimâd o derecede idi ki, değil yalnız telâmîzi, belki bütün İstanbul 
etıbbâsı onu "zî-hayât bir muhît-i tıb" gibi telâkkî ederek en müşkil şeyler-
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de, en mühim teşhîs güçlüklerinde nihâyet ona mürâcaʻat ederlerdi ve bir 
mesʼele-i tıbbiye hakkında Horasancı ne derse herkesçe doğru ve mutâbık 
addolunurdu. Hakîkaten de öyle idi.

[704] Horasancı Efendi'nin mezâyâ-yı serîriyesini, ilmini, sanʻatının 
mikdâr-ı hakîkîsini beyâna bu sahîfelerin vüsʻati müsâʻid değildir. Mülkü-
müzde hemen hiçbir tabîbe müyesser olmayan bir şöhret-i tâmmeye eren 
bu gayretli hoca-i irfânın şöhrete kapılarak fenni, sanʻatı bırakmaması ve 
hiçbir zamân öğrenmekden ve öğretmekden bıkmaması, sanʻatın kâffe-i 
terakkiyâtına, son ân-ı hayâtına kadar vâkıf olmak istemesi bütün etıbbâ-
mız için bir ders-i ibret-âmîz ve bir misâl-i gıbta-engîz teşkîl etse sezâdır.

***

Mikail Horasancı Efendi, sarrâfândan Horasancıyan Bedros Ağa'nın 
oğludur. 1835 sene-i Mîlâdiyesinde İstanbul'da doğmuş. Daha on üç ya-
şında iken Paris'e tahsîle gitmiş. Tahsîl-i ibtidâî ve iʻdâdîden sonra Tıb 
Dârülfünûnu'na devâma başlamış ve orada en meşhûr hocaların, husûsuyla 
Muʻallim Potain'in ihtimâmât-ı mahsûsalarıyla pek muʻtenâ bir tahsîl gör-
müş ve 1859 senesinde tabâbet icâzetnâmesini alarak Dersaadet'e avdet 
eylemişdir.

İstanbul'a avdetinden birkaç sene sonra Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Em-
râz-ı Hâriciye Muʻallimliği'ne ve müteʻâkiben Serîriyât-ı Mütenevviʻa-i 
Dâhiliye Muʻallimliği'ne taʻyîn edilmişdir. Geçen sene vukûʻ-ı talebi üze-
rine tekâʻüd olunarak kayd-ı hayât ile "fahrî muʻallim" unvân-ı muhtere-
mini taşımasına bezl-i âtıfet buyurulmuşdur. Bir aralık Cemʻiyet-i Tıbbi-
ye-i Şâhâne'ye riyâset etdiği gibi ân-ı vefâtına kadar da Hamidiye Etfâl 
Hastahâne-i Âlîsi etıbbâ-yı fahriyesinden idi. Şehremânet-i Celîlesi'nde 
münʻakid Meclis-i Umûr-ı Sıhhiye'de aʻzâ idi.

[705] Merâtib-i Mülkiye'den bâlâ rütbe-i refîʻasına kadar irtikâ etmiş ve 
müteʻaddid defalar inʻâm ve iltifât-ı cihân-derecât-ı hazret-i şehriyârî ile 
taltîf kılınmışdı.

El-yevm mahdûmlarından olup Paris Dârülfünûn-ı Tıbbîsi'nden meʼzûn 
bulunan Ohannes Horasancı Efendi, pederinin muʻâyenehânesinde icrâ-yı 
tabâbet eylemekdedir.
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Bütün hastalarına dâimâ müşfikâne muʻâmele etmesiyle meşhûr olan 
bu gayûr muʻallimin vefâtından dolayı erkân-ı âilesi kadar memleketimiz 
tabâbetini de sezâvâr-ı taʻziyet görürüz.

***

[706] MERHÛM KİMYÂGER ALİ RIZA BEY29

Vahîmce bir hastalığın (romatizma) 
şedîd bir hecmesine maʻrûz olduğum 
bir leyle-i yeldâ-nümâ, tâkat-fersâ 
ağrılarıyla beni sabâha kadar enînler, 
şüûnlar arasında ezip bitirmişdi. Sabâ-
hın verdiği cüzʼî bir sükûnet-i mâddi-
ye ve maʻneviyenin imdâdıyla bâlîn-i 
âlâmıma dayanmışdım. Elime aldı-
ğım gazetenin satırlarını okuyor, an-
lamaz bir nazarla süzüyor ve dimâ-
ğımın gunûdegî-i taʻb-âlûdunu izâle 
etmek istiyordum. Gözlerim birden-
bire "ziyâʻ-ı elîm" serlevhası altındaki 
birkaç satıra ilişdi. O satırların meâli 
bir sâʻika-i tûfân-ı hayyiz gibi beyni-
mi sarsmış, bütün mevcûdiyetimi zîr 
zeber etmişdi. Gözlerimden akan acı 
yaşları silerek:

"-Vah, vah!... Ali Rıza Bey ölmüş!.." diyebildim!
***

Evet, Ali Rıza Bey, o muhterem arkadâş, o muktedir ve faʻâl kimyâger 
ölmüş, o münevver ve mütebessim çehre ebediyen gâib olmuş [707] idi. 
Fikrim dakîkalarca buna inanmamak istedi. Muttasıl bu hâdiseyi defʻ ve 

29 Servet-i Fünûn'dan, numara 693.

Merhûm Kimyâger Ali Rıza Bey
Le Prof. Ali Riza Bey,

Célèbre chimiste, décédé à 
Constantinople en 1904
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tekzîb edecek bir şey arıyor ve böyle bir felâkete bir türlü ihtimâl veremi-
yordum. Etrâfımdakiler de benim kadar, belki de benden ziyâde müteessir 
idiler. Çünkü benim için pek sevgili bir arkadâş olan o vücûd-ı muhterem, 
onların dostu, hocası, üstâd-ı kemâlât-nihâdı idi.

Evet, o faʻâl, o gayûr ve mükerrem arkadaşımın üfûl-i ebedîsine nasıl 
ihtimâl verilebilirdi? Bâ-husûs yirmi seneden ziyâde mütemâdî ve mü-
tevâlî bir faʻâliyet-i hummâ-âlûd ile çalışıp da asıl ibrâz-ı hizmet ve liyâ-
kat edilecek bir zamânda birdenbire, birkaç dakîkada sönüp tebâh olmak 
ne kadar acı ne kadar elîmdir!.. O gün kendi kendime defalarca ağladım. 
Ertesi gün civârdan geçen naʻşını uzakdan olsun görmek için sürüne sürü-
ne pencerenin yanına kadar gelmiş ve tabutu etrâfında mağmûm u mahzûn 
yürüyen birçok ihvân ve telâmîzi arasında nâzân nâzân götürülen o faʻâl 
Ali Rıza Bey'in şu hâli beni defalarca meʼyûsâne, müteellimâne ağlatıp 
inletmiş idi.

***

Bugün aradan birkaç aylık bir zamân geçtiği hâlde şu satırları yazmağa 
teşebbüsüm, hastalığımdan dolayı kendisine hürmet ve duʻâda kusûr etdi-
ğim bu bedbaht arkadâşımı yâd etmek, bir de fezâilinden pek azı bilinen 
bu muhterem âlimin mezâyâ-yı fenniye ve ahlâkiyesinden bir nebze bah-
sedebilmek içindir.

Hâtırımda kaldığına göre matbûʻâtımız Ali Rıza Bey hakkında pek cüzʼî 
bir şeyler yazabilmişdi. Hâlbuki Ali Bey, "şahsı [708] nevʻine münhasır" 
ve bi-nazîr bir nıhrîr idi. Hayâtını, meziyâtını teşrîh için böyle birkaç sahî-
fe kâfi değilse de hiç olmazsa o tabîb-i nıhrîrin nâ-tamâm bir modelini 
olsun yapmakdan vazgeçemeyeceğiz.

Ali Rıza Bey'i Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'deki talebelik, muʻâvinlik, 
muʻallimlik hayâtında tanıdım. O zamân bile hayât-ı tahsîlindeki gibi âsû-
de-hâl, faʻâl, hassâs, mütevâzıʻ bir tıynetde idi. Sîmâsına teveccüh eden 
her nazar, veche-i sâfında bir ridâ-yı humret ve hicâb hâsıl eylerdi.

Ali Rıza Bey 1304 senesi mektebden diploma alıp çıkdıkdan altı ay 
sonra kudret-i ilmiyesi sezâvâr-ı takdîr görülerek bâ-irâde-i seniyye-i 
cenâb-ı cihânbânî Paris'de ikmâl-i tahsîle gönderildi. Ali Rıza Bey'in Paris 
hayâtı başdan başa bir hayât-ı faʻâliyet ve gayret sayılmalıdır. Bir kim-
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yâhâneden diğerine, bir mektebden öbürüne koşarak elinde çantasıyla 
âdetâ yılmaz, yorulmak bilmez bir mekteb talebesini andıran bu muhte-
rem tabîbin tıynet-i nezîhe ve sâfiyesi kendisine ne kadar faʻâl ve metîn 
arkadâşlar kazandırmışdı! Dünyânın muhtelif nikâtından gelip de o mer-
kez-i ilm ü edebde birleşen milel-i muhtelife telâmîz-i maʻrifeti arasında 
Ali Rıza Bey'in mevkiʻi pek mümtâz, pek müteʻâlî idi. Laboratuvarda en 
dakîk ve en mühim taharriyâtın zimâm-ı idâresi ona veriliyor ve ikdâm ve 
sebâtı sâyesinde en güç ve usandırıcı mesâʻîyi bıkıp usanmadan ve hemen 
dâimâ muvaffakiyetle hitâma erdiriyordu. Tabʻan ve tıyneten havâiyât ve 
sathiyâtdan muhteriz olan bu ciddî tilmîz-i irfân bütün hocalarının sitâyiş 
ü tahsînlerine, teveccühât-ı [709] mahsûsalarına mazhar oluyor ve labo-
ratuvarda hizmetçiden reîs-i mesâʻîye kadar herkes ona ibrâz-ı hürmet ü 
meveddet ediyordu.

Ali Rıza Bey Fransa'nın birçok kimyâhânelerinde çalışmışdır. Bidâye-
ten Val-de-Grâce Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriyesi'nin kimyâhâne-i mahsû-
sunda bir sene kadar çalışdı. Sonra Paris'de hükûmetin resmî kimyâhâ-
nesine devâm ile kimyâ-yı tahlîlînin hıfz-ı sıhhate taʻalluk eden aksâmını 
öğrendi ki, bu maʻlûmâtından şu son senelerde memleket ve mektebleri-
mizi ne kadar müstefîd eylediği hâlâ hâtırlarda olsa gerekdir. En sonra Pa-
ris Dârülfünûn-ı Tıbbîsi Kimyâ-yı Uzvî Laboratuvarı'nda muʻallim-i şehîr 
Armand Gautier ile berâber bir sene kadar çalışmış ve işte buradaki mesâʻî 
ve ikdâmât-ı mühimmesi oraca sezâvâr-ı takdîr ü sitâyiş görülerek Ali 
Rıza Bey Fransa Kimyâ Cemʻiyet-i Fenniyesi'ne aʻzâ intihâb olunmuşdur.

***

Ali Rıza Bey ikmâl-i tahsîlden avdetinde Mekâtib-i Şâhânece yeniden 
küşâd edilen kimyâ-yı tahlîlî ve hayâtî rahle-i tedrîsine oturmuşdu. Tabîʻa-
ten mahcûb ve âsûde-bâl olan bu muhterem âlimin tedrîsâtı elbette pek 
istifâde-bahş bir şey olacakdı. Kendisi birçok himmetler sarfıyla çalışkan, 
gayûr, kimyâgerler yetişdirmeğe ikdâm eder dururdu. Biz o muhterem 
arkadâşı ekseriyâ mesâʻî-i şedîde-i rûz-merresinden bî-tâb ve nîm-âsûde 
bir hâlde kurtularak birkaç geniş nefes almak üzere kimyâhâne kapısına 
dayanmış görür ve oracıkda birkaç dakîka konuşup da fazl ü irfânından 
istifâde etmeden geçemezdik.
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Ekseriyâ bazı mesâil-i mühimme hakkında îzâhât-ı fenniye almak [710] 
üzere Ali Rıza Bey'i Meclis-i Sıhhiye-i Umûmiye'ye daʻvet etdiğimiz 
zamân ne kadar mahviyet ve tereddüd ile geldiği, fakat ne kadar metânet 
ve vukûf ile idâre-i kelâm eylediği nazar-ı hayret ve dikkatimizi celb eder-
di. Muhterem arkadâşımız safsatadan, bîhûde kârî ve şathiyâtdan ne ka-
dar ictinâb ederdi! Bir mesʼele sorulunca ona dâir elinde birkaç cild kitâb 
ile ve îzâh-ı mesʼeleden önce menşeʼ-i delâilini gösterir idi. Kimyânın en 
hurde, en yeni terakkiyâtına vâkıf olan bu sevimli âlimin efkâr ve mülâ-
hazât-ı dakîkası ne kadar muğlak, dolaşık, müşevveş ve karışık mesʼelele-
rin hüsn-i tesviyesine medâr oluyordu…

Ali Rıza Bey merhûm yalnız kimyâger değil, en hakîkî maʻnâsıyla bir 
âlim-i mütefekkir idi. Avrupa'da ilm ü fenne dâir ne kadar eser neşredilirse 
mutlakâ Ali Rıza Bey'in kütübhânesini de ziyâret ederdi. Merhûm kim-
yâhânede ikdâm ve fedâkârîsiyle ayrıca bir kütübhâne teʼsîs etmiş ve dâr-ı 
mesâʻîsini Avrupa'daki emsâli derecesine getirmeğe çalışmışdı. Etrâfına 
talebesinden birçoklarını alarak kan, terler içinde muttasıl çalışıp uğraşma-
sı ne kadar bedîʻ bir levha-i faʻâliyet teşkîl ederdi.

Mütehassısların birçoğunda görülen ve yalnız bir şuʻbe-i ilmiyeye hasr-ı 
fikir ve vukûfdan ibâret olan mahdûdiyet-i nazar Ali Rıza Bey'de yokdu. O, 
hakîkaten efkâr-ı külliye sâhibi idi. Meselâ bir yandan Metchnikoff'un en 
yeni bir eser-i felsefîsini, diğer tarafdan da Duster'ın nazariyât-ı cedîdesini 
kemâl-i dikkat ile tedkîk ve tetebbuʻ eder ve bir yandan da ulûm-ı tabîʻiyeye 
âid birçok maʻlûmât-ı cedîde-i tatbîkiye istihsâline çalışırdı. Bunların 
hepsiyle berâber [711] fenne, ilme ihdâ edilecek şeyler keşfiyle uğraşır ve 
hiçbir an hayâtını boş, durgun geçiremezdi.

Merhûmun teşebbüsât-ı teʼlîfiyedeki hareket-i nâmûskârânesi de şâyân-ı 
dikkatdir. Muʻallim Münir Bey merhûmun müellefât-ı muʻteberesinden 
olan Fenn-i İspençiyârî kitâbını tashîhe himmet ederek pek müstesnâ bir 
kadir-şinâslık gösterdiği gibi mûmâileyhin kimyâ-yı uzvîye dâir olan ese-
rini de büsbütün tahvîl ve tecdîd etmek sûretiyle ihtimâmât-ı mahsûsada 
bulunmuşdu. Bunların her ikisini kendisi kemâl-i salâhiyet ve vukûf ile ez-
ser-nev yazabilirken böyle ihyâ-yı âsâr-ı eslâfa ihtimâm-ı tâmmı safvet ü 
nezâhet-i hulkıyenin en celî burhânıdır. Yalnız şuna teessüf olunur ki, kim-
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yâ-yı uzvîsinin yalnız bir cildi neşredilebilmiş ve diğer cild-i mühimminin 
ikmâl-i tahrîr ve neşrine ömr-i hucestesi kifâyet edememişdir.

***

Ali Rıza Bey tahsîlden 1308'de avdet etmiş, o sene kolağası ve [1]314'de 
binbaşı olmuşdur. Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye ve Mülkiye-i Şâhâne'de 
ilm-i kimyâ-yı tahlîlî ve hayâtî muʻallimi idi.

Dârülfünûn-ı Şâhâne'nin küşâdı üzerine oranın da kimyâ-yı uzvî ve 
hayâtî muʻallim[li]ğine intihâb buyurulmuş ve [1]317 senesinde Hamidi-
ye Etfâl Hastahâne-i Âlîsi'nde küşâd buyurulan kimyâ laboratuvarına da 
kimyâger taʻyîn edilmişdir. Sonra gerek Karahisarısahib Maʻden Suyu'nun 
tahlîl ve taʻyîn-i mâhiyetiyle sûret ve şerâit-i imlâsının tatbîkâtında gerek 
Kâğıdhane sularının sûret-i cemʻ ve tevzîʻinde ibrâz eylediği hidemât-ı 
mühimme-i sâdıkâneye mükâfâten rütbesi kâimmakâmlığa terfîʻ buyurul-
muşdur.

[712] Gerek asâkir-i şâhâne erzâkının tahlîlâtında gerek İstanbul ve ci-
vârındaki suların kimyâ nokta-i nazarından tedkîk ve muʻâyenesinde gerek 
gûnâgûn taharriyât-ı kimyeviye-i sıhhiye ve adliyede gösterdiği sürʻat ve 
sadâkat ü ciddiyet ile memleketine ibrâz eylediği hidemât-ı mühimme ve 
âliyenin her an ve zamân takdîrkâr ve hayrânı idik. Merhûmun tahlîlâtın-
da gösterdiği dikkat ve dirâyet-i mümtâze hepimizin, herkesin emniyet ü 
iʻtimâd-ı tâmmını celb etmişdi. Hepimiz ondan gelen idrâr tahlîli raporla-
rında cidden şâyân-ı istifâde ve büsbütün yeni maʻlûmât ve îzâhâta tesâdüf 
ederdik.

***

Çocuk güzelliğine en güzel birer numûne olan üç evlâdını böyle bî-nevâ 
ve yetîm, arkadâşlarını, talebesini, âilesini, kendisini tanıyanları nâlân ve 
gamkîn bir hâlde bırakıp giden Ali Rıza Bey'in vefâtı sebebiyle hissetdi-
ğim ıztırâbât ve âlâm-ı şedîdeyi şurada tamâmıyla ızhâr u beyân edemedi-
ğimden dolayı cidden müteessir ve muztaribim.

Kırık dökük birkaç cümle ile muhît-i fen ve tabâbetimizde pek büyük 
bir teʼsîr icrâ eden o muhterem arkadâşı kısmen tanıtabildiğime kâniʻ ol-
sam biraz dinlenirdim.
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Ali Rıza Bey'in zâyiʻ-i nâ-be-hengâmında biz de âilesi kadar muhtâc-ı 
taʻziyet ve tesellîyiz. Ne yapalım, Allah bize de, onlara da mükâfât-ı şâmi-
lesini versin!

[713] JACQUES PAŞA30

Cidden şâyân-ı teessüf ü telehhüf 
zâyiʻât-ı tıbbiyeden biri de Jacques Ne-
sim Paşa'nın vefâtıdır. Gayret-i derûnî-
nin, muhabbet ve sadâkatin, faʻâliyet ve 
insâniyetin timsâl-i bî-misâli, şefkat-i 
meslekiye ve hissiyât-ı vazîfe-perverâ-
nenin hakîkî bir numûne-i zî-kemâli 
olan bu zât kendi mülkümüzün, kendi 
mektebimizin, kendi fennimizin mah-
sûl-i ber-güzîdesi idi.

Jacques Paşa'nın fenni, mahâret-i 
cerrâhiyesi bedâyiʻ-i âsârından sayılır. 
Yirmi beş, otuz seneden beri icrâ-yı 
tabâbet eden bu faʻâl ve gayûr tabîb 
mesleğinin terakkiyât-ı mütemâdiye ve 
serîʻasını adım adım taʻkîb etmiş ve pek 
nâdir tıynetlerde bulunan bir makderet-i 
fevkalâde ile harbde, orduda, hastahânede, meʼmûr olduğu her yerde hasâ-
fet ü dirâyet, sadâkat ü hamiyet, meziyet ü hizmet göstermişdir.

Jacques Paşa'nın tabâbet-i askeriyeye, orduya eylediği hidemât-ı mü-
himme her zamân her bir askerî tabîb için meşakk-ı imtisâl olmağa şâyes-
tedir. Fedâkârlık, iş görmek, hizmet yetişdirmek, [714] tedâvî etdiklerini 
30 Servet-i Fünûn'dan, numara 684.

Müteveffâ Operatör Jacques Paşa
Dr. Jacques Nessim Pacha

Opérateur en chef à lʼhôpital 
militaire de Salonique décédé en 

1903
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sevmek ve onlara kendisini sevdirmek, her şeyde ve her işde doğruluk ve 
yararlık göstermek ve herkese hüsn-i muʻâmele ve tevâzuʻ göstermek… 
İşte Jacques Paşa'nın en büyük fezâil-i hulkiyesi bunlar idi. Zâten bir tabîbi 
muktedir bir tabîb edecek, sözlerine ve edviyesine hüsn-i teʼsîr bahşede-
cek mezâyâ-yı hulkiye bundan ibâret değil midir? Artık buna vâsiʻ ve amîk 
maʻlûmât, esâslı ve mükemmel bir terbiye, her dem tâze ve nemâdâr bir 
fikr-i zekâ, talebkâr-ı izdiyâd ve kemâl bir behre zamm u ilâve ederseniz 
bir hayli seneler Üçüncü Ordu'yu, bütün Selanik ve havâlîsini hidemât-ı 
tıbbiyesiyle minnetdâr-ı mahâret ü hamiyetî eden bu gayûr ve mâhir adam 
hakkında bir fikr-i icmâlî edinmiş olursunuz.

Jacques Nesim Paşa, Selanik ahâlîsinden ve Musevî cemâʻatinden Dok-
tor Nesim Davud Efendi'nin oğludur. Tahsîle ibtidâ eylemesi Selanik'de-
dir. Sonra İstanbul'a gelip Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'ye girmişdir. 1291 
senesi Mekteb-i Fünûn-ı Tıbbiye-i Şâhâne'den neşʼet etdikden sonra bir 
sene kadar o zamân Ameliyât Mektebi ittihâz olunan Haydarpaşa Hastahâ-
nesi'ne devâm etmiş, sonra kolağalığa terfîʻ ve bir ihtiyât taburuna tabîb 
taʻyîn olunarak orduya dâhil olmuşdur.

Biraz sonra Selanik Askerî Hastahânesi'ne meʼmûr olmuş ve son ân-ı 
hayâtına kadar bütün ömrünü bu hastahânenin hidemât-ı mütenevviʻasına, 
tekemmül ve teʻâlîsine hasr u sarf etmişdir.

Jacques Paşa, Selanik Hastahânesi'ne meʼmûr olduğu günden iʻtibâren 
hastahâneyi bir mekteb-i millî hâline koymağa çalışmış, askerlere bakmak 
ve maʻiyetindeki etıbbâya taʻlîm-i fen ve sanʻat etmek gibi [715] umûr-ı 
mühimme ile uğraşarak bütün Selanik heyʼet-i tıbbiyesinin hürmet ve tak-
dîrini kazanmışdır.

Paşanın işden usanmaz, çalışmağa doymaz bir adam olduğunu maʻiye-
tinde bulunarak maʻlûmât-ı vesîʻasından istifâde eden arkadâşları dâğdâr-ı 
esef olarak söylüyorlar… Mişrat-ı iktidârına saʻy ü ikdâm ile pek büyük 
bir mahâret ü meleke teʼmîn eden bu muhterem tabîb gayret-i mukaddimâ-
nesiyle Selanik'in en mâhir, en güzîde bir operatörü oldukdan başka Üçün-
cü Ordu umûr-ı sıhhiyesinin müfettiş-i zî-iktidârı olduğundan dolayı ge-
rek Selanik Merkez Hastahânesi'nde gerek sâir nikât-ı mühimmede birçok 
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teʼsîsât-ı sıhhiye vücûda getirmiş ve husûsuyla ordunun hizmet-i sıhhiyesi 
hakkında verdiği şâyân-ı dikkat raporlarla liyâkat ve meziyetini, sadâkat ü 
dirâyetini herkese teslîm etdirmişdi.

Zâten müteveffânın mesâʻî-i tıbbiyesi neşriyâtıyla da mazhar-ı takdîr 
oluyordu. Selanik ve etrâfındaki ahvâl-i sıhhiye hakkında birçok tedkîkât 
ve tahkîkâtda bulunarak meşhûdât-ı vâkıʻasını efkâr ve nazariyâtını Cemʻi-
yet-i Tıbbiye-i Şâhâne gazetesinde uzun uzadıya şerh u tafsîl eylediği gibi 
askerî tabâbeti hakkında tecârüb-i vâkıʻasıyla maʻlûmât-ı mühimmenin bir 
kısmını da Fransa Cerîde-i Tıbbiye-i Askeriyesi'nde neşretmiş idi.

Jacques Paşa'nın maʻlûmât-ı vesîʻası, talâkat-ı lisânı, mahâret-i cerrâhi-
yesi, teşhîs ve tedâvîdeki muvaffakiyât-ı dâimesi kendisine âlem-i tabâbe-
timizde pek müstesnâ bir mevkiʻ-i ihtirâm teʼmîn etmiş idi. Bu mesâʻî ve 
ikdâmât-ı fenniyesine inzimâm eden hidemât-ı sâdıkânesi bütün heyʼet-i 
askeriyenin enzâr-ı takdîr u ihtirâmını celb etmiş [716] ve bâ-husûs şehin-
şâh-ı âlem-penâh efendimiz hazretleri bu gayûr tabîbi defaʻât ile mazhar-ı 
eltâf u inâyât buyurmağla meslek-i tabâbeti eltâf-ı hüsrevânelerine karşı 
ebediyen minnetdâr ve şükrân-güzâr eylemişlerdir.

***

Jacques Paşa'nın en şâyân-ı tedkîk bir meziyeti de münâsebât-ı ictimâʻi-
yesidir. Senelerce bütün Selanik halkı bu insâniyetkâr tabîbin iyiliğinden, 
hidemât-ı tıbbiye ve cerrâhiyesinden müstefîd olmuşdur. Zâten kendisi 
büyük küçük herkese hüsn-i kabûl gösterdiği, hüsn-i muʻâmele etdiği için 
her gün evi, muʻâyenehânesi etrâfı fakîr hastalar ile dolar ve paşa bunların 
hepsini bıkıp usanmayarak tedâvî etmek gibi hidemât-ı mebrûresiyle gör-
düğü lütufların edâ-yı şükrüne çalışırdı. Bundan başka Selanik'in birçok 
iʻâne cemʻiyetlerinde aʻzâlık eder ve fukarâ hastahânelerinin umûr-ı cerrâ-
hiyesini uhdesine alırdı. Bundan dolayı bütün Selanik; asker, kâtib, esnâf, 
İslâm, Hıristiyan, Musevî, herkes bu muktedir cerrâhın terk-i hayât etdiği 
gün bir ridâ-yı hazîn-i mâteme bürünmüş ve birçok gözlerden sâʻatlerce 
yaşlar akmışdır.

***

Geçen sene Rumeli'de Bulgar eşkıyâ-yı şerîresini taʻkîb eden asâkir-i 
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şâhâneden mecrûh olanlar Selanik Askerî Hastahânesi'ne getiriliyordu. 
Hastahâne umûr-ı cerrâhiyesine nezâret eden Jacques Paşa için o günler en 
büyük faʻâliyet ve icrâ-yı vazîfe ve sanʻat günleri idi. Hastahâneye sabâh-
leyin erkenden gelip akşam geç vakit gidiyordu. Askerleri o kadar seviyor 
[717] ve vazîfesine o kadar gayret gösteriyordu ki, yaralıların tımârını bile 
kendi eliyle yapıyor ve yaparken kendisine yardım eden etıbbâya da bak-
dığı yaralar hakkında îzâhât-ı fenniye veriyor ve koğuşları da birer serî-
riyât dershânesi hâline ifrâğ ediyordu. Bir gün bir askerin yarasını tımâr 
ederken yine îzâhât-ı fenniyeye girişmiş ve parmaklarıyla kırık kemik 
parçalarını muʻâvinlerine göstermek üzere aşağı yukarı evirip çevirmişdi. 
Bir-iki gün sonra paşada şiddetli titremeler ve hummâlar başlamış, herkes 
bu hâdisenin karşısında şaşırıp kalmışdı. Paşa ders esnâsında dalgınlık-
la parmağını kangrene uğramış kemiğe kesdirmiş ve oradan da bedene 
nüfûzyâb olan şiddetli ufûnet mikrobları kanı tesmîm etmişdi. Bu kazâ-yı 
fecîʻ her tarafça mûcib-i telehhüf oldu. Şehriyâr-ı âlî-tebâr efendimiz haz-
retleri bu muhterem ve vazîfe-şinâs cerrâhın tedâvîsine Doktor saʻâdetlü 
Kamburoğlu Aleksandr Efendi hazretlerini meʼmûr ederek sürʻat katârıyla 
Selanik'e iʻzâm buyurdularsa da o aralık hastalık pek ziyâde ilerlemiş ve 
zavallı Jacques Paşa dahi genç ve dinç bir yaşda ve sanʻat ve şerefinin en 
şaʻşaʻalı bir zamânında sönüp gitmişdi.

***

Jacques Paşa'nın vefâtı yalnız Selanik'de değil, bütün Memâlik-i Osma-
niye'de bir teʼsîr-i amîk hâsıl etdi ve bu mukaddem, sâdık ve niʻmet-şinâs 
adama acımayan kalmadı.

Cenâze merâsiminde bulunarak müteveffânın meziyât-ı askeriye ve 
insâniyesini sayıp döken Selanik Valisi devletlü Hasan Fehmi Paşa haz-
retleri, Müşîr devletlü Hayri Paşa hazretleri, ümerâ ve etıbbâ-yı [718] as-
keriye, zâbitân, askerler, yerli ve ecnebî bütün halk, cemâʻat-i muhtelife 
fukarâsı hep eşk-i teessür döküyorlardı.

Hepimiz bu hamiyetli meslekdâşımızın vefâtından dolayı pek çok mü-
teessir ve dilhûn olduk. Araya hastalık gibi bir mâniʻa-i kaviye-i bedeniye 
girmeseydi ihtimâl şu satırları bundan bir hayli evvel yazardım. Her ne 
ise, yine şu birkaç satırla olsun, bu muhterem tabîbin meziyât-ı ilmiye ve 
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ameliyesini âverde-i zebân-ı takdîr edebildiğimden dolayı kalben büyük 
bir memnûniyet hissediyorum.

Âile-i keder-dîdesine, haremine, kerîmelerine, birâderlerine kemâl-i 
samîmiyetle beyân-ı taʻziyet ve tesellî ederiz.

[719] MERHÛM ESAD FEYZİ BEY31

Bu sâʻî, muktedir, meziyetli ve dirâyetli ta-
bîbi herkes, husûsuyla müntesibîn-i tıb pek iyi 
tanırdı. Geceyi gündüze katarak talebesine ve 
istifâde-i umûmiyeye âsâr-ı ceyyide-i fenniye 
yetişdirmeğe çalışan bu muhterem vücûdun 
mütevârî-i hâk-i fenâ olduğunu haber vermek 
mecbûriyet-i elîmesiyle şu satırları yazıyoruz.

[720] Mekteb-i Fünûn-ı Tıbbiye-i Şâhâ-
ne'nin en muktedir bir tabîb olmak üzere ye-
tişdirdiği Esad Feyzi, aynı mekteb-i âlînin 
hikmet-i tabîʻiye muʻallim muʻâvini ve Mek-
teb-i Fünûn-ı Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne il-
mü'l-arz ve'l-maʻâdin muʻallim vekîli idi…

Daha mektebden neşʼet edeli dört sene 
olduğu hâlde talebenin istifâde-i ilmiyesine 
cidden hizmet eylediği ve âtîde en muhterem 
muʻallimînden sayılacağı mektebin bütün heyʼet-i taʻlîmiye ve idâresin-
ce teslîm ve takdîr edilen bu tabîb ulûm-ı tabîʻiyenin künhüne vâkıf idi. 
Bunu rahle-i tedrîsi önünden geçen tullâb-ı maʻrifeti takdîr etdiği gibi 
âsâr-ı münteşiresini mütâlaʻa eden müntesibîn-i fen dahi teslîmde tered-
düd etmez. Ahlâk u etvârı, her türlü harekâtı âzâde-i tenkîd bir muʻallim 
muʻâvinini zâyiʻ eden meslek-i celîl-i tıb en acı mâtemlerle, en dilsûz te-
lehhüflerle alacağı bu haber-i elîmden pek müteessir ve dilhûn olacakdır.

31 İkdâm'dan.

Dr. Essad Feïzi Bey Prof. 
Agrége

à la Faculté de Médecine, 
décédé en 1902
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Esad Feyzi Bey'in daha sabâvet-i meslekiyesi sayılmak lâzım gelen bu-
günlerde eylediği hidemât nâmının teʼyîd ve pâdâşına bâligan bâ-belag 
kâfidir. Müteveffâ Antranik Paşa gibi güzîde bir hikmet-i tabîʻiye muʻal-
liminin zîr-i terbiyet ve irfânında yetişerek mektebin hikmethânesini mü-
kemmel bir hâle ifrâğ etmiş ve Avrupa'dan celbi îcâb eden birçok âlâtı 
kendi yed-i mahâretkârîsiyle yaparak hakîkaten hikmet-şinâs olduğunu en 
müşkil-pesendlere bile teslîm etdirmişdir.

Yunan Muhârebe-i zâilesi esnâsında meydân-ı harbden cerîhadâr ola-
rak avdet eden mecrûh gâzîlerin muhtelif nevâhî-i bedeniyelerinde kalan 
kurşun aksâmını bizde ilk defa olmak üzere mevkiʻ-i tatbîke vazʻ eylediği 
röntgen şuʻâʻâtı muʻâyenesiyle bularak Yıldız [721] Hastahânesi'nde yapı-
lan o mühim ameliyât-ı cerrâhiyede kurşunları ve mevkiʻlerini Cemil Paşa 
hazretlerinin mişrat-ı mahâretine arz etmek gibi pek mühim bir hizmet îfâ 
etmiş ve hattâ hastahâneyi ziyâret eden Alman Salîb-i Ahmer Cemʻiye-
ti etıbbâsını, o zamânlar daha yeni keşfedilmiş olan röntgen şuʻâʻâtının 
bu kadar erken mevkiʻ-i tatbîke vazʻ edilişine takdîrhân eylemişdir. Daha 
sonra röntgen şuʻâʻâtını mektebin resmî programına idhâl eylediği gibi 
mektebin serîriyât-ı cerrâhiyesinde Röntgen Şuʻâʻâtı İle Muʻâyene Şuʻbe-
si'nin teʼsîs buyurulmasına da hizmet ve muʻâvenet ve ân-ı vefâtına kadar 
orada bilfiʻl hizmet etmişdir.

Esad Feyzi Bey mahâret-i kalemiyesiyle de temeyyüz ederek bize bu-
gün enzâr-ı mütefenniniyeti celb eden bir İlmü'l-Arz ve'l-Maʻâdin yazarak 
tabʻ ve neşretmiş ve bu son günlerde Röntgen Şuʻâʻâtı, Tatbîkât-ı Tıbbiye 
ve Cerrâhiyesi nâmıyla bir diğer eser-i mühimmi ikmâl eylemiş ve ted-
rîsâtı ıslâh edilen Mekteb-i İʻdâdî-i Tıbbî-i Şâhâne üçüncü senesi için yaz-
mağa başladığı Hikmet-i Tabîʻiye-i İbtidâiye eserini de yarım bırakmışdır.

Bugün bizimle berâber bütün kadir-şinâsân-ı tıbbı garka-i ekdâr u 
mâtem eden bu irtihâle, şu genç, halûk, insâniyetkâr muʻallim ve tabîbin 
yılancık gibi ufak ve ehemmiyetsiz bir hastalıkla istifâdegâh-ı fenden ebe-
diyen gâib oluşuna dünyâlar kadar acınsa sezâdır.
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[722] Mest-i lâ-yaʻkıl Ayyâş

Dâ-i küûle ibtilâdan evvel ve sonra

Evlâd-ı ayyâşîn

İspirto belâsı - Dâ-i küûl
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[723] İspirto (küûl) çıkarılan esmâr ve hubûbât: Üzüm, 
armud, elma, arpa başağı. Taktîr için inbik

Küûl istihsâl olunan nebâtât: Çavdar başağı, patates, pancar, 
at kestânesi
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[724] Şehremâneti'nde Müteşekkil Hıfzıssıhha Komisyonu Erkân-ı 
Kirâmı

Şehremîni devletlü Rıdvan Paşa 
hazretleri Reîs-i Evvel

Tabîb saʻâdetlü Salih Paşa hazretleri Reîs-i Sânî
Tabîb devletlü Nafiz Paşa hazretleri Aʻzâ
Tabîb devletlü Elyas Paşa hazretleri Aʻzâ
Tabîb devletlü Feyzi Paşa hazretleri Aʻzâ

Tabîb devletlü Nikolaki Paşa hazretleri Aʻzâ
Tabîb devletlü Zambako Paşa hazretleri Aʻzâ

Tabîb Mösyö Stecoulis
Tabîb izzetlü Naum Efendi

Tabîb izzetlü Ohannes Horasancı 
Efendi

Tabîb Kokolatos Efendi
Tabîb saʻâdetlü Ömer Paşa hazretleri Heyʼet-i Sıhhiye Müfettiş-i Umûmîsi

Tabîb saʻâdetlü Rasim Paşa Müfettiş
Tabîb saʻâdetlü Hayreddin Paşa 

hazretleri “

Tabîb saʻâdetlü Fano Paşa hazretleri “
Tabîb saʻâdetlü Mustafa Bey “

Tabîb Mustafa Bey “
Tabîb fütüvvetlü Nazım Bey “

Tabîb Halil İbrahim Bey “
Tabîb Bahaeddin Bey “

Tabîb Ferid İbrahim Bey Şehremâneti Bakteriyologu

Birinci Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi
Reîs Binbaşı rifʻatlü Abidin Bey Mülkiye'den izzetlü Asım Bey

Mülkiye'den izzetlü Ali Minhac Bey Mülkiye'den izzetlü İsmail Bey
Mülkiye'den izzetlü İbrahim Bey Mülkiye'den izzetlü Sıddık Bey
Mülkiye'den izzetlü Edhem Bey Binbaşı rifʻatlü Nazif Bey
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[725] İkinci Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi
Reîs Mülkiye'den Hâfız Yusuf Efendi

Mülkiye'den Mehmed Faruk Efendi Mülkiye'den Şemseddin Efendi
Mülkiye'den İbrahim Efendi Mülkiye'den Nesim Efendi

Üçüncü Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi
Reîs Mîralây 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-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi
Reîs Mîralây izzetlü Mehmed Ali Beyefendi

Kolağası fütüvvetlü Nuri Efendi Mülkiye'den rifʻatlü Sami Bey
Mülkiye'den rifʻatlü Petro Efendi Mülkiye'den İbrahim Efendi

Beşinci Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi
Reîs Mülkiye'den izzetlü İzzet Bey

Mülkiye'den rifʻatlü Mehmed Ali Bey Mülkiye'den rifʻatlü Emced Efendi

[726] Altıncı Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi
Reîs Binbaşı rifʻatlü Abidin Bey

Binbaşı saʻâdetlü İsmail Bey Mülkiye'den izzetlü Remzi Bey

Mülkiye'den rifʻatlü Hikmet Bey Mülkiye'den rifʻatlü Samuel 
Efendi

Mülkiye'den Mösyö Ferid Efendi Mülkiye'den Papakosti Efendi
Mülkiye'den Hasan Tahir Efendi Mülkiye'den Kilaidis Efendi

Yedinci Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi
Reîs Mülkiye'den rifʻatlü François Efendi

Mülkiye'den rifʻatlü Refet Hüsameddin 
Bey

Mülkiye'den rifʻatlü Zoğrafos 
Efendi
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Sekizinci Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi
Reîs Mülkiye'den rifʻatlü Lütfi Akif 

Efendi
Mülkiye'den saʻâdetlü Hâfız Nuri 

Efendi
Mülkiye'den saʻâdetlü Aleksi Efendi Mülkiye'den saʻâdetlü Kapril Efendi

Dokuzuncu Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi
Reîs Mîrlivâ saʻâdetlü İstirati Efendi

Kolağası fütüvvetlü Nikolaki Efendi Mülkiye'den Hüsnü Efendi
Mülkiye'den Menahem Efendi Mülkiye'den izzetlü Tahir Bey

[727] Onuncu Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi
Reîs Kolağası rifʻatlü Fehim Efendi

Kâimmakâm izzetlü Fuad Bey Mülkiye'den rifʻatlü Mustafa Efendi
Mülkiye'den rifʻatlü Zeki Emin Efendi Mülkiye'den rifʻatlü Cevad Efendi

Bendlerin umûr-ı sıhhiyesine meʼmûr Mülkiye'den Cemil İbrahim Bey
Kâğıdhane umûr-ı sıhhiyesine 

meʼmûr Mülkiye'den Hasan Şaban Efendi

Altıncı Dâire-i Belediye'de Umûmhânelere Meʼmûr Etıbbâ
Saʻâdetlü İhsan Paşa hazretleri

Ahmed Receb Efendi Mîralây izzetlü Celâleddin Muhtar Beyefendi, Müfettiş
Yovanidis Efendi Abidin Bey, Müfettiş

Anastasyos Efendi Fuad Bey, Müfettiş
Ayvazyan Efendi

MECLİS-İ KEBÎR-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 Müfettiş-i Umûmî Doktor saʻâdetlü Ducca Paşa hazretleri ve 
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muhâsebecilik vazîfesini de îfâ eden Hacı Hurşid Efendi hazretleri ve Ka-
rantinalar Başkâtibi ve Sicill-i Ahvâl Müdürü Hacı Ragıb Bey ve Namık 
ve Said ve Arif Beyefendilerden ve Fransızca Meclis Kâtibi Stiyapoviç 
Efendi'den müteşekkildir.

[728] 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 Hevsel?!
Rusya Sefîr Vekîli Mösyö Karkanoskie 
Fransa Sefîr Vekîli Doktor Mösyö de la Cour
Felemenk Sefîr Vekîli Doktor Mösyö Stecoulis
Yunan Sefîr Vekîli Doktor Mösyö Vafyadis

Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye
El-yevm Ferîk saʻâdetlü Ferdinand Paşa hazretlerinin riyâseti altındadır.

Ferîk saʻâdetlü Zoéros Paşa hazretleri Aʻzâ
Ferîk saʻâdetlü Hayreddin Paşa hazretleri Aʻzâ
Ferîk saʻâdetlü Mazhar Paşa hazretleri Aʻzâ
Ferîk saʻâdetlü Besim Ömer Paşa hazretleri Aʻzâ
Ferîk Mîrlivâ saʻâdetlü Pavlaki Paşa -
Ferîk Mîrlivâ saʻâdetlü Aristidi Paşa -
Ferîk Mîralây izzetlü Esad Beyefendi -
Mülkiye'den saʻâdetlü Fuad Süreyya Paşa -
Kâimmakâm izzetlü Vasil Naum Bey -
Aʻzâ-yı Mülkiye'den izzetlü Doktor Rıza Tevfik Bey -
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Aʻzâ-yı Mülkiye'den Naum Efendi -
Kâtib-i Umûmî Mîralây izzetlü Salih Beyefendi -
Evrâk Meʼmûru Adil Bey -

[729] Meclis-i Sıhhiye-i Umûmiye
Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi taht-ı riyâsetinde olup riyâset-i sâniyeyi 

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Dâhiliye Müdürü Erkân-ı Harbiye Mîrlivâsı 
saʻâdetlü Zeki Paşa îfâ etmekdedir.
Ferîk saʻâdetlü Cemil Paşa hazretleri Aʻzâ
Ferîk saʻâdetlü Ferdinand Paşa hazretleri “
Ferîk saʻâdetlü Zoéros Paşa hazretleri “
Ferîk saʻâdetlü Salim Paşa hazretleri “
Ferîk saʻâdetlü Besim Ömer Paşa hazretleri “
Ferîk saʻâdetlü Mahmud Hakkı Paşa hazretleri “
Ferîk saʻâdetlü Hayreddin Paşa hazretleri “
Ferîk saʻâdetlü Mazhar Paşa hazretleri “
Mîrlivâ saʻâdetlü Pavlaki Paşa “
Mîrlivâ saʻâdetlü Aristidi Paşa “
Saʻâdetlü Fuad Paşa Etıbbâ-yı Mülkiye'den
İzzetlü Tahir Bey Etıbbâ-yı Mülkiye'den
Rifʻatlü Adil Bey Kâtib

Meclis-i Sıhhiye-i Umûmiye ve Tıbbiye-i Mülkiye'ye Merbût 
Hıfzıssıhha Müfettişleri

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 Şerefeddin Bey, Dördüncü Dâire'ye meʼmûr “
Kolağası Halid Şazi Bey, Beşinci Dâire'ye meʼmûr “
Mîralây Neşet Bey, Altıncı Dâire'ye meʼmûr “
Mîrlivâ Halim Paşa, Yedinci Dâire'ye meʼmûr “
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Mîrlivâ Cemal Paşa, Sekizinci Dâire'ye meʼmûr “
Mîralây İzzet Beyefendi, Dokuzuncu Dâire'ye meʼmûr “
Binbaşı Hayreddin Bey, Onuncu Dâire'ye meʼmûr “
[730] Baytar Mîralây Hüsnü Bey, Dersaadet ve Bilâd-ı 
Selâse Baytar Müfettişi Müfettiş

Ferîk Hamdi Paşa hazretleri, Galata Gümrüğü'nde tahlîlât 
icrâsına meʼmûr “

Mîralây Haydar Beyefendi, Galata Gümrüğü'nde tahlîlât 
icrâsına meʼmûr “

Mîralây Arif Beyefendi, Galata Gümrüğü'nde tahlîlât icrâ-
sına meʼmûr “

Şükrü Beyefendi, Galata Gümrüğü'nde tahlîlât icrâsına 
meʼmûr “

Zühdü Beyefendi, Galata Gümrüğü'nde tahlîlât icrâsına 
meʼmûr “

Kâimmakâm Ali Haydar Bey, Galata Gümrüğü'nde tahlîlât 
icrâsına meʼmûr “

Kolağası Mustafa Efendi, Galata Gümrüğü'nde tahlîlât 
icrâsına meʼmûr “

Kolağası Ziya Efendi, Galata Gümrüğü'nde tahlîlât icrâsı-
na meʼmûr “

Kolağası Ahmed Hüseyin 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 -

Adil Bey Sermüfettiş 
Kâtibi
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VİLÂYÂT-I ŞÂHÂNE BELEDİYESİNE MEʼMÛR ETIBBÂ-YI 
MÜLKİYE

Edirne Vilâyeti
Aristidi Efendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i vilâyet
Cemal Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Joseph Zagaski Efendi
Cisrimustafapaşa Beledî 
Tabîbi

Merkeze mülhak kazâ
Leonidas Polityaki 
Efendi

Cisriergene Beledî 
Tabîbi

Kosti Simon Efendi Merkez Beledî Tabîbi
GümülcineYahya Efendi İskeçe Beledî Tabîbi

Sadık Hüseyin Efendi Eğridere
Leon Kigork Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Kırkkilise
Ahmed İbrahim Efendi Lüleburgaz Tabîbi
Mihran Kigork Efendi Vize
Mehmed Tevfik Efendi Midye
Aleksandr Efendi Baba-yı Atik
Ali Niyazi Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Dedeağaç
İbrahim Toma Efendi

Sofular [Sofulu] Beledî 
Tabîbi

[731] Mustafa Halil 
Efendi

Merkez Beledî Tabîbi

TekfurdağıArmenak Kigork Efendi Malkara Beledî Tabîbi
Timoleon Paskal Efendi Çorlu Beledî Tabîbi
Bedros Kasbar Efendi Hayrabolu Beledî Tabîbi
Nuri Süleyman Efendi Merkez Beledî Tabîbi

GeliboluHristo Yosefidi Efendi Keşan Kazâsı Tabîbi
Yanko Lefter Efendi Mürefte Kazâsı Tabîbi
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Selanik Vilâyeti
Rıza Servet Bey Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i vilâyet

Yusuf Ziya Efendi Merkez Tabîb-i Evveli
Tevfik Timur Efendi Merkez Tabîb-i Sânîsi
Ahmed Tevfik Efendi Merkez Tabîb-i Sâlisi
İsmail Hasan Efendi Merkez Tabîb-i Râbiʻi
Mustafa Hakkı Efendi Kimyâger
Mehmed Abdurrahman 
Efendi

Yenice-i Vardar Kazâsı 
Belediye Tabîbi

Merkeze mülhak kazâlar

Karabet Aramyan Efendi Langaza Kazâsı Beledi-
ye Tabîbi

Aram Boşnakyan Efendi Vodine Kazâsı Belediye 
Tabîbi

Artin Rupen Efendi Toyran Kazâsı Belediye 
Tabîbi

Besim David Efendi Gevgili Kazâsı Belediye 
Tabîbi

İbrahim Hakkı Efendi Ustrumca Kazâsı Bele-
diye Tabîbi

Simoil Bünyamin Efen-
di

Tikveş Kazâsı Belediye 
Tabîbi

Hüseyin Fahri Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Siroz
Abdülmecid Mahmud 
Şahab Efendi

Cuma-i Bâlâ Beledî 
Tabîbi

Karabet Bedros Efendi Demirhisar Beledî Ta-
bîbi

Talib Kasım Efendi Merkez Beledî Tabîbi
Drama

Arden İsak Efendi Kavala Beledî Tabîbi

Kosova Vilâyeti
Kâmil Efendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i vilâyetMahmud Celâleddin 
Efendi Merkez Beledî Tabîbi
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Menahem Mişon Efendi Köprülü Beledî Tabîbi

Merkeze mülhak kazâlar

Karabet Haçator Efendi Koçana Beledî Tabîbi
Yüzbaşı Nail Efendi 
(Vekîl) Kratova Beledî Tabîbi

Muhsin Rasim Efendi Kumanova Beledî Tabîbi
İsrail İsak Efendi Yenipazar Beledî Tabîbi
[732] Armenak Kirkor 
Efendi Gostivar Beledî Tabîbi Prizren

Yanya Vilâyeti
Mustafa Beyefendi 
hazretleri Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i vilâyet
Talat Efendi Merkez Beledî Tabîbi
Hüsameddin Ferhad 
Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Ergiri
Mehmed Tahsin Efendi Delvine Beledî Tabîbi
Hasan Süleyman Efendi Merkez Beledî Tabîbi Preveze
Ali Haydar Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Berat
İbrahim Feyzullah Efendi Avlonya Kazâsı Beledî 

Tabîbi

İşkodra Vilâyeti

Feyzullah Hasib Efendi Sıhhiye Müfettişi ve 
Merkez Tabîbi Merkez-i vilâyet

Naki Ata Efendi Merkez Beledî Tabîbi
Draç

Mustafa Ahmed Efendi Kavaye Beledî Tabîbi

Manastır Vilâyeti
Mehmed Fuad Efendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i vilâyet
Mehmed Şakir Efendi Merkez Beledî Tabîbi

İstavri Nikola Efendi Pirlepe Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Merkez[e] mülhak kazâlarPapadopulos Nikola 
Efendi

Filorina Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Aram Kirkor Efendi Ohri Kazâsı Beledî Tabîbi
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İstavri İstefan Efendi Merkez Beledî Tabîbi
Serfice

Ali Haydar Efendi Kozana Beledî Tabîbi
Salih İsmail Efendi Merkez Beledî Tabîbi İlbasan

Simon Anastas Efendi Kesriye Kazâsı Beledî 
Tabîbi Görice

Hüdavendigâr Vilâyeti
Mehmed Yahya Efendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i vilâyet

Bedros Agop Valemyan 
Efendi Merkez Tabîb-i Evveli

[733] Rıza Tevfik Efendi Merkez Tabîb-i Sânîsi
Nuri Ömer Efendi Seyyâr Frengi Tabîbi

Petro Savaidis Efendi Gurebâ Hastahânesi 
Tabîb-i Evveli

Yüzbaşı İsmail Hakkı 
Efendi

Gurebâ Hastahânesi 
Operatörü

Stepan Gurebâ Hastahânesi 
Tabîb-i Sâlisi

Serkiz Artin Şehirliyan 
Efendi

Gurebâ Hastahânesi 
Tabîb-i Râbiʻi

Ömer Şevket Efendi Gurebâ Hastahânesi 
Eczâcı[sı]

Armenak Güleryan 
Efendi

Gurebâ Hastahânesi 
Eczâcı[sı]

Todori Gavrilidi Efendi Gemlik Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Merkeze mülhak kazâlar

Agop Zeyrekyan Efendi Pazarköy Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Salim Mehmed Efendi Mihaliç Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Mehmed Kemal Efendi Mudanya Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Nureddin Hasan Efendi Kirmasti Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Karaşit Serope Efendi Atranos Kazâsı Beledî 
Tabîbi
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Cafer Hüseyin Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Ertuğrul

Mustafa Mehmed Efendi Söğüd Beledî Tabîbi
Agostidi Efendi İnegöl Beledî Tabîbi

Haşim Mehmed Efendi Çitli Maʻden Suyu Ta-
bîbi

Sıdkı Ömer Efendi Yenişehir Beledî Tabîbi
Salih Yusuf Efendi Merkez Beledî Tabîbi

KütahyaYonaki Gavril Efendi Eskişehir Beledî Tabîbi
Mihran Efendi Uşak Beledî Tabîbi
İsak Avram Efendi Merkez Beledî Tabîbi

KarahisarısahibMisak Serkiz Efendi Bolvadin Beledî Tabîbi
Nerses Kirkor Efendi Sandıklı Beledî Tabîbi
Mıgırdıç Karabet Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Karesi (Balıkesir)

Zarif Naim Efendi Frengi Tabîbi
Yorgi Yani Partinyadi 
Efendi

Ayvalık Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Semennof İsrail Efendi Burhaniye Kazâsı Bele-
dî Tabîbi

Armenak Karabet 
Çolakyan Efendi

Edremid Kazâsı Beledî 
Tabîbi

İrfan Hüsnü Efendi Erdek Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Grifozyus Efendi Bandırma Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Dimitri Yorgiyadi Efendi Gönen Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Karabet Ohannes Efendi Sındırgı Kazâsı Beledî 
tabîbi

[734] Konya Vilâyeti
Zeki Ziya Efendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i vilâyet
Mehmed Mustafa Faik 
Efendi

Merkez Tabîb-i Evveli

Ata Hayrullah Efendi Merkez Tabîb-i Sânîsi
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Karakin Manuk Efendi
Akşehir Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Merkeze mülhak kazâlar

İlya Bedos Efendi
Beyşehir Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Pervant Sökyas Efendi Ilgın Kazâsı Beledî Tabîbi

Arif Mehmed Efendi
Karaman Kazâsı Beledî 
Tabîbi

İstavri Bedos Efendi
Ereğli Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Marko Kiryanos Efendi Merkez Beledî Tabîbi
Niğde

Agop Mikail Efendi Aksaray Beledî Tabîbi
Halil Hasan Efendi Merkez Beledî Tabîbi Burdur
İmadeddin Naim Efendi Merkez Beledî Tabîbi

HamidabadAbdülvahhab Kadri 
Efendi

Eğirdir Beledî Tabîbi

Stefan Markopolo Efendi Merkez Beledî Tabîbi
AntalyaÖmer Mehmed Efendi Elmalı Beledî Tabîbi

Refael Hamail Efendi Alaiye Beledî Tabîbi

Ankara Vilâyeti
Mehmed Abdullah 
Efendi

Sıhhiye Müfettişi
Merkez-i vilâyet

Vasilaki Efendi Merkez Belediye Tabîbi

Agop Asador Efendi
Beypazarı Belediye 
Tabîbi

Merkeze mülhak kazâlar
Yertevaren Parsih Efendi Ayaş Belediye Tabîbi

Ahmed Neşet Efendi
Sivrihisar Belediye 
Tabîbi

Hasret Karabet Efendi Kalecik Belediye Tabîbi
Şakir Abdullah Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Kırşehri
Suad Ahmed Hâki Efendi Keskin Beledî Tabîbi
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Ali Osman Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Çorum
Kostantin Moridis 
Efendi

Sungurlu Beledî Tabîbi

Hantar İstepan Efendi İskilib Beledî Tabîbi

İbrahim Nazif Efendi
Belediye ve Hastahâne 
Tabîbi

Kayseri
Dikran Simon Efendi Tabîb-i Sânî
Nikola Yorgi Efendi Develi Beledî Tabîbi
Salih Süleyman Efendi Merkez Beledî Tabîbi Yozgad

[735] Aydın Vilâyeti
Mehmed Ali Efendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i vilâyet

Abdurrahman Nureddin 
Efendi

Merkez Belediye 
Tabîb-i Evveli

Hüsnü Ali Efendi Merkez Belediye 
Tabîb-i Sânîsi

Mustafa Efendi Gurebâ Hastahânesi 
Tabîb-i Evveli

Nikola Yorgi Efendi Tabîb-i Râbiʻ

Yorgi Lambus Efendi Çeşme Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Merkeze mülhak kazâlar

Mehmed Salih Efendi Tire Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Bogos Bedros Efendi Birunabad Kazâsı 
Beledî Tabîbi

İsak Avram Efendi Ödemiş Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Agop Ohannes Efendi Foçatin Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Tomaknas Efendi Bayındır Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Avram Salamon Efendi Menemen Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Mustafa Ali Efendi Bergama Kazâsı Beledî 
Tabîbi
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Mehmed Hüsnü Efendi Merkez Tabîb-i Evveli

Manisa

Yani Pavlovilako Efendi Merkez Tabîb-i Sânî[si]

Ziya Efendi Kasaba Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Panayot Ksenofon Efendi Alaşehir Kazâsı Beledî 
Tabîbi

İstavri Efendi Kula Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Hüsameddin Ömer 
Efendi

Akhisar Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Abdullah Şükrü Efendi Gördes Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Mustafa Ali Efendi Demirci Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Aşil Yordan Efendi Kırkağaç Kazâsı Beledî 
Tabîbi

İzzet Ahmed Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Aydın

Cemal Hüsnü Efendi Nazilli Beledî Tabîbi
Mayer Şüʼteman Efendi Bozdoğan Beledî Tabîbi
Mihran Boyacıyan 
Efendi Söke Beledî Tabîbi

Anagnosti Efendi Karacasu Beledî Tabîbi
Kigork Karabet Kaşyan 
Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Menteşe
Vasil Kiryako Efendi Mekri Beledî Tabîbi
İlya Nesim Efendi Milas Beledî Tabîbi

Halis Asım Efendi Bodrum Hapishâne 
Tabîbi

Panço Nikola Efendi Köyceğiz Beledî Tabîbi
[736] Rıza Hayati Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Denizli

Timoleon Paskal Efendi Tavas Beledî Tabîbi
Moiz Bahor Efendi Saray Beledî Tabîbi
Mehmed Efendi Çal Beledî Tabîbi
Fahreddin Salih Efendi Karaağaç Beledî Tabîbi
Hasan Şevki Refet Efendi Nif Beledî Tabîbi
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Cezayir-i  Bahr-ı Sefid Vilâyeti
Vuccino Efendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i vilâyetEspero Krevokiros 
Efendi

Merkez Beledî Tabîbi

Yanko Pandiri Efendi Merkez Beledî Tabîbi Sakız
Ahmed Şükrü Efendi Merkez Beledî Tabîbi Midilli
Hacı Hüseyin Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Limni
Yüzbaşı Yusuf Efendi Molova Beledî Tabîbi

Adana Vilâyeti
Eşref Süleyman Efendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i vilâyet
Abdurrahman Veli Efendi Merkez Beledî Tabîbi
Hasan Halil Efendi Seyyar Frengi Tabîbi
Asım Abdullah Efendi Seyyar Frengi Tabîbi

Kosti Limaraki Efendi
Hamidiye Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Merkeze mülhak

Ali Halil Efendi Merkez Beledî Tabîbi
Mersin

Ali Refik Efendi Tarsus Beledî Tabîbi
Aşil Nikola[ki] Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Cebel-i Bereket
Mehmed Tahir Efendi Payas Beledî Tabîbi
Nazif Ali Efendi Merkez Tabîbi Kozan
Dimitri Dilaveridi Efendi Merkez Tabîbi İçel

Kastamonu Vilâyeti
Abdurrauf Efendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i vilâyetMukbil Salih Efendi Merkez Beledî Tabîbi
Nikola Kiryako Efendi Hastahâne Tabîbi
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[737] 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

Şerefeddin Tevfik Efendi
Taşköprü Belediye Ta-
bîbi

Nikoli Mihail Efendi Tosya Belediye Tabîbi
Niyazi Osman Efendi Merkez Belediye Tabîbi

Bolu

Cemil Halil Efendi Ereğli Belediye Tabîbi

Avram Efendi
Zonguldak Belediye 
Tabîbi

Logofet Bedros Efendi Düzce Belediye Tabîbi

Hüsnü Süleyman Efendi
Hamidiye Belediye Ta-
bîbi

Agop Servet Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Çankırı
Abdurrauf Abdurrahim 
Efendi

Gerede Beledî Tabîbi

Kivork Filipos Zeyrek-
yan Efendi

Çerkeş Beledî Tabîbi

İrakli Andonyadi Efendi Merkez Beledî Tabîbi Sinop

Sivas Vilâyeti
Tahir Efendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i vilâyetMahmud Mehmed Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Artin Şirinyan Efendi Merkez Beledî Tabîb-i 
Sânîsi

Parsih Seviyan Efendi Divriği Kazâsı Beledî 
Tabîbi Merkeze mülhak kazâlar

Ahmed Ali Kâşif Efendi Aziziye Beledî Tabîbi
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İbrahim Şazi Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Amasya
Mahmud Nedim Efendi Havza Kazâsı Beledî 

Tabîbi
Haralambos Gregorya-
dis Efendi Merzifon Beledî Tabîbi

Ahmed Hamdi Efendi Gümüşhacıköy
Todoraki Petropulo 
Efendi Merkez Beledî Tabîbi Tokad

Diyarbekir Vilâyeti
Yorgi Tapinos Efendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i vilâyet
Mehmed İsmail Efendi Merkez Beledî Tabîbi
Honkiyanus Ohannes 
Efendi Merkez Beledî Tabîbi Ergani

Safvet Mesud Efendi Merkez Beledî Tabîbi Mardin

[738] Erzurum Vilâyeti
Şerif Yusuf Efendi Sıhhiye Müfettişi Merkez-i vilâyet
Yahya Yakub Semike 
Efendi

Bayburd Belediye 
Tabîbi Merkeze mülhak kazâ

Yunus Vasfi Efendi Keskin, Tortum, İspir Kazâları Frengi Tabîbi
Artin Kirkor Torikyan 
Efendi Merkez Beledî Tabîbi Erzincan

Mamuretülaziz Vilâyeti
Ali Murtaza Efendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i vilâyet
Mehmed Cemal Efendi Merkez Beledî Tabîbi
Abdüllatif Abdullah 
Efendi

Keban Madeni Beledî 
Tabîbi Vilâyete mülhak kazâ

Aziz Ahmed Efendi Eğin Beledî Tabîbi
Mustafa Şükrü Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Malatya
Ardaşes Mikail Efendi

Hısnımansur Beledî 
Tabîbi

İsmail Hüseyin Efendi Merkez Tabîbi Dersim



1585

Trabzon Vilâyeti
Abdülkerim Efendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i vilâyetHüseyin Kâmi 
Abdurrahman Efendi

Merkez Tabîbi

Tanaş Haci Foti Efendi Ordu Belediye Tabîbi

Merkeze mülhak kazâlar

Nesim Harun Efendi Giresun Belediye Tabîbi
Papadopulos Nikola 
Efendi

Sürmene Belediye 
Tabîbi

Todori Mihal Efendi
Tirebolu Belediye 
Tabîbi

Baronak Avadis Efendi
Akçaabad Belediye 
Tabîbi

Kâmil Mehmed Efendi Merkez Beledî Tabîbi
Hristo Evangelidi Efendi Bafra Beledî Tabîbi
Abdülcelil Abdurrahim 
Efendi

Ünye Beledî Tabîbi

Karabet İgna Efendi Merkez Beledî Tabîbi Lazistan
Ömer Faruk Efendi Merkez Beledî Tabîbi Gümüşhane

Bitlis Vilâyeti
Habib Ressam Efendi Merkez Beledî Tabîbi Merkez-i vilâyet
[739] Aşil Nikola[ki] 
Efendi Merkez Beledî Tabîbi Muş

Musul Vilâyeti
Fethi Tahsin Efendi Sıhhiye Müfettişi Merkez-i vilâyet
Eyüb Necmeddin Efendi Merkez Beledî Tabîbi Kerkük

Bağdad Vilâyeti
Abdullah Ahmed Bey Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i vilâyet
Nizameddin Efendi Birinci Dâire-i Belediye 

Tabîbi
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Basra Vilâyeti

Kerim Abdülehad Efendi Merkez Beledî Tabîbi ve 
Telkîhhâne Müdürü Merkez-i vilâyet

Haleb Vilâyeti
Besim Ferahi Efendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i vilâyet
Ahmed Afif Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Abbas Mehmed Efendi Ayıntab Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Merkeze mülhak kazâlar

Mehmed Sadık Efendi Kilis Kazâsı Beledî Ta-
bîbi

Bahaeddin Ahmed Efendi İskenderun Kazâsı Bele-
dî Tabîbi

Minas Agop Efendi Antakya Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Selim Nahle Efendi Harim Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Kosti Efendi İdlib Kazâsı Beledî Ta-
bîbi

Antuvan Efendi Bâb-ı Cebbul Kazâsı 
Beledî Tabîbi

Suriye Vilâyeti
Suad Beyefendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i vilâyet

[740] Cemal Selim 
Efendi

Merkez Beledî Tabîb-i 
Evveli

Mustafa Ahmed Efendi Merkez Beledî Tabîb-i 
Sânîsi

Kolağası İsmail Ahmed 
Efendi

Hamidiye Hastahânesi 
Tabîb-i Müvellidi
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Nazif Matran Efendi Baalbek Kazâsı Beledi-
ye Tabîbi

Merkeze mülhak kazâlar
Tamer Bostanî Efendi Vadiyü'l-Acem Kazâsı 

Belediye Tabîbi

Mehmed Hâmid Efendi Duma Kazâsı Belediye 
Tabîbi

Mehmed Şerif Efendi Hasbayya Kazâsı Bele-
diye Tabîbi

Faik Hıram Efendi Merkez Beledî Tabîbi
Hama

Haşim Atıf Efendi Humus Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Mihran Ohannes Efendi Aclun Kazâsı Beledî 
Tabîbi Kerk

Arif Rüstem Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Beyrut Vilâyeti
İsmail Mehmed Efendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i vilâyet
Halil Efendi Merkez Beledî Tabîbi

İzzeddin Efendi Sayda Kazâsı Beledî 
Tabîbi Merkeze mülhak

Muharrem Halil Efendi Merkez Beledî Tabîbi Akka
Tevfik Mehmed Efendi Merkez Beledî Tabîbi Trablusşam

Karnik Agop Efendi Cebele Kazâsı Beledî 
Tabîbi Lazkiye

Nişan Serupe Efendi Merkez Beledî Tabîbi Nablus

Trablusgarb Vilâyeti

Resmî Tahsin Efendi Sıhhiye Müfettiş ve 
Merkez Beledî Tabîbi Merkez-i vilâyet

İbrahim Edhem Efendi Merkez Beledî Tabîbi Hums
Albert Efendi Merkez Beledî Tabîbi Cebel-i Garbî
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Mekke-i Mükerreme Vilâyeti

İsmail Servet Efendi
Merkez Beledî Tabîbi 
ve Hastahâne Tabîb-i 
Evveli

Merkez

Osman İsmail Efendi
Merkez Beledî Tabîbi 
ve Hastahâne Tabîb-i 
Sânîsi

Medine-i Münevvere Vilâyeti

Mehmed Emin Efendi Beledî ve Hastahâne 
Tabîbi Merkez

Mehmed Emin Efendi Cidde Beledî Tabîbi

Yemen Vilâyeti
İsmail İbrahim Efendi Sıhhiye Müfettişi Merkez-i vilâyet

[741] İzmid Müstakil Sancağı
Mehmed Mustafa Efendi Merkez Beledî Tabîbi
Hasan Şevki Refet Efendi Karamürsel Kazâsı Beledî Tabîbi
Vartanas Kirkor Efendi Geyve Kazâsı Beledî Tabîbi
İbrahim Hakkı Efendi Adapazarı Kazâsı Beledî Tabîbi
İsmail Hakkı Efendi Yalova Kazâsı Beledî Tabîbi

Kale-i Sultaniye Müstakil Sancağı
Petro Papadopulo Efendi Merkez Beledî Tabîbi
Hakkı İsmail Efendi Frengi Tabîbi
Estarhus Yovanidi Efendi Biga Kazâsı Beledî Tabîbi
Dimosten Poliharon Efendi Ayvacık Kazâsı Beledî Tabîbi

Çatalca Sancağı
Hürmüz Yadi Efendi Merkez Beledî Tabîbi
Mihal Yani Efendi Büyükçekmece Kazâsı Tabîbi
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Kudüs-i Şerif Sancağı
Armenak Artin Efendi Merkez Beledî Tabîbi
Evalambos Yovakim Gazze Beledî Tabîbi
Yeşumha Şami Efendi Yafa Beledî Tabîbi

***

Refik Hasan Efendi Makriköy Beledi Tabîbi
Medeni Kadri Bey Adalar Beledi Tabîbi
Tevfik İsmail Efendi Gebze Beledi Tabîbi




