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* Avrupa'da fabrikalarda çalışan kimsesiz işçi kadınların çocuklarını 

gündüzleri hıfz u sıyânet etmek üzere te’sîs edilmiş olan 
muhâfazahâne-i etfâlden birinin dâhili ki, işçi çocuklarının bile  
serbest serbest ve güzel büyütüldüklerini göstermekdedir. ............1712

* Viyana civârında Baden'de kız çocuklarına yüzmek öğretmek  
üzere te’sîs edilmiş olan sibâhâthânelerden biri .............................1713

* Her akciğerde bir litre kan vardır. ..................................................1719
* Hurdebîn ile görülen bir damla kan: Küreyvât-ı dem ....................1719
* Akciğerlerden her biri her gün 250 litre kan alır, 10 fıçı kan  

geçer. ..............................................................................................1720
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* Güneşin şu‘âʻât-ı münîresi odayı âdetâ dezenfekte eder. (Güneş 
girmeyen eve hekîm girer.) ............................................................1720

* Oda ve salonlarda saklanan otlar, çiçekler pek az vakitde solarlar.
* Henüz hastalıkdan kalkan biri güneşin teʼsîrât-ı hayât-bahşâsıyla  

az zamân zarfında kendini toplar. ...................................................1721
* Kanın cevelânı ................................................................................1722
* Yürek, akciğerler, damarlar ............................................................1724
* Yürek, kalbin ön yüzü. 1. Sağ kulakçık 2. Sağ karıncık 4. Avort  

5. Akciğere giren damar 7. Baş ve kollardan gelen siyâh  
kan damarı ......................................................................................1275

* Yukarıdan aşağıya kesilmiş yürek. 1. Sol kulakçık ve karıncık 
arasındaki kapak. 2-3. Kesilmiş et parçaları 4. Büyük kırmızı  
kan damarı 5. Kanı akciğere götüren damar 7. Kanı akciğerden  
yüreğe getiren damarlar. 9. Sol kulakçık ........................................1725

* Nabız: Nabız tutmak ......................................................................1726
* Burun kanaması ..............................................................................1727
* Pazu ve uyluk damarını lastik bağ ile sıkıp kanı durdurmak .........1727
* Uyluk damarının basılacak yeri .....................................................1728
* Pazu ve bilek damarlarının basılacak yerleri .................................1728
* Sıkmak için lastik bağ ....................................................................1728
* Şâhdamarının basılması .................................................................1728
* Köprücük damarının basılması ......................................................1728
* Koldan kan almak için damarın üst tarafından kolu boğup siyâh  

kan damarını meydâna çıkarmalıdır. ..............................................1729
* Ayakdan kan almak. Bir mendil ile damarın üstünden ayağı  

boğmalı. ..........................................................................................1730
* Damarların keselenmesi: Ümmü'd-dem hâsıl olması. Bir sebebden 

dolayı mukâvemeti gâib eden damarlar böylece gevşeyip açılır  
ve keselenirler. ................................................................................1731

* Beyin - dimâğ: Ufkî sûretde ortasından kesilmişdir. Sağ tarafdaki 
şiryân (Ş), sol cihetde müskirâtın teʼsîriyle patlayarak tuğyân-ı  
deme, nezfe (N), binâenaleyh nüzûle sebebiyet vermişdir. ............1732

* Bir kan pıhtısının damarı kapaması ve cevelân-ı demi durdurması . 1733
* Sol kol ve bacağına inme (felc-i nısf-ı tûlânî) inen adam ..............1733
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* 1905 senesi 2-8 Teşrîn-i Evvel'inde Paris'de in‘ikâd eden  
Beynelmilel Verem Kongresi aʻzâsına verilen madalya ................1738

* Ekl-i hücre: Bedenin hücreleri mikrobları yutuyor. Ortadaki  
çomaklar verem mikroblarıdır. Bunları ihâta eden dâirevî unsur  
ise bir küreyve-i beyzâdır. İşte verem şifâyâb olacağı zamân bu  
küreyve-i beyzâ ifrâzât-ı mahsûsasıyla mikrobların sümûm-ı 
müfrezesini ibtâl eder. Bu şekil hacm-i aslîsinden 5.000 defa 
büyükdür. ........................................................................................1739

* Veremli bir öküzün ciğerlerinde husûle gelen verem habbecikleri .. 1742
* Müteverrim bir insânın balgamıyla veremleşdirilmiş bir öküzün 

akciğeri ki, verem-i beşerînin öküzlere de geçebileceğini 
göstermekdedir. ..............................................................................1743

* Mâbeyn-i Hümâyûn-ı Cenâb-ı Mülûkâne etıbbâsından Mekâtib-i 
Tıbbiye-i Şâhâne Emrâz-ı Umûmiye Mu‘allim-i fahrîsi Müşîr  
devletlü Nafiz Paşa hazretleri / S. E. le Maréchal Nafiz  
Pacha Médecin du Palais Impérial Prof. honoraire à la Faculté de  
Médecine ........................................................................................1745

* Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Emrâz-ı Dâhiliye ve Serîriyât-ı  
Dâhiliye Mu‘allimi Ferîk sa‘âdetlü Feyzi Paşa hazretleri /  
S. E. le Prof. Feïzullah Pacha .........................................................1746

* Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Serîriyât-ı Dâhiliye Mu‘allimi Ferîk 
sa‘âdetlü Zoéros Paşa hazretleri / S. E. le Prof. Zoéros Pacha .......1748

* Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Serîriyât-ı Dâhiliye Mu‘allim-i Sânîsi 
Doktor sa‘âdetlü Celâl İsmail Paşa / S. E. le Prof. Djélal  
Ismaïl Pacha ...................................................................................1748

* Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Hıfz-ı Sıhhat ve Müdâvât-ı Sıhhiye 
Mu‘allimi Mîralây izzetlü Fahri Beyefendi / M. le Prof.  
Fakhri Bey ......................................................................................1748

* Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Serîriyât-ı Dâhiliye-i Mütenevvi‘a 
Mu‘allimi Kâimmakâm Süleyman Numan Bey / M. le. Prof.  
Suleyman Nouman Bey ..................................................................1748

* Şehremâneti Meclis-i Sıhhiye aʻzâsından sa‘âdetlü Zambako  
Paşa hazretleri / S. E. le Dr. Zambaco Pacha .................................1749

* Doktor Mösyö Mühlig / M. le Dr. Von Mühlig, Le Père ...............1749
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* Saʻâdetlü Doktor Jacques Mandille Paşa / S. E. le Dr. J. Mandille 
Pacha ..............................................................................................1751

* Saʻâdetlü Doktor Ormanyan Efendi hazretleri / S. E. le  
Dr. Ormanian ..................................................................................1751

* Almanya Hastahânesi etıbbâsından Mösyö Mortman / M. le Dr. 
Mortman .........................................................................................1753

* Fransa Hastahânesi etıbbâsından Mösyö Ephtiboulis / M. le Dr. 
Ephtiboulis .....................................................................................1753

* Şehremâneti Meclis-i Sıhhiye aʻzâsından Doktor Noulis Efendi / 
 M. le Dr. Noulis .............................................................................1754

* Almanya Hastahânesi etıbbâsından Mösyö Feriç Mühlig /  
M. le Dr. Von Mühlig, Le fils .........................................................1754

* Haseki Nisâ Hastahânesi etıbbâsından sa‘âdetlü Kemal  
Beyefendi hazretleri / S. E. le Dr. Kémal Bey................................1754

* Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne Serîriyât-ı Dâhiliye  
Mu‘allim-i Sânîsi izzetlü Rıza Nuri Bey / M. le Dr. Riza  
Nouri Bey .......................................................................................1754

* Doktor Agopyan Efendi / M. le Dr. Agobian .................................1755
* Doktor Torkomyan / M. le Dr. Torkomian .....................................1755
* Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Emrâz-ı Umûmiye Mu‘allimi  

Kolağası rifʻatlü Neşet Osman Bey / M. le Prof. Néchat Bey .......1756
* Şehremâneti Meclis-i Sıhhiye aʻzâsından Doktor izzetlü Ohannes 

Horasancı Efendi / M. le Dr. O. Khorassandji ...............................1756
* Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne İlmü'l-Emrâz Mu‘allimi Doktor  

Mazhar Hüsnü Bey / M. le Prof. Mazhar Bey ................................1757
* Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne Serîriyât-ı Dâhiliye  

Mu‘allim Muʻâvini izzetlü Doktor Galib Ata Bey / M. le. Dr.  
Galib Ata Bey .................................................................................1757

* Ebubekir-i Râzî ..............................................................................1760
* Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Serîriyât-ı Hâriciye Mu‘allimi  

Operatör Müşîr devletlü Cemil Paşa hazretleri / S. E. le  
Maréchal Djémil Pacha Prof. à la Faculté Médecine .....................1763
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* Almanya Hastahânesi Operatörü saʻâdetlü Kamburoğlu Aleksandr  
Paşa hazretleri / S. E. le Dr. A. Cambouroglou Pacha Opérateur à 
lʼHôpital Allemand .........................................................................1764

* Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Emrâz-ı Hâriciye Mu‘allim-i Evveli  
Ferîk saʻâdetlü Hayreddin Paşa hazretleri / S. E. le Prof.  
Khaïreddin Pacha ...........................................................................1765

* Bahriye Merkez Hastahânesi Sertabîbi, Hey’et-i Sıhhiye-i Bahriye 
aʻzâsından Ferîk saʻâdetlü Kozma Paşa hazretleri / S. E. le Dr. 
 Cosma Pacha .................................................................................1765

* Gurebâ-yı Müslimîn ve Haseki Nisa Hastahânesi Operatörü  
saʻâdetlü Ahmed Nureddin Beyefendi / S. E. le Dr. A. Noureddin  
Bey Opérateur à lʼHôpital des Femmes Khasséki ..........................1765

* Bulgar Hastahânesi Seroperatörü Doktor Yakubyan Efendi / 
 M. le. Dr. Yahoub Chirurgien en chef de lʼHôpital Bulgare, etc. ..1765

* Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Ameliyât-ı Cerrâhiye ve Mekteb-i 
Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne'de Serîriyât-ı Hâriciye Mu‘allimi  
Mîrlivâ saʻâdetlü Mehmed Nureddin Paşa / S. E. le Prof.  
Noureddin Pacha ............................................................................1766

* Bahriye Hastahânesi Seroperatörü Mîrlivâ saʻâdetlü Fikri Paşa / S. 
E. le Dr. Fikri Pacha Opérateur en chef de lʼHôpital de la Marine 
Impériale ........................................................................................1766

* Şifâ Hastahânesi Operatörü saʻâdetlü Fuad Süreyya Paşa / S. E. le  
Dr. Fuad Sureya Pacha Opérateur à lʼHôpital (Chifa) ...................1766

* Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Serîriyât-ı Hâriciye Mu‘allim-i Sânîsi 
Mîralây izzetlü Cemil Beyefendi / M. le Dr. Djémil Bey ..............1766

* Gümüşsuyu Hastahânesi Operatörü Mîralây izzetlü Hâzım  
Beyefendi / M. le Dr. Hazim Bey Opérateur à lʼHôpital  
Gumuch-Souy ................................................................................1768

* Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Emrâz-ı Hâriciye Mu‘allim-i Sânîsi 
Kâimmakâm izzetlü Ahmed Fehim Bey / M. le. Dr. Ahmed 
 Féhim Bey .....................................................................................1768

* Bahriye Merkez Hastahânesi operatörlerinden Kâimmakâm  
izzetlü Ancelo Bey / M. le Dr. Angelo Acchioti Bey Chirurgien  
à lʼHôpital de la Marine Impériale .................................................1769



1612

* Yıldız Hastahânesi Operatörü Kâimmakâm izzetlü Nâzım Bey / 
 M. le Dr. Nazim Bey Opérateur à lʼHôpital - Yildiz .....................1767

* Haydarpaşa Hastahânesi Operatörü Kâimmakâm izzetlü Ömer  
Şevki Bey / M. le Dr. Omer Chevki Bey Opérateur à lʼHôpital  
Haïdar-Pacha ..................................................................................1767

* Bahriye Merkez Hastahânesi'nde Operatör Kâimmakâm izzetlü  
Fuad Bey / M. le. Dr. Fuad Bey Chirurgien à lʼHôpital de la  
Marine Impériale ............................................................................1767

* Dârülaceze Operatörü Doktor Taranto Efendi / M. le Dr. I. Taranto 
Opérateur à lʼAsile des pauvres .....................................................1769

* Maltepe Hastahânesi'nde Operatör Binbaşı rifʻatlü Cemal Yahya  
Bey / Major, Chirurgien .................................................................1769

* Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne ve Gülhane Serîriyât Hastahânesi  
Mu‘allim muʻâvinlerinden Operatör Kolağası rifʻatlü Rıza Nur  
Bey / M. le Dr. Riza Nour Bey Professeur agrégé à la Faculté de 
Médecine et de la Clinique (Gulhané) ...........................................1769

* Japon ordugâhından mecrûhîn nakli ..............................................1773
* Japon Askerî Hastahânesi'nde mecrûhlara, hastalara bakan  

kadınlar ...........................................................................................1773
* Kuleli Hastahânesi Operatörü Binbaşı rifʻatlü Doktor Adil Bey /  

M. le Dr. Adil Bey ..........................................................................1773
* Japon seyyâr hey’et-i sıhhiye-i askeriyesi .....................................1777
* Japon ordusunda Salîb-i Ahmer heyeti ..........................................1778
* Japon mecrûhînin nakli ..................................................................1780
* Japonların mecrûh nakliyâtı ...........................................................1781
* Bâb-ı Vâlâ-yı Serʻaskerî Sıhhiye Dâiresi Reîs-i Evveli Ferîk  

saʻâdetlü Salih Paşa hazretleri (Etıbbâ-yı Osmaniye'nin en 
kıdemlisidir.) / S. Exc. le Dr. Salih Pacha Président du Conseil  
de la santé militaire au Ministère de la Guerre...............................1783

* Bâb-ı Vâlâ-yı Serʻaskerî Sıhhiye Dâiresi Reîs-i Sânîsi ve Teftîş-i  
İnsânî Komisyonu ve Şehremânet-i Celîlesi Hey’et-i Sıhhiye  
Reîsi Ferîk saʻâdetlü Ömer Paşa hazretleri / S. E. lee Dr. Omer  
Pacha ..............................................................................................1784
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* Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne İlm-i Teşrîh Mu‘allimi Ferîk saʻâdetlü 
Hasan Mazhar Paşa hazretleri / S. E. le Prof. Hassan Mazhar  
Pacha ..............................................................................................1785

* Hâssa Asâkir-i Şâhâne Sertabîbi Ferîk saʻâdetlü Namık Paşa  
hazretleri / S. E. le Dr. Namik Pacha ..............................................1785

* Gurebâ-yı Müslimîn Hastahânesi Sertabîbi Ferîk saʻâdetlü  
Ahmed Paşa hazretleri / S. E. le Dr. Ahmed Pacha ........................1786

* Haydarpaşa Hastahânesi etıbbâsından Ferîk saʻâdetlü Nafilyan  
Paşa hazretleri / S. E. le Dr. Nafilian Pacha ...................................1786

* Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne mu‘allimlerinden Hıfz-ı Sıhhat-i  
Umûmiye Sermüfettişi Ferîk saʻâdetlü Rasim Paşa hazretleri /  
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aʻzâsından Mîrlivâ saʻâdetlü Emin Şerif Paşa / S. E. le  
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* Bâb-ı Vâlâ-yı Serʻaskerî Sıhhiye Dâiresi İkinci Şuʻbe Müdürü  
Mîrlivâ saʻâdetlü Halim Paşa hazretleri / S. E. le Dr. Halim  
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Doktor Besim Ömer Paşa'nın Bazı Âsâr-ı Matbûʻası
Sıhhat-nümâ-yı İzdivâc (Resimli)
Sıhhat-nümâ-yı 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 terceme 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)
Nevsâl-i Âfiyet. Üçüncü (Resimli)
Gebelik (Resimli)
Doğururken ve Doğurdukdan Sonra (Resimli)
Çocuk Büyütmek (Resimli)
Ebelere Öğütlerim (Resimli)
Memedeki Çocuklarda Vefeyât (Resimli)
Ebelik, Doğurma ve Doğurtma (456 sayfa, 323 şekil, Resimli)
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Avâtıf-ı celîle-i hüsrevâne ve merâhim-i bî-nihâye-i şehriyârânenin 
âsâr-ı mebrûre ve bâhire-i sıhhiyesinden olan Kağıdhâne Menba‘ Suları'nın 
irvâ ve ihyâ eylediği devâir ve mahallâtı gösteren şu harita, feyz-i eltâf 
ve inâyet-i hazret-i zıllullahînin mecârî-i tevzî‘ u taksîmini gösterdiği ve 
tâcdâr-ı merâhim-nisâr efendimiz hazretlerinin insâniyete vâkıf ve teberru‘ 
buyurdukları on milyon kuruşluk bir atıyye ve meblağ-ı mühimmin sarfıyla 
ve birçok ikdâmât ve ihtimâmât-ı ber-güzîde ile meydâna gelen âsâr-ı 
hayriye ve insâniyet-perverâneyi nazarlarda tecessüm etdirdiği cihetle en 
parlak bir levha-i garrâ ve en sâf bir mir᾽ât-ı hakâyık-nümâ kadar dilârâ 
ve hayret-efzâdır. Bu seneki Nevsâl-i Âfiyet'in böyle bir levh-i tâbdâr ve 
enmûzec-i hakâyık-nisâr ile tezyîn-pezîr olması şu sahîfeler için ne büyük 
ne ebedî bir vesîle-i arz-ı minnet ü şükrândır.

Bugün şu haritada gösterilen devâir ve mevâki‘e her yirmi dört sâ‘at 
zarfında 1.200.000 metre mikʻabî kadar sâf, lezîz ve her türlü şevâib-i 
telvîsden âzâde bir su isâle edilmekde ve bu suyun irvâ ve ihyâ eylediği 
mevâki‘ ve mahallâtda gayr-ı sâf sularla sirâyet ü intişâr eden hastalık-
lar azalmakdadır. Kâğıdhane sularının isâlesinden sonra Galata, Beyoğlu, 
Taksim ve Şişli taraflarında yani Altıncı Dâire-i Belediye dâhilinde ka-
rahummâ musâbîninin pek ziyâde azaldığı ve bu yüzden tahakkuk eden 
istifâde [2] ve terakkînin her türlü me’mûl ve intizârın fevkinde bulunduğu 
Şehremânet-i Celîlesince tertîb ve neşredilen istatistiklerin mukâyesesin-
den anlaşılıyor.
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İşte [1]318, [1]319 ve [1]320 seneleri esnâsında Altıncı Dâire-i Belediye 
dâhilindeki mevâki‘-i muhtelifede meşhûd olan karahummâ vukûʻâtı

Sene

B
eyoğlu

Taksim

Şişli

H
asköy

K
asım

paşa

A
zabkapısı

G
alata

Tophane

Fındıklı

D
olabderesi

Yekûn

[1]318 18 1 3 13 21 3 11 9 14 8 101
[1]319 29 0 7 8 18 0 17 7 2 5 93
[1]320 4 0 3 0 1 0 3 0 0 0 11
Üç Senelik Yekûn 51 1 13 21 40 3 31 16 16 13 205

Görülüyor ki, bu suların Altıncı Dâire dâhilini hemen tamâmıyla irvâ 
ve iskâ eylediği şu son sene zarfında hastalık dâire dâhilinde evvelce va-
satî olarak senevî yüze karîb vukûʻâta sebebiyet verirken [1]320 senesin-
de vukûʻât birdenbire on bire kadar inmiş yani Kâğıdhane suları ve daha 
doğrusu inâyet-i celîle-i hazret-i pâdişâhî sâyesinde bu mıntıka dâhilinde 
karahummâya tutulmak ihtimâli on defa azalmışdır.

Hâlbuki, diğer dâire-i belediyeler dâhilinde hastalık yine olduğu gibi 
kalmışdır. Buna misâl olmak üzere Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü Dâi-
relerin üç senelik karahummâ vukûʻâtını iş‘âr eden maʻlûmât-ı sıhhiyeyi 
ber-vech-i âtî derc ediyoruz.

Sene Birinci Dâire İkinci Dâire Üçüncü Dâire Dördüncü Dâire
[1]318 151 55 28 43
[1]319 161 42 31 65
[1]320 112 64 35 51

Bu üç senenin vasatîsi:
Birinci Dâire İkinci Dâire Üçüncü Dâire Dördüncü Dâire

141 54 34 53

[3] Kâğıdhane Menba‘ Suları'nın nikât-ı tevzî‘iyesi merhamet ve âtı-
fet-i celîle-i hazret-i Hilâfet-penâhî ve âb-yârî-i inâyet ü şefkat-i zıllullahî 
âsâr-ı bâhire ve mübeccelesinden olmak üzere şehrimizin muhtelif ma-
hallerinde müceddeden inşâ buyurulan Hamidiye çeşmelerinin mevki‘leri:
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[4] Görülüyor ki, diğer dâirelere de hastalık nisbet-i evveliye-i vasati-
yesini muhâfaza etdiği hâlde Kâğıdhane sularıyla tamâmen irvâ ve iskâ 
edilen ve ahâlîsi servet, refâh ve şerâit-i sâire-i sıhhiye nokta-i nazarından 
pek mütenevvi‘ ve muhtelif olan Altıncı Dâire-i Belediye dâhilinde kara-
hummâ vukûʻâtı birdenbire yüzden on bire kadar tenezzül edivermişdir.

Binâenaleyh, husûle gelen şu netâyic ve fevâid-i memnûniyet-bahşâdan 
dolayı eltâf u inâyât-ı velî-niʻmet-i a‘zamîye karşı arz-ı şükrân ve minnet-
dârî-i firâvân etmek ve şu eser-i mebrûr ve mukaddes-i insâniyet-perverâ-
neyi en müftehirâne alkışlarla takdîr u tebcîl eylemek levâzım-ı meâsir-i 
ubûdiyetkârî ve vecâib-i mahsûsa-i niʻam-şinâsî cümlesindendir.
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[5] MÜESSESÂT-I MEBRÛRE-İ SIHHİYE

Hayât-ı beşerin bütün ezvâk u lezâizi, refâh u râhat-ı fikriye ve bedeni-
yenin mezâyâ ve fevâidi ancak te’mîn-i sıhhat ü âfiyet ile takdîr edilebile-
ceği ve sıhhat muhtell ü müşevveş olduğu zamânlar hayâtın nazarımızda 
âdetâ taşınmaz, götürülmez bir bâr-ı sefâlet şekline gireceği âzâde-i tered-
düd ü iştibâh bir hakîkat-i bedîhîdir.

Binâenaleyh, hayât ve sıhhate edilecek hizmet en mebrûr, en hayırlı, en 
şâmil bir hizmetdir. İşte bu emr-i mühim ve mu‘tenâ yeniden nazar-ı dikkat 
ve ehemmiyete alınarak eltâf u avâtıf-ı celîle-i hazret-i Hilâfet-penâhîden 
olmak üzere Memâlik-i Mahrûse-i Şâhâne'nin muhtelif nikât ve cihâtında 
birçok emekler, paralar sarf edilerek hele şu birkaç sene zarfında pek mü-
him ve cidden şâyân-ı iftihâr birçok müessesât-ı sıhhiye vücûda getirilmiş 
ve bugün bunlar hep birer merkez-i hayr-ı firâvân ve merâhim-i mübecce-
le-i cenâb-ı şehinşâhînin isâle ve cereyânına mahsûs birer menba‘-ı cûd u 
ihsân hâlini almış ve tebaʻa-i sâdıkadan, fukarâ ve bî-keslerden binlerce 
hastaların iʻâde-i sıhhat ü âfiyetlerini te’mîn etmekde bulunmuşdur.

Bu husûsda uzun uzadıya delâil serdine ne hâcet! İşte pâyitaht-ı Sal-
tanat-ı Seniyye'de Şişli tepelerine zînet-bahş-ı [6] in‘itâf olan ve bu kere 
bütün ilcâât ve terakkiyât-ı fenniyenin tahakkukuna →
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Sâye-i merhamet-vâye-i hazret-i pâdişâhîde Erzurum'da inşâ ve küşâd olunan 
hastahâne

pek vâsi‘ bir sâha-i tatbîk hâline getirilen ve inâyât-ı celîle-i [7] pâdişâhî-
nin pek muʻallâ ve cidden müstesnâ bir eser-i bihterînini teşkîl eden ve bir-
çok fukarâ-yı etfâlin, kadın ve çoluk çocuk binlerce hastaların dermânsâz-ı 
mümtâzı sayılan Hamidiye Etfâl Hastahâne-i Âlîsi ile İstanbul'un muhtelif 
nikâtında teessüs-pezîr olan müessesât-ı hayriye-i sıhhiye pîş-i enzâr-ı tak-
dîrimizde değil midir?

Mesʼelenin en şâyân-ı iftihâr ciheti ise bu âtıfet-i sıhhat-perverânenin 
yalnız pâyitaht-ı Saltanat-ı Seniyye'ye değil, uzak yakın bütün nikât ve 
merâkiz-i memlekete teşmîl buyurulmuş olmasıdır. Mevâki‘-i mukaddese 
ve mübârekeden olup kulûb-ı mü’minînin kıblegâh-ı mümtâzı olan Me-
dine-i Münevvere'de inşâ buyurulan hastahâne-i âlî ve kıt‘a-i mübâreke-i 
Hicaziyede hüccâc-ı kirâmın ve belde-i mübâreke ahâlîsinin te’mîn-i âfi-
yetlerine müte‘allik birçok tedâbîr ve icrâât ve teşkîlât-ı sıhhat-perverâne 
bütün İslâmları Hilâfet-penâh-ı muʻazzam efendimiz hazretlerine ebedi-
yen minnetdâr ve müteşekkir bırakacak meâsir-i âliye ve mübârekeden 
ibâretdir.

Bunlardan başka, bugün hemen bütün vilâyât merkezlerinde gurebâ ve 
fukarânın te’mîn-i tedâvîsi için inşâ ve te’sîsine bezl-i inâyât ve müsâ‘adât 
buyurulan büyük, muntazam ve müretteb "Gurebâ Hastahâneleri", sonra 
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birçok sancak ve hattâ kazâ merkezlerinde bile teessüsyâb olmuş olan kü-
çük büyük hastahâneler ve müessesât-ı mütenevvi‘a-i sıhhiyede hep şeh-
riyâr-ı âlî-tebâr efendimiz hazretlerinin nâm-ı nâmî-i hümâyûnlarını taşı-
makla vâyedâr oldukları gibi bunların hepsi de ulüvv-i merâhim ü âtıfet-i 
cihânbânîyi umûma iʻlân ü irâʼe eden birer eser-i mühimm-i dîndârâne, 
fukarâ-yı marzâ ve muhtâcîn için bir melce ve âşiyânedir. Basra'dan İşkod-
ra'ya ve Trablusgarb'dan Erzurum'a kadar memleketimizin her noktasında 
ve her kıt‘asında hepsi de devr-i celîl-i [8] inâyet-delîl-i hazret-i zıllullahî-
de te’sîs ve ikmâl edilmiş o kadar mühim ve o kadar müteʻaddid âsâr ve 
müessesât-ı sıhhiye vardır ki, bunlara bakarak →

Selanik'de Dâülkelb Tedâvîhânesi

mehâmm-ı umûr arasında tebaʻa-i sâdıkalarının sıhhat ü âfiyetlerini ve 
te’mîn-i makderet ü sa‘âdetlerini dahi bir ân nazar-ı kimyâ-eser-i dakâ-
yık-sencânelerinden dûr buyurmayan şehriyâr-ı rûşen-nihâd ve şehinşâh-ı 
mekârim-i‘tiyâd efendimiz [9] hazretlerine karşı en samîmî ve en hakîkî 
hissiyât-ı ubûdiyetkârâne ile mütehassis ve minnetdâr olmamak mümkün 
müdür?

Bütün bu icrâât ve inâyât-ı celîlenin bir zamîme-i fâika-i âliyesi var-
dır ki, o da Memâlik-i Şâhâne'nin ötesinde berisinde zuhûryâb olmuş olan 
frengi illet-i müdhişesine karşı tamâmî-i tatbîk ve tahakkukuna teşebbüs 
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buyurulan tedâbîr-i müessiredir. Birçok masraflar ihtiyârıyla gerek Kasta-
monu ve gerek Hüdavendigâr vilâyet-i celîleleri dâhilinde müteʻaddid ve 
husûsî hastahâneler te’sîs buyurulduğu gibi seyyâr ve sâbit birçok etıbbâ-yı 
mütehassısa-i mümtâze dahi gerek bu vilâyetlerin ve gerek ahâlîsinde az 
çok frengi musâbîni görülen Adana, Ankara, Aydın ve Konya vilâyetleri-
nin müteʻaddid mahallerine gönderilerek marazın istîlâ-yı dehşet-engîzine 
karşı hemen ittihâz-ı tedâbîre tevessül buyurulmuş ve bu tedâbîrin tamâmı 
ve temâdî-i tatbîki hâlinde hastalığın tahfîf-i seyr u şiddet edeceği âzâde-i 
iştibâh bulunmuşdur.

Emrâz-ı istîlâiyeden çiçek hastalığının ara sıra ötede beride zuhûr ede-
rek icrâ-yı tahrîbât eylemesi nazar-ı dikkati celb etdiği cihetle Medine-i 
Münevvere, Basra vesâire gibi uzak mahallerde birçok masraflar ihtiyârıy-
la "Aşı İstihzârhâneleri" açıldığı gibi vilâyât-ı şâhânenin en ücrâ yerlerine 
ve en küçük köylerine bile şehâdetnâmeli ve muvazzaf aşıcılar gönderi-
lerek çocuklara [10] meccânen çiçek aşısı yapılmakdadır. Bundan başka, 
yeni doğan çocukların ân-ı tevellüdden nihâyet altı aya kadar aşılandırıl-
maları ve birçok muʻâmelâtda aşı şehâdetnâmesi ibrâzı kânûnen taht-ı →

Sâye-i maʻârif-vâye-i hazret-i pâdişâhîde Şam-ı Şerif'de inşâsına mübâşeret 
olunan Mekteb-i Tıbbiye'nin vaz‘-ı esâs resmi
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mecbûriyete alınarak ve Dersaadet Telkîhhânesi'nden vilâyetlere dâimâ 
tâze aşılar gönderilerek vaktiyle binlerce, yüz binlerce kişinin vefâtına se-
bebiyet vermiş olan bu korkunç hastalığın havza-i [11] Memâlik-i Şâhâ-
ne'den büsbütün def‘ u tardına ve sıhhat ü selâmet-i umûmiyenin hüsn-i 
muhâfazası esbâbının te’mînine tevessül buyurulmuşdur.

Kuduz illet-i müdhişesine karşı sıhhat-i umûmiyeyi muhâfaza fikr-i 
insâniyet-perverîsiyle te᾽sîs buyurulmuş olan İstanbul →

Sâye-i hazret-i pâdişâhîde Hüdavendigâr Vâlî-i âlîsi devletlü Reşid Mümtaz 
Paşa hazretlerinin himmet-i şefkat-perverânesiyle bu kere İnegöl'de te’sîs 

buyurulan yüz yataklık hastahâne
Tabîb-i mütehassısı etıbbâ-yı hâzıkamızdan Doktor izzetlü Nuri Ömer Bey'dir.

Dâülkelb Tedâvîhânesi'nden başka Bağdad, Selanik, Şam, Diyarbekir, Er-
zurum gibi Memâlik-i Şâhâne'nin bazı uzak ve mühim merkezlerinde de 
ayrıca dâülkelb ameliyâthâneleri te’sîsi ciheti nazar-ı dikkat ve ihtimâma 
alınarak ez-cümle Selanik'de mütehassıs etıbbâ tarafından idâre edilen 
muntazam bir dâülkelb ameliyâthânesi vücûda [12] getirildiği gibi diğer 
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merâkiz-i mühimmede dahi teşkîl ve te’sîsi taht-ı karâra alınmış ve bu ve-
chile de sıhhat-i umûmiye uğrunda birçok zahmet ve masraflar ihtiyâr bu-
yurulmuşdur.

Hulâsa, devr-i dilârâ-yı mes‘adet-peymâ-yı hümâyûnun her ân ve dakî-
kası bir eser-i bihterîn-i sıhhî ile ârâste ve menviyât-ı merâhim-gâyât-ı 
hümâyûn en âlî ve en nâfi‘ te’sîsât ve icrâât ve tedâbîr-i sıhhiyenin sür‘at 
ve hüsn-i tatbîkine peyveste bulunduğu her ân u zamân nazar-ı imtinân 
ve şükrân ile görülegeldiğinden bu husûsun şu nâçîz satırlarla da iʻlân u 
beyânını vecîbeden addeder ve bu vesîle ile de duʻâ-yı deymûmiyet-i ömr 
ü ikbâl-i hazret-i zıllullahîyi tertîl ü tekrâr eyleriz.

[13] Bursa'da müceddeden inşâ olunan Hamidiye Hastahânesi'nin resm-i küşâdı

[14] A‘mâlar Mektebi
Evet, "sefâlet-i hayâtiye arasında körlük ve görmemezlik kadar hazîn 

bir şey, bir hâl yokdur. Elindeki değneğin lütf-ı delâletine iʻtimâd ederek 
karanlık, simsiyâh bir sâhada mütereddidâne adım atmak, yürümek, iş gör-
mek ne kadar güç, ne kadar tahammül-sûzdur. Bîçâre kör bütün muhîtâtın-
da bir boşluk, bir hiçlik, maʻîşet ve tarz-ı hayâtında bir tatsızlık, bir lezzet-
sizlik duyar ki, böyle geçen bir hayât hayâtdan büsbütün başka, revnaksız, 
şa‘şa‘asız, ziyâsız bir şeydir… Hele ömrünün uzunca bir müddetini ziyâ-
lar, nûrlar, parlaklıklar içinde geçirerek son ihtiyârlık devrinde birdenbire 
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bir zulmet-i kasvet-engîz içinde yaşamağa mahkûm olanların hâli ne kadar 
acıklı, ne derece şâyân-ı terahhumdur!"

Körlüğe inzimâm eden tengî-i maʻîşet, çok defa zillet-i suâl, dilencilik 
veya buna yakın bir hâl bu bedbaht hayâtı daha ziyâde körleşdiriyor, bir 
"zalâm ender-zalâm"a kalb ediyor. Birçokları hazîn ve hülyâlı bir neşî-
de-i efsûs ve telehhüf ile kapı kapı gezen bu mahrûmîn-i ziyânın fecâ‘at-ı 
hayâtiyelerine, tâli‘-i nâ-sâzlarına acımamak mümkün müdür? İnsâniyet-i 
müterahhime körlere karşı hemen her zamân ibrâz-ı şefkat ve muʻâvenetde 
kusûr etmemiş ve hele şu son asırda bu hassâs ve zekî bahtsızların gözlüler 
gibi taʻlîm ü terbiyesi için birçok meâsir ve ihtimâmât sarf edilmişdir. Bu-
gün körleri de [15] gözlüler gibi okutmak, onlardan da âlim, mütebahhir, 
insâniyete her türlü hidemât-ı ber-güzîde îfâsına muktedir adamlar yetiş-
tirmek ve körlük hayâtını biraz şenlendirmek için birçok usûller, kâʻideler 
mevki‘-i tatbîke konulmağa başlamış ve hemen her memleketde a‘mâların 
bazı şu‘abât-ı sınâ‘iyedeki isti‘dâd-ı mahsûslarından istifâde →

A‘mâlar Mektebi: A‘mâların tedrîsi
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edilmesi ve pek acı olan hayât ve maʻîşet-i amâiyenin medeniyet-i hâzıra-
nın te’mîn eylediği bütün refâh u saʻâdetlerden müstefîd olması husûsları 
hemen hemen te’mîn edilmişdir. Bir tarafdan körlerin taʻlîm ü terbiyesi-
ne, terfîh-i ahvâline çalışmakla berâber [16] diğer tarafdan da körlük ârı-
za-i elîmesine sebeb olan ahvâl iyiden iyiye tedkîk ve tetebbu‘ edilmiş ve 
ittihâzı dermeyân olunan birçok tedâbîr-i sıhhiye-i ictimâʻiye sâyesinde 
yakın bir müstakbelde körlüğün azalacağı fennen derece-i sübût ve tahak-
kuka varmışdır.

A‘mâların terfîh-i ahvâli esbâb u vesâilini tedkîk için husûsî kongreler 
akdedilmeğe başladı. 1900 senesi Paris'de in‘ikâd eden a‘mâlar kongre-
sinden sonra 1902 senesinde Brüksel'de Belçika kralı hazretlerinin taht-ı 
himâyesinde bir kongre akdedilerek körlerin taʻlîm ü terbiyelerine, terfîh 
ü tesliyelerine âid birçok mesâil-i mühimme-i ictimâʻiye ve insâniyet-per-
verâne tedkîk ve münâkaşa edildi. Hükûmet-i Seniyye dahi bu kongreye 
iştirâk ile Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Serîriyât-ı Ayniye Mu‘allimi, Dâ-
rülaceze ve Hamidiye Etfâl Hastahâne-i Âlîsi Göz Tabîbi Mîralây izzetlü 
Esad Beyefendi'yi meʼmûr etmiş ve bu vechile körlerin terfîhi husûsunda 
memâlik-i müdemeddine-i sâirede ser-zede-i husûl olan terakkiyâtı yakın-
dan taʻkîb etmek arzû-yı teba‘a-perverîsinde bulunmuş idi. İşte Mu‘allim 
Esad Beyefendi kardeşimiz bu kongredeki nutkunda şehriyâr-ı şehriyâr-ı 
ecdâd ve pâdişâh-ı şefkat-mu‘tâd efendimiz hazretlerinin a‘mâların terfîhi, 
taʻlîm ü iʻâşesi husûsunda ibzâl buyurageldikleri merâhim ü inâyât-ı celî-
leyi şu yolda âverde-i zebân-ı şükrân etmişdir:

"-Muhterem meslekdâşlarım,
Evvel emirde, hâdim-i insâniyet olmağla berâber en muhterem etıbbâ-yı 

meşhûreden mürekkeb olan şu hey’et-i ilmiye meyânında bulunduğumdan 
dolayı hissetdiğim meserret ü mefhareti arz [17] u beyân etmeği vecîbeden 
addederim. Muhtâcîn hakkında lütf u inâyetleri müsellem olan ve dâimâ 
umûr-ı hayriye ile mütevaggıl bulunan metbû‘-ı müfahham-ı pâdişâh-ı Os-
maniyân şevketlü Sultân Abdülhamid Hân-ı Sânî hazretleri umûm tebaʻa-i 
mülûkânelerinin te’mîn-i istirâhatine ve Memâlik-i Şâhânelerinin terakkî 
ve saʻâdetine hasr-ı evkât buyurmakda olduklarından →
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A‘mâlara coğrafya tederrüsü

[18] bu kongrenin esâs-ı in‘ikâdı olan şu emr-i âlîye de iştirâk buyurarak 
âcizlerini murahhas sıfatıyla i‘zâm ve kongreden istihsâl edilecek netâyic 
ve mukarrerâtın Memâlik-i Şâhânelerinde tatbîkiyle rü’yetden mahrûm 
veya âfât-ı ayniye ile musâb zümre-i benî beşerin tahfîf-i âlâm ü ekdârını 
te’mîn husûsunu emr u fermân buyurmuşlardır.

Memâlik-i Osmaniye'de a‘mâlar musikiye olan isti‘dâdları ve fevkalâ-
de neşv ü nemâ bulmuş olan kuvve-i hâfızaları sâyesinde te’mîn-i ma‘îşet 
ederler.

Beş-on sene evvel zât-ı merâhim-simât-ı hazret-i tâcdârî İstanbul'un 
hıfz-ı sıhhat nokta-i nazarınca en selîm bir mevkiʻinde bir dârülaceze binâ 
ve te’sîs buyurmuşlardır. Bu müessese-i hayriyenin bir kısmı a‘mâlara tah-
sîs olunmuşdur. A‘mâlar burada ikâmet ederler. Binâenaleyh nehârî a‘mâ 
kabûlü usûlü henüz teesssüs etmemişdir. İstanbul'a avdetimde kongremi-
zin mesâʻîsinden istihsâl edilecek netâyici ve ittihâzı tensîb olunacak te-
dâbîri hâvî olmak üzere bir lâyiha tanzîmiyle hâk-i pây-ı maʻâlî-ihtivâ-yı 
cenâb-ı mülûkâneye arz u takdîm edeceğim".
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İşte refîk-i muhteremimiz Mu‘allim Esad Beyefendi kongre mukar-
rerâtından bâhis olan bu lâyihasını tanzîm ile Dâhiliye Nezâret-i Celîle-
si'ne takdîm etmiş ve bunda Dârülaceze'de a‘mâların taʻlîm ü terbiyesini 
te’mîn için ittihâzı îcâb eden tedâbîr-i fenniye ve iktisâdiyeyi mufassalan 
arz ve dermeyân eylemişdir. Bu lâyiha nezâret-i müşârunileyhden Meclis-i 
Sıhhiye-i Umûmiye'ye havâle edilmiş ve meclis-i müşârunileyhâca lâyiha 
mündericâtı dûr u dırâz tedkîk edilerek keyfiyet tasvîb ve takdîr kılınmak-
la makâm-ı sâmî-i cenâb-ı Sadâret-penâhîye vukû‘ bulan arz üzerine [19] 
bir A‘mâlar Mektebi te’sîsi ve buna mukâbil karşılık tedârükü husûsuna 
irâde-i merâhim-âde-i hazret-i Hilâfet-penâhî şeref-sünûh u sudûr buyu-
rulmuşdur.

A‘mâlara dikiş taʻlîmi

Şûrâ-yı Devlet reîs-i hasâfet-enîsi devletlü Said Paşa hazretlerinin 
riyâset-i devletlerinde olmak üzere teşekkül eden komisyon şu irâde-i 
şefkat-âde-i hazret-i zıllullahî müfâd-ı münîfinin tamâmî-i icrâsına sarf-ı 
ihtimâm-ı tâm etmiş ve lâzım gelen karşılık bâliğan mâ-belâğ tedârük edil-
miş olmağla bu mekteb-i saʻâdet-meksebin te’sîs ü küşâdı kuvve-i karîbe-
ye gelmişdir.
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[20] Teba‘a ve zîr-i destân-ı hümâyûnların her türlü ihtiyâcât ve sefâlât-ı 
hayâtiyelerini tehvîn ile cümlemizi sîr-âb-ı zülâl-i kerem ü ihsân buyu-
ran şehriyâr-ı inâyetkâr efendimiz hazretlerinin âsâr-ı muʻazzama-i mefâ-
hir-nisârlarına bir zamîme-i fâika-i âlü'l-âl olan şu te’sîs-i mühimm-i →

A‘mâlara musiki taʻlîmi

insâniyet-perverîden dolayı uhde-i nâçîzânemize düşen teşekkürât-ı rık-
kıyet-âyâtı hâk-i pây-ı muʻallâ-yı cenâb-ı Hilâfet-penâhîlerine takdîm ile 
iktisâb-ı feyz u iftihâr eder ve sebeb-i refâh u saʻâdet olan duʻâ-yı füzûnî-i 
ömr ü âfiyet-i cenâb-ı tâcdârîyi tekrâr ederiz.

[21] Ucuz ve Sıhhî Meskenler
Pis, fenâ bir meskende iskân bir azâb-ı hayât, çekilmez bir işkence, 

dayanılmaz bir ıztırâbdır. Meşgûliyetinden, sabâhdan akşâma kadar didine 
didine beş-on para kazandığı yerlerden avdet eden bir bîçârenin evin kapı-
sını açar açmaz lağım ve âbdesthâne kokuları, duman ve matbah pis[li]kle-
ri, rutûbet, küf ve güherçile tezehhürâtı ile karşılanması ne kadar dil-sûz 
bir fâciʻa-i hayâtdır. Zâikayı, şâmmeyi, belki de bütün havâs ve taʻallukâtı 
taʻtîl ü ibtâl eden bu pisliklere karşı nâçâr ser-fürû berde-i tahammül ola-
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rak dar pencereleri sabâhdan beri açık durduğu hâlde gecenin müsta‘mel 
ve müte‘affin havâsını def‘ edememiş, tecdîd-i havâ olamamış bir odada 
iğrene iğrene kemâl-i nefretle oturmak, yatıp kalkmak ne kadar elîm ve ne 
kadar dûzahî bir zucret-i hayâtiyedir!

Mesâil-i hâzıra-i sıhhiyenin en mühimmi bu "mesken-i fukarâ" veya 
"büyût-ı amele"dir. Ameleye sâhib-i sa‘y ü gayret, fakîre muvâfık-ı hıfz-ı 
sıhhat ve oturulmağa lâyık bir mesken tedârüküyle yalnız nüfûs-ı umûmi-
yenin büyük bir kısmını teşkîl eden bu sınıf-ı afîfin sıhhatine, binâenaleyh 
refâh-ı umûmîye değil, belki böyle bir teşebbüs-i insâniyet-perverâne sâ-
yesinde ahlâk-ı umûmiyenin de hıfz u himâyesine hizmet edilir. Çünkü 
hâne harâb, melce perîşân olunca hayât-ı âile ne olur? Za‘fın, düşkünlü-
ğün, sefâletin, fesâd-ı ırk ve ahlâkın menba‘ ve sebebi hep bu berbâd evler-
dir. Teneke mahalleleri, [22] çalı çırpıdan yapılan evler ve bu evlerde ya-
şayan zavallılardaki mahrûmiyet-i hayâtiye göz önüne getirilsin. Üst üste, 
yan yana birer hücreden ibâret olan o karanlık, loş evlerdeki ıztırâr, vîrâ-
neliklerde, yangın yerlerinde teşekkül ediveren mahallelerdeki ta‘ayyüş-i 
hırâmân-nisâr tasvîr buyurulsun. Buralarda karma karışık bir hâlde iskân 
eden kadın ve erkek, genç ve ihtiyâr bîçâregânın ahvâl-i esef-iştimâllerine, 
sefâlet-i hayâtiyelerine dikkat olunsun, merhamet ve insâniyeti, himmet ü 
sahâbeti ne derece câlibdir!

Çiftçi hânesi

Mesken-i fukarâ denince hâtıra bekâr odaları, hânlar, kahve peykeleri 
gibi fakîr ve bî-keslerin melce ve melâzı olan bir sınıf-ı mesâkin de hutûr 
etmemek kâbil değildir. Her hâlde vüs‘âti yirmi-otuz metre mikʻabını te-
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câvüz etmeyen bir odada en fenâ şerâit dâhilinde yaşayan beş-on kişinin 
gece yatarkan çekecekleri ıztırâb ve zucret-i teneffüsiye ve bu gibilerin 
derilerinden tasa‘ud eden envâ‘-ı tebahhurât-ı mülevvese ve müntine, 
ta‘affünât-ı müstekrehe, hele yemeklerin de bu mahsûr odalar derûnunda 
pişirilmeleri gibi hâlât tasavvur edilirse bunun sonu [23] tabî‘î fakr-ı deme, 
fakr-ı hayât ve kuvvete müncer olacağı kolaylıkla anlaşılır. Buralarda ya-
şayan benizleri sapsarı, soluk, düşkün ve bitkin bîçarelerin pek fenâ ve pek 
zelîlâne ve sefîlâne bir hayât geçirdiklerini kesdirmek işden bile değildir. 
İşte veremlerin, sıracaların, bütün o teneffüs ve kan hastalıkları musâbîni-
nin menşeʼleri hep bu dar ve murdâr meskenlerdir. Meskenin pisliği, etrâfı 
ta‘affünât ve tebahhurât-ı mütemâdiyesiyle iz‘âc etdiği hâlde, odanın di-
ğer tarafında kaynayan bir tencereden çıkan râyihadâr buhârât da içerinin 
zâten gayr-ı kâfi olan havâsını ifsâd eder.

İşte hıfz-ı sıhhat-i umûmiye alâkadârânının nazar-ı dikkat ve himmeti 
ma‘tûf olacak cihât-ı mühimmeden biri de bu dar ve murdâr meskenlerdir. 
Hudâ-negerde bir maraz-ı istîlâî zuhûrunda buralardaki takayyüdsüzlük-
lerin, pisliklerin, dikkatsizliklerin dehşet-i istîlâyı kat kat artdıracakları, 
âdetâ bir harîk-ı hânmân-sûzun önüne tesâdüf eden gaz ve mevâdd-ı ihtirâ-
kiye müddeharı gibi fenâlığın tevessü‘ ü iştidâdına hizmet eyleyecekleri 
şübhesizdir.

Bugün hemen her memleketde, cihânın her yerinde mesken-i fakîrin 
tebdîl ü tanzîme ve ıslâhına dâir teşebbüsât-ı hayriyede bulunuluyor. Bu 
gibi niyyât-ı hasene günden güne tevessü‘ ve intişâr ediyor. Hiç şübhe yok 
ki, yirminci asır bu mühim mesʼeleyi hallederek herkes için en yarar, en 
sıhhî ve ucuz, mümkün olduğu kadar refâh-âver, hattâ dil-nişîn ve latîf 
meskenler inşâ edilmesini taht-ı te’mîne alacakdır.

Bugün böyle birçok şerâiti hâiz meskenler yapılabileceği tamâmıyla 
sâbit oldu. Fünûn ve sanâyi‘in terakkiyât-ı ahîre-i bedî‘akârîsi [24] bunu 
da dâire-i imkâna sokdu. İngiltere'de keşfedilen ve fabrika ocaklarından 
çıkarılan cürûfu Portland çimentosuyla karıştırarak inşââtda kullanmakdan 
ibâret olan basît bir usûl, ebniye inşâât fiyâtını yüzde yirmi beş nisbetinde 
aşağı düşürdü. İktisâd ve tasarruf cihetinden daha bu gibi birçok icrââtda 
bulunulabilir. Bu cihetin halli mühendislerin, miʻmârların, san‘atkârların, 
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âlimlerin, muktesidlerin irâʼe edecekleri âsâr-ı rü’yet ve dirâyete menût 
olup bu yolda sarf edilecek mesâʻî-i cânsipârâne "ucuz yaşayış" gâye-i 
hayâliyesini tahakkuk etdireceği gibi terbiye ve ahlâk-ı umûmiyeyi de ileri 
götürecekdir. Çünkü böyle pis, hazîn ve dar bir meskeni sıhhî ve dil-nişîn 
bir arâmgâh hâline →

Fransa'da amele için inşâ olunan ehven ve sıhhî hânelerden

Fransa'da amele için inşâ olunan ehven ve sıhhî hânelerden başka biri

[25] ifrâğ etmekden hâtır u hayâle gelmeyen birçok netâyic-i mes‘ûde 
husûle gelir. Hattâ Fransa etıbbâ-yı meşhûresinden Mu‘allim Albert →
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Almanya'da inşâ olunan ehven ve sıhhî köşklerden

İsviçre'de inşâ olunan ucuz ve sıhhî evlerden

[26] Robin veremin tevessü‘ ve intişârına dâir verdiği bir konferansda şu 
son senelerde İngiltere'de verem vefeyâtının azalmasını fukarâ için birçok 
sıhhî ve kâbil-i iskân evler tedârük olunduğuna ve bu vesîle ile ahvâl-i 
mâddiye ve maʻneviyenin iyileşmesine, refâh-ı umûmînin artmasına atfe-
diyor.
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İşçilerde Görülen Kesret-i Vefeyâtın Sebebi Şu Üç Şeydir:
Mesken, gıdâ, destgâh. Bugün sıhhat-şinâsân en ziyâde bu üç şeyin 

ıslâhıyla uğraşıyorlar. Cihân-ı medeniyetin her tarafında ibrâz edilegelen 
mesâʻî-i insâniyet-perverâne sâyesinde herhangi memleketde olursa olsun, 
büyük bir şehirde üç-beş kişinin iskânına müsâʻid sıhhî, dil-nişîn, geniş bir 
ev, bir mesken günde beş kuruş belki daha aşağı bir kirâ ile istîcâr oluna-
bilir.

Bundan başka, günde yüz para kadar bir masrafla sıhhî, zâika-nüvâz 
birkaç kab ta‘âm tenâvül olunabilir. Asıl takdîr edilecek nokta şu ki, bu 
mühim terakkî hiçbir kimseye, hiçbir dâireye bâr olmaksızın vücûda geti-
riliyor. Hattâ bu gibi müessesât-ı insâniyet-perverâneyi vücûda getirenler 
sarf eyledikleri paralardan fâiz bile alıyor ve bu vech ile hiç de az görülme-
yecek bir para kazanıyorlar. Çünkü, amele ve fukarâ böyle kirâsı ucuz olup 
her hafta veya ay başında istîfâ olunan hânelerde oturunca daha emîn bir 
ferâğ-ı hâl ve daha fazla bir gayretle çalışıyor ve borçlarını muntazaman 
tesviye ediyorlar. Bu yüzden hem şehirler güzelleşiyor, süsleniyor, yollar 
genişliyor, herkes sâf bir havâ, bol gıdâ ve kemâl-i râhat u safâ ile vakit 
geçiriyor, hem de ahvâl-i sıhhiye ve ahlâkiye-i umûmiye kesb-i ciyâdet ve 
salâh ederek beşeriyeti [27] vaktinden evvel ihtiyârlatan, hasta eden, öldü-
ren birçok esbâb u vesâil-i muzırra def‘ u ref‘ edilmiş oluyor. 

İngiltere'de Sunlight Sabun Şirketi tarafından inşâ edilen köşklerden
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Raylar üzerinde müteharrik ve her tarafa dönebilir köşk

[28] Bu husûsda memâlik-i mütemeddinece sarf edilen mâddî ve maʻ-
nevî himemât ve mesâʻîyi adeden olsun nazar-ı takdîre aldırmak üzere şu 
rakamları yazıyoruz:

İngiltere'de 50-60 seneden beri ameleye, çalışanlara, bekârlara kirâlık 
ucuz ev, pansiyon, otel vesâire yapmak üzere teşekkül eden müteʻaddid 
şirketlerden birinin bugün 30 milyon frankdan ziyâde sermâyesi vardır. 
Peabody te’sîsâtı nâmını alan diğer bir şirket ise 12 milyon frank sermâye 
ile iş görmekdedir. Bunlar yapdıkları zarîf, latîf, geniş, sıhhî ve her cihetle 
kullanışlı evleri işçilere seneliği on, on iki altına kiraya veriyorlar. Ame-
le bu parayı haftalığından muksitan vererek ödediği gibi her hafta evin 
sermâyesi için de bir mikdâr para veriyor ve on, on beş sene zarfında eve 
tamâmıyla sâhib oluyor. İngiltere'de bu gibi te’sîsât için iki buçuk milyar 
frank kadar bir sermâye tahsîs edildiği tahakkuk etmişdir. 

Almanya'da bu mesʼele ile en ziyâde devâir-i belediye uğraşmakdadır. 
Bunun için tasarruf kasasından 800 milyon mark kadar bir para tahsîs edil-
miş ve inşâ edilen evlerin zarâfet-i manzarası, sınâ‘at-ı inşâiyesi, hıfz-ı 
sıhhatin bütün arzularına muvâfık oluşu cidden sezâvâr-ı hayret ve takdîr 
bulunmuşdur.
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Fransa'da bu mesʼele yine şirketlerin ve erbâb-ı sermâyenin elinde olup 
bu husûsda 300 milyon frank kadar bir sermâye bağlanmışdır. Paris, Mar-
silya, Lyon, Granville gibi büyük şehirlerde, bazı dil-nişîn kırlarda pek 
güzel ve cidden nazar-rübâ evler yapılmakdadır. Gerek şirketleri, gerek 
zenginleri, fabrika [29] sâhiblerini bu gibi te’sîsât-ı hayriyeye teşvîk eden 
Tabîb-i edîb Henri Cazalis'in bu husûsdaki telkînât-ı belîğası, hidemât-ı 
mühimme-i ciddiyesi cihân-ı medeniyetin her tarafında ciddî bir hayret ve 
takdîr ile alkışlanmakdadır.

Fransa'da Bouvet civârında ameleye mahsûs inşâ olunan hâneler

Çalışkan âilelerin iskânına mahsûs olmak üzere mesâkin inşâ ve temlîki 
en ziyâde Belçika'da ve İsviçre'de ilerlemiş ve bu husûsun terakkiyât-ı sıh-
hiye ve umûmiyece birçok fevâid ve muhassenâtı görülmüşdür.

[30] Hele Amerika'da bu gibi te’sîsât pek ileri götürülmüş ve bu vesîle 
ile kasabalar, şehirler, buk‘alar meydâna getirilmişdir. Hep sayfiye ve şale 
usûlünde yapılmış olan bu binâlarda san‘at ve fennin pek bedî‘ ve hay-
ret-âver bir sûretde imtizâc etdirildiği meşhûd olmakdadır.

Bunlardan başka, büyücek fabrika sâhibleri de fabrika ve destgâhlarına 
civâr olan mahallerde amele ve meʼmûrları için husûsî mahalleler vücûda 
getirmek teşebbüs-i insâniyet-perverânesinde bulundular. Bu husûsda en 
ziyâde ileri giden Almanya'daki Krupp fabrikasıdır. Essen kasabası civâ-
rında binden ziyâde müceddid, zarîf, güzel amele evleri yaptırarak yirmi 
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altı bine varan adamlarına ucuz pahâ ile kirâya vermekde ve bu te’sîsâta 
tahsîs edilen 20 milyon marklık bir sermâyeden senevî yüzde 3-9 kadar 
bir fâiz almakdadır. İngiltere'de Port Sunlight'daki meşhûr sabun fabrikası 
inşâ etdirdiği hoş manzara, müferrih ve bâğçeli evleri amelesine haftada 
yirmi kuruş kadar bir kirâ ile istîcâr etmekde, hele Kintbury kasabasındaki 
meşhûr çikolata fabrikası bu yolda yaptırılmış amele evleriyle İngiltere'nin 
en şık, en zarîf, en musanna‘ kasabalarından birini teşkîl etmekdedir.

Hulâsa, bugün bütün dünyâdaki ucuz ve sıhhî meskenlerin adedi ya-
rım milyona yaklaşmakda ve bu hayırlı teşebbüs her gün başka bir terakkî 
göstererek ân be-ân dallanıp budaklanmakda ve dünyânın her tarafına ya-
yılmakdadır.

Eski ve yeni dünyânın her tarafında meydân alan şu teşebbüsât-ı insâni-
yetkârâneden memleketimizde bî-haber kalmadı. Memleketimizde nikât-ı 
[31] muhtelifeden hicret eden ve mikdârları bir buçuk milyonu tecâvüz 
eden bîçârelere şehinşâh-ı merâhim-iktinâh efendimiz hazretlerinin eltâf-ı 
→

Londra'da bekârlarla dullara mahsûs küçük dâirelerden ibâret ehven ve sıhhî 
ikâmetgâh
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148 İngiliz lirasına

150 İngiliz lirasına
150 İngiliz lirasına

150 İngiliz lirasına

150 İngiliz lirasına
420 İngiliz lirasına

[33] İngiltere'de am
eleye m

ahsûs olm
ak üzere tasarrufkârâne inşâ olunan evler
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[34] amîme-i ümmet-perverîleri sâyesinde birçok sâhilî kasabalarda, dâhil-
lerde, memleketin en muʻtenâ ve kâbil-i iskân noktalarında binlerce zarîf, 
güzel, müreffeh evler yapıldı ve iskân-ı muhâcirîn için senevî on buçuk 
milyon kuruş kadar bir para tahsîs ve inâyet buyuruldu ki, şu lütf u kerem, 
Hilâfet-penâh efendimiz hazretlerinin âfâk-ı medeniyede zuhûryâb olan 
terakkiyât-ı refâhiyeyi derhâl teba‘a ve zîr-i destân-ı hümâyûnlarına bahş 
ve tatbîk buyurmak husûsundaki âtıfet-i müsâra‘at ve inâyetlerini göster-
mekde olduğu cihetle bizim için şâyân-ı şükrân ü mübâhât ve mefâhir-i 
medeniye ve eşfâkiyeden ma‘dûddur. 

Bugün Yafa, Beyrut, İskenderun, Antalya, İzmir vesâir sevâhil ile An-
kara, Konya Adana, Hüdavendigâr vesâire gibi dâhillere yerleşerek kisb 
ü kârlarıyla uğraşmağa başlayan ve eski refâh u saʻâdetlerini hemen 
tamâmıyla te’mîne muvaffak olan bütün o muhâcirler gece gündüz şev-
ket-penâh efendimiz hazretlerinin tezâyüd-i ömr ü ikbâllerine duʻâhân ol-
makda ve yerleşdikleri sâde, güzel, kâfi ve vâsi‘ evlerde kemâl-i refâh u 
râhat ile ömür-güzâr olmakdadırlar. 

Bu münâsebet ile biraz da İstanbul'daki kirâ evlerinden bahsetmek is-
teriz. Bunların çok defa ne kadar miskînâne ve zelîlâne bir fikr-i menfaʻat 
ile yapılmış olduklarını tasavvur etdikçe içinde yaşayan ve ekseriyâ pek 
pahâlı bir kirâ veren bîçârelere acımak kâbil olamaz. Bu evlerde ne refâh 
ve san‘at ne de vüs‘at ve sıhhat gözedilmediği gibi çok defa mevâdd-ı 
inşâiye çok aşağı, pek bayağı ve âdîlikden de düşkün şeylerdir. Husûsuyla 
mâl sâhibinin tama‘-ı hâmı yüzünden hemen ekseriyâ vîrân u harâb ve her 
cihetle [35] âzâde-i sukût ve âlûde-i çirkâb ve türâb olan bu kirâhânelerin 
âteş pahâsına kirâya verilişlerine ve mûcirin sermâyesinden yüzde 15, 20 
bazen 30, 40, 50 kazanmak istemesine karşı beyân-ı esefden başka ne ya-
pılabilir?
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Hânelerin tezyîni

Kirâlık evlerin değil küçük ve fukarâya mahsûs olanlarında, büyükle-
rinde bile ne hıfz-ı sıhhatden ne de zevk-i selîmden eser gören var mıdır? 
Gerek ev yaptıranların [36] mezâyâ-yı san‘at u refâhı takdîr edememele-
rinden gerekse "eller"e kirâya verilecek bir evde kavâ‘id-i intizâm gözetil-
memesinden dolayı kirâlık evlerin hemen hepsinde de gerek dış cebhe ve 
tezyînât gerek tertîbât-ı dâhiliye ve eşyâ-yı sâbite nokta-i nazarından pek 
açık bir âdîlik, pek âşikâr bir kabalık göze çarpar ve insânı o gibi evlerde 
oturduğuna, oturacağına bin kere pişmân eder.

Binânın hutût-ı esâsiyesinde, duvarlarının teşkîlât-ı miʻmâriyesinde bile 
pek tuhaf bir bayağılık sırıtıp durur. Müştemilât-ı inşâ[iye]nin her noktası, 
her şeyi miʻmârının acemîliğine, yaptıranın hısset-i tâmmına, tabî‘atsızlı-
ğına, görgüsüzlüğüne delâlet eder!..

Hâlbuki fen ve san‘atın terakkiyât-ı ahîresi güzel, ucuz, musanna‘ ve 
zarîf ev yaptırmanın bütün serâir u şerâitini meydâna koydu. Yine bu ka-
dar bir para sarf olunmak, yalnız inşââtda o acemî, görenekçi kalfalardan 
vazgeçilerek iş san‘at-âşinâ ve tasarruf-şinâs bir miʻmâra tevdî‘ olunmak 
üzere yapılacak pek güzel ve şu iklîm-i latîfin bütün bedâyi‘-i tabî‘iyesiyle 
mütenâsib meskenler içinde oturacakların sıhhat ü refâhlarını tamâmıyla 
te’mîn edecekleri gibi bedâyi‘-i miʻmâriyesiyle de herkesin enzâr-ı seyr 



1657

u temâşâsını eğlendirirler. Böyle güzel binâlarla tezyîn olunan bir şehrin 
manzara-i umûmiyesi bile insâna fezâil-i saʻâdeti, lezzet-i cidâl-i hayâtı, 
meyl-i mesâʻîyi telkîn eder. Vâkı‘a bu yolda yapılacak binâlardan öyle 
senevî yüzde 20-30 kazanılamaz. Fakat bu sâyede refâh-ı umûmî, sıhhat-i 
umûmiye, kuvvet ve makderet-i nüfûs te’mîn edilmiş olur ki, o da az bü-
yük bir kâr değildir.

[37] Umulur ki bizde de kirâlık ev yaptıranlar, bundan sonra olsun, 
fünûn ve sanâyi‘-i hâzıranın meydân-ı tatbîk ve istifâdeye koyduğu bedâ-
yi‘den, sühûletlerden hem kendi sermâyelerini hem de sıhhat ve selâmet-i 
umûmiyeyi müstefîd etmeğe çalışırlar ve muhtelif şehirlerimizde dil-nişîn, 
zarîf, güzel ve refâh-âver evler yaptırarak ucuz ve münâsib bir kirâ ile er-
bâb-ı gayret ve mesâʻîye îcâr etmeğe başlarlar.

[38] HIFZ-I SIHHAT VE İZDİVÂC

Nev‘-i beşerin idâmesi husûsu kâffe-i edyânda ve bütün milel-i mü-
temeddinede izdivâca rabt edilmiş ve bugün izdivâc muntazam bir idâre 
altında yaşayan insânlar için mühim ve ciddî bir vazîfe-i ictimâ‘iye hâlini 
almışdır. "Tenâkühden maksad tenâsüldür. Tenâsülden maksad ise cümle-i 
imkânın müsâʻid olduğu derecede teksîr-i benî âdem ve teşkîl-i akvâm u 
ümemdir1".

1 Sıhhat-nümâ-yı İzdivâc, Doktor Besim Ömer.
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İzdivâcın hıfz-ı sıhhatini iki nokta-i nazardan tedkîk edeceğiz.
1-Zevceynin tenâsüb-i mâddîleri,
2-İlkâhın tanzîmi

1-Zevceynin Tenâsüb-i Mâddîleri
Nev‘-i beşerin yoluyla idâmesi ve izdivâcdan matlûb olan netâyic-i ic-

tima‘iyenin hüsn-i istihsâli için zevceyn, gerek yaş ve gerek bünyece mü-
tenâsib olmalıdırlar. Yaşça olan tenâsüb mesʼelesinde evvelâ zevceynden 
her birinin ayrı ayrı yaşlarını, sonra bu yaşlar arasındaki nisbet-i adediyeyi 
taʻyîn edeceğiz.

Evlenecek olanlar gerek erkek gerek kadın ne yaşı geçkin ihtiyâr ne 
de henüz vücûdu teşekkül-i tâmmına ermemiş bir genç olmamalıdır. Şu 
kadar var ki pek genç evlenmek ihtiyârlık hâlinde evlenmekden daha az 
zararlıdır.

Gerek insânlar gerek hayvânlar üzerinde icrâ edilen tedkîkât ve topla-
nılan müşâhedât ve ihsâiyât ile sâbit olmuşdur ki, genç [39] bir izdivâcın 
yetiştireceği mahsûl de genç ve hâm oluyor. Çocuk kansız, etleri soluk ve 
dayanıksız bir mini mini kadîd hâlini alıyor. Böyle çocuklarda semizlik 
isti‘dâdı pek ziyâde oluyorsa da yapılışları, esâs teşekkülleri cılız olduğu 
için ilk seneler çabuk çabuk büyüdükleri hâlde bir müddet sonra büyümek-
den kalıyor ve âdetâ ihtiyârlıyorlar. Demek, böyle bir izdivâcda mahsûl, 
ibtidâ şişman bir çocukdan, daha sonra kuru bir ihtiyârdan ibâret oluyor. 
Vakt ü zamânı geçmiş, âdetâ ihtiyârlamış bir izdivâcın mahsûlü ise bunun 
aksine olarak pek kuru, sert bir şey oluyor. Bu gibiler mesâʻî-i hayâtiyede 
az çok ibrâz-ı makderet ediyorlarsa da esâs-ı hayât olan kuvvet-i mâddi-
ye-i bedenden mahrûm bulunuyorlar.

Mahsûl-i izdivâca ebeveynden her biri kendi hâletinden bir nebze ilkâ 
ediveriyor. Çocuk beslenişinin kısm-ı a‘zamını vâlidesinden, kuvvetinin 
büyük bir kısmını da babasından alıyor. Beslenme, besleniş kuvvetden 
daha önce gelip daha erken gitdiğinden, havâss-ı tenâsüliyeyi pek erken 
iktisâb ve pek çabuk zâyiʻ eden kadındır. Binâenaleyh kadının, vâlidenin 
ihtiyârlığında doğuracağı çocuk da kuru, cılız bir şey oluyor.

İşte bu gibi esbâb u şerâit nazar-ı iʻtibâra alınarak zevceynin çocuk 
yetiştirme zamânları bulunduğumuz iklîmde 12 yaşından ibâret olmak 
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tahmîn ve tahdîd edilmişdir. Hâlbuki fennen, hikmeten bu devir kadın için 
19-31, erkek için ise 25-37 yaş arasıdır.

Tutulan ihsâiyâtdan Fransa'da sinn-i vasatî-i izdivâcın [40] kadın için 
24, erkek için 32 olduğu tebeyyün etmişdir. Demek ki izdivâcdan sonra 
kadın için sıhhî ve kuvvetli çocuk yetiştirecek zamân yedi, erkek için dört 
seneden ibâret kalıyor ki, bu pek az ve gayr-ı kâfi bir ömr-i tenâsülîdir. İn-
giltere ve Almanya gibi memâlik-i şimâliyede bu müddet her iki cins için 
de on seneye yaklaşıyor ki, kâfî ve vâfîdir. İşte bundan dolayıdır ki, Fran-
sa'da doğan çocukların sülüsünden ziyâdesi za‘îf, mürde-zâd bir şey olu-
yor. Çünkü ebeveyn, daha semere-i tenâsülleri meydâna gelmezden önce 
hübût-ı tenâsülî devirlerine eriyorlar. Fransız neslinin mâddî ve maʻnevî 
inhitât u zevâlini mûcib olan bu hâl Fransalıları cidden düşündürmekdedir. 

Zevceynin yaşları arasındaki nisbetin taʻyîni daha mühim ve daha bü-
yük bir mesʼeledir. Sinn-i kemâle eren zevceynin sinleri arasında buluna-
cak tefâvütden bir fâide görülebilir mi? Kadının nisbeten genç olması nesli 
daha kavî, pâydâr ve meşâkk u mezâhime daha ziyâde mütehammil kıla-
cağı evvelden beri maʻlûm bir keyfiyetdir. Hattâ bunu hayvân yetiştirenler 
bile takdîr etmişlerdir.

Kadîm Yunanîlerce de bu husûsa riʻâyet edilerek cenkçi, gayûr ve mü-
tehammil bir nesil yetiştirmeğe çalışılırdı. Likurgus evlenecek kadının ya-
şını 18, erkeğini ise 37 olmak üzere taʻyîn etmişdi. Hakîkaten ekâlim-i 
mu‘tedilede kadın 18 yaşında, erkek tam 37 yaşında nazc ü kemâl-i tenâ-
sülîye ermekdedir. Böyle kâmil ve tüvânâ ana ve babadan yetişecek evlâd 
da tabî‘î besili, güçlü, kuvvetli bir şey olur.

[41] Fakat bu kânûnda erkeğin yaşı pek ileri olduğu için kadının gençli-
ği bu geçkin yaşın bütün noksânı tashîh edemeyerek yine nesil bozulmağa 
başlamış, Likurgus buna karşı "doğacak za‘îf ve cılız çocukların itlâfı" 
gibi bir çâre-i vahşiyâne düşünmüşdür. Binâenaleyh, "mesʼele-i izdivâc"-
da sinne göre zamân ta‘yîni hemen muhâldir. Çünkü tarafeynin bünyece 
kuvvetini, mizâcını ve ahvâl-i sâbıkasını nazar-ı teftîşden geçirmek lâzım 
gelir ki, bunlar da her şahsa göre değişirler.

"Hıfz-ı sıhhat, izdivâcı vücûdun neşv ü nemâ-yı tâmmına ta‘lîk ediyor 
ki, bu zamân vasatî olarak erkek için yirmi beş, kadın için yirmi yaşdır. Bu 
sinde zükûr sâhib-i akıl ve idrâk olmakla ta‘yîn-i meslek etmiş ve emr-i 
ma‘îşetini bir dereceye kadar yoluna koymuş olacağından idâre-i beytiye 
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cihetinden muztar kalmamakla berâber vücûdca da kemâl bulduğundan 
ibtidâ-yı izdivâcdaki kuvve-i bâhiyenin sû-i isti‘mâlâtı mazarratından ve 
kesret-i cimâ‘ tehlikesinden bir dereceye kadar âzâde olur. Kadınlar ise 
yirmi yaşında hoppalıklarını, çocukluklarını terk edecekleri gibi iktisâb-ı 
kuvvet etmeleriyle de haml ve tevlîd ve irzâ‘ gibi vezâif-i tabî‘iyenin icrâ-
sına muktedir bulunurlar2".

Zevceynin yaşları arasındaki tefâvütün fâidesi muhakkak ise de böy-
le 19 yaş kadar bir tefâvütü kabûl edivermek büyük bir tedbîrsizlik olur. 
İklîmize [İklîmimizde] kızları 18 ve erkekleri 25 yaşında evlendirmek en 
münâsib ve en sıhhî bir tedbîrdir. Vâkı‘â memâlik-i cenûbiyede gençler, 
bâ-husûs kızlar pek çabuk soldukları [42] cihetle bir-iki sene daha erken 
teehhül edebilirlerse de tenâsülde harâretin teʼsîr-i müsta‘celini kabûl et-
mek ma‘kûl değildir. Çünkü Laponya gibi soğuk yerlerde henüz 12 ya-
şında iken vâlide olan kadınlar vardır. Fakat mesʼelenin aksi ciheti, yani 
genç bir erkeğin yaşlı bir kadın ile teehhülü hem nesil için hem teehhül 
edecekler için muzırdır. Halk arasında bu gibi teehhüllere nâdiren tesâ-
düf olunması da mazarratının herkesçe his ve takdîr edilmiş olmasından 
ileri gelse gerekdir. Hıfz-ı sıhhatçe evlenenlerin her üç senede bir çocuk 
yetiştirmeleri muhâfaza-i hayât-ı zevceyn ve te᾽yîd-i kuvvet-i nesil nok-
ta-i nazarınca elzem görünmüşdür. O hâlde evlenecekler arasındaki sinn-i 
tefâvütü  -çizginin üzerindeki rakam kadına, altındaki erkeğe âid olmak 
üzere-  şu kânûn-ı sıhhî ile ifâde edebiliriz: 19/25, 22/28, 25/31, 28/34, 
31/37. Binâenaleyh bu kânûna göre 22 yaşındaki bir kadın 28 yaşındaki 
bir erkek ile evlenirse pek sıhhî ve münâsib olur.

İzdivâc edecekler arasında bazı münâsebât ve evsâf-ı ahlâkiye de gö-
zedilmelidir:

1-İzdivâc edecekler birbirini sevebilmelidirler. Daha ferdâ-yı zifâfda 
birbirinden ayrılacakları âşikâr olan iki tînet-i mütezâddeyi birleşdirmek-
de ne maʻnâ var? İzdivâcın şart-ı mukavvî-i esâsı, kefîl-i temâdî ve bekâsı 
hakîkî bir saʻâdet-i rûhiyeden ibâret olan "muhabbet-i mütekâbile"dir. Mu-
habbet-i mütekâbile âileyi pâydâr edeceği gibi nesli de birçok şâibelerden 
muhâfaza eder.

Lâne-i âilenin mâ bihi'l-intizâmı, hep sevmek ve seve seve yaşamak-
dır. Sevmek âdetâ iki vücûddaki kudret ü miknet-i hayâtiyenin [43] alâ-
ka-i kimyeviyesi, revâbıt-ı asliyesi gibidir. O olmadıkça hâne harâb, âile 
2  Sıhhat-nümâ-yı İzdivâc, Doktor Besim Ömer.
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perîşân, nesil berbâd ve her şey müheyyâ-yı zevâldir. Çok defa, ilk ayların 
şevk u neşâtı, hattâ ifrâtâtı geçince erkeğe bir kesl, bazen de bir lâkaydî 
ârız olabilir. Bu hâlde kadın mâddî ve maʻnevî temizliği, zarâfet-i fıtriyesi, 
sinniyle mütenâsib ve sâde bir telebbüsü ve her sûretle idâre-i nefsiye ve 
beytiyesi sâyesinde âheng ü vifâk-ı muhabbeti, her türlü şevâib ü halelden 
masûn olarak idâme edebildiği gibi erkeği dâimî bir balayı içinde yaşat-
mağa da muvaffak olur.

2-İzdivâc edeceklerin âile, memleket, iklîm gibi evsâf-ı şahsiyeleri, 
kanları, nesil ve münâsebetleri birbirinden mümkün olduğu kadar uzak 
olmalıdır.

Yakın âile ve akrabâ arasındaki izdivâc şahıs için de, ırk ve nesil için de 
son derece muzırdır.

Bu mazarrat mâddî ve ma‘nevîdir.
Mâddî bir mazarratdır; çünkü böyle bir izdivâcdan husûle gelecek mah-

sûl cüce, bodur ve kuvvetsiz bir şey olur. Yüz kemikleri, husûsuyla çeneler 
pek ziyâde küçülerek çehreye bir manzara-i mahsûsa-i behîmiye verirler.

Maʻnen muzırdır; çünkü bereket-i nesle halel târî olur, ömür kısalır. 
Akrabâ arasındaki izdivâcın akâmete müncer olduğu halk arasında bile 
meşhûrdur. Sıraca, verem, sağırlık, dilsizlik, sar‘a gibi şevâib-i bedeniye 
ve asabiyet-i maraziye hep bu gibi izdivâcların bedbaht mahsûllerinde gö-
rülmekdedir.

Binâenaleyh izdivâcda dâimâ akrabâdan hârice çıkmağa ve hakîkî bir 
"tesâlüb-i ırkî" husûle getirmeğe çalışılmalıdır.

[44] Ebeveyn şerâit-i hayâtiyece birbirine ne kadar az benzerlerse ço-
cuk da o kadar kuvvetli, o kadar gürbüz ve sağlam olur.

Avrupa'da tutulan ihsâiyât-ı müte‘addide ile sâbit olmuşdur ki, birbiri-
ne yakın memleketlerin ahâlîsi arasında vukû‘a gelen izdivâc daha ziyâde 
semeredâr olmakda ve bu sâyede ırk ve nesilde pek müessir ve cidden 
feyz-âver tagayyürât ve terakkiyât-ı mâddiye husûle gelmekdedir.

İzdivâcâ dâir tedâbîr-i mühimme-i sıhhiyeden biri de zamân-ı ilkâhın 
aded-i evlâd u etfâlin ta‘yîni mesʼele-i mühimmesidir. Zamân-ı ilkâhın 
ta‘yîni için ebeveynin en ziyâde kuvvetli ve güçlü oldukları zamânı intihâb 
etmeleri lâzımedendir. Hattâ Felâtun ne zamân münâsebet-i cinsiyede bu-
lunmak îcâb edeceğini soran bir gence: 
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"-Ne zamân pek büyük zâyiʻât-ı bedeniyeye tahammül edebilecek bir 
hâlde olursan…" demişdir.

Nesil ve ırkın hüsn-i muhâfazası nokta-i nazarından en münâsib mevsim-i 
tenâsül "zevceynin en kuvvetli ve en muktedir bulundukları zamân"dır.

Umûmiyetle erkekler yazın za‘îflerler. Güz mevsimi biraz kesb-i kuv-
vet ederlerse de gâye-i kuvvetleri güz sonuna tesâdüf eder. Kış mevsimin-
de ise semizler ve uyuşurlar. Faʻâliyetlerini az çok gâib ederler. İlkbahârda 
yine eski kuvvet ve makderetlerini alıverirler. İlkbahârda bütün bedende 
taşkın bir faʻâliyet hüküm-fermâdır. Fakat bu faʻâliyeti boş yere sarf u is-
tihlâkden çekinmelidir.

Yalnız şahsın menfa‘âti nazar-ı dikkate alınırsa, en münâsib zamân [45] 
izdivâc ve tenâsül olmak üzere sonbahârın son aylarını intihâb etmek lâ-
zım gelir. Fakat bu aylardaki ilkâhın mahsûlü senenin en sıcak zamânla-
rında dünyâya geleceğinden pek büyük tehlikelere ma‘rûz olur. Zamân-ı 
ilkâhı o vechile intihâb ve ta‘yîn etmelidir ki, çocuk kışın nihâyetine doğru 
yani Şubat ile Mart arasında doğsun. Çünkü, o zamânlarda bütün tabîʻatda 
neşv ü nemâ-yı uzviyete son derece müsâʻid birçok tahavvülât peydâ olur. 
Binâenaleyh ilkâh Mayıs ayı nihâyetine doğru vukû‘a gelmelidir. Zâten 
ilkbahârda hemen hayvânî, nebâtî bütün mahlûkâtda şedîd bir intibâh-ı 
tenâsülî peydâ olur. Demek ilkbahâr yalnız dil-firîb çiçekler için değil, 
insânlar için de pek münâsib ve şâʻirâne bir zamân-ı ilkâh olabilir.

İlkâhın günün hangi sâ‘atinde vukû‘a gelmesi pek ehemmiyetli bir 
mesʼele değildir. Yalnız erkeğin öğleden sonra daha kuvvetli, dinç olduğu 
müşâhedeten tahakkuk etmişdir. İlkâh da o zamân olmalıdır.

İlkâh zamânı, zevceynde sarhoşluk, hastalık, ziyâde yorgunluk gibi 
mahsûl-i ilkâhı müteessir edecek hiçbir hâl bulunmamalıdır. Hele o andaki 
sarhoşluğun çocuğu pek ziyâde müteessir etdiği bugün tamâmıyla sâbit 
olmuşdur.

"Evlâdın kâbiliyet-i hayâtiyesinden zevceyn, husûsuyla zevc mesʼûl-
dür. Kadın yumurtasını ancak bir ayda yetiştirmekde ve kemâle erdirmek-
de olduğu hâlde erkek niye bu kadar bir zamân sarf etmesin? Huyyeyûn-ı 
menvîde kâbiliyet-i ilkâhiyenin devâmı istirâhat-ı tenâsüliyeye tâbi‘dir. 
Bâğçevân iyi mahsûl almak için ekeceği tohumu dâimâ olmuş meyve ve 
sebzeden tedârük eder. Ebeveynin [46] tedkîk-i bünye ve sıhhatleri, en 
mühim ve fakat halli cidden müşkil bir mesʼeledir. Bazı etıbbâ sıhhat şehâ-
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detnâmesini ibrâz edemeyen kadın ve erkeğin teehhülüne müsâ‘ade olun-
mamasını teklîf eylemekde ve akl-ı selîm de bu ciheti kabûl ve teslîm et-
mekde ise de böyle bir kânûn-ı sıhhatin tatbîk ve icrâsında birçok müşkilât 
görülmekdedir. Bununla berâber, ihtimâl bir gün gelecek ki, akd-i nikâh 
esnâsında tarafeynin vekâletini hâiz olan zevât arasında mehr-i mu‘accel 
ve müeccele dâir mübâhasât ve mukâvelât cereyân etdiği gibi her iki tara-
fın âile tabîbleri de nâmzedlerin sıhhatlerini, tevâfuk-ı mizâc ve bünyeleri-
ni mevki‘-i bahs ü müzâkereye koyacaklardır3".

İlkâh ve tenâsüle öyle olabildiğine devâm edilemez. Hıfz-ı sıhhat bu-
nun için de bir hadd-i muʻayyen beyân edebilir. İzdivâc ve ilkâhın hıfz-ı 
sıhhate muvâfık olup olmaması keyfiyeti zevceynin evsâf-ı mahsûsasına 
tâbiʻdir. Herkese, her isteyene evlenmek için ruhsat verilemez. Mâddî ve 
ma‘nevî mevâni‘den dolayı bazılarına evlenmek için müsâʻade edileme-
mesini ve edilemeyeceğini geçen seneki Nevsâl'in "Fen ve İzdivâc" makâ-
lesinde uzun uzadıya anlatmışdık.

Bir izdivâcın ne kadar mahsûl vereceği de ayrıca bir mesʼeledir. Bir 
âilenin kaç çocuğu olursa kâfidir? Birçokları kadın istediği ve gücü yetdi-
ği kadar doğurabilir [47] fikrinde bulunuyor ki bu, sâlim ve kat‘î bir fikir 
olmasa gerekdir. Çünkü çocuğunun birini kucağında, birini karnında taşı-
yan, birini de beşikde bulunduran zavallı vâlideler görüyoruz ki, bu ağır 
yükün altından kalkamıyorlar. Gebe kalmak, doğurmak, çocuk büyütmek 
kolay bir şey midir zannolunuyor? Vezâif-i uzviye ve tenâsüliyesi îcâbınca 
doğurmak, annelik etmek ile pek zahmetli bir işe fedâkârâne vakf-ı vücûd 
eden cins-i latîf-i nisâyı çok ezip üzmemelidir. Çünkü öyle birbiri üzerine 
bir düziye doğan çocukların teşekkülât-ı uzviye ve kuvvet-i hayâtiyeleri 
yolunda olamayacağı gibi terbiye-i mâddiye ve ma‘neviyelerinde de nâçâr 
kusûr edilecekdir.

Her hâlde vezâif-i mühimme-i ictimâʻiye gibi, keyfiyet-i ilkâhı da bir 
dâire-i intizâma almalıdır. Bu intizâm ve nizâm sâyesinde evvelâ nevʻ-i 
beşer mâddeten kemâl bulur; sâniyen kadın da bilâ-ârâm annelik vazîfe-i 
müellimesinden kurtarılmış olur.

Vâkı‘â annelik, ümûmet-i vezâif-i ictimâʻiyenin en büyüğü ve en ulvî-
sidir. Lâkin, aynı zamânda da en gücü ve en gayr-ı kâbil-i tahammülüdür. 
Hulâsa, ilkâh ve tenâsülde ifrât ve sû-i isti‘mâl eşhâs ve cemʻiyet için mu-
zırdır. 
3  Gebelik, Doktor Besim Ömer.
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Hıfz-ı sıhhat bir âilenin 3-5'den ziyâde çocuk yetiştirmesine müsâʻade 
edemez. Çünkü şurası tahakkuk etmişdir ki, vâlidenin a‘zâ-yı tenâsüliye 
ve vezâif-i uzviyesi ancak üç senede bir çocuk yetiştirmeğe mütehammil-
dir. O hâlde sinn-i teehhül kadın ve erkek için 19/25 olursa zevceyn 22/28, 
25/31, 28/34, 31/37 yaşlarına tesâdüf etmek üzere beş aded sağlam, kuv-
vetli, hayâtın her türlü meşâkkına tahammül edebilir çocuk yetiştirebilirler 
ki, [48] bu da az kâr değildir. Her gün görüp duruyoruz ki, yaşları bu hu-
dûdu aşmış ebeveynden doğan çocuklar gerek kuvvet ve gerek kâbiliyet-i 
hayâtiyece bütün şerâit-i matlûbeyi hâiz olamıyorlar. Hattâ bazı hukemâ:

"-Her çift insân üç iyi çocuk yetiştirse cemʻiyetin bütün ihtiyâcât-ı ik-
tisâdiye ve nüfûsiyesini tesviyeye kifâyet eder" diyorlar.

[49] FRANSA'DA SİNN-İ İZDİVÂC

Fransa'da izdivâclar çoğalıyor. Buna şu son senelerde koparılan yay-
garaların pek büyük teʼsîri olmuşdur. Geçen sene 300.000'i mütecâvüz 
izdivâc vukû‘a gelmişdir ki, bunun her iki cinsin yaşlarına göre sûret-i 
tevzî‘ini gösterir şu resimleri pek istifâde-bahş buluyoruz:

20 yaşından evvel: Erkek askerliğiyle uğraştığından izdivâca yanaşmı-
yor. Yine bu sinde 2.898 erkek izdivâc ediyor. Kadınlar ise nisbeten daha 
ziyâde izdivâc ediyorlar.

15-20 arasında izdivâc eden kızların adedi 55.415'e bâliğ oluyor.
20-24 yaşında: Bu sinde erkek askerliğini bitirmiş bulunuyor ve bu iki 

yaş arasında 73.353 erkeğin teehhül etdiği sâbit oluyor. Kızlardan evlenen-
lerin adedi ise 134.200'e varıyor. 

25-29 yaşında: Erkeklerden evlenenler 137.659, kadınlardan ise 
61.123'dür.
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30 yaşdan sonra: İzdivâc azalıyor. 30-34 yaş arasında erkeklerden 
44.255, kızlardan 23.242 [adedi] evleniyor.

[50] 35-39 arasında ise a‘dâd yukarıdakilerin yarısına iniyor. 
40-49 arasında erkeklerden 15.424, kadınlardan 9.355 adedi teehhül ey-

liyor. Erkeklerden 9.034, kızlardan ise 4.190 adedi ise ancak 50 yaşından 
sonra teehhüle karâr verebiliyor.

25-29 yaş
65.123 kadın,
137.659 erkek

20-24 yaş 
134.201 kadın
73.353 erkek

20 yaşından aşağı
55.415 kadın,
2.898 erkek

50 ve daha yukarı
4.190 kadın,
9.034 erkek

40-49 yaş 
9.355 kadın,
15.424 erkek

35-39 yaş
11.943 kadın,
20.876 erkek

30-34 
23.242 kadın,
44.255 erkek

Fransa'da sinn-i izdivâc
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[51] Kaç Yaşında İzdivâc Ediyorlar?
Fransızlar memleketlerinde izdivâcın azaldığından dolayı hakîkî bir 

merâk ve telâş göstermeğe başladılar. Hattâ ileride kimsenin izdivâca meyl 
ü rağbet etmeyeceği ileri sürülüyor.

Bu gibi iddiʻâ ve telâşların derece-i sıhhatini anlamak için ihsâiyât ve 
a‘dâda mürâcaʻat etmelidir. Çünkü rakam kadar doğruyu bast u ifhâm eder 
bir şey yokdur.

Fransa'da 1872 senesinde teehhüllerin mikdârı 352.800 kadar çıkmışdı.
1880 senesinde aded-i izdivâc 282.079. On sene sonra 1890'da 269.332 

olmuşdur.
Fakat bundan on sene sonra, 1900'de ciddî bir tezâyüd meşhûd oluyor. 

O sene umûm Fransa devâir-i belediyesinde tescîl edilen izdivâcların mik-
dârı 287.294'e bâliğ oluyor.

Görülüyor ki, Fransa'da evlenenler yine pek çok. Şu kadar var ki, eski-
den genç yaşında evlenilirken şimdi sinn-i izdivâc biraz gecikiyor.

Çünkü erkekler eskisi gibi hissiyât ve ihtirâsâta kapılıvermiyorlar. Her 
şeyden evvel kendilerine bir mevki‘ ve medâr-ı ma‘îşet ve refâh te’mîn 
etmek çârelerine tevessül etmek mecbûriyetinde bulunuyorlar.

Bir de hizmet-i mecbûriye-i askeriye gençleri ancak yirmi dört yaşında 
evlenmeğe [mecbûr] bırakıyor. İşte gençler ancak bu yaşdan sonra [52] 
kendilerine bir iş arıyorlar yâhûd bırakmış oldukları işlere tekrâr başlı-
yorlar. Binâenaleyh ancak yirmi beş, yirmi altı yaşlarına doğru izdivâcı 
düşünecek vakit bulabiliyorlar.

Kadınlık eski hâlinde değildir. Bugünkü kadınlar hemen umûmiyetle 
meftûn-ı bedâyi‘dirler. Süs, zînet ve ihtişâmı seviyorlar. Bunun içindir ki, 
izdivâc ederek bir kadının idâre-i mâddiye ve maʻneviyesini dûş-ı taham-
mülüne alan bir genç bu ciheti uzun uzadıya düşünüyor ve evlenmeğe bir 
türlü karâr veremiyor, yaşlandıkça yaşlanıyor.

Kızlar da sinn-i unfuvânînin büyük bir kısmını baba evinde geçirerek 
tarâvet-i şebâbiyelerini az çok gâib ediyorlar. Ancak oldukça ileri bir yaş-
da evlenebiliyorlar. Bu vechile teemmülât-ı tûl ü dırâz ile vücûda gelen 
âile ihtimâl ki, daha ciddiyet-perest, daha mümtezic ve daha mes‘ûd ve 
müsterîh oluyor. Fakat bu mülâhazât ve tereddüdât-ı iktisâdiyeden nesil ve 
zürriyet, nüfûs-ı memleket zarar-dîde oluyor.
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Evvelleri kızlar ekseriyâ on beş, on altı yaşlarında evlenir ve on dokuz, 
yirmi yaşlarındaki gençlerle izdivâc ederlerdi.

Bugün husûsuyla Fransa'da bu usûl kâmilen değişmişdir. 1900 senesin-
de tescîl edilen 277.294 izdivâcdan ancak 8.618'i yirmi yaşından aşağıdır. 
Yirmi yaşından dûn zevcelerin mikdârı 37.348'i tecâvüz etmemekdedir. 
Demek [ki], ancak erkeklerin yüzde üçü, kadınların ise yüzde on üçü yirmi 
yaşından evvel teehhül ediyorlar.

Yirmi ile yirmi beş yaş arasındaki izdivâclar pek muhtelifdir. Erkekle-
rin yüzde on sekizi, kadınların ise yüzde otuz altısı bu yaş arasında evle-
niyorlar. 

% 13 15 ile 20
yaş arasında

% 36
20 ile 25 yaş 

arasında

% 22
25 ile 30

yaş arasında

% 12
30 ile 35

yaş arasında

% 6 35 ile 40
yaş arasında

% 5 40 ile 50
yaş arasında

[53] Kaç Yaşında Evleniyorlar?
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[54] Erkekler baş göz olmak, evlenmek merâkını en ziyâde yirmi beş ile 
otuz yaş arasında düşünüyorlar. Bu yaşlarda 91.936 erkek bekârlık âlemi-
ne vedâʻ ediyor ve 63.204 kız da kendisine zevc bulabiliyor. Binâenaleyh 
bu iki yaş arasında teehhül eden erkekler yüzde 32, kadınlar ise yüzde 22 
râddesindedir.

30 ile 35 yaş[lar]ı arasında teehhül eden erkekler de pek çokdur. Bun-
ların mikdârı 68.950'ye bâliğ oluyor. Bu yaşlar arasında evlenen kızların 
adedi ise 34.435 olarak bulunuyor ki, erkeklere nisbetle yarı yarıya azdır.

35-40 yaşları arasındaki erkeklerin yüzde on biri, kadınların ise yüzde 
altısı teehhül ediyor. 

40-50 yaşları arasındaki erkeklere bekârlık pek güç geliyor. Erkek ken-
disine bir refîka-i müşfika-i hayât aramak mecbûriyetinde bulunuyor. Bu 
yaşda erkeklerin adedi 21.110, kadınlarınki ise 14.364'dür ki, bu fâsıla-i 
seniyyede teehhül yüzde beş nisbetine kadar iniyor.

[54 mükerrer] Câbir Kimyâhânesi'nde efkâr ve nazariyâtını tecârüb ve 
müşâhedât ile te᾽yîd ve tenvîre çalışır ve telâmîzine o zamân kimyâsının 
en gizli ve en merâk-âver nikât ve tatbîkâtını gösterirdi.

Kimyâger Câbir
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Eserlerinden birinde istihâle-i ma‘âdinden bahis sırasında diyor ki:
"-Bir öküz, keçi olamadığı gibi bir maʻden de başka bir maʻdene istihâ-

le edemez. Tabî‘at bir maʻden husûle getirmek için binlerce seneler sarf 
ediyor…"

[55] MEŞÂHÎR-İ ESLÂF

Kimyâger Câbir

Kurûn-ı vüstâda yetişen ulemâ-yı ümmet-i İslâm'dan biri de Kimyâ-
ger Câbir'dir. Câbir'in fihrist-i âsârına bakılırsa zâtındaki vüs‘at-i karîha, 
kesret ve tenevvü‘-i maʻlûmâtın nazar-ı hayret ve takdîri celb etmemesi 
mümkün değildir. Âsârını mütâlaʻa eden kimse mutlak o dâhî-i azîme kar-
şı fikren kemâl-i tehâlükle istâde-i selâm u ihtirâm olur. Evet, hemen her 
asırda yetişen ulemâ ve ekâbir-i erbâb-ı tefekkür Câbir'in medhiyehân-ı 
irfân ve dehâsı olmuş, hattâ meşhûr Kadran, Câbir'i bütün dünyâda yetiş-
miş olan on dâhînin biri olmak üzere kabûl etmiş, Tabîb-i şehîr Boerha-
ave "kendisine yeni olmak üzere gösterilen birçok tecârüb ve keşfiyâtın 
tavsîf-i tâm ve mükemmelini Câbir'in âsârında bulabildiğini" dermeyân 
etmiş, Latin ulemâ-yı benâmından Paracelsus ise Câbir'in kimyâ vesâir 
fünûnda "üstâz-ı esâtize" olduğunu hakîkî bir hürmet ve tevkîr ile zikr u 
beyân eylemişdir. Bunlardan başka, kurûn-ı cedîde fudalâ-yı benâmından 
Roger Bacon gibi mütebahhirîn de Câbir'i "üstâz-ı esâtize" diye telkîb et-
mişlerdir. Zâten kurûn-ı vüstâya şeref ü şân veren efâzıl-ı ümmetden Râzî 
ve İbn Sina dahi Câbir'e "el-üstâzü'l-ecell" diyorlardı.

Ebû Musa Câbir ibn Hayyan es-Süyufî ikinci asr-ı Hicrîde yaşamş 
meşhûr bir İslâm kimyâgeridir. Avrupalılar Câbir'e [56] bi't-tahrîf Geber 
diyorlar. Maʻatteessüf, bu âlim-i ferîdin ırkı, nesli, maskat-ı re’si sûret-i 
sahîhada maʻlûm değildir. Bazı müverrihîne bakılırsa Câbir Horasan ci-
vârında Tus şehrinde tevellüd ederek el-Cezire bilâd-ı meşhûresinden Ku-
fe'de ihtiyâr-ı ikâmet eylemişdir. Fakat Câbir'in Suriyeli bulunduğunun ri-
vâyet edilmesine ve beyne'l-ulemâ "Arab Câbir" ismiyle ma‘rûf ve benâm 
olmasına göre Câbir'in Suriyeli olmasını kabûl etmek lâzım gelir. Câbir'in 
meşhûr "Berâmike" âilesinden olduğunu da kabûl edenler vardır.

Müverrihîn-i meşhûre ve mu‘temededen Ebu'l-Fida Târîh-i Umûmî'sinde:
"-Câbir ikinci asr-ı Hicrîde el-Cezire'nin Harran şehrinde doğmuşdur" 
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diyor. Harran, el-Cezire'nin en eski şehirlerinden biridir. Bugün Urfa'ya 
yakın bir nâhiye hâlindedir. Hicretin ilk asırlarında Harran'da büyük küçük 
mektebler ve müessese-i ilmiyeler vardı. Câbir tahsîle Harran'da başlamış 
ve ibtidâî tahsîlini ikmâl etdikden sonra oradan azîmetle Ruha (Urfa) Mek-
teb-i Âlîsi'ne dâhil olmuşdur.

Câbir'in hâl-i hayâtda bulunduğu zamân ulûm ve maʻârifin şarkda 
pek parlak bir devre girdiği asırdır ki, Harunü'r-Reşid ve el-Me᾽mûn'un 
zamân-ı muʻallâ-yı hilâfetlerine musâdifdir. O aralık bütün el-Cezire'de 
pek büyük bir çerâğ-ı terakkî iş‘âl edilmiş ve hulefâ-yı Abbasiyenin himâ-
ye ve teşvîkât-ı müessireleriyle Bağdad merkez ve mihrâk-ı pür-nûr-ı ulûm 
ve maʻârif kesilerek tenvîr-i âleme isti‘dâd göstermiş ve mülûk-ı Batâ-
leme'nin İskenderiyesi makâmına geçmişdi. Bu aralık Nasturîler Urfa'da 
bir dârülfünûn te’sîs [57] ederek Yunanî, Keldanî, ve Süryanî birçok âsâr 
ve elsine tedrîsine başlamışlar ve hakîkî bir mekteb-i irfân vücûda getir-
mişlerdi. Şarkî Roma imparatorlarından Justinyen'in ta‘addiyâtıyla Ati-
na'dan firâr eden ulemâ ve mu‘allimîn Urfa ve Bağdad'a ilticâ etdikleri 
gibi vaktiyle yine Romalılar tarafından İskenderiye'nin zabtında oradaki 
erbâb-ı hikmet ve irfân Urfa'ya gelmişlerdi. Urfa Mektebi'nin şöhreti o 
derece âfâkgîr olmuş idi ki Asya, Afrika ve Avrupa'dan birçok tullâb-ı ilm 
ü hüner şedd-i rih[â]l ve ihtiyâr-ı meşâkk-ı sefer ederek bu mektebe ge-
lir, mu‘allimlerinden, kitâblarından, meşhûr-ı âlem olan kütübhânesinden 
istifâde ederlerdi. İşte Câbir bu büyük mekteb-i ilm ü irfânda tahsîl gör-
müş ve Urfa'nın hazâin-i ilminden, o âb-ı revân-ı irfânın nebe‘ângâhından 
kana kana nûş etmişdir. Câbir, meşhûr Muhîtü'l-Maʻârif'ini Urfa'da tertîb 
ve te’lîf eylemiş ve nihâyet bu mektebin mu‘allimîni sırasına girmek için 
gâyet meşhûr bir imtihân vermişdir. Câbir bütün ömrünü Urfa Encümen-i 
Dânişi'nde dostlarıyla talebesi ve ulemâ-yı zamânı arasında mübâhasât-ı 
ilmiye ve tedrîsât-ı fenniye ile geçirmişdir. Mübâhasâtın en çoğu kimyâ, 
ahlâk ve sanâyi‘-i nefîseye âid idi.

Câbir'in âsârı yaşadığı zamâna kadar maʻlûm olan ulûm ve keşfiyâtın 
hulâsası ve zamânının hakîkî bir muhitü'l-maʻârifi hükmündedir. Câbir'in 
âsârının en mühimleri kimyâ üzerinedir. Câbir'i esâsen kimyâger olarak 
tanımalıdır. Bugün Leiden, Vatikan ve Paris kütübhânelerinin ulûm-ı el-
sine-i şarkıye kısmı Câbir'in âsâr-ı kimyeviye ve felsefiyesiyle mâlâmâl-
dir. Bu âsârın birçoğu Latinceye terceme edildiği gibi Kimyâger-i şehîr 
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Berthelot'nun ibrâmıyla mütûn-ı [58] Arabiyesinin bir kısmı Arabî-şinâs-ı 
şehîr Mösyö Houdas tarafından doğrudan doğruya Fransızcaya terceme 
edilmişdir.

Birçokları tarafından Câbir'in bahseylediği kimyânın "istihâle-i maʻâ-
din"den bâhis olan "el-kimyâ" olduğuna dâir ileri sürdükleri efkâr o kadar 
doğru olmasa gerekdir. Çünkü, bizzât Câbir eserlerinden birinde diyor ki:

"-Bir öküz, keçi olamadığı gibi bir maʻden de başka bir maʻdene istihâ-
le edemez. Tabî‘at bir maʻden husûle getirmek için binlerce seneler sarf 
ediyor. Biz nâdiren yüz sene yaşayabildiğimiz hâlde tabîʻatı nasıl ve ne 
yolda taklîd edebiliriz?

Bazen sarf edeceğimiz harâret-i şedîde az bir zamânda ecsâm üzerin-
de tabîʻatın birkaç senede hâsıl edeceği teʼsîri hâsıl ederse de büyük bir 
muvaffakiyet sayılamaz. Hulâsa, san‘at her şeyde tabîʻatı taklîd edemez. 
Fakat ihrâz-ı muvaffakiyet için vüs‘ ü makderetin ibrâz-ı kifâyet etdiği 
şeylerde taklîdden geri durmamalıdır".

Câbir, kimyâ taʻlîmi için verdiği derslere şöyle bir mukaddime ile baş-
lamış:

"Kimyâ ile uğraşacak bir adamda her şeyden evvel, fikir ve vücûd her 
vechile sâlim olmalıdır. Hayâlâta ve hayâlât ile müterâfık efkâr ve mesâvî-
ye kapılan bir adam kimyâger olamaz.

Tâlib-i kimyâya en ziyâde lâzım olan şey pek büyük bir sabr u sebât ve 
fevkalâde bir cür’et-i metînânedir. Güç bir tecrübeye başladığımız zamân 
ilk netîceler umduğumuz gibi çıkmazsa hemen me’yûs olup vazgeçmek 
lâzım gelmez. İşi kemâl-i metânet ü cesâret ile nihâyetine kadar taʻkîb et-
meliyiz. Hiçbir vechile yolumuzdan geri kalmamalıyız. [59] Bitirilmemiş 
bir eser, fen için fâideden ziyâde zarar hâsıl eder. Fende iʻtidâl ve sükûnet 
de hasâil-i mühimme-i lâzımedendir. Cüz’î bir muvaffakiyetsizlikle müte-
hassirâne, mütehâlikâne başlanılan bir eser ve tecrübeyi telef ü tahrîb et-
memelidir. Ey evlâd-ı mesleğim! Nakd-i mevcûdunuzu fevkalâde bir idâre 
ve tasarruf ile harc ediniz. Ta ki ileride mesâʻînizden umduğunuz netâyici 
elde edemeyince çâh-ı sefâlete düşmeyesiniz. Fenn-i kimyâ fakr u zarûret 
ile tahsîl edilemez. Kimyâyı öğrenecek adam zengin olmalıdır".

Bugün bile en âlim ve en hakîm bir mu‘allimin zîb-i efzâ-yı lisânı ola-
cak kadar doğru ve teʼsîrli olan şu hakâyık ve nesâyih-i mühimmeden is-
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tinbât edebilir ki Câbir, her maʻnâsıyla mu‘allim, hâl-âşinâ, beliğ, hakîm 
bir dâhî-i bî-müdânî imiş.

Câbir'in âsârından daha pek yakın bir zamânda keşif ve ta‘yîn olunan 
gazlara, gazların ma‘âdin ile ittihâdına dâir mühim ve mücmel bahisler 
vardır. Câbir bütün ma‘âdîni arsenik, civa ve kükürtden mürekkeb gibi 
kabûl ederdi. Âsârında altın, gümüş, bakır, kalay ve demir gibi ma‘âdini 
tavsîf etdikden başka tasallub, teklîs, taktîr, inhilâl, tesbît, ircâ‘ gibi ame-
liyât-ı kimyeviyeyi de beyân eder.

Âsârından el-Kimyâ'nın taharriyâtdan bahseden kısmında, bugünkü 
fenn-i kimyânın ecsâm-ı mühimmesinden olan ve kimyâhânelerde, has-
tahânelerde her gün kesretle kullanılan mâʼ-i zerrîn, zâc-ı kıbrıs, hâmız-ı 
azot (tîz-âb) gibi mühim şeyleri, süblime, sürûr gibi mürekkebâtın sûret-i 
istihsâl ve havâssını beyân etmekdedir.

[60] Beş yüze vardığı rivâyet olunan âsârının büyük mücelledâtdan 
ziyâde mebâhis-i mütenevvi‘aya âid risâlelerden ibâret olduğu beyân 
olunmakdadır.

Kimyâger Câbir uzun bir ömür tedrîs ve tahsîl sürdüğü gibi taleb-i ilm ü 
san‘at için de birçok seyâhatler icrâ etmişdir. Vefâtı Hicretin 60'ıncı sene-
sine tesâdüf ediyor. Kâtib Çelebi, Câbir'in âsârından el-Hâlis ile Kitâbü'l-
Havâss'ın pek meşhûr olduklarını yazıyor.

Hulâsa, Câbir pîr-i kimyâ, şeyh-i kimyâgerândır. Çünkü kimyâ üzerine 
anlaşılabilecek ilk eseri o yazmışdır. Ondan önce kimyâ hurâfât ve rumûzât 
ile mâlî idi. Câbir'in dehâsına nasıl hayret edilmez ki, kimyânın o hâl-i 
pür-melâlinde hurâfât ve hayâlâtdan yakasını kurtarıp da bütün mütâlaʻâtı-
nı tecrübe üzerine istinâd etdirmişdir. Binânenlaleyh şu kısa terceme-i hâ-
liyle berâber resmini Nevsâl'e derc etmekle bu büyük âlimin rûhunu şâd 
edebileceğimiz me’mûldür.
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[61] İnsân Çatısı

KEMİKLER VE KIKIRDAKLAR

Eti, husûsuyla dana etinin göğüs tarafını yerken mutlakâ bir gün beyâ-
zımsı ve lastik gibi uzar bir şeyin ağzınıza geldiğini ve çiğnemeğe ça-
baladıkça dişlerimizin arasında kesilmek bilmediğinden tabağın kenârına 
bırakmağa mecbûr olduğumuzu hâtırlarsınız. 

Yazın kuzu çevirmesi yenildiği zamân kürek kemiğine muttasıl beyâ-
zımsı lastik gibi bir mâddenin uzandığı elbette görülmüşdür. Hani ya, bi-
zim hemşehrilerin (Arnavud), Rumelilerin kuzu çevirmesi yedikleri zamân 
ellerine alıp da bin türlü ahkâm çıkardıkları kürek kemiği yok mu, işte o 
kemiğe bitişik beyâz ve düz mâddeyi hepimiz biliriz! İşte "kıkırdak" (guz-
rûf) denilen şey odur!

Kemiklerin hepsi de başlangıçlarında, mebde’-i teşekküllerinde bu hâl-
dedir. Bu zamânda kemikler hemen jelatinden ibâretdirler. Jelatin, kemik 
ve kıkırdakları kaynatarak çıkarılan ve bazı yemeklerin etrâfına konulan 
kuvvetli ve dondurulmuş et suyundan, türlü türlü renklerle parlayıp duran 
elmâsiyelerin istihzârında kullanılan tutkaldan başka bir şey değildir. İşte 
çocuk doğmazdan evvel tutkalın içine kemiklere salâbet ve mukâvemet 
veren bazı maʻdenî mevâd dühûl ve nüfûz eder. Kemiklerin bu yolda katı-
laşıp sertleşmeleri tıbkı alçılı (kibrîtiyet-i kils) suya batmış bir bezin kuru-
dukdan sonra katılaşması gibidir. İlk kemikler →
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Şakâk kemiği

Köprücük 
kemiği

Kalça kemiği

Diz kapağı kemiği

Tarak

Ayak parmakları

[62] Göz yuvası

Alt çene
Boyun
Omuz

Pazu kemiği

Belkemiği
Kalça kemiği

Zend

İncik kemiği
Kamış kemiği

Uyluk kemiği

Parmak
Tarak

Kü‘bere

Bilek

İnsân çatısı
Kemiklerin hey’et-i mecmû‘asından teşekkül eden kadîd, çatı vazîfesini görüp 
kâffe-i adalâta ve aʻzâya mahâll-i istinâddır. Kemikler ancak yirmi beş yaşında 

tamâmen neşv ü nemâ bulurlar.
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[63] hükmünde olan kıkırdakların içlerine nüfûz eden mâdde ise kibrîti-
yet-i kilse, alçıya yakın bir kireçdir (fosforiyet-i kils). Fakat bu mevâdd-ı 
haceriye ve maʻdeniye kemiklerimize yavaş yavaş girmekde ve bu nüfûz 
ve dühûl ancak yirmi beş yaşına doğru tâm olmakdadır.

Kemiklerin küçük çocuklarda daha katılaşıp sertleşmediklerine delîl, 
meselâ birkaç aylık bir mini mininin ayakda duramayıp bacaklarını hemen 
kıvırmasıdır. Çünkü, mevâdd-ı haceriyesi gayr-ı kâfi ve hemen tamâmıyla 
kıkırdakdan ibâret olan kemikler sıklet-i bedene tahammül edemeyerek 
eğriliverirler. 

İşte bu yolda kemikleri daha yeni yeni sertleşmeğe başlayan çocuklar 
fosforiyet-i kils ve fahmiyet-i kils gibi mevâdda son derece muhtâcdırlar. 
Fakat, bu mevâddı nasıl vermeli ve nereden bulmalı? Bu gibi çocuklara süt 
vermeli ve kilsli şeyleri de yalnız sütde aramalıdır. Süt, çocukların sıhhat 
ve neşv ü nemâlarına lüzûmu olan bütün mevâddı kolayca hazm ve masso-
lunabilecek bir şekil ve tarzda hâvîdir. Süt, çocuk için, bir yaşına girinceye 
kadar pek muvâfık ve hemen yegâne bir gıdâdır. Bir yaşını geçirinceye ka-
dar çocuğa süt yerine türlü türlü et suları, et, kuvve-i hazmiyeleriyle gayr-ı 
mütenâsib sebze vesâir me’kûlât verilirse kemikler mevâdd-ı haceriye-i 
lâzımeyi alamayarak uzun bir zamân yumuşak kalırlar ki, bu hâlde "rahi-
tis" denilen kemik hastalığı, bir nev‘ kanburluk zuhûr eder. İnce, yaş, tâze 
bir ağaç dalına dayanıldığı zamân nasıl eğrilirse henüz vücûdun ağırlığını 
taşıyacak kadar mukâvim olmayan bacaklar dahi öyle →

[64] Yaşları ile gayr-ı mütenâsib bazı ağdiye ile beslenilen çocukların bacakları 
ayakda durdukları zamân eğilip bükülürler. Çünkü kemiklere metânet-i lâzımeyi 
veren kireç o kadar yokdur. Bu hâlde erken yürüdülmeğe başlanılan çocukların 

bacakları eğildiğini, biçimsizleşdiğini iyice bilmeliyiz.
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Kemik hastalığına, rahitis illetine mübtelâ çocukların bacak kemikleri eğrilirler. 
Bu maʻlûliyet çok defa küçüklükde fenâ sûretde beslenilen ve kansız yiyecek 

verilen çocuklarda zuhûr eder. Hastalığın zuhûr etmemesine başlıca çâre hemen 
bir sene çocuğa sütden başka bir şey vermemekdir.

[65] bükülürler. Bu bükülme ile berâber karın da şişer, kol ve bacak uçları 
kabarır, şişer, âdetâ düğümlenir. Bedendeki kemiklerin hepsi de bu yolda 
hastalanırlar. Çocuk bu aralık şu kemik hastalığından veya buna arkadâşlık 
eden ishâlden helâk olmayıp da yaşamakda devâm ederse bütün müddet-i 
ömrünce ma‘lûl kalır. Kemiklerin, husûsuyla belkemiklerinin eğriliği iler-
ler ve bu vechile hâsıl olan çıkıntı bîçâre çocuğu son ân-ı hayâtına kadar 
mâddî ve ma‘nevî sıkıntı içinde bırakır.

Bîçâre ma‘lûl, daha çocukluğundan iʻtibâren tabutunu sırtına alarak her 
an ölüm intizâr ve temennîsinde bulunur. Zavallı, mektebe gitmeğe baş-
layınca dûşundaki o bâr-ı tahammül-fersâyı mı kaldırsın, yoksa akrânının 
"kanbur!" hitâb-ı müstehziyânesine mi katlansın? Hele teehhül çağına ge-
lince o kâmet-i mu‘avveci, dûş-ı künbed misâli ile enzâr-ı müdekkikîne 
nasıl arz-ı endâm etsin? Böyle biçimsiz bir göğüsde kalb ve akciğerlerin 
vezâifi yolunda cereyân edemeyeceği gibi bedenin mukâvemet ve müdâ-
faʻa-i hayâtiyesi de pek noksân olacakdır.
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Bazen iyi bir süt ile büyütülen çocukların da bacakları eğrilebilir ki, bu 
hâl bazı anne ve sütninelerin çocukları vakitsiz yürütmeğe kalkışmaların-
dan ileri gelir. 

Kemikler bazen kırılırlar. O vakit kırık 
denilen ârıza husûle gelmiş olur. Böyle 
bir ârıza vukû‘unda derhâl tabîb çağırma-
lı. Böyle mâhir ve mütefennin bir el ile kı-
rığın iki ucu bir yere getirilerek iyice tut-
durulursa kemik uçları uzunca bir müddet 
zarfında birbiriyle kaynaşarak iltiyâm bu-
lurlar. Kırılan kol ve bacak ise alçılı sargı 
ile, kaburga kemiği ise [66] sıkı bezler ile 
tutdurulur. Bir kemiğin kırıldığı, bir sad-
me veya sükûtu müteʻâkib kemiğin teşkîl 
eylediği uzuvda şiddetli ağrıların zuhû-
ru, şeklince bir tagayyür hâsıl olması ve 
vazîfesinin görülememesi ile anlaşılır.

Kolu kırılan bir adam yine yürüyebi-
lir, yürümesinde de bir mahzûr yokdur. 
Lâkin bacağı kırılan hasta mutlakâ bir 
sedye üzerinde nakledilmelidir. Sedye 
bulunmazsa mecrûh âdî bir kapı kanadı, 
dibinden ve kenârlarından iki ince sırık geçirilmiş bir çuval üzerinde de 
nakledilebilir. Sedye ne türlü olursa olsun üzerine hastayı yatırırken kırı-
lan uzvu katʻiyen kımıldatmamağa ve altına konulacak örtü vesâirenin iki 
tarafını kıvırarak yanlardan âdetâ birer yasdık yapmağa dikkat etmelidir. 
Örtü yok ise ot veya saman gibi yumuşak bir şey de şu işi görebilir. Sonra, 
mecrûh olan uzvu sağlam olana yaklaş[d]ırarak →

Kamış ve incik kemiklerinden biri yâhûd ikisi kırılmasıyla oynatılamayacak bir 
hâle getirilerek bağlanmış bacak

Kemiklerin kırılması
Kef: Uyluk kemiğinin kırılması

Kaf: İki parçanın birbirine 
yapışması
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Kırıkçının birinin kırılan bir bileği gâyet sıkı sarmasıyla kangrenleşen el

[67] birleşdirmeli ve ikisini birden mendil vesâire ile âdetâ bağlamalıdır. 
Kemiğin ucu çıkıp da deride, etde yara yapmış ise bu yarayı tabîb gelin-
ceye kadar kaynamış temiz su ile yıkamak, üzerini yine kaynamış bezlerle 
örtmek gibi tedâbîr-i evveliyede kusûr etmemelidir.

Bedenin çatısını teşkîl eden kemikleri birbiri üzerinde oynatıp kaydıran 
oynak yerlerinin vazîfeleri de son derece mühimdir.

Torba ile hemen müsta‘cilen yapılan teskere
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Hemen yapılan teskere
Palto ile İp ile

İnsân çatısında âdetâ temel direği vazîfesini gören ve yirmi dört parça 
küçük kemikden ibâret bulunan omurga (belkemiği) yukarıdan aşağı âdetâ 
dört rakamı biçiminde girintili çıkıntılıdır. Bu girinti ve çıkıntılar hareket 
esnâsında, husûsuyla öne doğru eğilindiği zamân ziyâdeleşmekdedir. Lâ-
kin hareket ve temâyül uzun bir müddet devâm ederse belkemiğinde bazı 
gayr-ı tabîʻî inhirâflar [68] zuhûr edebilir. Çünkü belkemiğini teşkîl eden 
24 parça kemikleri birbirine kuvvetlice bitişdiren bağlar uzun bir müddet 
ziyâdece gergin kalırlarsa âdetâ bir kayış ve lastik şerit gibi gevşeyebilirler. 
Bu gevşeme en ziyâde bağların daha yeni yeni kesb-i mukâvemet etmeğe 
başladıkları gençlik ile mukâvemetlerini gâib etmek üzere bulundukları 
ihtiyârlık zamânlarında görülmekdedir. Binâenaleyh, belkemiği inhirâfâtı-
na en ziyâde hayâtın bu iki devrinde tesâdüf edilmekdedir.

Âdî teskere
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Bazı gençler var ki, okudukları veya yazdıkları zamânlar ön tarafa eği-
lirler. Böyle sû-i ülfet ve i‘tiyâd yavaş yavaş o gençde âdetâ hafîf bir kan-
burluk tevlîd edebilir. Bu sebebden mu‘allimler, hocalar çocuklara böyle 
bir i‘tiyâd-ı kabîhden vazgeçerek dâimâ dik ve doğru bulunmağı tavsiye 
etmelidirler.

Dâimâ öne doğru eğilerek çalışmak mecbûriyetinde olan rençber ve 
çiftçiler dahi işden kurtuldukları zamân dik ve doğru durmaz ve belke-
miğini düz ve doğru bulundurmağa dikkat etmezlerse âdetâ kanburlaşır-
lar. Belkemiğini bu yolda eğrilmeğe mecbûr eden bazı sanâyi‘de ara sıra 
doğrulmağa ve bir müddet doğru durulmağa dikkat ve gayret edilmezse 
gitgide iş kanburluğa kadar varabilir. Hattâ teʼsîr-i sin ile belkemiğinde 
görülen inhirâf, hasbe'l-meslek dâimâ dik durmağa alışmış olan zâbitânda 
nâdirdir. Belkemiği yalnız öne değil, bazen şişmanlarda bütün gün boy-
nuna asılı olarak tepsi, tabla vesâir ağır [69] 
bir şey taşımağa mecbûr olanlarda arkaya da 
temâyül edebilir. Bu gibi ahvâlde başın bir 
düziye arkaya doğru götürülüp durması bel 
tarafını dışarı çıkarıverir.

Belkemiği bazen de yanlara eğilir. Bu 
hâlde omuzlardan biri ötekinden aşağı düşer. 
Meselâ dershânede çalışan bir efendi doğru 
oturacağına bir tarafa eğiliverirse bir müd-
det sonra eğildiği tarafdaki omzu diğerine 
nisbetle aşağı düşer ve böyle bir tedbîrsiz-
lik uzun bir müddet devâm ederse belkemiği eğilebilir. Daha belkemiği 
etrâfındaki bağların metânet ve mukâvemet almadıkları bir devirde, kü-
çüklükde bir kol ile uzun bir müddet ağır şeyler kaldırmak da bu gibi eğ-
riliklere sebebiyet verir. Bu sebebden nâşi küçük kızların küçük çocukları 
kucaklarına alıp uzun bir müddet taşımalarına müsâʻade edilmemelidir. 
Kemikleri birbirine rabt eden bağların bozulup gevşememeleri için hitâm-ı 
mesâʻîde doğrulmağa, bir müddet doğru durmağa çalışılmalıdır. Böyle bir 
tedbîr kanburluğun önünü alacağı gibi insânı belkemiği inhirâfâtından ileri 
gelecek emrâz-ı müellimeden de masûn kılar.

Baş ve kemikleri
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Omurga

Boyun

Arka

Bel

Oma

Pûç

[70] Belkemiği Temâyülât ve İnhirâfâtının Başlıca Tedâvîsi
Esbâb-ı ma‘lûliyeti def‘ u ref‘ etmek, iyi yemek ile berâber mukavvî 

ilâclar (fosforiyet-i kils) almak, belkemiğini doğru bir istikâmetde bulun-
duracak harekât-ı bedeniyede bulunmakdır.

Omurga parçası
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Çiftçiler işlerini bitirdikden 
sonra doğrulmağı âdet edinseler 
arkaları o derece yuvarlaklaşmaz

Bir kol ile dâimâ eşyâ taşıdığı 
cihetle omurgası mukâbil tarafa 

eğilmiş kadın

Bedenin yukarı cihetini dâimâ 
arkaya götürmekle arkası 

çukurlaşan kadın

Bedeni dâimâ öne eğmek ile 
omurgada hâsıl olan eğrilik
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[71] İş görürken fenâ bir vazʻiyetde müddet-i medîde kalmamalıdır. Soldaki 
kadın fenâ. Hâlbuki sağdaki pek iyi durarak dikiş dikiyor.

Omurga
1-Tabî‘î 2-Arkaya çıkık (kanbur) 3-Öne çıkık omurga

Bu gibi inhirâf ve temâyüller tedrîcen, yavaş yavaş husûle gelirler. Fa-
kat bazen oynak yerlerinin şiddetli ve ânî bir hareketini [72] müteʻâkib 
kemiklerin nihâyetlerini birbirine rabt eden bağlar yalnız gevşemekle kal-
mayıp kısmen yâhûd tamâmen yırtılırlar.
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Omurganın yana eğilmesiyle omzun düşmesi

Bağların yalnız bir kısmı yırtılır. Fakat mafsalda karşı karşıya bulunan 
kemik satıhları yekdiğerinden ayrılmayıp hâliyle kalırlarsa yalnız "burkul-
ma" husûle gelir. Burkulma üç alâmet ile: 1-Mafsalda harekât-ı tâbî‘iye 
bâkî kalmak üzere kemik ucunun alt tarafında şiddetli bir ağrı 2-Şiş 3-Kü-
çük damarların yırtılmalarından nâşi çok defa burkulmanın ikinci veya 
üçüncü günü husûle gelen mâimsi renk ile anlaşılır. Her mafsalda burkul-
ma olursa da bu hâl en ziyâde ayakda görülmekdedir. Pek geniş kundura 
giyenlerde ayak sürçmesi ziyâde olacağı gibi burkulma da çok olur.

Burkulmak ile incinen ayağı iyileştirmek için aşağıdan yukarıya ovmalıdır.
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Omzun çıkması
Noktalarla işâret edilen çizgi pazu kemiğinin asıl yerini gösterir.

[73] Çocuğun elinden bu yolda tutulup kaldırılması çok kere bileğin çıkmasına 
sebeb olur.
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Burkulmanın Hekîm Gelinceye Kadar Tedâvîsi
Hasta uzvu, soğuk bir banyoya sokup orada bir-iki sâ‘at [74] tutmak, bir 

yağa batırılmış el veya avuç içiyle oraları hafîfçe ve mülâyimâne ovmak 
(aşağıdan yukarıya doğru ovmalı), uzvu ve çok defa ayağı pamuk ve sargı 
ile iyice sarmakdır.

Bazen de mafsal etrâfındaki bağlar büsbütün yırtılırlar, kemikler bir-
birinden uzaklaşır veya yerlerinden kayarlar. İşte bu ârızaya "çıkık" deni-
liyor. Çıkık en ziyâde omuzlarda görülmekdedir ki, bu da el veya dirsek 
üzerine düşmekden ileri gelir. Çıkık, uzvun gayr-ı tabî‘î bir şekilde kal-
ması, husûsî bir vazʻiyet alması, ihtiyârî hareketler yapamaması ile teşhîs 
ve ta‘yîn olunur. Çıkan kemiği böyle yerine koymak için derhâl bir hekîm 
çağırmalıdır. Çünkü ne kadar çok zamân geçirilirse kemikleri yerlerine 
getirmek de o kadar güçleşir. Bu bâbda ahâlîye, kârilerimize nasîhatımız, 
öyle kırıkçı ve çıkıkçı gibi câhilleri aramakla vakit geçirmemek ve hemen 
erbâbına, tabîb ve operatöre mürâcaʻat etmekdir.

[75] Âlâm-ı San‘at
ZAVALLI DOKTOR!4

Şiddetli bir rüzgâr her tarafı sarsıp inletiyor, buz gibi bir poyraz yer-
yüzünü setr eden kar lapalarını sürükleyerek beyâz, müşevveş, boğuk 
gird-bâdlar hâsıl ediyor, soğuk bıçak gibi kesiyor. Etrâfda hüküm süren 
medîd ve kasvet-engîz sükûtu yalnız fırtınanın şemâtet-i tarrâka-engîzi ve 
uzaklarda ağlar gibi uluyan garîb bir köpeğin feryâd-ı şübbânesi ihlâl edi-
yor.

Karşımda güzel ve süslü taşlarla yapılmış bir ocağın alevi çıtırdıyor. 
Yanan odunlardan odaya sıcak ve hoş bir çam kokusu yayılıyor. Alevin 
aydınlığı salonun ötesinde, berisinde perrân lem‘alar peydâ ediyor… Oh, 
böyle bir gecede ocakbaşı safâsı ne kadar hoşdur!..

Gündüzün o güç, sarp ve sert mesâʻîsinden sonra hele biraz dinlenebi-
4  Doktor Tondor'dan?!  terceme.
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liyorum. Eski bir koltuk sandalyesinde ayaklarım cânsız gibi sarkarak râ-
hatlaşıyor. Bu istirâhat bütün bedene yayılıyor ve insân kendi evinin râhat 
u refâhını duyar gibi oluyor. Rûh, gayr-ı muʻayyen bir hayâl âleminde uçu-
şuyor. Fikir ötede beride serseriyâne dolaşdıkdan sonra tatlı bir uyuşukluk 
içinde hülyâlara dalıp gidiyor… 

[76] Oh, böyle bir gecede sıcak bir odanın nîm muzlim bir köşesinde 
ocakbaşı safâsına dalmak ne kadar tatlı bir ömürdür!

Ekseriya bu birkaç dakîkalık istirâhat zamânlarımda sinîn-i mâziye-i 
ömrümü yeniden yaşıyormuşum gibi hâtırlarım. Ey etrâfımdaki eski eşyâ, 
her birinizde beni sevenlerin bazı hâtırâtı medfûndur! Benimkilerin, sev-
diklerimin âsâr ve yâdigârını sizde buluyorum. Sizi pek severim. Çünkü 
her birinizde rûhuma âid bazı serâir müncelîdir. 

Mes‘ûd günlerimizde etrâfına toplanıp güle sevine yemek yediğimiz 
âile sofrasını, ân-ı vilâdetimi ve birçok acıklı sâ‘at-i vedâ‘iyeyi kalın ve 
tannân sesiyle iş‘âr etmiş olan şu eski asma sâ‘ati ne kadar severim. Bu 
sâ‘at yarım asırdan beri aynı yerde, aynı noktada işleyerek birçok sevinç, 
birçok da hüzün ve keder sâ‘atlerini çaldı, durdu. Zannediyorum ki, bu 
sâ‘at şu evin kalbi, tik takı da o kalbin mevcât-ı nabzânıdır.

İşte böyle, eski ve sâdık âşinâlar arasında, meşâkk u mezâhimimizin, 
eyyâm-ı sa‘âdetimizin bu câmid şâhidleri karşısında ocakbaşı safâsına dal-
mak ne kadar hoş, ne kadar yâd-âmîz bir ömürdür!

Bu hâbîdegî-i istirâhat esnâsında sevdiklerimizin hayâlleri göz önünden 
geçer, ebediyen gâib olmuş çehrelerin loşluk arasından gülümsedikleri gö-
rülür, âilenin adı bile unutulmuş efrâd-ı mâziyesi hâtıra-gîr-i i‘zâz olur… 
Gecenin samt-ı câmidi arasında işidilen mübhem gürültüler fikirde o eski 
[77] âşinâların yâd-ı hazînini uyandırır, bu uzlet-i tenhâî ebediyete göçmüş 
âşinâlar için karârgâh-ı mülâkât olur. Bu tahatturdan sımâh-ı rûha teşcî‘ ve 
tesliyet nidâları gelmeğe başlar. Fikirde bir bârika-i necdet, rûhda bir câzi-
be-i ibâdet peydâ olur. İşte bu âsûdegî-i bâl ile ocakbaşı hayâlâtına dalmak 
ne kadar nûşîn ve ne kadar rûh-nevâz bir ömürdür!

Kapı çalınıyor… Oo, bu sâ‘atde kapıyı kim çalabilir? Mutlakâ karın, 
fırtınanın şiddetinden dolayı yolunu şaşıran bir zavallı… Fırtınanın şid-
det-i ârâmı arasında kalın bir ses işidiyorum:

"-Haydi, doktor efendi, aman çabuk hastaya bir fenâlık geldi…" Ça-
buk, haydi vazîfe esîri, al bastonunu… Râhatın, refâhın, bütün hayâtın seni 
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uzaklarda, ölümün karşısında bekleyen o hastaya âid!. Zavallı sıcak odacı-
ğım, güzel hâtıralarım, sevgili hayâlâtım! İşte hepinizi yüz üstü bırakarak 
yine gidiyorum!

Şiddetli bir rüzgâr her tarafı çınlatıyor, buz gibi bir poyraz yeryüzünü 
setr eden kar lapalarını sürükleyerek beyâz, müşevveş gird-bâdlar hâsıl 
ediyor. Çıplak ve soğuk ovada hastanın adımlarıyla karlara gömüle gö-
müle şikâyetsiz, somurtusuz gidiyoruz. Fakat birkaç adımda bir, içimden 
gelen hazîn bir şehka-i tahassürle kendi kendime tekrâr ediyorum:

Şöyle bir gecede âsûde ve âzâde ocakbaşı safâsına dalmak ne kadar tatlı 
bir ömürdür!

[78] YOĞURT

Yoğurt - Menşe ve Coğrafîsi - Sûret-i Husûlü - Sütü Yoğurt Yapan 
Mikroblar ve Yoğurdun Terkîbi - Yoğurt Sütden İki-Üç Defa Daha 

Mugaddîdir - Mu‘allim Metchnikoff Yoğurdu Medhediyor - Yoğurt Gıdâ-
yı Yevmîmizin Mühim Bir Kısmını Teşkîl Etmelidir - Yoğurt Hakkında En 

Yeni Tedkîkât - Yoğurdu Türkler Asya'dan Getirmişlerdir - İstanbul'da 
Yoğurt Ticâreti ve Ehemmiyeti - Avrupa Yoğurt İstiyor - Yoğurtlarımız 

Hakkında Yapılması Îcâb Eden Tedkîkât-ı Cedîde-i Fenniye - Bir Temennî 
ve Teklîf-i Mühim

Hemen her zamân ve en ziyâde yazın seve seve, tatlı tatlı yediğimiz 
yoğurt hakkında fen ve tabâbetin pek az maʻlûmâtı vardır. Hâlbuki yoğurt 
mâverâ-yı Bahr-ı Sefid'deki bütün şarkın en umûmî, en harc-ı âlem, en 
mergûb,  -birçok ecnebîlerin de iʻtirâf etdikleri vechile-  en müfîd ve en 
zâika-nevâz bir gıdâsıdır.

Şarkda bu gıdânın istihlâkı tasavvur edilemeyecek derecelere varıyor. 
Öyle yerler var ki, bütün bir halkın, koca bir kıt‘anın yegâne mâye-i te-
gaddîsi yoğurtdur. Oralarda büyük küçük, fakîr zengin herkes yoğurt yer. 
Hakîkî şark ile garb arasında bir nokta-i vasl hükmünde olan İstanbul'da 
bile yoğurt ne kadar çok sarf olunuyor. Silivri'den her gün gelen o koca 
müdevver teneke kabların satışından sonra Kâğıdhane, Sarıyer, Kanlıca, 
Sütlüce gibi meşhûr yoğurt köylerinin irsâlâtı ve bütün bu istihlâkâtın se-
neden seneye artması halkımızın yoğurda ne kadar düşkün olduğunu gös-
termekdedir.
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Yoğurt da bu rağbet-i şâmileye tamâmıyla lâyıkdır. Çünkü yoğurt çok 
lezîz bir yiyecek, hele tâze olursa emsâlsiz bir mulattıfdır. Köylülerin he-
men yegâne gıdâsı olan bu latîf şey [78] zenginlerin sofralarında da bulu-
nur ve yemek tabakları değişdikçe bir-iki kaşık yoğurt yemek levâzım-ı 
şikem-perverîden sayılır.

Yoğurt birçok şeylerde kullanılır. Dolmaya, pideli kebâba karıştırılır. 
Yoğurt ve hıyar ile yapılan cacık, yazın birçoklarının ta‘âmını teşkîl et-
mekdedir. Yoğurt da kefîr gibi, kımız gibi Asya'dan gelmedir. Bugün ise 
yoğurt bedevî çadırlarında bulunduğu gibi Türkmen haymelerinde de 
bulunuyor ve en nefîs yoğurtlar Anadolu yaylalarında yapılıyor. Yoğurt 
Rumeli'nin her tarafında, husûsuyla Arnavudluk'da yapılıyorsa da dâire-i 
şümûlü Tuna ve Sava nehirlerini aşamıyor.

Birçok şehirlerimizde yoğurt esâslı bir gıdâdır. Sabâh ve akşâm yemek-
lerinin her ikisinde de yenilebilirse de en ziyâde akşâm yemeğinde yenil-
mekdedir. Binâenaleyh şehrimizde "-Yoğurtçu!" nidâsı en ziyâde akşâma 
yakın işidilir.

Yoğurt İstanbul'da yalnız bizim değil, birçok ecnebîlerin de seve seve 
yedikleri bir gıdâdır. Yalnız bunlardan bazıları yoğurda tuz katarak As-
ya'nın bu sâf gıdâsını âdetâ tağşîş ediyorlar.

İşte tegaddî-i nâs nokta-i nazarından bu kadar bir şumûl ve ehemmi-
yet kazanan bu mâddenin Avrupaca daha yeni yeni tedkîk ve mütâlaʻasına 
başlanılması, etıbbâ ve kimyâgerlerle bakteriyoloji mütehassıslarının yo-
ğurda büsbütün başka bir mâhiyet veren taharriyât-ı cedîdeleri  -yoğurdun 
en eski dil-dâde ve perverdelerinden olduğumuz cihetle-  biz şarklıları pek 
ziyâde müstefîd edeceğinden yoğurdumuzun mâhiyet ve havâssını şura-
cıkda hulâsa edivereceğiz.

[80] Yoğurt Nedir?
Memâlik-i Osmaniye'de yoğurt Suriye ve bütün Arabistan'da sâdece 

leben ve Mısır'da leben-i râib nâmıyla yâd olunan, husûsî bir sûretde ta-
hassür etdirilmiş ve ekşitilmiş bir süt vardır ki bunun gıdâ olarak isti‘mâli 
bütün şarklılar arasında ta‘ammüm etmişdir.

Yoğurt manda, inek, koyun, keçi ve deve sütlerinden yapılır. Anado-
lu'da, Arabistan'da her âile kendi yoğurdunu yapar, bundan birazını sakla-
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yarak mâya gibi kullanır ve îcâbında tâze sütden bu mâya vâsıtasıyla yeni 
ve tâze yoğurt yapar.

Süt evvelâ kaynatılır, sonra büyük küçük kâselere, çömleklere döküle-
rek soğutulmağa bırakılır. Derece-i harâret 30-40'a inince içine eski mâya-
dan bir parça konulur. Yazın altı sâ‘at zarfında, kışın ise daha ziyâdece bir 
zamânda süt oldukça koyu ve beyâz pelteler şeklinde ve husûsî bir sûretde 
tahassür eder ve bu vech ile yoğurt olur. Yoğurdun husûlü husûsî bir tahas-
sür netîcesidir.

Yoğurt tâze iken tatlımsı, bir müddet sonra ekşice bir ta‘m peydâ eder. 
Soğuk, hakîkaten lezîz, hâsılı kendisine mahsûs bir ta‘m ve râyihayı hâiz 
bir gıdâdır. Hele pek hâlis bir sütden ve mebzûl bir çemenzârda otlayan 
hayvânât sütünden yapılan yoğurt pek nefîsdir. Biz hepimiz yoğurdu pek 
severiz. 

Yoğurt bırakılırsa fi‘l-i tahammür ilerler, 2-3 gün sonra büsbütün ekşir 
ve yenilemeyecek bir hâle gelir.

Yoğurt Suriye ve Mısır'da, Asya'nın büyük bir kısmında asırlardan beri 
bu tarzda iʻmâl edilmekdedir. En eski müellifler [81] bile yoğurdun evsâ-
fından bahsetmişlerdir. Yoğurt beyne'n-nâs şu makbûliyet-i âmmesinden 
başka tabâbet-i Arab'da da büyük bir rol icrâ etmişdir. Fakat Mısır'da, Su-
riye'de, Yunanistan'da, Bulgaristan'da ve Memâlik-i Osmaniye'nin cihât-ı 
muhtelifesinde yapılan yoğurdların terkîb ve havâsca bir olup olmadıkları 
henüz maʻlûm değildir.

Hattâ bundan altı sene evvel Montpellier Dârülfünûn-ı Tıbbîsi me’zûn-
larından Doktor Arnold, Cezayir yoğurdu hakkında tedkîkât-ı fenniye ve 
tıbbiyeyi hâvî mühim bir risâle-i imtihâniye neşretmiş ve bundan Ceza-
yir'de yapılan yoğurdun Suriye ve Mısır yoğurtlarından pek farklı olduğu 
müstebân olmuşdur. Çünkü bu yoğurt büsbütün başka mikroblarla husûle 
geliyor. İhtimâl ki, Anadolu ve Rumeli yoğurtları da ayrı ayrı mikrobların 
mahsûl-i tahammürâtıdır.

Muhtelif yoğurt numûnelerinin tahlîl-i kimyevîsinden yoğurtdaki hâmı-
zıyetin, ekşiliğin hâmız-ı lebenden ileri geldiği ve bu gıdâ-yı sefîd-fâmda 
pek az mikdârda küûl bulunduğu anlaşılmışdır. Demek, yoğurtda muhtelit 
bir tahammür husûle geliyor ve bununla yoğurt âdetâ kefîre yakın bir şey 
oluyor. 
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Fakat bu yoğurt numûnelerinin bakteriyoloji kavâ‘idine tevfîkan boya-
narak uzun uzadıya tedkîk edilmesinden yoğurdun beş türlü mikrobu hâvî 
olduğu anlaşılmışdır:

1-Kısa bir basil
2-Uzun bir basil
3-Çift çift bulunan bir mikrob
4-Dâneleri beyzî bir hamîre
5-Daha büyükçe ve tûlü arzına müsâvî diğer bir hamîre.
[82] Hattâ ta‘kîm olunmuş bir süte bu mâya ve mikroblar sâf olarak 

ilâve olunur ve esnâ-yı ameliyede bazı ince ve fennî noktalara da dikkat 
edilirse âdetâ tabî‘î bir yoğurt yapılabilir ki, bu hâl o mâya ve mikrobların 
hakîkaten yoğurda mahsûs olduklarını göstermekdedir.

Yoğurtda bu mikroblar peynir mâyasına benzer bir nev‘ husûsî mâya 
da  -ki présure deniliyor-  hâsıl ediyorlar. İşte evvelce husûle gelmiş olan 
hâmız-ı leben ile bu peynir mâyasının bir arada teʼsîriyledir ki, süt yoğurt 
hâlini alabiliyor. Bundan anlaşılıyor ki, süt yoğurt oluncaya kadar âdetâ 
hazmolunuyor. Yani bir hâmız ile kursak mâyasının taht-ı teʼsîrinde bulu-
nu[yo]r.

Bundan başka yoğurtdaki süt şekerinin tahavvülâtı arasında cüz’î bir 
kısmından da bir nev‘ tahammür-i küûlî netîcesi olarak az bir mikdâr küûl 
ile diğer bazı tayyâr mevâd hâsıl oluyor ve işte bunların hey’et-i mecmûʻa-
sı yoğurdun ta‘m ve râyihasını teşkîl ediyor.

Bir de yoğurdu husûle getiren mikrob ve mâyaların umûmî bir hâssaları 
vardır ki o da şekerli şeylerde neşv ü nemâ bulabilmeleridir. Kefîr mâyası 
hakkında icrâ edilen tedkîkât dahi kefîr mâya ve mikroblarının ancak şe-
kerli şeylerde üretilebileceklerini meydâna koymuşdur. Bu nokta-i nazar-
dan da yoğurt ile kefîr arasında pek yakın bir münâsebet bulunmuş oluyor.

Yoğurdun Fâidesi Nedir?
Şarkda yoğurdun vereme, kansızlığa pek iyi geldiği anlaşılmış ve bu 

şöhret-i şâyi‘a ile yoğurt yavaş yavaş yaylalardan [83] köylere, kasabala-
ra, şehirlere, her tarafa yayılmışdı. Sonra sonra cihânın birçok taraflarında 
ekşimiş süt içmek ve bununla beslenmek âdet hükmüne girmişdir. 
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Yoğurdu sütden mümtâz ve her cihetle müfîd ve lezîz kılan mühim 
bir hâssa da iyi ve yolunda yapılmış bir yoğurddaki ta‘m-ı mahsûs-ı zâi-
ka-nevâzdır. Hiçbir hasta, hiçbir ferd yoğurtdan tiksinmez. Hâlbuki yalnız 
süt perhîzine uzun uzadıya tahammül edebilenler ne kadar azdır! Meselâ 
tebevvül-i zülâle uğrayanları, mu‘annid kaylardan müteessir olan veya 
havâleye isti‘dâdı olan gebeleri, kalb ve idrârdan hasta olanları sâde süt 
perhîziyle beslemek mecbûriyeti nazar-ı dikkate alınır ve bu hastalardan 
birçoklarının süt kokusundan bile bıkıp tiksinmiş âvârelerden ibâret olduk-
ları düşünülürse yoğurdun fenn-i tedâvî nokta-i nazarından ne kadar büyük 
hizmetler göreceği ve el-ân memleketimizde görmekde olduğu teslîm edi-
lir. Sû-i hazma mübtelâ olarak sütü kaldıramayan bazı küçük çocukların, 
bir yaşında, on bir ve on iki aylık olanların tatlı, hâlis ve mu‘akkam bir 
yoğurt ile infâk u iğdâsına muvaffak oldum ve bu sûret-i tedâvîden pek 
çok istifâde etdim.

Görülüyor ki, bizim için en lezîz ve kıymetdâr bir gıdâ olan yoğurt 
bugün en mühim ve şâyân-ı iʻtimâd bir devâ hâlini alıyor. Çünkü yoğurt 
fenn-i tedâvîde sütün yerine kâim olmağa başlamışdır. Sütde birçok süt 
şekeri ve biraz âdî tuz var. İşte sütden yapılan yoğurtda da tuzun bu azlığı 
böbrek hastalıklarının tedâvîsi nokta-i nazarından bir ehemmiyet-i mahsû-
sa almışdır. Birçok müşâhedât ile sâbit olmuşdur ki, yoğurt da [84] süt gibi 
bir gıdâ-yı mükemmeldir. İdrârı artdırır, hafîf bir lînet verir. İşte yürek ve 
böbrek hastalıklarındaki hüsn-i teʼsîri de bundan ileri gelmekdedir.

Yoğurt bir parça ekşice olursa miʻdenin vezâifini tenbîh ederek diğer 
yemeklerin hazmını kolaylaştırır. Hattâ et ile yenildiği zamân etin hazmını 
gereği gibi kolaylaştırır. Binâenaleyh, yoğurtlu kebâblar son derece muvâ-
fık-ı fen ve sıhhatdir. Bakteriyolojihâne-i Şâhâne müdür ve mu‘allim-i 
sâbıkı olup el-yevm Paris'deki Pasteur Müessese-i meşhûresi mu‘allim 
mu‘âvinliğinde bulunan Mösyö Nicolle hemen dâimâ et ile yoğurt yer ve 
Osmanlıların bu âdet-i müstahsenesini uzun uzadıya medh ü senâ ederdi.

Yoğurt bu son senelerde dünyânın her tarafında hıfz-ı sıhhat nokta-i 
nazarından büyük bir ehemmiyet almışdır.

Meşhûr Mu‘allim Metchnikoff en yeni bir eserinde5 yoğurdun kıymet 
ve ehemmiyetini şu vechile takdîr ediyor:

"-Sağlam bir adamın bağırsaklarında tefessühât pek az olur. Fakat gerek 

5  Metchnikoff, Asl-ı Beşere Dâir Tedkîkât, 1904.
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çocukların gerekse büyüklerin bağırsak hastalıklarında tefessüh mikrob-
ları pek ziyâde çoğalır ve bunların ifrâz eyledikleri sümûm bağırsakları 
tahrîş eder. İşte hasta çocuklarda bu tefessühâtın önünü almak üzere çocu-
ğu hâlis ve akîm süt ile beslemek îcâb eder ve bu perhîz çok defa hüsn-i 
netîce verir.

Bu tefessühü men‘ eden esbâbı ararken sütün pek az tefessüh eylediği 
vesâir gıdâların ise pek çabuk kokup bozuldukları [85] nazar-ı dikkati celb 
etmişdir. Birçok erbâb-ı dikkat sütdeki bu hâlin tefessühü men‘ edecek bir 
takım mikroblardan ileri geldiğini, husûsuyla sütü ekşiterek yoğurt yapan 
mikrobların tefessüh mikroblarını yaşatmadıklarını bulmuşlardır. Çünkü 
tefessüh husûle gelmek için tefessüh mikrobları kalevî bir yerde üreme-
lidir. O hâlde sütde neşv ü nemâ bularak asid laktik hâsıl eden ve sütü 
yoğurt yapan mikrobların mahsûlât-ı hâmızası tefessüh mikroblarının neşv 
ü nemâ ve teʼsîrlerini men‘ etmekdedir. Hattâ asid laktik mikroblarıyla 
tefessüh mikroblarının taht-ı teʼsîrinde bulunan bir et suyuna bir parça ka-
levî ilâve edilerek hâmızın teʼsîri ibtâl edilecek olursa öteki mikrobların 
mevcûdiyetlerine rağmen şiddetli bir tefessüh hâsıl oluverir. 

İşte hâmız-ı lebenin bazı ishâllerde hüsn-i teʼsîri görülmesi, bağırsak 
tefessühâtından ileri gelen bazı hastalıklarda süt perhîzinin pek iyi gelmesi 
ve tahammür etdirilmiş sütün birçok hastalıkların önünü alması bundan 
ileri geliyor.

Bağırsaklarda husûle gelen ve bedenimizdeki hücerât ve anâsır-ı asliye 
ve âliyeyi dûçâr-ı harâb ve hüzâl eden tefessühât-ı şedîdeyi izâle etmek ve 
mazarrâtının önünü almak için her günkü gıdâmıza bir mikdâr kefîr, daha 
doğrusu biraz yoğurt ilâve etmelidir. Yoğurdun kefîre müreccah olması 
küûlünün pek az olmasındandır. Çünkü küûl de anâsır-ı asliye-i bedeni 
tağyîr ve harâb etmekdedir. Bir de yoğurtda hâmız-ı leben hâsıl eden mik-
roblar daha çok oldukları cihetle bu gıdâ tefessühâtı daha çabuk ve daha 
emîn bir sûretde izâle eder".

[86] İşte en meşhûr bir âlimin gıdâ-yı yevmî sırasına konulmasını arzu 
eylediği yoğurdu biz şark etıbbâsı hemen her gün hastalarımıza kemâl-i 
dikkat ü iʻtinâ ile tavsiye ediyoruz. Hastalar yoğurdu seve seve yiyorlar. 
İntânî hastalıklarda, vahîm hummâlarda yoğurtdan pek çok istifâde ediyo-
ruz. İdrâr artıyor, bedendeki sümûm def‘ ediliyor. Aynı zamânda hasta aç-
lığın vereceği zaʻf u dermândegîden masûn kalıyor. Bir sene evvel birkaç 
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ay esîr-firâşı olduğum romatizma hastalığında maʻa't-teessüf adedi pek az 
olan vefâdâr hastalarımdan birinin mahzâ bir eser-i insâniyet ve şefkat ol-
mak üzere hemen her gün bizzât yapıp gönderdiği tâze, hâlis ve pek nefîs 
yoğurtlar imdâdıma yetişmeseydi hâlim perîşân olacakdı! 

Gebeliğin başlangıcındaki mu‘annid kaylarda yoğurt ne kadar mühim 
bir fâide te’mîn ediyor. 

Mu‘annid ve vahîm miʻde hastalıklarında yoğurdu soğuk soğuk ver-
mekle hasta müz‘ic ve muhakkak bir açlıkdan, hastalığın bütün netâyic-i 
meş᾽ûmesinden muhâfaza edilmiş oluyor.

Yoğurdun bir fâidesi de aynı mikdârda yoğurdun iki-üç misli süt kadar 
mugaddî olmasıdır. İşte bu nokta-i nazardan yoğurt miʻdeleri bozulmuş 
veremliler için bir "mâide-i hayât-bahşâ" hükmünü alıyor.

Yoğurdu daha birçok hastalıklarda kullanıyoruz. Miʻde ve bağırsak râ-
hatsızlıkları, çocuk ishâlleri, verem, mayasıl, damar hastalıkları, sinir zaʻ-
fı, kansızlık gibi hastalıklarda yoğurt hem gıdâ hem devâ oluveriyor.

[87] Bir kere düşünelim: Yoğurdun fevâidi ne kadar kıymetdârdır! Yo-
ğurt bedeni besler, zaʻfı men‘ eder. Miʻde ve bağırsak iltihâblarını, tefes-
sühâtı giderir. Vezn-i bedeni artdırarak zaʻf u dermândegîden ileri gelen 
birçok hastalıkların önünü alır.

İşte bu vechile birçok hastalıkların en müessir devâsı hükmünde olan 
o lezzetli ve mugaddî yoğurt memleketimizde pek ucuzdur. Fakîr zengin 
herkes yevmiye bir-iki kâse, hattâ bir okka yoğurt alabilir. Bugünkü ted-
kîkât-ı fenniye ile anlaşılıyor ki, yoğurdun Anadolu'daki şöhreti boş bir 
şey değildir. Bugün bütün Anadolulular yoğurdu hemen "her derde devâ 
ve envâ‘-ı emrâza şifâ" biliyorlar ki, şu tarz-ı telâkkî hakîkatden pek de 
hâlî değildir. Hele yoğurdun tesemmümâta karşı panzehir olmak üzere ka-
zandığı şöhret pek umûmîdir. Hattâ bazı hastalıklarda vücûda yoğurt sür-
mek avâm arasında oldukça cârî bir tarz-ı mahsûs-ı tedâvîdir.

Bütün memleketlerimizin yegâne, tatlı ve lezzetli bir yemeği olan yo-
ğurt bugün bütün âlem-i medeniyetin nazar-ı dikkatini celb etmiş ve yo-
ğurt cihânın her köşesinden iltifâtlar, teveccühler görmeğe başlamışdır.

Yoğurt ilk eser-i iltifâtı Amerika'dan görmüşdür. Hattâ New York'da yo-
ğurt yapıp satmağa başlayan vatandâşımız bir Ermeni'nin oldukça mühim 
bir servet elde etdiği bütün an‘anesiyle rivâyet ediliyor.
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Bu son günlerde yoğurdumuz akademilere de girdi. [88] Bu sene Doktor 
Saint Rayormenar?! Paris Tıb Akademisi'ne Doktor Dybowski'nin yoğurt 
hakkındaki müsbet ve müdellel bir eser-i fennîsini takdîm ederek yoğurdu 
uzun uzadıya medh u senâ etdi. Bunun üzerine Fransa'da birçok etıbbâ 
hastalarına süt yerine yoğurt vermeğe başladılar. Hattâ Paris'de memle-
ketimizde yetişen mâyalarla tâze yoğurt yapılmak üzere birkaç müessese 
vücûda getirildi.

Yalnız Doktor Dybowski'nin eserinde yoğurt bir Bulgar mahsûlü ol-
mak üzere gösteriliyor ki, bu oldukça mühim zühûldür. An‘aneten sâbitdir 
ki, yoğurt Asya mahsûlüdür. Yoğurt lafzı da "yoğurmak"dan gelmekdedir. 
Yoğurt da kımız gibi Türkistan kırlarının mahsûl-i râ‘iyânesidir. Yoğurt 
Bulgaristan'a Türklerle berâber girmiş ve bundan sonra bütün Rumeli'ye, 
Yunanistan'a yayılmışdır. Hattâ yoğurt Arablara da Türklerden geçmiş ve 
gitgide bütün hayme-nişînânın yegâne gıdâsı, mâye-i hayâtı oluvermişdir.

Bugün Fransa'da yoğurdu tâze tâze iʻmâl ve ihzâr için Paris'e Anado-
lu'dan İzmir civârındaki Akhisar'dan sâf ve tâze yoğurt mâyası celb edi-
liyor ve buna Bulgar mâyası nâm-ı müsteʻârı veriliyor ve Bulgar Mâyası 
Şirketi nâmına cesîm iʻmâlât ve mübâya‘âtda bulunuluyor. Bu şirket yo-
ğurt yapmak için ayrıca bir etüv de iʻmâl etdirerek fennî ve sâde bir tarzda 
yoğurt ihzârına başlamışdır.

Yoğurdun İstanbul'daki sarfiyâtı da pek mühim bir mikdâr teşkîl et-
mekde ve bu sarfiyât günden güne artmakdadır. Sermâyedârlarımız, [89] 
tüccârlarımız için pek büyük bir kazanç kapısı olan şu mâddenin şimdiden 
terakkiyâtına hizmet ile bundan edilecek istifâde-i ticâriyenin ellere kapdı-
rılmaması hamiyet ve menfaʻat ve sıhhat-i memleket nâmına arzu edilecek 
icrââtdandır.

Yoğurdun mazhar olduğu şu yeni rağabât esnâsında bizim Silivri yoğur-
du hakkında ciddî ve fennî bir tedkîk-i tıbbî ve bakteriyolojide bulunmak 
hayât ve sıhhat-i memleket için son derece müfîd ve mühim bir hizmet 
olacakdır. Bu hizmet esâsen sa‘y ü dikkati ve hidemât-ı ber-güzîdesi ile 
bütün sitâyişlere sezâvâr olan Bakteriyolojihâne-i Şâhâne ile memleke-
tin müessesât-ı muhtelifesindeki bakteriyoloji laboratuvarlarının cümle-i 
vezâifindendir.
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Tedkîk Edilecek Mesʼeleler
Silivri yoğurdunun süte ne gibi mikrobların teʼsîrleriyle vücûd-yâb ol-

duğu, terkîb-i kimyevîsi, kabın yüzündeki kabuğun ekli her cihetle mu-
zırr-ı sıhhat ve tehlikeli ise de bu kabuğun, altındaki yoğurdu mikrobların 
nüfûzuna karşı muhâfaza edip edemediği, sütün yoğurt olmak ile mikrob-
lardan, emrâz-ı sâriye tohumlarından akîm olup olamadığı ve yoğurdları-
mızın tohum-ı emrâzdan âzâde olup olmadıkları, nisbet-i gıdâiye ile teʼsîr 
ve tarz-ı teʼsîr-i devâiyeleri gibi mühim noktalardır. Bu yolda neşredilecek 
mesâʻî ve tedkîkât için Nevsâl'in sahâif-i ihtirâm ve istifâdesi küşâdedir. 
Artık ibrâz-ı himmet ve gayret erbâbına âiddir6.

[90] AYRAN

Avrupa'da büyük şehirlerde hâlis süt tedârükü keyfiyeti âdetâ mesâil-i 
mühimme-i ictimâʻiyeden addolunmakdadır. Çünkü mini minilerin hayâtı, 
sıhhati hâlis, gayr-ı mülevves süt tedârüküne vâbestedir. Sıhhiyûn, emrâz-ı 
etfâl ile mütevaggıl etıbbâ yalnız sütün değil, sütden mütehassıl mevâd-
dın da havâss-ı gıdâiyesini taharrîden, etfâle sûret-i teʼsîrini mütâlaʻadan 
bir ân hâlî kalmıyorlar. Fransa'da birkaç seneden beri çocukları babuerre 
denilen tereyağı artığı ile beslemek husûsu birçok çocuk hekîmlerini işgâl 
etmekdedir. Fransa'da tereyağı sütü, döğülmüş süt isimleri de verilen ba-
beurre sütden tereyağı çıkarıldıkdan sonra kalan mâddedir ki, Anadolu'da 
ayran nâmını verdiğimiz nefis ve tabî‘î içkiden başka bir şey değildir. Her 
ne kadar birçokları ayranın yalnız yoğurtdan yapıldığını ve âdetâ sulandı-
rılmış bir yoğurtdan ibâret olduğunu zannederlerse de asıl ayran içinden 
tereyağı çıkarılmış sütdür. 

Ayran mu‘allak kazein pıhtılarını hâvî sarımtırak bir mâyi‘dir. Tâze 
iken tatlımsı ve biraz durunca tahammür netîcesi olarak ekşimsidir. Ek-
şidiği zamân sathından hâmız-ı karbon fukâ‘âtı tayerân eder. Baginsky, 
Hübner vesâir etıbbâ ayranı kemâl-i muvaffakiyet ile isti‘mâl etmişlerdir. 
Etfâle ayran sâfî olarak i‘tâ edilmiyor. Pirinç, ararot vesâir onlarla sulu bir 
bulamaç sûretinde veriliyor. Ayran [91] bulamacı bir yere bırakılıp soğutu-
6  Bu makâle matbaʻaya verildiği sırada Bakteriyolojihâne-i Şâhâne'ye meʼmûr erbâb-ı ihtisâs ve 

iktidârdan Osman Nuri Bey'in Servet-i Fünûn'da (numara 739) yoğurda dâir mühim ve müfîd 
bir makâlesi intişâr etdi.
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lunca derhâl kabın dibinde bir çöküntü hâsıl oluyor. Bu sebebden çocukla-
ra verileceği zamân bulamacı karıştırmak lâzım geliyor.

Ayranın bâ-husûs hâd ve müzmin miʻde ve bağırsak hazımsızlıklarında 
hüsn-i teʼsîri görülmekde imiş. Ayranın teʼsîri yağının azlığına, kazeininin 
küçük zerrât hâlinde bulunmasına, hâmız-ı lebeninin çokluğuna atfedil-
mekdedir. Hâmız-ı leben, hâmız klor-ı mâʼ ile birlikde bulunduğu zamân 
muzâdd-ı ta‘affün hâssasına mâlik olup kazeinin tahammürünü vesâir ta-
hammürât-ı hazmiyeyi men‘ etmekdedir.

Ayranın garbda nazar-ı mütâlaʻaya alınması ne kadar câlib-i merâk 
ise de asıl memleketimiz mahsûlü olup bizde isti‘mâli pek ziyâde ta‘am-
müm eden bir gıdâya hiç ehemmiyet verilmemesi, bu bâbda fennî ve tıbbî 
tahlîlât ve taharriyâtda bulunulmaması o derece şâyân-ı teessüfdür. 

Avrupa'da bu son zamânlarda yoğurda da bir ehemmiyet-i mahsûsa-i 
tıbbiye verilmiş ve bu bâbda taharriyât-ı adîde icrâ ve fabrikalar te’sîs edil-
miş, hastalara yoğurt verilmeğe başlanmışdır. Hâlbuki bizde hâlen, "içini 
donduracak!" fikr-i bâtılı ile hastalarına tabîbin re’yi hilâfına olarak yoğurt 
vermek istemeyenler ne kadar çokdur!

[92] SÜT TOZU

Birçok zamândan beri sütü toz hâline binâenaleyh kâbil-i nakl bir şekil 
ve sûrete getirmek için müteʻaddid âletler, bir hayli îcâd ve tecrübe edil-
mişse de hiçbirinden fevâid-i muntazara istihsâl edilememişdir. Yalnız pek 
yeni olarak îcâd edilmiş olan Just-Hatmaker makinesi bu bâbda bir netîce-i 
ciddiyeye iktirân etmişdir.

Bu makine esâsen içi boş, iki milimetre bir mesâfede yan yana mevzû‘ 
ve yekdiğerine ma‘âkis bir sûretde deverân-ı müteharrik iki üstüvâneden 
ve bunların üzerinde bir süt kabından ve alt taraflarında bir elekden ibâ-
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retdir. Bir kuvve-i elektrikiye vâsıtasıyla tahrîk ve derûnlarına aynı vâsıta 
ile müstahzar su buhârı sevk olunan üstüvânelerin harâretleri 120 dereceye 
îsâl edilir. Ba‘dehû süt kabının deliği açılarak bu mâyi‘-i mugaddî üstü-
vâneler üzerine fıskiye tarzında cereyân etdirilir. Cereyân eden süt beyân 
etdiğimiz vechile teshîn edilmiş olan üstüvânelere temâs eder etmez bütün 
suyunu ânî olarak zâyiʻ ve mevâdd-ı sülbesi üstüvâne üzerinde beyâz bir 
tabaka sûretinde tevazzu‘ eder. Bu tabaka-i lebeniye üstüvânenin hareket-i 
devriyesi esnâsında husûsî bir safîha vâsıtasıyla elek derûnuna düşer ve 
orada un gibi toz hâline geçer.

Bu vechile istihzâr olunan süt tozundan bir mikdârı 70-80 derece-i harâ-
retde bir mikdâr suya karıştırılsa [93] tâze süt havâssını câmi‘, tamâmıyla 
mu‘akkam, pek nefîs bir süt istihsâl edilmiş olur.

New York'da beş günlükden iki yaşına kadar sıhhati yerinde 850 ço-
cuk bu vechile müstahzar sütle tağdiye edilmiş ve ahvâl-i sıhhiyeleri pek 
şâyân-ı memnûniyet bir hâlde cereyân etmişdir. Bu çocuklardan hiçbiri 
vefât etmemiş ve tezâyüd-i sıklet-i bedeniyeleri tabî‘î bir hâlde devâm et-
mişdir.

Şu keşif iktisâd, hıfz-ı me’kûlât, fenn-i hıfz-ı sıhhat nokta-i nazarından 
pek mühim bir keşifdir.
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[94] ÇİÇEKLER VE TEESSÜR-İ ZÂTÎ

Çiçekleri, ilkbahârın bu süslü, sevimli mahsûllerini kim seve seve kok-
lamak istemez. Zümürridîn bir çayırın nesîm-i âheste-vezânın hübûbuyla 
dalgalanan sath-ı dil-firîbinde koyu, açık türlü türlü renklerle gülümseyen, 
tabîʻatın olanca san‘atkârlığı, olanca bedâyi‘i verîkât-ı tüveyciyesinde 
arz-ı dîdâr eden tabî‘î çiçekler kadar en dil-nişîn ve en muntazam bâğçe-
lerin bin türlü takayyüdât ve ihtimâmât ile tanzîm olunan pöluzlarından 
her mevcesi nazar-ı temâşâyı başka bir hazâret ü tarâvet ile selâmlayan 
tâzende ve medenî çiçekleri de severiz. Bunların her birinin kendine göre 
bir tarâveti, bir behcet-i mahsûsası vardır.

Bu husûsda mini mini çiçeklerine elinde süslü, cicili bicili bir kova ile 
su veren bir çocuk ile yaşlı başlı bir çiçek ve bâğçe merâklısı arasında o 
kadar büyük bir fark yokdur. Çünkü herkes çiçeği, ilkbahârın bu süslü ve 
sevimli bedâyi‘ini sevmekle mecbûldür. Çok defa ilkbahârda bütün ezvâk 
temâşâsından bol bol istifâde etdiğimiz bu bedâyi‘-i rengârenkden yaz kış 
ayrılmak istemeyiz. Onu evimize, odamıza, harîm-i uzletimize kadar ka-
bûl ederiz. Doğrusunu söylemek lâzım gelirse, çiçek de bu hüsn-i kabûle, 
her türlü izzet ü takdîre hakîkaten lâyık ve fikr u nazarda uyandırdığı in-
cilâ-yı müstesnâdan dolayı cânsız süslerin birçoğuna fâikdir.

[95] Yalnız şu var ki, tabâbetin son tedkîkâtı çiçeklerden teessür-i zâtî 
teʼsîriyle bazı fenâlıklar görülebildiğini meydâna çıkarmışdır. Teessür-i 
zâtî nedir? Ne diyeyim, insânın sevmediği, kokusundan, temâsından veya 
manzarasından hoşlanmadığı şeylere karşı hisseylediği nefret-i amîka[ya] 
teessür-i zâtî deniliyor. Bu teessür-i zâtî çok defa yalnız teneffürden ibâret 
kalmaz, bazen iş bayılmağa, hasta olmağa, çıbanlar dökmeğe kadar varır 
ve ciddî bir râhatsızlığı mûcib olur. 

İşte tabâbetde bu gibi teessürleri, teneffürleri de nazar-ı iʻtibâra almak 
şerâit-i devâ-sâzîdendir. Meselâ etıbbâ-yı meşhûremizden müteveffâ Ho-
rasancı Efendi menekşe kokusundan son derece müteessir olur ve bayıl-
mak derecelerine varırdı. Fakat bu teessürlerin en fenâsı işi bir hastalığa 
kadar vardıranlardır.

Cerâid-i tıbbiyede buna dâir mühim tafsîlât ele geçirilmişdir. 
Etıbbâdan Dubreuil bazı çiçeklere temâsdan husûle gelen müzmin ve 

mu‘annid egzamaları (tuzlu balgam) sayıyor. Isırgan otu gibi hafîf bir 
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temâsıyla bile dokunduğu aʻzâyı tahrîş eden, kabartan nebâtât evvelden 
beri maʻlûm idi. Fakat ısırgana kimin eli dokunursa dokunsun ısırır, kabar-
tır. Çiçeklerden husûle gelen teessür-i zâtî ise bazılarında senelerce süren 
mu‘annid tuzlu balgamlar yapar. Bazılarında da bir şey yapmaz. Bu tuzlu 
balgamlar ekseriyâ çiçeklerin açıldıkları devirlere mahsûs olur, o aralık 
zuhûr eder, sonra bütün bütün zâil olarak ertesi sene yine aynı mevsimde 
meydâna çıkarlar. Doktor Dubreuil'ün 65 yaşında bir hastası birkaç sene-
den beri sağ [96] elinin içindeki egzamadan muztarib imiş. Bu egzama her 
sene ilkbahârda başlar ve tedâvî edilsin edilmesin, Temmuz'a kadar devâm 
edermiş. Hasta bâğçe işini sever, her zamân birçok çiçeklerle dolu olan 
bâğçesinde çalışırmış. Doktor bir kere de bâğçeyi ziyâret eder. Orada bir-
çok çuka çiçekleri görür. Bu çiçeklerin bazı kimselerce mûcib-i teessür ol-
duklarını bildiği için hastaya çuka çiçeklerine dokunmamasını tenbîh eder. 
Ertesi sene ilkbahâr gelip geçtiği hâlde hastada egzamadan eser görülmez.

Doktor Raçovref?! de böyle yedi seneden beri her sene Eylül'den ilk-
bahâra kadar altı ay müddet ellerinde, yüzünde mu‘annid egzamalar çıkan 
bir kadından bahsediyor. Bu kadına Eylül ayındaki isim gününde birçok 
çuka çiçeği saksıları ihdâ edilir ve kadın onlara ilkbahâra kadar seve seve 
bakarmış. İş anlaşılınca derhâl çiçekler evden def‘ edilmiş. Egzama da bir 
daha görülmemişdir. 

Göğsüne çiçek takmağı i‘tiyâd etmiş olan bir kadının da göğsünde eg-
zama olduğu ve yine çuka çiçeğine alışmış bir madamın dudaklarıyla ağ-
zında mebzûl ve mu‘annid sivilceler görüldüğü ve bu i‘tiyâdâtın terkiyle 
her iki arîzanın da bertaraf olduğu mevsûkan beyân olunuyor. 

Ahîren Mu‘allim Lasar'ın?!  muʻâvini Hoffman o güzel ve nâzenîn kri-
zantemlerin de bu gibi ârızalara sebeb olabildiğini isbât etmişdir. Krizan-
tem koparan bir kadının parmaklarında altı sâ‘at sonra şiddetli kaşıntı ve 
elinde, yüzünde sivilceler [97] peydâ olmuş, göz kapaklarını kaplamış ve 
kadıncağız âteşler içinde kavrularak hasta düşmüş. Bu hâlin neden ileri 
geldiği bilinememişse de bir-iki hafta sonra yine krizantem kopardıkdan 
altı sâ‘at sonra aynı avârızın zuhûryâb olması hastada bu çiçeğe karşı mev-
cûd olan teessür-i zâtîyi meydâna çıkarmışdır. 

Bu yolda teessürât-ı zâtiye oldukça nâdir olmakla berâber yine bilinme-
si fâideden hâlî değildir. Bazı muʻannid ve müzmin tuzlu balgamların bir 
gün birdenbire ve hemen ânî denecek derecede şifâyâb olmaları zâhiren 
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hiçbir şeye atfedilemez. Hâlbuki iyice araşdırılırsa bunların, mûcib-i tees-
sür olan sebebin zevâli ile bertaraf oldukları az çok anlaşılıyor.

Doktor Tesner?! böyle çiçek teessür-i zâtîsinden ileri gelen egzamalı, 
sivilceli olan yerleri ibtidâ ispirto, sonra sabunlu su ile yıkamak ile tahrî-
şin, kaşıntı ve iltihâbın az bir zamânda mündefi‘ olacağını beyân ediyor.

[98] Çiçekden Sâ‘at
Ezhâr, tabî‘atın bedâyi‘-i hârika-nümâsı, arzın müzeyyenât-ı mümtâ-

zesidir. Nigeh-firîb manzaraları, rûh-nevâz râyiha-i ıtrıyeleri ile mevcû-
dât meyânında bir mevki‘-i bî-hemtâ işgâl ederler. Çiçekler öyle yalnız 
bir mevsimde açılıp solsalardı tabîʻat senenin uzun bir kısmında süssüz, 
çıplak kalırdı. Fıtrat-ı inkişâf ezhârı mevâsime göre taksîm ve tevzî‘ ede-
rek kırları, bâğçeleri bütün rûy-ı zemîni hiçbir vakit zînetsiz bırakmamak 
lütfunda bulunmuşdur. Şiddet-i bürûdet-i şitâ zevâl-pezîr olup da revnak-ı 
nevbahâr bedîdâr olunca bu mevsim-i letâfet-mevsûma mahsûs olan me-
nekşe, leylâk, gül, lâle, sünbül, yâsemen gibi çiçekler arz-ı çehre-i ibtisâm 
eylerler. Fasl-ı rebî‘de karanfiller açar. Sonbahâr ve mevsim-i şitânın dahi 
kendine mahsûs çiçekleri vardır.

Nebâtiyûndan meşhûr Linné her nev‘ çiçeğin bir zamân-ı inkişâfı bu-
lunduğunu nazar-ı dikkate alarak bu esâs üzerine "takvîm-i ezhâr" nâmıyla 
bir evkât-nümâ tanzîm ve ihdâs etmişdir. Takvîm-i ezhâr bittab‘ her iklîme 
göre mütehavveldir.

Paris iklîmine göre tertîb olunan takvîm-i ezhâr mûcebince Kânûn-ı 
Sânî'de siyâh çöpleme; Şubat'da akçaağaç, söğüd, fındık; Mart'da erkek 
kızılcık, şimşir, mazı, bâdem, şeftâli, kayısı, sarı şebboy, çuka çiçeği; Ni-
san'da yabânî erik, lâle, sünbül; Mayıs'da →
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[99] Gece: 1. Karanfil 2. Zanbak 3. Yabânî nergis 4. Sünbül 5. Gece safâ[sı] 
6. Haşhâş 7. Sert kuzu kürkü 8. Portakal çiçeği 9. Çoban iğnesi 10. Erguvânî 

kahkaha 11. Bir türlü necl çiçeği 12. Sığır kuyruğu

Akşâm

Sabâh
Çiçekden sâʻat

Sabâh: 13. Yabânî kuzu kürkü 14. Çayır kasbaronu 15. Çit sarmaşığı 16. Yabânî 
hindibâ 17. Arslan dişi 18. Atmaca otu 19. Sarı nilüfer 20. Fâre kulağı 21. Çayır 

melekesi 22. Buz çiçeği 23. Madam Alabiz çiçeği [24]. Semizotu
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[100] elma leylâk, at kestânesi, kiraz, şakâyık, inci çiçeği, çilek; Hazi-
ran'da adaçayı, gelincik, baldıran, ıhlamur, nilüfer, yulaf, arpa, buğday; 
Temmuz'da naʻne, kekik, havuç, karanfil, marul; Ağustos'da hınnâ çiçeği, 
filburnu; Eylül'de sarmaşık; Teşrîn-i Sânî'de yalancı vanilya; Kânûn-ı Ev-
vel'de siyâh çöpleme denilen nebâtât tezehhür ederler.

Hareketi yalnız hayvânâta münhasır zannetmemeli. Çiçekler de kendi-
lerine göre hareketde bulunurlar. Bâ-husûs ezhârın keʼsi ve tüveycleri leyl 
ü nehâra ve günün muhtelif sâʻâtine göre  -herhangi bir hisse, bir sevk-i 
tabîʻîye tebaʻiyetle ise!-  inkişâf ve insidâd harekâtını icrâ etmekdedirler. 
Şu harekâta göre de Linné, "sâʻat-i ezhâr" nâmıyla minesini çiçekler teşkîl, 
zenbereğini kuvve-i fâtıra tahrîk eden bir sâʻat teʼsîs ve ihtirâʻ etmişdir.

Bu sâʻat da yine Paris iklîmine göre tertîb olunmuşdur.
İstanbul iklîm-i latîfine göre de böyle bir çiçek sâʻati tertîbini erbâb-ı 

ihtisâsdan bekleriz.

[101] Doktorlar ve Avukatlar
Geçen sene meşhûr cerrâhlarımızdan Operatör Jacques Nesim Paşa'nın 

Selanik Askerî Hastahânesi'nde yaralı bir nefere ameliyât yaparken eline 
batan kemik ucunun açdığı intânî yaradan müteessiren fecî‘ bir sûretde 
vefât etdiğini müteveffâ-yı müşârunileyhin terceme-i hâli sadedinde yaz-
mışdık.

Hâlbuki bu gibi etıbbâ öyle zannolunduğu kadar nâdir değildir. Ara 
sıra istîlâlar esnâsında kuşpalazına mübtelâ bir çocuğa ameliyât yaparken 
yâhûd yaralılara bakarken vazîfe-i meslekiyesi uğrunda terk-i hayât eden 
birçok meşhûr etıbbâ vardır. Hattâ Paris'de Hasta Çocuklar Hastahânesi 
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medhalindeki siyâhîn levhalar üzerinde bu yolda sirâyet-i marazla terk-i 
hayât eden etıbbâ ve talebeden otuz-kırk kadarının isimleri mahkûkdur.

Ahîren, Romanya etıbbâsından Etienne Borina'nın da bir ameliye-i cer-
râhiye icrâ ederken elinde husûle gelen ufak bir çizgi netîcesi olarak intân 
ve ufûnet-i dem ile terk-i hayât etmesi münâsebetiyle Independance Rou-
maine gazetesi "Doktorlar ve Avukatlar" ser-levhasıyla şâyân-ı dikkat bir 
makâle neşretmiş ve bu makâlenin İkdâm'da görülen sûret-i mütercemesi-
ni telhîs ile mevzû‘-ı bahsimizin tenvîri münâsib görülmüşdür. 

Doktor Etienne Borina, Colenita Hastahânesi'nde îfâ-yı vazîfe ederken 
terk-i hayât etdi. Maʻatteessüf bu gibi [102] hâller nâdir değildir. Yüzlerce 
etıbbâ te’mîn-i sıhhat ve menâfi‘-i umûmiye maksadıyla birer sûretde fe-
dâ-yı cân ederek san‘at ve meslekleri uğrunda terk-i hayât ediyorlar.

Etıbbâ âlem-i san‘ata adım atdıkları günden iʻtibâren hayâtlarının en 
son dakîkalarına kadar îfâ-yı vazîfe mecbûriyetinde bulunuyorlar. Sıcağa, 
soğuğa, yorgunluğa, hattâ ehemmiyetsiz bir râhatsızlığa bile bakmayarak 
gece ve gündüz insâniyete hizmet edip duruyorlar. Bazen kışın en soğuk 
gecelerinde defalarca sıcak odalarından çıkarak poyrazın bütün şedâidine 
arz-ı vücûd ederler. Bazen işleri o kadar çok, o kadar başdan aşkın olur ki, 
yemek yemeğe bile vakit bulamazlar. Bazı defalar da böyle bir başkasının 
hayât ve sıhhatini kurtarmak için kendi kendileri hastalanır ve terk-i sıhhat 
ve hayât ederler. Kış geceleri odalarımızda sıcak sobaların karşısında bile 
şiddet-i bürûdetden titreşirken onlar her dakîka firâş-ı âlâm ve istirâhatle-
rinden kalkarak her türlü mehâlike arz-ı nefs etmek intizârında bulunur ve 
bu intizârı da levâzım-ı vazîfeden addederler. 

Hele vakt-i seferde, mevki‘-i harbe koşmak etıbbânın vezâif-i mes-
lekiyesindendir. Bir nefer vezâif-i askeriyesini bitirir bitirmez tüfengini 
koğuşunun duvarına asarak kûşe-i istirâhate çekilir. Hâlbuki bir cerrâh 
muhârebe meydânlarında, topların, güllelerin çak çak sademâtı arasında, 
mermilerin hâsıl etdikleri kırıkları, çıkıkları yerine getirmek ve binlerce 
yaralıların yaralarını sarmak gibi muta‘assıb, müşkil ve mühim bir iş ile 
uğraşıp durur. Etıbbâ ve cerrâhların kendilerini ilkâ eyledikleri mehâlike 
şimdiye [103] kadar ne asker ne zâbit ne de hiçbir fedâkâr atılmamış ve 
esnâ-yı harbde meʼmûrîn-i sıhhiyenin çekdikleri şedâid ve metâ‘ibi kimse 
çekmemişdir! Etıbbânın her ân ve zamân hissetdikleri →
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Sertabîb-i Hazret-i Şehriyârî Birinci Ferîk atûfetlü Said Paşa hazretleri
S. E. Saïd Pacha

Premier Médecin de S. M. I. le Sultan

âlâm u mezâhim-i mütevâliyeye mukâvemet ne kadar güçdür! Bir tabîbin 
ilmi, tecrübesi, şöhreti artdıkça istirâhat ve refâhı azalır. Bazı etıbbâ ulûm 
[ve] fünûnun terakkîsi için o kadar medîd ve şedîd bir sa‘y ü gayret göster-
mişlerdir ki, bugün o mesâʻî-i kahramânenin [104] tasavvuru bile hayâl-i 
beşere sığamıyor… Bütün bu ihtimâmât, bu ikdâmât hep insâniyet için…

İşte hastahâne tabîbleri, mu‘allimler, ameliyâthânede bütün gün tecâ-
rüb-i fenniye ile uğraşanlar, bütün ömürlerini hizmet-i insâniyete hasr ve 
vakfediyorlar. Bazen herhangi bir sebeb ile, kesret-i iştigâl ile bir-iki gün 
hasta kabûl edemeseler gûnâgûn şikâyetler başlar. Onların da herkes gibi 
dinlenmeğe, istirâhate ihtiyâcları olduğu nazar-ı insâfa alınmaksızın:

"-Of, ne katı yürekli doktor, kapısında bekleyip duran bîçâre hastalara 
zerre kadar merhameti yok!" tarzındaki muâhazât tevâlî eder durur.
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Bir gün en meşhûr tabîblerden birine:
"-Niçin oğlunuzun da sizin gibi meslek-i tabâbeti ihtiyâr etmesine 

müsâʻade etmiyorsunuz? Ona pek şerefli bir nâm bırakacağınız için pek 
az bir zamânda terakkî edeceğine, hakîkî bir şöhret ve servet kazanacağına 
şübhem yok" demişdim. Cevâben:

"-Evet, tabâbet pek âlî bir san‘atdır. Fakat mezâhim, mehâliki de az 
değil. Vakt-i hazerde iş, vakt-i seferde yine iş, vazîfe… Ne gece ne gündüz 
huzûr ve ârâm yok. İnsân zengin bile olsa kazandığını refâh ile yiyecek va-
kit bulamaz… Bunun için oğlumu avukat yapmak istiyorum. Avukatlığın 
mehâliki falân yok… Parası ise bol, işi râhat. Hâsılı, gâilesiz bir meslek… 
Doktorları avukatlarla şöyle bir mukâyese ederseniz, bu fikrimin ne kadar 
doğru olduğunu anlarsınız" dedi. Sonra uzun uzadıya düşündüm. Dokto-
run fikrini pek doğru buldum.

Vâkı‘â avukatlık da insâniyet için lâzım ise de [105] mevzû‘-ı iştigâl 
nokta-i nazarından bir doktor ile bir avukat arasında ne kadar mühim ve 
ne kadar büyük bir fark vardır!... Etıbbâ mesâil-i mühimme ve ciddiye ile, 
sıhhat ve hayât-ı beşer ile, herkesi derd-
lerden, marazlardan kurtarmakla uğraş-
tıkları hâlde avukatlar çok defa haklı hak-
sız bir daʻvâyı derʻuhde ederek onu kendi 
menâfi‘-i zâtiyelerini te’mîn için müdâ-
faʻa etmek vazîfesiyle mükellefdirler. 
Bazen daʻvânın hall ü faslını son derece 
ta‘cîl bazen de ta‘vîk u te᾽cîl ederler ve 
her ne yaparlarsa evvelâ kendi menfaʻat-
lerini düşünürler. Hele harbe gitmek, sı-
cak ve soğukda îfâ-yı vazîfe etmek, doğ-
rudan doğruya insâniyete hizmet eylemek 
vazîfelerinde bile değildir. Bir tabîbin ise 
bâlîn-i ihtizâra ser-nihâde olan hastasını 
kurtarmak için mümkünse yıldırım sür‘a-
tiyle hareket etmesi elzemdir. Bazı has-
talıklarda ve bazı [106] hastalarda yarım 
sâ‘at, beş-on dakîka ve hattâ bir dakîkalık 

Etıbbâ-yı Hazret-i Şehriyârîden 
Hamidiye Hastahâne-i Âlîsi 

Sertabîbi Ferîk saʻâdetlü 
İbrahim Paşa hazretleri

S. E. Ibrahim Pacha
Médecin de S. M. I. le Sultan
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bile bir fark-ı zamânın pek büyük bir teʼsîri görülür… Avukatlara ise bu 
yolda bir isti‘câlin lüzûmu olmadığı maʻlûmdur.

Sonra, tabâbetin bütün mehâlik ü mezâhimine göğüs geren erbâb-ı fen-
ne mesâʻî-i mesbûkasına mukâbil münâsib bir ücret vermeği lüzûmsuz 
addedenleri görüyoruz. Fakat lâyıkıyla ve munsıfâne düşünülürse daʻvâ 
vekîllerinin aldıkları para ile tabîblere verilen ücret arasında ne kadar azîm 
bir fark vardır! Hâlbuki, bunlardan biri mâl ü menâli, diğeri ise sıhhat ve 
hayâtı muhâfazaya çalışmakdadır!

[107] MİNİ MİNİLERİN TERBİYE-İ BEDENİYESİ

Çocuk büyütmenin tarzı değişdi. Birçok âilelerde ne o eski sallantılı 
beşiklerden, o havâlanır salıncaklardan ne de o uzun marpuçlu emzik falân 
gibi bulaşık ve berbâd âlât-ı tegaddiyeden eser kalmadı. "Çocuk cendere-
si" hükmünde olan o bitmez tükenmez bezli kundaklar hemen hemen terk 
olunuyor. Artık bağırdaklar, sübekler, cibinlikler birer tarafa atıldı… Bu-
gün çocuk üç-dört yaşını geçince bebeklikden çıkıyor, âdetâ "mini mini bir 
adam" oluyor. Herkesle berâber sofraya oturuyor, bir düziye hareket edip 
öteye beriye koşuyor ve her şeye karışıyor. Yanındakilere birçok şeyler 
sorarak her şeyi anlamakdaki merâk-ı tıflânesi, güzelliği ile bütün evi şen-
lendiriyor… İşte bu andan iʻtibâren çocuğun ilerisini, âtîsini, ne olacağını 
ve nasıl yetişeceğini düşünmelidir!

Cidâl-i hayât güçleşdikçe çocukların daha başka bir tarzda yetiştirilme-
leri, bünyece daha mütehammil, daha dayanıklı olmaları îcâb ediyor. Ço-
cuk daha küçük bir yaşda iken çevik, dayanıklı, sıkı etli, kavî sinirli olarak 



1708

yetişmelidir ki, îcâbında koşabilsin, âsâr-ı za‘f göstermesin. Çocuk daha 
ilk gençliğinde akşâm ve sabâhın rutûbetinden, rüzgârdan ziyâde sakınılır. 
Miʻdesi bozulmasın diye yemeğe lüzûmundan fazla dikkat [108] olunarak 
nâz u na‘îm içinde büyütülürse zavallının ileride mekteb sıraları üzerinde 
ve daha sonra orduda çanta taşıyıp peksimed yediği zamânlarda pek çok 
zahmetler çekeceği ve dünyâya geldiğine geleceğine bin kere pişmân ola-
cağı şübhesizdir.

Birçoklarına yapdıkları gibi "çocuğun üzerine titremek" iyi bir şey de-
ğilse de dayanıklı olsun diye bu küçük maʻsûmu her sabâh soğuk suya sok-
mak ve geceleri ince bir örtü altında tiril tiril titretmek de sıhhî ve münâsib 
bir tedbîr olmasa gerekdir…"Çocukdur, hazmeder" diye yavrucaklarına 
her şeyi yediren ve bundan dolayı başgösteren şiddetli, keskin miʻde ve 
bağırsak hastalıklarının önünü almak için tabîbden tabîbe koşan ne ka-
dar şaşkın ebeveyn vardır! Her şeyde olduğu gibi bu gibi husûsâtda da ne 
ifrât ne de tefrît iyi bir şey değildir. Fen, çocuklara münâsib ve muvâfık 
bir terbiye-i mâddiye verilmek için ittihâzı îcâb eden bütün tedâbîri tasrîh 
ve beyân etmişdir. Ebeveyn çocuklarını fen dâiresinde büyütür ve terbiye 
ederler ise ne o ifrâtdan ve ne de bu tefrîtden eser kalmaz. Evet, çocuk-
lar her şeye mütehammil, şedâid-i mevsimiyeye alışık olmalıdırlar. Fakat 
çocukları bu gibi şedâide yavaş yavaş alışdırmalı ve mini minilerin terbi-
ye-i mâddiyelerini aylarca, senelerce sürdürerek "metîn ve değişmez bir 
i‘tiyâd" hâline koymalıdır. 

Mini mini bir çocuk tabî‘î süt ile beslenir. Fakat süt ile beslemenin de 
bir haddi, muʻayyen bir müddeti vardır. Anneler çok defa emzirmeği, süt 
vermeği uzatıyorlar. Çocuk [109] iki-üç yaşına eriyor da yine miʻdesi süt-
den başka bir şey görmüyor. Çocuk büyüdükçe gıdâsı da artar ve gitgide 
günde bir buçuk, iki okka kadar süt içmeğe başlar ki, bu hâl zavallının 
mini mini miʻdesini genişletdiği gibi, yolunda büyümesine, sağlam ve →
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Alçak beşik - Bağırdaklar
Hıfz-ı sıhhat nokta-i nazarından fenâdır.

gürbüz bir yavrucak olmasına da mâniʻ olur. Bir de böyle üç-dört yaşına 
kadar yalnız bulamaç ve süt ile beslenen çocuklara kazârâ bir parça ekmek 
veya bisküvi verilecek olursa ertesi günü berbâd bir hazımsızlık peydâ 
olur ve çok defa iş korkulu bir hastalığa müncer olur.

[110] Evet, çocuk vakt ü zamânıyla memeden kesilmelidir. Fakat me-
meden kesilen bir yavrucağa da hemen her şeyi, her istediğini vermeme-
lidir. Çünkü yiyeceklerimizde lahana, salçalı şeyler, günlerce kalmış etler 
bulunabilir ki, bunları öyle nâzik ve nârin miʻdeli bir yavrucak değil, kos-
kocaman adamlar bile hazmetmekde güçlük çekerler. Hele bizde çocuk 
yemek yemeğe alışınca her bulduğunu, her gördüğünü yemeğe başlar. 
Etrâfdakiler ise:

"-Kırk bir kere mâşâallah, ne güzel yiyor!" diye müftehirâne söylenir 
dururlar. Böyle her gün ihtiyâcından fazla şeyleri yiye yiye tıkanan miʻde 
ve bağırsaklarda birçok tahammürât husûle geleceğinden çocuk yedikçe 
sıskalaşır, nihâyet hasta olur. Etrâfındakiler pür-telâş ve heyecân:
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"-Zavallı çocuk ne kadar sıskalaşdı, yediği kendisini yiyor!" derler. Ne 
kadar doğru bir söz! Evet, çocuğa bilâ-ihtiyât verilen o etli, yağlı yemek-
ler, o güzel tatlılar, şekerler, pilavlar, muhallebiler bîçâre maʻsûmu yiyip 
eritiyorlar. 

Evet, çocukların yedirilmesinde kâh ifrâta, kâh tefrîte gidiyoruz. Henüz 
üç aylık olmayan çocuklarına pirinç unu bulamacı, sebze suyu, et suları 
veren vâlideleri çok gördüğümüz gibi dört yaşına kadar meme verenlere 
de rastgeldik. Hele bizde çocuklara et suyu, gerdân suyu ile tirid yedirme-
ğe pek büyük bir inhimâk vardır. "Şifâ niyetiyle" çocuğun ağzına rastgelen 
yiyeceği tıkan anneler zannolunduğu dereceden ziyâdedir. Daha pek küçük 
olan çocuklarına bir düziye şekerlemeler, çikolatalar veren ebeveyn, hem 
de zekî ve mütenevvir ebeveyn maʻatteessüf [111] pek çokdur. Çocuklara 
harâret-i bedeniyeyi muhâfaza ve idâme fikriyle, bir düziye şekerlemeler 
verilmesi re’yinde ısrâr eden etıbbâmız bulundukça ahâlîmizi ne hak ile 
muâhaze edeceğiz?

Çocuk vaktinde memeden kesilmeli, zamânında başka yiyeceklerle 
beslenmelidir. Şu zamânda kesilsin, şu vakitde şu yiyecek verilsin →

Yarım kundak, tekmîl kundakdan çok iyidir.
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diyemeyiz. Çünkü bu gibi tedâbîr çocuğa göre değişir. Çocuğu yalnız has-
talandığı zamân hekîme götürmekden ziyâde hastalanmadan evvel, yaşayı-
şı husûsunda lâzım gelen kavâ‘id ve tedâbîre vâkıf olmak üzere mürâcaʻat 
etmelidir. Binâenaleyh çocuğu daha mini mini iken ihtiyâcı kadar yemeğe 
alışdırmalıdır. Bebekler de büyük adamlar gibi muʻayyen mikdârda ye-
melidirler. Çünkü miʻde o kadar [112] dayanaklı bir uzuv değildir. Bir-iki 
defa tahammül eder, sonra büsbütün yorgun düşerek işinden kalır. 

Çocuklara yiyeceklerini az az, yavaş yavaş ve iyice çiğneterek yedir-
melidir. Çünkü iyice öğütülmeden yemekler güç hazmolunurlar. Mekteb 
çocuklarında görülen miʻde ağrılarının birçoğu hep acele acele ve çiğne-
me[k]sizin yemekden ileri gelmekdedir. Bir de çocuk daha küçük iken 
böyle yavaş yavaş ve çiğneyerek yemeğe alışırsa yaşadığı müddetçe bu 
güzel âdetden şaşmaz. Bazı çocuklar lüzûmundan fazla yerler. "Kırk bir 
kere mâşâallah!", böyle ziyâde iştihâlı çocukları gördükçe memnûn olu-
ruz. Fakat bu ifrâtın sû-i teʼsîrâtı çok geçmeden başgösterir. Ziyâde ye-
nilen yemekler miʻdede çok kalarak tahammür ederler ve bu tahammür-
den âdetâ zehir kadar müeessir bir takım mevâdd-ı muzırra husûle gelerek 
kana karışır ve bununla tekmîl vücûda nüfûz eder. Çocuğun ta‘yîn-i gıdâîsi 
bilinmelidir. Ağdiyenin yalnız nev‘i değil, mikdârı da ehemmiyetlidir. Ço-
cuklarda daha henüz tamâmen neşv ü nemâ bulmayan hazım borusunun 
inceliğini, zaʻfını nazar-ı dikkate alıp miʻdeyi iktidârı nisbetinde bir sa‘y-i 
muntazam ve müterakkîye alışdırmak pek mühim bir mesʼeledir.

Mini minilerin terbiye-i bedeniyesinde yemekler kadar elbisenin de 
dahl ü teʼsîri vardır. Çünkü elbise vücûdun harâretini muhâfaza için, bir 
nev‘ yemek hizmetini görmekdedir. Tüyleri kırpılan bir tavşan her vakitki 
yemesinden üç misli fazla yer. Elbise giymekden maksad vücûdun harâre-
tini zâyi‘ etdirmemekdir. 

Vücûdu soğukdan en ziyâde muhâfaza eden yün ve fanila [113] kumaş-
lardır. Sonra pamuk, sonra keten, en sonra ipek gelir. Binâenaleyh kışın 
çocuklara yünden, yazın keten veya ipekden yapılmış elbise giydirmeliyiz.
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Avrupa'da fabrikalarda çalışan kimsesiz işçi kadınların çocuklarını gündüzleri 
hıfz u sıyânet etmek üzere te’sîs edilmiş olan muhâfazahâne-i etfâlden birinin 

dâhili ki, işçi çocuklarının bile serbest serbest ve güzel büyütüldüklerini 
göstermekdedir.

Bir de elbisenin rengine de dikkat etmeli. Çünkü renklerden bazıları 
harâreti ziyâde, bazıları da az çekerler. Meselâ beyâz [114] renk hâricden 
10 kısım harâret alırsa, sarı 14, yeşil 15, kırmızı 16, mâvi 19, siyâh 20 
kısım harâret bel‘ eder. Buna mebnîdir ki, hıfz-ı sıhhat kışın yünden ve 
koyu renkli elbise giyerek harâret-i bedeniyemizi muhâfaza etmekliğimizi, 
yazın ise ketenden açık renkli elbise iktisâ ile vücûdumuzu harâret-i hâri-
ciyeden korumaklığımızı tavsiye etmekdedir. Bazı âileler çocuklarını yaz 
kış hafîf giydiriyorlar. Bundan maksad, çocuğu soğuğa alışdırarak soğuk-
dan mütevellid hastalıklardan sakınmak olduğu söyleniyor.

Evet, Çocuğu Soğuğa Alışdırmalı. Fakat Nasıl?
Çocuğu yaz ve kış iyi giydirip örtdükden sonra araba ile yâhûd yaya 

olarak dışarı çıkarıp gezdirmeli. Dört-beş yaşında bir çocuğu soğuğa alış-
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dırmak için daha sonbahârdan başlayarak bacaklarını, boynunu açık bı-
rakmalı. Çocuk bundan müteessir olmazsa ta kışa kadar böylece devâm 
etmelidir. Çocukların diğer elbise parçalarını da böyle yavaş yavaş ve alış-
dıra alışdıra çıkarmalıdır. Dâimâ tedbîrli, ihtiyâtlı davranmalı ve elbise çı-
karmağa yazın nihâyetinden başlayarak çocuğu kışa kadar tarassud altında 
bulundurmalı. Cüz’î bir fenâlık, hafîf bir üşümek alâmeti görülürse çıkarı-
lan elbise parçasını yeniden giydirmelidir. Bütün vaktini kırlarda, açıklar-
da geçiren köylü çocuklarına bakarak şehirli yavrucakları öyle birdenbire 
şedâid-i mevsimiyeye ma‘rûz bulundurmak kâr-ı akıl değildir. 

Çocuğun odası tabî‘î geniş olacak. Beş-altı yaşına giren bir çocuğu 
erken yatırmalı, yatdığı odanın penceresini de [115] açık bırakmalı. Fa-
kat buna da öyle birdenbire başlamak uyamaz. Kışın odayı iyice ıstmakla 
berâber pencereyi bir parça aralık bırakmalı ve aralık edilen yeri de pence-
renin perdesini çekerek kapamalıdır. Sonra havânın birdenbire gelip çocu-
ğa çarpmaması için açık pencerenin önüne bir paravan koymalı. 

Viyana civârında Baden'de kız çocuklarına yüzmek öğretmek üzere te’sîs 
edilmiş olan sibâhâthânelerden biri

Mekteb taʻtîli zamânında çocukları kırlara, sayfiyelere, deniz kenârla-
rına götürmeli ve orada her gün öteye beriye gezip koşdurmağa ve gü-
neşin ziyâ-yı kuvvet-sâzı, havânın teʼsîr-i hayât-bahşâsı altında terbiye-i 
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bedeniyelerini ikmâl etdirmeğe çalışılmalıdır. Böyle ziyâ, havâ ve deniz 
banyolarıyla, sıhhî ve münâsib oyunlarla vücûdu terbiye ve neşv ü nemâsı 
tanzîm edilen bir yavrucak artık soğukdan, sıcakdan müteessir olmamağa 
ve şedâid-i mevsimiyeye tahammül etmeğe hâzırlanmış olur. İşte o zamân 
çocukların elbisesini hafîfletmeğe, fanilalarını atmağa çalışmalı ve yavru-
cakları böyle böyle hafîf giyinmeğe alışdırmalı.

[116] Her şeyde olduğu gibi mini minilerin terbiye-i bedeniyesinde de 
erken ve şiddetli davrananlar, muzır ve mühlik ifrâtlara varanlar, tedrîci 
bir sûretde hareket edileceğine ve yavaş yavaş alışdırılacağına sür‘at ve 
şiddetle muʻâmeleye kalkışanlar az değildir. Çocuğu daha ilk yaşından iʻ-
tibâren soğuk suya sokanlar, mini miniye soğuk su ile duş yapanlar bile 
görülüyor. Hâlbuki, böyle ânî ve şiddetli üşümeler çocukları bitirir, mahv 
u perîşân eder. Zabtedilen ihsâiyâta nazaran bu yolda banyo yapılan yavru-
cakların yüzde 75'i sık sık ve sebebli sebebsiz nezle oluyor, yüzde 81'den 
ziyâdesi dört-beş yaşını buluncaya kadar defalarca hastalanıyor. Soğuk su 
cildden ziyâde cümle-i asabiyeye teʼsîr ediyor, çocukların sinirlerini oyna-
tıyor. Hele duşlar büsbütün berbâd ediyor. Her sabâh soğuk banyo ve duş 
yapan çocukların râhatsız, huysuz, hadîd oldukları hattâ bazen çarpınma 
gibi hâllere bile giriftâr oldukları pek çok görülmüşdür. Çocuğu soğuğa 
alışdırmak zavallıyı kolundan tutup da soğuk suya atıvermekle olamaz. Bu 
husûsda yavaş yavaş ve birçok ihtiyâtlar ve tedbîrler ile hareket etmeli ve 
soğuğa yavaş yavaş alışdırmalıdır. 

Çocuk doğdukdan sonra günde bir kere ılık su ile yıkanarak temizlenir. 
Sekiz-dokuz aylık olunca iki-üç günde bir ılık su banyosuna sokulur. İşte 
bu zamândan iʻtibâren banyo yapıldığı günler çocuğun evvelâ yüz ve el-
lerini, sonra yavaş yavaş kollarını, bacaklarını, biraz sonra omuzlarını so-
ğukça bir su ile yıkayıveririz. Sonraları soğukça su yerine büsbütün soğuk 
bir su kullanılır. Fakat çocuk beş yaşına [117] ermedikçe büsbütün soğuk 
bir su ile yıkanmamalıdır. Yazın sıcak bir gününde çocuğu uykudan uyanır 
uyanmaz soyar, bütün vücûdunu soğuk su ile ısladılmış bir bez ile birkaç 
sâniye ovarız. Çocuğu bezden sonra temiz ve kuru bir havluya sararak 
bütün vücûdunu güzelce ovdukdan sonra elbisesini giydiririz. Bütün bu 
ameliyât bir, bir buçuk dakîkadan ziyâde sürmemelidir. 

Daha sonra çocuğun vücûduna soğuk su dökmeğe, ertesi sene de mah-
sûs olarak tertîb ü tanzîm edilen âlât ve vesâit ile soğuk duş yapmağa baş-
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lanır ki, böyle böyle çocuk soğuğa hakîkaten alışır. O aralık çevik, faʻâl, 
bünyesi sağlam bir yavrucak ve büyüyünce de kuvvetli, gürbüz bir deli-
kanlı yâhûd dinç, güzel, çalışkan bir hanım kız olabilir.

[118] ÇOCUK BÜYÜTMEK

"-Bir annenin yüreği ile sütünün 
yerini hiçbir şey tutamaz".
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Başlamazdan Evvel7

Yirminci senesine eren hekîmlik hayâtımda sağlam, gürbüz, hasta ve 
cılız bir hayli çocuk sevdim, okşadım, ilâcladım. Birçoklarının hâllerine, 
çekdiklerine acıyıp durdum. Ta o zamândan beri, annelerin ne kadar garîb 
sâde-dilliklerine, bazen ne kadar iğrenç sağlıklara, fenâ âdetlere kapıldık-
larını, hattâ çocuk [119] hastalıklarının hekîmlerden ziyâde sağlıkçı ko-
cakarıların, çenesi düşük ebe taslaklarının tedbîrleriyle iyi olacaklarına 
inandıklarını ve "çocuk büyütmek" san‘atında pek derîn ve son derece ka-
ranlık bir bilgisizliğin kurbânı olduklarını acıyarak gördüm. Hâlâ da gö-
regelmekdeyim. Kim bilir ne kadar yavrucaklar, hakîkaten hasta oldukları 
hâlde, korkudan, bilmem neden râhatsız olduklarına hükmedilerek başla-
rında kurşun dökdürülmüş yâhûd kundaklarının üzerleri birçok boncuk-
larla donatılmış ve daha bu gibi birçok oyuncaklarla pek kıymetli olan 
bir vakit ve fırsat geçirilerek zavallı yavrular anne eliyle ölümün amânsız 
pençesine düşürülmüşdür!

Bir çocuğu beslemek, büyütmek doğurmakdan daha kolay olmasa ge-
rekdir. Zâten annelik yalnız doğurmakdan ibâret değildir. Asıl annelik yav-
ruya bakmak, onu yolunda büyütmekdir. İyice bilmelidir ki, "bir annenin 
yüreği ile sütünün yerini tutacak hiçbir şey yokdur". Fakat şuna acınır ki, 
çok kere anneler yavrularını yolunda ve hekîmce değil, kocakarıca büyüt-
mekde ve hekîmlerden ziyâde hammâm analarını, nâtırları, üfürükçüleri, 
kırbacıları dinlemekdedirler. Bin türlü münâsebetsiz sağlıklarla yavrula-
rının hayât ve sıhhatine gedikler açan bu gibi vâlidelerin sevgi ve acı nâ-
mına gösterdikleri işgüzârlıklar, fâidesiz ve yolsuz olmak şöyle dursun, 
sebeb oldukları ve husûle getirdikleri fenâlıklardan dolayı çok defa günâh 
ve vebâl, bazen de cinâyet kadar sorgulu bir hâldir. Çok kere görenek ve 
hemen her zamân bilmemezlik ve bilememezlik ile yapılan ve birçok yeni 
doğmuş yavrucakları [120] ölüm ve mezâr uçurumlarına yuvarlayan bu 
yolsuzlukları sayıp dökmek hem uzun hem de gereksiz bir işdir. Bugün o 
eski münâsebetsiz çocuk büyütmeleri, çocuk bakmaları, bütün o kocakarı 
âdetlerini hep birden büsbütün bırakıvermelidir. Çocuğun bedenini, rûhu-
nu, hastalıklı, sağlıklı hâllerini ince ve derince, iyiden iyiye görüp anlayan 
fen erbâbı (hekîmler) iyi ve yolunda çocuk beslemek, çocuğa bakmak ve 

7  Çocuk Büyütmek, Doktor Besim Ömer, 1321.
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çocuk büyütmek için ne yapılmak lâzım geleceğini, fakîr ve zengin her-
kesin işine gelebilecek bir tarzda bildirmekden, söylemekden geri durmu-
yorlar. İşte biz de annelerin ve ileride anne olmak üzere hâzırlanan genç 
kızlarımızın bilip öğrenecekleri, âdetâ ezberleyecekleri şeyleri ve çocuğun 
doğduğu günden memeden kesileceği zamâna kadar süren ilk yaşlarında 
muhtâc olacağı tedbîrleri şuracıkda toplayıp vereceğiz. 

Çocuk büyütmekde, döl ve evlâd yetiştirmekde pek geri kalmışız. Hâlâ 
yavrucaklarımızı on, on beş kat yünlü, pamuklu bezlere sımsıkı sararak 
beslemeğe, sakınmağa özenip duruyoruz. Fenne, bilgiye karşı gelebilir ne-
ler varsa onları yaparak çocuklarımızı sıskalaşdırmağa çabalıyoruz. Son-
ra da böyle âdetâ cendere içinde sıkboğaz besleyip büyütmek istediğimiz 
mini mininin hasta olduğunu görünce alıklaşıp kalıyoruz.

Her şeyden evvel düşüneceğimiz bir şey varsa o da yavrucaklarımızın 
güçlü, kuvvetli, değerli, dayanıklı olmaları ve bulunacakları yerde çalış-
mak ve yaşamak zahmetine karşı durabilmeleridir. Sözün kısası: "Bir Türk 
gibi kuvvetli" evlâd ve adam yetiştirmeliyiz. [121] Böyle dinç, sağlam, 
dayanıklı bir döl yetiştirmek için ne şimdiki gibi çocuklarımızı kat en-
der-kat pamuklar içinde saklamağa, nazlılaşdırmağa savaşmalıyız ne de 
kayıdsızlığa düşmeliyiz. Her hâlde meşhûr bir hekîmin şu sözünden ayrıl-
mamalıyız:

"-Çocuklarınızı tere, soğuğa, rüzgâra, güneşe alışdırınız. Yemek, içmek, 
yatmak giyinmek gibi işlerde çocuğa gevşeklik, hafîflik verecek hâlleri, 
sebebleri gideriniz. Bu yolda büyüteceğiniz bir çocuk belki o kadar güzel, 
o kadar nârîn, o kadar yakışıklı olmaz, fakat her hâlde, gürbüz, sağlam ve 
kanlı canlı bir yavrucak olmakdan da geri kalmaz".

Beşer yavrusunun terbiyesine, insân ırkının iyileşip kuvvetlenmesine ta 
çocuğun rahme düşdüğünden, hattâ ondan evvellerinden başlamalıdır. Bu-
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gün Avrupa'nın her tarafında bu iş ile pek ziyâde uğraşılmakda ve kuvvetli 
çocuklar yetiştirmek için birçok emekler sarf edilmekdedir. Biz çocuğun 
rahimde iyi ve münâsib bir yolda büyümesi, büyütülmesi için lâzım gelen 
şeyleri bundan evvelki bir kitâbımızda8 uzun uzadıya yazmışdık.

Bugün de yeni doğan ve çırıl çıplak bir hâlde yaşayış kavgasına atılan 
mini minilerimizi terbiye etmek ve şu ilerlemek zamânının gereğine, iste-
ğine göre yetiştirmek usûlünü anlatmak istiyoruz.

Şurası iyice bilinmelidir ki, beşer yavrusunun doğduğu zamândaki za‘f 
ve ihtiyâcı hayvânât yavrularınınkine hiç [122] benzemez. Meselâ, yumur-
tasından yeni çıkan bir piliç elbise nâmına ince tüylü bir deriye büründüğü 
ve öteye beriye koşup yiyeceğini kendi başına arayıp bulabildiği ve bir 
ördek yavrusu suda yüzmeği ve suya dalmağı kimseden öğrenmeksizin 
uydurabildiği hâlde, zavallı insân yavrusu ilk an hayâtında ne kadar sa-
kınılmağa muhtâc bir hâldedir. Evet, bebek çırılçıplak doğar, yürüyemez. 
Yapabildiği bir şey varsa o da meme emebilmekdir. Bîçâre, iyiyi kötüden, 
zararlı bir şeyi fâidelisinden ayıramadığı için her zamân başkaları tarafın-
dan sakınılmağa, gözedilmeğe muhtâcdır.

[123] GÜNEŞ VE KAN

Ev içinde saksılarda yetiştirilen çiçeklerin ne hâl kesb etdiklerine hiç 
dikkat etdiniz mi? Bâğçe ve bostândan, kır ve çayırlardan getirildikleri 
vakit yemyeşil, sapları dimdik, yaprakları gâyet parlak ve koyu bir renk-
de olan bu nârîn çiçekler bir-iki ay hattâ birkaç gün geçer geçmez âdetâ 
me’yûsâne boyun bükmeğe, zemîn ve hâke doğru meyl ü inhidâma, o zü-
mürrüdîn evrâk hâsif ve hazân-dîde bir renk almağa başlar. Ziyâsız hiçbir 
meyve kemâle eremez. Bir salkım üzümü siyâh bir şeyle örterek ziyâsız 
bıraksanız koruk hâlinde kalır. Bu hâl birçok tecrübelerle sâbit olmuşdur.

Yeraltında çalışan maʻdenciler, karanlık yerlerde işleyen amele ve renç-
berler, hele havânın ıttırâdsızlığından veya başka bir sebebden dolayı uzun 
bir müddet gezmeğe çıkarılamayan çocuklar dahi âdetâ çiçekler gibi sara-
rıp solarlar, renksiz, düşkün, za‘îf olurlar. Havâsızlıkda bu gibi teʼsîrât-ı 

8  Gebelik ve Gebelikde Tedâbîr, Doktor Besim Ömer, 1319.
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muzırrayı vücûda getirirse de bu hâl hep renksizlikden, düşkünlükden, en 
ziyâde güneşsizlikdendir. Büyük evlerdeki kapıcılar havâsı her zamân te-
ceddüd eden odalarda ikâmet etdikleri hâlde ziyâsızlıkdan dolayı benizleri 
ekseriyâ soluk ve uçukdur. Güneşin teʼsîrât-ı hayât-bahşâsı hemen bütün 
mahlûkâta şâmildir. İnsân bir tarafından muztarib olunca sâika-i tabîʻat 
ile hemen orasını güneşe arz [124] eder. Sıra ile her tarafını güneşlendiren 
hayvânları görmüyor muyuz? Güneşin karşısında silkinip duran ve kanad-
ların altlarına varıncaya kadar her tarafını güneşe tutan güvercinlerin cün-
biş-i hâver-perestâneleri nazar-ı dikkat ve hayretimizi celb etmiyor mu?

Hastalıkdan yeni kalkan bir adam bâğçesinde bol bir havâya, mebzûl 
bir ziyâya arz-ı vücûd ederek şifâyâb olur. Şu‘âʻât-ı şemsiyenin âdetâ 
a‘mâk-ı bedenine kadar nüfûz etdiğini ve o vechile bütün bedeninin ye-
niden hayât ve kuvvet bulmakda olduğunu duyar. Yirmi-otuz gün bir zin-
dân-ı zulmet-feşânda kalarak sararan ve âdetâ za‘f u hüzâle uğrayan birini 
çıplak olduğu hâlde bir mahalle oturtunuz ve kendisinin haberi olmaksızın 
vücûdunun bir yerine ufak bir delikden şemsin bir huzme-i ziyâiyesini îsâl 
ediniz. Zavallı adam derhâl kendisinde bir refâh, vücûdunun o noktasında 
mûcib-i râhat ve hoşnûdî bir hâl hissetmeğe başlar. Yeni doğmuş bir çocuk 
doğduğundan birkaç hafta sonra eşi‘a-i şemse →

Her akciğerde bir litre kan vardır.

Hurdebîn ile görülen bir 
damla kan: Küreyvât-ı 

dem
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Akciğerlerden her biri her gün 250 litre kan alır, 10 fıçı kan geçer.

[125] ma‘rûz bulundurulunca sürûr u memnûniyet-i mahsûsasını harekât-ı 
muhtelifesi ile iʻlân ü ifhâm ediverir.

Hulâsa, havâdan, bâ-husûs ziyâdan mahrûm olduğumuzda kanımız 
hakîkî bir hâl-i sefâlete düşerek fakîrleşir.

Güneşin şu‘âʻât-ı münîresi odayı âdetâ dezenfekte eder. (Güneş girmeyen eve 
hekîm girer.)
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Kan bedenin her tarafını saky ve oraya mahsûs bir âb-ı hayâtdır ki, 
içinde küreyvât-ı hamrâ denilen milyarlarca kürecikler yüzmekde ve kan 
ile berâber her tarafa hulûl [126] ve nüfûz etmekdedirler. İşte demek "kan 
gibi kırmızı" diye misâl edindiğimiz levn-i mahsûsunu bu küreyvât-ı ham-
râ vermekdedir. Bir milimetre mik‘abı yani bir topluiğne başı kadar kanda 
dört-beş milyon küreyvât-ı hamrâ vardır. Bu küreyvâtın hey’et-i mecmûʻa-
sı mikdâr-ı umûmî-i demin nısfına müsâvîdir. Vazîfeleri akciğerlere dâhil 
olan havânın müvellidü'l-humûzasını alıp seyr-i serî‘ ile a‘mâk-ı bedene 
nakletmekdir. Bir küreyve-i hamrâ, bedenin bir noktasından kalkar, dola-
şıp aynı noktaya gelir. Tekmîl bedende altı litre kadar kan vardır. Bunun iki 
litresi dâimâ akciğerlere her birine bir litre geçmek üzere bulunur.

Oda ve salonlarda 
saklanan otlar, çiçekler 
pek az vakitde solarlar.

Henüz hastalıkdan kalkan biri 
güneşin teʼsîrât-ı hayât-bahşâsıyla 
az zamân zarfında kendini toplar.
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Kanın cevelânı

Yürek

Büyük damar

Kanı ciğerlere
getiren damar

Kanı bacaklara
getiren damar

Baş ve kollardan
gelen damar

Böbrek

Böbreklere giren
ve

çıkan damarlar

Kanın husûsuyla küreyvât-ı hamrânın havâ ve ziyâya, şems-i tâbâna 
irtibât ve muhabbeti pek ziyâdedir. Havâ ve ziyâdan mahrûmiyet [127] kü-
reyvâtı bir hâl-i za‘fa düşürdüğü gibi adedlerini de azaltır. Havâ ve ziyâdan 
mahrûm kalanlar işte küreyvât-ı hamrânın bu noksân-ı adedîsinden, demin 
tagayyüründen dolayı fakr-ı deme, kansızlığa, kloroz denilen kan hastalı-
ğına dûçâr olurlar. Böyleleri iştihâyı gâib etdikleri gibi ufak bir hareketle 
de derin bir yorgunluk hissederler. Kansızların her hâl ü hareketleri za‘fa 
delâlet eder, huyları değişir, titiz olurlar, küçük ve ehemmiyetsiz bir sebeb-
le hiddet ü şiddet göstermeğe başlarlar. Başlarında bir ağrı, kanın za‘f ve 
tagayyüründen dolayı zuhûra gelen ahvâl hastayı bir düziye râhatsız eder.

Ziyâ-yı şemsin bu teʼsîrât-ı hayât-bahşâsını bilerek dâimâ güneşe 
ma‘rûz bir hâlde yaşamak himmetinde bulunmalıyız. Evlerimizin, odaları-
mızın güneş ziyâsıyla bol bol yıkanmasına çalışmalıyız. İnsânlar arasında 
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tezyîd-i ziyâret ve ünsiyet çok defa bâ‘is-i nefret ve bürûdet, bazen mû-
cib-i maraz ve illet olsa bile, ziyânın ziyâret ve ünsiyeti her zamân neşe 
ve şetâretimizi, sıhhat ü âfiyetîmizi idâme ve tezyîd eder. Çünkü, ziyânın 
ihtisâsâta olan teʼsîrât-ı tenbîhiyesi gayr-ı kâbil-i inkâr ve güneşin izâle-i 
ta‘affündeki icrâât-ı sıhhat-bahşâsı fennen muhakkak ve âşikârdır.

[128] BEDENDE KAN NASIL CEVELÂN EDER?

Hızlıca koşduğunuz zamân göğsünüzde bir şeyin çarpdığını ve elinizi 
sol memenizin altına korsanız o şeyin sînenize bir düziye vurduğunu du-
yarsınız. Elinizi koyduğunuz yere bir arkadâşınız kulağını koyup dinlese 
sâ‘at tik takı gibi bir ses hisseder ki, işte bu vurma (darbe), bu sadme, bu 
ses (zeîr) deverân-ı demin uzv-ı merkezî ve esâsîsi olan kalbin (yürek) 
çarpmasıdır.

Kalb, etden yapılmış dikine bir perde ile iki bölmeye ayrılmış geniş bir 
kîse olup bölmelerinin her biri birbiriyle müşterek iki boşluğu hâvîdir.

Fence kalb-i eymen ve biraz önde olduğundan dolayı kalb-i kuddâmî 
denilen sağ bölmenin biri üst tarafında üzeyn (kulakçık), öbürü alt tarafın-
da ve batîn (karıncık) denilen iki boşluğu vardır. Bu sağ kalb genişleyince 
vücûdun her tarafından gelen siyâh kanı içine alır ve sıkışınca aldığı kanı 
akciğerlere gönderir.

Diğer iki boşlukda üzeyn ve batîn sol tarafda olduğu cihetle kalb-i eyser 
ve biraz arkada bulunduğundan bazen kalb-i halfî nâmını alırlar. Bu sol 
kalb genişleyince akciğerler de kırmızılaşıp gelen kanı alır ve sıkışınca 
aldığı kanı vücûdun her tarafına gönderir. Demek bedenin en derîn yer-
lerine kadar taşıdığı [129] müvellidü'l-humûzayı bırakarak, tevzî‘ ederek 
siyâhlanan kan akciğerlerde havânın müvellidü'l-humûzasıyla temâsa ge-
lir gelmez kırmızılaşarak →
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Yürek, akciğerler, damarlar

sol kalbe, oradan tekmîl bedene yayılır. Kalb şu vazîfesiyle yan yana 
konmuş iki emme ve basma tulumbaya teşbîh olunsa isâbet edilmiş olur. 
Çünkü kanı bir tarafdan alır, bir tarafdan [130] verir. Aralarındaki tek bir 
fark kalb-i eymenin aldığı ve verdiği demin siyâh, kalb-i eyserin aldığı ve 
verdiği demin kırmızı olmasıdır. Bu hâlde kalb-i eymene siyâh kan kalbi,  
kalb-i eysere kırmızı kan kalbi demek de câiz ve musîbdir. Şimdi, siyâh 
kanın dâimâ verîdlerde (siyâh kan damarları), kırmızı kanın ise dâimâ şir-
yânlarda (kırmızı kan damarları) cevelân etdiği nazar-ı dikkate alınırsa 
kalb-i eymenin bir tevessü‘-i verîdî, kalb-i eyserin ise bir tevessü‘-i şir-
yânîden teşekkül etdiği zannolunur. Her iki kalbin gerek genişlemeleri, 
gerek sıkışmaları aynı zamânda vâkiʻ olmakdadır.
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Yürek, kalbin ön yüzü
1. Sağ kulakçık 2. Sağ karıncık 4. Avort 5. Akciğere giren damar 7. Baş ve 

kollardan gelen siyâh kan damarı

Bir yürek etiyle bir kotlet etinin kıvâmına dikkat etmişseniz, yüreğin 
daha sert ve daha mukâvim olduğunu hissetmişsinizdir. Yürek de, kotlet 
de elyâf-ı adaliye denilen tel tel bir nesc-i uzvîden teşekkül etmişse de bi-
rincisinin kıvâm ve mukâvemeti şiddet-i kuvvet ve takallusunu îzâh eder.

Yukarıdan aşağıya kesilmiş yürek
1. Sol kulakçık ve karıncık arasındaki kapak 2-3. Kesilmiş et parçaları 4. Büyük 
kırmızı kan damarı 5. Kanı akciğere götüren damar 7. Kanı akciğerden yüreğe 

getiren damarlar 9. Sol kulakçık

Kan, kalbden çıkdıkdan sonra veya kalbe girmezden evvel bir takım 
borular içinde seyr u deverân eder ki, bunlara ev‘iye-i demeviye (kan da-
marları) nâmı verilir. Bu damarlar kalbden [131] uzaklaşdıkça çoğalıp in-
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celeşir ve kalbe yaklaştıkça azalıp büyürler. Ev‘iye-i demeviye iki takım-
dır: Kalb-i eymene gelenler verîd nâmını alırlar ki, siyâh kanı hâvîdirler. 
Kalb-i eyserden neş᾽et edenler ise şiryân nâmıyla yâd olunurlar ki, kırmızı 
kana cevelângâhdırlar. Bu iki takım damarlar birbirinden ev‘iye-i şa‘ri-
ye denilen kıl inceliğinde ve ancak hurdebîn ile görülebilen damarlar ile 
ayrılmışlardır. Ev‘iye-i şa‘riye bu iki silsile-i mecrânın hadd-i ittisâlidir. 
Şiryânlarla gelen kırmızı kan burada siyâh bir renk alarak evrideye geçer.

Nabız: Nabız tutmak

Elinizi bileğinize yâhûd şakağınıza yani kulağınızın hemen ön tarafına 
koyarsanız orada bir çarpıntı, bir vurma yani bir nabız duyarsınız. Bu na-
bız kalbdeki sademâta tâbi‘ ve onunla hem-zamân ve hem-âhenkdir. Etıb-
bâyı kalbin ve deverân-ı demin ahvâl-i tabî‘iye ve maraziyesine âgâh eden 
hep bu nabızdır. Eskiden beri zannedildiği üzere nabız her nev‘ emrâz 
hakkında tabîbe maʻlûmât veremez. Hani o nabzı şöyle bir tutuvermekle 
kâffe-i emrâzı [132] anlamak devri çokdan geçmişdir. Ey kâriîn-i kirâm! 
Şu tafsîlâtı anlayarak okudukdan sonra siz de artık nabızdan deverân-ı 
demin ahvâl-i maraziyesinden başka bir şey anlaşılmayacağına kanâʻat-ı 
kâmile hâsıl ediniz. Şiryânlar bir nev‘ nesc-i elastikî ve elyâf-ı adaliyeden 
mürekkeb ve âdetâ bir kauçuk boru gibi olduklarından kalbin takallusu 
ile derûnlarına gelen dem ile genişler ve kalbin sükûn u râhatı zamânında 
kendi üzerlerine gelerek sıkışırlar. İşte bu tevessü‘ ve takabbuz-ı şiryânî 
nabzı hâsıl eder bu vechile şiryânlar âdetâ kalbin vazîfesini ikmâl ederek 
kanı ince damarlara sevk ederler.
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Şiryânlar böyle lastik borular gibi tevessü‘ ve takabbuz edemeseler-
di kalbin takallusu zamânında cidârları gelen kanın şiddet-i tevsî‘iyesine 
tahammül edemeyip patlarlardı. Kan da ensice-i bedeni istîlâ veya icvâf 
ve hâric-i bedene insibâb ederdi. Bu hâl yani kanın damarlardan çıkması 
âdetâ nehr-i demin bir nev‘ tuğyânıdır ki, ismine "nezf" derler. İhtiyârların 
veya bir sebeb-i marazî ile gençlerin şiryânları hâssa-i elastikiyelerini gâib 
eder ise bir gün kalbin şiddetli bir takallusuyla sevk olunan kuvvetli bir 
hecme-i deme mukâvemet edemeyerek yırtılabilir ve bîçâreyi itlâf eder. 
Esnâ-yı musâhabede: "-Falânın beyin damarı patlamış da ölmüş!" denildi-
ğini çok defa işitmişsinizdir. Tuğyân-ı dem şiryândan zuhûra gelirse nezf-i 
şiryânî, verîdden zuhûra gelirse nezf-i verîdî denilir. Birincisi gâyet mü-
him olduğundan hemen tabîbe mürâcaʻat etmelidir. Tabîb mahall-i vak‘a-
ya vâsıl oluncaya kadar dem heder ve bu vechile hayât mahv olmamak için 
nezfi tevkîf etmek yani kanı dindirmek iktizâ eder ki, bunun için de kesilen 
veya patlayan şiryânın üstüne basdırmalıdır. Nezf durur.

[133] Kan Akmasına, Nezfe Ne Yapılmalı?
Burundan ziyâde kan akarsa serin bir mahalle gidip hangi delikden geli-

yorsa o cihetdeki kolu yukarı kaldırmalı ve öteki el ile de burnu sıkıp başı 
öne eğmeli. Kan durmazsa burna önden arkaya doğru (aşağıdan →

Burun kanaması
Pazu ve uyluk damarını lastik bağ 

ile sıkıp kanı durdurmak
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Uyluk damarının
basılacak yeri

Pazu ve bilek damarlarının 
basılacak yerleri

Sıkmak için lastik bağŞâhdamarının
basılması

Köprücük damarının
basılması

yukarı değil) dayanılabilecek derecede sıcak yüzde on nisbetinde tutkal 
suyu şırınga etmeli ve aslâ aksırıp sümkürmemeli. Bedenin sâir yerlerin-
den damar kesilmesiyle gelen kanı durdurmak için nasıl hareket edilmesi 
lâzım geleceğini bu resimler göstermekdedir.

[134] Kanı durdurmak için kesilen damar veya üzerine gâyet temiz bir 
bez ile sarılmış katı bir şey ile, meselâ çakıl taşı ile basmalı yâhûd yaranın 
üst tarafından bacak veya kolu lastik bir bâğ ile sarıp sıkmalı veyâhûd 
resimde gösterdiğimiz yerlerde damarlar üzerine parmaklarla kuvvetlice 
basmalıdır. 

Lastik bağın en büyük mahzûru sâ‘atlerce sıkılan uzvun uyuşması ve 
hattâ kangrenleşmesi ve parmaklarla damarların uzun bir müddet basılma-
sındaki fenâlık ise bu nev‘ mesâʻînin ziyâde yorgunluğu mûcib olmasıdır. 

En iyi tedbîr yaralanan uzvu yukarıya kaldırıp muvakkaten kanı dindir-
mek ve acele hekîm çağırtmakdır.
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Ev‘iye-i şa‘riye birbirleriyle ağız ağza birleşerek balık ağı gibi şebeke-
ler teşkîl ederler. Bir ağ çekildiği zamân gözlerinde tutulmuş balıklar nasıl 
bulunuyorsa anâsır-ı asliye ve ibtidâiye-i ensice de şebekât-ı şa‘riyenin 
deliklerinde o yolda bulunur. 

Evridenin bünyesinde cümle-i elastikiye daha azdır. Bundan dolayı ke-
sildikleri zamân şerâyîn gibi açık kalmayarak kapanıverirler. Şu hâl, bir 
cerhi müteʻâkib verîd kesilmiş ise onun vereceği kanın nisbeten az olduğu-
nu, şiryân kesildiği zamân ise mühim ve mebzûl bir nezf husûle geleceğini 
gösterir. 

Bazen hastadan kan alınmak mecbûriyeti hâsıl olur. Bunun için dâimâ 
siyâh kan damarı intihâb olunur. 

Kalb dakîkada yetmiş defa takallus eder. Her takallusda şiryânlara iki 
yüz gram kan sevk etdiği ve bedendeki kanın hepsi 6.000 [135] gram ka-
dar olduğu nazar-ı dikkate alınırsa dem-i mevcûdun kâffe-i bedeni devret-
mesi için yarım dakîka gibi lemhatü'l-basar denecek cüz’î bir zamânın →

Koldan kan almak için damarın üst tarafından kolu boğup siyâh kan damarını 
meydâna çıkarmalıdır.
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Ayakdan kan almak. Bir mendil ile damarın üstünden ayağı boğmalı.

kifâyet edeceği anlaşılır. Şiryânların atması yani nabız da dakîkada yet-
miş kadardır. Yeni doğan bir çocuğun nabzı 130, [136] üç yaşındaki bir 
çocuğunki 100, on yaşındakininki 90 olup yaş ilerledikçe aded-i nabız da 
tenâkus eder. 

Yediğimiz şeyler, ağdiye hazım borusunda hikemî ve kimyevî birçok 
tahavvülâta dûçâr oldukdan sonra bazı ince damarların çekmelerinden, 
emmelerinden ibâret olan fi‘l-i imtisâs ile kana geçer. Bu kan umûm bede-
ni, tekmîl ensiceyi besleyecek ise de ibtidâ-yı emirde derûnunda deverân 
ve cevelân etdiği kalb ve ev‘iyeyi besler. Bu sebebdendir ki, dem havâss-ı 
matlûbeyi hâiz olmaz ve vezâif-i lâzımeyi îfâ edemezse bu hâlin seyyiesini 
bütün aʻzâdan evvel kalb ve damarlar çekerler.

Gıdâ, havâ, ziyâ gayr-ı kâfi oldu mu kansızlık (fakr-ı dem) zuhûr eder. 
Bu hâlde kalb ve ev‘iye inceleşip mukâvemetsizleşir. Fazla gıdâ ise bede-
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nin her tarafında olduğu gibi uzv-ı deverânda da fart-ı şahm, fart-ı semâ-
ne hâsıl eder. Oburlarda, ayyâşlarda şiryânlar katılaşıp sertleşir. Böyle bir 
katılık ev‘iyeye mukâvemet değil, za‘f verir ve çatlatabilir. Çünkü elyâf-ı 
adaliye yerine pek az mukâvim bir nesc kâim olmuşdur. Çok kere küûl, bu 
semm-i dem dahi damarlarda bu gibi tahavvülâtı mûcib olmakdadır. 

Bu tagayyür ve tahavvül, ev‘iyenin sevk-i dem husûsunda kalbe olan 
hizmet-i muʻâvenetkârânesini ibtâl etmiş olduğundan uzv-ı merkezî-i de-
verân daha çok çalışmaya, daha ziyâde bir şiddetle takallus etmeğe mecbûr 
kalır. Maʻamâfîh çalışa çalışa ibtidâ büyür. Çünkü işleyen demir parladığı 
gibi çalışan uzuv da büyür. Çok yürüyenlerin baldırları, kayıkçıların, peh-
livânların pazuları, [137] sağ kolunu kullananların sağ kolu, solakların sol 
pazuları daha iri olur. Dahâme-i kalb, yani yüreğin büyümesi şedîd ve serî‘ 
darbânlara, çarpıntılara sebeb olur ki, mübtelâları bunun ne kadar zahmetli 
ne kadar müz‘ic ve müellim olduğunu bilirler. Bir müddet sonra, kalb bu 
mesâʻî-i tahammül-fersâdan bî-tâb düşer. Cidârları inceleşip gevşer (teves-
sü‘-i kalb). Bu hâlde deverân matlûb vechile olamaz. Bazen de gevşeklik 
ve tevessü‘-i umûmî olacağına küçük bir kese tarzında (ümmü'd-dem-i 
kalbî) olur ki, bu sûretde keselerden birinin yırtılıp patlaması birdenbire 
fecâ᾽î bir mevti mûcib olabilir.

Damarların keselenmesi: Ümmü'd-dem hâsıl olması. Bir sebebden dolayı 
mukâvemeti gâib eden damarlar böylece gevşeyip açılır ve keselenirler.

Ekûl ve bâ-husûs ayyâş olanlarda ev‘iye-i şiryâniyedeki mukâvemet-
sizlik ümmü'd-dem-i şiryânîlerin husûlüne sebebiyet verir.
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Dimâğın küçük şiryânlarında da ümmü'd-dem zuhûr edebilir. Bun-
lar kolayca yırtılarak içlerindeki kan dimâğın nesc-i hâssına yayılıverir. 
Nezf-i dimâğî veya sekte-i dimâğiye işte bu nezfin netîcesidir. Hasta de-
rece-i istîlâ-yı nezfe göre tamâmen veya kısmen temyîz ve idrâkini [138] 
gâib ederek hareketden sâkıt olur (felc, nüzûl). Ya yarı tarafı tutmaz (felc-i 
nısf-ı tûlânî) yâhûd belinden aşağısı meflûc olur (felc-i esfel). Bazen bu 
felc kesb-i hıffet edebilirse de ekseriyâ zuhûra gelen hamelât-ı mütevâliye 
meflûcu daha vahîm bir âkıbete ilkâ eyler.

Beyin - dimâğ: Ufkî sûretde ortasından kesilmişdir.
Sağ tarafdaki şiryân (Ş), sol cihetde müskirâtın teʼsîriyle patlayarak tuğyân-ı 

deme, nezfe (N), binâenaleyh nüzûle sebebiyet vermişdir.

Küûl ve tütünü sû-i isti‘mâl eden eşhâsda ev‘iye-i dimâğiye [139] başka 
bir tarzda âfetzede olur. Şiryânların içinde bazı haşîn ve müşennec nokta-
lar peydâ olur. Bunlar deverân-ı deme ibrâz-ı su‘ûbet ve mümâna‘at etdik-
leri gibi kanın da katılaşıp pıhtılaşmasına (sidâde-i dimâğiye) sebebiyet 
verirler. Katıla[şa]n bu kan parçası, bu pıhtı şiryânı kapayarak o şiryânın 
beslediği kısm-ı dimâğı harâb eder (teleyyün-i dimâğ, beyin sulanması). 

N

Ş
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Kan pıhtısı kutr-ı şiryânı kapamayacak kadar küçük ise bir gün bulunduğu 
yerden ayrılarak cevelân-ı deme tâbiʻ olur (sımâme-i demeviye) ve geçe-
meyeceği kadar küçük bir şiryâna vâsıl olunca tevakkuf ederek onu sed-
deder ve dem daha ileri gidememekle kapanan şiryânın beslediği yerleri 
tegaddiye edemeyeceğinden yine avârız-ı teleyyüniye husûle gelir. Sımâ-
meler bazen dimâğa uzak bir yerden, kalb veya şiryânlardan da koparak 
gelebilirler.

Bir kan pıhtısının damarı 
kapaması ve cevelân-ı demi 

durdurması

Sol kol ve bacağına inme (felc-i 
nısf-ı tûlânî) inen adam

Teleyyün-i dimâğın vukû‘a geldiği yere göre felc ya bir kol veya ba-
cağa yâhûd her ikisine yâhûd tekmîl bedene şâmil olur. Çok defa kuvve-i 
nutkiye de zâil olur.

[140] Cidârları şiryânlardan ince olan verîdler bazen deverâna ârız olan 
bir mâni‘a sebebiyle cebir ve şiddet altında kalırlar. Bazıları çorab bağı 
veya ayakları ısıtmak üzere tandır kullanırlar ki, bu pek fenâ bir i‘tiyâddır. 
Bacaklara, ayaklara kadar inip oraları besleyen dem sonra verîdlerle kalbe 
doğru çıkmağa başlar. Verîdlerin birçoğu ise bacağın umkundan ziyâde 
sathında bulunmakdadırlar. İşte kullanılan o çorab bağı baldırı, bacağı sı-
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kar, demin cereyânına, kalbe doğru su‘ûduna mâniʻ olur. Bu hâlde bağın 
alt tarafına tesâdüf eden verîdler bu mümâna‘atdan dolayı kabarıp şişerler. 
Evridenin bu yolda kabarıp şişmesine fence "devâlî" derler. Bâğ kaldırılın-
ca yeri ip ile boğulmuş gibi belli olur. Bu mâni‘a-i deverân-ı dem devâm 
etdikçe tevessü‘-i evride de artar, bacağın ötesinde berisinde eğri büğrü 
siyâh kan damarları görülür. Ayakların tandır veya sâir bir vâsıta ile dâimî 
sûretde sıcak tutulması da kanı aşağı daʻvet edeceğinden devâlîye sebe-
biyet verir. İnsân çok ayakda durursa yine deverân-ı muhîtî-i verîdîsi diz 
bağı koymuş gibi muhtel olur. 

Bu tevessü‘-i evridenin çâresine bakmalı, bunun için de husûsî lastik 
çorablar giymelidir. Böyle intizâm-ı deverân-ı demi bozulmuş bacaklarda 
yaralar, çıbanlar pek kolay peydâ olurlar.

[141] BEYNELMİLEL BİRİNCİ VEREM KONGRESİ

Kongrenin Sûret-i Teşekkül ve İn‘ikâdı – Verem Müzesi – Kongrenin 
Sergisi – Cevelânlar – Mu‘allim Von Behring'in Nutku – Yeni Verem İlâcı 
– Kongrenin Mukarrerât ve Müttehazâtı – Vereme Karşı Ne Yapmalıdır?

Bu senenin en mühim vekâyi‘ ve terakkiyât-ı tıbbiyesinden biri de Pa-
ris'de Teşrîn-i Evvel-i efrencînin ikinci günü mutantan ve mükellef merâ-
sim ile in‘ikâd eden Beynelmilel Verem Kongresi ve bu kongrenin ihrâz 
eylediği muvaffakiyât-ı bedî‘a ve netâyic-i tatbîkiyedir.

Fransa Hükûmeti bu kongre için pek büyük fedâkârlıklar ihtiyâr ederek 
büyücek bir meblağ sarf etdiği gibi Paris'in en müzeyyen ve en dil-rübâ 
mebânî-i âliyesinden olan meşhûr Grand-Palais'yi de kongrenin in‘ikâdına 
tahsîs etmişdir. Bu nokta-i nazardan Fransa'nın bütün âlem-i medeniyete 
îfâ eylediği hizmet unutulmayacak kadar büyük ve şümûllüdür.

Kongrenin en büyük sermâye-i şeref ve iftihârı, Fransa Reîs-i Hükûmeti 
Mösyö Loubet hazretlerinin riyâset-i fahriyeleri altında olması ve kongreyi 
teşkîl için sâbık Reîs-i Hükûmet Mösyö Casimir-Perier, Fransa vükelâ-yı 
sâbıkasından Mösyö Léon Bourgeois, insâniyet-perver-i şehîr Paul Strauss 
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ve bütün Fransa etıbbâ-yı muhtereme-i meşhûresi ve husûsuyla kongrenin 
kâtib-i umûmîsi Tabîb-i şehir Maurice Letulle gibi eʻâzımın gece gündüz 
sarf-ı kudret ve mesâʻî ederek cidden mühim ve her vechile şâyân-ı dikkat 
netâyic-i fi‘liyeye destres olabilmeleridir.

Kongrenin riyâset-i fi‘liyesi Fransa mu‘allimîn-i tıbbının en [142] kı-
demlisi olan Mu‘allim Herar'a ihâle edilmiş ve kongreye cihânın her tara-
fından mu‘allim, tabîb, beşer-perver, miʻmâr, mühendis vesâireden ibâret 
olmak üzere 3.500'den ziyâde aʻzâ iştirâk eylemiş ve kongrenin muhtelif 
celselerinde birçok mesâʻî-i mühimme ve tedkîkât-ı fenniye mevki‘-i ba-
his ve müzâkereye konulmuşdur.

Reîs-i hükûmet Teşrîn-i Evvel-i efrencînin ikinci günü sâ‘at iki râdde-
lerinde yâver ve kâtibiyle birlikde Grand-Palais'ye gelerek orada vereme 
karşı tahaffuz meclis-i dâimîsi reîsi aʻyândan Mösyö Léon Bourgeois ile 
Reîs-i Vükelâ Mösyö Rouvier ve Tıb Akademisi aʻzâsından kongre reîsi 
Mu‘allim Herar ve hükümât-ı ecnebiye murahhasları tarafından istikbâl 
edilmişdir. Merâsim salonunda Mu‘allim Herar bir nutk-ı belîğ îrâd ede-
rek vereme karşı teşebbüs edilen cidâl-i tahaffuzînin târîhçesini yapmış 
ve kongrenin hatt-ı hareketini ta‘yîn etmiş ve sonra hükûmât-ı ecnebiye 
murahhasları sıra ile birer birer ayağa kalkarak birer kısa nutuk îrâd etmiş-
lerdir.

Sonra kongrenin kâtib-i umûmîsi Doktor Letulle îrâd-ı kelâma başla-
mış, kongrenin sûret-i teşekkül ve tecemmu‘unu ve bu teşebbüsün esbâb u 
mâhiyetini îzâh etdikden sonra Fransa'nın daʻvetine icâbet eden 33 hükû-
met-i ecnebiye murahhaslarına beyân-ı teşekkür etmiş ve bunu müteʻâkib 
Reîs-i Hükûmet Mösyö Loubet hazretleri îrâd-ı nutuk ederek bütün kongre 
aʻzâsını, husûsuyla zamân-ı şeyhûhet ve heremde bile hayırlı işlere cân at-
makdan geri durmayan Mu‘allim-i muhterem Herar'ı tebrîk ile kongrenin 
küşâd edildiğini iʻlân eylemişdir.

[143] Bu merâsimi müteʻâkib reîs-i hükûmet verem kongresinin vü-
cûda getirdiği teşhîrgâh-ı mahsûsa geçmiş ve bu meşherin fennî, ictimâʻî 
sınâ‘î, târîhî… kısımlarını ve vereme müte‘allik olmak üzere teşhîr edi-
len kâffe-i terakkiyât ve bedâyi‘i nazar-ı takdîr ve temâşâdan geçirmiş-
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dir. Reîs-i hükûmet en ziyâde kısm-ı ictimâ‘îde teşhîr edilen müteʻaddid 
sanatoryum resim ve kabartmalarını ve veremden tahaffuz uğrunda sarf-ı 
mesâʻî eden hey᾽ât-ı muhtelifenin netâyic ve muvaffakiyâtını müş‘ir ced-
vel, harita, istatistik gibi vesâiki ve Paris çamaşırcılarıyla sâir bazı esnâfda 
görülen verem tahrîbâtına âid olmak üzere Mu‘allim Landouzy tarafından 
tanzîm edilen cedvelleri nazar-ı dikkat ve tetebbu‘dan geçirmiş ve âdetâ 
bir hastahâne bucağını tecsîm ve temsîl eden ve yapma hastalarla hasta-
bakıcılarını ve hastahânenin idâre ve dâhilini irâʼe eden aksâmı ise cid-
den câlib-i hayret ve takdîr bulmuşdur. Fakat reîs-i hükûmet hazretleri en 
ziyâde Paris'de uşak ve kapıcıların beytûtet etdikleri pis ve murdâr odaları 
gösteren modeller önünde durmuş ve bunlar hakkında etrâfındakilerden 
îzâhât-ı kâfiye almışdır. Serginin bu kısmında ucuz ve sıhhî ev yapan şir-
ketlerin yapdıkları ev ve oda modelleri, en sıhhî ve en temiz ev eşyâsıyla 
onun yanı başında mükellef bir dâirede tozlar içinde kalmış bir müzeyyen 
odanın modeli vaz‘ edilmiş ve bu vechile şu iki oda arasındaki fark ve te-
bâyün nazar-ı dikkat ve ehemmiyete çarpdırılmış idi.

Verem sergisinde 1.500 kadar zevât fennî, sınâ‘î ve ictimâ‘î âsâr teşhîr 
etmişlerdir.

[144] Figaro gazetesi verem kongresi aʻzâsına bir ziyâfet-i edebiye ve 
san‘atkârâne vermişdir. Bu ziyâfetde san‘atkâr-ı şehir Coquelin kongre 
aʻzâsını meserret kahkahaları arasında eğlendirmiş, onu müteʻâkib Mat-
mazel Margille?!, Schumann'ın meşhûr bir melodisini, Matmazel Duval 
de iki rûh-nevâz şarkı, meşhûr Madam Sorel ise Leconte de Lisle'in "Les 
Elfes"i ile Sully Prudhomme'un "Eclaircie"sini tegannî etmişler. Sonra bir-
kaç san‘atkâr daha âğâz-ı nagamât ederek hâzırûnu câzibe-i san‘atla gaşy 
derecelerine getirmişler ve işte bu elhân-ı şi‘r ve edeb arasında ziyâfete 
nihâyet verilmişdir.

Bunun akşâmı kongre reîsi Mu‘allim Herar, Hôtel Continental'de bütün 
kongre aʻzâsına mükellef bir ziyâfet keşîde eylemişdir.
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Ertesi, 3 Teşrîn-i Sânî [1]905 Salı günü kongre ale'l-usûl ictimâʻ ederek 
taksîm-i mesâʻîye başlamış ve başlıca şu dört şuʻbeye ayrılmışdır:

1-Fenn-i Tedâvî-i Tıbbî Şuʻbesi
2-Fennî Tedâvî-i Cerrâhî Şuʻbesi
3-Çocukları Veremden Hıfz u Vikâye Şuʻbesi
4-Kâhilleri Veremden Hıfz u Vikâye Şuʻbesi
Salı günü bed’ ve teşebbüs olunan mesâʻî-i fenniyeyi müteʻâkib kongre 

aʻzâsı Paris Belediyesi tarafından Hôtel de Ville'de kabûl edilmişdir.
Ertesi Çarşamba günü mesâʻî-i fenniyeden sonra kongre aʻzâsına Ma-

tin gazetesi tarafından Châtelet Tiyatrosu'nda bir müsâmere ve ziyâfet-i 
san‘atkârâne verilmişdir.

[145] 5 Teşrîn-i Evvel Perşembe günü: Kongre aʻzâsı Paris'in etrâf ve 
civârındaki verem müesseselerini ziyârete çıkmışlardır. Evvelen daha yeni 
yapılmış olan Montigny-en-Ostrevent Sanatoryumu'nu, sonra Berck-sur-
Mer Verem Hastahânesi'ni, Rothschild Hastahânesi'ni, bahrî hastahâneleri 
ve daha birçok müessesât-ı husûsiyeyi ziyâret etmişlerdir. Bu ziyâretlere 
Reîs-i Hükûmet Mösyö Loubet  hazretleri de iştirâk etmişdir.

6. Cuma günü: İkmâl-i mesâʻîden sonra bütün aʻzânın masârıf-ı müş-
terekesiyle Champs élysées galerisinde bir ziyâfet-i husûsiye tertîb edil-
mişdir. 

7. Cumartesi günü, sabâhleyin: Kongrede nutk-ı hitâm ve vedâ‘-ı kırâat 
edilmiş ve ileride tafsîlen beyân edeceğimiz arzu ve mukarrerât teklîf ve 
ittihâz kılınmışdır. Sonra kongre aʻzâsı husûsî bir tren ile Tabîb-i müte-
mevvil-i şehîr Doktor Henri de Rothschild'in Vaux-de-Cernay'deki şatosu-
na azîmetle orada keşîde edilen mu‘tenâ, mutantan, mükellef ve kibârâne 
bir ziyâfetden nevâle-çîn olmuşlardır. Bugünün akşâmı sâ‘at onda Reîs-i 
Hükûmet Mösyö Loubet hazretleri kongre aʻzâsını Champs élysées Sarâ-
yı'na daʻvet ederek resmî ve mükellef bir ziyâfet vermişdir.

8. Pazar günü: Kongre aʻzâsı Paris ve civârında icrâ-yı tenezzüh etmiş-
ler ve akşâm üzeri de Journale gazetesi tarafından Côte d'Azur'da keşîde 
edilen bir ziyâfetde bulunmuşlardır.
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[146] İşte bu vechile şa‘şa‘alar, tantanalar ve muvaffakiyetler arasında 
hitâma eren Beynelmilel Birinci Verem Kongresi'nden bütün âlem-i insâ-
niyet pek ziyâde müstefîd olmuş ve kongrenin hitâmıyla berâber verem 
sergisi yine ibkâ edilerek orada halka en meşhûr erbâb-ı ilm ve ma‘rifet 
tarafından hıfz-ı sıhhat-i ictimâ‘înin en mühim ve en rûhlu mesʼelelerine 
dâir umûmî dersler, konferanslar verilmeğe devâm ve bu sûretle kongre-
den istihsâl edilen netâyic-i tatbîkiye ve sıhhiyeden herkesin istifâde-yâb 
olabilmesine bezl-i ihtimâm edilmişdir.

1905 senesi 2-8 Teşrîn-i Evvel'inde Paris'de in‘ikâd eden Beynelmilel Verem 
Kongresi aʻzâsına verilen madalya

Bundan başka, kongre hâtırası olmak üzere aʻzâya gâyet zarîf birer ve-
rem madalyası tevzî‘ edilmişdir. Bu madalyanın bir yüzünde uzun sandal-
ye üzerinde râhat-güzîn olan genç bir müteverrimin elini açarak kongreden 
bir duʻâ-yı şâfî istediği gösterilmiş, diğer cihetde ise "Beynelmilel Verem 
Kongresi - Paris, [147] 2-8 Teşrîn-i Evvel 1905" ibâresi yazılmış ve bu ci-
hetde Paris'in manzara-i umûmiyesinden Seine nehri üzerindeki dört gözlü 
köprü meşhûd olmakda bulunmuşdur.
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Kongreye teblîğ edilen mesâʻî-i fenniye arasında âlem-i fen ve insâni-
yeti en ziyâde menfa‘atdâr eden Mu‘allim Von Behring'in verem ilâcına 
dâir kırâat eylediği muhtıra-i mühimme olmuşdur. Mu‘allim Von Behring 
tarafından Almanca olarak kırâat edilen ve Doktor Forster tarafından Fran-
sızcaya terceme edilen bu beyânât-ı mühimmeyi ber-vech-i zîr iktibâs edi-
yoruz:

"-Bu son iki sene zarfında icrâ etdiğim tedkîkât ve tecârüb sâyesinde 
kanâʻat hâsıl eyledim ki, on beş sene evvel taʻrîf ü beyân etdiğim muzâdd-ı 
toksin (Toksin: Mikrobların ifrâz etdikleri mâdde-i semmiyedir.) rükn-i 
şâfîsinden başka vereme karşı diğer bir rükn-i şâfî daha vardır.

Bu yeni rükn-i şâfî dört seneden beri hayvânât-ı bakariyeyi veremden 
muhâfaza husûsunda tatbîkâtından istifâde edilen "bouveau vaccine" yani 
verem-i bakarî aşısının teʼsîr-i muʻâfiyet-bahşâsında mühim bir vazîfe îfâ 
etmekdedir.

Vereme karşı kuvve-i şâfiyeyi hâiz olan bu tarz-ı müdâvât, uzviyetdeki 
ber-hayât hucerâtın verem mikroblarından istihsâl ve TC tesmiye eyledi-
ğim bir mâdde ile işbâ‘ı üzerine müessesdir.

Bu TC mâddesi kendisi ile 
tedâvî edilen hayvânâtın uzviye-
tindeki hucerâta nüfûz ederek o 
hucerât tarafından dûçâr-ı [148] 
istihâle olunca TX nâmını ver-
diğim diğer bir mâdde teşkîl et-
mekdedir.

Bu TX daha doğrusu TC ve-
rem basillerinde zâten mevcûd 
ve birçok evsâf-ı fevkalâdeyi 
hâiz bir müessirdir. Bu müessir, 
verem basillerinde mâdde-i müş-
kile hizmetini îfâ etmekdedir. 
Bundan başka TC'de havâss-ı 
tahmîriye dahi vardır.

Bu müessir kendisine temâs 
eden diğer mevâddı da tesbît, 
daha doğrusu massedebilir. Bun-

Ekl-i hücre: Bedenin hücreleri 
mikrobları yutuyor. Ortadaki çomaklar 
verem mikroblarıdır. Bunları ihâta eden 
dâirevî unsur ise bir küreyve-i beyzâdır. 

İşte verem şifâyâb olacağı zamân bu 
küreyve-i beyzâ ifrâzât-ı mahsûsasıyla 
mikrobların sümûm-ı müfrezesini ibtâl 
eder. Bu şekil hacm-i aslîsinden 5.000 

defa büyükdür.
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dan başka, bazı şerâit dâhilinde havâss-ı temsîliye de ibrâz edebilir. Hulâ-
sa, bu mâdde-i müessire basillerin rükn-i hayâtîsi gibi bir şeydir.

Hayvânât-ı bakariyenin veremden mu‘âfiyetinde icrâ-yı teʼsîr eyleyen 
[149] TC mâddesi mevâdd-ı ârızıyeden âzâde olup hucerât-ı uzviyenin 
derûnunda, husûsuyla nesc-i lenfevînin merâkiz-i intâşiyesinden müştak 
olan anâsır-ı hücreviyede bir teʼsîr-i mahsûs hayâtı icrâ etmekdedir. Be-
dende TC mâddesinin bulunması bir tarafdan Koch'un tüberküline karşı 
fart-ı hassâsiyeti, bir tarafdan da vereme karşı bir teʻâmül-i tahaffuzî îkâ‘ı-
nı te’mîn eylemekdedir.

Bu sarp ve uzun tarîk-ı taharrîde pek çok çalışarak birçok defa mevâ-
ni‘e galebe çaldım ve bu vechile vereme karşı demin dermeyân eylediğim 
tarz-ı muʻâfiyeti buldum. Bu, bir muʻâfiyet-i hücreviye olup kuşpalazı 
masl-ı şâfîsinin muʻâfiyet-i muzadd-ı semmiyesinden büsbütün başkadır. 
Mu‘allim Metchnikoff'un fagositoz (ekl-i hücre) hakkındaki mesâʻîsini 
iyiden iyiye ve kemâl-i dikkatle tetebbu‘ etmeseydim, bu netîceye ere-
mezdim.

Bu fikir ve nazarımın doğruluğunu isbât edecek bütün delâili serd ü 
beyân etmek istesem, sizi burada sâ‘atlerce tutmağa mecbûr olacağım. Bu 
nazariyelerimin büyük bir kısmını Târîhden Muktebes Mesâil-i Veremiye 
nâmıyla neşreyleyeceğim eserin birinci cüzʼünde derc ü beyân edeceğim. 
Bu cüzün bazı aksâmı Almanya'da neşredilen Tuberculosis risâlesinin Ey-
lül nüshasında münderic idi.

Verem hakkındaki tedkîkâtımdan mütevellid bu yeni usûl-i müdâvâtın 
tarz-ı teʼsîr ve mâhiyetini uzun uzadıya tebyîn ve îzâh edemeyeceğim.

Bu yeni usûl ile, veremin taht-ı tehdîd ve teʼsîrinde bulunan zavallıların 
himâye ve muhâfaza edilebileceğinden emînim. Binâenaleyh, bu muhte-
rem hey’etin huzûrunda "Verem Cidâlinde Teʼsîri Görülecek [150] Yeni 
Bir Usûl" serlevhasıyla teblîgâtda bulunabildiğimden dolayı kendimi bah-
tiyâr addediyorum".

Hayvânât-ı bakariyenin vereme karşı aşılanmasındaki usûl hepinizce 
maʻlûmdur. Bu usûlü insân veremine de tatbîke çalışdım. Bu bâbdaki tecâ-
rübüm beni vücûd-ı beşere ber-hayât ve müessir verem basilleri sokmak-
dan katʻiyen fâriğ etdi.

Bundan sonra bu yeni keşfetdiğim ilâcı verem tedâvîsinde tatbîke baş-
ladım.
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İşte tafsîlen beyân eylediğim bu hakâyıka destres oldukdan sonra artık 
idâre-i bedeniyeyi TC tasfiyesine mecbûr ederek yormağı, düşkünlüşdür-
meği münâsib gördüm. Evvelâ, beden hâricinde icrâ-yı tecârübe başladım 
ve meşhur Ehrlich'in muʻâfiyet-i fâʻilesini muʻâfiyet-i münfa‘ileye tebdîl 
ü tahvîl etdim. Sizi tamâmıyla te’mîn ederim ki, hayvânât üzerinde de-
falarca icrâ-yı tecârüb ederek netîcede telkîh (aşılama) ile muʻâfiyet ara-
sındaki irtibâtı ayân beyân görüp bulduğum zamân hisseylediğim zevk u 
sürûru ömrümün hiçbir devir ve ânında duyamamışdım. Bu tedkîkât sâye-
sinde kuşpalazı masl-ı şâfîsinin mâhiyeti ve tarz-ı teʼsîri hakkındaki silsi-
le-i mu‘ammeyât birbirini müteʻâkib münhal oluyordu!

Netâyic-i tedkîkâtımı hulâsaten beyân etmek lâzım gelirse, TC mâdde-i 
müessiresini, teʼsîrât-ı devâiyesini ibtâl edebilecek diğer mevâddan ayır-
mak için basillerden üç nev‘ mevâd istihsâl eylediğimi söyleyebilirim:

1-Mikrobun sâf suda eriyebilen ve bir teʼsîr-i tahammürîye [151] mâlik 
olabilen bir mâdde-i müessiresidir. Koch'un tüberkülini de bu mâddede 
dâhildir. Bu mâdde Marburg Dârülfünûnu Nebâtât Mu‘allimi Arthur Ma-
yer'in bulduğu volutine'in levnî, hikemî ve kimyevî bütün evsâfını hâizdir. 
Ben bu mâddeye TV nâmını veriyorum.

2-Hubeybî, bir milh-i mu‘tedilde (meselâ tuzda) münhal bir mâddedir. 
Buna TGL diyorum. Bu mâdde de Koch'un tüberkülini gibi semdârdır.

3-Küûl, kloroform ve eterde münhal birçok mevâdd-ı semmiye.
İşte verem basilleri bu üç nev‘ mevâddan âzâde edildikden sonra ba-

sillerin bedenlerinden ibâret bir mâdde kalır ki, buna da basilin bakıyyesi 
(rest bacillus) diyorum.

Bu rest bacillus, verem mikroblarının şeklini ve bütün evsâf-ı telev-
vüniyesini hâizdir. Bu, bazı muʻâmelât ve istihzârât ile büsbütün bî-şekl 
ve birçok hayvânâtın lenf hücreleri tarafından doğrudan doğruya kâbil-i 
imtisâs bir hâle getirilebilir.

Hayvânâtın lenf hücreleri bu bî-şekil mâddeyi daha ziyâde tasfiye ve 
tahvîl eder. Fakat kendileri de bu esnâda fennen "oksifil" ve "eozinofil" 
denilen hâlet-i televvüniyeyi almış olurlar. İşte bu hücrelerin, TC mâdde-
sinin teʼsîriyle dûçâr oldukları istihâle ne kadar ilerlerse o uzviyetin verem 
mikroblarına karşı mukâvemet ve muʻâfiyeti de o kadar artar.
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Garîbi şu ki, artık hâssa-i neşv ü nemâsını gâib etmiş olan bu TC mâd-
desinin kendisi de dâhil olduğu bedende verem habbecikleri, edrân husûle 
getirebilir. Fakat bu vechile husûle gelen deren, verem habbeciği ne teceb-
bün eder ne de yumuşayıp [152] takarruh eder. Bu edrân vaktiyle meşhûr 
Laennec'in "hubeybât-ı sincâbiye" nâmını verdiği habbeciklerdir. Demek 
TC mâddesi Laennec'in "irtişâh-ı sincâbî" ve "irtişâh-ı hülâmî"sini hâsıl 
edebilir.

Veremli bir öküzün ciğerlerinde husûle gelen verem habbecikleri

Fakat diğer tarafdan birçok âlimlerin de kendi laboratuvarlarında çalış-
maları ve kendilerine tevdî‘ eylediğim devâyı hayvânlar üzerinde tecrübe 
ve tatbîk ederek teʼsîr-i şifâ-bahşını tedkîk etmeleri ve bu ilâcın şimdiye 
kadar sâha-i müdâvâta konulanlardan büsbütün başka bir teʼsîri hâiz oldu-
ğunu teslîm etmeleri elzemdir.

Bilirsiniz ki, şimdiye kadar Mu‘allim Koch'un TR nâmıyla beyân eyle-
diği tüberkülin, Maragliano ve Marmorek'in [153] masllarıyla bir devâ-yı 
mahsûs gibi telâkkî edilen diğer birçok müstahzarâtın vereme karşı bir 
teʼsîr-i vâkî veya şâfîyi hâiz oldukları →
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Müteverrim bir insânın balgamıyla veremleşdirilmiş bir öküzün akciğeri ki, 
verem-i beşerînin öküzlere de geçebileceğini göstermekdedir.

ileri sürüldü. Fakat, yine bilirsiniz ki, sonraları diğer müşâhidîn ve mücer-
ribîn o ilâclarda böyle bir teʼsîr bulamadılar.

[154] Demin isimlerini saydığım zevât-ı muhteremeden daha mes‘ûd 
olduğumu ümîd ederim ve umarım ki, Marburg'a avdet eder etmez ilâcı-
mı yed-i ihtimâm ve tecrübelerine tevdî‘ edeceğim erbâb-ı ilm ve mesâʻî 
kendi ameliyâthânelerinde icrâ-yı tecârüb ederek benim erdiğim netâyic-i 
kat‘iyeye erer ve bulduğum devânın şâfî ve kat‘î olduğunu tasdîk ederler.

Bugünkü teblîgâtımın bundan 15 sene evvel kuşpalazı masl-ı şâfîsi 
hakkındaki teblîgâtımı az çok tahattur etdirdiğini unutmamanızı ricâ ede-
rim. O zamânki keşfim hakkındaki kanâʻat-ı vicdâniyem bugün artık bü-
tün cihân tarafından parlak ve şa‘şa‘adâr bir sûretde tasdîk edilmiş ve o 
devâ-yı şifâsâzın meziyetini inkâr edecek kimse kalmamışdır.
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Fakat o teblîgâtım ancak dört sene sonra bütün etıbbâ tarafından kabûl 
ve tasdîk edildi. Çocukları kırıp geçiren o mühlik hastalığa galebe çalmak 
husûsunda muhibb-i azîz ve mübeccelim Doktor Emile Roux bana ibzâl-i 
muʻâvenet etmeseydi, beyânât-ı fenniyemin ehemmiyetini ve doğruluğu-
nu herkese teslîm etdirmek için daha birçok zamân beklemeğe mecbûr 
olacakdım!...

Keşfeylediğim bu yeni verem ilâcının umûm tarafından mazhar-ı kabûl 
olması ve bundan bir fâide-i tatbîkiye istihsâl edilmesi için daha ne kadar 
bir müddet beklenilecekdir? Bunu ta‘yîn edemem. Mesʼelenin hallinde 
sa‘y ü gayrete olan ibtilâ ve muhabbetim, faʻâliyetim, hurdebînî ve tecrü-
bevî ameliyât ve icrââtdaki meleke ve mahâretim, husûsuyla Doktor Roux 
gibi değerli ve keşfiyât husûsunda pek büyük [155] bir kuvvet ve dirâyet 
sâhibi, nâmûs ve liyâkati her türlü şevâib-i iştibâh ve menfa‘atperestîden 
âzâde ve masûn bir refîk-i mesâʻînin lütf-ı muʻâvenetine mazhariyetim 
gibi birçok esbâb u vesâilin dahl ü teʼsîri vardır!..

Umarım ki, gelecek verem kongresi "verem-i beşerîye galebe" sadedin-
de birçok terakkiyât ve muvaffakiyâtın kayd u zabtıyla vâyedâr-ı hat ve 
sürûr olur".

Beynelmilel Verem Kongresi'nin Mukarrerâtı

1. İlm-i Emrâz Şuʻbesi'nin Mukarrerâtı
1-Lüpüslüler (deri veremi) için ayrıca hastahâne ve ameliyâthâneler ya-

pılarak husûsuyla taşralarda tedâvîsiz kalan lüpüslüler bu hastahânelerde 
taht-ı tahaffuz ve tedâvîye alınmalıdır.

2-Birçok tecârüb ve mesâʻî-i fenniye-i cedîde veremli hayvânlardan sa-
ğılan sütlerin mikroblu olduklarını, bunlarla ve hazım tarîkıyla veremin 
sirâyet ve intikâl edebileceğini isbât ve kabûl etdirdiğinden;

Evvelâ, inek ahırlarının sür‘at ve ehemmiyet-i mümkine ile tahaffuz ve 
tarassud-ı baytarî altına alınmaları,

Sâniyen, mekteb, hastahâne, kışla gibi umûmî yerlere verilecek sütlerin 
Pasteur usûlünce ta‘kîm edilmesi veya kaynatılması, çiğ olarak kullanı-
lacak sütlerin ise mutlakâ tüberkülin [156] şırıngasıyla veremden âzâde 
olduğu ta‘ayyün eden hayvânâtdan alınmış olması iktizâ eder.



1745

2. Verem-i Cerrâhî Şuʻbesi'nin Mukarrerâtı
3-Verem-i cerrâhîye uğrayan hastalar için ayrıca hastahâneler yapılmalı 

ve bu iş için mütehassıs cerrâhlar yetiştirilmelidir.
Her iki şuʻbe birleşerek şu mühim tedbîri ittihâz etmişlerdir: 

Mâbeyn-i Hümâyûn-ı Cenâb-ı Mülûkâne etıbbâsından Mekâtib-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Emrâz-ı Umûmiye Mu‘allim-i fahrîsi Müşîr devletlü Nafiz Paşa 

hazretleri
S. E. le Maréchal Nafiz Pacha
Médecin du Palais Impérial

Prof. honoraire à la Faculté de Médecine

Veremin insândan insâna geçmemesi için çalışıldığı kadar inek ve 
öküzlerden de insânlara geçmesine mâniʻ olmalı ve bunun için îcâb eden 
tedâbîr-i tahaffuziye ve vikâiyeye tevessül edilmelidir.

3. Çocukları Veremden Hıfz ve Vikâye Şuʻbesi'nin Mukarrerâtı
[157] Verem sârî bir hastalıkdır. İnsân vereme hemen dâima çocukluk-

da ve âile ocağında musâb olur. Kâhillerdeki verem çok defa çocuklukda 
iken kalmış, anlaşılamamış bir veremdir.

Binâenaleyh, vereme galebe çalmak için çocukları veremden hıfz ve 
vikâyeye çalışmak kadar müessir ve kıymetdâr bir tedbîr olamaz. Verem 
mikrobunun girdiği yer boğaz, akciğer, bağırsak ve deriden hangisi olursa 
olsun, en mühim vâsıta-i tahaffuziye âile arasındaki sirâyetin önünü al-
makdır.



1746

Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Emrâz-ı Dâhiliye ve Serîriyât-ı Dâhiliye 
Mu‘allimi Ferîk sa‘âdetlü Feyzi Paşa hazretleri

S. E. le Prof. Feïzullah Pacha

Veremden muhâfaza edilemeyen çocuklarda ise illet gerek akciğerlerde 
ve gerek lenf bezlerinde olsun, vaktiyla teşhîs edilir ve vakit geçmeksizin 
tedâvîsine çalışılırsa kolay kolay şifâyâb olur.

Çocukdaki verem vaktiyla bilinir ve dikkatlice tedâvî edilirse, hastalık 
tamâmıyla şifâyâb olmasa bile, hiç olmazsa kapalı ve mahfûz kalır ki, bu 
da az bir kâr değildir.

İşte bütün bu cihetleri nazar-ı dikkate alan kongre de şu tedâbîr-i [158] 
müessirenin sür‘at-i ittihâzını arzu ve teklîf etmekdedir:

1-Âilesi içinde yaşayan bir çocuğu veremden sakınmak için:
a) İskân edilen ev hıfz-ı sıhhate muvâfık olarak yapılmış olmalı ve pek 

temiz tutulmalı,
b) Çocuğa verilecek sütü kaynatmalı veya usûl-i kavâ‘id-i mahsûsasına 

tevfîkan ta‘kîm etmeli,
c) Evde bir veremli varsa âilenin sağlam çocuklarını evden olabildiği 

kadar uzak bulundurmalı, fakîr çocukları da onlara mahsûs olmak üzere 
yapılmış ve yapılacak olan müessesât-ı sıhhiyeye tevdî‘ etmeli,

d) Hıfz-ı sıhhat-i şahsiyeyi, yoluyla beslenmeği, evlere bol bol havâ 
ve ziyâ sevk edilmesini iltizâm ederek hayâtının büyük bir kısmını evde, 
dört duvar arasında geçiren kadınları ve çocukları veremden sakınmağa 
çalışmalı.
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2-Mektebe devâm eden çocukları veremden muhâfaza ve vikâye için: 
a) Oturdukları yerin, mekteb eşyâsının temizliğine, sıhhiyetine dikkat 

etmeli, 
b) Şâkirdânı taʻtîl zamânlarında kırlara, havâsı mu‘tedil sâhillere götür-

meli, mekteblerde hıfz-ı sıhhat tedrîsâtına pek ziyâde ehemmiyet vermeli 
ve çocuklara açık havâda yaşamanın, terbiye ve mümâresât-ı bedeniyenin, 
geniş geniş nefes almanın, temizliğin, yıkanmanın ehemmiyet ve lüzûmu-
nu ve sûret-i icrâsını iyice öğretmeli, hele leylî mekteblerde açık havâda 
yaşamak, iʻtidâl dâiresinde [159] jimnastik yapmak gibi nikât-ı mühimme-
ye fevkalâde bir ehemmiyet verilmeli,

c) Mekteblerde çocukları Mu‘allim Grancher'nin vaz‘ ve te’sîs eylediği 
usûl ve kavâ‘ide tevfîkan ciddî bir muʻâyene-i tıbbiyeden geçirerek ve-
remlenmiş olanları ayırmalı,

d) Müteverrim veya teverrüme müsta‘id olduğu tebeyyün eden çocuk-
ları iyice ve yoluyla beslemek ve uzunca bir müddet tebdîl-i havâya gön-
dermek gibi tedâbîr ile şifâyâb etmeğe çalışmalı.

3-Veremli fakîr çocuklara da muʻâvenet-i insâniyet-perverânede bulu-
narak zavallıları yüksek yerlerde ve açık havâda tedâvî etmeli ve bu gibi 
etfâlin muhâfaza ve müdâvâtına tahsîs edilmiş olan müessesât-ı hayriyeyi 
de çoğaltmalıdır.

4.Hıfz-ı Sıhhat-i İctimâ‘î ve Muhâfaza-i Küûl Şuʻbesi'nin Mukarrerâtı
1. Her memleket kendi veremlileri için âdât ve müttehazât-ı câriye ve 

menâbi‘-i iktisâdiyesine göre müteʻaddid sanatoryumlar ve veremhâneler 
yaptırmalı, 

a) İnsâniyeti veremden muhâfaza için ittihâz edilen tedâbîr arasında sa-
natoryumlarla veremhânelerin birer mevki‘-i mahsûsları vardır. Umûma 
küşâde veremhâneler te’sîsinden maksad halkı veremden muhâfaza etmek, 
herkese bir terbiye-i sıhhiye vermek ve fakîrlere muʻâvenet eylemekdir.

Bu veremhânelerden memleketde veremin ne derecelerde tevsî‘-i tahrî-
bât eylediği de anlaşılır.

Sanatoryumlar akciğer veremlilerinin kâbil-i şifâ ve az çok [160] ifâ-
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kat-pezîr olanlarına mahsûs hastahânelerden ibâretdir. Bunlar hem vesâit-i 
tahaffuziye hem de vesâil-i terbiye-i umûmiye hizmetini îfâ eder.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Serîriyât-ı Dâhiliye Mu‘allimi 
Ferîk sa‘âdetlü Zoéros Paşa 

hazretleri
S. E. le Prof. Zoéros Pacha

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Serîriyât-ı Dâhiliye Mu‘allim-i 
Sânîsi Doktor sa‘âdetlü Celâl 

İsmail Paşa
S. E. le Prof. Djélal Ismaïl Pacha

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Hıfz-ı 
Sıhhat ve Müdâvât-ı Sıhhiye 

Mu‘allimi Mîralây izzetlü Fahri 
Beyefendi

M. le Prof. Fakhri Bey

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Serîriyât-ı Dâhiliye-i Mütenevvi‘a 
Mu‘allimi Kâimmakâm Süleyman 

Numan Bey
M. le. Prof. Suleyman Nouman Bey
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Şehremâneti Meclis-i Sıhhiye 
aʻzâsından sa‘âdetlü Zambako 

Paşa hazretleri
S. E. le Dr. Zambaco Pacha

[161] Doktor Mösyö Mühlig
M. le Dr. Von Mühlig, Le Père

b) Vereme karşı ittihâz edilecek tedâbîrin en mühim ve mu‘tenâsı "hıfz-ı 
sıhhate muvâfık ve kâbil-i iskân meskenler inşâsı"dır.

2. Bir memleketde veremden ne kadar vefeyât husûle geldiğini bildire-
cek bir istatistik tanzîmi için her şeyden evvel vefeyât-ı →

Saʻâdetlü Doktor Jacques 
Mandille Paşa

S. E. le Dr. J. Mandille Pacha

Saʻâdetlü Doktor Ormanyan 
Efendi hazretleri

S. E. le Dr. Ormanian
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[162] umûmiyenin esbâbını îzâh edebilen bir istatistik cedveli tertîb edil-
melidir. Memâlik-i muhtelifenin vefeyât istatistikleri 1900 kongresinin 
tertîbâtı vechile yapılmalıdır.

3. Verem en intânî ve en sârî bir hastalık olduğundan bir tabîb tarafın-
dan muʻâyene edilen müteverrimlerin sıhhiye dâirelerine ihbâr edilmesi 
usûlü ta‘mîm ve kâffe-i memâlike teşmîl edilmelidir.

Bir müteverrimin evi, eşyâsı kemâl-i dikkat ve iʻtinâ ile tathîr ve ta‘kîm 
edilmeli ve bu yoldaki usûl ve kavâ‘id-i tathîriye ve onun tamâmî-i icrâsı-
nı te’mîn eden kavânîn-i kat‘iye kemâl-i sür‘at ve ehemmiyet ile neşir ve 
ta‘mîm ve tatbîk edilmelidir.

4. Hıfz-ı sıhhat-i umûmiye ile alâkadar olanlar mekteb, kışla, fabrika 
gibi izdihâmgâh olan yerlerde veremin birinden diğerine sirâyet ü intişârı-
na mümâna‘at edilmesi için en serîʻ ve en kat‘î tedâbîre tevessül etmelidir.

5. Mesâkin:
a) Ev pencerelerinden vergi alan Fransa vesâire gibi memleketlerde bu 

vergi lağvedilerek herkesin evine istediği kadar pencere açmasına ve havâ-
yı sâfdan keyfe mâ yeşâ᾽ müstefîd olmasına müsâʻade edilmelidir. 

b) Veremin büyük bir şehrin muhtelif mahallerinde ne yolda mütevez-
za‘ olduğu, dâire ve esbâb-ı tevzî‘ ve tahrîbâtı taharrî edilmelidir. 

c) Yollar, câddeler, sokaklar her tarafdan bol bol havâ ve ziyâ alacak 
vechile te’sîs ve küşâd edilmelidir.

d) Bundan böyle, câddelerin eni ve duvarların yüksekliği [163] o vechile 
tanzîm ve tertîb edilmelidir ki, ziyâ-yı şems hiç olmazsa duvarın zemînin-
den zirvesine kadar, hemen her noktasına günde birkaç sâ‘at çarpabilsin.

e) İç avluların eni de aynı vechile geniş olmalı ve güneş avlunun her 
tarafını kaplayabilmelidir.

f) Her oda ziyâ ve havâyı ya sokakdan veya geniş avludan almalı.
g) Yapılacak bir evin kâffe-i aksâm ve müştemilâtı iyice tedkîk ve 

mütâlaʻa edilmeli ve hiçbir tarafında sıhhati ihlâl edebilecek bir teraşşuh 
olmadığı taht-ı te’mîne alınmalı. Bu husûsda en ziyâde nazar-ı dikkate alı-
nacaklar, âlât-ı teshîniye ve soba borularıdır. Çünkü bunlardan intişâr ede-
bilecek humz-ı fahm pek muzır ve mühlik bir gazdır.
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h) Ziyâ-yı tabî‘î ile tenvîr edilemeyen bir odada katʻiyen oturmamalıdır.
ı) Bir müteverrimin oturduğu bir ev veya dâire iyice ve kemâl-i dikkatle 

tathîr ve tanzîf edilmedikçe bir başkasına îcâr edilmemelidir.
i) Odalara havâ ve ziyâ sevk eden avluların üzeri hiçbir bahâne ile ve 

hiçbir vakit cam vesâir bir şey ile kapatılmamalı ve avlular mümkün oldu-
ğu kadar sokaklara, câddelere açılmalı ve havâ-yı dâhilîyi nakil ve tecdîde 
müsâʻid olmalıdır.

6. Sıhhat-i umûmiyenin muhâfazasına müte‘allik kavânînin tatbîki bir-
çok memleketlerde netâyic ve fevâid-i hasene ve mümtâze te’mîn edil-
diğinden müteverrimînden kalan eşyâ ve metrûkât-ı mülevveseyi cüz’î 
tazmînât mukâbilinde istihlâk ve ihrâk etmekden ibâret olan bu kavânîn 
umûm memleketlerce kabûl ve tatbîk edilmelidir.

Almanya Hastahânesi 
etıbbâsından Mösyö Mortman

M. le Dr. Mortman

[164] Fransa Hastahânesi 
etıbbâsından Mösyö Ephtiboulis

M. le Dr. Ephtiboulis

7. Şehirlerin ve mahallelerin hîn-i tarh ve inşâsında mahalleler arasında 
mümkün olduğu kadar geniş meydânlar ve vâsi‘ sâhalar bırakılmalı ve 
burada fukarâ-yı ahâlî için bâğçeler ve gezinti mahalleri te’sîs edilmelidir.
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Şehremâneti Meclis-i Sıhhiye 
aʻzâsından Doktor Noulis Efendi

M. le Dr. Noulis

Almanya Hastahânesi 
etıbbâsından Mösyö Feriç Mühlig

M. le Dr. Von Mühlig, Le fils

Haseki Nisâ Hastahânesi 
etıbbâsından sa‘âdetlü Kemal 

Beyefendi hazretleri
S. E. le Dr. Kémal Bey

[165] Mekteb-i Tıbbiye-i 
Mülkiye-i Şâhâne Serîriyât-ı 
Dâhiliye Mu‘allim-i Sânîsi 

izzetlü Rıza Nuri Bey
M. le Dr. Riza Nouri Bey
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8. Tedrîsât-ı Beytiye:
Kız mekteblerinde ileride zevce ve vâlide olacak olan genç kızlara ev-

lerini nasıl ve ne yolda temiz tutabilecekleri tatbîkî ve amelî bir tarzda 
öğretilmeli, bunlardan başka Tedbîr-i Menzil, Tegaddî-i Usûlî ve İktisadî, 
kâbil-i ictinâb hastalıklardan, husûsuyla →

Doktor Agopyan Efendi
M. le Dr. Agobian

Doktor Torkomyan
M. le Dr. Torkomian

[166] veremden nasıl sakınılabileceği gibi cihât-ı mühimme dahi erbâb-ı 
belâgat ve ihtisâs tarafından takrîr ve tedrîs edilerek o genç müfekkirelerde 
ciddî ve gayr-ı kâbil-i tezelzül bir kanâʻat-ı tâmme hâsıl edilmelidir.

9. Küûlün mazarrâtı hakkındaki neşriyâta pek büyük bir vüs‘at ve 
ehemmiyet verilmeli ve verem ile dâ-i küûl arasındaki münâsebât-ı karîbe 
herkesin nazar-ı fehm ve dikkatine çarpdırılmalıdır.

10. "Nezâfet-i bedeniyeye riʻâyet" usûl-i sıhhîsinin her tarafda ta‘mîmi-
ne çalışılmalı, ucuz ve sıhhî duşlar ve hammâmlar inşâ edilmeli ve ham-
mâm parası yirmi paradan aşağı indirilmelidir.

11. Hemen her orduda asker arasında da müteverrimler çoğalmağa baş-
ladığından kışla ile kışlanın bulunduğu şehirdeki kahvehâne, birahâne, lo-
kanta ve aşçı dükkânı gibi askerlerin devâm ve iskân edecekleri yerlerin 
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tathîrât ve tanzîfâtına pek ziyâde dikkat edilmeli ve askerin ahvâl-i sıhhi-
yesi daha ziyâde nazar-ı dikkat ü iʻtinâya alınarak askerlere emrâz-ı sâri-
ye ve intâniyeden ne yolda muhâfaza-i nefs edebilecekleri lisân-ı sehl ve 
münâsib ile anlatılmalı, etıbbâ-yı askeriye dahi kur‘aya alacakları acemî-
leri ve silâh altına alınmış askerleri ferden baʻde-ferdin yoklayarak gö-
ğüslerini usûl-i müte‘addide-i mahsûsasına teba‘an muʻâyene etmeli ve 
içlerinde açıkdan açığa verem olanlarla veremi kâbil-i sirâyet olanları alây 
veya taburdan ihrâc ve teb‘îde çalışmalı ve o gibi hastaların iskân eyledik-
leri koğuşlarda tanzîfât ve tathîrât icrâ etdirmelidir.

12. Tathîr ve tanzîf-i mesâkin mecbûriyeti herkesin →

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Emrâz-ı Umûmiye Mu‘allimi 
Kolağası rifʻatlü Neşet Osman 

Bey
M. le Prof. Néchat Bey

[167] Şehremâneti Meclis-i 
Sıhhiye aʻzâsından Doktor izzetlü 

Ohannes Horasancı Efendi
M. le Dr. O. Khorassandji

fikrinde yerleşmeli ve hıfz-ı sıhhate muvâfık olmayan meskenlerin bir 
hâl-i münâsib ve sıhhîye ifrâğına çalışılmalıdır.

13. Her memleketde hastalıklara ve bâ-husûs vereme karşı →
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Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
İlmü'l-Emrâz Mu‘allimi Doktor 

Mazhar Hüsnü Bey
M. le Prof. Mazhar Bey

Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i 
Şâhâne Serîriyât-ı Dâhiliye 
Mu‘allim Muʻâvini izzetlü 

Doktor Galib Ata Bey
M. le. Dr. Galib Ata Bey

[168] sigortalar te’sîs edilerek isteyenlerin, husûsuyla işçilerin bu yolda 
nefislerini sigorta etdirmelerine müsâʻade edilmeli ve bu vechile "vereme 
karşı sigorta" usûlü ta‘mîm edilerek hastalığın bir de bu yüzden iktisâdi-
yen def‘ u izâlesine çalışılmalıdır.
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[169] BİR HÂTIRA9

Muhterem hastam! Bilmez misiniz, kış mevsimi hastalara o kadar iyi 
gelmez? Bir-iki ay sonra Nisan gelir. Bahârın, otların, çiçeklerin tarâvet-i 
behîcesi, güzel kokuları etrâfa yayılır, havânın safveti bütün sıkıntılarınızı 
giderir. Yazın kırlarda, sayfiyelerde güzel bir devre-i nekâhet geçirirsiniz. 
Kış başladı mı, hiçbir zamân güneşsiz kalmayan bir iklîmde tebdîl-i havâ 
edersiniz. Oralarda semâ dâimâ mâvi, çiçekler dâimâ rengîn, dâimâ tâze, 
her şey yeni, her şey güzel…

Hastamdan ayrılırken zavallıya hep böyle ümîdler, neşʼeler, tesliyetler 
veriyor, âlâm-ı devâ-nâ-pezîrini böylelikle uyutmağa çalışıyordum.

Ben böyle tesliyetler verdiğim hâlde, zavallı marîze müdhiş bir seratân-
dan ölmek üzere idi. Birkaç gün daha yaşayabileceği şübheli idi. Kuvvet-
siz, solgun, bitkin bir hâlde yine yaşamak, esâsen ve hakîkaten bir ömr-i 
âlâm ü ekdâr olan şu hayât-ı fâniyeye pek şiddetli bir hırs ve garîb bir 
sevk-i tabî‘î ile sarılıp kalmak istiyordu!

Kır ve perîşân birkaç turre saçın çerçevelediği buruşuk çehresinde iler-
lemiş bir yaşın izleri, buruşuklukları ve bir seneden beri temâdî eden bir 
azâb-ı fecî‘ hayâtın âsâr [170] ve intibâ‘ı bedîdâr olduğu hâlde yine nâ-
sıye-i hâlinde garîb bir asâlet ve sâfiyet parıldamakda idi. Son dereceye 
varan tevekkül ve tahammülü, safvet-i rûhu o buruşuk çehreye başka bir 
tarâvet veriyor ve zavallı kadın o hâliyle her türlü ihtirâm u merâhime 
şâyân görünüyordu. Bîçâre, hayât-ı alîlesinin bütün bakâyâsına melce olan 
ve hummânın teʼsîriyle parlak, küşâde ve müteellim bir vaz‘ -ı istirhâm 
alan gözlerini gözlerime dikiyor ve orada bir va‘d-i şifânın îmâ ve iş‘ârâtı-
nı okumak istiyordu!

"-Teşekkür ederim doktor dedi, teşekkür ederim. Sözleriniz hoşuma gi-
diyor. Pek za‘îf düşdüm. Allah beni evlâdcığızımdan bu kadar erken ayır-
masın! Onun yavrucaklarını kucaklayıp sevmedikçe ölmek istemem…"

Hasta muttasıl söylüyordu. Fakat bende dinleyecek hâl kalmamışdı. 
Hazîn bir hâtıra bütün rûhumu sarsmış ve benimle şu zavallı hasta kadın 
arasında bir râbıta-i fecî‘a te’sîs etmişdi. Gözlerim hastanın za‘îf çehresine 
saplanmış gibi idi. Hasta odasının loşluğunda, sükûnet-i kasâvet-âverinde 
birdenbire başka bir çehrenin hutût-ı nizârını görüyor ve rûhumda ebe-

9  Fransızcadan terceme.
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diyen tanîn-endâz olacak bir lahn-ı fecî‘, bir sadâ-yı müessir ve dil-hırâş 
işidiyordum. Ölümün ilk perdelerine bürünerek âdetâ peydâ-yı şeffâfiyet 
eden bu hasta çehresinde aynı yaşda, aynı âlâm ile telef olan sevgili anne-
ciğimin hayâlini görür gibi oluyordum.

Annemden ayrıldığım günü, bu bir dakîka zarfında tekrâr yaşadım. Ar-
tık susmuşdum. Anneciğimin bâlîn-i ihtizârında imişim gibi dudaklarımda 
hazîn bir tebessüm-i tesliyet, bir ifâde-i şefkat ü meveddet [171] bedîdâr 
olmuş ve kalben şu duʻâya başlamış idim: "Yâ Rabbî! Bu hayâtı sen ver-
din, merhamet et, ıztırâbını da sen azalt!..."

Hastanın nazar-ı sâbitine bakdıkça bu yorgun ve müteellim gözlerin 
evvelce gâib eylediğim muhterem vücûda kendisi için ağlayan evlâdcı-
ğından bir hâtıra, bir hayâl-i tebessüm götüreceğini düşünüyor ve ölüme 
hâzırlanan bu rûh-ı müteellimin benden ona selâm teblîğ edeceğine kâil 
oluyordum.

Birdenbire ayağa kalkdım. Hastanın bana vedâʻ için uzatdığı kuru ve 
za‘îf eli alırken içim sızladı, gözlerim yaşardı ve istemediğim hâlde o sap-
sarı nâsıyeyi bî-ihtiyâr okşadım, öpdüm!... Kendimi tutamayarak ağlama-
ya başlayınca hemen dışarı çıkdım ve bu vedâ‘-ı rikkat-engîzi günlerce 
unutamayarak bilâ-ârâm ve sükûn dolaşdım, durdum.

[172] EBUBEKİR-İ RÂZÎ

Etıbbâ ve ulemâ-yı İslâm'ın mesâʻî ve efkârını hakîkî bir "eser-i dehâ" 
gibi kabûl etdirmeğe sevk eden fudalâ-yı kirâmdan biri de Ebubekir-i 
Râzî'dir. Efkâr-ı ulviye ve vesîʻası, metânet ve belâgat-ı beyânâtı, müşâ-
hedât-ı dakîkası, tenevvü‘-i tecârüb ve maʻlûmâtı ile târîh-i fünûnda pek 
müstesnâ bir mevki‘-i muʻallâ ihrâz eden bu koca dâhînin adedi 226'yı 
mütecâviz âsârının yalnız esâmîsine bile atf-ı nazar-ı dikkat edilirse bugün 
Avrupa'da dahi pek nâdir zekâların sermâye-i temeyyüz ve mübâhâtı olan 
hakîkî ve bî-hudûd bir tebahhurun "Calinos-ı Arab" unvân-ı mefharetini 
alan bu koca nıhrîrde tamâmıyla tecellî-sâz ve şu‘le-i vukûf ve irfânının 
bütün cihâna şa‘şa‘a-endâz olduğu tasdîk ve teslîm edilir. Felsefe, tıb, 
kimyâ, ulûm-ı riyâziye ve hey’et-i nücûma ta‘alluk eden âsârı arasında o 
zamânlardan iʻtibâren yavaş yavaş her tarafa intişâra başlamış olan şar-
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latanlık, tabîb vesâire hakkında kaleme alınan ilk mücelledât-ı ber-güzî-
deden ibâret kıymetdâr kitâblar da vardır. Bunlar Calinos-ı Arab'ın her 
maʻnâsıyla hakîm, muktedir, muktedâ bih ve halûk bir üstâz-ı pür-fezâil 
olduğunu vâzıhan irâʼe ve isbât etmekdedirler.

Muhammed Ebubekir bin Zekeriya er-Râzî, Hicretin 240'ıncı senesine 
doğru Horasan mülhakâtından Rey şehrinde dünyâyaya gelmişdir.

[173] Allâme Râzî, Bağdad'da gece gündüz tecârüb-i kimyeviye ile uğ-
raşır, bir mâdde-i kimyeviyeyi defalarca taktîr ve tersîb eder ve bu vechile 
eşbâh-ı mevcûde arasında hayâl meyâl görmeğe →

Ebubekir-i Râzî

başladığı, hakâyık-ı eşyâyı tedkîk ve taʻkîbe sarf-ı ömür ve nakid eyler 
idi. Küûlü vesâir bazı mevâdd-ı kimyeviyeyi keşfeden Râzî'dir. Ebubekir-i 
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Râzî gâyet hâzık bir tabîb idi. Etıbbâ arasında "Mücerrib" sıfat-ı fâhiresini 
hâiz idi.

[173 mükerrer] Üçüncü asr-ı Hicrîde Rey, İran'ın en meşhûr şehirle-
rinden biri olup ahalîsinin zekâvet ve ferâset-i fıtriyeleri, mektebleri, mü-
essesât-ı ilmiyesi ile meşhûr idi. Bu mekteblerde en ziyâde felsefe, tıb ve 
sanâyi‘-i nefîse tedrîs edilirdi.

Râzî küçüklüğünde ulûm-ı ibtidâiyeyi bu mekteblerde öğrenmişdi. Yir-
mi yaşına girince Rey tüccârından olan pederi Zekeriya oğlunu meslek-i 
ticârete sevk etmek istiyordu. Râzî ise büyüdükçe ulûm ve maʻârifden, 
ta‘allüm ve tefekkürden lezzetyâb olmağa başlamış ve en ziyâde musiki 
san‘at-ı nefîsesine peydâ-yı nisbet etmeğe çalışmışdı.

Râzî yaşı yirmiyi geçtiği hâlde musikiden başka bir şey bilmediğini 
anlayınca ciddî ve mühim bir tahsîl görmeğe karâr vermiş ve tahsîl-i ilme 
felsefeden başlamışdır. Sırasıyla riyâziyât, hikmet-i tabî‘iye, ilm-i hey’et, 
târîh-i tabî‘î, ahlâkiyât vesâirede iktisâb-ı behre ve vukûf etdi. Bütün Arab 
mekteblerinde, Yunan-ı kadîm mekâtib-i irfânı gibi, felsefe tıbdan evvel 
tahsîl edilir ve bu vechile felsefe ulûm-ı tabîʻiyenin miftâhı ve lâzımesi 
sayılırdı.

Râzî'nin ilm-i tıbdaki üstâdı Taberî idi. Bu vechile tahsîlini İran'da az 
çok ikmâl eden bu koca dâhî, ulemâ-yı meşhûre-i ümmetin eserine ik-
tifâen devr u seyâhate çıkdı. Suriye'den Mısır'a, oradan Endülüs'e gitdi. 
Hattâ Endülüs bilâd-ı meşhûresinden Kurtuba'da uzunca bir müddet ârâm-
güzîn olarak epey bir şöhret bile kazandı. Endülüs'den dönüşünde Mısır ve 
Asir'den geçerek doğruca Bağdad'a geldi.

Râzî Bağdad'a tıb ve ulûm-ı tabîʻiyede behre-i tâm sâhibi olarak gel-
mişdi. Bağdad ise o zamân bi'l-cümle erbâb-ı ilm ü ma‘rifetin haclegâh-ı 
kabûlü [174] gibi idi. Hulefâ-yı Abbasiye'nin himemât-ı ber-güzîdesiyle 
sadr-ı İslâm'da büyük bir Encümen-i Dâniş te’sîs edilmiş ve bütün cihânın 
ulemâsı Bağdad'a toplanmış idi. Şehirde bir rasadhâne, bir kimyâhâne, gâ-
yet büyük ve birçok geniş salonları hâvî mu‘azzam bir kütübhâne vardı. 
Ulûm ve sanâyi‘-i âliyeden behre-yâb olanlar için Bağdad'da kesb-i refâh 
ve iştihâr pek kolay ve neyl-i merâm için de doğrudan doğruya südde-i 
Hilâfet-i celîleye mürâcaʻatla arz-ı mâ fî'l-bâl kâfi idi.

İşte Calinos-ı Arab Bağdad'a gelince şehrin büyük hastahânelerinden 
birine müdür ve sertabîb ta‘yîn edilmiş ve mevkiʻ-i muʻallâyı en meşhûr 
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etıbbâ arasında icrâ edilen ma‘rûf bir müsâbaka ile kazanmışdır. Râzî 
tedrîsat-ı serîriye-i meşhûresiyle sît u nâmını her tarafa yaydığı bu has-
tahânede senelerce icrâ-yı tabâbet etmiş ve en meşhûr âsâr-ı tıbbiyesini 
bu bîmâristânda âh u enîn hastagân arasında yazmışdır. Bütün dünyâda 
ilk defa olarak muntazam serîriyât dersleri veren ve bir hastahânenin ne 
vechile teşkîl ve te’sîs ve ne cihetle tanzîm ve idâre edileceğini bir eser-i 
müfîd-i fennî ile beyân eyleyen Ebubekir-i Râzî'dir. Âsârından Kitâbu fî 
Sıfâtı Bîmâristân'ı bu bâbda mühim ve şâyân-ı dikkat maʻlûmâtı hâvîdir.

Râzî sonraları Bağdad'daki hizmet-i tedrîsiye ve tıbbiyesinden infikâk 
ederek maskat-ı re’si olan Rey'e gitmiş ve oralarda İran mülûkünden ba-
zılarının, husûsuyla Horasan ve Maveraünnehir sâhibi Mansur bin İsmail 
Hâkân'ın hizmet-i tabâbetine ta‘yîn edilmiş ve en meşhûr âsârından olan 
Künnâşü'l-Mansurî [175] nâmındaki mecelle-i tıbbını da bunun nâmına 
te’lîf ve tertîb etmişdir.

Râzî âhir-i hayâtına doğru iktidâr-ı ilmîsiyle acıklı bir tezâd teşkîl ede-
cek derecede fakr u sefâlete dûçâr olmuş ve bu bahtsızlığın bir sadme-i 
âhenîn-i vâpesîni olmak üzere niʻmet-i basardan bile mahrûm kalmışdır. 
Müverrih-i şehîr Ebu'l-Ferec'in Râzî hakkındaki şu rivâyeti ne kadar ib-
ret-âmîzdir:

"-Tabîb Ebubekir-i Râzî âhir ömründe a‘mâ oldu. Gözlerine bakdırmak 
üzere bir kehhâl çağırtdı. Kehhâl gözlerini dikkatlice muʻâyene etdikden 
sonra sebeb-i amâyı keşfetdiğini ve bir ameliye-i cerrâhiye icrâsına lüzûm 
gördüğünü ve bu ameliyâtı kemâl-i mahâretle yapacağını söyledi. Râzî 
kehhâle ancak gözün tabakât-ı teşrîhiyesini sayabildiği takdîrde ameliyâta 
râzı olabileceğini söyledi. Kehhâl ise gözün teşrîhine dâir pek az bir şey 
bildiğinden îrâd edilen suâle cevâb vermekden âciz kalınca Ebubekir-i 
Râzî: Daha gözün tafsîlât-ı teşrîhiyesini bilmeyen bir adam gözlerimi na-
sıl açabilir? Zâten dünyâyı uzun bir müddet gördüm. Artık görmekden de 
bıkdım: Bilâ-hüzn ve keder bu görmemezliğe kanâʻat edebilirim, dedi".

İşte koca Ebubekir-i Râzî, böyle kıymetli bir allâme, herkesden ziyâde 
hakkı olan envâ‘-ı sa‘âdet ve refâha göz yumup vedâ‘ etdiği gibi Hicretin 
320 senesine doğru acz ve sefâletin envâ‘-ı mihen ü meşâkkına tâb-âver-i 
mukâvemet olamayarak terk-i dağdağa-i hayât etmişdir.
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Ebubekir-i Râzî gençliğinde Bağdad, Nişabur, Rey hastahânelerini idâ-
re ve te’sîs etmiş, emrâz ve seyr-i emrâzı pek [176] yakından tedkîk ve 
ta‘mîke koyulmuş bir tabîb-i nıhrîr idi. Bütün taharriyâtında âsâr-ı Cali-
nos'u "metn-i mürâcaʻat" ittihâz eder ve sınâ‘at-ı tıbbın ez-her cihet terakkî 
ve tekemmülüne çalışırdı. Müşâhede ve tedkîkde, tecârüb-i serîriyede o 
kadar ileri gitmişdi ki, bütün cihân etıbbâsı ismini Mücerrib sıfat-ı fâhire-
siyle anarlardı.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Serîriyât-ı Hâriciye Mu‘allimi Operatör Müşîr 
devletlü Cemil Paşa hazretleri

S. E. le Maréchal Djémil Pacha
Prof. à la Faculté Médecine

Râzî yorulmak bilmez, cehd ve ikdâmdan bıkmaz bir sâ‘î-i bî-misâl idi. 
Hayât-ı tabâbetinde bir sâʻat bile boş durduğu görülmemişdi. Bir düziye 
okur, müşâhede ve tedkîk eder ve düşündüğü her şeyi yazardı. Bokrat mes-
lek-i felsefîsini pek iyi bilir ve kâffe-i maʻlûmât ve maʻârif-i beşeriyenin 
birbirine samîmî ve müşeyyed râbıtalarla muttasıl ve mütemâdî olduğunu 
söylerdi. Hele kimyâ ve riyâziyâtda hakîkaten yed-i tûlâ sâhibi olmuşdu.
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Ahlâk-ı meslekiyesi ise her zamân numûne-i imtisâl addolunmağa 
sezâvâr idi: Râzî iyi kalbli, şefîk, merhametli bir tabîb idi. [177] Başkala-
rının ıztırâbını teskîne koşmağı en mühim vezâifinden bilirdi. Ehibbâ ve 
eviddâsından paralar toplayarak fakîrlerin tedâvîlerine hasr u sarf ederdi. 
Müverrih-i şehîr Ebu'l-Fida, Râzî'yi:

"-Asrındaki etıbbânın imâmı, muktedâsı ve dehrin ferîd ve vâhidi" diye 
tavsîf etmişdir. 

Almanya Hastahânesi Operatörü saʻâdetlü Kamburoğlu Aleksandr Paşa 
hazretleri

S. E. le Dr. A. Cambouroglou Pacha
Opérateur à lʼHôpital Allemand

Müverrihîn-i tıbdan Arnold diyor ki:
"-Ebubekir-i Râzî'nin efkâr-ı meslekiye ve tıbbiyesi pek sarîh ve vâ-

zıhdır. Bir hastalığı teşhîs husûsunda hüküm ve karârını kemâl-i ihtiyât 
ile verir, fakat tedâbîr ve ameliyât-ı lâzımeyi metânet-i tâmme ile yapardı. 
İcrâ-yı san‘atdaki vukûf ve behresi, tecârüb ve tedkîkât-ı ilmiyesi şöhret 
ve iʻtibârını kat kat artdırmışdı. Kendisi serbest, ma‘kûl, nâmûskâr, müte-
şerri‘ ve pek mütevâzı‘ bir âlim idi…"

Râzî ulviyet-i tabâbeti takdîr ve hürmet-i meslekiyeyi nefsinde takrîr 
eden etıbbâ-yı muhteremedendir. Kitâbu fî Siyeri'l-Hukemâ, →
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Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Emrâz-ı Hâriciye Mu‘allim-i 

Evveli Ferîk saʻâdetlü Hayreddin 
Paşa hazretleri

S. E. le Prof. Khaïreddin Pacha

[178] Bahriye Merkez Hastahânesi 
Sertabîbi, Hey’et-i Sıhhiye-i 

Bahriye aʻzâsından Ferîk saʻâdetlü 
Kozma Paşa hazretleri

S. E. le Dr. Cosma Pacha

Gurebâ-yı Müslimîn ve Haseki Nisa 
Hastahânesi Operatörü saʻâdetlü 

Ahmed Nureddin Beyefendi
S. E. le Dr. A. Noureddin Bey

Opérateur à lʼHôpital des Femmes
Khasséki

Bulgar Hastahânesi Seroperatörü 
Doktor Yakubyan Efendi

M. le. Dr. Yahoub
Chirurgien en chef de lʼHôpital 

Bulgare, etc.

Risâle-i fî Mihneti't-Tabîbi ve Keyfe Yenbagî en-Yekûne Hâlihî fî Nefsihî 
ve Bedenihî ve Sîretihî ve Edebihî, Kitâbu Sırru't-Tabîb, Kitâbu Havâs-
su't-Telâmîz gibi âsârında tabîbin kadr-ı ictimâ‘î ve ahlâkîsi ne kadar âlî →
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Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Ameliyât-ı Cerrâhiye ve Mekteb-i 

Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne'de 
Serîriyât-ı Hâriciye Mu‘allimi Mîrlivâ 

saʻâdetlü Mehmed Nureddin Paşa
S. E. le Prof. Noureddin Pacha

[179] Bahriye Hastahânesi 
Seroperatörü Mîrlivâ saʻâdetlü Fikri 

Paşa
S. E. le Dr. Fikri Pacha

Opérateur en chef de lʼHôpital de la 
Marine Impériale

olduğunu tabîbin nefsine ve halka karşı olan âdâb u vezâifini ve telâmîz-i 
tıbbın havâss u vezâifini, hâsılı bügünkü terakkiyât-ı ahlâkiye ve ictimâ‘i-
yemizin Deontoloji (İlm-i Vezâif-i Etıbbâ) nâmıyla lüzûm →

Şifâ Hastahânesi Operatörü 
saʻâdetlü Fuad Süreyya Paşa

S. E. le Dr. Fuad Sureya Pacha
Opérateur à lʼHôpital (Chifa)

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Serîriyât-ı Hâriciye Mu‘allim-i 
Sânîsi Mîralây izzetlü Cemil 

Beyefendi
M. le Dr. Djémil Bey
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[180] ve ehemmiyetini takdîr etdirdiği bütün hâsâil-i ber-güzîdeyi ber-taf-
sîl ityân u beyân etmişdir. Bununla berâber Râzî şarlatanlarla, câhillerle 
de mücâhedât-ı meslekiyede bulunarak bir tabîb-i hâzıkın her hastalığı iyi 
edemeyeceğini ve bir hastalığı iyi etmeğe fen dâiresinde çalışdığı hâlde 
yine muvaffak olamayan tabîbin tedâbîr ve harekâtı yine memdûh olmak 
îcâb edeceğini, cühelâ ve kadınların etıbbâ-yı hâzıkadan ziyâde mazhar-ı 
iʻtibâr ve hâiz-i rağbet ve iştihâr olmalarının neden ileri geldiğini isbât 
ve irâʼe için birkaç risâle yazmışdır. Hulâsa, Râzî'nin şöhreti pek şüyû‘ 
bulmuş idi. Terakkiyât-ı tabâbete olan hizmeti pek müstesnâ ve cidden 
mu‘tenâ ve muʻallâdır. Âsâr-ı ahlâkiye ve meslekiyesiyle gerek şarkda ve 
gerek bütün Avrupa'da iyi tabîbler yetişmesine sebeb olmuş ve hele dör-
düncü asr-ı Hicrî meşâhîrînden İbn Sina, Râzî'nin âsârından pek ziyâde 
müstefîd olmuşdur.

Fakat zavallı Râzî bütün mâl ve mülkünü, bütün mâ-melekini kitâb iş-
tirâsına, tecârüb-i kimyeviye masârıfına hasretmiş ve sonra icrâ-yı tabâbet 
ederek kazandığı para ile teehhül eylemişdi. Nihâyet etrâfının, intikâdât-ı 
üstâzânesinden müteessir olan şarlatanların fesâd ve muhâsedâtı bütün 
ümîdlerini boşa çıkarmış ve bîçâreyi me’yûsen memleketine çekilmeğe 
mecbûr etmişdir. Hele ömrünün son zamânlarında koca nıhrîr o kadar fakîr 
ve perîşân olmuş idi ki, ıztırârî olarak tatlîk eylediği zevcesinin mehr-i mü-
eccelini bile veremediğinden o âlim-i alîl mahbûshâneye kadar sürüklen-
mişdi! Mâzîde Râzî gibi dühât-ı ilm ü irfânın, bu nevâdir-i hilkatin kısm-ı 
aʻzamının evâhir-i ömürlerinde şu vech ile nân-pâreye muhtâc olarak ız-
tırâbât-ı elîme ve sefâlet-i şedîde içinde itmâm-ı enfâs-ı hayât eylemeleri 
ne kadar dil-sûzdur!

[181] Âsâr-ı Râzî'nin en büyük ve en meşhûru olan el-Hâvî kâffe-i 
ulûm-ı tıbbiyeyi câmi‘ olup 30 cildden müteşekkildir. Sektelerde hicâmeti, 
hummâlarda soğuk suyu, gaytân yakısını ilk defa olarak kullanan Ebube-
kir-i Râzî'dir! Âsârının bir kısmında insânın öyle keyfe me't-tefak vücûda 
gelmediğini ve ancak büyük bir hikmet ve dikkat ile yaradılmış olduğunu 
delâil-i teşrîhiye ve vazîfeviye ile isbât etdiğini, diğer bir eser-i mühim-
minde de arzın küreviyetini ve şemsin arzdan büyük, kamerin ise küçük 
olduğunu beyân ediyor.

Kimyâda ise Ebubekir-i Râzî küûlden ve küûllü şeylerden bahseden ilk 
tabîbdir. Arpa, darı ve pirinç ile yapılan ve şimdiki bira, boza, viski ve 
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emsâlini andıran birçok müstahzarâtı, süblimeyi, taktîr ve tas‘îd ile istihsâl 
olunan birçok mâddeleri zikr u beyân ediyor. Kimyâ-yı bâtıla âid efkâr ve 
hurâfât-ı müteselsileye Râzî de iştirâk etmiş ise de bu efkâr-ı vâhiye onu 
kimyâ-yı hakîkîyi tahsîl ve tedkîkden alıkoyamamışdır. Tıbda mevâdd-ı 
kimyeviye isti‘mâlini tavsiye eden ilk etıbbâdan biri de Ebubekir-i Râzî'dir.

Râzî'nin maʻlûmât-ı teşrîhiyesi de amîk ve vâzıh idi. Râzî âsâr-ı teşrîhi-
ye ve tıbbiyesinde Bokrat ve Calinos gibi ahlâfın âsârından istifâde etmiş 
ise de re’s ve unkundaki bazı ağsân-ı asabiyeyi de ilk defa olmak üzere 
ta‘yîn ve tavsîf eylemişdir. Husûsuyla çiçek ve kızamık hastalıkları hak-
kındaki tedkîkât ve müşâhedât-ı mahsûsasını hâvî olmak üzere te’lîf ey-
lediği Risâletü fî'l-Cüderî ve'l-Hasbe on sekizinci asr-ı Mîlâdînin sonunda 
ilk defa Mead sonra Gean Channig tarafından İngilizceye terceme edilerek 
1766 [182] senesinde tab‘ edildiği gibi metn-i Arabîsi de ahîren Beyrut'da 
tab‘ ve neşredilmişdir.

Gümüşsuyu Hastahânesi 
Operatörü Mîralây izzetlü Hâzım 

Beyefendi
M. le Dr. Hazim Bey

Opérateur à lʼHôpital Gumuch-
Souy

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Emrâz-ı Hâriciye Mu‘allim-i 
Sânîsi Kâimmakâm izzetlü 

Ahmed Fehim Bey
M. le. Dr. Ahmed Féhim Bey

Âsârının hepsi de Latinceye, Fransızcaya, Almanca →
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Bahriye Merkez Hastahânesi 
operatörlerinden Kâimmakâm 

izzetlü Ancelo Bey
M. le Dr. Angelo Acchioti Bey

Chirurgien à lʼHôpital de la 
Marine Impériale

Yıldız Hastahânesi Operatörü 
Kâimmakâm izzetlü Nâzım Bey

M. le Dr. Nazim Bey
Opérateur à lʼHôpital - Yildiz

Haydarpaşa Hastahânesi 
Operatörü Kâimmakâm izzetlü 

Ömer Şevki Bey
M. le Dr. Omer Chevki Bey

Opérateur à lʼHôpital Haïdar-
Pacha

[183] Bahriye Merkez 
Hastahânesi'nde Operatör 

Kâimmakâm izzetlü Fuad Bey
M. le. Dr. Fuad Bey

Chirurgien à lʼHôpital de la Marine 
Impériale
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ve İngilizceye terceme edilmiş ve hele kurûn-ı vüstâda uzun bir müddet 
Avrupa mekâtib-i tıbbiyesinde en mu‘teber âsâr-ı tıbbiye gibi tedrîs olun-
muşdur. Avrupalıların ağzında Calinos-ı Arab'ın nâm-ı âlîsi de az çok →

Dârülaceze Operatörü Doktor 
Taranto Efendi

M. le Dr. I. Taranto
Opérateur à lʼAsile des pauvres

Maltepe Hastahânesi'nde 
Operatör Binbaşı rifʻatlü Cemal 

Yahya Bey
Major, Chirurgien

[184] dûçâr-ı tahrîf olarak Rhasés hâline ifrâğ edilmişdir.
Yalnız Râzî'nin ıstılâhât-ı kimyeviyesi ekseriyâ rumûz ve işârâtdan ibâ-

ret gibi olduğundan bugün bile anlaşılması mümkün olamıyor. Hattâ mü-
verrihîn-i ulûmdan Louis Figuier  diyor ki:

"-Kimyâgerân-ı Arab'ın, husûsuyla Râzî'nin efkâr ve taʻbîrât-ı mevcû-
desi anlaşılsaydı, birçok şâyân-ı istifâde keşifler, doğru fikirler, mühim ve 
kıymetdâr tecrübeler öğrenir ve bu vechile terakkiyât-ı fenniyemizi artdır-
mış olurduk".

Ebubekir-i Râzî'nin fünûn ve hikemiyâtdaki vukûf ve behresine ede-
biyât ve şiʻrdeki mahâret-i tâmmesi de inzimâm etmiş, hulâsa bu koca âlim 
ez-her cihet evc-i irfân ü kemâle ermişdi. Şu kıt‘ası ne kadar amîk bir hay-
ret-i hakîmâneyi muhtevîdir:
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Le-ömrî mâ-edrî lekad âzene'l-belî
Bi-âcili terhâli ilâ eyne terhâlî
Ve eyne mahallu'r-rûhi baʻde hurûcihâ
Mine'l-heykeli'l-münhalli ve'l-cesedi'l-bâli10

[185] ASKER TABÂBETİ

Başkasının hayâtını muhâfaza maksadıyla fedâ-yı nefs etmek, harbin 
en fecî‘ ve en korkunç ahvâl ve menâzırı arasında fennin mahv ve harâbî-i 
beşere karşı hâzırladığı teselliyâtı îsâra çalışmak, sadâkat ve reviyyetin en 
şâyân-ı takdîr meâsirinden ma‘dûd değil midir?

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne ve Gülhane Serîriyât Hastahânesi Mu‘allim 
muʻâvinlerinden Operatör 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 câmi‘ kıymetdâr bir koleksiyon da 

vücûda getirmişdir.
M. le Dr. Riza Nour Bey

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine et de la Clinique (Gulhané)

Asker tabîbleri de, bütün askerler gibi harbin bütün mehâlikine ma‘rûz-
durlar. Onlar da hendeklere iner ve hücûm zamânı alâylarını, taburlarını en 
tehlikeli yerlere kadar taʻkîb ederler. Meydân-ı harb yalnız askerlerin de-
10 Bilemiyorum, ömrüm hakkı için çürümüşlüğüm haber vermiş iken
 Çabucak yolculuğa çıkacağım ama bilemiyorum nereye gideceğimi
 Ruhun çıkmasından sonraki mekânı neresidir?
 Çözülmüş iskeletten ve çürümüş cesetten
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ğil, asker tabîblerinin de kanlarıyla kızarır, hattâ harb hitâma erer de yine 
etıbbânın mesâʻîsi, harb ü vegâsı nihâyet-pezîr olmaz, gece gündüz, sabâh 
ve akşâm çalışıp dururlar. Şiddetli bir harb gününün gurûb-ı hüzn-engî-
zinde seyyâr hastahânelerde, hasta çadırlarında dehşetli bir izdihâm hü-
küm-fermâ olur, [186] her tarafdan enîn ü âlâm, şüyûn u feryâd işidilir. İşte 
o aralık, gâlib ve mağlûb herkes istirâhat-güzîn olurken, etıbbâ-yı askeriye 
her türlü noksânlara, kifâyetsizliklere, yoksulluklara dâhiyâne çâreler bu-
larak iş görmeğe ve o herc ü merc-i âlâm arasında müheyyâ-yı mahv u 
heder olan birçok şecî‘ ve cesûr hayâtları koruyup hıfz etmeğe, kurtarmağa 
mecbûr olurlar.

İş bu kadarla kalsa, ne ise ne! Ordularda çok defa en müdhiş sirâyet-
ler, en korkunç hastalıklar hüküm sürmeğe başlarlar. Salgın hastalıklar, 
karârgâhların fenâlığı, berbâdlığı, mevâsimin merhametsizliği galebe çalı-
namayacak düşmanlardandır. Etıbbâ-yı askeriye en muzır ve en hâr iklîm-
lerde en müdhiş ve en habîs hastalıklara ma‘rûz oluyorlar, ambulansların o 
murdâr peykelerinde, son şehka-i hayâtı çeken binlerce zavallı askerlerin 
başuçlarında, en hafîf bir temâs ile bile sirâyet edebilen birçok vahîm has-
talıkları tedâvîye çalışmak için pek metîn bir sabır ve sebât, pek esâsgîr 
bir merhamet ve hamiyet ister. Bir kere düşünelim: Haftalarca, aylarca 
çalışarak kolera ve vebâ gibi en şedîd ve en salgın hastalıkların istîlâ-yı 
dehşet-intimâlarına mâniʻ olmak mâddî ve ma‘nevî ve belki en hakîkî bir 
"gazâ-yı garrâ" değil midir?

Fakat bin türlü eksiği olan bir hastahânenin kuytu bir köşeciğinde bilâ-
ârâm çalışıp duran etıbbâ, yalnız serîr-i ihtizârda cân vermek üzere bulu-
nan hastaları tedâvî etmekle kanâʻat ve iktifâ edemezler. Aynı zamânda 
hastalıkların seyirlerini, [187] şekillerini, serâir-i sirâyetlerini de tedkîke 
çalışır ve çok defa bu aralık kendileri de hastalanıp sâff-ı harbde cân veren 
silâh arkadâşlarına iltihâk ediverirler.

Bazı müstesnâ ve müfrez mevâki‘de yalnız başına tabîblik, eczâcılık 
ve cerrâhlık eden ve her mevkiʻde, her yerde âdî bir nefer gibi her türlü 
meşâkk u mezâhim-i seferiye ve iklîmiyeye tahammül eyleyen etıbbâ-yı 
askeriyenin taburları efrâdının ahvâl-i sıhhiye ve bedeniyelerine nezâret 
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etdikleri ve birçok şiddetlere, mahrûmiyetlere katlandıkları ve her hizmet-
de ibrâz-ı sadâkat ü liyâkat edegeldikleri darb-ı mesel hükmüne girmişdir.

Hattâ keşfiyât ve terakkiyât-ı fenniye ve tıbbiyenin ilk defa olarak tat-
bîkine ve netâyic-i tatbîkiyenin maʻlûmât-ı adediye ile isbât ve irâʼesine 
çalışanlar yine asker tabîbleri olmuşdur. Çiçek aşısının tatbîk-i tâmmı sâ-
yesinde hiçbir çiçek hastalığı vukûʻâtının görülmeyeceğini ve karahum-
mânın mülevves sularla intikâlini isbât, husûsuyla cerrâhlığın bugün her-
kesi büht ü hayret içinde bırakan terakkiyât-ı azîmesini te’mîn eyleyenler 
de yine etıbbâ-yı askeriyedir.

Etıbbâ-yı askeriye arasında askerler kadar cesâret ve şecâ‘at gösteren, 
her noktada, her fikir ve müşâverede re’y ve hazâkat ü sadâkatinden, ter-
biye-i tatbîkiye ve fenniyesinden istifâde olunagelen birçok erbâb-ı gayret 
ü dirâyetin hikâyât-ı hayâtiyeleri âdetâ bir "destân-ı hamâset ü dirâyet" 
olacak kadar fâide-bahşdır.

[188] Hele şu son muhârebeler, husûsuyla Aksâ-yı Şark harb-i hûnîni 
etıbbâ-yı askeriyeye pek yüksek ve pek müte‘âlî bir terbiye verilmesi lüzû-
munu herkese tasdîk etdirmişdir. Japon etıbbâ-yı askeriyesinin gerek aske-
rin ahvâl-i sıhhiye ve bedeniyelerini hüsn-i idâre gerek te’sîsât-ı cerrâhi-
yede ve hastahâne işlerinde gösterdikleri kâr-güzârî ve dirâyet-i mümtâze 
bütün cihân etıbbâsını hayretler içinde bırakmışdır. Düşününüz: Mevcûdu 
yarım milyona yakın bir orduda yüz bini aşan mecrûhlardan hemen hep-
sinde yaraların takayyuhsuz, cerâhatsiz, ta‘affünsüz iltiyâm bulmaları ve 
bütün bu mecrûhlardan pek cüz’îsinin bacağını kesmeğe mecbûriyet hâsıl 
olması ne kadar büyük ve hayret-engîz bir faʻâliyete, ne derece muntazam 
ve âzâde-i muâhaze te’sîsâta mütevakkıfdır!.. Japonlar bu harbde Fransız 
ve Alman etıbbâ-yı askeriyesini bile fersahlarca geride bırakmışlar ve bü-
tün etıbbâyı mahâret ve faʻâliyetlerine, husûsuyla reviyyet ve istiklâlleri-
ne hayrân ve takdîrhân eylemişlerdir. Yalnız bu tedâbîr sâyesinde Japon 
ordusu eski muhârebelerdeki vefeyât hesâbınca takrîben yüz, yüz elli bin 
kadar gürbüz, tüvânâ ve her türlü fedâkârlıklara âmâde ve müheyyâ asker 



1772

kazanmışdır. İşte bu da gösteriyor ki, etıbbâ-yı askeriyeye verilecek tah-
sîl ve terbiyede ne derece iʻtinâlı, ne kadar semîh ve dikkatli davranılırsa 
orduların ahvâl-i sıhhiye ve bedeniyesince, hattâ yekûn-ı mâddî ve adedî-
since o kadar kazanılmış ve fen sâyesinde pek mühim ve cidden şâyân-ı 
dikkat bir iktisâd ve tasarruf icrâ edilmiş olur.

[189] Japon Ordusu'nda Teşkîlât-ı Sıhhiye
Bir seneyi mütecâviz bir zamândan beri devâm etmekde olan Japon 

ve Rus muhârebesi berrî ve bahrî fünûn-ı askeriyenin acıklı bir tatbîkgâhı 
olduğu gibi tabâbet, cerrâhlık ve hıfz-ı sıhhat-i askeriye cihetiyle de er-
bâb-ı fennin nazar-ı dikkatini celb etmişdir. Japonların mecrûh nakli usû-
lünü, hastahânelerini, etıbbâsını, hulâsa ordularının teşkîlât-ı sıhhiyesini 
yakından tedkîk etmek üzere i‘zâm edilen Siman?! nâmında Amerikalı bir 
askerî tabîbi ikmâl-i vazîfe ederek avdetinde New York Hey’et-i Tıbbiye-
si'ne takdîm etdiği raporda ber-vech-i âtî arz-ı maʻlûmât etmişdir:

"-Tokyo'da tekemmülât-ı cedîde-i tıbbiyenin her nev‘ine mazhar olmuş 
üç büyük hastahâne vardır. Bunların biri dârülfünûna, biri Salîb-i Ahmer'e, 
diğeri de cihet-i askeriyeye âiddir. 1 Haziran [1]904'de bu hastahânelerde 
Yalu müsâdemesinde mecrûh düşen 1.100 kişi vardı. Mecrûhînin birçoğu 
yaralarının vehâmeti ve ziyâde yorgun ve düşkün bulunmaları ile berâber 
sıhhatçe şâyân-ı memnûniyet bir hâlde idi. Çünkü bunlardan hemen hiçbiri 
vefât etmemişdir ki, bu netîce-i hasene Japonların hüsn-i tedâbîri eseridir.

Mecrûhîn muhârebe meydânında ilk tımârı icrâ olundukdan sonra birin-
ci hatta irsâl edilmekde, orada ise ameliyât-ı müsta‘cele icrâ olunmakda-
dır. Mecrûhîn birinci hatt-ı harbde [190] bırakılmayıp sür‘at-i mümkine ile 
ikinci hat hastahânelerine sevk edilmekdedir ki, çok defa bu hastahânelere 
vâsıl olmazdan evvel cerîhaların teneddüb edip şifâyâb olduğu vâki‘dir.
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Japon ordugâhından mecrûhîn nakli

Hiroşima Askeri Hastahânesi'ne Port Arthur asâkir-i [191] muhâsırînin-
den yüzlerce mecrûhîn vürûd ediyordu. Bunların cerîhaları ise ekseriyetle 
yakından atılmış kurşunlarla →

Japon Askerî Hastahânesi'nde mecrûhlara, hastalara bakan kadınlar
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vuku‘a geldiğinden sür‘atle teneddüb ediyordu. Kurşun bazılarının kafata-
sını, sadr ve batnını delip geçmiş olduğu hâlde büyük bir ârızaya sebebiyet 
vermemişdi. Kol ve bacak [192] yaraları ise hesâbsız olup hepsi de âdî 
tımâr ile şifâyâb oluyordu. Takayyuh müstesnâ gibiydi.

Fî 14 Temmuz'a kadar Simonazaki Bahriye Hastahânesi'ne gelen mec-
rûhîn pek az idi. Çünkü Haçuze zırhlısı torpile çarpdığı zamân tâifesinin 
birçoğu helâk olmuş idi. Hastahâneye vürûd edebilen iki yüz kadar mec-
rûhun yaraları cürûh-ı radıye ve temezzükâtdan, küsûr-ı muhtelitadan ibâ-
retdir. Çünkü bu cerîhalar kurşunla değil, obüs ve şarapnel parçaları ile 
husûle gelmişdi. Bu yolda cerîhadâr olanlardan yalnız beşi vefât etmişdir. 
Şu nedret-i vefeyât Japon ordusundaki teşkîlât-ı sıhhiyenin intizâm ve mü-
kemmeliyetini irâʼe eder.

Hastahânelerde cerrâhî koğuşlarından dâhiliye koğuşlarına geçilirse 
onların da muntazam olduğu ve hemen hepsinin boş bulunduğu görülür. 
Mevcûd bir-iki hasta hafîf bir üşüme netîcesi olan ve vakt-i sulhda dahi 
görülen emrâz-ı âdiye musâbîninden ibâretdir. Vakt-i harbde ordularda 
zuhûru kâʻide hükmünü almış olan emrâz-ı istîlâiyeden hiçbirine tesâdüf 
edilmez. Eğer seferber hâlinde ordularda emrâz-ı muhtelifenin muhârebe 
ve eslihadan dört defa ziyâde imhâ-yı hayât etdiği tasavvur edilirse bu 
muvaffakiyete hayret etmemek kâbil midir? Hıfz-ı sıhhat ve usûl-i tegaddî 
Japonlarca pek güzel anlaşılmış ve pek yolunda tatbîk edilmişdir. Japon-
ların kanâ‘atkârlıkları darb-ı mesel hükmünü almışdır. Terakkîye iştiyâk 
ve hırsları ise âdât-ı kadîmeye düşmanlıkları nisbetinde ziyâdedir. Bu iki 
cümle Mikado ordusunda görülen terakkiyât-ı sıhhiyenin esbâbını îzâh 
eder. Japonlar bir şeyi ıslâh ve terakkî etdirmeğe kalkışdıkları zamân ha-
reketlerini ulûm [193] ve fünûnun beyânât-ı mantıkiyesine tevfîk etmeği 
vazîfe addederler. 1882 senesinde Japonya'da "beriberi" nâmında müdhiş 
bir hastalık istîlâî bir sûretde hüküm-fermâ idi.

Bu hastalığın esbâb-ı tekevvününü meydâna çıkarmak vazîfesiyle mü-
kellef olan Takaki isminde bir tabîb birçok tetebbu‘ât ve taharriyâtda bu-
lunarak hastalığın sırf asabî olup azotî gıdâların adem-i kifâyesinden ileri 
geldiğini meydâna koymuşdur. İşte bu beyân ve ifâdeden sonra hemen 
taʻyînât-ı askeriyenin terkîbi ta‘dîl olundu ve o vakitden beri de beriberi 
hastalığı hemen hemen mechûl kaldı.



1775

Kuleli Hastahânesi Operatörü Binbaşı rifʻatlü Doktor Adil Bey
M. le Dr. Adil Bey

Japon Hey’et-i Sıhhiyesi müstakildir. Her tabîb-i askerî fikrini müsta-
killen icrâya salâhiyetdârdır. Ef‘âl ü icrââtında tamâmıyla serbestdir. Bir 
Japon tabîb-i askerîsi marzâ-yı askeriyenin tedâvîsiyle o derece meşgûl 
olmaz. Bu cihet vazîfesinin en ehemmiyetsiz kısmıdır. Etıbbâ-yı askeriye-
nin en mühim vazîfesi hıfz-ı sıhhat ve onun tatbîkidir. Japon etıbbâsının 
düşündükleri husûs hastalığın zuhûruna mâniʻ olmakdır. Dâimâ ağdiye, 
elbise, mesâkin gibi husûsât ile iştigâl ederler; pîşdârlarla yürürler. Hep-
sinin yanında mikroskob ve mi‘yârât-ı kimyeviye mevcûddur. Âlât-ı cer-
râhiye-i lâzıme her yerde hâzırdır. Bir yere ordu kurulmadan evvel suyun 
kâbil-i şürb, [194] mevki‘in kâbil-i iskân olup olmadığı muʻâyene edilir. 
Boş zamânlarda etıbbâ neferâtı toplayıp hıfz-ı sıhhat-i umûmiye ve şahsi-
yeye dâir müfîd ve mücmel dersler verirler. Etıbbâ-yı askeriye bu husûs-
da zâten hıfz-ı sıhhat ile alâkadâr ve icrâât-ı sıhhiyeye cândan, gönülden 
müşevvik ve tarafdâr olan Japon zâbitânı tarafından da birçok muʻâvenet-
ler görürler. Japon etıbbâsı hakîkaten muktedir ve tabâbet-i ameliyeden 
behredârdırlar, ellerinden iş gelir. Şunu da ilâve edelim ki, her fırkanın 
erkân-ı harbiyesi meyânına birkaç muktedir, hakîkaten ehliyet-i ameliye 
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sâhibi bakteriyologlar ta‘yîn ve idhâl edilmişdir. İşte bu şâyân-ı hayret teş-
kîlât hasebiyle Japon ordusunda hastalık yok mesâbesindedir. Mevcûdiyet 
ve kıymet-i askeriyesini cihâna tasdîk etdirmiş olan Japonlar bu sâyede 
nisbeten küçük orduları ile adeden kendisine defalarce fâik olan düşma-
na galebe etmekdedir. Çünkü düşman hastalıkla telefât-ı kesîre vermekde, 
hâlbuki Japonlar tedâbîr-i tahaffuziye teʼsîriyle her türlü ilel ü emrâzdan 
masûn kalmakdadır."

Temps gazetesinin Japonya'daki muhâbiri Charles Petty, Japon tabâbe-
tine ve Japon hastahânelerine dâir yazdığı mektûblarından birinde şöyle 
diyor:

Kemâl-i memnûniyetle iʻtirâf ederim ki, Japonya tabâbeti şâyân-ı dik-
kat bir tarzda terakkî etmiş ve hele fenn-i cerrâhî Japonya'da pek ilerlemiş-
dir. Birçok hastahâneleri, husûsuyla Salîb-i Ahmer Hastahânesi'yle Tokyo 
Dârülfünûn-ı Tıbbîsi'nin husûsî hastahânesini ziyâret etdim. Bu hastahâ-
nelerdeki salonlar kadar temiz tutulmuş ve güzel bakılmış pavyonlar gör-
mek imkânsız gibidir. Her şey son derece temiz, idârede ise en mükemmel 
bir intizâm hüküm-fermâ idi.

[195] Japonya'nın hizmetçi kızları belki bütün dünyânın en iyi hasta-
bakıcılarıdır. Hilm ve mülâyemetleri, sabır ve tahammülleri, husûsuyla 
hemen her zamân âlâm u ıztırâbâta karşı mukâvemet ve cesâretleri son 
derecelere varmışdır. En tehlikeli ahvâl ve vekâyi‘de bile iʻtidâl-i dem ve 
mizâclarını muhâfaza ediyorlar.

Bu kadınların en dayanılmaz ve en acıklı ameliyelerde bile cerrâhla-
ra muʻâvenet etdiklerini gördüm. Dâimâ gayr-ı müteessir ve her zamânki 
gibi mütebessim görünüyor ve inanılmayacak derecede mahâret ve dirâyet 
gösteriyorlardı.

Âdeten, Japon kadınları pek az dûçâr-ı heyecân olurlar. Bu hâl hissiyât-
ça bir noksân olsa bile, icrâiyâtça emsâli bulunmaz bir fazl u meziyetdir. 
Bu kızcağızlarda hiçbir sabırsızlık, hiçbir hareket-i gayr-ı ihtiyârî şefkat 
ve teessür görülmemiş gibidir. Gece gündüz vazîfelerini görür ve hiçbir 
zamân işlerinden geri kalmazlar.

Hulâsa, hastabakıcıları da, bütün Japon kadınları gibi halîm, güleryüz-
lü, mutî‘, vefâkâr, sabırlı ve mâhirdirler. Fakat bu kadınları Avrupa kadın-
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larından tamâmıyla ayırdeden bir şey varsa o da aldırmamazlıkları, husû-
suyla sinirli, asabî olmamalarıdır.

Japon cerrâhlarına gelince; bunlar da icrâ-yı san‘at husûsunda ken-
di nev‘ ve milletlerinin bütün evsâf u mezâyâsından müstefîd oluyorlar. 
Bi'l-cümle efrâd-ı milleti gibi Japon cerrâhları da el işlerinde son derece 
mahâretli, pek temiz ve pek sabırlıdırlar. Husûsuyla teessürleri pek azdır. 
Hemen her zamân parmaklarının mahâretini ve fikirlerinin ârâm u sükûnu-
nu muhâfaza eder ve mukteziyat-ı fenniyeye noktası noktasına, [196] harfi 
harfine riʻâyet eylerler, hepsi de temizlik husûsunda son derece merâklı-
dırlar.

Japon seyyâr hey’et-i sıhhiye-i askeriyesi

Hâlbuki şu parlak Japon tabâbetinin âtîsine pek az iʻtimâd [197] ve em-
niyet olunabilir. Çünkü Japon etıbbâsı da cerrâhlar gibi pek merâklı ve pek 
temiz olmakla berâber istintâcât-ı fikriye ve efkâr-ı şâmileden →
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Japon ordusunda Salîb-i Ahmer heyeti

mahrûmdurlar. En maʻlûm ve metîn ahvâl hâricinde, müstesnâ vak‘alarda 
muʻayyen ve musîb bir teşhîs koymakda güçlük çekiyorlar. Bir hastada 
[198] ahvâl-i rûhiye ve maʻneviyenin ahvâl-i mâddiye üzerine icrâ edeceği 
teʼsîri nazar-ı dikkate alamıyorlar ve kâbil-i lems ve his olmayan şeylerin 
hiçbirine ehemmiyet vermiyorlar. 

Fakat bir hastalığı müsbet ve müdellel bir tarzda tedkîk etmek husû-
sunda pek parlak netîceler, muvaffakiyetler gösteriyorlar. Japon etıbbâsı, 
hemen umûmiyetle Alman mektebinin yetiştirmeleridir. Bunlar husûsuyla 
bakteriyolojide kesb-i ihtisâs ve imtiyâz ediyorlar. İşte Hong Kong'da vebâ 
mikrobunu bulan Kitasato, Koch ve Von Behring'in en parlak talebesin-
den biri idi. Dizanteri basilini ilk defa olmak üzere bulup meydâna koyan 
Japonyalı doktor Şiga olmuşdur. Her hâlde Japonlar bakteriyolojice daha 
şimdiden Avrupalılar sırasına girmişlerdir.

Cerrâhlıkda ise Doktor Haga daha 1900 senesinde Çin muhârebesinde 
röntgen şu‘âʻâtı ile mermi taharriyâtını, ta‘yîn-i küsûru tatbîke başlamış ve 
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bu sâyede mecrûhîn üzerinde şâyân-ı hayret ameliyeler yapmışdır. Japon-
ların cerrâhlıkda ne kadar terakkî-perver oldukları bundan da anlaşılabilir.

Bazı Japon cerrâhları11 husûsuyla cürûh-ı harbiyenin tedâvîsi husû-
sunda ihtirâ‘ât-ı müfîdede bile bulunmuşlardır. İşte Japon cerrâhlarından 
meşhûr Kikosi 1895 muhârebesinde [199] cürûhu saman kömürüyle tımâr 
etmeğe başlamışdır.

Hakîkat bu tımâr her yerde yapılabilir. Bir avuç saman yakılarak ya-
pılan kömür, akîm bir hâlde torbalarda hıfz olunur ve îcâbında yaraların 
üzerine konulur.

Bu kadar basît ve idâreli bir tımâr tasavvur olunamaz. Bütün bir tabur 
için böyle birçok torba ile birkaç kabdan başka bir şeye lüzûm kalmaz. Bu 
torbaları bir tek adam nakil ve muhâfaza edebilir. Saman ise hemen her 
yerde bulunur. Bulunmayan yerlerde saman yerine kuruyunca, kuru ot gibi 
bir şey kullanılır.

Bu tımârın en meşhûr ve salâhiyetdâr cerrâhların fikir ve zehâblarına 
göre hem tamâmen akîm ve dâfi‘-i ta‘affün hem de muzâdd-ı ta‘affün ve 
mümisdir. Cerâhat ve kan gibi mevâddı emip çeker, yaraya yapışır. Husû-
suyla pek hafîf ve pek kullanışlıdır.

Pekin muhâsarasında Doktor Matinon?! bu tımârı iyi bularak pek çok 
kullanmış ve istihsâl etdiği netâyic-i haseneyi Fransa tabâbet-i askeriye 
cerîdesinde neşrederek bu tarz tımârı uzun uzadıya medh u senâ eylemiş-
dir. Her hâlde bu tarz tımâr tabâbet-i askeriye nokta-i nazarından ciddî bir 
sûretde nazar-ı tedkîk ve tetebbu‘a alınmağa şâyândır. 

Hulâsa, muhârebât-ı dâimede, bütün orduda pek sâdıkâne ve cesûrâne 
îfâ-yı vezâif-i sıhhate şâyân olan Japon tullâb-ı tıbbı her türlü takdîrât ve 
tebrîkâta sezâdır. Husûsuyla bu talebede en ziyâde tevâzu‘, mahviyet ve 
besâtat gibi meziyât-ı nâdire ve mümtâze tecellîsâz olmakdadır.

Japon hastahâneleri bütün cihânın en güzel ve en mükemmel →

11 Cerrâh unvânı bizde sû-i telâkkîye uğramışdır. Cerrâh deyince hâtıra askerî ve mülkî hastahâ-
nelerde hizmet eden tımârcılar, diş çekmek, yara sarmak gibi işlerde kullanılan hizmetçiler ge-
liyor. Hâlbuki bu unvân hâl-i hâzırda tabâbet diplomasını hâiz ve ameliyât ve serîriyât-ı cerrâ-
hiyede meleke-i kâmile ve vukûf-ı tâm sahibi olan esâtizeye veriliyor. Binâenaleyh artık cerrâh 
unvân-ı mefharetini operatör olan etıbbâya tahsîs eylemek îcâb etmekdedir.
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hastahâneleridir. Japonyalılar her noktada ve her vesîle ile gösterdikleri 
cesâret derecesinde beşer-perver ve insâniyet-perver olduklarını da ibrâz 
ve isbât eylediler.

[202] "-Muhâbirimiz Mançuri muhârebâtında musâb olan her iki ordu 
mecrûhîni ile mâlâmâl Japon hastahânelerini ziyâret ederek birçok câ-
mekânların fotoğrafîlerini çekmişdir. İşte o câmekânlardan biri Japon 
cerrâhlarının âfetzede bacak ve kollardan çıkardıkları muhtelif mermileri 
göstermekdedir. Kemâl-i dikkat ve intizâm ile kayd ü tesbît, üst ve altları 
kimden ve ne zamân ve ne sûretle çıkarıldıklarını ityân ve tahrîr olunan bu 
biçimsiz maʻden parçaları o kadar korkunç görünmüyor. Fakat bunlardan 
her birinin ne kadar yaralar açdığı ve ne kadar ıztırâbâta, acılara sebebiyet 
verdiği düşünülünce insân böyle bir kolleksiyona tüyleri ü[r]permeksizin, 
titremeksizin bakamıyor12".

[203] NEDEN PEK ÇOK HASTA OLUYORUZ?

Kayıdsızlık - Aldırmamazlık - Sağlıklar - Cehâlet

Sıhhiye İdâresince her hafta gazetelerle neşrolunan vefeyât cedvelleri 
tedkîk olunursa birçok hastalıklardan sakınıldığı hâlde artık esâmî-i emrâz 
arasında görülmemesi lâzım gelen bazılarının da Hükûmet-i Seniyye'nin 
her türlü ihtimâmât ve mesâʻî-i müşfikânesine rağmen hâlen azalmadığı 
göze çarpar. Bu hâller, iʻtirâf edelim, hep i‘tiyâdât-ı câhilânemizden, aralık 
sözlerine inanmakdan, hurâfâtdan, kayıdsızlıkdan ve en ziyâde hekîmlik 

12  Bu koleksiyonun resimleri Illustration'da münderic idi.
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ile hiçbir münâsebeti olmayan sağlıklardan ileri geliyor. Hâlbuki birçok 
defalar tekrâr etdiğimiz vechile, nefis ve şahsımız, hayâtımız yalnız kendi 
kendimiz ve âilemiz için değil, mensûb olduğumuz hey’et-i ictimâ‘iye için 
de kıymetdârdır. Yine hepimiz, her ferd, devlet için, teşkîl etdiğimiz üm-
met için birer sermâye, birer cüzʼ-i mâlî olduğumuzdan her türlü hidemât 
ve hasâilimizden istifâde olunacak bir zamânda daha pek genç ve vakitsiz 
olarak telef ü ziyâ‘ımız kudret ü kuvvet-i memleketi de müteessir eder. 
Derd ü dermânın birbiriyle uğraştığı ve yolunda tatbîk edilen tedâbîr-i sıh-
hiyeden pek çok ve âdetâ gayr-ı me’mûl fâideler görüldüğü şu asr-ı terak-
kîde her ferdin sıhhat ve kudretini gücü yetdiği kadar hıfz u sıyânete ve 
hayât-ı kıymetdârını "tehlikeye ilkâ etmemeğe" dînen ve vicdânen borçlu 
olduğu nazar-ı dikkate alınırsa bu yolda edilecek [204] hatâ ve kusûrların 
pek büyük birer günâh, mes᾽ûliyet-i mâddiye ve maʻneviyeyi müstelzim 
birer vebâl teşkîl edeceği kabûl ve teslîm edilir. 

Binâenaleyh, evvelden beri birçok mühim tedâbîr ve vesâit-i sıhhiyenin 
hüsn-i tatbîkine engel olan bazı esbâb u iʻtiyâdâtı şuracıkda îzâh u beyân 
etmeği vecâib-i meslekiyeden addediyorum: 

Bâb-ı Vâlâ-yı Serʻaskerî Sıhhiye Dâiresi Reîs-i Evveli Ferîk saʻâdetlü Salih 
Paşa hazretleri

(Etıbbâ-yı Osmaniye'nin en kıdemlisidir.)
S. Exc. le Dr. Salih Pacha

Président du Conseil de la santé militaire au Ministère de la Guerre
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Kayıdsızlık
Her şeyden evvel buna galebe çalınmalıdır. Umûmiyetle bir kuyu ku-

rumadıkça fâide ve lüzûmu takdîr edilemediği gibi, çok defa da sıhhat ve 
hayât tamâmıyla rahnedâr ve âdetâ rehîn-i ziyâ‘ ve hasâr olmadıkça kıy-
meti bilinmiyor. Bu hikmeti meşhûr bir şâʻirimiz şu mısra‘la ne güzel ifâde 
etmişdir:

"Olmayınca hasta kadrin bilmez âdem sıhhatin".

Sıhhat ise insânın sermâye-i refâh u sa‘âdetidir. Sıhhatin kadrini bil-
mek için rahnedâr olduğu zamânı beklemek ve o cevher-i [205] hayâtı 
bin türlü şaşkınlıklarla kıymetden düşürmek ne büyük bir tedbîrsizlikdir! 
Sıhhatine zerre kadar dikkat ü iʻtinâ etmeyen ne kadar kayıdsızlar vardır 
ki, beş-on paralık mâddî bir ziyâ‘ için günlerce ızhâr-ı esef eder dururlar. 
Düşünülmelidir ki, sıhhat ü refâh gibi esbâb-ı sa‘âdeti ihzâr edemeyen mâl 
ü menâlden ne hayır beklenilebilir? Çok defa sıhhat masûn-ı tagayyür bir 
hâl gibi →

Bâb-ı Vâlâ-yı Serʻaskerî Sıhhiye Dâiresi Reîs-i Sânîsi ve Teftîş-i İnsânî 
Komisyonu ve Şehremânet-i Celîlesi Hey’et-i Sıhhiye Reîsi Ferîk saʻâdetlü 

Ömer Paşa hazretleri
S. E. lee Dr. Omer Pacha
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tasavvur edilerek gûnâgûn iʻtidâlsizliklerle ihlâline çalışılıyor. Bir kere de 
etıbbâya sormalıdır ki, sıhhat denilen o muvâzenesiz hâl ne kadar mühey-
yâ-yı zevâldir. Bir günden ziyâde sürmeyen âdî bir sıtmanın, birkaç dakî-
kalık bir elem-i şedîdin, ehemmiyetsiz bir hamele-i asabiyenin en metîn ve 
en müşeyyed zannolunan sıhhatleri bile harâb ü târmâr etdikleri defalarca 
görülmüşdür. Hiç unutulmamalıdır ki, sıhhat pek nâzik ve pek ince, fakat 
cidden nazar-rübâ bir eser-i bedî‘dir. Dikkat edilir ve güzel tutulursa şu 
hayât-ı →

Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne İlm-i 
Teşrîh Mu‘allimi Ferîk saʻâdetlü 

Hasan Mazhar Paşa hazretleri
S. E. le Prof. Hassan Mazhar 

Pacha

[206] Hâssa Asâkir-i Şâhâne 
Sertabîbi Ferîk saʻâdetlü Namık 

Paşa hazretleri
S. E. le Dr. Namik Pacha

fâniyeden bizi her vechile mahfûz ve lezzet-yâb eder. Fakat hoppaca gu-
rurlarla sarsılır, öteye beriye atılırsa derhâl kırılır ve bir daha ne kadar 
ta‘mîm ü termîm edilse yine eski hâlini alamaz.
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Gurebâ-yı Müslimîn Hastahânesi 
Sertabîbi Ferîk saʻâdetlü Ahmed 

Paşa hazretleri
S. E. le Dr. Ahmed Pacha

Haydarpaşa Hastahânesi 
etıbbâsından Ferîk saʻâdetlü 

Nafilyan Paşa hazretleri
S. E. le Dr. Nafilian Pacha

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
mu‘allimlerinden Hıfz-ı Sıhhat-i 

Umûmiye Sermüfettişi Ferîk 
saʻâdetlü Rasim Paşa hazretleri

S. E. le Dr. Rassim Pacha

[207] Sıhhiye-i Bahriye Reîsi 
ve Şehremânet-i Celîlesi'nde 

Meclis-i Sıhhiye aʻzâsından Ferîk 
saʻâdetlü Hüsnü Paşa hazretleri

S. E. le Dr. Husni Pacha
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Aldırmamazlık
Ağrıya, acıya, hastalığa karşı aldırmamak, bir düziye tahammül etmek 

de çok fenâ bir âdetdir. Birçokları var ki, hasta olurlar da hastalıklarına 
inanmak →

Humbarahâne Hastahânesi 
Sertabîbi ve Teftîş-i İnsânî 

Komisyonu aʻzâsından Mîrlivâ 
saʻâdetlü Emin Şerif Paşa
S. E. le Dr. Emin Pacha

Bâb-ı Vâlâ-yı Serʻaskerî Sıhhiye 
Dâiresi İkinci Şuʻbe Müdürü 
Mîrlivâ saʻâdetlü Halim Paşa 

hazretleri
S. E. le Dr. Halim Pacha

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Fizyoloji Mu‘allimi Mîrlivâ 

saʻâdetlü Şakir Paşa
S. E. le Prof. Chakir Pacha

[208] Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Tıb Kânûnu Mu‘allimi Mîrlivâ 

saʻâdetlü Ali Rüşdü Paşa
S. E. le Prof. Ali Ruchdi Pacha
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istemezler. Hele kadınlarda bu garîb hâli her vakit görüp duruyoruz. Bir 
kadın hasta oldu mu, sabır ve tahammülün son derecelerine kadar varıyor. 
Kuvvet ve tâkati bitmeyince hiçbir çâreye →

Gurebâ-yı Müslimîn 
Hastahâne[si] Tabîb-i Sânîsi 

saʻâdetlü İhsan Paşa
S. E. le Dr. Ihsan Pacha

Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i 
Şâhâne Hıfz-ı Sıhhat Mu‘allimi 
saʻâdetlü Elyas Matar Beyefendi 

hazretleri
S. E. le Prof. Elias Matar Bey

Gümüşsuyu Hastahânesi 
Sertabîbi Mîrlivâ saʻâdetlü 

Selami Paşa
S. E. le Dr. Sélami Pacha

[209] Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Emrâz-ı Dâhiliye Mu‘allim-i 

Sânîsi Mîrlivâ saʻâdetlü İsmail 
Besim Paşa

S. E. le Dr. Ismaïl Bessim Pacha
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tevessül etmiyor. En sonra bir çâreye tevessüle karâr verse bile doğrudan 
doğruya bir hekîme mürâcaʻat etmiyor. Tabîbden evvel kırbacıları, gelin-
cikçileri, üfürükçüleri, efsûncuları, →

Hey’et-i Sıhhiye-i Bahriye'de İdâre 
ve Muʻâyene Komisyonu Reîsi 
Mîrlivâ saʻâdetlü Menteş Paşa

S. E. le Dr. Mentech Pacha

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne İlm-i 
Ensâc Mu‘allimi Mîralây izzetlü 

Haydar Beyefendi hazretleri
M. le. Prof. Haïdar Bey

[210] kurşuncuları, ebe taslaklarını, daha sayılmakla bitmeyen birçok şar-
latanları dolaşıyor, bin türlü edviye ve tedâbîr ile yorulup bitiyor. Artık 
hiç olmazsa bir kere de  -çünkü ne yapsın, denize düşen yılana bile sarı-
lır!-  tabîbin fikir ve re’yini almağa karâr veriyor. Zavallı doktor, muʻâye-
nehânesine böyle bîtâb, düşkün, bitkin bir hâle gelen ve çok defa hasta-
lıkları, ihmâl ü imhâl sâikasıyla gayr-ı kâbil-i tedâvî bir devre ermiş olan 
hakîkî bîçârelere ne yapabilir? Bu yolda ve bu vechile izâ‘a-i hayât kasdî 
ve ta‘ammüdî değil midir?

"Sağlıklardan, müdâvât-ı câhilâneden en ziyâde çocuk hastalıklarında 
kaçınmalıdır. Çünkü, fenâlık pek çabuk ilerleyeceğinden edilen hatâ bir 
daha taʻmîr olunamaz. Emrâz-ı etfâlde vakit gâib etmek hastayı zâyi‘ ey-
lemekdir. Tabîbin vürûdunu te’hir kadar dâ‘î-i muhâtara hiçbir şey yokdur. 
Lâkin çi fâide birçok üfürükçü, cinci, kurşuncu, kırbacı vesâire ile vakit 
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geçirdiğinden, hem de pek çok geçirdikden sonra nihâyet kemâl-i kerâhet 
ile çocuklarını etıbbâya getiren vâlideler henüz pek çokdur. Bu hâl dün 
nasıl idiyse bugün de öyle, yarın da bugüne benzeyecek. Bîçâre tabâbet! 
Bîçâre beşeriyet!13"

Evet, insân hiçbir çâre-i fennînin şifâyâb edemediği bir derd-i derûna 
karşı var kuvvetiyle tahammül etmelidir. Fakat en ufak bir tedbîr ile şifâyâb 
olabilecek bir hastalığı sürükleye sürükleye eskitmek ve gayr-ı kâbil-i şifâ 
bir hâle getirmek yalnız abes değil, hemen her zamân sezâvâr-ı ithâm bir 
atâlet-i miskînâne [211] ve câhilânedir. "Tabâbetde vakt ü zamânın yerini 
hiçbir şey tutamaz. Hattâ bir sûret-i meş᾽ûmede nihâyet bulan vekâyi‘ için: 
'-Hekîme çok geç mürâcaʻat etdiler!' teessüf-i mu‘tâdı her zamân kulağı-
mıza çarpmıyor mu?" (Tabîb-i Etfâl)

Hastalıkları için vakt ü zamânıyla tabîbe mürâcaʻat edenlerde dahi 
pek garîb hâller, sû-i tefsîr ve sû-i îzâhlar görülmekdedir. Meselâ hasta 
gelir, uzun uzadıya muʻâyene edilir. Aranıp taranır, maraz teşhîs olunur. 
Kızcağız pek za‘îf, hasta, yaşlıca bir kadın ise hanım, âdetden kesilecek 
yâhûd sinir hastalığı gibi bir şey denince bütün müşkilleri halledilmişçe-
sine memnûnen ve çok defa tavsiye edilen tedâbîr-i devâiye ve sıhhiyeyi 
iyice telâkkî etmeden çıkıp giderler. Ondan sonra hastanın ve hastalığın 
ne olduğu bilinemez. Zannolunur ki, hasta ve hasta sâhibleri yalnız bir 
mesʼele-i teşhîsiyenin hall ü faslı için mürâcaʻat etmişler, onu öğrendikden 
sonra kendi taʻbîrlerince "derdi anladıkdan sonra" bir şeyler kalmamış, her 
türlü tedâbîr bertaraf olmuş. Hâlbuki onlar "derdi anladıklarından" dolayı 
müsterîh ve âzâde oldukları hâlde hastalık yine seyr u terakkîsinde devâm 
eder ve gitgide meş᾽ûm bir âkıbete yâhûd ömür-güzâr ve elîm bir maʻlûli-
yete müncer olur.

Sağlıkların, sağlıkçıların yapdıkları fenâlıklar ise sayılmakla bitmez. 
Üfürükçü, kırbacı vesâir sağlıkçıların hemen hepsi de bu tavsiyelerini 
hüsn-i niyet ile, başkasına iyilik etmek kasdıyla icrâ ederler. Tavsiye eyle-
dikleri şeyden →

13  Tabîb-i Etfâl, Doktor Besim Ömer.
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Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Müfredât-ı Tıb ve Fenn-i Tedâvî 
Mu‘allimi Mîralây izzetlü Tevfik 

Vacid Beyefendi
M. le Prof. Tevfik Vadjid Bey

[212] Bâb-ı Serʻaskerî Hastahânesi 
Tabîb-i Evveli Mîralây izzetlü 

Mahmud Nami Beyefendi
M. Le Dr. Mahmoud Bey

istifâde edileceğinde zerre kadar şübheleri yok. Bunlar yüzünden vukû‘a 
gelen vefeyât her hâlde koleranınkilerden az değildir. Bu vefeyât, tavsiye 
eyledikleri tedâbîrin, ilâcların fenâlığından ileri →

Basra Karantina Enspektörü 
saʻâdetlü Kasım İzzeddin 

Beyefendi
S. E. le Dr. Cassim Izzeddin Bey

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Müfredât-ı Tıb ve Fenn-i Tedâvî 
Mu‘allimi izzetlü Server Hilmi 

Beyefendi
M. le Prof Server Bey
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Bahriye Hastahânesi etıbbâsından 
Mîralây izzetlü Neşet Beyefendi

M. le Dr. Néchat Bey

[213] Bahriye Hastahânesi 
etıbbâsından Mîralây izzetlü 

Mehmed Ali Beyefendi
M. Le Dr. Mehemed Ali Bey

gelemiyor. Çünkü o gibi edviye ve tedâbîr çok defa bî-maʻnâ ve zararsız 
şeylerdir. Yalnız hasta ve etrâfı böyle bî-sûd ve bî-maʻnâ şeylerle uğraşır-
ken hastalık ilerledikçe ilerler ve böylelikle son derece kıymetdâr bir fırsat 
ve zamân kaçırılmış olur.

Bahriye Hastahânesi etıbbâsından 
Mîralây izzetlü Ali Derviş 

Beyefendi
M. le Dr. Ali Dervich Bey

Mekteb-i Fünûn-ı Bahriye-i 
Şâhâne Sertabîbi ve Hikmet-i 
Tabî‘iye Mu‘allimi Mîralây 

izzetlü Şükrü Beyefendi
M. le Dr. Chukri Bey
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[214] Sağlıkçıların hemen hepsinde de tek bir ilâc veya vâsıta vardır. 
Bunu "her derde devâ ve envâ‘-ı emrâza şifâ" olmak üzere tavsiye eder 
dururlar. İlâcları çok defa ya pis ve murdâr bir merhem, bir su, bir toz, Ka-
sımpaşa'da veya Eyüb'de veya Edirnekapısı'nda yâhûd İstanbul'un bilmem 
hangi bucağında oturan bir miskînin muzır ve murdâr habları ve daha buna 
mümâsil şeylerdir.

Hâlbuki bugünkü tabâbet bu gibi mahdûdiyetlerden ne kadar yüksek-
dir! Tabâbetin de türlü türlü habları, tozları, merhemleri varsa da bunlar 
hep yerine, sebebine, hastalığın nev‘ ve cinsine göre ta‘yîn ve tertîb olu-
nur. Zâten "tabâbet hastalığı değil, hastayı tedâvî eder". Hastayı ise muʻâ-
yene edip anlayabilecek yalnız etıbbâdır.

Sağlıkçılardan bahsederken daha vahîm, daha müdhiş bir vâsıta-i iğfâli 
tahattur etmemek kâbil değildir. Gazetelerin son sahîfelerinde parlak par-
lak cümlelerle herkese tafsîl ve beyân olunan ilâc ve usûl-i tedâvî iʻlânları 
da birçok sâf-dilleri girdâb-ı felâkete düşürmekdedir. Ekserîsi meşhûr bir 
nâma, bir şöhret-i ilmiyeye gasben veya kizben izâfe edilerek her derde 
devâ olduğu iʻlân olunan birçok husûsî ve esrârengîz ilâcların ne kadar 
bîçâreleri mâlen ve bedenen soyup bitirdiği ve yine o ilâclar kadar muğ-
filâne ve müte‘azzımâne bir ifâde-i belâgat ile envâ‘-ı mezâyâ ve iktidâr-ı 
şifâsâzîsi medh u ıtrâ olunan birçok mayasılcı, sıracacı şarlatanların, has-
taların aded-i hâzırını kat kat artdırdıkları her türlü şübehâtdan vârestedir. 
Asıl işin şâyân-ı ehemmiyet [215] noktası halkın gazetede okudukları iʻlâ-
nı doğru ve her ilâcı müessir bilmeleri ve zâten "hastalıklarını herkesden 
iyi bildikleri için" hiç olmazsa tabîb ücreti vermeksizin "hâzır ilâc" kullan-
mağı tercîh etmeleridir. Vâkı‘â bu gibi teşebbüsât-ı sâf-dilâne ile hayât ve 
sıhhatlerini herc ü merc eden bîçârelerin sonra yine etıbbâya lüzûmundan 
ziyâde ücret vermeğe mecbûr olacakları âşikâr ve şu işin menfaʻat-i mâd-
diye-i etıbbâyı tezyîd eylediği derkâr ise de terbiye-i ahlâkiye ve mesle-
kiyeleri menfaʻatlerini böyle hem-cinslerinin mazarrat-ı hayâtiyelerinde 
aramak gibi aşağılıklardan pek müte‘âlî olan ve olması îcâb eden etıbbâ-
nın bu kabîl iʻlânât ve iğfâlât ile sıhhat ve hayât-ı umûmiyenin rahnedâr 
olmasından müteessir olageldikleri ve bu gibi münâsebetsiz hâllerin önü 
alınmasını ez-cân u dil temennî eyledikleri âzâde-i iştibâhdır.
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Bilmemek her noktada, her şeyde fenâ netîceler verirse de cehlin 
muhâfaza-i sıhhat mes᾽elesindeki teʼsîr-i muzırrı pek şümûllü ve cidden 
elem-nâkdir. İnsân bilmediği, öğrenmediği bir şeyi ne takdîr ne de icrâ 
edemez… Buna mebnîdir ki, bilip takdîr edemeyenlere ne kadar vesâyâ-
yı sıhhiyede bulunulsa hüsn-i teʼsîr hâsıl edemiyor… Muhâfaza-i sıhhat 
ise bugün başlı başına, şümûllü ve etrâflı bir ilim teşkîl etmiş ve bu gibi 
mesâilde mümtâz ve müstesnâ mütehassıslar yetişmişdir. Bir çocuğa, bir 
mektebliye hıfz-ı sıhhatin usûl ve kavâ‘idini öğretmek, onu ileride uğraya-
cağı birçok mühlik ve vahîm hastalıklardan muhâfaza etmeğe çalışmak her 
hâlde birçok fenlere, lüzûm ve fevâidi o kadar müsbet olmayan →

Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Teşrîh Mu‘allim-i Sânîsi 

Kâimmakâm izzetlü Yusuf Rami 
Bey

M. le Prof. Youssouf Rami Bey

[216] Sıhhiye Dâiresi Birinci 
Şuʻbe Müdür Muʻâvini 

Kâimmakâm izzetlü Fuad İsmail 
Bey

M. Le Dr. Fuad Ismaïl Bey

birçok derslere müreccahdır. Hıfz-ı sıhhatden başka bir şeyi olmayan ilm-i 
ebdânı, ilm-i edyâna bile tercîh ve takdîm eden kelâm-ı şerîf pek büyük, 
pek müte‘âlî bir terakkî-i ictimâ‘îyi ihtivâ etmekdedir.

Bugün bilmemezlik, hurâfât-perestlik, ihmâl ü imhâl yüzünden →
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Birinci Dâire-i Belediye Hey’et-i 
Sıhhiyesi Reîsi ve Cerîde-i 

Tıbbiye-i Askeriye Sermuharriri 
Kâimmakâm izzetlü Abidin Bey

M. le Dr. Abidin Bey

Gümüşsuyu Hastahânesi 
etıbbâsından Kâimmakâm izzetlü 

Muzaffer Bey
M. le Dr. Muzafer Bey

Mekteb-i Bahriye Tabîb-i Sânîsi 
Kâimmakâm izzetlü Tahir Bey

M. le Dr. Tahir Bey

[217] Doktor Kâimmakâm izzetlü 
Ali Haydar Bey

M. le Dr. Ali Bey



1796

telef olup gitmemek ve hayâtda kalındığı müddetçe de mâddî ve ma‘nevî 
bir istirâhat ve refâhdan zevk-yâb ve mütena‘im olmak için yegâne çâre 
hıfz-ı sıhhat kavâ‘id-i müşeyyedesinin, tatbîkât-ı sıhhiyenin her tarafa 
ta‘mîm ü teşmîlidir. Büyük bir emr-i hayırdan ibâret olan bu ta‘mîm ü 
teşmîl ise ancak hıfz-ı sıhhatin mekâtib-i rüşdiye ve iʻdâdiyede →

Birinci Dâire-i Belediye 
etıbbâsından izzetlü Asım 

Beyefendi
M. le Dr. Assim Bey

Doktor izzetlü Rıza Tevfik 
Beyefendi

M. le Dr. Riza Tevfik Bey

[218] amelî bir tarzda hıfz-ı sıhhate vukûf-ı tâmmı olanlar tarafından taʻlîm 
ü tedrîs edilmesiyle kâbildir. Çünkü insân anlayamadığı, bilemediği bir 
şeyi yapmadığı gibi yapmak da istemez. Hattâ meşhûr bir darb-ı meselde 
denildiği gibi "insân bilmediğinin hasım ve düşmanı ve her hâlde mu‘â-
rızıdır". Şimdi çocuklarımız hıfz-ı sıhhatin, muhâfaza-i hayâtın kavâ‘id-i 
sâlime ve esâsiyesini iyiden iyiye anlayıp bilirlerse elbette kadr-i sıhhati 
daha iyi takdîr eder ve tedâbîr-i sıhhiyeye kâniʻâne, vâkıfâne riʻâyet etme-
ğe müsâra‘at eylerler.

Gerçi sâye-i maʻârif-vâye-i cenâb-ı pâdişâhîde fenn-i hıfz-ı sıhhat 
mekâtib-i iʻdâdiye ve âliye programlarına kabûl edilmiş ve taraf-ı âcizâ-
nemden terakkiyât-ı hâzıra-i fenniyeye tevfîkan ve programa tatbîkan bir 
de Hıfz-ı Sıhhat kitâbı yazılmış ise de bizim burada arzu ve teklîf etdiği-
miz husûs sıhhat gibi bir sa‘âdet-i uzmânın hüsn-i muhâfaza ve vikâyesini 
derʻuhde eden bir fennin yalnız böyle mekâtib-i iʻdâdiye ve âliye prog-



1797

ramlarına derci değil, mekâtib-i rüşdiye ve hattâ ibtidâiyede amelî olarak 
tedrîsi ve çocukların ellerindeki kırâat risâlelerinde bile anlaşılması kolay 
ve esâslı bazı tedâbîr-i sıhhiyenin zikr u beyânıdır.

Bir de, hıfz-ı sıhhat tedrîsini sıhhat-şinâslara tevdî‘ etmeli ve hıfz-ı sıh-
hat mu‘allimi bi't-tercîh tabîb olmalıdır ki, karşısındakilerin her türlü şüb-
helerini izâle etsin ve onlara sıhhatin ne kadar kıymetdâr ne kadar nûşîn bir 
ni‘met-i rabbâniye olduğunu takdîr etdirebilsin. Böyle bir mu‘allim, hıfz-ı 
sıhhat dersi değil, sıhhat ü âfiyet dersi verir ve vereceği dersden de pek çok 
fevâid-i tatbîkiye ve ameliye iktitâf olunur.

[219] UYKU VE HIFZ-I SIHHAT

Maksadımız uyku ve uyumanın hıfz-ı sıhhat nokta-i nazarından tedkî-
kidir.

Uyku hayât-ı nisbiye ve faʻâliyet-i yevmiyenin sükûn u râhatından ziyâ-
de bedenin istihlâk olunan kuvvet ü makdereti telâfî etmek ve ertesi gün 
için yeniden tâkat ü kuvvet peydâ eylemek için muhtâc olduğu bir mühlet 
ve müsâʻadedir. Uyku esnâsında a‘zâ-yı hazmiye yine faʻâliyetinde devâm 
ederse de gerek miʻde ve bağırsakların ifrâzâtı, gerek mevâdd-ı gıdâiyenin 
tahavvülât-ı hikemiye ve kimyeviyesi nisbeten ağırlaşır. Bunun içindir ki, 
uykudan evvel yenen yemek pek hafîf ve hazmı kolay şeylerden ibâret 
olmalıdır. Uyku esnâsında bedenin iğtidâ-yı umûmîsi de az çok taʻdîlât ve 
teehhürâta uğrar. Fakat bu nokta-i nazardan sabâh uykusu daha fenâdır. 
Binâenaleyh erken uykudan uyanamayanların ağızlarındaki kuruluk, acı-
lık, bazen ta‘affün gibi hâller hep iğtidânın tevakkufundan, uyanıklıkdaki 
şiddeti üzere temâdî edememesinden ileri gelmekdedir. 

Uykunun Şerâit-i Sıhhiyesi:
1-Şiddetli ve mütemâdî bir faʻâliyet-i adaliye ve akliye veya hazmiyeyi 

müteʻâkib birdenbire uykuya varmamalıdır. Çünkü beden faʻâliyetinden 
birdenbire ferâgat edemeyeceğinden uyku uyunsa bile istirâhat ve huzûr-ı 
tâm olamaz. Uyanış da birdenbire olmamalıdır. Çünkü ânî bir uyanış fikir 
ve zihni târmâr ederek insânı şaşırtır.
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Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne İlm-i 
Hikmet-i Tabî‘iye Mu‘allimi 

Binbaşı rifʻatlü İsmail Ali Bey
M. le Prof. İsmaïl Ali Bey

[220] Etıbbâ-yı Bahriye'den 
Binbaşı rifʻatlü Hakkı Bey 

(Ruscuklu)
M. le Dr. Hakki Bey

Binâenaleyh her zamân ve her gün aynı sâ‘atde uyanmağa çalışmalıdır.
2-Hâbgâhda her şey sükûn-ı tâm içinde olmalıdır. Uykunun en münâsib 

zamânı gecedir. Bacon'ın dediği gibi:
"-Uykusuz geçen geceler ömrü kısaltır". Ekmekçi, bekçi vesâire gibi 

geceyi uykusuz geçiren esnâf bu tarz-ı hayâtlarından →

Etıbbâ-yı Bahriye'den Binbaşı 
rifʻatlü Victor Bey

M. le Dr. Victor Bey

Binbaşı rifʻatlü Doktor Bafralı 
Yanko Bey

M. le Dr. Yanco Bey, Bafrali
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Birinci Dâire-i Belediye 
etıbbâsından Binbaşı rifʻatlü 

Nazif Bey
M. le. Dr. Nazif Bey

[221] Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne 
İlm-i Nebâtât Mu‘allim Muʻâvini ve 

Dârülfünûn-ı Şâhâne Nebâtât Mu‘allimi 
Kolağası rifʻatlü Esad Şerefeddin Bey

M. le Dr. Essad Bey

pek müştekî ve müteezzîdirler. Uyumak için gecenin her vakti müsâʻid ve 
teʼsîri müsâvîdir. Dikkat olunursa uyku en ziyâde ya akşâm üzeri gurûbdan 
sonra yâhûd sabâhleyin tulû‘ zamânı kesb-i şiddet etmekdedir. Gündüz 
sabâha kadar el işi ile uğraşan →

Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn 
Hıfz-ı Sıhhat Mu‘allimi Kolağası 

rifʻatlü Yusuf Ragıb Bey
M. le Dr. Youssouf Bey

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

Sânîsi Kolağası rifʻatlü 
Burhaneddin İbrahim Bey
M. le Dr. Burhaneddin Bey
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[222] rençber takımı akşâm yemeğini yer yemez uyuyuverirler. Geceleri 
musâhabât ve mütâlaʻât ile meşgûl olanlar ise tulû‘ zamânı en derîn bir 
uykuya dalmış bulunurlar. Zâten Salern[o] Mektebi de:

"-Gece uyuyamazsanız güneş doğarken olsun bir parça uyuyunuz" di-
yordu. Bu da ihtimâl ki, akşâm uykusunun bedeni, sabâh uykusunun ise 
dimâğı dinlendirip teskîn etmesinden ileri geliyor. Bununla berâber bu hâl 
az çok i‘tiyâda da tâbi‘dir. Bazıları geç uykudan uyanmağa hiç alışama-
dıkları gibi, diğer bir takım zevât da bir türlü erken uyanmıyorlar. Lâkin 
bünye, san‘at, mizâc ne olursa olsun, mümkün mertebe erken kalkmağa 
çalışmalıdır. Hattâ Fransızların meşhûr bir darb-ı meseli var ki, pek nük-
te-perdâzânedir:

"-Onda (alafranga sâ‘at) yat, onda kalk; on kere on sene yaşarsın". 
Böyle on iki sâ‘at bir düziye uyumağı tavsiye edemezsek de:

"-Erken yat, erken kalk" deriz. Erken yatıp sabâhleyin erken kalkmak, 
geç yatıp geç kalkmakdan çok iyidir.

Daha erken yatılırsa ne olur? Akşâm erkenden gece yarısına kadar gü-
zel güzel uyunursa da gece yarısı uyandıkdan sonra bir daha göz yummak 
nasîb olmaz. İnsân mu‘azzeb olur, durur.

Sabâhleyin daha geç kalkılırsa insân sabâhleyin havâ-yı sâfın vereceği 
intibâh-ı hayâtdan mahrûm olur. Bir de uykunun uzamasıyla yemeklerin 
enkâz ve bakâyâsı bağırsaklarda uzun bir müddet kalıp susuzlaşacağından 
bu gibiler mu‘annid inkıbâzlara dûçâr olurlar. Kanın cevelânına az çok 
betâet ü intizâmına halel gelerek kalb kuvvetden düşer, vücûd mevâdd-ı 
muzırra-i istihlâkiyeden kolay kolay [223] kurtulamaz. Bunun için derîn 
ve lüzûmundan ziyâde mümted bir uykudan uyananların göz kapaklarında 
şişlik, renklerinde uçukluk peydâ olur. Nefesleri kokar. Bir de böyle uzun 
sabâh uykusu cümle-i asabiyeyi de uyuşturarak mûcib-i zaʻf olur. Hulâsa, 
uykudan geç kalkma, Hufeland'ın dediği gibi, ömrü kısaltır, yaşları dok-
sandan ziyâde olan zinde ihtiyârların hepsi de sabâhleyin erken kalkmak 
i‘tiyâdında bulunurlar.

Husûsuyla, güzel bir iklîmin ilkbahâr ve yaz gibi dil-nişîn mevâsiminde 
uykudan geç kalkmanın birçok zararları görülür. Bir kere bu mevsimler-
de gündüzün başlangıcı ile ortası arasında ziyâ ve harâretçe pek büyük 
bir fark vardır. Erken kalkanlar o günün ilkbahârı sayılan sabâhından, fü-
yûzât-ı tulû‘dan müstefîd olur. Geç kalkanlar ise birdenbire sıcak ve boğu-
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cu bir yaz gününe girerler. Bunun hele sıcak bir iklîmde ne kadar büyük bir 
ehemmiyeti vardır! Ne çâre ki, bugün birçokları böyle yazın erken kalk-
mağa mümkün değil alışamıyorlar. Alışmak için yemeği erkence yemek, 
gece erken yatmak gibi tedbîrlere riʻâyet edilir ve sabâhleyin gündüzün 
mâvi ziyâsı pencereden içeri girer girmez uyanmağa çalışılırsa yavaş ya-
vaş iş yoluna girer.

Doktor Leonidas Limarakis
M. le Dr. L. G. Limarakis

Médecin de La Philoptochos

[224] Gündüz uykusuna gelince; en münâsibi buna hiç alışmamakdır. 
Hele sıcak iklîmlerde hamaklarda uyumanın fikir ve bedeni amîk bir kesl 
ü atâlete düşürmekde olduğu müşâhedât ile sâbit olmuşdur.

Yemekden hiç olmazsa üç-dört sâ‘at sonra uykuya yatmalıdır. Bazıları 
yemekden kalkar kalkmaz hafîf bir uykuya dalarlar. Bu uyku pek az bir 
müddet, beş-on dakîka sürer sürmez bir şeydir. Bu hâl pek fenâ bir i‘tiyâd-
dır. Çok defa ağır şeyler yemekden, yemek fazlalığından ileri gelir. Bu 
hâlin âdetâ bayılmak derecelerine kadar vardığı bile oluyor. İnsân bu fenâ 
âdete alışdı mı, kolay kolay kurtulamaz. Artık hazmının esîri olur gider. 
Böyle bir hâlin çâresi sofra ve yemekden kalkar kalkmaz yarım sâ‘at kadar 
sudan bir bahis açmak üzere sürekli bir musâhabete dalmak ve sonra bir 
müddet gezinmekdir.

3-Uyku tahavvülât-ı mevsimiye ile mütenâsib olmalıdır. Sıhhî bir uy-
kunun müddet-i vasatiyesi yedi sâ‘at tahmîn olunuyor. Daha fazla uyumak 
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hoş bir şey değil. Salern[o] Mektebi hiçbir zamân, hiçbir vesîle ile 9 sâ‘at-
den ziyâde uyunmamasını tavsiye ediyor.

İlk ve sonbahâr başlangıçları gibi sâ‘atçe gece ve gündüzün müsâvî ol-
duğu zamânda 8 sâ‘at kadar, yaz günleri bundan azca, kış günleri ise faz-
laca uyumalıdır. Yaz geceleri boş yere uykusuz kalmakdan ise erkence ya-
tarak sabâhın hoş ve mu‘attar serînliğinden istifâde etmek daha iyidir. Kış 
gününün uykusu, yaz gününkünden bir sâ‘at kadar fazla olmalıdır. [225] 
Hulâsa, kâfi derecede uyumamakdan ise biraz fazla uyumak elbette daha 
iyidir.

4-Uyku müddeti ırka, cinse, yaşa san‘at ve mesâʻîye göre olmalıdır.
Hâr iklîmlerde iskân edenlerde uyku müddeti ziyâdece olmalıdır. Ka-

dınlar asabî ve müteheyyic olduklarından daha fazla bir müddet uyumaları 
ileri sürülüyorsa da tecrübe bunun aksini göstermekdedir. Kadınlar uyku-
suzluğa erkeklerden ziyâde tahammül ediyor ve bu hâlden hiç de mütees-
sir olmuyorlar. Çocuklar daha uzun bir müddet uyumalıdırlar. Daha küçük 
yaşda bulunan çocuklar neşv ü nemâ bulmak için uzun müddet uykuya 
muhtâcdırlar. Zâten ninni söylerken de "uyusun da büyüsün ninnî" den-
miyor mu? Fakat böyle aldatarak bâ-husûs büyücek bir çocuğu birdenbire 
uyumaya alışdırmamalıdır. Sonra tenbel, dayanıksız bir adam olur.

El işi gören, işleyen amele ve rençber takımı az bir uyku ile de telâfî-i 
mâfât edebilirlerse de mesâʻî-i akliye ve dimâğiyede bulunanlara az bir 
uyku fenâ teʼsîr eder. Çünkü adalât cüz’î bir dinlenmekle kendine gelebi-
lirse de dimâğ öyle değil, uzun bir müddet âzâde ve müsterîh kalmadıkça 
tekrâr çalışmak kudretini iktisâb edemiyor.

5-Hayât-ı hayvânînin istirâhat-ı mutlakasını ve hayât-ı uzvînin istirâ-
hat-ı nisbiyesini te’mîn için ziyâsı az bir mahalde, durgun ve sıcakça bir 
havâda, elastik ve yumuşak bir yerde uzanıp yatarak uyumalıdır. Fazla bir 
aydınlık uykuyu haleldâr eder. Yatak odası loşça yani yarı karanlık yarı 
aydınlık bir [226] hâlde olmalıdır. Gece kandîli olsa da olur, olmasa da. 
Zâten uyunurken göz kapaklarının düşmesi de gösteriyor ki, insân uyku 
esnâsında ihtiyâc-ı ziyâdan vârestedir. Yalnız, uyuyan pek asabî olursa 
uyanır uyanmaz korkmaması ve çarçabuk kendine gelmesi için böyle bir 
ışık bulundurulabilir.

Yatılacak odanın havâsı durgun olursa beden daha ziyâde râhat eder. 
Görülmez mi ki, bütün mahlûkât yatmak için durgun ve sıcak bir yurd 
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ararlar. Uyku esnâsında beden üşümeğe daha ziyâde müsta‘id olduğu ci-
hetle yatak odasının havâsı az çok sıcak olmalıdır ki, üşümek tehlikesin-
den emîn kalınsın.

Bugün sıhhiyûnun kısm-ı a‘zamı senenin her mevsiminde ve her zamân 
açık pencereli odada yatmağı tavsiye ediyorlar. Bu yolda bir tavsiyeyi 
lâ-yetegayyer bir kâʻide gibi kabûl etmeden evvel, etrâfımıza bir göz gez-
direlim. Uyanık iken teneffüsü pek serîʻ ve faʻâl olan kuş uyuduğu zamân 
başını koltuğu altına, tüyleri arasına sokar. Hayvânât-ı vahşiye inlerine gi-
rer. Açık mer‘âlarda otlayıp duran öküzler uyumak için sıcak ve muhâfa-
zalı yer arar ve akşâm olunca doğru ahıra girerler. İnsân da böyledir. Uyku 
için ihtiyârî olarak kapalı bir oda arar. Hattâ amele ve rençber takımı gâyet 
sâf ve fakat soğuk bir havâdan ziyâde, mahsûr fakat sıcak bir havâyı tercih 
ederler.

İkâmet olunan mahal, mekân, muhît uzviyetin hâl-i dâimi ve muvak-
katine tâbiʻ olmalıdır. Uzviyet istirâhate daldığı zamân, mekân ve muhît, 
mahall-i ikâmet neden muvakkız ve münebbih olmalıdır? Göz kapakları 
[227] düşüp a‘zâ-i rü’yeti karanlıkda bırakdığı zamân ziyâde bir aydınlık 
lüzûmu hiç düşünülmüş müdür? Bürûdete karşı pek güçlükle müdâfaʻada 
bulunabilen bir uzviyeti soğuk bir havâda uzun uzadıya niye bırakmalıdır? 
Teceddüd-i havâsı kesb-i iʻtidâl eden bir sadra niye bu kadar havâ verme-
lidir? Fi‘l-i iğtidâsı kesb-i betâet eden bu uzva neden bu kadar müvelli-
dü'l-humûza vermeğe kalkışmalıdır? Hâsılı, uzviyet kapandığı, faʻâliyet 
azaldığı bir zamânda niye her şeyi açmalı ve bedeni teyakkuzât ve inti-
bâhât içinde bırakmalıdır?

Ma‘rûzâtımızdan geceleri havâya ihtiyâc ve lüzûm olmadığı anlaşılma-
sın. Maksadımız, ziyâde ifrâta gidilerek "vücûd üşütülmesin, hırpalanma-
sın" demekdir. Havâsı geceleri gündüzden ziyâde sâf olan büyük şehir-
lerde, pek dar odalarda, sabâhları pek serîn olmayan gâyet ağır ve sıcak 
gecelerde bünye ziyâde bir havâya ihtiyâc hissetdiğinde verem ve sıraca 
gibi sâf ve ziyâde bir havâyı istilzâm eden ahvâl-i maraziyede birçok te-
dâbîre riʻâyet olunmak şartıyla pencereler açık bırakılabilir. 

Gece pencereleri büsbütün açık bırakarak yatmak iklîmimizde büyük 
bir tedbîrsizlikdir. Çünkü, insân iyiden iyiye örtünse bile, uyku hâliyle açı-
labileceğinden derhâl bütün beden buz kesilir. Bunun netîcesi olarak ha-
zım bozuklukları, müsta‘id olanlarda o müdhiş romatizma baş gösteriverir.
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Yatak ne gevşeklik verecek kadar yumuşak ne de huzûr ve râhatı selb ve 
ihlâl edecek kadar sert olmalı. Ziyâde sert yatakla temâsa gelen adalât az 
çok mütekallıs kalır. Vücûdun yatakdaki vazʻiyetinde bütün etler serbest 
ve beden tamâmıyla uzanmış, gevşeyip râhatlamış olmalı.

[228] Yatağın odadaki vazʻiyeti o sûretle olmalı ki, sağ tarafı üzerine 
yatan zâtın arkası duvara gelebilsin. İnsân sağ tarafına da, sol tarafına da, 
arkası üzeri de yatabilir. Bunlardan her birinin ayrı ayrı fevâid ve mehâzîri 
vardır. Arka üzeri yatmakda beden istirâhat eder, uzanır, bel ve arka taraf-
ları soğuğa ma‘rûz olmaz, karın serbest kalır. Fakat küçük dilin düşmesi 
ve göğüsde, burunda balgamların toplanması ile teneffüs güççe olur. Bu 
vazʻiyetde yatanlar daha kolay horlarlar. Bir de cevelân-ı demleri za‘îfçe 
olanlar, kanın cümle-i asabiyenin aşağı taraflarında toplanmasıyla korkulu 
rüyalar görürler. Yan taraflara yatıla yatıla göğsün biçimi bozulur. Hat-
tâ yüzün dâimâ bir tarafa yaslanmasıyla çehrede hafîf bir adem-i tenâzur 
husûle gelebilir. Sağ tarafa yatınca kalb sıkıntıdan kurtulursa da miʻde sar-
kar. Sol tarafa yatılınca miʻde vazʻiyet-i tabî‘iyesine gelirse de kalb tazyîk 
altına girer. Yüzükoyun yatmak, hele karınlı olanlarda büsbütün fenâdır, 
insâna nefes aldırmaz.

En iyisi arka üstü yatmak ve ara sıra sağ tarafa çevrilmekdir. 
Uykuya dalınırken baş bedenden yukarı olursa insân daha râhat uyur. 

Yasdık abes değil, elzemdir.

[229] ARTIK HİÇ GÖRÜLMEMESİ LÂZIM GELEN BİR 
HASTALIK

Evet, artık hiç görülmemesi, işidilmemesi lâzım gelen bir hastalık varsa 
o da çiçekdir. Fakat şuna teessüf olunur ki, geçen ve bu sene İstanbul'un 
birçok yerlerinde birçok, hattâ en zengin mahallelerinde bile her hafta bir, 
iki, üç çiçek vukûʻâtı ve bu yüzden epey vefeyât görüldü, el-ân da gö-
rülüyor. Her hafta neşrolunan vefeyât hulâsaları çiçek yüzünden birçok 
nüfûsun telef ve zâyi olduğunu vâzıhan göstermekde idi. Hâlbuki bu asr-ı 
refâh ve terakkîde çiçekden ölmek âdetâ bir "kasd-ı nefs" ve "intihâr" sa-
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yılmalıdır. Çünkü fennin, terakkiyât-ı beşeriyenin medâr-ı fahr u mübâhâtı 
olan fütühât-ı mu‘azzamasından biri de çiçek aşısını bularak milyonlarca 
insânları çok defa muhakkak ve elîm bir ölümden, bazen de körlükden, 
maʻlûliyetden, çopurlukdan kurtarmasıdır. Bugün her tarafda o eski çiçek 
bozukluklarına, çiçek körlüklerine azca tesâdüf olunmakdadır.

Çiçek bundan bir asır evvelleri hayât-ı beşerin en büyük düşman ve 
belâsı ve merâkiz-i medeniyenin en korkunç ve en müdhiş bir vebâsı hük-
münde idi. Öyle seneler olurdu ki, vefeyâtın sekizde birini çiçek hastalığı 
teşkîl ederdi. Çiçeğin müstevlî olduğu şehirden iki yüz bin kişiyi birden 
süpürüp götürdüğü görülürdü. Çiçek en ziyâde çocuklara musallat olur ve 
her sene milyonlarca maʻsûmları mahv u tebâh ederdi.

[230] İşte yüz sene evvel her tarafa dehşetsâr olan bu hastalık çâre-i mü-
essiri kullanılmazsa bugün yine eski dehşet ü savletini gösterebilir. Birçok 
vukûʻât bunu açıkdan açığa isbât etmişdir. 1870 muhârebe-i meşhûresinde 
Fransız orduları çiçekden yirmi beş bin kadar efrâd gâib etmiş, Alman or-
dusunda ise asker az çok aşılı olduklarından bu yüzden olan vefeyât 300'ü 
aşmamışdır.

Sonra her iki ordu da askere alacakları neferâtı aşılamağa ve birkaç 
sene sonra tekrâr aşılamağa başladılar. Bugün gerek Fransız ve gerek Al-
man ordularında bir sene zarfında çiçekden vefât edenler iki-üç kişiye ka-
dar tenzîl edilmişdir. 

Aşılama
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Fakat muhârebeden sonra Almanlar ahâlîyi mecbûren tekrâr ve tekrâr 
aşılamağa başladılar ve bu usûlü pek büyük bir himmet ve şiddetle tatbîke 
koyuldular: Bu cânsipârâne mesâʻî hakîkaten hayret-engîz netîceler ver-
di. 1886-1893 senesine kadar geçen yedi senelik bir zamânda 42 milyon 
nüfûsun bütün çiçek vukûʻâtı senede 130'u aşamamışdı. 1895 senesinde 
ise bütün Almanya'nın çiçek vefeyâtı 27 kişiden ibâret idi ki, bu mikdâr 
Avrupa'nın diğer memleketlerindeki vefeyâta nisbet edilince Almanların 
her çiçek vefeyâtı başına İsviçre'de 3, İngiltere'de 19, Belçika'da 25, Fele-
menk'de 81, Fransa'da 201 çiçek vefeyâtı isabet etmekdedir.

[231] Denilebilir ki, bugün bütün Almanya'da, kuduz vukûʻâtı görül-
mediği gibi, çiçek vefeyâtı da müşâhede olunmamakdadır. Bütün bir sene 
zarfında kayd u zabt olunan birkaç vefeyât ise Rusya veya Bohemya hu-
dûdundaki şehirlere münhasırdır.

O hâlde, bizde hâlâ çiçek hastalığından birçok, hem de zan 
ve tahmîn olduğundan çok vefeyât ve telefât vukû‘a gelmesi 
nüfûs-ı memleketçe pek büyük ve bîhûde bir ziyân değil midir?

Bir kere düşünelim: Almanya'da çiçek hastalığı niçin görül-
müyor? Çünkü Almanya'da her çocuk doğduğundan birkaç hafta 
sonra aşılanıyor, sonra birkaç senede bir tekrâr aşılanarak muʻâ-
fiyeti takrîr ve te’mîn ediliyor. Mektebe girerken yine aşılanıyor. 
Kaleme, kışlaya, mağazaya, destgâha girerken yine aşılanıyor. 
Zâten her ferd mu‘ayyen bir müddet askerlik etmek mecbûriye-
tinde olduğundan bütün Almanya'da hemen hiçbir ferd müddet-i 
ömründe defalarca aşılanmakdan kurtulamıyor. 
Sâye-i feyz-vâye-i cenâb-ı pâdişâhîde Almanya'daki aşılanmak 

mecbûriyet-i kânûniyesi bizde de kabûl edilmiş olduğu hâlde kayıd-
sızlık ve cehâlet yüzünden her sene binlerce maʻsûm fuzûlî olarak 

helâke seriliyor. Çünkü, birkaç sene sükûnet ile geçince herkes çiçek nâ-
mında müdhiş bir hastalık olduğunu bile unutuyor. Hastalık ise o aralık 
pusudan çıkıp tedbîrsiz davrananların cezâ-yı sezâlarını tertîb ediveriyor! 
Bu husûsdaki kusûr u tekâsül tamâmıyla halka, âile reîslerine, bütün ahâlî-
ye âiddir.

[232] Hiçbir zamân hâtırdan çıkarmamalıdır ki, çiçek korkunç, müdhiş, 
ölümcül bir hastalıkdır ve çiçeğin yegâne çâresi aşılanmakdır. Çocukları 
daha küçük yaşlarında iken aşılatmalıdır. Hükûmet-i Seniyye-i müşfikamız 

Neşter
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çiçek aşısını meccânen her tarafa dağıtıyor, her mahalleye, her kasabaya, 
her köye aşıcı gönderiyor. Bu lütf-ı bî-adîlden istifâde ederek hepimiz aşı-
lanmalıyız. Aşılanmak ve nefsini ölümden muhâfaza etmek pek büyük bir 
hamiyet ve memleket için de hakîkî ve değerli bir hizmetdir.

Bazıları aşının insâna zararı dokunduğunu söylüyorlar. Bu pek berbâd 
ve pek muzır bir hurâfedir. Aşıdan dolayı hiçbir kimseye hiçbir zarar gel-
mez. Aşı yalnız zararsız değil, fâideli, kurtarıcı, cidden azîz ve mübârek 
bir devâdır.

Bazı kimseler çiçeğin büyük adamlara zararı do-
kunmayacağı fikrindedirler. Böyle bir fikirde bulun-
mak, herkesi tehlike altına sokmak demekdir. Çiçek 
kimseyi esirgemez. Çocuklara da, ihtiyârlara da aynı 
şiddetle sarar. Yalnız büyükler, evvelce çiçek çıkar-
dıkları veya defalarca aşılandıkları için, küçükler 
kadar müteessir olmayabilirler. Fakat hiç unutma-
malıdır ki, bu korkunç hastalığın şakası, yaşı yok-
dur. Böyle bir hurâfeden dolayı aşılanmayarak çi-
çekden ölen ne kadar zavallılar vardır! 

Çiçekden kurtulmak için bir kere aşılanmak kifâyet 
etmez. [233] Çünkü bazılarında aşının vereceği 
muʻâfiyet birkaç seneden ziyâde sürmüyor. Onun 
için üç-dört senede bir kere aşılanmak en münâsib 
ve hattâ ittihâzı vâcib bir tedbîrdir. Hele etrâfda, 
âilede çiçek vukûʻâtı olduğu zamân bütün ev 
halkını aşılatmamak pek fenâ ve âdetâ, cinâî bir 
kayıdsızlıkdır. Bir-iki sene evvel aşılandığı hâlde aşısı tutmayanlar yine 
aşılanmalıdırlar. Zahmeti, eziyeti masrafı olmayan ve insânın hayât-ı 
azîzini tehlikeden kurtaran ufak bir tedbîrden de kaçınmakda hiçbir sebeb 
ve maʻnâ tasavvur olunamaz.

Bazen çiçek hafîf olur, hastanın ötesinde berisinde tek tük çıbanlar gö-
rülür. Böyle bir çiçekden "ağır değil" diye kaçınmayan tedbîrsizler vardır. 
Hâtırınızda kalsın, çiçeğin ağırı, hafîfi olmaz; ağır ve hafîf hepsi de çiçek-
dir, yakaladığını öldürebilir.

Bir de bir kere çiçek çıkaran bir daha çıkaramaz zannediliyor. Vâkı‘â 
çiçek çıkaranlar uzunca bir müddet için hastalıkdan âzâde kalırlarsa da o 

Aşı döküntüleri. 
Sol tarafda aşı 

çıbanının sıra ile 
aldığı biçimler 
gösterilmişdir.
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gibilerin de tekrâr çiçek çıkardıkları defalarca görülmüşdür. Şu kadar var 
ki, bu ikinci çiçek nisbeten hafîfçe oluyor.

Hulâsa, herkes tekrâr tekrâr aşılanırsa çiçek hastalığı kendi kendiliğin-
den geçer. Büyük küçük herkes çiçek çıkarabilir ve çiçek çıkarmamak için 
yegâne çâre aşılanmakdır. Bir şehirde, bir köyde, bir mahallede, bir evde 
çiçek [234] vukûʻâtı duyulunca reîs-i âilenin kendisini, bütün âilesi efrâ-
dını, mümkün olduğu hâlde aşılatmaması ve bu husûsda ihmâl ve tekâsül 
göstermesi pek büyük ve her hâlde mâddî ve ma‘nevî mûcib-i mes᾽ûliyet 
bir tedbîrsizlikdir.

[235] ZAVALLI BESLEME14

Hastanın hâli birdenbire ağırlaşmışdı… Bîçâre, hastahâne hizmetçileri-
nin kendisini aldatdıklarını anlıyordu. Memleketinden mehcûr olan zavallı 
beslemenin İstanbul'da hanımından, şişmanca bir zahîre tüccârı olan efen-
disinden başka hiçbir kimsesi, hiçbir bildiği yok idi.

Bîçâre kızcağız, hastahânenin duvarları bembeyâz, badanalı fakat vîrân 
ve perîşân bir odasında ölüm döşeğine düşmüş, el dayanamayacak kadar 
şiddetli bir hummânın teʼsîriyle yanıp kavruluyordu.

Odada eşyâ nâmına üzerinde ilâc şişeleri, bir çinko leğen ve daha bazı 
ufak tefek bulunan bir masadan başka bir şey yok idi. Her taraf çıplak, so-
ğuk ve hazîn idi. Kızcağızın derûnunda "tecrîd ve tefrîd" edildiği bu oda, 
hastahâne odasından ziyâde mahbûshâne izbelerini andırıyordu.

Odanın bir köşesindeki makine, keskin kokulu bir toz (def‘-i ta‘affün) 
püskürerek havâyı ağır ve sıkıntılı bir hâle getiriyordu. 

Zavallı kız birdenbire sayıklamalarla oturdu. Hizmetçiyi çağırdı:
"-Öleceğim, ölüyorum! Esvâblarım, gidip efendimi göreceğim… Of! 

Hani çamaşırlarım, onu da mı aldınız? Gideceğim, işidiyor musunuz? 
14  Doktor Tondor'u?! taklîden.
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Mutlakâ gideceğim…" diyordu. [236] Hasta didine didine üzerindeki yor-
ganı atmak istedi. Bağırmağa, hınçkıra hınçkıra ağlamağa başladı.

Bu feryâd üzerine hizmetçi kadınlardan biri koşup geldi. Hastayı sevip 
okşadıkdan sonra:

"-Hay budalacağız, sanki iyi mi ediyorsun? Efendine daha dünden ha-
ber gönderdik, gelecek… Boşuna gürültü ediyorsun. Sonra harâretin arta-
cak, hekîmden söz işideceksin" dedi.

Bir-iki dakîka ârâmdan sonra hasta yalvarmağa başladı:
"-Ablacığım diyordu, bırak gideyim, sonra hastahânede öleceğim… 

Hanım beni pek ziyâde üzerdi ama, efendi pek iyi idi… Benim başka ki-
mim var? Bana aylık bağlamışdı. Ayda … mecidiye veriyordu. Beş se-
nedir yanlarındayım. Geçen gün küçük bey hastalandı, vücûdu simsiyâh 
çıbanlar dökdü, çiçek çıkardı. Sütnine kendi çocuğuna da bulaşmasın diye 
kaçdı. Çocuğa yalnız ben bakdım. Ama ben de hastalandım. Biliyorum, 
başlarından savmak için beni buraya atdılar… Of, işidiyor musun, has-
tahânede ölmek istemiyorum. Beni evimize götürünüz! Haydi, gideceğim! 
Of, yâ Rabbi, bırakınız gideceğim!…"

Bîçâre kızın gitdikçe harâreti artıyor, hep efendisini, hanımını, çocuğu, 
evi sayıklıyor ve bu hezeyânlarla başından geçen bütün vekâyi‘ ve fecâ-
yi‘i anlatıyordu. Hele hastalığı kendisinden kapdığı küçük beyi ne kadar 
seviyordu!...

Akşâm üzeri hastahânenin kapısı önünde bir araba [237] durdu. İçinden 
mükellef bir efendi çıkarak parmaklıklı kapıya doğru yaklaşdı… İşte bu, 
beslemenin efendisi idi. Zavallı besleme, daha yeni ölmüşdü!

Hastahâne hizmetçisi efendiyi na‘şın yatdığı odanın önüne kadar götür-
dü ve ölünün yüzünü açmak üzere iken, beriki havf u istikrâh irâʼe eden 
somurtkan ve hodgâm çehresini başka bir tarafa çevirmişdi! 

Efendi eve gelince haremine dedi ki:
"-Hanım, besleme öldü. Zavallı kızcağız, ne güzel börek yapardı! Hele 

pilavı emsâlsizdi!..."
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[238] BİR ŞEHRİN HIFZ-I SIHHATİ

Bir belde mecma‘-ı nüfûs, mahall-i terâküm-i beşerdir. Şehir hıfz-ı sıh-
hat nokta-i nazarından âdetâ zî-hayât bir mahlûk, hayât ve kuvvetden beh-
reyâb bir uzviyetdir. Kendine göre hayâtı olan bu uzviyetin yine kendine 
göre sıhhati, hastalıkları, hattâ ölümleri vardır. İnsânlar bir yerde terâküm-
leriyle yalnız diğerlerine değil, kendilerine karşı da îrâs-ı zarar ederler. Bu 
zarar u ziyânı izâle ise ancak şehrin yani mahall-i terâkümât-ı beşeriyenin 
sıhhatini vikâyeye vâbestedir. Bir şehrin sıhhatini muhâfaza etmek, o şe-
hirde iskân edenleri iskândan ileri gelen birçok fenâlıklardan hıfz u sıyâ-
net eylemek en mühim ve muʻazzam vecâib-i medeniye sırasına girmişdir. 
Çünkü büyük bir şehrin sıhhati de büyük, nâzik ve kıymetdârdır. Şehir 
ifâde-i umûmiyesinde dâhil olan bütün mevcûdâtın şehrin sıhhatince birer 
teʼsîri olması ve bir şehrin kendi müştemilâtından ferden ferdâ müteessir 
olması, olabilmesi düşünülürse "hıfz-ı sıhhat-i umûmiye" denilen vazîfe-i 
azîmenin şümûl ve ehemmiyet-i mümtâzesi kendiliğinden anlaşılır. Bir 
şehrin hıfz-ı sıhhatini te’mînde o şehri teşkîl eden câmid ve zî-hayât kâf-
fe-i eşyânın dahl ü teʼsîri vardır. Bu cihetler ayrı ayrı îzâh edilecek olursa 
şehirlerde te’mîn-i hıfz-ı sıhhat mes᾽elesinin ne kadar güç ve ta‘b-âver bir 
vazîfe olduğu kolayca teslîm edilir.

[239] Bir şehrin sıhhati esâs ve çatısı olan türâb ve zemînde, damarları 
hükmünde olan sokaklarında, bağırsakları mesâbesinde bulunan lağım-
larında aranmalıdır. Türâb ve zemînden feverân eden suların, cereyân-ı 
havâyı ve neşr-i ziyâyı te’mîn eden sokakların, fazalât-ı hayâtı def‘ eden 
lağımların, enkâz-ı uzviyeyi setr eden kabristânların hıfz-ı sıhhat nokta-i 
nazarından câiz oldukları ehemmiyet vâreste-i arz u beyândır.

Şehirde sokak ve câdde mesʼelesi gâyet mühimdir. Köyde ebniye sey-
rek ve araları açık, her yerde havâ ceyyid ve ziyâ mebzûl olduğundan ev-
sâh-ı hayât, lâşe-i hayvânât, hayâtdan ârî kâffe-i uzviyât, hattâ tahammürât 
ihtirâk eder. Her ne kadar türâb ve zemîn bu evsâhın bir mikdârını cezb ve 
masseder ise de havâ ve ziyâ oralara kadar nüfûz ederek onları da tasfiye 
eyler. Hâlbuki, şehrin çok defa kaldırımlarla mestûr olması ziyâ ve havâ-
nın taht-ı arza, türâba nüfûz eden mevâdd-ı muzırra ve uzviye ve müte‘af-
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fineye kadar vusûlüne mâniʻ olur. Maʻlûmdur ki, şehrin sokakları, toprağı, 
zemîni birçok şeylerle ifsâd olunuyor. Yağmur suları kiremidleri, duvar-
ları, avluları temizledikden sonra kaldırımlar arasından girer ve bir tür-
lü müzahrafâtı da berâberce götürür. Musluklardan akan mülevves sular, 
hiçbir zamân matlûb derecede ve kârgîr olarak yapılmayan lağımlardan 
vukû‘a gelen irtişâhât, fabrikaların meydâna getirdiği müte‘affin mâyi‘ât 
ile telvîs olunmakdadır. İşte asırlardan beri milyonlarca halkın fazalât-ı 
hayâtiyesini ahz u mass ede ede bir hâlet-i işbâ‘iyeyi bulmuş olan şu zemîn 
âdetâ kazâlı ve kâbil-i işti‘âl bir mâdde-i nâriye kitlesi kadar mahûf ve 
temâsı tehlike-âlûddur. Kaldırım taşları altında hapis ve tevkîf edilmiş ve 
lisân-ı fende [240] "türâb-ı uzvî" nâmını almış olan bu mülevves toprağın 
adem-i teceddüd-i havâ ve fikdân-ı ziyâdan nâşi gâyet ratîb ve aynı zamân-
da lüzûmu kadar müsehhin bulunması gûnâgûn mikrobların tevellüd ve 
neşv ü nemâlarına, envâ‘-ı tahammürâta pek müsâʻiddir. İşte bu mikroblar 
sokakların kaldırımları altında mestûr ve mahbûs bir hâlde bulunuyorlar. 
Şimdi, eski bir mahalle kaldırılarak yerinde turuk-ı cedîde küşâd edilse, 
kaldırımlar tebdîl, tüneller ve lağımlar hafr edilse bu mikroblar meydâ-
na çıkarılarak yerinde tozlarla havâya neşredilir ve bir sirâyet ve istîlâ-yı 
marazın vukû‘una sebebiyet verilir. Bu mesrûdât, telefât-ı külliyeye sebeb 
olmuş ve bir şehri bir hastahâne-i mâtemzede hâline koymuş vekâyi‘-i adî-
de ile müsbetdir. İnşâât ile harekete getirilen mikroblar tozlara karışır ve 
rüzgâr ile havâya dağılarak evlerimize kadar girer, kunduralarımıza yapı-
şarak odalarımıza kadar ferce-yâb-ı dühûl olur. Su bardaklarımızın içine, 
tabaklarımızın üstüne ve hattâ yataklarımıza, yüz yasdıklarımıza kadar 
toz ile birlikde konarlar. Akşâm olunca yüzümüz, gözümüz, ağzımız yas-
dık üstünde olan bu mikroblarla temâs eder durur. İşte bu mikroblar tıbkı 
havâdaki tuyûr gibi uçuşurlar. Tozlar bu mikrobların kanadları hükmünde-
dir. Hemen hurdebînî olan o toz parçacıklarına asılarak rüzgâr sâyesinde 
onlarla her tarafa girip sokulurlar. Bu toz sağanağı görülünce "işte mikrob 
kasırgası!" demek daha musîbdir. İşte bu tozların mevcûdiyeti, kesreti bü-
yük şehirlerle köylerin havâsını tefrîk eder. Havânın terkîbindeki müvelli-
dü'l-humûza ve hâmız-ı fahmın nisbet ve mikdârı şehir ve köy havâsında o 
derece tahallüf etmez. Bu iki havâyı tefrîk eden tozlardır.

[241] Paris'in bir metre mikʻab havâsında 6-25 miligram toz vardır. Bu 
mikdâr nüzûl-i bârândan evvel ve sonra tahavvül eder. Şu toz mikroskob 
ile muʻâyene edilse kömür, alçı, tebeşir, kum dâneciklerinden, yün ve ke-



1812

ten liflerinden, her türlü mâya ve mantarlardan, tufeylât-ı hayvâniye ve 
nebâtiyeden ve her nev‘ mikroblardan ibâret olduğu anlaşılır. Göz ile görü-
len kesîf tozlardan başka görülmeyen ve havânın şeffâfiyetini gidermeyen 
tozlar da vardır. 

Alman sıhhiyûnundan Rubner?! Berlin havâsında metre mikʻab başı-
na 100 milyar toz ta‘dâd etmişdir. Bir gram tozda 750.000'den 2.100.000 
mikdârına kadar mikrob bulunmuşdur. Mikroblarla yüklü olan bu tozlar 
dâimâ teʼsîrsiz ve mazarratsız değildirler. Hurdebîn altında gördüğümüz 
o pamuk iplikçiğinin kızıl yâhûd kızamık hastalığına, kuşpalazına yaka-
lanması birçoğunun gömleğinden, yorganından kopup gelmediği neden 
maʻlûm? Teneffüs ile ta akciğerlerimizin derîn mahallerine, içlerine kadar 
giden yâhûd her gün yemekde olduğumuz ekmeğimizin, simitlerin üzeri-
ne konup duran o kılların, o deri parçalarının bir tifolunun olup olmadığı 
şübhe edilemez mi?

Kaldırımların ve kaldırım tarz-ı inşâsının, araba ve insân harekâtının 
havâdaki tozun mikdârına dahl ü teʼsîri vardır. En ziyâde toz hâsıl eden ve 
sık sık sulanmak isteyen ve her sulandıkça bir bataklık hâlini alan şose yol-
lardır. Bu nev‘ yollar hep hâric-i şehre tahsîs edilmelidirler. Dâhil-i şehirde 
muvâfık-ı sıhhat kaldırım, taş ile olandır. Ahşâb kaldırımlar birçok nokta-i 
nazardan muzır ve gayr-ı muvâfıkdır. Üzerlerine dökülen mevâdd-ı mü-
tefessihayı massedip tahammürâta ve gaseyân-âver râyihalar sudûr u in-
tişârına sebeb olurlar. [242] Bir de bu gibi kaldırımlarda ayak kaymasıyla 
husûle gelen kazâlar pek çokdur.

Bir şehirde vüs‘atsiz sokaklarda yüksek mesâkin inşâsı da sokakları ve 
derûn-ı mesâkini havâ almakdan, ziyâ girmekden men‘ etdiğinden mu-
zırr-ı sıhhatdir. Paris'de kabûl olunan nizâmât-ı belediye îcâbından olarak 
ebniyenin irtifâ‘ı sokakların arzına tâbiʻdir. Ebniyenin irtifâ‘ı meselâ 9,74 
metre arzında olan bir sokakda 15 metreyi ve 9,75 ile 20 metre arzında 
olan bir sokakda 18 metreyi tecâvüz etmemelidir. Hâlbuki, sıhhiyûn so-
kaklar için bu kadar bir arzı bile az görmekde ve ebniye irtifâ‘ının sokak 
arzına müsâvî olmasını taleb etmekdedir. Çünkü sokakların arzı ziyânın 
vürûdunu te’mîn eder. Ziyâ ise hayâtımız için elzemdir. Karanlık yerlerde 
çalışanların ne kadar sararıp solduklarına dikkat edilmelidir.
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Bir şehrin sıhhat ve hayâtını müstefîd eden vesâit-i mühimmeden biri de 
şehir civâr ve dâhilinde birçok ağaçlar bulunmasıdır. Ağaçlar yapraklarıyla 
havâyı, kökleriyle zemîni tasfiye ederler. İki kişinin ifsâd etdiği havâyı 
tasfiye için bir hektar ormana lüzûm ve ihtiyâc hissedileceği düşünülürse 
bir şehrin pek büyük meşcerelere muhtâc olduğu teslîm edilir. Böyle meş-
cereler nukahânın, ihtiyârların, çocukların melce ve tenezzühgâhı olurlar. 
Garbın merâkiz-i medeniyesinde bu cihete pek ziyâde ehemmiyet verilmiş 
ve büyük ve küçük bâğçeler, ağaçlıklı yollar vücûda getirilmişdir. Bugün 
Paris'de 110.000 ağaç vardır. Bunların her birinin kıymeti 184 frankdır.

[243] Şehrin mebzûl ve pâk sulara olan ihtiyâcı da havâ ve ziyâ dere-
cesindedir. Şehre gelen suların mükemmel ve müteʻaddid süzgeçlerden ve 
hazînelerden geçmesi ve muntazam ve gayr-ı kâbil-i nüfûz borularla isâle 
edilmesi lâzımdır. Bu yolda şehirlerde sulara verilen ehemmiyet son dere-
cededir. Suların her günkü ahvâlini menba‘lardan merkeze îsâl ve merkez-
den vukû‘a gelecek evâmiri menba‘lara irsâl için müteʻaddid telgraf ve te-
lefon telleri rabt edilmişdir. Suların televvüsden vikâyesi için menba‘larda 
etıbbâ ikâme olunmuşdur.

Her beldede evsâh ve müzahrafâtı def‘ u izâle için muntazam lağımlar 
ve vesâit-i sâire olmalıdır. 

Paris'in pek muntazam olan lağımları 9,50 kilometre tûlündedir. Çirkâb 
ve encâs bu uzun mesâfeyi kat‘ etdikden ve bazı mecma‘lara alındıkdan 
sonra üç fabrikaya îsâl olunur. Orada zirâ‘ate, sanâyiʻe nâfiʻ gübre vesâire 
gibi bazı mevâdda ifrâğ olunarak mazarrâtı def‘ edildiği gibi aynı zamânda 
memlekete bir menba‘-ı vâridât te’mîn edilir. Paris'i temizlemek için her 
gün içinden 250.000 metre mikʻab mülevves mevâd ve mâyi‘ât ihrâc ve 
def‘ edilmekdedir. 

Her evde, her gün hâsıl olan süprüntü ve müzahrafât husûsî sandıklar 
içinde tutulmalı ve her sabâh geçen süprüntü arabalarına yükletdirilmeli. 
Gönül arzu eder ki, bu müzahrafâtı yakmak üzere bazı mahaller yapılsın. 
Şu son zamânlarda bir Belçikalı mühendis müzahrafâtın ihrâkından her 
metre mikʻabı dört paraya mâl olan ucuz bir gaz-ı tenvîr husûle gelebile-
ceğini meydâna koymuşdur.



1814

[244] Memedeki çocukları mu‘âyene-i tıbbiye ve bir nezâret-i mütemâdiye 
altında bulundurmak üzere müessesât-ı sıhhiye teşkîli ile beyne'l-etfâl kesret-i 

vefeyâtın önünü almağa ve bu sûretle yalnız Fransa'da senevî yüz binlerce mini 
minileri kurtarmağa muvaffak olan Tıb Akademisi aʻzâsından ve Paris Mekteb-i 

Tıbbiyesi mu‘allimlerinden Mösyö Budin
M. Le Dr. Budin

Prof. à la Faculté de Médecine de Paris,
Membre de lʼAcadémie de Médecine,

Créateur de la Consultation de Nourrissons,
Fondateur de la Ligue contre la mortalité infantile

[245] MEMEDEKİ ÇOCUKLARDA VEFEYÂT VE ÇOCUKLARIN 
DÂİMÎ BİR MUʻÂYENE-İ TIBBİYEYE TÂBİʻ TUTULMALARI

Bütün milel-i garbiyede, husûsuyla Fransa'da çocuklar daha pek küçük 
bir yaşda çok, hem de pek çok ölüyorlar. Bu hâl hemen her yerde, her mem-
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leketde nazar-ı dikkati celb ediyor: Çünkü bir tarafdan birçok sû-i i‘tiyâ-
dât sâikasıyla kadınlar pek az doğurdukları, yani velûdiyet-i nisâ âdetâ 
haleldâr olmağa başladığı hâlde diğer tarafdan da doğanların yarı yarıya 
ve belki de daha ziyâde telef olmaları nüfûsun tenâkusunu mûcib oluyor. 
Hâlbuki, bir ümmet için en büyük felâket nüfûsunun azalmasıdır. Çünkü 
her ferd sâkin olduğu memleket için bir sermâye, bir menba‘-ı hayât, bir 
kuvvet-i ictimâʻiyedir ve çünkü evvelce neşreylediğim bir eserde dediğim 
gibi:

"-Zafer ve galebenin aded ve kemmiyet ile mütenâsib ve hey’et-i ic-
timâ‘iyenin ma‘rûz bulunduğu sademât-ı muhtelifede kemmiyetin keyfi-
yete her hâlde gâlib olduğunu târîh ve vukûʻât-ı adîde ile isbât eylemiş-
dir15".

Aded-i nüfûsu tezyîd ü teksîr ve kesret-i ümmeti her vechile te’mîn 
eden esbâb u vesâilden en mühimmi tevellüdâtdır. Bir tarafdan kadınlar az 
doğurur veya hiç doğurmamağa başlar, diğer tarafdan da doğan çocuklar 
bir düziye telef olup giderlerse felâket ve hazelân tezâ‘uf eder. İşte bugün 
Fransa bu iki felâketle de dâğdârdır. Çünkü 1900 sene-i Mîlâdiyesinde tu-
tulan ihsâiyâta nazaran 853.285 vefeyâta mukâbil 827.297 [246] tevellüdât 
olmuşdur. Artık şu isbât-ı adedîye karşı Fransa ne kadar telâş etse haklıdır. 
Çünkü muvâzenet-i nüfûsiyesinden düşüyor. Hâlbuki bütün milel-i müte-
câvirede, husûsuyla Almanya'da tevellüdât vefeyâtdan ziyâdedir.

Fransa hukemâ ve etıbbâsı, hattâ üdebâsı bile bu tenâkus-ı nüfûs mesʼe-
lesine pek büyük bir ehemmiyet veriyor ve tenâkusun bir çâre-i kat‘î ve 
aslîsi bulununcaya kadar hiç olmazsa verem, dâ-i küûl, frengi gibi kâbil-i 
tevakkî ve tahaffuz emrâzdan ileri gelen vefeyâtın önünü almak için mü-
essir bazı tedâbîr ittihâzını ileri sürüyorlar. Bu tedâbîrden en müessiri me-
medeki çocuklarda görülen vefeyât-ı müdhişeye tatbîk ediliyor. Çünkü her 
tarafda küçük çocuklarda görülen vefeyât insânın tüylerini ürperdecek bir 
dereceye varıyor. Her sene binlerce yavrucaklar çok defa kâbil-i tevakkî ve 
tahaffuz emrâzdan dolayı kırılıp dökülüyorlar. Evet, vefeyât-ı etfâl hakî-
katen korkunç bir dereceye varıyor. Hattâ mini minilerdeki vefeyâtın bu 
kesret-i dehşet-âverinden müteessir olan bir hekîm-i şehîr:

"-İnsân âdetâ müheyyâ-yı memât ve memât-âlûd olarak doğmakdadır" 
diyor.

15  Çocuklara Aş, Doktor Besim Ömer.
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Küçük çocuklardaki vefeyât ne derecelere varıyor? Fransa'da 1890'dan 
1900 senesine kadar neşrolunan resmî ihsâiyâta nazaran her sene doğan 
çocuklardan ilk yaş zarfında telef olanların adedi 145.000'e varıyor. De-
mek Fransa yalnız bu yüzden senevî yüz kırk bin kişi gâib ediyor. [247] 
Cidâl-i hayâtın şu ilk senesindeki kesret-i vefeyâta, bu müdhiş zâyiʻâta 
sebeb hep miʻde ve bağırsak bozukluklarıdır. Birinci yaş içinde vefât eden 
1.000 çocukdan 385'i yani sülüsden ziyâdesi ishâlden, geri kalanlar akci-
ğer hastalığından (1.000'de 147), zaʻf-ı vilâdîden (1.000'de 171), verem-
den (1.000'de 24), →

Akciğer iltihâbları
147,35Zaʻf-ı vilâdî

170,76

Esbâb-ı sâire223,92

Etfâlde esbâb-ı kesret-i vefeyât:
Bir yaşına kadar bin çocukdan 385'i ishâlden, 147'[s]i akciğer hastalığından, 
171'i zaʻf-ı vilâdîden, 24'ü veremden, 49'u sârî hastalıklardan ve mütebâkîsi 

esbâb-ı sâire ve ârıziyeden vefât eylemekdedir.

Sirâyet  49,61

Miʻde ve bağırsak iltihâbları

384,70
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emrâz-ı sâriyeden (1.000'de 49) ve mütebâkîsi de (1.000'de 223) esbâb-ı 
ârıziye ve mechûleden vefât ediyorlar (Balester, Jilleta). Memedeki ço-
cuklarda görülen bu vefeyât şehirden şehre tahavvül etmekde, pek küçük 
bir yaşda meselâ bir aylık olanlarda daha ziyâde görülmekdedir. Küçük 
çocuklarda görülen bu hazım bozuklukları çocuğu her zamân ve doğrudan 
doğruya mezâra [248] götürmese bile, mukâvemet-i bedeniye ve uzviyesi-
ni dûçâr-ı zaʻf ve hüzâl ederek emrâz-ı sâriyeye, husûsuyla iltihâb-ı kasa-
bâta, zâtürri᾽e ve kasabâta müsta‘id kılıyor.

İşte tombul yavrucakları, bu süt kuzularını hâk-i helâke seren, kırıp 
döken çok defa besleyememek ve beslenememekdir. Vâkı‘â inek sütüyle 
emzirilen ve bu yolda beslenilen çocuklarda vefeyât daha ziyâde ise de 
yalnız meme ile büyütülenler de teşvîşât-ı hazmiyeden âzâde kalamıyorlar. 
Miʻde ve bağırsak ufûnetinden mütehassıl vefeyât inek sütüyle büyütülen 
çocuklarda yüzde 47, yalnız meme ile beslenenlerde ise yüzde 28 nisbe-
tindedir. Nizâmsız, sıkça ve çokça meme vermekden husûle gelen âdî bir 
hazımsızlık gitgide miʻde ve bağırsak ufûnetine müncer olmakdadır. İnek 
sütüyle büyü[t]ülenlerde sütün bozukluğu, fenâlığı ve aşağılığı, ziyâde 
verilmesi, vakitsiz memeden ve daha doğrusu sütden kesme vesâir bazı 
esbâb o mübarek gıdâyı sem hâline getirerek mini mini bedenleri mahv 
u heder etmekdedir. Vefeyât yazın sıcak günlerinde, Temmuz, Ağustos 
ve Eylül aylarında bütün çocuklarda husûsuyla fenâ beslenenlerde pek 
ziyâde artmakdadır. Hattâ geçen sene li-ecli't-tedâvî seyâhatim esnâsın-
da Paris'de ziyâde sıcak bir mevsimde çocuklarda vukû‘a gelen vefeyâtın 
önünü almak üzere bazı kavâ‘id-i sıhhiyeyi şâmil levha ve iʻlânnâmelerin 
Şehremâneti tarafından sokaklara yapıştırılmış ve tehlikenin herkese iʻlân 
edilmiş olduğunu kemâl-i hayret ve takdîr ile gördüm.

Bir tarafdan inek sütü ile emzirmenin, diğer cihetden sıcak mevsimlerin 
çocukların sıhhatleri üzerine olan teʼsîrât-ı mühlikesini [249] irâʼe etmek 
üzere üstâd-ı kemâlât-perverim Mösyö Budin tarafından tertîb olunan ve 
1898 senesinde Paris'de küçük çocuklarda vukû‘a gelen vefeyâtı haftası 
haftasına gösteren bir nev‘ cedveli naklediyorum:
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Etfâlde ishâlden husûle gelen vefeyât
Emzik ile büyütülen çocuklarda vefeyât meme emenlerden pek çok ziyâdedir.



1819

Bu cedvelde inek sütü ile beslenilen çocuklardaki vefeyâtı bildiren 
sütûnlar meme ile büyütülenlerdekini tecâvüz etmekde ve Ağustos ayı or-
tasına tesâdüf eden 33'üncü haftadaki vefeyât pek ziyâde görülmekde ve 
bayağı süt ile büyütülen [250] çocuklardan 250'den ziyâdesinin ve yalnız 
meme verilenlerden 20 kadarının vefât etdiği göze çarpmakdadır. Bu hâlde 
250'ye kadar çıkan sütûn Eyfel Kulesi manzarasında müdhiş, siyâheyn bir 
seng-i mezâr-ı etfâldir.

Bu şekilden anlaşıyor ki, her haftaki vefeyât emzik ile büyütülen ço-
cuklarda yalnız meme ile büyütülenlerinkinden ziyâdedir. Lâkin sıcak 
mevsimlerde, Ağustos ayında pek korkunç olup hemen on misline var-
makdadır.

Miʻde ve bağırsak iltihâbı hemen dâimâ fenâ bir tegaddînin, daha doğ-
rusu yolsuz bir beslenmenin netîce-i meş᾽ûmesidir. Binâenaleyh, enbûbe-i 
hazmiyeleri vazîfelerine daha yeni alışan ve bundan dolayı son derece 
nârîn, tahammül-sûz ve gâyet nâzik olan küçük çocuklarda irzâ‘ nokta-i 
nazarından ciddî ve mühim tedâbîr-i sıhhiye ittihâz edilmek favkalâde 
hâiz-i ehemmiyetdir. Hâlbuki hâlâ her tarafda, her memleketde, her yerde 
çocuğunu yolsuz emziren, fenâ hareket eden vâlide ve sütnineler ne kadar 
çokdur!

İşte çocuklardaki bu müdhiş ve zarar-engiz kesret-i vefeyâtı azaltmak 
için yegâne çâre kadınlara, hattâ kızlara çocuk büyütmek ve evlâd yetiş-
tirmek yolunu öğretmekdir. Vâlidelere çocuklarını kendileri emzirmeleri 
husûsunda teşvîkât ve tergîbâtda bulunmak, hattâ iktizâsında onlara bezl-i 
muʻâvenet etmek ve bizzât meme vermenin her şeye müreccah ve emzik 
ile çocuk büyütmenin son derece de mühlik olduğunu bildirmek ve irzâ‘ın 
gerek başlangıcında, gerek sonlarında memelerde çocuğa yetişecek kadar 
süt bulunamadığı [251] hâlde memelerde ne kadar süt varsa çocuğa ve-
rerek noksânını inek sütüyle ikmâl etmek üzere lâzım gelen nesâyih ve 
vesâyâyı serd ve ibzâl etmelidir. 

Pek nâdir olarak çocuğu mutlakâ yalnız inek sütüyle büyütmeğe mec-
bûriyet hâsıl olursa bu hâlde emzirmeler ve emzirme araları, sütün mikdârı 
pek büyük bir himmet ve dikkat ile tanzîm ve ta‘yîn olunmalıdır.
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Vâlideler çocuklarını muntazaman tartmalı ve cereyân-ı sıhhat ve 
hayâtlarını anlamak için tabîbe mu‘âyene etdirmelidirler. 

Bugün Fransa'nın hemen her tarafında, husûsuyla mu‘allim-i hazâ-
kat-mendim Mösyö Budin'in Consultation de Nourrissons (Mu‘âyene-i 
Nevzâdgân) nâmıyla te’sîs ile âdetâ bu gibi ihtimâmâtın taʻlîm ü tedrîsine 
mahsûs birer mekteb hâline ifrâğ etdiği mahallerde vâlidelere böyle bir 
tarz-ı tedbîr, birçok dakâik u ihtimâmât, gâyet kıymetdâr nesâyih u vesâyâ 
taʻlîm ü telkîn edilmekdedir. Fransa'da ve belki bütün cihân-ı medeniye-
de ilk defa olmak üzere bu gibi teşkîlât-ı sıhhat-perverâne ihdâsına bezl-i 
mesâʻî eden Mösyö Budin olmuşdur.

Mu‘allim Budin bu te’sîsât ve teşkîlât-ı sıhhiyesi ile yalnız memleketi 
olan Fransa'ya değil, belki numûne-i imtisâl olmak cihetiyle bütün cihâ-
na büyük büyük hizmetler etmiş ve el-ân etmekde bulunmuşdur. Çünkü 
bu sâyede birçok yavrular mutlak ve muhakkak ölümlerden kurtulmak-
dadırlar. Bu son seyâhat-i sıhhiyem esnâsında Paris Serîriyât-ı Vilâdiye-
si'nde bizzât mu‘allimin te’sîs etdiği Mu‘âyene-i Nevzâdgân'da bulundum. 
Mu‘allim-i muhteremimin bir günde mu‘âyenehâneye [252] getirilen yüzü 
mütecâviz yavrucakların mu‘âyeneleriyle irzâ‘ ve ihtimâmlarınca her vâli-
deye kemâl-i sabır ve merhamet ile ayrı ayrı vesâyâ ve nesâyihde bulunu-
şuna, sûret-i irzâ‘dan hakkıyla istifâde edilip edilmediğinden emîn olmak 
için her çocuğu ayrı ayrı tartdırıp istihsâl olunan evzânı bir hafta evvelkiler 
ile karşılaşdırmak husûsunda ibrâz eylediği himmet ve dikkat-i mümtâ-
zeye, hele sütleri çocuklarına kifâyet etmeyen vâlidelere ta‘kîm olunmuş 
hâlis süt verdirmek gibi bir muʻâvenet-i fi‘liye ve hayriyede bulunmasına 
hayrân ve bütün bu mezâyâ-yı hamiyet-perverîye ez-cân u dil âferîn-hân 
oldum.

Mu‘allim-i bülend-himmetim Doktor Budin ilk defa olmak üzere 1892 
senesinde meʼmûr bulunduğu Charité Hastahânesi'nde bu yolda henüz do-
ğan çocukları mu‘âyeneye koyulmuşdur. Bu husûsda mu‘allimin kendisi 
şu tafsîlâtı veriyor:

"-Charité'de bulunduğumuz hengâmda evvelce vilâdethânemizde doğu-
ran kadınlara tekrâr mürâcaʻatlarında çocuklarını sorduğumuz zamân çok 
kere "öldü!" cevâbını almakda idik. Vâlideleriyle birlikde hastahânemizde 



1821

bulundukları zamân çocuklara kemâl-i dikkat ile bakılmakda olduğu hâlde, 
çıkdıkdan sonra vâlidelere hiçbir vesâyâ-yı sıhhiyede bulunulmadığından 
yavrucaklar çok kere helâk olup gitmekde idiler. 1892 senesinde hastahâ-
nemizde doğan çocukların bir nezâret-i mütemâdiye altında bulunmaları 
için haftada bir defa getirdilerek vâlidelerine sûret-i irzâ‘a dâir nesâyih ve 
vesâyâ-yı sıhhiyede bulunmak ve kadınları bizzât irzâ‘a [253] teşvîk ile 
sütlerinin adem-i kifâyetinde hâlis ve mu‘akkim inek sütü vererek muʻâ-
venet edilmek üzere vukû‘ bulan taleb ve istirhâmımız Assistance Pub-
lique (Muʻâvenet-i Umûmiye) Cemʻiyetince rehîn-i hüsn-i kabûl olmuş 
idi. Kadınlar doğurup hastahânede bulundukları müddetçe çocuklarını 
bizzât emzirmekde ve çıkdıkları zamân dahi irzâ‘a devâm etmekde iseler 
de sütleri bulunmadığı yâhûd elvermediği anlaşılınca kendilerine çocuğun 
hâl ve sinni ile mütenâsib bir mikdâr süt vermekde ve bu gibi tedâbîr ile 
irzâ‘ kâbil olamadığı takdîrde nâçâr olarak emzik ile beslemeğe mecbûr 
olmakda idik".

Mu‘allim Budin'in işbu sözlerinden bu müessese-i hayriyenin te’sîsin-
deki fikir ve maksad-ı aslî pek vâzıh sûretde anlaşılıyor. Budin, Charité 
Hastahânesi'nden sonra büyük vilâdethânede, bilâhare serîriyât-ı vilâdiye-
de Tarnier birer mu‘âyenehâne daha te’sîs etmişdir. Daha sonraları her ta-
rafda Mu‘allim Budin'in eserine iktifâ olunarak birçok müesseseler vücûda 
getirildi. Bugün Paris'de hastahânelere merbût vilâdethânelerin bazılarında 
henüz doğan çocukların emr-i mu‘âyene ve tedâvîsine devâm edildiği gibi 
hastahâneler hâricinde de bu yolda birçok müesseseler vücûda getirilmiş 
ve getirilmekde bulunulmuşdur. Adedi yirmi beşe bâliğ olan müessesât-ı 
hayriyenin on üçü Assistance Publique Nezâreti'ne merbût olduğu gibi di-
ğer on ikisi de husûsî olarak idâre edilmekdedir. Bundan başka, birçok 
mahallerde meccânen veya cüz’î bir para mukâbilinde olarak çocuklara 
ta‘kîm olunmuş süt tevzî‘ edilmekde ve bu gibi müessesâtın [254] bazıla-
rında da çocuk aynı zamânda tartılıp mu‘âyene edilmekdedir.

Mu‘allim Budin bu te’sîsât ile de iktifâ edemiyor. Her sene Fransa'nın 
birçok mahallerinde küşâd olunan bu gibi müesseselerde hâzır bulunmak 
üzere edilen daʻvetlere şitâb ederek vefeyât-ı etfâle dâir mühim konferans-
lar veriyor ve bu kabîl hayrâtın lüzûm-ı teksîrini herkese, cümle âleme 
gâyet belîğ ve müessir bir lisân ile anlatıyor. Birçok çocukların bu yolda 
telef olduğu Pas-de-Calais vilâyetinde Arras'da verdiği heyecânlı konfe-
rans hakîkaten şâyân-ı zikr u beyândır.
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Mu‘allim Budin'in bu teşebbüsât-ı hayriye ve te’sîsât-ı hasenesi yalnız 
Paris'e münhasır kalmayıp Fransa'da birçok vilâyetlere tevessü‘ etmiş ve 
hattâ bazı yerlerde köylere varıncaya kadar intişâr eylemişdir. Fransa'daki 
bu teşebbüsât-ı hayriye az bir zamân zarfında Belçika'nın Brüksel ve Liè-
ge gibi merâkiz-i medeniyesinde, İtalya'nın Floransa cihetlerinde, Maca-
ristan'ın Tameşvar eyâletinde, Kanada'da Quebec havâlîsinde, Madrid'de 
tatbîk edilmişdir. Bazı etıbbâ dahi kendi evlerinde husûsî mu‘âyenehâne-
ler te’sîs etmişlerdir. Biz de okumakda ve âsâr-ı fevâid-nisârını görmekde 
olduğumuz bu teşebbüsât ve icrâât-ı haseneden memleketimizi müstefîd 
etmek üzere bundan üç sene mukaddem küçük çocuklara hâlis ve ta‘kîm 
olunmuş süt tedârük etmek ve bu sütü fukarâya şerâit-i sehîlede tevzî‘ ve 
i‘tâ eylemek maksadıyla bir Sıhhî Süt Müessesesi teşkîl etmekle berâber 
getirilmekde olan çocukları tartmakda ve vâlidelerine sûret-i irzâ‘a dâir 
vesâyâ-yı lâzımede bulunmakda idiysek de maʻa't-teessüf bilâhare mak-
sad-ı te’sîsden uzaklaşılmak [255] istenildiğinden o te’sîs-i mebrûrdan 
ümîd etdiğimiz netâyic-i hayriye hâsıl olamamış ve inkıtâ‘-ı devâmı-
na mecbûriyet elvermişdir. Bununla berâber, biz yine husûsî hânemizde 
Mu‘âyene-i Nevzâdgân'a elimizden gelebildiği kadar gayret ve devâm 
edip durmakdayız.

Mu‘allim Budin Nevzâd ismiyle neşretdiği kitâba belîğâne bir "Mukad-
dime" yazan Mösyö Jonnart diyor ki:

"-Mu‘âyene-i Nevzâdgân için üç şey: Bir terâzî, süt ta‘kîmine mahsûs 
bir cihâz, bir de hamiyetli bir tabîbin bezl-i himmet ve vakf-ı nefs etmesi 
lâzımdır".

Mu‘âyeneye tahsîs kılınan mahaller sâde ve üç kısım olup bunlardan 
biri geniş ve havâdar bir bekleme salonu olup âdî sıra ve sandalyeleri hâvî-
dir. Biri de çocukları tartmağa ve mu‘âyene etmeğe mahsûsdur. Burada 
birkaç sandalye ile bir masa vardır ki, birinin üzerine terâzî konmuş, diğer-
leri de tabîb ve muʻâvinlerine mahsûs kılınmışdır. Budin'in bugün devâm 
eylediği serîriyât-ı vilâdiyedeki mu‘âyenehânede terâzî odası ayrıdır. Ken-
disinin çocukları mu‘âyene etdiği mahal gâyet genişdir. Çünkü orası âdetâ 
bir dershâne hâlini aldığından sûret-i mu‘âyenesinden istifâde etmek üzere 
birçok etıbbâ ve talebe gelip bulunmakdadır. Esnâ-yı mu‘âyenede çocuk-
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lara âid her türlü husûsât, her vizitedeki sıkletleri, hâl-i sıhhatleri, mu‘â-
yeneleri zübde sûretinde büyük bir deftere kaydolunmakda ve her kadına 
alacağı sütün mikdârı ve şişelerin adedi ve çocuğun sıkleti mukayyed bir 
varak-pâre verilmekde ve çocuğun her hafta veznen sûret-i terakkîsi büyü-
cek bir çizgili kâğıda işâret edilmekdedir. Üçüncü kısım süt tevzî‘ine mah-
sûsdur. Bazı müesseselerde vâlidelere [256] kendileri evlerinde ta‘kîm et-
mek üzere hâlis ve fakat ta‘kîm olunmamış süt verilmekdedir. O hâlde, bu 
kısım âdetâ bir süt deposu hâlini alıyor. Hâlbuki birçoklarında, husûsuyla 
serîriyât-ı vilâdiyede ta‘kîm olunmuş süt tevzî‘ edildiğinden müessesenin 
bu kısmı âdetâ bir laboratuvar hizmetini görmekdedir. İşte burada, sütler 
tahlîl ve ta‘kîm edilmekde ve mu‘allimin emir ve işâretine göre ya hâlis 
yâhûd bir nisbet-i muʻayyene dâhilinde su ile karıştırılarak veya başka bir 
sûretle terkîbi az çok taʻdîl edilerek tevzî‘ olunmakdadır.

İnek sütünün 1.000'de 780'i sudan, 40'ı yağdan, 50'si süt şekerinden, 
40'ı kazein ve tuzlardan ibâret olduğu maʻlûmdur. Lâkin satıcıların verdik-
leri sütlerin terkîbi dâimâ böyle değildir. Süt sağılırken her sûretle bulaş-
dığı gibi sağılıncaya kadar birçok ellerden geçtiğinden türlü türlü hîlelere 
ma‘rûz kalıyor. Çok kere sütün yağı alındıkdan sonra satılıyor ki, böyle bir 
süt hâssa-i gıdâiyesini gâib etmekdedir.

Süte su ilâve olunmasına gelince; bu daha fenâdır. Çünkü hiç de sâf 
olmayan bu su birçok mikrobları hâvîdir. Yine bu sebebden dolayıdır ki, 
çocuklara kaynamamış çiğ süt içirmek de fenâdır. İşte bu mesâilin kâffe-
si Paris Belediye Meclisi tarafından süt mesʼelesini tedkîke meʼmûr olan 
Mu‘allim Budin'in raporunda uzun uzadıya mündericdir. Bu rapor mün-
dericâtından istintâc edildiğine nazaran çocukların infâk u irzâ‘ına mah-
sûs olan süt her nev‘ tağ[ş]îşâtdan masûn olmalı, aynı zamânda ta‘kîm 
de edilerek fakîr vâlidelere meccânen yâhûd gâyet ucuz verilmelidir. İşte 
Paris'deki [257] çocuk mu‘âyenehânelerinde "Süt Damlası" taʻbîr olunan 
müesseselerde bu yolda hareket edildiği gibi "Süt Müessese-i Hayriyesi" 
nâmıyla Doktor Rothschild tarafından te’sîs olunan hayrâthânelerde fu-
karâya meccânen gâyet sâf ve muʻakkim süt verilmekdedir. Bundan baş-
ka birçok mahallelerde "süt hayrathâneleri" te’sîs olunmuşdur. Buralarda 
fukarâya meccânen ve gâyet ucuz aʻlâ ve tâze yâhûd ta‘kîm olunmuş süt 
dağıtılmakdadır. Bu gibi himemât ve mesâʻî-i insâniyet-perverâne sâye-
sindedir ki, bugün Paris'de mağşûş sütlere pek nâdir tesâdüf edilmekdedir. 
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Çünkü süthâneler, sütçüler ciddî bir nezâret altında bulunduruldukları gibi 
tahlîl ve teftîş için de pek mükemmel âlât ve echize ihtirâ‘ olunmuşdur. 
Zürihli Mu‘allim Joubert'in tasavvur etdiği ani'l-merkez (santrifüj) âleti ile 
bi't-tebrîd mu‘âyene (kriyoskopi) usûlü sâyesinde süt pek emîn ve hakîkî 
bir sûretde tahlîl edilmekde ve bu tahlîl netîcesinde sütdeki yağın, süte 
fazla olarak ilâve olunan suyun mikdârı bir kemmiyet-i riyâziye gibi doğ-
rudan doğruya ta‘yîn olunabilmekdedir.

Süt Niçin ve Nasıl Ta‘kîm Olunur?
Süt terkîben tagayyür ve tahavvül etmese bile, bazı muzır tohumları, 

mikrobları hâvî olabildiğinden ta‘kîm edilmelidir. Çünkü sütden gelecek 
zararların önünü alacak bir şey varsa o da ta‘kîmdir. Almanya'da Soks-
let, Fransa'da Muʻallim Budin ve Chavanne'ın mesâʻîleri sâyesinde sütün 
lüzûm-ı ta‘kîmi anlaşılmış ve insân sütünden mahrûm olan çocukların 
ta‘kîm [258] olunmuş süt ile oldukça beslenebilecekleri tahakkuk etmiş-
dir. Süt ya sanâyi‘de külliyetli mikdârda yâhûd evlerde ve az az ta‘kîm 
edilmekdedir. 

Ta‘kîm için sanâyi‘de otoklav kullanılmakda ve şişelere taksîm edilmiş 
olan süt otoklavda buhâr tazyîki tahtında on dakîka kadar 110-115 derece-
de ısıdılmakdadır ki, böyle bir ta‘kîm hem mükemmel ve hem mutlakdır. 
Çünkü bu yolda ta‘kîm için mükemmel âlât ve echize ihtirâ‘ olunmuş ve 
bu mükemmeliyet sâyesinde bugün süt, bu kadar yüksek bir dereceye çı-
karılmış bir harârete ma‘rûz kaldığı hâlde, lezzet ve terkîbi tagayyür ve 
tahavvül etmemekde bulunmuşdur. Şişeler sımsıkı ve pek mükemmel bir 
sûretde kapalı olduklarından süt epey bir müddet dayanabilirse de yine bir 
haftadan ziyâde bırakmamalıdır. 

Süt evlerde âileler arasında sokslet cihâzı ve bundan müştak sâir ec-
hize ile hammâm-ı maride ve kapalı kablar içinde 100 derece-i harâretde 
kırk, kırk beş dakîka kadar kaynatılarak ta‘kîm edilmekdedir. Bir kapak ile 
kapalı ve bir mikdâr suyu hâvî bir tencereye, içinde bir defada verilecek 
sütü hâvî küçük ve dereceli şişeler konulmuş telden sepet daha doğrusu bir 
nev‘ sacayak indirilir. Şişelerin ağızlarına lastik tıpalar konulur ve bunla-
rın yerlerinde tutulması için boyunlarına maʻdenden bir ağızlık geçirilir. 
Süt uzunca bir müddet galeyândan sonra şişelere halâʼ hâsıl olacağından 
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yavaşça soğudukça lastik tıpa yâhûd kurs tazyîk-ı havâ ile şişenin boynu-
na doğru çöker ve bu sûretde şişeler iyice kapanmış olurlar. Sokslet [259] 
cihâzında mahzûrlu bir cihet varsa o da şişelerin kapanışıdır. Çünkü lastik 
kurslar kolaylıkla kayabilirler. İşte âletçi Jantil ile Mu‘allim Budin'in ta-
savvur eyledikleri tıpalarda bu mahzûr bertaraf edilmişdir. Jantil tıpasının 
alt yüzünde bir memecik vardır ki, şişenin ağzına, daha doğrusu boynuna 
doğru sarkar ve bu sebeble olduğu yerde sâbit kalır. Mu‘allim Budin'in 
tasavvur etdiği tıpa ise maʻden suyu şişelerinin ağızlarındaki kalay kıtʻaya 
müşâbih, lastikden ve yanlarından delikli bir nev‘ kukuletadır. Şişe derû-
nundaki süt soğudukça lastik tıpanın yukarısı içeriye doğru çökerek şişeyi 
iyice kapatmakdadır.

Çocuğa süt verileceği zamân şişe biraz ısıtdırıldıkdan sonra tıpa kaldı-
rılır ve ağzına bir meme başı yâhûd Mu‘allim Budin'in galaktoforu geçiri-
lerek verilir.

Vâkı‘â sütün 100 dereceye kadar teshîni tekmîl mikrob tohumlarını öl-
dürmediği cihetle ta‘kîmi tamâmen te’mîn edemezse de Mu‘allim Budin'in 
tecârüb ve taharriyâtına nazaran ta‘kîm olunan sütün yirmi dört ve pek pek 
kırk sekiz sâ‘at zarfında sarf u istihlâkı şartıyla bu kadar bir ta‘kîm, kâfi 
ve vâfîdir.

Küçük çocuklara verilen inek sütü insân sütüne nazaran fazla kazeini 
hâvî olduğu için su, azlığı cihetiyle bir mikdâr şeker ilâve olunmakdadır. 
İmdi ta‘kîm edilmiş bir süte de böyle su katılıp şeker ilâve olunabilir mi?

Doktor Chavanne ta‘kîm olunmuş sütün nisbeten daha iyi [260] ve daha 
ziyâde hazmedildiğini tecrübeten isbât etdiği gibi 1896 senesinde vilâdet-
hâne laboratuvarında çiğ ve ta‘kîm olunmuş sütlerin kâbiliyet-i hazmiye-
leri sınâ‘î olarak mukâyese edilmiş ve fi‘l-i ta‘kîmin mevâdd-ı zülâliye-
nin kâbiliyet-i hazmiyesini eksiltmek şöyle dursun, bilakis artdırdığı isbât 
olunmuşdur. Mösyö Budin, Doktor Variot ve Combi?! çocuklar üzerin-
de bu hâli yani ta‘kîm olunmuş sütün daha kolay hazmolunduğunu, hattâ 
hayâtın ilk aylarında ta‘kîm olunmuş süt sâf olarak ve su katılmaksızın ve-
rildiği hâlde hiç hazımsızlık zuhûr etmediğini beyân etmekdedirler. Vâkı‘â 
süte su ilâvesi bir dereceye kadar hâssa-i gıdâiyesini tenzîl edeceğinden 
fâidesiz bir iş olmakla berâber böyle susuz bir sütü güzel güzel hazmeden 
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birçok çocuklar varsa da hemen birdenbire bâ-husûs ilk zamânlarda susuz 
süt vermeğe kalkışmak biraz fazla bir cesâretdir. Binâenaleyh ilk ayda bir 
mikdâr (sülüs) su katmak daha muvâfıkdır. Annesinin sütüyle doyamayan 
çocuklara inek sütü verilmek îcâb etdiği takdîrde bir dereceye kadar su-
suz verebiliriz. Çünkü vâlide sütü inek sütünün hazmına yardım eder. Fa-
kat büsbütün inek sütü verilecek ise münâsib bir mikdâr su katmak daha 
muvâfıkdır. Her ne sûretle olursa olsun, daha pek küçük yaşda inek sütü ile 
çocuk büyütmek pek zor ve gâyet muhâtaralıdır. Mu‘allim Budin diyor ki:

"-Çocukları daha mevcûdiyetlerinin ilk haftalarında meme ile büyütü-
lenlerde olduğu gibi kemâl-i muvaffakiyet ve emniyet üzere sınâ‘î olarak 
büyütmeğe vâsıta bulan tabîb pek büyük bir terakkînin husûl ve tahakku-
kuna hizmet etmiş olacakdır".

[261] Hâlbuki çocuk biraz büyüdükden ve üç aylık filân oldukdan sonra 
ta‘kîm edilmiş sütü pek iyi hazmetmekdedir. Böylelerinde teşvîşât-ı haz-
miye pek az görülür.

İnek sütünü insân sütüne yaklaştırmak üzere bazı icrâât ve muʻâmelâtda 
bulunulmakdadır. Meselâ litre başına bir sülüs su, 15 gram tâze kaymak, 
35 gram süt şekeri, bir gram tuz ilâve edilmiş inek sütüne "anneleşdirilmiş 
süt" nâmı verilmekdedir.

İnek sütünün ıslâhı sûretiyle terkîbi az çok tahvîl olunmuş sütlerin 
hayâtın ilk devirlerinde az çok fâidesi var ise de bilâhare ta‘kîm olunmuş 
süt bunların hepsinden emîn ve yegâne vâsıta-i irzâ‘ olur.

Fi‘l-i Ta‘kîm Sütü Bozar mı?
Fi‘l-i ta‘kîmin sütde münhal olup hazımda teʼsîrât-ı hasenesi, mübâ-

delât-ı iğtidâiyede ehemmiyeti ve fi‘l-i temessülde lüzûmu şübhesiz olan 
bazı muhammerâtı (zimaz) mahv u helâk edeceği ileri sürülerek sütün 
ta‘kîminden ziyâde pastörleştirilmesi yani 75 derece-i harârete kadar çıka-
rılması ve sonra birdenbire soğutulması teklîf ve tavsiye edilmiş ve bugün 
bu usûl birçok yerlerde tatbîk edilmekde bulunmuşdur. 75 derecelik bir 
harâretde marazî mikroblar helâk oluyorsa da tohumlar yine oldukları gibi 
kalacaklarından süt pek aşağı bir derece-i bürûdetde saklanamadığı hâlde 
bu tohumlar derhâl ürer ve dehşetli sûretde tekessür ederler. Bu hâlde bu 
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usûl ile istihsâl olunan süte [262] hiçbir vakit emniyet edilemez. Bundan 
başka, ta‘kîm olunmuş süte karşı ileri sürülen mehâzîr sırf hayâlî ve mu-
hammerâta dâir zikrolunan efkâr ve mülâhazât ise henüz nazarîdir. Mesʼe-
le daha laboratuvardan dışarı çıkmamışdır. 1892 senesinden beri Mu‘al-
lim Budin ve etıbbâ-yı sâirenin ta‘kîm olunmuş sütden etdikleri istifâde-i 
ciddiye ve sarîha meydânda dururken küçük bir ihmâl ve dikkatsizlik ile 
derûnunda binlerce mikrob türeyebilen diğer bir sütü kimseye tavsiye ede-
meyiz.

Vâkı‘â daha doğar doğmaz ta‘kîm olunmuş süt ile büyütülmeğe başla-
nılan bir çocukda bazen hazımsızlık, uçukluk, kansızlık ve inkıbâz gibi ârı-
zalar görülmekde ve bu gibilerin pislikleri de renksiz ve az çok müte‘affin 
çıkmakda ise de bu husûsât yalnız bunlarda değil, vâlide ve insân sütünden 
mahrûm olan çocukların hepsinde de görülmekdedir. Bundan başka ta‘kîm 
olunmuş sütün çocuklarda karın şişkinliği, sû-i hazm, raşitizm, egzama, 
barlow hastalığı yâhûd çocuk skorbütü tevlîd edeceği ileri sürülmüş ise 
de Mu‘allim Budin ta‘kîm edilmiş süt isti‘mâl etdiğinden beri tegaddîleri 
yolunda idâre olunan çocuklarda bu gibi hâlât-ı maraziyeye hemen hiç 
tesâdüf etmediğini beyân etmekdedir.

Fakat, yine öteden beri ta‘kîm olunmuş süt aleyhinde hâmerân-ı bahs 
ü makâl olanlar olduğu gibi çocukların böyle muntazaman mu‘âyenesini 
muâhaze edenler de vardır. Meselâ küçük çocukların soğuk mevsimlerde 
böyle mu‘âyenehânelere getirilmekle üşüdülmelerine sebebiyet verileceği 
ve birçok çocukların böyle bir arada bulunmaları [263] aralarında emrâz-ı 
sâriyenin intikâl ü intişârını mûcib olacağı dermeyân olunuyor. Fakat pek 
ziyâde soğuk mevsimlerde çocukları çıkarmamak ve emrâz-ı sâriyenin 
intişârına karşı da lâzım gelen tedâbîre tevessül etmek gibi ihtiyâtlarla 
"Mu‘âyene-i Nevzâdgân"ın fevâid-i hayât-bahşâsından istifâdede devâm 
olunabilir.

Paris'de vilâdethânede vaz‘-ı haml eden kadınlar hasta düşmedikleri ve 
sütleri olduğu, memelerinde bir biçimsizlik, çocuklarında bir sûret ve se-
beble meme alamamazlık bulunmadığı hâlde çocuklarını kendileri irzâ‘ 
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ile mükellefdirler. Çünkü hakîkatde hemen vâlide çocuğunu emzirmeğe 
bedenen ve mâddeten muktedirdir. Doktor Maygrier şimdiye kadar hiç 
sütü olmayan vâlideye hemen tesâdüf etmediğini beyân etmekdedir. Dok-
tor Donem?! meme vermeyen yirmi kadından on dokuzunun çocuklarını 
emzik ile büyütmeğe hiçbir hak ve salâhiyetleri olmadığını, sütlerini sû-i 
maksad, ihmâl ve tekâsül ve cehâlet teʼsîri ile kaçırdıklarını ve Paris'de işçi 
kadınlardan 100'de 9'unun çocuklarını emzirebileceklerini dermeyân edi-
yor. Hastahânelerde çok defa vâlideler çocuklarını kendileri emzirmekde, 
hattâ hastahâneden çıkarken sütlerinin azlığından dolayı çocuklarını yar-
dım ile yani inek sütü vererek büyütmelerine müsâʻade olunan vâlidelar 
sonraları çocuklarını mu‘âyeneye getirdiklerinde bizzât irzâ‘ etdiklerini 
ve sütlerinin artık elvermekde bulunduğunu söylemekdedirler. Fakat Fran-
sa'da irzâ‘-ı mâderînin bugünkü terakkîsi inek sütünün yardımıyla te’mîn 
edilmişdir.

[264] Hastahânede doğurup da bir sebeb-i ictimâʻî veya başka bir şey-
den dolayı çocuklarını emziremeyen fakîr kadınlara Assistance Publique 
meccânen sütnine tedârük etmekde ve mütereddid bir hâlde bulunanları 
irzâ‘a teşvîk ederek husûsî ve melce’lere göndermekde ve böyleleri her 
hafta çocuğunu getirip mu‘âyene etdirmeğe mecbûr tutulmakdadır.

Çocukların mu‘âyenesi haftada bir gün ve muʻayyen bir sâ‘atde icrâ 
olunmakdadır. Vâlideler bekleme salonuna girer, oradan her biri sıra ile 
çağrılırlar. Çocukları tartılır ve bulunan sıklet büyücek bir deftere her 
çocuğa tahsîs kılınan sahîfeye kaydedildiği gibi kadının elinde bulunup 
her defasında getirmeğe mecbûr olduğu va[ra]k-pâreye de tahrîr ve işâret 
olunur. Tartıdan sonra her çocuk tabîb tarafından uzun uzadıya mu‘âyene 
edilir ve vâlidesine sûret-i irzâ‘ ve takayyüde dâir lâzım gelen vesâyâda 
bulunulur. Çocuk yolunda gitmez ve hasta olursa muʻâyenehâneye daha 
sıkça getirilmesi tenbîh olunur.

Kadının sütü kâfi gelmediği iyice anlaşıldıkdan sonra yardım etmek 
yâhûd îcâbında çocuğu büsbütün inek sütü ile beslemek üzere ta‘kîm olun-
muş süt verilir. O hâlde kadın ya her sabâh hastahâneye kendisi gelerek 
ta‘yîn olunan sütü alır yâhûd birini gönderir ve kullanılıp boşalan şişeleri 
de getirip teslîm eder. Süt şişelere çocuğun her defada içeceği mikdâr üze-
re taksîm olunmuşdur.
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Kadın bizzât kendisi meme veriyorsa çocuğu mu‘âyenehâneye on beş 
günde bir getirir. Fakat her hâlde getirmeğe mecbûr [265] tutulur. Çünkü 
bizzât meme verildiği zamânda bile çocukların dâimî bir nezâret altında 
bulundurulmaları lâzımedendir. Mu‘allim Budin'in dediği gibi:

"-Çocuklar iki yaşına basıncaya kadar mu‘âyenehâneye muntazaman 
getirilmelidirler. Zîrâ memeden kesildikleri ve diş çıkardıkları zamânda 
keskin ve şedîd miʻde ve bağırsak iltihâblarına pek çok tesâdüf olunmak-
dadır".

Küçük çocukların mu‘âyene ve tedâvîsiyle iştigâl eden etıbbânın en 
büyük meşgaleleri yavrucaklara lüzûmundan fazla süt veya meme veril-
mesinin önünü almakdır. Çünkü bu yaşda görülen miʻde ve bağırsak il-
tihâblarının başlıca sebebi fazla süt ve bir düziye meme verilmesidir. Süt 
yavrularının birçoğu sûret-i irzâ‘ ne olursa olsun, bu yüzden yani fazla 
süt veya meme verilmesinden dolayı helâk olup gidiyor. Hastahânedeki 
mu‘âyenehânelerde inek sütü ile büyütülen çocuklarda ise bu mahzûr pek 
görülmüyor. Çünkü her vâlideye lüzûmu mikdâr süt veriliyor. Fakat anne-
si sütüyle büyütülenlerde sütün fazlalığı, ziyâdeliği yüzünden hastalanan 
hattâ telef olan çocuklar ne kadar çokdur!

Pek çok süt içen veya ziyâde emen çocuklar bir düziye geğirir. Çok defa 
kay eder ve sık sık def‘-i hâcet eylerler. Pislikleri sulu, balgamlı ve hazım-
sızdır. Derilerinde birçok döküntüler vardır. Böylelerinin sıkletleri ziyâde 
ise de sûret-i irzâ‘ları hemen o andan iʻtibâren taht-ı intizâma alınmazsa 
miʻde ve bağırsak iltihâbına yakalanacakları şübheden vârestedir. Böyle 
bir tehlike ve muhâtaradan bî-haber olan vâlideye lâzım gelen vesâyâda 
bulunmalı ve meme başını her ağlayışında çocuğun ağzına tıkmayıp →
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[266] "-Bir tıfl nevzâdın bir hafta yaşamak ihtimâli doksan yaşındaki bir 
adamdan daha azdır". En ciddî ihsâiyâta nazaran bir yaşından aşağı olan 

bin çocukdan iki yüzü vefât ediyor. Bu hesâbca yalnız Fransa'da bir milyon 
çocukdan 200.000'i mahv u heder oluyor.

B
ir m

u‘âyenehânenin beklem
e salonu

Bu zâyiʻât çocuklara iyi bakılmadığından, yolunda meme verilmediğinden, 
fenâ süt ile emzirmekden ileri geliyor. İşte bu husûsâtı nazar-ı dikkate alan 

Mu‘allim-i bülend-himmetim Mösyö Budin meʼmûr olduğu.
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[267] Serîriyât-ı vilâdiyede ilk olmak üzere Mu‘âyene-i Nevzâd[g]ân ismiyle 
bir müessese vücûda getirdiği ve burada anneleri tarafından meme verilen 

çocukları, inek sütüyle emzirilen yavrucakları pek büyük bir sabır ve dikkat 
ile mu‘âyeneye koyuldu, lâzım gelen vesâyâ ve nesâyihde bulundu, fukarâya 

hâlis ve ta‘kîm olunmuş süt verdi.
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Edilen istifâde me’mûlün fevkinde görüldüğünden artık yalnız Fransa'da 
değil, her tarafda bu gibi müesseseler vücûda getirildi.

Budin'in bu himmeti bi-hakkın büyük ve şâyân-ı imtisâldir.
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[268] gündüzleri her iki veya üç sâ‘atde bir ve geceleri pek pek bir defa 
vermesini ve memeyi öyle çocuğun ağzında sâ‘atlerce bırakmamasını ten-
bîh etmelidir. İşte çocuklarını mu‘âyenehâneye getiren vâlidelere dâimâ 
bu vesâyâda bulunulmakda ve çocukların tartısından istihsâl olunan netâ-
yic ile bu tedâbîr ve vesâyânın ne kadar muhıkk u elzem olduğu gözleri 
önünde isbât olunmakdadır. Bundan başka, her vâlideye ayrı ayrı edilen 
nesâyihden ötekileri de pek çok fâide görmekde ve çocukları arasında vez-
nen, sıhhaten görülen fark ve netâyic-i mukâyesât birçok vâlideleri fâi-
de-bahş bir rekâbete sevk etmekdedir.

Çocuğa Fazla Süt yâhûd Meme Verildiğini Nasıl Anlamalı?
Ziyâde süt verilen, lüzûmundan ziyâde emzirilen çocukların sıkletleri 

hâl-i tâbî‘îden fazla tezâyüd eder. İşte tâm zamânında doğan bir çocuğun 
sıkleten, veznen tezâyüd-i yevmîsi bu vechile olmalıdır:

İlk iki ay zarfında tezâyüd-i yevmî 25-30 gram,
3 ve 4 ay zarfında tezâyüd-i yevmî 20-25 gram, 
5 ve 6 ay zarfında tezâyüd-i yevmî 15-20 gram,
7-8 ay zarfında tezâyüd-i yevmî 10-15 gram,
Senenin son dört ayında tezâyüd-i yevmî 8-10 gram.
Çocuğu lüzûmundan ziyâde beslememek için her defada içeceği sütün 

mikdârı tamâmen ta‘yîn olunmalıdır. Mu‘allim Budin diyor ki:
"-Herkes yeni doğan çocuklara ziyâde meme veyâhûd süt vermek husû-

suna mütemâyildir. Hattâ biz bile bidâyetde lüzûmundan fazla verdik. Çok 
defa söyledim, yine tekrâr ediyorum ki, elverecek [269] mikdârda süt 
içmeyen çocuk veznen tezâyüd etmez. Hattâ tenâkus da edebilir. Fakat 
hazımsızlığa, hastalığa dûçâr olmaz. Biraz fazla süt verilmeğe başlayınca 
derʻakab büyüdüğü, artdığı görülür. Binâenaleyh, ilk günden iʻtibâren çok 
fazla vermekden ise birkaç günler, hattâ bir veya iki hafta kâfi mikdârda 
vermemeği daha ziyâde tercih ediyorum. Çünkü yoklaya yoklaya mikdâr-ı 
münâsibi ta‘yîn etmek daha muvâfıkdır. Bu mikdâr ta‘ayyün etdikden son-
ra lüzûmu bizce tahakkuk etmedikçe sütü tezyîd etmeyiz".

Budin, Nevzâd'ın diğer bir yerinde:
"-Bugün sütün mikdârını ta‘yîn etmek istemem. Birçok müşâhedât top-
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luyorum. Onlardan bir netîce çıkarmak ümîdindeyim. Şurasını söyleyeyim 
ki, bir yaşını ikmâl etmiş olan çocukları bile, umûmiyetle pek az zan ve 
farz olunan bir mikdâr süt pek iyi besleyip büyütmekdedir. 7, 8, 9 kilo 
sıkletindeki çocukların 600, 700, 800, 900 gram inek sütü ile güzel güzel 
beslenip büyüdüklerini gördüm".

Doktor Morel çocuğun ziyâde beslenmesine dâir taharriyât ve tecârüb-
de bulunarak ta‘yîn-i yevmîyi beyâna savaşmışdır: Morel'e göre, bir çocuk 
bedenin kilosu başına günde 75 kalori sarf etmekde ve bu mikdâr kalori-
yi 100 gram süt tehyiʼe ve ihzâr eylemekde olduğundan çocuğun ta‘yîni 
kilo başına 100 gram süt düşmek üzere hesâb edilmelidir. Bu mikdârın 
bir hesâb-ı nazarî ve takrîbî olduğunu ve her hâlde çocukların irzâ‘ında 
sütün mikdârını Mu‘allim Budin'in dediği gibi yoklaya yoklaya ta‘yîn et-
mek lüzûmunu ve sıcak havâlarda sarfiyât-ı harûriyenin azlığından dolayı 
sütün mikdârını da azaltmağı yine Doktor Morel beyân etmekdedir.

[270] Çocuklara ziyâde süt ve meme vermemek için gerek Budin'in 
gerek Doktor Morel'in efkâr ve nazariyâtını iyice hıfz ederek îcâbında ta-
hattur etmelidir. Bir çocuk ishâle tutulunca ilk yapılacak şey birkaç günler 
sütünün mikdârını azaltmakdır.

Gerek vilâdethâne ve serîriyât-ı vilâdiyelerde gerekse hastahâne vesâir 
mahallerde küşâd olunan "Mu‘âyenehâne-i Nevzâdgân"dan edilen istifâde 
me’mûlün kat kat fevkinde zuhûr etmişdir. Neşrolunan istatistiklere göre 
bu yolda bakılan çocuklarda ishâl sıcak mevsimlerde bile görülmemek-
dedir. Mu‘allim Budin Fransa'da tedennî-i nüfûsun esbâbını tedkîk için 
teşekkül eden komisyona verdiği raporda diyor ki:

"-1899, 1901, 1902 senelerinde de miʻde ve bağırsak iltihâbından hiçbir 
çocuk gâib etmedik. Görüp mu‘âyene etdiklerimiz öyle beş-on çocukdan 
ibâret zannolunmasın. Bu dört sene zarfında her Cuma günü 90-100 çocuk 
görülmüş ve bazı çocuklar her on beş günde bir getirilmekde olduğundan 
bazı haftalar hemen topdan 130-140 çocuğa birden bakılmışdır".

Doktor Maygrier diyor ki:
"-1898 senesi Mart'ının birinci gününden 1903 senesi Kânûn-ı Sânî'si-

nin birinci gününe kadar Charité Hastahânesi'ndeki mu‘âyenehâneye geti-
rilen 618 çocukdan bu iki sene bir aylık müddet zarfında esbâb-ı muhtelife 
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teʼsîriyle gâib etdiğimiz 25'i arasında hiçbir miʻde ve bağırsak iltihâbına 
tesâdüf etmedik. Bundan başka raşitizm, barlow hastalığı da görülmedi".

[271] İşte bu vechile Mu‘allim Budin'in himmetiyle teessüs eden 
"Mu‘âyene-i Nevzâdgân" hem Fransa'ya hem de bütün âlem-i insâniyete 
büyük büyük hizmetler ediyor ve edecekdir.

Küçük çocuklarda görülen vefeyât-ı müdhişenin önünü almak üzere 
bugüne kadar teşkîl olunan müessesâtdan hiçbiri Muʻâyene-i Nevzâdgân 
kadar hizmet edememişdir. Bu müessesâtın az bir zamân zarfında bu ka-
dar ta‘ammüm ve tekessürü her tarafda, her yerde hüsn-i kabûl görmesi, 
yeniden birçok mu‘âyenehâneler daha te’sîsine say‘ ü himmet olunması ve 
bunların belediyeler, mecâlis-i sıhhiye ve hattâ hükûmât tarafından himâye 
ve sahâbet altına alınmaları etdikleri ve edecekleri hidemâtın pek mühim 
ve şâyân-ı takdîr olacağına vâzıhan delâlet etmekdedir.

Her vâlidenin çocuğunu kendisi emzirmekdeki mecbûriyet pek tabî‘î 
ve bizzât meme vermekdeki fevâiid ve muhassenât ise bedîhî ve celî ol-
duğundan bu bâbda beyân-ı fikir ve mütâlaʻaya lüzûm görmüyoruz. İşte 
mevzû‘-ı bahsimiz olan bu müessesâtın başlıca hizmeti vâlideleri bizzât 
irzâ‘a teşvîkdir. Himemât-ı cezîle ve nakdiye sarf edilerek sütleri kifâyet 
etmeyen yâhûd hiç gelmeyen kadınlara çocuklarını bir sûret-i fenniyede 
beslemek için lüzûmu kadar ta‘kîm olunmuş süt verilebilirse de en mühim 
iş ve en büyük vazîfe annesinin sütüyle büyütülen çocukları bir nezâret-i 
mütemâdiye altında bulundurarak muʻâyene etmekdir. Hattâ Avrupa'da bu 
gibi müessesâtdan bazılarında vâlideleri irzâ‘-ı tabî‘îye teşvîk için çocuğu-
nu kendi sütüyle emzirenlere mükâfâtlar veriliyor. Meselâ Fransa'da Rou-
en şehri belediyesinde çocuklarını kendileri [272] emziren vâlidelere haf-
tada üç livre et verilmesi ve çocuklarına iyi bakanlara 10-20 frank mükâfât 
i‘tâsı taleb olunmuş ve iktitâf edilen hüsn-i netâyice ibtinâen taleb-i vâki‘ 
derhâl is‘âf ve kabûl edilmişdir. Paris'de de vâlidelere çocuklarını emzir-
mek için türlü türlü teşvîkât ve tergîbâtda bulunulmakdadır. Bazı müesse-
selerde vâlidelere meccânen yiyecek ve ilâc verilmekde, bazılarında (serî-
riyât-ı vilâdiye) çocuklarını muntazaman mu‘âyeneye getiren kadınlara 
üç-dört ayda bir kundak takımı, esvâb vesâire gibi bir hediye tahsîs edil-
mekde, hulâsa çocuklarına iyi bakan kadınlara her tarafda ibrâz-ı teveccüh 
ve bezl-i muʻâvenet edilmekdedir. Mu‘allim Budin diyor ki:

"-Paris'de fakîr kadınlar vilâdethânelerde yâhûd Assistance Publique'e 
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mensûb veya insâniyet-perver cemʻiyetler idâresinde bulunan ebeler vâ-
sıtasıyla kendi evlerinde vaz‘-ı haml etmekdedirler. 1899 senesinde vilâ-
dethânelerde 16.294, ebeler ma‘rifetiyle 5.960 vilâdet vukû‘ bulmuş ve 
cem‘iyât-ı mahsûsa muʻâvenetleriyle de 11.927 kadın tevlîd edilmişdir. Bu 
hâlde Assistance Publique ma‘rifetiyle tevlîd edilen kadınların mecmu‘u 
34.1181'e bâliğ oluyor.

Biz hastahânemizde vâlideleri çocuklarını emzirmeğe mecbûr tu-
tuyoruz. Assistance'a mensûb ebeler de bu yolda hareket etmelidirler. 
Cem‘iyât-ı insâniyet-perverâne dahi kendi ebeleri vâsıtasıyla doğurtulan 
kadınlara bu gibi vesâyâda bulunabilirler. Bu gibi kolay ve müfîd tedbîrler 
ittihâz edildikden sonra Paris'in muhtelif mahallelerinde müessesât-ı sıh-
hiye küşâd edilerek lohusalık yatağından kalkan bir kadına: '-Çocuğunuz 
ile berâber filân yere gidiniz. Orada her sekiz veya on beş günde bir çocu-
ğunuzu tartacaklardır. [273] Bu hâlde yavrucağınızın yolunda büyüdüğü-
nü göreceksiniz. Çocuğunuz iyi gitmez, hastalanır yâhûd hazmedemez ise 
oradaki hekîmler size lâzım gelen sağlıkları vereceklerdir' yollu tenbîhâtda 
bulunulsa ne kadar zavallı çocuklar ölümün pençe-i bî-rahminden kurtarı-
lır! Bu gibi tedâbîr için ihtiyâr olunacak masraf hiç mesâbesindedir. Çün-
kü çocukları yine anneleri emzirecekler, yalnız annelerinin sütü kifâyet 
etmezse ta‘kîm edilmiş süt verilecekdir".
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[274] SÜTNİNESİ16

Yüz bin zahmet ve meşakkat ile birikdirilen birkaç para kışın o kapanık 
günlerinde bitirilmiş ve bütün kış zavallı koca iki-üç günlük işden başka 
bir medâr-ı nafaka bulamamışdı.

Fakat her ne olursa olsun, beş-on para bulmak, yaşamak ve baba ana, 
henüz bir türlü ölemeyen büyük peder ve üç çocuğun süknâsını teşkîl eden 
üç odalı kümesimsi evin kirâsını bulup hâzırlamak îcâb ediyordu.

Paris Mekteb-i Tıbbiyesi Tıb Kânûnu Mu‘allim-i şehîri, Tıb Akademisi 
aʻzâsından Mösyö Brouardel

M. P. Brouardel
Prof. de Médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris, etc.

Eski meşîn para kesesindeki son beyâz sikkeler de birer birer eridi, git-
di. Sefâlet! Altı boğazın yiyeceğini iki za‘îf tâkatsiz kol tedârük edecek… 
Bâri iş olsa!

İdâreli davranılmalıydı. Artık bakkâldan, ekmekçiden, bütün esnâfdan 
borç da edemiyorlar. Peder arada sırada içdiği bir-iki kadeh rakıdan, büyük 
peder de senelerden beri içegeldiği tütünden vazgeçtiler. Bu zavallı sefâ-
let-gedede lokmalar bile hesâb ile yenilmeğe başladı…

[275] Birkaç güne kadar âilenin bir dördüncü çocuğu olacakdı. Kadın: 
"-Artık emzirmek üzere şehirden bir çocuk alırız" diyordu. Bu söz bütün 
evde bir tanîn-i ümîd hâsıl etdi.
16  Doktor Tondor'dan?!  terceme.
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Emzirmek üzere şehirden alınacak bir çocuk âilenin medâr-ı refâhı ola-
cakdı. Eve aylıklar, hediyeler, her şey gelecekdi. Zâten kadın iyi bir süt-
nine idi. Evvelce üç çocuk emzirmiş idi. Bugün süt evlâdlarının hepsi de 
dinç ve sağlam idiler. Ara sıra şehre indikçe gider, yavrucaklarını görürdü.

Çocuk doğunca, şehre inerek sütnineler idâresinden bir çocuk istediler.

Paris Mekteb-i Tıbbiyesi'nde Emrâz-ı Nisâ Mu‘allimi, Tıb Akademisi 
aʻzâsından Mösyö Pozzi

M. S. Pozzi
Prof. de Gynécologie à la Faculté de Médecine de Paris, etc.

Bir gün idâre doktorunun arabası bu zilletgâhın önünde durdu. Of, şimdi 
resmen, uzun uzadıya mu‘âyene olunmalı ve her sorulana cevâb verilmeli!

Doktor:
"-Memeler dolgun, süt bol, dişler sağlam, her şey yerinde" dedi ve za-

vallı kadın âdetâ bir hayvân, bir sağmal inek gibi mu‘âyene edildi.
İki gün sonra kulübeye süslü, dantelalı bir kundağa sarılmış ağır bir 

bebek getirildi. Kadına kendi çocuğuna bir damla bile süt vermemesi sıkı 
sıkıya tenbîh edildi. Zâten zavallı köylü yavrucak o kadar za‘îf, o kadar 
cılız, o kadar [276] düşkün idi ki, bütün âile bu sefâlet mahsûlünün yaşa-
yacağından bile ümîdvâr değil idiler.
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Yanaklarından kan damlayan süslü bebeği teslîm edenlerin son sözleri 
şu olmuşdu:

"-Sütnine, mutlakâ her gün bir parça et yemelisin ki, sütün kuvvetli ol-
sun. Çocuğa iyi bak, temizliğe dikkat et! Biz de ara sıra gelip göreceğiz".

Evet, zavallı bahtsız vâlide, en tatlı ibtisâmlarını, en hissî nevâzişlerini 
bu el evlâdına hasretmelisin. Buna mukâbil ayda … kuruş alacaksın! Sıh-
hatini, semere-i ömrünü, lezâiz-i hayâtını, her şeyini bu … kuruşa satdın. 
Evet, ayda … kuruş, bu az para değil!

Salgın bir bağırsak hummâsı köyün bütün çocuklarını bitiriyor ve telefât 
beş-altıyı aşıyordu. Sütninenin zavallı yavrucağı da hastalandı. Hekîm ça-
ğırdılar. Doktor bir tavr-ı nevmîdâne ile:

"-Her şey bîhûde!… Ölecek! Meme vermeğe başlarsanız belki kurtu-
lur!" diyordu.

Fakat, ötekini, şehirden getirilen ücretli, zengin çocuğu ne yapmalı? 
Çocuk alındığı yere verilse âile birdenbire karanlık, korkunç bir girdab-ı 
sefâlete düşecek, bir de üç ay evvel çocuğu emzirmek üzere alırken bir 
senelik bir taʻahhüd altına girilmiş ve iş kefâlete bağlanmış idi. Zavallı 
vâlide sütünün bir parçacığını, pek az kısmını kendi yavrucağına vermeğe 
başladı. Fakat hasta çocuk doğdu doğalı meme yüzü görmediği için meme 
başını [277] ağzına alıp da ememiyordu. Zâten birçok düşünceden sonra 
verilebilen bu karâr pek geç verilmişdi.

Bir hafta sonra mini mini köylü kara topraklara gömüldüğü esnâda o 
zavallının hakk-ı fıtrî ve tabî‘îsiyle beslenen zengin çocuk gitdikçe semiri-
yor, güzelleşiyor, her emişde iki memeyi birden boşaldıyordu…
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[278] KÜÇÜK KIZLARIN HIFZ-I SIHHATİ

Hıfz-ı sıhhatin bazı umûmî, büyük, muntazam kâʻideleri vardır ki, hiç 
değişmezler. Meselâ yaş, cins, bünye ve mizâc her ne olursa olsun, temiz-
lik dâimâ temizlikdir ve herkes temiz olmalıdır. Fakat kavâ‘id ve vesâyâ-yı 
sıhhiyeden birçoğu da yaşa, cinse, sıfata, hâl ve mevki‘e göre değişir. Evet, 
her yaşın kendine göre bir haz ve zevki, bir tarz-ı hayâtı olduğu gibi artık 
bebeklikden kurtulup da serpilmeğe, mini mini bir kız olduğunu gösterme-
ğe başlayan çocukların da ayrı bir terbiye, bir hıfz-ı sıhhatleri vardır.

İngiltere kralı hazretlerinin tabîbi, Londra'da Saint Mary Hastahânesi Tabîb-i 
Müşâviri Sir William Broadbent

Sir William Broadbent
Médecin de S. M. le Roi d'Angleterre Médecin Consultant de lʼHôpital St. Mary 

de Londres

Binâenaleyh, bir kızcağızı kendi hâline bırakmak birçok fenâlıklara 
müeddî olabilir. O hâlde, âile vâlidesi vazîfesinin ehemmiyet ve kıymetini 
bilmeli ve yavrucağızını bir takım mahâretsiz, kifâyetsiz hizmetçilerin el-
lerine bırakmamalıdır. Çünkü küçük bir kızın mâddî ve ma‘nevî terbiyesi, 
sıhhat ü âfiyeti bir âile-i müstakbelenin sıhhati demekdir. Âilelerin terbiye 
ve sıhhati ise koca bir ümmetin, büyük bir devletin terbiye ve sıhhati de-
mekdir.
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"-Çünkü âile küçük [279] mikyâsda bir devlet, devlet ise büyük mik-
yâsda bir âiledir. Taʻbîr-i diğerle, âile devletin küçük bir örneği ve devlet 
âilenin büyük bir numûnesidir17".

Umûmiyetle genç çocuklar iyi teneffüs etmeli, iyi beslenmeli, temiz 
tutulmalı, her uzuvları yerli yerinde ve güzelce neşv ü nemâ bulmalıdır. 
Bir kız çocuğunun sıhhati tâm yerinde olmak için bu kâʻidelere tamâmıyla 
riʻâyet edilmelidir.

İngiltere kralı hazretlerinin cerrâhı, Londra Hastahânesi Cerrâh Müşâviri Sir 
Frederick Treves

Sir Frederick Treves
Chirurgien de S. M. le Roi dʼAngleterre,

Chirurgien Consultânt de lʼHôpital de Londres

Kız çocukları için güneş ve ziyâ elzemdir. Köylü kızcağızlarda görülen 
sıhhat-i tâmme ve tenâsüb hep açık havâda yaşadıklarından dolayıdır ve 
açık havâda yaşamak refâh u râhatın şerâit-i esâsiyesindendir. Fakat büyük 
şehirlerde doğup büyüyen çocuklar çok defa bu niʻmetden mahrûmdurlar. 
Bunun için mini mini kızlarımızın ileride sararıp solmamaları, muztarib ve 
perîşân olmamaları için açık havâda gezdirilmelerine, kırlara ve sayfiyele-
re götürülmelerine dikkat edilmelidir. 

17  Sıhhat-nümâ-yı Aile, Doktor Besim Ömer.
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Kız çocuğu biraz daha büyüyünce ayrı bir odada yatırılmalı. Yalnız yat-
dığı oda ebeveyninkine yakın olmalı. [280] Hiçbir kız çocuğu annesiy-
le yatakda yatırılmamalıdır. Çünkü bu hâlde, bazı mehâzîr-i ahlâkiyeden 
sarf-ı nazar, ana ve babanın muztarib oldukları bazı müzmin hastalıkların 
çocuğa da geçtiği görülüyor.

Bir kız çocuğu hemşîresiyle birlikde bir odada yatabilir. Yalnız yataklar 
ayrı olmalıdır. Çocuk odasında adam başına sâ‘atde 15-20 metre mikʻabî 
havâ tesâdüf etmelidir. Odanın eşyâsı olabildiği kadar sâde olmalı, perde, 
halı filân bulunmamalı, zemîne halı yerine linolyumdan ma‘mûl, yıkana-
bilir bir nev‘ muşamma‘ serilmelidir. Oda iyi çeken bir ocakda veyâhûd bir 
çini sobada yakılacak odun ile ısıdılmalıdır.

Oda eşyâsı basît, fakat eğlenceli, neşât-âver şeyler olmalı. Yatak uzun 
ve dar olmalı ki, çocuk içinde kıvrılamasın, dosdoğru dimdik büyüsün. 
Yatak takımı olarak demir veya pirinçden bir karyola, yayları açıkda bir 
somya, sertçe bir şilte, kıl veya varek yosunuyla dolmuş bir yasdık kifâyet 
eder. Bunları her zamân göz önünde bulundurmak ve temizlemek güç bir 
şey değil. Çocuğu birkaç yorgan ile sımsıkı örtmemeli ki, terleyerek za‘îf-
lemesin. Çocuk en ziyâde sabâha karşı üşür. Bu vakitler çocuğun üzerini 
açmamasına, soğuk almamasına dikkat etmelidir. Bunun için de o aralık 
fazla bir yorgan örtmek kifâyet eder. 

Uyku çocukların gıdâsı hükmündedir ve çocuk çokça uyumalıdır. Beş-
den sekiz yaşına kadar olanlar günde 11 sâʻat, sekizden on iki yaşına kadar 
olanlar 10 sâ‘at, on ikiden [281] on beş yaşına kadar olanlar 9 sâ‘at kadar 
uyumalıdırlar. Uyku cümle-i asabiyenin en tabî‘î bir meskenidir. Binâena-
leyh çocukları geceleyin oturmağa, uyumamağa alışdırmak ve bırakmak 
pek fenâ bir âdetdir. Küçük kızlar erkence ve dâimâ aynı sâ‘atde yatırıl-
malı ve yine erkence ve aynı sâ‘atde kaldırılmalı ve hiçbir hâl ve sebeb bu 
kâʻide-i sıhhiyeyi ihlâl etmemelidir. Çocuk yatağına uyumak için girer. 
Uyanıp da gözünü açınca yatağından aşağı inmelidir.

Sâf havâ teneffüs eden bir kızcağızın iştihâsı da açık olur. Kıza sıhhî ve 
kâfi bir mikdâr gıdâ vermelidir ki, neşv ü nemâ-yı bedenini te’mîn ede-
bilsin. Bu yaşdakilerde miʻde pek faʻâl olur. Hiç olmazsa günde dört defa 
yemek ister. Çocukların yiyecekleri öyle karma karışık şeyler olmamalıdır. 
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İkiden yedi yaşına kadar olan çocuklara süt, ekmek, çorba, bir parça et, yu-
murta vermelidir. Sonraları yaşları ilerledikçe sulu yiyecekleri azaltmalı, 
onların yerine kebâb ve külbasdı gibi şeyler vermelidir.

Bizde, husûsuyla kadınlarımızda görülen fenâ âdetlerden, hıfz-ı sıhhate 
mugâyir ülfetlerden biri de bilâ-ârâm ve bir düziye bir şey yemek ve elleri-
ne geçen meyve, şeker, simit vesâireyi vira tıkınmakdır. Bu âdet ve ülfetin 
ne kadar muzır ve miʻde râhatsızlıklarında ne kadar medhaldâr olduğunu 
söylemek bile zâiddir. Daha birini hazmedemeyen miʻde, yeniden yutulan 
diğer bir şeyi nasıl sin[d]irebilir? İşte bu gibi fenâ ülfetlerden sakınmak 
ancak çocuklukda muntazam yemeğe alışmak ve muʻayyen zamânlarda 
yemek ile mümkün olabilir. 

Viyana Mekteb-i Tıbbiyesi 
mu‘allimlerinden Mösyö 

Chroback
M. le Dr. Chroback

Prof. de Clinique Gynécologique 
à lʼUniversité de Vienne

[282] Viyana Mekteb-i Tıbbiyesi 
mu‘allimlerinden Mösyö Neuser

M. le Dr. Neuser
Prof. de Clinique Médicale à 

lʼUniversité de Vienne

Hulâsa, küçük kızlar muntazam ve muʻayyen zamânlarda yemeli ve ye-
mek hâricinde ağızlarına hiçbir şey koymamalıdırlar.

Çocuk her gördüğünü yemek istemeyecek kadar uslu ve mutî‘ olmadık-
ça âile sofrasına alınmamalıdır. Çocuğun yiyeceği →



1843

Viyana Mekteb-i Tıbbiyesi 
mu‘allimlerinden Mösyö Ortner

M. le Dr. Ortner
Prof. extraordinaire à lʼUniversité 

de Vienne

Viyana Mekteb-i Tıbbiyesi 
mu‘allimlerinden müteveffâ 

Nothnagel
Dr. Nothnagel

Prof. de Clinique Médicale à 
lʼUniversité de Vienne, mort

İsviçre etıbbâ-yı meşhûresinden 
Mu‘allim Mösyö Louis Bar

M. Louis Bar
Prof. de Clinique Médicale à 

lʼUniversité de Genève

[283] İsviçre etıbbâ-yı meşhûresinden 
Mu‘allim Mösyö Albert Mayor

M. A. Mayor
Prof. de Thérapeutique et de 

Policlinique Médicale à lʼUniversité de 
Genève
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şeylerden süt pek güzel ve münâsib bir gıdâ ise de gayr-ı kâfidir. Yedinci 
yaşına kadar çocuk yiyeceğinin dörtde biri süt olabilir. Sütü dâimâ ta‘kîm 
etmelidir. Sütlü kahve, sütlü kakao, sütlü çay çocuklara pek iyi gelir. 

İsviçre etıbbâ-yı meşhûresinden 
Mu‘allim Mösyö Juillard

M. Juillard
Prof. de Clinique Chirurgicale à 

lʼUniversité de Genève

İsviçre etıbbâ-yı meşhûresinden 
Mu‘allim Mösyö Jacques 

Reverdin
M. J. Reverdin

Prof. de Pathologie externe à 
lʼUniversité de Genève

[284] Tereyağı ve tereyağlı tartın gibi şeyler çocuğu pek şişmanlatır. 
Pişmiş kaymaklar, sütlü yumurtalar, tâze peynirler, kaymaklı peynirler 
hem iyi hazmolunurlar hem de besleyicidirler. Çiğ kaymaklar çabuk bo-
zulurlar. 

Rafadan tâze yumurta pek münâsibdir. Bir yumurta 100 gram süte veya 
30 gram ete muʻâdildir. Et suyu da, çok verilmemek şartıyla hazmı kolay-
laştırıcı bir gıdâdır. 

Etlere gelince; genç hayvânların etleri çabuk bozulurlar. Pek yağlı, pek 
sinirli etler de iyi değildir. En iyisi, koyun ve sığır etidir. Piliç de fenâ de-
ğildir. Fakat av etleri çocuklara o kadar iyi gelmez.

Balıklar tâze tâze yedirilmelidir. Kutu balıkları, sardalyalar çocuklara 
pek fenâ geliyor. Tatlı su balıkları da, kılçıklarından dolayı iyi gelmez. Pek 
ağır, yağlı ve salçalı balıkları vermemelidir. 

Çocuk neşv ü nemâsına lüzûmu olan kireç ve fosforiyetleri ekmekden 
alır. Fakat çocuğu yalnız ekmekle doyurmamalıdır. Tirid de iyi bir şey de-
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ğil. Hâs francala ise kuvve-i mugaddiyeden ârîdir. En iyisi kızartılmış ek-
mek veya gevrekdir. 

Yulaf ve arpa unları, tapyoka, ararot, sagu, sahleb gibi şeylerden üç-dört 
yaşında bir çocuğa çorba veya bulamaç yapılabilir. Daha büyük çocuklara 
bunların yerine fasulye, nohud ve mercimek ezmesi gibi besleyici şeyler 
vermelidir. 

Enginar ve kuşkonmaz gibi hafîf sebzeleri lahanalara, karnabahârlara, 
domateslere tercîh etmelidir. Çocuklara salata filân gibi çiğ sebzeler veril-
memelidir.

[285] Çocuğa az bir mikdâr iyi ve olmuş meyve verilebilir. Çiğ meyve 
yiyen çocukların bağırsakları fenâ hâlde bozulur. Meyvelerden de porta-
kal, ağaç çileği, şeftâli, olmuş erik ve üzüm gibilerini vermelidir. Çocuk-
lara meyvenin ne kabuğunu ne de çekirdeğini yutdurmamalıdır. İyice pişi-
rilmiş meyveler pek münâsibdir. Fakat şekerli meyveler hazmı bozuyorlar. 

Mini mini kızlara mikdâr-ı kâfi su vermelidir. Çünkü su, vücûdun sü-
pürgesi gibidir. En sıhhî ve en münâsib içki sâf, berrâk ve kokusuz bir su-
dur. Nehir ve göl sularını süzmedikçe içmemelidir. Hele salgın bir hastalık 
filân varsa suyu her hâlde kaynatıp ta‘kîm etmelidir. Çocuklara kahve, çay, 
şerbet gibi şeyler içirilmese daha iyi olur. 

İsviçre etıbbâ-yı ma‘rûfesinden Cerrâh-ı şehir Auguste Reverdin. Nâmına 
izafetle pek kullanışlı bir iğne ihtirâ‘ etmişdir.

M. Auguste Reverdin
Prof. de Policlinique Chirurgicale à lʼUniversité de Genève
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Kız çocuklarının yiyeceklerine, hazımlarına dikkat olunursa ileride ha-
nım olunca hazımdan sıkıntı çekmezler. Hele o mu‘annid pekliklere hiç 
uğramazlar. 

Kız çocuğunun elbisesi temiz ve bedenine kalıblanmış denilecek dere-
cede düzgün ve bol olmalı. Kız elbisesi o kadar süslü, cicili bicili olmasa 
da olabilir. Çünkü mini mini kızlarda gurûr ve işvebâzlık fikir ve hisleri 
pek çabuk meydân alır [286] ve bu gibiler ileride ev hanımı olunca birer 
paçavra veya dantela budalası olarak evlerine, çocuklarına iyi bakamazlar. 
En münâsib elbise vücûdu sıcak ve soğukdan en iyi muhâfaza edendir. 

Bizde bazı vâlideler kızcağızlarını esvâb hammâlı ediyorlar. Pamuklu 
ve pamuklunun üstüne dikişli hırka vesâire giydi[ri]yorlar. Böyle bî-lüzûm 
ve fazla şeylerle kızcağızları serbestçe harekâtdan mahrûm etmek ne kadar 
fenâdır!

Küçük kızlara korse giydirmek de pek fenâdır. Bülûğdan evvel giyi-
len bir korse göğsün aşağı taraflarını ezer, beli ve vücûdu biçimsizleşdirir, 
bedenin neşv ü nemâsına mâniʻ olur, karaciğer ve miʻdenin vezâifini ih-
lâl eder. Hattâ kalb ve akciğerin vezâifine bile engel olur. Küçük kızlarda 
elbiseyi tutdurmak için yelek kullanmalı ve fistânı, filânı o yeleğe tutdur-
malıdır.

Küçük kızların tahâret ü nezâfetleri de fevkalâde mühimdir. Küçük kız 
büyüyüp de "hanım kız" oluncaya kadar ev tahâret ü nezâfetine vâlidesi 
nezâret etmelidir. Küçük kızların tahâret ü nezâfetleri pek sâde, fakat dik-
katli ve ihtimâmlı olmalıdır. Kızcağız daha küçük bir yaşda iken temizliğin 
sıhhat ü âfiyet için pek lüzûmlu ve mühim olduğunu öğrenmeli ve tahâret 
ü nezâfet ile ülfet etmelidir. 

Bir kız çocuğunun yüzü, boynu, kolları sabunlanarak iyice temizlen-
melidir. Bütün bedeni de sık sık yıkanmalıdır. Pek az imtidâd etmek üzere 
soğuk banyolar yapmak, bedeni soğuk suya batırılmış süngerle ıslatmak 
da pek iyi gelir. Yedi yaşına girmiş [287] kız çocuklarına soğuk ve ılık 
duşlar da yapılabilir. Çocuğu gece yatırırken bütün vücûdunu ıslak bir bez 
ile ovmak da münâsibdir. 

Yazın sıracalı ve za‘îf kızlara deniz hammâmı pek iyi gelir. Sabâh ak-
şâm çocuğun kulaklarını, burnunu, ağzını temizlemelidir. Çocuğun boğa-
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zında fazla etler, mini mini bâdemcikler bulunup burnunu tıkadığı görü-
lürse hemen ameliyât yaptırarak o fazlalıkları aldırmalıdır. Böyle yapılırsa 
birçok boğaz ve kulak ağrılarının önü alınacağı gibi kızcağızın sîmâsı da 
güzelleşir, göğsü genişler.

Tuvalet suları denilen kokulu suları, lavantaları, kimyâgerlerin her gün 
birçok türlülerini bulup çıkardıkları envâ‘-ı ıtriyâtı kullanmağa, sürünme-
ğe özenmek küçük kızlar için hiç de iyi değildir. Yalnız kolonya suyu, o da 
pek az bir mikdârda olmak üzere kullanılabilir.

Çocuğun dişlerine de dikkat etmelidir. Fenâ biten, çürüyen dişler çeh-
reyi de, miʻdeyi de bozarlar. Süt dişlerini de kendi kendilerine düşmezden 
evvel çekmemelidir. Çokça şekerli şeyler yemek, katı şeyler çiğnemek diş-
leri bozar, çürütür.

Dişler, tufûliyet ve şeyhûhetde büyük bir ehemmiyeti hâizdir. Çünkü 
çocuk neşv ü nemâya, ihtiyâr ise ef‘âl-i hazmiyesini hüsn-i idâre ederek 
vücûdunun hâl-i hâzırını hıfz u vikâyeye muhtâcdır.

"-Dişlerimizi temiz tutmalıyız. Çünkü, dişlerinin çürüyüp kapkara ke-
silmesinden ve bunun netîcesi olarak ağzında husûle gelen taʻaffünden 
dolayı bir kız veya kadında husûle gelen hicâb ve teessüf-i [288] amîk ve 
böyle bir hâlin dimâğ-ı nisâya olan sû-i teʼsîri düşünülürse dişlerin hüsn-i 
muhâfazasına ve tathîrine ne kadar ehemmiyet verilmek lâzım geleceği 
anlaşılır18".

Güzel ve gür bir saç kadının en tabî‘î ve en güzel medâr-ı zîneti olduğu 
gibi delîl-i sıhhat ü âfiyeti de sayılabilir. Kız çocuklarının saçları her gün, 
hem de uzun uzadıya taranmalıdır. Saçların pek zarîfâne ve işvebâzâne 
toplanılıp yapılmasından ziyâde nezâfetine, temizliğine dikkat etmelidir. 
İleride saçsız kalmamak için çocuklukda daha yeni süren saçlara iyi bak-
malıdır. Saçları bir düziye yıkamak iyi bir şey değildir. Başı ayda bir-iki 
defa içinde bir yumurta sarısı ve 15 gram tenkâr atılmış bir su ile yıkamak 
kifâyet eder. O güzel lapiska saçları sıcak maşalarla yassılaşdırarak bük-
mek, hele ağırca bir hastalıkdan sonra saçları büsbütün kesmeğe kalkış-
mak büyük bir tedbîrsizlikdir.

Küçük kızların a‘zâ-yı tenâsüliyelerini de dâimâ temiz bulundurmalıdır 
ki, pamukçuk, kaşınma filân gibi fenâlıklar peydâ olmasın.

18  Dişlerin Hıfz-ı Sıhhati, Doktor Besim Ömer.
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Bazen küçük kızlarda akıntılar başgösterir. Bunlar ekseriyâ ana ve ba-
banın, etrâfdakilerin dikkatsizlikleri netîcesi olarak bir yere sürünmekle 
çocuğa da bulaşan âdî cerâhat veya belsoğukluğu akıntısından ileri gelir-
ler. İşte bundan dolayıdır ki, kız çocukları dâimî bir dikkat altında bulun-
durularak ne anası ne de dadı veya mürebbiyesiyle bir yatakda yatırılma-
malıdırlar. Bu akıntılar çamaşır, bezler, havlu, sünger, leğen ve ibrik gibi 
şeylerle de geçebilirler.

[289] Yirmi senelik müşâhedâtıma istinâden diyebilirim ki, bizde kü-
çük kızlarda görülen bu gibi akıntılara hiçbir ehemmiyet verilmiyor. Hâl-
buki çok defa birçok râhatsızlıklar, daha sonraları teehhülü ve hattâ tevlîdi 
müteʻâkib görülen hastalıklar başlıca bu yolda ihmâl edilmiş akıntılardan 
ileri geliyor.

Ötesi berisi pis ve pişik bir hâlde bulunan küçük kızların bir takım fenâ 
âdetlere alışdıkları da defalarca görülmüşdür. Kız çocuğunda böyle bir 
akıntı veya pişik görülürse hemen hekîme götürülmelidir ki, sebebi anlaşı-
larak ona göre tedâvî edilebilsin. Bazen mak‘ad cihetinde peydâ olan gâyet 
ince ve küçük kurdlar da bu gibi akıntılara sebebiyet veriyorler.

Binâenaleyh, anneler henüz sinn-i bülûğa ermeyen kızlarının a‘zâ-yı 
tenâsüliyelerini sabun vesâire ile yıkayarak temizlemeli, kızın kendisini 
de hicâb ve iffetini rahnedâr etmeksizin, her tarafını temiz tutmağa, temiz-
lenmeğe alıştırmalıdır. 

Küçük kızları pek az çalıştırmalıdır. Mini minilerin mesâʻî-i akliyeleri 
az sürmeli ve her iki ders arasında uzunca bir fâsıla bırakmalıdır. Küçük 
bir kızın en ziyâde sevdiği bir oyuncak varsa o da bebeğidir. Yavrucağız 
bebeğine annelik eder. Diğer oyuncaklardan da yemek pişirmek filân gibi 
ev işlerine âid olanları tercîh eder. Bu temâyülâtı vezâif-i müstakbelesini 
mübhem bir sevk-i tabî‘î ile duyup anlamasından ileri gelir. Binâenaleyh 
bu aralık kızı oyuncaklarla dikiş dikmek ve yemek yapmak, tuvalet ve ev 
işleri gibi şeylere alışdırmak fâideden hâlî [290] değildir. Bir kız çocuğu 
dâimâ annesine yardım etmek ister. Bununla da mağrûr ve müftehir görü-
nür. Yavaş yavaş kadınlığa hâzırlanır ve bu vechile pek müfîd bir mümâ-
rese-i ahlâkiyede bulunur.

Küçük kızların oyunlarında, işlerinde hep a‘zâ-yı bedeniyelerinin yo-
luyla neşv ü nemâsını nazar-ı iʻtibâra almalıdır. Kızcağızlar için en iyi 
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mümârese açık havâda, güneş altında gezip koşmakdır. Bundan başka ge-
zintiler, yüzmek ve kürek çekmek gibi mümâreseler de tavsiye olunabilir.

Küçük kız oyunlarından ipden sıçramak, yüksekçe bir yerden atlamak 
gibi tehlikeli, fenâlıklı olanları men‘ etmelidir. Top, balon, küçük uçurtma 
ve hareket gibilerine müsâʻade olunabilir. Çünkü bu oyunlarla emniyet ve 
sür‘at-i fikir ve hareket öğrenilir.

Küçük kızları en ziyâde müstefîd ve sıhhat-i bedenlerini takviye ey-
leyen bir oyun varsa o da açık havâda el ele verip oynamak ve âhenk ile 
yürümekdir ki, bunda çocuk nağmelerle, handelerle pek güzel eğleneceği 
gibi böyle pek küçük bir yaşda alacağı terbiye-i mâddiye ve maʻneviye 
sâyesinde ileride tarâvet-i hüsn ü ânını kemâle erdirerek kadın ve hanım 
olunca her vechile mukâvim ve sağlam bir mebnâ-yı âile te’sîs ediverir.

Şu sayıp dökdüğümüz kavâʻid-i sıhhiyeye tevfîkan büyütülen bir kız-
cağız âdetâ iyi bakılan bir fidân gibi boy pos atar, kuvvetli, güzel bir yav-
rucak olur. Hâlbuki küçük kız böyle yavaş yavaş büyüyeceğine bazen bir-
denbire boylanır, aynı zamânda da [291] za‘îf, kansız, her hâlde râhatsız 
bir şey olur. Bu gibi hâllerde hemen tabîbe mürâcaʻat ederek mu‘âyene 
etdirmek ve tavsiye eyleyeceği tedâbîr-i sıhhiyeyi tatbîk etmek îcâb eder.

Çocuklarda neşv ü nemânın sûret-i vukû‘u, tarz-ı devâmı ebeveynin 
nezâret-i ciddiyesi altında bulunmalıdır. Çünkü bazen neşv ü nemâ sürʻatle 
ve birdenbire vâki‘ olduğu gibi bazen de teehhur u tevakkuf ederek yâhûd 
bir sû-i istikâmet alarak muvâzenet-i bedeniyeyi ihlâl ve çocuğu emrâz-ı 
muhtelifenin hücûm ve istîlâsına ma‘rûz ve müsta‘id kılmak üzere bî-me-
câl eder. Farazâ kemikler pek fazla bir sür‘atle neşv ü nemâ bulur ise adalât 
çekilip inceleşerek çatıyı tutamayacak bir hâle gelir. Beden yana, öne, 
arkaya eğilmeğe ve bu eğrilik yerleşip kalmağa başlar. Adalât fevkalâde 
neşv ü nemâ bulursa belkemiği çok defa sûret-i mütesâviyede münkasem 
olmayan kuvve-i cezbiye-i adaliyeye mukâvemet edemeyerek bir tarafa 
meyl ü inhirâf eder19".

19  Sıhhat-nümâ-yı Âile, Doktor Besim Ömer.
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[292] VEREME KARŞI KADINLARIN VEZÂİFİ

Veremin, bu korkunç ve mühlik hastalığın tahrîbâtı gitdikçe artıyor. İh-
sâiyât-ı muntazamaya tâbi‘ memleketlerde edilen hesâblara göre her sene 
nüfûs-ı mevcûdenin binde dördü veremden telef oluyor. Meselâ bu nisbet 
Almanya gibi altmış milyon nüfûslu bir memleket için senede 250.000 ka-
dar nüfûsun ziyâ‘ı yani büyük şehirlerden iki-üç dânesinin harâb-ı tâmmı 
demekdir. Her sene bu kadar külliyetli bir yekûnun kıymet-i umûmiye-i 
nüfûsdan eksilmesi en hakîkî "zâyiʻât-ı adediye"dendir. 

Husûsuyla hastalığın hep nâzik, nârîn, zekî ve zarîf tabâyi‘i intihâb et-
mesi ve neslin âtîsi sayılan gençlere, çocuklara savlet eylemesi bu zâyiʻâta 
başka bir kıymet-i fecâ‘at vermekde ve verem mesʼelesi bugün bütün dün-
yânın erbâb-ı fikri ve dikkatini iyiden iyiye düşündürmekdedir.

Bir veremlinin bütün hayâtı bir fecâ‘at-ı mütevâliye ve mütemâdiyeden 
ibâretdir. Hele bu maraz-ı müdhişin "bizdeki tahrîbâtı da her yerden aşa-
ğı değildir. Her gün mu‘âyenehânesine nahîf ve nizâr, tâkatsiz, hayât ve 
kudretden bî-nasîb birçok veremzedegânın, illetin tedâvî kabûl edemeyen 
bir devr-i bî-emânında, şifâ ve âfiyet denilmek üzere [293] koşduklarını 
kemâl-i teessüf ve zucret ile görmeyen tabîb yokdur20".

Husûsuyla vereme karşı ittihâz edilecek tedâbîrin tahkîk ve tatbîkinde o 
kadar geriyiz ki!. Hâlâ veremin sirâyetine, başka birine geçtiğine, geçebi-
leceğine inanmayan ne kadar âileler vardır! Hâlbuki bundan yarım asır ev-
velden beri maʻlûm ve müsbetdir ki, verem sârî, hem de en sârî, en intânî 
bir hastalıkdır. Vâsıta-i sirâyet ve sebeb-i müessir-i illet olan mikrob dahi 
bundan 28 sene evvel bulundu. Binlerce tecrübeler, müşâhedeler, delîllerle 
bu mikrobun veremi hâsıl etdiği, edebildiği ve umulmayan taraflardan gi-
rerek bedenin hemen her nescinde, her uzvunda karâr tutabileceği, kemik-
lere, oynak yerlerine, deriye, beyin zârlarına, akciğerlere, akciğer zârına, 
karın zârına, bağırsaklara, bütün kana ve hemen her nesce sardığı ve sara-
bileceği, iki kere iki dört edercesine sâbit oldu. Artık fennin en müsbet ve 
en celî evveliyâtı sırasına giren bu maʻlûmâtdan hemen herkes, husûsuyla 
kadınlar, anneler, zevceler, hemşîreler hep haberdâr olmalıdırlar.

20  Nevsâl-i Âfiyet 3, Doktor Besim Ömer.
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Fakat şu da müsbetdir ki, verem mikrobu yalnız başına bir iş göremiyor. 
Mikrob bedene iyice yerleşmeli yani beden mikrobları kabûl edip yaşa-
tacak bir hâl-i zaʻf ve dermândegîde bulunmalıdır. Vakit vakit, ân be-ân 
hepimizin de cismen ve rûhen, mâddeten ve maʻnen za‘îf düşebileceğimiz 
düşünülürse veremin tehdîd ve savletinden kurtulmak üzere hemen her 
zamân ittihâz-ı tedâbîrden geri durmamaklığımız îcâb eder.

Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i 
Şâhâne Fenn-i Kıbâle Mu‘allimi 
sa‘âdetlü Mustafa Münif Paşa 

hazretleri
S. E. le Prof. Moustafa Munif 

Pacha

[294] Bâb-ı Vâlâ-yı Serʻaskerî 
Teftîş-i İnsânî Komisyonu 

aʻzâsından Mîrlivâ saʻâdetlü 
Pavlaki Paşa

S. E. le Dr. Pavlaki Pacha, Fénerli

Bizde başka bir fikr-i garîb daha var: Tedbîrsizlikden, zaʻf-ı bedenden, 
bin türlü esbâbdan dolayı biri teverrüm etdi mi, bütün âile telâşa düşüyor 
ve zavallı hastanın mahv olduğuna ve artık →
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Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
İlm-i Ensâc Mu‘allimi Mîrlivâ 

sa‘âdetlü Cemal Paşa
S. E. le Prof. Djémal Pacha

Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i 
Şâhâne Serîriyât-ı Vilâdiye 
Mu‘allimi sa‘âdetlü Doktor 

Babayan Paşa hazretleri
S. E. le Prof. Babaïan Pacha

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Serîriyât-ı Vilâdiye Muʻâvini 

Mîralây izzetlü Zeki Beyefendi
M. le Dr. Zéki Bey

[295] Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Ebeler Mu‘allimi Mîralây izzetlü 

Hâfız Hilmi Beyefendi
M. le Prof. Hafiz Hilmi Bey
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iyi olamayacağına hükmolunuyor. Bu kat‘î ve kavî hüküm hem hastayı 
hem de bütün âileyi perîşân ediyor. Çünkü hasta kendisine hastalığı hak-
kında bir şey denilemediği, ne olduğunu ve olacağını →

Balat'da Musevî Hastahânesi 
Sertabîbi Binbaşı rifʻatlü 

Dalmadiko Bey
M. le. Dr. Dalmadico Bey

Etıbbâ-yı müvellideden Doktor 
Arzumanyan Efendi

M. le Dr. Arzoumanian

[296] bilmediği için yine eskisi gibi tedbîrsiz, ihtiyâtsız yaşamakda, ifrât-
dan ifrâta koşmakda devâm ediyor, efrâd-ı âile ise hastayı "ince ağrı", "ve-
rem olmuş" yani "onulmaz bir derde tutulmuş" bildikleri için ne tedâbîr-i 
sıhhiyeye ne de mu‘âlecâta ehemmiyet vermiyorlar. Hastalık gitdikçe iler-
liyor. Öksürükler, balgamlar, terler, iştihâsızlıklar, hummâlar, za‘flar ve 
veremin o müz‘ic ve dermân-sûz alâimi hep birden zuhûr ediyor. Hasta 
her öksürüşde etrâfına milyonlarca mikroblar saçıp duruyor. Bir-iki sene 
bazen de bir-iki ay sonra o âilede bir-iki ferd daha aynı marazın kurbân-ı 
tehâcümü oluyor. Hâsılı zavallı ev âdetâ bir "bürkân-ı verem" hâlini alı-
yor!..
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Vereme karşı ceng ü cidâlde en büyük ve en mühim vazîfeler kadınla-
ra, beşeriyetin o şefîk, o mihribân ve nigehbân vâlidelerine âiddir. Kadın, 
sırasıyla hemşîrelik, zevcelik, vâlidelik, büyük vâlidelik gibi birçok sıfât-ı 
fâhire ile kesb-i imtiyâz eylediği devirlerde evini, etrâfını, kendisine ta‘al-
luku olanları veremden hıfz u vikâye edebilir. Her hastalıkda olduğu gibi 
veremde de her türlü tedâbîrin esâsı hıfz u vikâye ve tahaffuz u tevakkî 
olmalıdır. 

Veremden ferdi, âileyi, halkı, memleketi himâye için her şeyden evvel 
etfâl ve efrâdın hıfz-ı sıhhatine pek ziyâde dikkat ve iʻtinâ edilmelidir. 

Beşerî birçok hastalıklardan ve hepsinden ziyâde veremden sakınmak 
için kavâ‘id-i tahaffuziye ve sıhhiyeyi daha "beşer yavrusu" [297] rahm-i 
mâderde iken tatbîke başlamalıdır. Bugün tamâmıyla tahakkuk etdi ki, ge-
beliğinin son aylarında hiç olmazsa bir buçuk ay kadar istirâhat eden, ken-
disini sıkınıtıya, meşakkate koşmayan kadınların doğuracakları çocuklar 
daha besili, daha mukâvim, daha gürbüz oluyorlar. İşte hemen her gebe 
evlâdının sıhhat ü selâmeti nâmına, doğurmazdan iki ay kadar evvel her 
türlü meşâkk u mezâhimden âzâde kalmağa ve evlâdını samîm-i rahminde 
yoluyla ve güzel güzel büyütüp beslemeğe çalışmalıdır.

Çocuk Doğdu; Ne ile Beslenecek?
Fıtratın gâyet esâslı bir kânûnu var: Her annenin sütü kendi yavrusu 

içindir. Artık bin türlü tefâhurlara, nâz u niyâzlara, şîve-i kibârâneye kapı-
larak yavrucağı bir ücretçi sütninenin eline bırakıvermek âdetâ annelikden 
istiʻfâ etmek demekdir. İyice bilmelidir ki, çocuğa yalnız süt değil, kendi 
annesinin sütü lâzımdır. Onu emmeyince yolunda ve kemâliyle beslene-
mez. Sütnine sütüyle beslenen bir çocuğun teşekkülâtında, uzviyetinde 
âşikâr bir düşkünlük, mâddî ve vazîfevî bir zebûnluk vardır. Çünkü anne 
sütü yalnız yavrucağı beslemekle kalmaz, o yavrucağın menşe’-i hayâtı 
olan bir bedenin yetiştirdiği bu gıdâ-yı tabî‘îde gâyet mühim ve esâslı hâs-
salar vardır. Kendi annesinin sütü çocuk için âdetâ bir masl, bir zülâl-i şâfî 
ve kâfî olup yavrucağı birçok hastalıklara karşı aşılayacak kadar kârger-i 
teʼsîrdir. İşte Brieux'nün meşhûr bir kitâbında (Les Remplacements) Dok-
tor Richon'un söylediği şu sözler bu hakîkati sahne-i ibretde iʻlân eyle-
mekdedir:

"-Asıl felâket şudur ki, cins-i feresin ıslâhına →
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Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i 
Şâhâne Serîriyât-ı Vilâdiye 

Mu‘allimi Kâimmakâm izzetlü Âsaf 
Derviş Bey

M. le Prof. Assaf Dervich Bey

[298] Etıbbâ-yı müvellideden 
Mösyö Triandéfilidès

M. le Dr. Triandéfilidès

sarf olunan himemât-ı cezîle ırk-ı beşerden esirgeniyor. Meselâ hiçbir at 
merâklısı cins bir Arab kısrağının tayını âdî bir bârgîrin sütüyle beslemeğe 
tenezzül etmediği hâlde en merâklı →

Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye Serîriyât-ı 
Vilâdiye Mu‘allim-i Sânîsi Doktor 

Hüsnü Şakir Beyefendi
M. le Dr. Husni Chakir Bey

Etıbbâ-yı müvellideden Agopoff 
Efendi

M. le Dr. Agopoff
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Etıbbâ-yı müvellideden Mösyö 
Doktor Economidès

M. le Dr. Economidès

[299] Etıbbâ-yı müvellideden 
Doktor Şahbazyan

M. le Dr. Chahbazian

anneleriyle yavrucaklarını, ne huyda olduğunu ve ne şerâit dâhilinde bü-
yüdüğünü ve belki de kimin nesi olduğunu bilmedikleri ecnebî ve çok defa 
evden eve, âileden âileye geze geze her vechile pejmürdeleşmiş bir kadı-
nın memesine yapıştırmakda bir lâhza olsun tereddüd etmiyorlar. Hâlbuki 
bu annelerden herhangisine →

Fransız Hastahânesi etıbbâsından 
müvellid Doktor Emirza Efendi

M. le Dr. Emirza

Fransız Hastahânesi etıbbâsından 
müvellid Doktor Orhan Tahsin Bey

M. le Dr. Orhan Tahsin Bey
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[300] o murdâr sütninenin bardağından bir su içmeği teklîf etseniz iğreni-
verirler!.."

Çocuk büyüyor, yavaş yavaş taʻlîm ü terbiyesine başlanılıyor. Anne-
lerin en büyük hatâsı burada oluyor. Daha beş-altı yaşına yeni girmiş bir 
yavrucağı mahalle mekteblerine, her türlü televvüsâta mesken olan dar ve 
murdâr meskenlere, türlü türlü ilel-i sâriye ile ma‘lûl büyücek çocuklar 
arasına atıveriyorlar. İşte buralarda zavallı çocuğun ahlâkı zîr ü zeber, ta-
savvurâtı pür-heyecân, cümle-i asabiyesi tenebbühât-ı mütemâdiyenin sû-i 
teʼsîriyle herc ü merc ve perîşân oluyor. Böyle bir beden ise verem mik-
roblarının arayıp da bulamadıkları bir karârgâhdır. Ne kadar zavallı vâlide-
ler vardır ki, çocuklarını böyle erken okutmak ve daha pek küçük bir yaşda 
hasta çocuklarla birlikde bırakmak seyyiesinden dolayı evlâdlarını beyin 
hummâsının ihtilâcât-ı fecî‘ası arasında gâib etmişlerdir!..

Çocuğun mektebe verilmesi husûsunda pek acele etmemeli, yavrucağın 
terbiye-i maʻneviyesi kadar terbiye-i sıhhiye ve mâddiyesine de ehemmi-
yet vererek tertemiz ve her türlü ilel ü emrâzdan âzâde olarak yetiştirilmesi 
husûsuna pek ziyâde dikkat etmelidir. Çünkü çocuk vaktinden evvel okur-
sa hattâ daha mini mini yaşda kolları şeritli bir mektebli bile olsa bundan 
büyük bir netîce hâsıl olamaz. Îcâbât-ı tabî‘iye ve ictimâʻiyeden olan mü-
câdelât-ı hayâtiyeden vukûf u idrâk, sa‘y ü amel ne kadar lâzım ise kuvvet 
ve âfiyet-i beden de o kadar hâiz-i ehemmiyetdir. Herbert Spencer'ın şu 
sözü hiçbir annenin hâtırından çıkmamalıdır:

"-Cidâlgâh-ı hayâtda insân her şeyden evvel mâddiyetini takviye etme-
li, kuvvetli ve mukâvim olmalıdır".

[301] Evet, çocuklarımıza her şeyi okutup öğretmeliyiz. Fakat çocuğun 
hâfızasından ziyâde muhâkemesini terbiye etmeli ve zavallıyı yükleneceği 
maʻlûmât ve mahfûzâtın sıkleti altında ezip büzerek verem etmeğe özen-
memelidir.

Çocuğa öğretilecek şey her ne olursa olsun, her şeyden evvel bünyesi-
nin meşâkk-ı tahsîle tahammül edip edemeyeceği ve mesâʻîsinin intizâm 
ve derecesi iyice ta‘yîn edilmelidir. Bu husûsda nâdiren mürâcaʻat olunan 
tabîbin re’yini dinlemekle berâber, yavrucağını her an gözü önünde bulun-
duran ve her hâl ü tavrına dikkat eyleyen annenin kendisi de mülâhazât ve 
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tedkîkât-ı mahsûsada bulunmalı ve evlâdını körü körüne ifrâtlara, taşkın-
lıklara sevk etmemelidir. Çünkü veremin anası sefâlet ise, babası da taʻb u 
meşakkat, külfet ü zahmetdir.

Verem olmakda mikrob kadar içkinin de dahli vardır. İçki vücûdu baş-
dan ayağa tesmîm ederek verem mikroblarına karşı gelemeyecek bir hâle 
getiriyor. Kadınlar her yerde kocalarına, evlâdlarına içkinin fenâlığını, 
insânı müteverrim, masrû‘, bedbaht ve bîçâre edeceğini anlatmağa ve pek 
müessir olan nesâyih-i müşfikâneleriyle efrâd-ı âilelerini bekrîlik uçurum-
larına düşürmemeğe çalışmalıdırlar. 

Kadınların göğüslerini korse gibi sıkı çenberler arasında sıkıştırarak 
faʻâliyet-i teneffüsiyeye îrâs-ı halel etmeleri ve böyle →

Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i 
Şâhâne Fenn-i Kıbâle Mu‘allim-i 
Sânîsi Binbaşı rifʻatlü Mustafa 

Efendi
M. le Dr. Moustafa

[302] Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Serîriyât-ı Vilâdiye ve Tıb 

Kânûnu Muʻâvini Binbaşı rifʻatlü 
Edhem Akif Bey

M. le Dr. Edhem Bey



1859

akciğerleri sımsıkı bir hâlde bulundurarak âdetâ göğsün biçimini değiştir-
meleri birçok nârîn ve nahîf kadınların teverrüm etmelerine sebeb olagel-
mekdedir. "-Bülûğ esnâsında alabildiğine büyüyen →

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Serîriyât-ı Vilâdiye Muʻâvini 

Yüzbaşı Burhaneddin Halis Bey
M. le Dr. Burhan Bey

Etıbbâ-yı müvellideden Doktor 
Cevahirciyan Efendi

M. le Dr. Djévahirdjian

[303] göğsü kendi hâline bırakan, serbestî-i neşv ü nemâsına mâni‘ olma-
yan var mıdır? Genç kızlarda güzel ve şûh görünmek merâkı en ziyâde 
sinn-i bülûğda başladığı için korseler dahi en ziyâde bu yaşda sû-i isti‘mâl 
edilmekde, göğüs de gayr-ı tabîʻî bir tarzda büyümekdedir. Kadınlarda 
göğsün neşv ü nemâsı yirmi beş yaşlarına kadar devâm eder. Bu demler 
kadınların kendi kendisiyle, süs ve biçimiyle pek ziyâde meşgûl olduğu, 
elbise ve müzeyyenâtı sû-i isti‘mâl derecesine erdiği zamânlar olduğu için 
cidden câlib-i dikkat ve ehemmiyetdir".
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Şam Hamidiye Gurebâ Hastahânesi Tâbib-i Müvellidi ve Ebeler Mu‘allimi 
Kolağası rifʻatlü İsmail Ahmed Bey

M. le Dr. Ismaïl Ahmed Bey
Accoucheur à Damas

Ne kadar genç kadınlar, kızlar vardır ki, ince belli olmak ile ızhâr-ı tefâ-
hur eder ve bellerinin muhîti ancak 40-50 santimetre kadar gelebildiğini 
söyler dururlar. Bu, o kadar şâyân-ı iftihâr bir şey değildir. Çünkü bu kadar 
ince bir belin göğsü pek dar ve biçimsiz olur. Hâlbuki Müşerrih-i şehîr 
Sappey'in dediği gibi:

"-Göğüs geniş olmalıdır. Geniş bir göğsün ciğeri de hacimli olur. Göğsü 
geniş olanlarda teneffüs şiddetli, deverân-ı dem sür‘atli, iğtidâ faʻâl, adalât 
bes[i]li olur. Geniş bir göğüs vüs‘at ve tamâmiyet-i hayâtiyenin, kuvvet-i 
mizâc ve bünyenin en bâhir bir alâmetidir21".

[304] Kadınlar hep "ev hanımı" olacakları için evin tertemiz, tozsuz, 
rutûbetsiz tutulması onlara âid bir vazîfe-i mübremedir. Pis, dar, havâsız 
ve ziyâsız, her tarafı rutûbet-i müte‘affine ile meşbû‘ bir evde oturanla-
rın teverrüm etdiklerinden ziyâde etmediklerine taʻaccüb etmelidir. Böyle 
evlerde en ziyâde refâh ve karâr bulacak olanlar mikroblar ve hastalık to-
humlarıdır.

21  Nevsâl-i Âfiyet 3, Doktor Besim Ömer.
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Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Serîriyât-ı Vilâdiye Mu‘allim-i Sânîsi Binbaşı 
rifʻatlü İsmail Derviş Bey

M. le Prof. Ismaïl Dervich Bey

Husûsuyla bazı evlerde asıl efrâd-ı âile mesken cihetinden şâyân-ı gıbta 
bir refâh içinde ömür-güzâr oldukları hâlde âilenin her türlü hidemâtında 
kullanılan, her şeye karışan uşaklar pek mülevves ve murdâr odalarda, iz-
belerde yatırılmakda ve bu sefîlâne yaşayışlarından dolayı nâçâr teverrüm 
eden bîçâre hizmetçilerin etrâfa saçıp durdukları mikroblar sonraları âile-
nin en mu‘azzez erkân ve evlâdını verem döşeğine düşürmekdedir. Birçok 
müreffeh ve hattâ sıhhat-şinâs âilelerde görülen veremliliklerin bütün asl 
u esâsı çok defa böyle zemîn katlarında iğrenç bir hayât-ı sefîlâne geçiren 
hizmetçi ve uşaklarda bulunmakdadır. Binâenaleyh ev hanımı, uşakları-
nın, hizmetçilerinin de muhâfaza-i sıhhat ve te’mîn-i refâhına çalışmalı, bu 
vechile hem o bîçârelerin hem de bütün âilenin devâm-ı sıhhatini te’mîn 
etmiş olmalıdır.

[305] En ziyâde veremli olmamak için çalışmak iktizâ ederse de her 
nasılsa bir kere pençe-i vereme düşen bir bîçâreyi de kendi hâline bırakma-
malıdır. Vereme nâmzed olanları iyi ve yolunda muhâfaza ederek verem-
lenmekden kurtarmak her zamân mümkün olduğu gibi veremlenmiş bir 
zavallıyı da tedâbîr-i sıhhiye ve imdâd-ı mâddî ve ahlâkî ile şifâyâb etmek 
her vakit kâbildir22.

22  Bu husûsda daha ziyâde tafsîlât almak arzu edenlere Doktor Kilisli Rıfat Bey'in Verem Kâbil-i 
Şifâdır eser-i müfîdini tavsiye ederim.
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Hasta bakmakda pek büyük bir mahâret ve isti‘dâd-ı fıtrî gösteren ka-
dınların şefkat ü sadâkatleri, imdâd u muʻâvenetleri birçok veremlileri o 
müdhiş verem uçurumundan çekip kurtarabilir.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Fenn-i Kıbâle, Serîriyât-ı Vilâdiye ve Ebeler 
Mu‘allimi Ferîk sa‘âdetlü Besim Ömer Paşa hazretleri

S. E. le Prof. Bessim Omer Pacha

Çok defa zengin bir veremlinin karârgâhı kalın duvarlı, karanlık, her 
tarafı sımsıkı kapalı, içerisi yumuşak ve ağır halılarla döşeli, pencereleri 
ağır ve tozlu perdelerle havâ ve ziyâya karşı mesdûd bir odadır. Bu odada 
yumuşak döşekler içine gömülen müteverrim bir düziye öksürür, öksü-
rük ile çıkardığı balgamı mendiline sararak yasdığının altına yerleşdirive-
rir. Yatağının yanı başındaki masanın [306] üzerinde birçok ilâc şişeleri, 
yemek kabları, süt, yumurtalar sırıtıp dururlar. Böyle bir müteverrimin o 
döşekden kalkıp da kesb-i sıhhat edememesi pek tabî‘îdir. Çünkü her şey 
fenâ; hasta balgamını, mikroblarını tekrâr tekrâr yutar, teneffüs eder, etrâf 
pislik içinde kalır, odada havâdan, ziyâdan eser kalmaz…

Bugün hıfz-ı sıhhatin terakkiyâtı başka şeyler arzu ediyor. Havâ ve ziyâ 
o gûnâgûn ilâclardan, hablardan, iksîrlerden daha müessir, daha hayât-bah-
şâdır. Veremlinin odasına havâ ve ziyâyı seller gibi akıtmalı ve bu iki mü-
essir-i tabî‘îden hiçbir zarar görülmeyeceğini hâtırdan çıkarmamalıdır.

Hastayı evin en geniş, en havâdar odasına yatırmalı. Odanın cenûb-ı 
garbîye müteveccih olması daha muvâfıkdır. Yatak, pencerenin karşısına 
yerleşdirilmeli ve karyoladan öyle süslü, cicili bicili cibinlikleri, örtüleri 
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kaldırmalıdır. Yatak eşyâsı olarak içine kıl doldurulmuş bir şilte ve bir-iki 
yün battâniye kifâyet eder. 

Yatak ile pencere arasına bir paravan koymalı ve pencereyi gece gün-
düz, kış yaz açık bırakmalıdır. Hasta, battâniyelerine iyice sarılır ve aya-
ğı ucuna sıcak su ile dolu bir-iki şişe konulursa, dışarıda harâret sıfırdan 
aşağı düşse bile, veremli ne üşür ne de nezle olur. Serîn ve bol bir havâ 
veremlinin harâretini indirir, terini azaltır, uykusunu yoluna koyar ve her 
vechile kesb-i kuvvet ve mukâvemet etmesini kolaylaştırır.

Bir ev hanımının en büyük düşmanı toz ve duman olmalıdır. [307] Hele 
bir müteverrimin odasında süpürge filân gibi toz yapacak şeylerin isti‘mâ-
lini katʻiyen men‘ etmelidir. Odanın döşemesi, zemîni ıslak talaş veya bez 
ile silinip temizlenmelidir.

Bir veremlinin tükürük hokkasından başka hiçbir şeye ve hiçbir yere 
tükürmemesine son derece dikkat edilmelidir. Tükürük hokkasının birçok 
numûneleri var. Cebde taşınanları, duvara asılanları, her türlüsü var. Tükü-
rük hokkasına bir mikdâr muzâdd-ı ta‘affün (asid fenikli) su koymalıdır ki, 
içine atılan balgam kurumasın. Her gün hokkadaki balgam âbdesthâne ku-
bûruna döküldükden sonra hokka tuzlu suda kaynatılarak temizlenmelidir. 
Balgam ve tükürük için hiçbir zamân ne mendil ne de havlu kullanmamalı-
dır. Çünkü o mülevves eşyâdaki mikroblar sonra çamaşırcıyı, daha birçok 
zavallıları veremli edebilirler. Bu vechile verem âilede kökleşip kalır ve 
muttasıl tevessü‘ eder.

Veremliye elinden geldiği kadar öksürmemesini tavsiye etmelidir. Vâ-
kı‘â öksürünce balgam söker ve hasta az çok râhat ederse de gırtlakda 
ve borularda balgam bulunmadığı kesdirilince öyle boşuna, hattâ bazen 
ibtilâkârâne öksürmeğe yeltenmemelidir. Hasta öksürürken ağzının önüne 
bir mendil tutmalı ve öksürükle çıkacak mikroblu balgam damlacıklarının 
odaya saçılmalarına mâniʻ olmalıdır.

Veremin tedâvîsi üç şey üzerine müessesdir: Havâ alma, sükûnet ve 
istirâhat, güzel beslenmek. Binâenalayh hasta [308] ne vakit ve ne kadar 
bir müddet gezebileceğini hekîmden sormalı ve onun tavsiyesi hâricinde 
bir adım bile atmamalıdır. Hasta gezinti zamânlarında adımlarını ağır ağır 
atmalı, ara sıra durup râhatlaşmalı, hele tıkanıklık ve çarpıntı gibi hâller 
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gelince olduğu yerde kalmalıdır. Tıkanıklık ekseriyâ ağzını açarak solu-
makdan ileri geldiği cihetle, hasta gezerken yalnız burnuyla nefes alıp ver-
meğe çalışmalıdır. 

Veremli her hâlde gurûbdan evvel odasına girmelidir. Hasta çok defa 
yürürken terler. Odaya gelir gelmez arkasını, göğsünü ovdurmalı ve îcâb 
ederse küûllü ve sıcak bir şey içmeli ve derhâl arkasındaki çamaşırları 
değiştirmelidir.

Gezinti zamânı dâimâ hastanın yannda hafîf bir manto bulunmalı, yoru-
lup oturunca o mantoya sarınmalıdır. 

Harâret artarsa hasta istirâhate dalmalı ve bir adım bile yürümemelidir. 
Her yemekden sonra iki sâ‘at kadar bir uzun iskemle üzerine uzanarak 

istirâhat etmeli. Böyle bir istirâhat hazım zamânında pek iyi gelir. İstirâhat 
edilmezse hazmın teʼsîriyle hastayı ter ve sıkıntı basar.

Gerek gezerken ve gerek sâir zamânlarda da hasta tozlu yerlerde rüzgâr 
karşısında, güneşin altında durmamalıdır.

Veremli doğrudan doğruya çıplak deri üzerine fanila, gömlek giymeli-
dir. İskemle üzerinde uzanırken ayaklarını yünlü bir şeyle iyice sarmalı ve 
kışın giyeceği ayakkabı kürklü bir şey olmalıdır.

[309] Hasta kan tükürmeğe başlarsa korkmamalı ve boş yere fazla bir 
eser-i telâş göstermemeli. Doktor yetişip de ilâc tertîb edinceye kadar has-
tayı başı yatak seviyesinden az aşağı gelmek üzere yatırmalı, hiçbir ha-
reket, hiçbir lakırdı etdirmemeli, mümkünse öksürtmemeğe, öksürükleri 
yudum yudum su içirerek def‘ etmeğe çalışmalıdır. Ağızdan gelen kan ke-
silince hasta birkaç gün istirâhat etmek üzere yatağına yatırılmalıdır. 

Verem hastalığında en mühim mesʼele, hastanın iyi ve yolunda beslen-
mesidir. Hazmı yolunda olan bir müteverrim çokça yemeli ve hiçbir iste-
diğinden mahrûm edilmemelidir. Veremliler için en muzır şey perhîzdir.

Bir veremli günde ve muʻayyen sâʻatlerde dört defa yemek yemeli. Bu 
yemeklerin ikisi ziyâde, ikisi de hafîf olmalı. İlk yemekde 50-200 gram 
kadar çiğ eti tâze ve ılık et suyuna doğrayarak yâhûd şekere bulayarak 
yemekdir. Aralıklardaki yemeklerde süt, çikolata, çiğ yumurta, tereyağı 
gibi şeyler verilmelidir. Bir veremli hazmedebildiği kadar yiyebilir. Yalnız 
miʻde ve bağırsaklarını yorup bozmamağa gayret etmelidir.

İşte hemşîreler, zevceler, vâlideler kendilerine ta‘alluku olan efrâd-ı âi-
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lelerini verem olmakdan koruyamazlarsa, taʻrîf etdiğimiz tarzda tedâvîle-
rine, iyileşmelerine bezl-i ihtimâm etmeli ve bir tarafdan da hastaya âsâr-ı 
şefkat ü meveddet ve her işinde sühûlet göstererek maʻneviyetini, âmâl ve 
ümîdini idâre ve te’mîne çalışmalı, bu vechile hem kendi âilelerini hem de 
bildiklerini, akrabâ ve ta‘allukâtlarını bu hastalığın tahrîbât-ı fecî‘asından 
hıfz u sıyânet etmelidirler.

[310] Kadınlar beşeriyetin en büyük mürebbîleridir. Etrâfındakilere 
küûlden nefreti, havâ ve ziyâya meyl ü muhabbeti öğretip telkîn edebilir-
ler. Yürekli, hisli, şefkatli ve fikirli bir kadının kendisine ta‘alluku olanlar 
üzerinde icrâ edeceği hüsn-i teʼsîri ne kânûn ve nizâm ne de en şedîd ısrâr 
u ibrâm te’mîn ve istihsâl edemez.

Binâenaleyh, muhterem kadınlar sözlerinizle, tavırlarınızla, hattâ şîve 
ve edâlarınızla efrâd-ı âilenizi veremden korumağa, veremli olanları da o 
korkunç girdâbdan çekip kurtarmağa çalışınız. Sirâyetden korkmayınız. 
Kendinize ve bakdığınız hastalara fennin gösterdiği tedâbîr-i tahaffuziyeyi 
tatbîk ederseniz mikrob size bir şey yapamaz. Böylelikle hem kendi âileni-
ze hem de birçok nüfûs ve efrâdını gâib eden memleket ve ümmete, belki 
de bütün insâniyete arz-ı hizmet ve her türlü ihtirâmât ve takdîrâta kesb-i 
liyâkat etmiş olursunuz. Evet, işte o zamân hakîkî bir "hanım", her vechi-
le şâyân-ı ihtirâm bir "kadın" sayılır ve kadınlığınızın mâddî ve ma‘nevî 
fevâidi ve mezâyâsından beşeriyeti müstefîd ve kâmkâr ve bütün insânları 
kendinize karşı minnetdâr ve şükrân-güzâr edersiniz.

[311] EMILE DUCLAUX

Hiçbir âlim kendi başına hakîkaten mühim ve şâyân-ı dikkat bir sa‘y-i 
fennîde bulunamaz. Edebiyâtda "te‘âvün-i aklâm" ile birçok bedî‘alar, 
muhalled eserler vücûda getirildiği gibi fünûnda da te‘âvün ve telâhuk-ı 
mesâʻî ile büyük keşifler, nazariyât-ı kadîmeyi zîr ü zeber edecek tecrü-
beler yapılmışdır. İşte dâhî-i şehîr Pasteur'ün taharriyât ve keşfiyât-ı mü-
tetâbi‘ası da zekî, muktedir, cidden âlim ve mütetebbi‘ birçok telâmîzinin 
hayret-engîz gayret ve mesâʻîsiyle hayyiz-ârâ-yı şühûd oldu. Pasteur'ün bu 
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gayûr ve yorulmak bilmez yardımcıları içinde üstâdının tahkîk-i âmâline 
en ziyâde sarf-ı himmet ve reviyyet eden Emile Duclaux olmuşdur. Ducla-
ux, bidâyet-i tahsîlinden beri Pasteur'ün efkâr ve nazariyât-ı âliyesi içinde 
yetişip büyümüş ve mesâʻî-i şahsiyesiyle hocasının keşfiyât-ı bedî‘asını 
ta‘mîm ü tahkîm, itmâm ü ikmâl etmiş bir nıhrîr-i bî-nazîrdir.

Emile Duclaux

Duclaux, 1840 târîhinde Fransa'da Aurillac kasabasında doğmuşdur. 
Aurillac Mektebi'ni bitirdikden sonra Paris'e gelerek politeknik ve dâ-
rülmu‘allimîn mekteblerinin müsâbaka imtihânlarına girmiş ve her iki 
müsâbakayı da kazanmış ise de dârülmu‘allimînde tahsîle karâr vermişdir. 
İşte Duclaux, dârülmu‘allimîndeki parlak muvaffakiyâtı esnâsında Pas-
teur'ün nazar-ı takdîrine çarpmış ve o üstâd-ı âlî-nihâdın samîm-i mesâʻî-
sine kabûl edilerek ipekböceklerine ârız olan hastalıkların tedkîki mâhiye-
tine koyulmuşdur.

[312] Duclaux, bir müddet vilâyâtdan bazılarında kimyâ okutdukdan 
sonra Paris Zirâ‘at Mekteb-i Âlîsi Hikmet-i Tabî‘iye ve Alâim-i Cevviye 
Mu‘allimliği'ne ta‘yîn edilmiş ve 1886 sene-i Mîlâdiyesinde Sorbonne Dâ-
rülfünûnu Kimyâ-yı Hayâtî Mu‘allimliği'ne intihâb olunmuşdur.

Duclaux, meşgûliyet-i meslekiyesi hâricindeki vakitlerini bir takım 
esâslı taharriyâta hasretmiş ve hocası Pasteur gibi tahammürâtı ve taham-
mürâtı hâsıl eden anâsır-ı uzviyeyi tedkîke başlamış ve bu sâika ile hıfz-ı 
sıhhat ve tabâbete müte‘allik binlerce mesâilin halliyle uğraşmışdır. Bazı 
mikrobların miʻde ve bağırsaklardaki hazmı kolaylaştırdığını, nebâtâta 
dahi fâideleri dokunduğunu ve mikrobların müdâhaleleriyle yeryüzün-
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deki azotlu mevâd, gûnâgûn tahavvülâta dûçâr olarak arzın televvüsât ve 
bakâyâ-yı uzviyeden temizlenmekde bulunduğunu meydâna koyan Ducla-
ux'dur. Ziyâ ve güneşin mikrobları telef etdiklerine dâir icrâ eylediği tecâ-
rüb-i bedî‘a hıfz-ı sıhhati ihyâ etmişdir. Sütdeki tahammürât-ı muhtelifeyi 
tedkîk eden ve bakteriyolojiye ve birçok mesâʻîsiyle fenne bu yolda büyük 
hizmetler eyleyen bu nıhrîr-i gayûr her şeyden evvel ve her şeyden ziyâ-
de mu‘allimlikde parlamışdır. Duclaux, ciddiyet-i tenkîd, vuzûh-ı üslûb, 
zevk-i bahs ü cidâl gibi bir mu‘allime lâzım olan evsâf-ı âliye ve ilmiyeyi 
zâtında cem‘ etmiş ve bütün müddet-i hayâtında ameliyâthâneden dershâ-
neye, dershâneden ameliyâthâneye koşmuşdur. 

Duclaux, her şeyden evvel bir "âlim-i gül" idi. Küçük bir fennin bile 
bütün müştemilât ve levâhıkıyla öğrenilmesi güç olan bir devirde Duclaux 
hikmet-i tabî‘iye, alâim-i cevviye, kimyâ ve bakteriyoloji gibi [313] en 
güç ve en vâsi‘ fenlerde ızhâr-ı vukûf ve iktidâr ediyor ve uğraştığı her 
ilimde, her mesʼelede karîha-i vesî‘anın şümûl ü nüfûzunu, tenkîdât-ı nıh-
rîrânesinin netâyic-i hayret-engîzini gösteriyor ve herhangi bir eser veya 
lâyiha-i fenniye okusa en za‘îf ve şâyân-ı tenkîd noktalarını buluyor ve bu 
vechile en müşeyyed ve esâslı zannolunan birçok nazariyelerin kofluğunu 
derhâl meydâna çıkarıyordu. Hulâsa, Duclaux âlem-i fende mücâdelât ve 
mübâhasâtına dayanılmaz bir münekkid-i şedîd olmuşdu. Duclaux bu şid-
detini yalnız âlem-i fende değil, birçok âmâl-i siyâsiyesini müdâfaʻa husû-
sunda da göstermiş ve hattâ bu mücâdelâtından birinde sekte-i dimâğiyeye 
uğrayacak kadar ibrâz-ı şiddet ve makderet etmişdir.

Mu‘allim Duclaux, bundan iki buçuk sene evvel uğradığı bu sekte üze-
rine bir müddet her türlü meşâgılden keff-i yed etmiş ve yavaş yavaş ken-
dine gelmiş ise de bu sene Mayıs ayındaki hücûm, hastalığın son hamlesi 
olmuşdur. 

Duclaux nâmı, bakteriyoloji fennine dâir yazılacak âsârın bütün sahâif-i 
ihtirâmını tezyîn edecekdir. 

Duclaux, daha mikroba kimsenin inanmadığı ve hastalık ile mikrob 
arasında hiçbir münâsebet aranmadığı zamânlarda, bundan 23 sene evvel 
Mâyalar ve Hastalıklar nâmıyla gâyet mühim bir eser yazmışdır. Bu kitâb 
o zamânlar tabâbetde husûle gelmek üzere olan inkılâb ve tahavvül-i azîm 
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hakkında herkesin nazar-ı dikkatini celb etmiş ve bugün hâdisât-ı âdiye 
gibi telâkkî edilen birçok ahvâl o zamânki etıbbâyı hayretler içinde bırak-
mışdır.

[314] Bundan bir sene sonra Duclaux, hocasının mu‘ârız-ı şehîri Kim-
yâger Fremy'nin riyâseti altında neşredilen külliyât-ı fünûn arasında bak-
teriyolojiye dâir mühim bir kitâb neşretmişdir.

Duclaux, 1898 senesinde dört büyük cildden ibâret olmak üzere bak-
teriyolojiye âid cesîm bir eserin neşrine başlamışdı. Bu eserin "Mukaddi-
me"sinde diyor ki:

"-Bakteriyoloji diyastaz denilen mâyaların tedkîki cihetiyle kimyânın 
en mechûl mesâilinden olan mevâdd-ı şibh-i zülâliye bahsine, arz ve havâ 
ve sulardaki mikrobların taharrîsi cihetinden hıfz-ı sıhhate, hamîrelerin 
tedkîki ile fizyolojiye, virüs ve zebîblerin mütâlaʻası yüzünden tabâbete 
girişmiş oluyor ve bu yüzden mevzû‘-ı taharriyâtı o kadar kesret ve vüs‘at 
peydâ ediyor ki, nihâyet her müdekkik bunlardan bir ciheti intihâb ede-
rek ta‘mîk etmekde muztar kalıyor". Duclaux bu mesâili mesâʻî-i cesî-
me-i müşkil ber-endâzânesiyle tedkîk ve ta‘mîk etmiş ise de o eser-i cesîm, 
daha çalışabilecek bir yaşda ufûl etmesiyle yarım kalmışdır.

Mu‘allim Duclaux, zâten başdan aşan faʻâliyet-i mütemâdiyesi kâfi de-
ğilmiş gibi bir de Paris'deki meşhûr Pasteur Müessesesi'nin müdürlüğünü 
der‘uhde ederek müessese nâmına ayda bir çıkarılmak üzere fevkalâde 
mühim ve ciddî bir risâle-i mevkûte neşrine başlamış ve bu risâlenin son 
nüshalarından birinde küûlün bir gıdâ olduğu hakkında neşretdiği son bir 
sa‘y-i ciddîsi tabâbet ve matbûʻâtça birçok mübâhasât ve münâkaşâta kapı 
açmışdır.

Duclaux, mesâʻî-i cezîlesi sâyesinde birçok unvân ve mefâhire nâil 
olmuş ve pek yüce, müstesnâ mevki‘ler ihrâz etmişdir. Sorbonne Dârül-
fünûnu'nda mu‘allim iken 1888 senesinde Fünûn Akademisi'ne aʻzâ [315] 
intihâb edilmiş, Pasteur'ün vefâtı üzerine Tıb Akademisi aʻzâsı meyânına 
idhâl edildiği gibi Duteau Sokağı'ndaki meşhûr Pasteur Müessesesi de zîr-i 
idâresine verilmişdir. Bundan başka, Ulûm-ı Âliye-i İctima‘iye Mektebi 
Müdüriyeti'ne de intihâb ve ta‘yîn olunmuş ve orada hıfz-ı sıhhat-i ic-
timâ‘îye dâir verdiği dersler ve bu derslerin zübdesinden ibâret olmak üze-
re neşreylediği mühim bir eser-i takdîrât-ı fevkalâdeye mazhar olmuşdur. 

Hulâsa, Duclaux'nun vefâtıyla Fransa en meşhûr ve en gayûr ulemâ-
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sından birini, cihân-ı fen dahi en ciddî ve en mahsûldâr bir münekkidini 
gâib etdi. Duclaux, en ziyâde tenkîdde, tenevvü‘-i maʻlûmâtda, vüs‘at-i 
tetebbu‘da teferrüd etmiş ve her hareketinde pek müstesnâ ve muʻallâ bir 
fikir ve tıynetin âsâr-ı pâydârını, meftûniyet-i hakîkati[ni], istikâmet-i fen-
niyeyi göstermişdi. Zîr-i himâyet-i nıhrîrânesinde çalışanları dâimâ şeh-
râh-ı hürmet-i ilim ve fenne sevk etmeğe çalışarak telâmîzine hakîkî bir 
terbiye-i ilmiye ve fenniye verir ve daha hayâl meyâl görünen ve ciddiyet-i 
netâyici tamâmıyla tahakkuk etmeyen efkâr ve mesâʻînin neşrine müsâʻa-
de etmezdi.

[316] NASIL NEFES ALIYORUZ?

Tecrübe maksadıyla bir masa üzerinde bulunan üç fânûsdan birinin 
altına bir fâre, diğerine kor hâlinde bir kömür, öbürüne yanan bir mum 
konulursa az bir zamân zarfında bîçâre hayvânın fenâlaşmağa başladığı, 
yakayı kurtarmak üzere öteye beriye başvurduğu, biraz sonra artık her 
türlü çabalayışı, koşuşmağı bırakarak uyuşakaldığı, nihâyet düşüp helâk 
olduğu görülür. Biraz daha sonra kömürün revnak-ı işti‘âli mahv u zâil 
olur ve dokunulsa o şiddetli âteşin soğuduğu hissolunur. Mumun da alevi 
yine havâsızlıkdan gitdikçe sönükleşir, küçüle küçüle sönüp gider, fitilinin 
ucundaki âteşîn ve parlak nokta da çabucak karârır. Yağı biten bir kandî-
lin, havâsız kalan bir mumun sönmesi ölüm döşeğinde yatan bir hastanın 
intifâ-yı şuʻle-i hayâtına teşbîh edilmişse de havâsız kalan mumum sönme-
sindeki sür‘at daha ânî ve âdetâ bir kaydır.

Yaşayan her mahlûka, yanan her cisme havâ lâzımdır. Onları havâsız 
bırakmak harekât ve faʻâliyetlerini gidermek, daha doğrusu öldürmek de-
mekdir. Bu hâlde "ölmüş" ve "sönmüş" taʻbîrleri farksızca kullanılabilir. 
Lavoisier'nin dediği gibi:

"-Hayât bir işti‘âl ve ihtirâkdan başka bir şey değildir". Âdetâ "insân 
yanan ve yandıkça bitip tükenen bir mum gibidir" dense sezâdır.

[317] Etrâfımızdaki havâ "azot" ve "müvellidü'l-humûza" denilen iki 
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gazın ihtilâtından hâsıl olmuşdur. Azot havânın yüzde 79'unu teşkîl ederse 
de mühim bir vazîfe ile mükellef değildir. Yalnız teneffüs ve ihtirâka yara-
yan müvellidü'l-humûzanın tahfîf-i şiddetine hâdimdir.

Fâre artık yaşayamaz, mum ve kömür söner.

Görülüyor ki, ihtirâk ve teneffüs pek müşâbih ve âdetâ müterâdifdir. 
İnsânın ve bütün hayvânâtın binâsı kömürdendir. İddiʻâmızı isbât için bir et 
parçasını yakmak kifâyet eder. Bu tecrübe etin tamâmen kömürden ibâret 
olduğunu gösterir. Teneffüs, "işti‘âli nisbeten za‘îf ve hafîf bir ihtirâkdır" 
diye de taʻrîf olunabilir. Her iki fi‘lin, yani teneffüs ve ihtirâkın netâyic ve 
avâkıbı tamâmıyla birdir. Âdî kömür yakılınca müvellidü'l-humûza ile bir-
leşerek hâmız-ı fahm nâmında ne ihtirâk ve ne de teneffüse yaramayan bir 
gaz hâsıl eder. İktisâda riʻâyeti olan işbilir bir hizmetçinin ocakdaki âteşi 
nasıl söndürdüğüne dikkat etdiniz mi, bilmem? Hizmetçi âteşi demir bir 
tencereye yâhûd husûsî bir kaba koyarak kemâl-i dikkatle kapar, yanan kö-
mür o kabdaki müvellidü'l-humûzayı tamâmen [318] hâmız-ı fahm hâline 

tahvîl edince söner. Bir kerecik ağzınızı, burnunuzu 
kapayarak akciğerlerinize dakîkada 16-18 defa 
girip çıkan havâya karşı durunuz. O zamân tenef-
füsden mahrûmiyetin ne kadar zor, ne kadar me-

şakkatli ve ne kadar gayr-ı kâbil-i devâm olduğunu 
takdîr edersiniz. İnsân yemek yemeksizin sâ‘atlerce 

hattâ günlerce yaşayabilir, yemeksizliğe dayanır, fa-
kat nefes almamağa birkaç dakîkadan ziyâde taham-

mül edemez. 
Et yakılınca 
kömür olur.
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Gırtlak

Havâ borusu

Kalın nefes borusu

Orta nefes borusu

İnce nefes borusu

Akciğer

Nefes yolu: A‘zâ-yı teneffüsiyeden akciğer, sadrın içinde mahfûzdur.

Haricden havâyı akciğerlerimizle çekiyor ve âdetâ emiyoruz. Havâ 
hakîkî bir gıdâdır. Belki de ağdiyenin en mühimi ve en lüzûmlusudur. Ak-
ciğerlerden başka deri de bir mikdâr havâ masseder. Göğsümüz bir körük 
gibi genişleyerek havâyı içeri çeker. Bu çekmeye [319] nefes alma (şehîk) 
derler. Göğsümüzün bu genişlemesi esnâsında havâ sırasıyla burundan, 
gırtlakdan, büyük ve küçük nefes borularından geçerek en sonra bir bal 
peteğine benzeyen ve keseciklerden yapılmış olan akciğerin içine girer. Bu 
kesecikler küme küme birleşerek ciğer parçalarını ve bunların hepsi birden 
akciğeri teşkîl ederler. Keseciklerin pek ince olan duvarlarında birçok ince 
ve küçük kan damarları vardır. Bu damarlardaki kanın mikdârı bütün vü-
cûddaki kanın üçde biri kadardır. Havânın müvellidü'l-humûzası bu ince 
damarlardan nüfûz ederek kan ile temâsda bulunur ve kanın kürecikleriyle 
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birleşerek bütün bedende seyr u seyâhat eder ve kâbiliyet-i imtizâciyesi 
sâyesinde bedenin her tarafındaki anâsır ile ihtilât ve imtizâc eder. İşte bu 
müvellidü'l-humûzalı kan her uğradığı yerde bir şuʻle-i alâka peydâ ederek 
ayrı bir zevk-i ittihâd uyandırır. Fakat bu müvellidü'l-humûza bedende-
ki imtizâcâtı yani her unsur ile  -ki esâsı kömürdür-  ittihâdı netîcesinde 
hâmız-ı fahma tebeddül eder. Böylece vücûdda tesâdüf eylediği anâsır-ı 
fahmiyeyi ihrâk eder. 

İşte "ahsen-i takvîm" ıtlâkına 
sezâvâr buyurulan belde-i [320] 
muʻazzama-i vücûdun her tara-
fında işti‘âl-pezîr olan bu âteşler 
iklîm-i bedende dâimî bir sıcak-
lık hâsıl eder ve harâret-i bedeni-
yemiz bu ihtirak-ı dâimî sâyesin-
de devâm edip gider.

Uzviyetimizin her noktasında 
husûle gelen hâmız-ı fahm dem-
le sürüklenip akciğerlere vâsıl 
olur ve oradan hârice def‘ u tard 
olunur. İşte bu vechile kullanı-
lan havânın akciğerlerden def‘ u 
tardı ancak göğsün sıkışıp dar-
laşmasıyla olur ki, bu harekete 
nefes verme (zefir) diyoruz. De-
mek havâdan müvellidü'l-humû-
za alıyoruz, onun yerine hâmız-ı 
fahm veriyoruz. Bu hâmız-ı fahm 
ile berâber günde 300 gram da su 

çıkarıyoruz. Bu su, buhâr hâlindedir ve kışın soğuk havâlarda nefes verdi-
ğimiz zamân ağzımızdan çıkan buğular tekâsüf etmiş su buhârından ibâ-
retdir. Bu su buhârı havâdan aldığımız müvellldü'l-humûzadan birazının 
vücûdumuzun terkîbinde bulunan müvellidü'l-mâ gazıyla ihtirâk esnâsın-
da ittihâd etmesinden husûle gelmişdir. 

Soluk alınıp verildiği zamân 
göğüs kalkıp iner.
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Her nefes verişimizde biraz su buhârı çıkarıyoruz (Yirmi dört sâ‘atde bir litrenin 
dörtde biri kadar). Çıkan su buhârı kışın pek iyi görülür.

Ne Kadar Havâya Muhtâcız?
Orta yaşlı bir adam dakîkada 14-16 ve günde 20.000 defa teneffüs eder 

ve göğsün her tevessü‘ünde yani her nefes alışda akciğerlere yarım litre 
havâ girer. Buna göre 24 sâ‘atde girecek havânın mikdârı 10.000 litre-
dir. [321] Fakat günde bu mikdâr havâ kâfi değildir. Çünkü hâl-i tabî‘îde 
havâda binde yarım hâmız-ı fahm vardır. Teneffüs etdiğimiz müddetçe bu 
mikdâr çarçabuk binde bire varır. Binde bir hâmız-ı fahmı hâvî olan bir 
havâ ise sıhhate muzırdır. Bu mazarrat yalnız hâmız-ı fahmın gayr-ı kâbil-i 
teneffüs olmasından değil, kandaki hâmız-ı fahmın akciğerlerden çıkması-
na mâniʻ olmasındandır. Teneffüs ile bir sâ‘at zarfında 10.000 litre havâyı 
ifsâd edecek hâmız-ı fahm çıkardığımızdan 10.000 litre havâ bize bir gün 
değilse de bir sâ‘at için ancak kâfidir. 

Her nefes alışda yarım litre havâ emiyoruz. Akciğerin yirmi dört sâʻatde alıp 
emdiği havâ 250 litrelik 40 fıçıya müsâvîdir.
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Bir mum sâʻatde yirmi iki buçuk litre havâ sarf eder.

Bir de müvellidü'l-humûza alıp hâmız-ı fahm neşreden yalnız biz değiliz. 
Lamba, mum, kandîl gibi şeyler, kışın sobalarımızda yanan odun ve kömür 
dahi müvellidü'l-humûza sarf ve istihlâk ederler. Demek odada mum, soba, 
ocak gibi şeylerle dehşetli bir hayât kavgasına girişiyoruz. Bir mumun orta 
yaşdaki bir adam gibi sâ‘atde 22,5 litre müvellidü'l-humûza sarf etdiği anla-
şılınca bu cidâl-i rekâbetin ehemmiyeti kolayca takdîr olunur.

[322] Sokakda, husûsuyla sayfiyede, kırda bulunduğumuz zamân etrâ-
fımızdaki havâ dâimâ teceddüd eder. Lâkin günün bir kısmını ve bütün 
geceyi içinde geçirdiğimiz evlerimize kapandığımız vakit iş değişir. 40-50 
bin litre havâyı hâvî olan bir oda oldukça büyük sayılırsa da bu mikdâr 
havâ bir insâna ancak 4-5 sâ‘at için kifâyet edebilir. Bundan başka, odada 
çok kere yalnız bulunulmaz; dostlardan, efrâd-ı âileden bazıları da gelip 
oturur ve sâ‘atlerce musâhabete koyulurlar. Bazen odada berâber yatıp 
uyurlar. İşte bu gibi esbâbın teʼsîriyle odadaki havâ pek çabuk bozulup 
rehîn-i fesâd olursa da kapı ve pencere aralıklarından, husûsuyla ocak ve 
soba borularıyla çıkan havânın yerine kâim olmak üzere giren sâf havâ bu 
fesâdı giderir. Oda havâsının bu kadar sür‘atle bozulacağını nazar-ı dikka-
te alarak ocakların ve soba borularının kapaklarını kapamamalı ve geceli 
gündüzlü bol bir havâ cereyânını te’mîn etmelidir. 

Derûnundaki hâmız-ı fahmın mikdârı binde 1-2'yi tecâvüz etmeyen bir 
havâ-yı fâsid yavaş yavaş icrâ-yı zarar u ziyân eder. Böyle bir havâ insânı 
tedrîcen boğar. Vücûd gitgide za‘îfler, reng-i rû solar, bakışdaki revnak 
zâil olur. Fakat iş bu kadarla kalmaz. Kolera, tifo (karahummâ), çiçek gibi 
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salgın hastalıklar ibtidâ böyle kanları kurumuş, benizleri uçmuş, tâb ü tü-
vânları kesilmiş bîçârelere hücûm ederler. İstîlâ zamânlarında hastalığa en 
ziyâde mikdâr-ı kâfi havâ alamayanlar, izdihâmlı yerlerde beytûtet edenler 
tutulmakdadırlar.

[323] Vereme, emrâz-ı sadriyenin en cân-sûzu olan bu âfet-i sadriyeye 
gelince, şübhe yok ki, o da darbe-i hevl-nâkini en ziyâde bir havâ-yı fâsid 
ve mahsûr içinde ömür-güzâr olanlara vurur.

Dar ve havâ almaz bir yerde 
bağlı inek işte böyle za‘îfler ve 

veremlileşir.

Geniş ve havâdar bir ahırdaki 
inek de tabî‘î sağlam ve zinde 

kalır.

Bir kur‘a meclisinde açık havâda ve geniş bir yerde yaşayan bir köylü ile 
havâsız yerlerde çalışan ve dâimâ kapalı kalan bir ameleyi ayırmak pek 

kolaydır. Köylü genç ve sağlam, amele çelimsiz ve za‘îfdir.
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Her tarafı kapalı bir fanus içine salıverilen bir kuş buradaki havâyı istiʻmâl ile 
ifsâd eder ise de yavaş yavaş alıştığı cihetle yine bir müddet yaşayabildiği hâlde 

böyle bir havâ-i fâside bırakılan başka bir kuş derhâl telef olur.

Veremin meclislerde îkâ‘ etdiği vefeyât yüzde 60-80 râddesindedir. Bu 
illet-i bî-emânın en ziyâde akciğerlerin üst uçlarında karârgîr olması da 
oralarda havânın iyice teceddüd [324] edememesindendir. Hemen hiç dı-
şarı çıkarılmamak üzere kapanan öküzler ve ineklerden birçoğunun verem 
hastalığına uğrayarak telef olmaları da hep noksân havâdandır.

Köylülere, kûh ve sahrâyı nişîmengâh ittihâz eden insânlara bakınız. 
Onlar nâdiren hasta olurlar. Çünkü bütün hâric-i mesâkinde ömür-güzâr 
oluyorlar. Bir kere de 8-10 sâ‘at bir fabrikada, bir destgâh başında ka-
panarak çalışan zavallı işçilere bakınız. Bunlar da köylülerin, dağlıların 
manzara-i tendüristîsini, sîmâ-yı sıhhat-nümâlarını göremezsiniz. Çünkü 
destgâhın pencereleri çok defa kapalıdır. Orada herkes her gün, her sâ‘at 
havâ-yı mahdûdun mazarratını duyar. 

Mesdûd bir odada yâhûd tiyatrolar gibi müzdeham mahallerde sâ‘atler-
ce oturunuz. Derhâl vücûdunuzda bir râhatsızlık, bir fenâlık, başınızda bir 
ağırlık, hattâ bazen müzʻic bir baş ağrısı duyarsınız. Derhâl açık bir yere, 
havâsı bol bir mahalle çıksanız bütün vücûdunuzda bir refâh, umûm bede-
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ninizde bir inşirâh hissedersiniz. Tekrâr dönüp de çıkdığınız yere girseniz 
yine zucret başgösterir. 

İşte bu râhatsızlıklar yalnız orada hâsıl olan ta‘affünden değil, belki 
noksân ve fesâd havâdandır. Hekîm-i şehîr Claud Bernard'ın bir tecrübesi 
var. Meselâ bir kuş alınıp bir fânûsun altına konulsa hayvân birkaç sâ‘at 
sonra çırpınıp çabalanmağa başlar. Demek ki, o aralık fânûsdaki havâ fesâ-
da varmışdır. Hâlbuki bu esnâda fânûsun altına başka bir kuş daha soku-
lursa dağlarda, dallarda, ezhâr ve nebâtât ile müzeyyen [325] ovalarda, 
ırmaklar kenârında bol ve sâf, dâimî bir teceddüde tâbiʻ bir havâ ile ülfet 
etmiş olan bir kuşcağızın fesâda varmış bu havâda yıldırımla vurulmuş 
gibi hâk-i helâke serildiği görülür. 

Birçok zevâtın hep bir yerde bulundukları salonlarda, kahvehâne ve ga-
zinolarda baş ağrıları, baş dönmeleri, nefes darlıkları, kaylar, ziyâ‘-ı his ve 
idrâkler gibi görülegelen avârız hep havâsızlıkdan olup tedâvîsi de pence-
releri açarak bol bol temiz havâ almakdır.

Balolardan, ziyâfetlerden, tiyatrolardan çıkılınca insân ne kadar refâh, 
ne derece inşirâh duyar! Bu gibi izdihâmlı yerlerde hissolunan zucret ve 
ıztırâb sıcağa, ziyâde bir harârete atfolunursa da çok defa derece-i harâ-
ret içeride, dışarıda bir gibidir. Havâ-yı mahsûr da müvellidü'l-humûzanın 
azaldığından nâşi aded-i teneffüs ziyâdeleşiyor, vücûda lüzûmu olan mik-
dâr müvellidü'l-humûza çekmek için dakîkada 16-18 defa teneffüs edilir-
ken 25-30 ve belki daha ziyâde nefes almağa mecbûriyet hâsıl oluyor ve 
bundan vücûd yorgun düşüyor. İşte bu yorgunluk çok defa harârete haml 
olunuyor. Bu sebeblerden dolayı yazın hemen kalkar kalkmaz, kışın ise 
üşümemek üzere iyice örtündükden sonra odayı bol [326] havâlandırmalı. 
Böyle yapmakla vücûd daha kavî, daha dinç, daha faʻâl olur. 

İnsânın nefesi yine insâna mühlikdir. Çünkü çıkardığımız havâda hâ-
mız-ı fahmdan başka husûsî bir sem de vardır. Hekîm-i şehîr Brown-Séqu-
ard sağlam insânların ağzından çıkan su buhârını toplayıp bir mikdârını 
bazı hayvânlara şırınga etmiş, teneffüslerinin yavaşladığını, derece-i harâ-
retin düşdüğünü fazla bir zaʻf hâsıl olduğunu ve ziyâdece bir mikdârın 
ise hayvânı âniyen itlâf eylediğini görmüşdür. Altına bir kuş salıverilmiş 
bir fânûsdaki müvellidü'l-humûza bir düziye tecdîd, husûle gelen hâmız-ı 
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fahm da bir vâsıta ile cem‘ ve zabtedildiği hâlde yine kuşun kendi nefesiy-
le çıkan semmin teʼsîriyle helâk olduğu görülmüşdür. 

Kuşun biri bir fânûs altına salıverilir ve bu fânûs havâsındaki müvellidü'l-
humûza tecdîd ve hâmız-ı fahm da hâsıl oldukça kireç suyu vâsıtasıyla 

massolunursa hayvâncık yine kendi nefesi ile meydâna gelen semmin taht-ı 
teʼsîrinde helâk olur.

Bu mâdde, bu sem, mütefessih ecsâmdaki potomainlere benzer.

Ağızdan mı, Burundan mı Nefes Almalı?
Ağızdan nefes almak fenâ ve hatâdır. Ağız söylemek ve tenâvül etmek 

ile muvazzaf ve mükellefdir. Teneffüs vazîfesi ise burna âiddir. Çekilen, 
teneffüs olunan havâ burnun, burun içinin dolambaçlı ve dar yerlerinden 
[327] dolaşarak ısınır. Bir dereceye kadar da nemlenir. Burun deliklerin-
deki kıllar giren havâdaki tozları zabt ve tevkîf ederler. Bu tozlar bilâhare 
sümkürmekle def‘ edilirler. Ağız ile nefes alınırsa havâ bürûdet ve yübû-
set-i asliyesiyle akciğerlere kadar girerek insânı öksürtür, gırtlak ve nefes 
borularını tahrîş eder.
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Burnun iç tarafı; havânın geçerken ısınıp nemlendiği kıvrıntı yerler

İnsân bu yüzden bronşite, boğaz ağrılarına, hattâ zâtürriʼeye bile tu-
tulabilir. Ağızları açık olarak uyuyanlar uyandıkları zamân boğazlarında 
kuruluk duyarlar. Demek burun boşlukları akciğerlere kadar giren havâyı 
hem süzüyor hem de ısıtıyor.

[328] ALMANYA’DA VEFEYÂT-I ETFÂL

Neşrolunan ihsâiyâta nazaran Avrupa-yı Garbî'de çocuklar arasında en 
ziyâde telefât veren hükûmet Prusya'dır. Bu memleketdeki dârülfünûnlar-
da seviye-i ulûm-ı tıbbiyenin ne kadar mürtefi‘ bulunduğu, müessesât ve 
teşkîlât-ı sıhhiyenin, tanzîmât-ı ictimâʻiyenin ne mertebe-i bâlâ-terîn-i te-
rakkîyi bulduğu cümlemizce maʻlûmdur. Lâkin bu kadar terakkîye rağmen 
vefeyât-ı etfâlin ziyâde oluşu da pek garîbdir. 
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1902 senesi Mayıs'ının on beşinde Almanya mecâlis-i mühimme-i 
hükûmetinden birinde aʻzâdan Kont de Pierre Sedrof vefeyât-ı etfâle dâir 
îrâd etdiği nutkunda hazâkat ü ehliyeti Almanlar nezdinde maʻlûm olan 
Berlin Dârülfünûn-ı Tıbbîsi Emrâz-ı Etfâl Mu‘allimi Mösyö Hübner tara-
fından neşrolunan istatistiklerden bahsetmişdir. Hübner vesâik-i resmiye 
ile isbât ediyor ki, Prusya'da 1894 senesinde bin çocukdan vasatî olarak 
226'sı vefât etmişdir. 1901 senesinde vefeyât 280'i bulmuşdur ki, bu hâlde 
yedi senede binde 44 kadar bir tezâyüd vukû‘a gelmişdir. Yalnız Berlin 
şehrinde 1901'de henüz doğan 39.500 çocukdan 11.308'i vefât etmişdir. 
Binde 286 kadar olan bu nisbet-i vefeyât bütün rûy-ı zemînde binde 18 
kadar olan vefeyât-ı umûmiyeye nazaran pek ziyâde ve pek müdhişdir. 
Fransa'da 1889 ve 1893 senelerindeki vefeyât-ı etfâl ihsâiyûn-ı meşhûre-
den Breton'a göre binde 169 nisbetinde olduğu hâlde 1902'de [329] binde 
160'a kadar tenezzül etmişdir. Bu fark ve tenâkus bir eser-i tesâdüf ol-
mayıp Fransa'da terakkiyât-ı sıhhiye ve tedâbîr-i tahaffuziyenin semerât-ı 
tatbîki olduğu muhakkakdır. 

Mukaddemâ Prusya, Finlandiya ve İsveç ve İtalya'dan daha az çocuk 
gâib etdiği hâlde bugün tahlîs-i hayât-ı etfâl husûsunda hepsinden geri 
kalmışdır. İsviçre'de vefeyât-ı etfâl binde 150, İskandinavya'da 100 nisbe-
tindedir. Buralarda vefeyât günden güne azalmakda olduğu hâlde Alman-
ya'da gitdikçe tezâyüd etmekdedir. Yirmi sene evvel Prusya'da vefât eden 
bin kişiden 301.1/2'sini bir ve bir yaşından aşağı etfâl teşkîl ediyordu. On 
sene mukaddem ise bu nisbet 325 ve 1901 senesinde 352 râddesine ka-
dar tereffuʻ etmişdir. Hâl-i hâzırda Prusya'da senevî 250.000 çocuk hâk-i 
helâke serilip gitmekdedir. Hâlbuki 1901 senesinde Almanya'nın verem-
den zâyiʻâtı nevzâdlar da dâhil olduğu hâlde 292 v 67 nisbetinden ibâret 
kalmışdı.

De Pierre Sedrof bu bâbda Almanya ile Fransa arasında yapdığı mukâ-
yesede Fransa'da henüz doğan çocukların muhâfaza-i sıhhatleri husûsun-
da tatbîk olunan takayyüdâtı, nezâret-i tıbbiye-i mütemâdiyeyi, etfâl-i 
melkûtanın himâyesini bir lisân-ı sitâyişle zikr u ta‘dâd ederek beyân-ı 
takdîrâtdan kendini alamamışdır. Ez-cümle Casimir Perier tarafından riyâ-
seti der‘uhde edilen Himâye-i Etfâl Cemʻiyeti'nin pek ziyâde senâ-hânı 
olmuşdur ki, Fransa lehinde bir Alman meʼmûru tarafından edilen bu sitâ-
yişin az ehemmiyeti yok değildir. 
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De Pierre Sedrof bu kesret-i vefeyâtın esbâb-ı esâsiyesi Alman [330] 
dârülfünûnlarında emrâz-ı etfâlin lüzûmu derecesinde taʻlîm edilmemesi 
olduğu fikrindedir. Son zamânlarda Almanya'da emrâz-ı etfâl ile müteveg-
gıl oldukça muktedir etıbbâ yetiştiği gayr-ı kâbil-i inkârdır. Erbâb-ı ihtisâs 
ziyâde çalışıyorlar, pek nâfi‘ eserler neşrediyorlarsa da bu âsâr erbâb-ı ih-
tisâs için olduğundan vefeyâtın önünü almak için kâfi gelmemekde ve sırf 
nazariyâtdan ibâret kalmakdadır.

Hâlbuki vefeyât-ı etfâlin önünü almak için ahâlînin anlayabileceği sû-
retde nâfi‘ eserler neşretmek ve tullâb-ı tıbba şuʻbe-i mühimme-i mezkû-
reyi nazarî değil, amelî tedrîs etmek lâzımdır. Alman dârülfünûnları bu 
husûsda Fransa hattâ İtalya, Avusturya, İsviçre ve İsveç dârülfünûnların-
dan geride kalmışlardır. Almanya'da tullâb-ı tıb emrâz-ı etfâli, bâ-husûs 
Fransa'da olduğu gibi, müstakil serîriyâtlarda tahsîl etmiyorlar. Bugün Al-
manya'da etfâl hastahâneleri nâdir olduğundan çocuklar büyüklerle birlik-
de umûmî hastahânelerde tedâvî olunmakdadırlar. Emrâz-ı etfâlde Fransa 
erbâb-ı ihtisâsı Almanya'daki tedâbîr-i sıhhiyeyi pek nâkıs bulmakda ve 
bu memleketde irzâ‘-ı mâderînin âdetâ bir garîbe-i bî-lüzûm gibi telâk-
kî edilmekde olduğunu bildirmekdedirler. Hattâ Berlin'de emrâz-ı etfâlde 
pek ziyâde temeyyüz etmiş olan bir tabîb, Paris etıbbâsının vâlideleri biz-
zât irzâ‘a olan teşvîklerini garîb görmekde olduğunu beyân ediyormuş! 
El-ân Berlin'deki Charité Hastahânesi sertabîbi olan bu zât Almanya'da 
irzâ‘-ı mâderânenin istisnâât kabîlinden olduğunu bî-pervâ beyân etmek-
dedir. Fransa Almanya'yı bu husûsda pek geride bırakmış ve mini mini 
yavruların tahlîs-i hayâtı için [331] ihtiyâr edilen fedâkârlıklar, sarf olunan 
mesâʻî ve ihrâz olunan muvaffakiyetler mûcib-i emn ü şükrân-ı âsâr-ı insâ-
niyetkârâne derecesini bulmuşdur.

Almanya'da tevellüdâtın kesreti hasebiyle seneden seneye mikdâr-ı 
nüfûs tezâyüd etmekde ise de vefeyât-ı etfâl bu tezâyüde büyük bir hâil, 
Almanya'nın istikbâl-i siyâsîsine, teʼsîr ve nüfûzuna büyük bir darbe, mem-
leket için büyük bir tehlike, hakîkî bir endîşe teşkîl etmekdedir. Her taraf-
da şerâit-i ictimâʻiye-i hâzıra îcâbından olan tenâkus-ı tevellüdât tehlikesi 
Fransa gibi Almanya'yı da sarsmağa başlamışdır. Çünkü bugün Fransa'da 
olduğu gibi Almanya hattâ İngiltere'de de bir çocuklu âileler çoğalmak-
dadır. Bu hâl-i esef-iştimâl, bu inhimâk-ı meş᾽ûm gitgide her memlekete 
sirâyet etmekdedir. Bugün çok evlâd yetiştirmemekdeki meyil ne idâre ve 
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tasarruf nokta-i nazarından vücûda gelmekde ve ne de sâika-i ihtiyâcla il-
tizâm olunmakdadır. Belki hemen daha aklî ve hakîkî hattâ vicdânî bir se-
bebe müstenid bulunmakdadır. Çünkü herkes, böyle birçok evlâd meydâna 
getirip de onları sefîl ve bedbaht etmekden, lâyıklıca terbiye edemeyip de 
memlekete şerîr yetiştirmekden ise maʻatteessüf az doğurup iyi terbiye et-
mek ve memlekete nâfi‘ adam yetiştirmek fikrindedir. Bu fikir zamânımız-
da nâçâr ve ıztırârı muvâfık, müstahsen ve insâniyetkârâne görülmekdedir.

Presse Médicale

[332] EZMİNE-İ KADÎME VE MİLEL-İ MUHTELİFEDE 
TEGADDÎ

Hemen hiç şübhe yokdur ki, insânlar edvâr-ı ibtidâiye-i hilkatde pek 
kaba, acîb ve ibtidâî ve gâyet sâde bir tarz-ı tegaddî ile teskîn-i cû‘a ve teh-
vîn-i ihtiyâca savaşmışlardır. Bugün ağdiyemizin hâlisiyet ve nefâsetini, 
sûret-i tegaddî ve ma‘îşetimizin intizâm ve mükemmeliyetini nazar-ı dik-
kate alarak tarz-ı evvelî-i tegaddîmizi unutuvermeyelim. Sükkân-ı muhte-
life-i arzın sûret-i tegaddî ve ma‘îşetleri oldukça muhtelifdir. Yalnız münâ-
sebât ve maʻlûmât-ı medeniye tezâyüd ve intişâr etdikçe tarz-ı ta‘ayyüş 
yavaş yavaş, az çok bir sûret-i yeknesakîye münkalib olmakdadır. 

İhtiyacât-ı tabî‘iye-i beşerin en şedîdi, kuvâ-yı sâika-i bâtınamızın en 
müessiri açlıkdır. Bu hâl cümlenin maʻlûmudur. Mâzide akvâm-ı vahşi-
yeyi memâlik-i mütemeddineye taslît ile her tarafı gâret ü tâlân, hâk ile 
yeksân etmeğe sevk eden hep açlıkdır. Yine açlık sebebiyle değil midir 
ki, bugün Avrupa'dan pek çok halk memâlik-i sâireye hicret etmekde ve 
bu yolda ötede beride müstemlekeler meydâna gelmekdedir. Mübâreze-i 
hayâtiye kânûn-ı lâ-yetegayyerine teba‘an değil midir ki, herkes dâimî bir 
sa‘y ü hareket içinde bulunmakdadır. Esnâfın dükkânlarına, erbâb-ı ticâ-
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retin mağazalarına, amelenin fabrikalara, mu‘allimlerin mekteblere koşup 
gitmeleri etıbbânın tabî‘aten, ahlâken iyi kötü her nev‘ hastalar nezdin-
de sirâyetlere ma‘rûz, kerîh manzaralara [333] nâzır bulunmaları, kötü ve 
acı sözler işitmeleri, baş ağrıtıcı, usandırıp bıkdırıcı muhâvereler, nakil ve 
beyân-ı hâller dinlemeleri hep mücâdele-i hayâta inkıyâd-ı zarûrîden baş-
ka nedir?

Bügünkü gıdâmızın esâsları asırlardan beri husûle gelmiş terakkiyât-ı 
beşeriyeye rağmen, edvâr-ı ibtidâiye gibi toprak ve suyun yetiştirdiği et, 
hubûbât, sebze, meyve ve balıkdan ibâretdir. İbtidâ-yı hilkatde, tufûliyet-i 
beşeriyetde hâl-i vahşetde bulunan insânların ot, kök, meyve, böcek, so-
lucan, kurd, sülük gibi ellerine geçen şeyi ekl etmiş olmaları lâzım gelir. 
İnsânlar bir hayli zamânlar yalnız sayd u şikâr ile geçinmişlerdir. Hattâ 
şimdi bile bazı kabâil nezdinde tarz ve sûret-i tegaddî hemen tamâmen 
sayd u şikâra münhasırdır. Eskimolar yakalayabildikleri fok ve deniz ay-
gırlarının kanını sıcak sıcak içerler, tutdukları fâreleri az âteşe göstererek 
yerler ve üzerine de melek otu sapları ve kokmuş hattâ yarı civciv hâline 
gelmiş yumurta ve balina yağı ile yapılan ta‘âmı ekl ederler. Kiyan ahâlîsi 
balığı çiğ ekl ederler. Hattâ garîbi şu ki, biraz kokmuş olursa pek lezzetli 
bulurlar! Habeşistan'da Feç nâmındaki kabîle ölmüş hayvânâtı iki taş ara-
sında ezerek kemâl-i iştihâ ile ekl ederler. Avustralya'da bazı kabâil örüm-
cekler, sürfeler, tırtıllar, kelebekler vesâir haşerâtı, yılanları çiğ çiğ yerler. 
Tuarekler, çekirgeleri çiğ yâhûd pişmiş olarak ekl ederler. Aceba denilen 
kabîle susuz ve yemeksiz kalınca hayvânlarının damarlarını açıp kanını 
emerler. 

Edvâr-ı ibtidâiyede süt içilmezdi. Romalılar ve Yunanîlerde [334] süt 
isti‘mâli bilinmezdi. Hattâ meşhûr Yunan Müverrihi Homer süt içen halkı 
"barbar" diye hakâretle tavsîf etmişdir. Aksâ-yı Şark ahâlîsi yakın zamân-
lara kadar tereyağının ne olduğunu bilmezlerdi. Sonradan İngilizlerden 
öğrenmişlerdir. Bugün Hindliler mandalarını, Arablar develerini, Tatarlar 
kısraklarını, Laponlar da ren geyiklerini sağıp sütünü içmekdedirler.

Tuz eskiden beri levâzım-ı ağdiyenin en kıymetlisidir. Bir vakitler bir 
avuç tuzla bir-iki esîr satın alınabilirdi. Amerika zencileri nezdinde tuz al-
tından ziyâde kıymetdâr olup para yerine geçerdi. Romalılar köpek yavru-
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larını, sıpaları, tilkileri, tarla fârelerini, kirpileri yerlerdi. Bugün de Çinliler 
kedi, köpek, fâre, solucan ve böcekleri yiyorlar. 

Ahvâl-i tegaddîde terakkî ve tekâmül insânları daha dinç, daha faʻâl, 
mesâʻîye daha muktedir ve mukâvim kılmış olsa gerekdir. Maʻlûmdur ki, 
bir insâna günde 300 gram et, 60 gram yağ, 700 gram mevâdd-ı neşâiye 
lâzımdır. Bundan az bir sûretde beslenen insân az kömür yakılan bir ma-
kine gibi bir zamân sonra işleyemez. Lüzûmundan fazla tegaddî eden ise 
altına çok kömür konulan bir makine gibi patlar, kırılır. Sebze-perestân 
gibi yalnız bir nev‘ gıdâ ile ta‘ayyüş edilecek olsa fi‘l-i iğtidâ hüsn-i sûret-
le devâm edemez. Ağdiyemiz lahm, şahm, sebze ve mevâdd-ı neşâiyeden 
ibâret olmalıdır. Köylüler pek nâdir et yedikleri hâlde sıhhatleri ber-kemâl, 
tarz-ı hayâtları pek faʻâl olduğu ve bunlarda tûl-i ömre nâil olanları[n] pek 
ziyâde görüldüğü beyân ediliyor. Şili maʻden ocaklarında yalnız nebâtât 
ile ta‘ayyüş eden amelenin [335] faʻâliyet ve derece-i mesâʻîleri, rozbif 
ekl eden İngiliz amelenin ibrâz etdikleri mesâʻîden kat kat ziyâde olduğu 
yalnız nebâtât ile ta‘ayyüşün rüchânını isbât maʻrazında dermeyân edil-
mekdedir. Geçen sene neşretdiğimiz Nevsâl-i Âfiyet'in "Sebze-perestî" 
makâlesinde dediğimiz gibi, ağdiyemiz dâimâ mahlût, et, yağ ve sebzeden 
mürekkeb olmalıdır.

Usûl-i tabh zannetdiğimiz gibi yalnız hâsse-i zâikayı memnûn ederek 
insânı oburluğa, şikem-perverliğe sevk için değildir. Belki menşe’i nebâtî, 
hayvânî ve maʻdenî ağdiyeyi yekdiğerine mezc ederek havâss-ı muhtelife-
lerini ta‘dîl ü ıslâh ve ihtiyâc-ı beşere muvâfık bir sûrete ifrâğ maksadıyla 
ihdâs edilmiş bir san‘at-ı mühimmedir. Bâ-husûs esnâ-yı tabhda harâret-i 
ağdiyeye teʼsîr ile kâbiliyet-i hazmiyelerini ziyâdeleşdirmekdedir. İşte bu 
gibi ahvâlden dolayı bugün tabbâhat memâlik-i mütemeddinede bir hiz-
met-i mühimme sırasına girmişdir. San‘at-ı tabbâhatı tedrîs için ayrı mek-
tebler olduğu gibi velev fevkalâde servet ü sâmân sâhibi âileye mensûb 
olsun, her kız mektebinde hanım kızlara bu san‘at-ı mühimme taʻlîm edil-
mekdedir. Asıl tabbâhatdan beklenilen şey hâsse-i zâikayı uyandırarak 
ağdiyenin hazmını kolaylaştırmakdır. Yoksa aşçılarımızın yapdıkları gibi 
ziyâde yağ sarf ederek ağdiyeyi gayr-ı kâbil-i hazm bir hâle ifrâğ değildir.

Erbâb-ı mesâʻînin, kimyâ ile mütevaggıl ehl-i hüner ve gayretin hi-
memâtıyla hemen her gün yeni yeni cisimler meydâna gelmekdedir. 
Mevâdd-ı muhtelifenin mezc ve hıltıyla bi't-terkîb vücûd buldurulan bu 
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cisimler meyânında kuvve-i gıdâiyeleri ziyâde olanlar vardır. Hattâ [336] 
Avusturya kimyâgerlerinden Lilienfeld katrândan terkîbi, lezzeti, kuvve-i 
gıdâiyesi tamâmıyla yumurta akına benzeyen bir albümin istihzâr etmiş-
dir. Berlinli Ficher gibi erbâb-ı himem tarafından yine katrândan bir nev‘ 
terkîb ile istihzâr olunan mevâddın tezâyüd-i adedi ve derece-i tekâmülü 
ile acabâ bir gün gelmeyecek mi ki, artık selhhânelere sürülerle mevâşî 
sevk u i‘zâmına lüzûm ve sabâhdan akşâma kadar toprağa iki büklüm eki-
lip de çabalayan zürrâ‘ın mesâʻîsine ihtiyâc kalmasın; devr-i âlem edecek 
bir geminin bütün erzâkını bir varil, harb edecek bir askerin taʻyînâtını bir 
yüksük istî‘âb edebilsin?

[337] RÖNTGEN ŞUʻÂʻI, ŞUʻÂʻ-I MECHÛL VE TEDÂVÎ-İ 
SERATÂN

Röntgen şu‘â‘ı ile seratân tedâvîsi usûl-i mehâsin-şümûlü neşr ve iʻlân 
edildikden az bir zamân sonra her tarafda bu husûsa dâir icrâ-yı tecârübe 
ve bu usûl-i tedâvîye lâyık olduğu derece ehemmiyet verilmeğe başlandı. 
Fakat her yeni usûl-i tedâvîde olduğu gibi bunda da etıbbâ arasında derhâl 
ihtilâf zuhûr etdi. Bazı etıbbâ şu‘âʻ-ı mechûlün seratânı teşfiye etdiğini, 
bazıları da bu verem-i habîse hiçbir teʼsîrde bulunmadığını ve bir kısmı da 
teşfiye değil, hattâ habâset ve vehâmetini ziyâdeleşdirdiğini ileri sürdüler. 

Seratânın, şu‘âʻ-ı mechûl yâhûd şu‘âʻ-ı gayr-ı merʼî tesmiye olunan 
röntgen şu‘â‘ı ile tedâvîsi ibtidâ 1896 sene-i Mîlâdîsinde Lyonlu Despi-
ne tarafından tecrübe edilmişdir. Birkaç ay sonra İstanbul'da meslekdâş-ı 
hazâkatimden Doktor devletlü Cemil Paşa hazretleri tarafından küçük 
beynin (muheyh) habîs bir uruna (verem-i habîs) mübtelâ bir çocuk ve 
seratân-ı rahme giriftâr bir kadın üzerinde tatbîk olunmuş ise de istifâ-
de edilememişdir. Bu şekl-i tedâvî bilâhare Amerika'da ta‘ammüm etmiş, 
bilhâssa cildde zuhûr eden ve epitelyuma denilen nev‘inin tedâvîsinde 
muvaffakiyet hâsıl olmuşdur. Daha sonra Fransa'da bu yolda müdâvâta 
kemâl-i germî ile başlandı. [338] Bugüne kadar Fransız etıbbâsı tarafın-
dan şifâyâb olmuş birçok epitelyuma vukûʻâtı, müşâhedâtı neşrolunmuş-
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dur. Bu yoldaki tecârüb aynı zamânda Almanya ve memâlik-i sâirede dahi 
tekrâr edilmiş ve aynı netâyic istihsâl kılınmışdır. Daha sonraları, memede 
hâsıl olan seratânların röntgen şu‘â‘ıyla sûret-i tedâvîsi hemen her mem-
leketde tatbîk edildi. Tedâvînin en ziyâde hüsn-i teʼsîr hâsıl etdiği evrâm-ı 
habîse takarruh etmiş seratânlar idi. Şu‘âʻ-ı mechûl, seratânın gerek cildde 
ve gerek âfetzede olan mahal civârında ve ıbtda görülen ukadât-ı lenfevi-
yedeki nüksünde dahi çok defa hüsn-i netîce vermekde idi. Daha sonraları 
artık herkes her nâhiyenin seratânını ve her cins seratânı röntgen şu‘â‘ı ile 
tedâvîye kalkışdı. Bu usûl-i müdâvât verem-i afelî ve verem-i lenfevî-i 
afelîye de tatbîk olundu. Birkaç senedir bu bâbda edilen tecârüb ve mesâʻî 
o kadar çoğalmışdır ki, etıbbânın müşâhede etdikleri vak‘aları ayrı ayrı 
zikr u tavsîf etmek zamâna muhtâc olduğu gibi vekâyi‘in bir hulâsasını 
yapmak bile güçdür.

Seratân gibi mühlik bir hastalığın tedâvîsi asırlardan beri ezhân-ı etıb-
bâyı cidden işgâl etmekdedir. Bugün röntgen şu‘â‘ı ile bu verem-i habîsin 
çâre-i teşfiyesi bulunsa beşeriyet için ne bahtiyarlık! Çünkü insâniyet bu 
usûl-i tedâvî sâyesinde pek büyük bir belâdan, en bî-amân bir düşman-ı 
cândan halâs olacakdır. Acabâ şu‘âʻ-ı mechûl ile seratân şifâyâb oluyor 
mu? İşte biz burada bu noktayı tedkîk edeceğiz.

[339] Şu‘âʻ-ı mechûlün seratânın teşfiyesi husûsunda derece-i teʼsîri-
ni mütâlaʻa etmek için elde pek büyük mikyâsda ve mükemmelen maz-
bût müşâhedât ve ihsâiyât olmalıdır. Hâlbuki bugüne kadar neşrolunan 
vukûʻât ve müşâhedât bu bâbda bir re’y-i kat‘îde bulunmağa müsâʻid de-
ğildir. Ma‘amâfîh Presse Médicale'in bir senelik (1904) numaralarından 
toplayabildiğimiz şu birkaç müşâhede-i nâkısaya imâle-i nazar ile de rönt-
gen şu‘âʻâtının seratâna derece-i teʼsîri hakkında bir fikr-i mücmel edin-
mek mümkündür:

Tabîb Hasta Nev‘-i Seratân Netîce Mülâhazât

Mondain 1 Seratân-ı 
mütekarrıh-ı sediye Şifâ

Nobel 1 Kangroid Şifâ



1887

Nobel 1 Hadd ve enfin 
epitelyuması Şifâ

Istelogon?! 1 Enf epitelyuması Şifa
Istelogon?! 1 Sâʻid epitelyuması Şifa
During 1 Enf epitelyuması Şifâ
Angaman 1 Lisân epitelyuması Şifâ Teşhîs sırf serîrîdir.

Brocq, Dr.
Bisserier, Dr.

1 Vechin sathı 
epitelyuması Şifâ

Fakat nedbede el-ân 
hucerât-ı seratâniye 
mevcûd ise de 
dört senedir nüks 
etmemişdir.

Lasar?! 1

Gayr-ı kâbil-i 
ameliye nüks-i 
seratân-ı sediye 

epitelyuması

Şifâ

Mono?! 1 Kangroid sudgu Şifâ
10

Cemil Paşa hazretleri23 Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Serîriyât-ı Hârici-
yesi'nde seratâna ve bir verem-i afelîye mübtelâ yedi kişiyi tedâvî etmiş 
ve bunlardan üçü şifâyâb olmuş ve üçünde iyilik ve birinde ise adem-i 
muvaffakiyet görülmüşdür.

Doktor Rasih Emin Bey24 Hamidiye Etfâl Hastahâne-i [340] Âlîsi'nde 
tedâvî etdiği muhtelif nâhiyenin muhtelif seratânlarına mübtelâ zevâtdan 
10 adedi şifâyâb olup altısında alâim-i salâh görülmüş ve ikisinde hiçbir 
teʼsîr hâsıl olmamışdır. Tahaffüf edenler meyânında bir verem-i unk, bir 
verem-i afelî, bir lüpüs mevcûddur.

Béclard bugüne kadar tedâvî etdiği 44 seratân-ı sediyede şu‘âʻ-ı mec-
hûlün ameliyâtdan sonra nükseden âfât-ı seratâniyeyi teşfiye eylediği ve 
fakat amîk olanlara karşı teʼsîrsiz kaldığı ve aynı zamânda →

23  Revue de Chirurgie, 1905, numara 1.
24  Hamidiye Etfâl Hastahâne-i Âlîsi İstatistik Mecmû‘ası, 1320, sahîfe 205.
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Londra'da Saint Georges Hastahânesi Cerrâh-ı meşhûru, İngiltere Mekteb-i 
Cerrâhânı Müzesi'nin müdür ve müessisi John Hunter

(1728-1793)
John Hunter (1728-1793)

Chirurgien très de distingué de lʼHôpital St. Georges de Londres

memelerde zuhûr edip gayr-ı kâbil-i ameliye olan seratândan yine sathîle-
rin şifâyâb olup amîklerin gayr-ı müteessir kaldığını görmüşdür. 

Boston Hastahânesi'nin 1903'de neşrolunan istatistiğinde 55 epitelyu-
manın yirmi dokuzu şifâyâb olmuş, dokuzunda iyilik görülmüş, dördünde 
de hiçbir hüsn-i netîce hâsıl olamamışdır.

[341] Röntgen şu‘â‘ının seratânı ve afeliyyü't-tabîʻa evrâm üzerine bir 
teʼsîr-i mahsûsası bulunduğu gayr-ı kâbil-i inkârdır. Bâ-husûs bu teʼsîr-i 
şifâ-bahşâ epitelyumalarda pek âşikârdır. Fakat şu‘âʻâtın bu teʼsîrât-ı şifâi-
yesi umûmî mi, yoksa bazı envâ‘-ı maraza münhasır mıdır? Amerikalı 
Istelogon'a?! göre röntgen şu‘â‘ından en ziyâde müteessir olanlar epitel-
yumalardır ve epitelyumanın tabî‘atı ne kadar selîm ise şu‘âʻ-ı mezkûr o 
kadar müessirdir. Ma‘amâfîh →
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İngiltere Dârülfünûn-ı Tıbbîsi Emrâz-ı Nisâ Mu‘allim-i şehîri Lawson Tait
(1845-1899)

Lawson Tait (1845-1899)
Prof. de Gynécologie á Mason University College

bu teʼsîr de her şahsa göre tahavvül etmekdedir. Röntgen şu‘â‘ı bazı hâlât-
da fâidesiz hattâ bazen seratân-ı sediyede olduğu gibi muzırdır. Frank, 
Montgomery ve zevât-ı sâire röntgen şu‘âʻâtının bazen bilakis vehâmet-i 
seratânı teşdîd etdiğini zikretmişlerdir. Kezâ Mu‘allim Cemil Paşa hazret-
leri tabî‘atı afelî bir seratân-ı sediye şu‘âʻât-ı mechûlenin teʼsîriyle vere-
min büyüdüğünü ve hastanın ahvâl-i umûmiyesinin kesb-i vehâmet etdi-
ğini müşâhede eylemişdir. Kınbuk?! [342] sathî epitelyumaların röntgenle 
tamâmen şifâyâb ve envâ‘-ı sâire-i seratânda, verem-i afelîde, melano-sar-
komda da evcâ‘ın zâil olduğunu ve hattâ bazı nikâtda teneddübâtın zuhûru 
gibi alâim-i salâh husûle geldiğini beyân ediyor. Cemil Paşa birkaç kere 
şu‘âʻ ile tedâvîden sonra evcâ‘ u âlâmın tamâmen zâil olduğunu, o zamâna 
kadar pek ziyâde takayyuh ve ta‘affün eden cerhaların teneddüb etdiğini 
ve hastaların iştihâları açıldığını zikrediyor. Nikât-ı mezkûre Rasih Bey'in 
müşâhedâtında dahi isbât edilmişdir. Lasar'a?! göre sathî epitelyumalar 
pek sühûletle şifâyâb olmakda ve fakat bir santimetre kadar peydâ-yı amîk 
edince bu usûl-i tedâvî teʼsîrsiz kalmakdadır. Tuffier, kangroidlerin ve 
nükslerin sühûletle şifâyâb olduğunu beyân etmekdedir.
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Müşâhedât-ı mündericeye ve mütâlaʻât-ı mütenevvi‘a-i mesrûdeye ib-
tinâen diyebiliriz ki, röntgen şu‘â‘ı sathî ve kangroid gibi selîm epitelyu-
maları teşfiye, sâir seratânlarda, verem-i afelî ve verem-i lenfâvîde seyr u 
şiddet-i marazı tevkîf ve ta‘dîl etmekde, bazen hiçbir teʼsîrde bulunmadığı 
gibi bazen ise bilakis hastalığı teşdîd eylemekdedir.

Acabâ bu şifâyâb olan epitelyumalar bir müddet sonra nüksediyor mu? 
Esnâ-yı tedâvîde icrâ edilen mu‘âyene-i nesciyeye ibtinâen hücerât-ı epi-
telyumanın zâyi‘ ve yerine nesc-i munzammın kâim olduğunu zikredenler 
vardır. Hattâ Amerikalı Doktor Allen on dört ay sonra hastalarında nükse 
tesâdüf etmemişdir. Bazıları tedâvîyi müteʻâkib bedende hâlâ hücerât-ı 
seratâniyenin bulunduğunu iddiʻâ etmekdedirler. Doktor Reine müşâhe-
de etdiği [343] iki vak‘aya ibtinâen şifânın zâhirî olup hastalığın bilâha-
re nüksetdiğine kanâʻat hâsıl etmişdir. Maʻamâfîh Brocq ve Bisserier'nin 
müşâhede etdiği gibi nedbede dâimâ hücerât-ı seratâniyenin mevcûdiyeti 
ile berâber dört seneden beri hastalığın nüksetmediği vekâyi‘ de çokdur. 
Hastalığın bilâhare nüksedip etmeyeceği mesʼelesi hâl-i hâzırda kat‘î bir 
sûretde hallolunamıyor. Bu bâbda neşrolunan müşâhedenâmeler çok ise de 
her hâlde gayr-ı kâfi ve çoğu da nâkıs yâhûd vüsûkuna emniyet gayr-ı câiz-
dir. Evvelâ taht-ı tedâvîye alınan her hastada ibtidâ ve sonra mu‘âyene-i 
nesciye icrâ olunmalıdır. Çünkü bir epitelyuma nescen mu‘âyene edilme-
diği sûretde bazen lüpüsle karıştırılabilir. Bir de hastaları tedâvîden sonra 
senelerce hüsn-i sûretle taʻkîb etmek lâzımdır. Seratân deyip de geçiver-
meyelim. Bu maraz-ı mühlikin envâ‘-ı adîdesi vardır. Röntgen şu‘â‘ının 
seratân üzerine olan teʼsîrâtını, bilâhare hastalığın nüksedip etmeyeceğini 
bir sûret-i hakîkiyede mütâlaʻa ve irâʼe edebilmek için mutlakâ seratân 
nâmı tahtındaki evrâmı envâ‘ u ecnâsa taksîm etmelidir. Teessür-i zâtînin, 
şu‘âʻât-ı mechûle şiddet ve mikdârının, şu‘âʻâtı hâsıl eden borunun, bu 
boru ile âfetzede olan nâhiye arasındaki mesâfenin, müddet-i tedâvînin 
dahli vardır. Bâ-husûs şu‘â‘ın az veya çok olması netîce-i tedâvîyi tahvîl 
edebilir. Binâenaleyh bütün edviye gibi röntgen şu‘â‘ının dahi hastalara 
muʻayyen mikdârda i‘tâsı düşünülmüş ve bu ümniyeyi kâfil olmak üzere 
Fransa'da Benoitst, Avusturya'da Holçeknakat?! radyo-kronometre nâmıy-
la birer âlet (röntgen şu‘â‘ı terâzîsi) îcâd etmişlerdir.

[344] Röntgen şu‘â‘ının seratânı teşfiyesi husûsunda ibtidâ pek büyük 
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ümîdler veren Mösyö Tuffier bilâhare şu‘âʻât-ı mezkûre ile şifâyâb olan 
nev‘inin zâten selîm olup tedâvî-i cerrâhî hattâ kâviyâtla bile iktisâb-ı şifâ 
edeceğini beyân ile tedâvî-i şu‘âʻîyi büsbütün ehemmiyetden ıskât etmek 
istemişdir.

Röntgen şu‘â‘ı uzviyete ve evrâma ne sûretle icrâ-yı teʼsîr ediyor? Hay-
tekaka'nın?! taharriyâtıyla röntgen şu‘âʻının ensice-i lenfâviyeyi harâb et-
diği anlaşılmışdır. Bu zâtın hayvânlar üzerinde icrâ etdiği tecrübeler tıhâl-
deki ensice-i şibh-i lenfâviyeden ibâret olan cesîmât-ı malipikînin dâimâ 
harâb olduğunu göstermişdir. Bu tagayyür röntgen şu‘â‘ı tatbîkinden bir-
kaç sâ‘at sonra zuhûra gelmekdedir. Eğer hayvân üç gün sonra zebh edi-
lirse tıhâldeki küreyvât-ı hamrânın da harâbîsi netîcesi hemoglobinin terâ-
kümüyle mütehassıl "biorlonya" görülür. Demek ki bu iki nev‘ tagayyür 
batîen husûle gelmekdedir.

Röntgen şu‘âʻının evrâma olan teʼsîri ise îzâh edilememişdir. Bunu 
etıbbâ şu‘âʻâtın cildde hâsıl etdiği "iltihâb-ı edimme-i ihmirârî"ye baka-
rak bir aksü'l-amel tevlîd ile teʼsîr etdiği fikrindedirler. Hâlbuki Viyana'da 
Kınbuk?! kırâat eylediği bir raporda röntgen şu‘â‘ının hücrelerde bâ-husûs 
teşekkül-i cedîd hücerâtında istihâle ve nahre hâsıl ve teʼsîri şedîd olduğu 
takdîrde ev‘iyede tagayyürât netîcesi bir iltihâb îkâ‘ etdiğini bildirmişdir. 
Profesör Lepin?! röntgenin epitelyumadaki teʼsîrini evrâm-ı habîsedeki 
glikojen mâddesinin şu‘âʻât-ı [345] mechûle taht-ı teʼsîrinde mahv olma-
sına atfetmekdedir. Fi'l-hakîka tedâvî olunan evrâmda glikojenin az bulun-
duğu isbât edilmişdir.

Röntgen şu‘â‘ı ile usûl-i tedâvîye gelince; âfetzede nâhiye, "antika-
tod"dan 10 santimetre mesâfede bulundurularak 20-25 dakîka şu‘âʻâta arz 
edilir. Aksâm-ı sâlime şu‘â‘ın teʼsîrinden âzâde kalmak için bir kurşun lev-
ha ile setr olunur. Müddet-i tedâvî ibtidâ 25 dakîka olup gitdikçe azaltılır. 
Verem ibtidâ üç gün sırayla, ba‘dehû 12-15 gün aks-i amel husûlünü bek-
ledikden sonra 15-20 defa sık sık şu‘â‘a ma‘rûz kılınmalıdır.

Röntgen şu‘â‘ı ile epitelyumadan başka lüpüs, sa‘fe (favus/kellik), 
sa‘fe-i cüzâze (saçkıran), saç döken (pelad) da tedâvî ve teşfiye edilmek-
dedir. Şu‘â‘-ı mechûl son zamânlarda emrâz-ı ayniyede dahi tatbîk edildi.
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[346] DAMLARDA SAYFİYE

Mukaddemâ sâdegî-i hayâtın bir sa‘âdet-i âfiyet-bahşâsı içinde ömür-
güzâr olan insânlar in‘âm-ı lâ-tuhsâ-yı tabî‘atdan gereği gibi istifâde ede-
bilmekde idiler. Beşer bir hâl-i bedeviyetde köylerde, kırlarda sâf havâ, 
mebzûl ziyâ içinde imrâr-ı hayât etmekde idi. Vaktâki medeniyet-i terak-
kîye yüz tutup hâl-i hâzırına vâsıl oldu, beşeriyet de bahşâyiş-i tabî‘atdan 
tedrîcen mahrûmiyete başladı. Evvelce mesâʻî-i mütemâdiye-i medeniye-
de bulunanların, meşâgıl-i kesîre-i zihniye ashâbının bile kırlara gitmek, 
oralarda dolaşmak için büyük vakitleri vardı. O zamânlar beşer hemen 
sahrâ-nişîn ve bâdiye-güzîn idi. Bundan başka sükkân-ı şehir geniş arsalar 
üzerinde müesses, zümürrüdîn çemenzârlar, nazar-rübâ şükûfelerle muhât 
mesâkin-i husûsiyelerinde bol havâ ve ziyâ bulmakda idiler. Şimdi ise 
meşâgıl-i medeniye o kadar tekessür etmişdir ki, insân artık iştigâlâtını terk 
edip de biraz nefes almak için bol havâlı bir yere gitmeğe vakit bulamı-
yor. Aynı zamânda köylerden kopup gelen dâimî bir tuğyân-ı muhâceretle 
binâların katları tezâyüd etdikçe etmiş ve ebniye arasında bâğçe hâline 
ifrâğ edilecek bir karış yer bile kalmamışdır. Artık mahdûd bir çemenzârın 
manzara-i dil-firîbi için sâ‘atlerce gidip şehirden çıkmak mecbûriyeti hâsıl 
olmuşdur. Maʻamâfîh şerâit-i hâzıra-i medeniye ilcâsıyla "vaktin nakde" 
tahavvülü idâre ve iktisâd nokta-i nazarından muktedâ bih bir mâdde-i esâ-
siye [347] hükmüne girmiş ve artık kâr u kisb husûsunda az bir tekâsüle 
bile imkân bırakmamışdır. Bugün binâların irtifâ‘ı seksen metreyi aşmış, 
sokakları âdetâ bir küsûf-ı ebedîye mahkûm olmuş müzdeham şehirler ya-
zın Hatt-ı İstivâ çölleri gibi kaynayıp yanmakda, nefesleri tıkayıp kâffe-i 
zî-hayâtı boğmakdadır. Şu hâl senenin bir mevsim-i latîfinde sayfiyelerde 
ârâm-güzîn olmak, zâten meşâgıl-i medeniye-i dâime ile yıpranmış olan 
sıhhat-i bedeni bol havâlı, berrâk ziyâlı bir yerde taʻmîr u termîm etmek, 
zekâ ve efkâra bir tarâvet, hissiyâta bir şâ‘iriyet ve nezâhet vermek, hâsılı 
bir kır âlemi geçirmek ihtiyâcını ziyâdeleşdirmişdir.

Vâkı‘â bir hayli servet ü sâmâna mâlik olanlar yazın terk-i meşâgıl ile 
sayfiyelere çekilip senenin hoş eyyâmını kırlarda, bâğçelerde, denizlerde, 
ırmak kenârlarında imrâr edebilmekde iseler de terk-i meşâgıl edemeye-
cek zavallılar için kurb-ı mesâkinde bâğçeler ihdâs ederek bu bîçâreleri de 
bir nebze hisse-mend-i ezvâk-ı hayât etmek şemâil-i ber-güzîde-i insâni-
yeden değil midir?..
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Her şeyde bir îcâd-ı hârika-nümâ ızhâr eden Amerikalılar bu husûsda da 
büyük bir eser-i zekâ göstererek bir vâdînin şevâhık-ı âsmâna ser çekmiş 
cibâl-i azamet-nümûnu mesâbesinde olan New York binâlarının dâmların-
da birer bâğçe tarh u tezyîn ile âdetâ bir deşt-i dûzah-nişânda vâhalar ibdâ‘ 
edilmiş ve bu vechile hıfz-ı sıhhat-i ictimâ‘iye nokta-i nazarından bir te-
rakkî-i nevîn daha meydâna getirilmişdir. Şevâhık-ı sınâ‘iye-i medeniyede 
bu bâğçelerin ihdâsı için en ziyâde sarf-ı mesâʻî eden etıbbâdır. Terakkî-i 
medeniyetle dâimâ muhtel olagelen [348] sıhhat-i beşerin vikâye ve ıslâhı-
na sarf-ı mesâʻî-i dâimede bulunan etıbbâ ve sıhhiyûna, hey’et-i ictimâ‘iye 
ne kadar medyûn-ı şükrân olsa yine azdır.

Avrupa'da dâmlarda sayfiye

New York'da zılâl-i devâsâları ile mihr ü m[â]hı enzârdan setr ü ihfâ 
eden o on beş, yirmi katlı hânelerde ikâmet edip semâyı elektrik ve te-
lefon tellerinden ve havâ şimendiferi raylarından mütehassıl bir şebeke-i 
âhenîn-i medeniyet arasından âdetâ hayâl meyâl seçebilen zavallı müs-
te’cirler dâmlarda şu semâ kubbesi altındaki bâğçelerde te’diye etdikleri 
cüz’î bir mikdâra mukâbil ezhâr-ı nâdire yığıntıları arasında bir kır hayâtı 
geçirirler.

[349] New York'un bahra olan kurbiyetine rağmen aşağıda sokak arala-
rında dûzahî bir sıcak hüküm-fermâ olduğu hâlde yukarıda dâmlarda ezhâr 
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üzerinden gelen bâd-ı sabâ nerm ü latîf nefhalarla dâmlar sükkânına tâze 
hayât vermekdedir. Etrâfda sâf bir ufkun menâzır-ı nâ-mütenâhîsi, bahrın 
nazar-firîb ve uzaklarda semâ ile karışıp giden sathı doya doya temâşâ edi-
lir. Bu dâmlardan şehrin manzara-i umûmiyesi dalgaları hânelerin baca ve 
kulelerinden, mebânînin kubbelerinden ibâret olan bir ummân-ı bî-pâyân 
sûretinde nümâyândır. New York limanı kısmen vapur direk ve bacala-
rıyla evrâkdan ârî bir ormana döndüğü hâlde kısmen sath-ı nîl-fâmının 
in‘ikâsât-ı sîmînini neşreyler. Geceleri elektrik ziyâsıyla uzanıp giden bir 
iz hâlinde revnakdâr câddelerde bir sûret-i faʻâlânede dolaşıp duran nev‘-i 
beşer karınca gibi enzâra ma‘rûz olur. 

Dâmlar üzerine yerleşdirilen bu bâğçelere asansörlerle çıkmak işden 
bile değildir. Bu hadâik-ı nev-îcâd rûy-ı zemînin en dikkatle yapılmış 
bâğçelerine gıbta-resân bir dereceye îsâl edilmişdir. Muntazam borular ve 
lağımlar sâyesinde rengârenk çiçekler içinde yükselmiş, etrâfı ve kubbe-
si sarmaşıklar, yâsemenler, güllerle setr edilmiş ve çiçekden masnû‘ bir 
gehvâre-i rengîni andıran kameriyeler hakîkaten câzibedâr birer manzara-i 
bedî‘a teşkîl etmekdedir. Hele çiçekden çiçeğe uçuşup ke᾽slerin rahîk-ı 
feyz-bârıyla teskîn-i atş eden kelebeklerin menâzır-ı dil-firîbi, yapraklar 
arasında dolaşan kuşların nagamât-ı rûh-nevâzı karşısında insânın bir hâl-i 
istiğrâka gelmemesi mümkün değildir. Bu bâğçelerin bazıları ise bâğ-ı 
[350] İrem ıtlâkına sezâ olacak râddeye kadar terakkî etmişdir.

Bu bâğçelere zîr-i pâyende bulunan ve milyonlarca halkın meşgalegâhı 
olan pazarların, sokakların hay huy şemâtet-engîzi kısık, boğuk, anlaşıl-
maz bir vızıltı sûretinde vâsıl olabil[me]kdedir. Hâlbuki seksen metre aşa-
ğıda fabrikalar durmayıp işliyor, makineler horulduyor; borsalar, bankalar, 
pazarlar velvelelerle, na‘ralarla çınlıyor. 

New York'da bazı âileler Haziran'dan Eylül'e kadar bu bâğçeleri istîcâr 
etmekde ve çadırlar kurarak, hamaklar gererek bir âsûdegî-i tâm içinde 
yaşamağa çalışmakdadır. Hattâ bazı müste’cirler sebze ve bostân yetiştir-
meğe, tavuk ve horos beslemeğe heves etmekdedirler. 

Dâmların müzdeham şehirler halkı için hayât-bahşâ olan şu güzel bâğ-
çelerini yeni bir şey zannetmeyelim. Arabistan'ın hangi köşesine gidilse 
dâmlar üstünda portakal, limon, taflân ağaçlarıyla bir küçük orman hâline 
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getirilmiş bâğçeler manzûr-dîde-i takdîr olur. Memâlik-i hârre ahâlîsi bu-
ralarda akşâmları tefrîş olunan halılar üzerinde limon ve portakal çiçekle-
rinin kar gibi yağan tüveycâtı altında lâkaydâne yatıp uyurlar. İspanya'nın 
cenûbunda dahi tarz-ı inşâsı kısmen Arab usûl-i miʻmârîsi üzere olan hâ-
nelerin damları güller ve yâsemenlerle müzeyyendir.

Paris'de dahi böyle bâğçeler ihdâs edilmiş ve günden güne adedleri tez-
yîd edilmekde bulunmuşdur.

[351] BÜYÜK ŞEHİRLERDE MEYDÂNLAR VE GENİŞ 
BÂĞÇELER TEʼSÎSİNİN LÜZÛMU VE EHEMMİYETİ

Büyük bir şehirdeki büyük bâğçeler yemyeşil çayırları, sâlhûrde ve 
asır-dîde ağaçları, türlü türlü nazar-firîb ve dil-rübâ çiçekleri, güzel ve dil-
nişîn tarh u nişîmenleri, zarîf kameriyeleri ile hakîkî bir mekteb-i bedâyi‘ 
teşkîl ederler ki, burada güzellikler içinde tenezzüh edenler fikren büyük 
bir güşâyiş ve revnak bulurlar, mâddeten ve maʻnen müstefîd olurlar. Bu 
gibi te᾽sîsâtdan şehrin sıhhat-i umûmiyesi de istifâde eder. Bir kere binâ-
ların o mütevâlî, muttarid ve kesl-âver manzaraları değişir. Nazar ara sıra 
tabîʻatın levn-i asîl zümürrüdînini selâmlar. Havâ ve ziyâdan mahrûm ola-
rak dört duvar arasında ârâm-güzîn olanlar ara sıra bu geniş meydânlarda, 
bu bâğçelerde çok defa bâd-ı havâ veya pek cüz’î bir para mukâbilinde sâf 
havâdan iltimâ‘ât-ı şems-i tâbândan behre-mend olurlar. Bir de husûsuyla 
hâl-i vakti yerinde olmayanlara tenezzüh ve istirâhat zamânlarında karâr-
gâh olacak olan bu gibi bâğçelerde gözedilecek tedâbîr-i sıhhiye, meselâ 
son derece temizlik, kimseyi yere tükürtmemek vesâire herkesin fikrinde 
ekîden takarrür edeceği gibi bu vâsıta ile evlere, âileler, arasına da yayılır. 

Fakat bugün böyle bir bâğçe yalnız ahâlî için iskemlesi, [352] sıraları, 
ağaçlıkları bol bir gezinti yeri, bir tenezzühgâh olmakla kalmıyor, şehirde-
ki küçük büyük çocukların oyun yeri, ârâmgâhı oluyor. Oralarda çocuklar 
için de ayrıca geniş oyun yerleri yapılıyor. Almanya'nın hemen her şeh-
rinde bu yolda çocuklar için oyun bâğçeleri te’sîs edilmiş ve bu te’sîsât o 
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kadar ilerlemiş ki, resimleri kartpostallar üzerinde dahi nazar-rübâ ve dil-
güşâ bir sûretde görünmeğe başlamışdır. Bu bâğçelerde küçük küçük oyun 
yerleri yapılıyor ve çocukların başkasına bulaşacak derecede hasta olanları 
bâğçeye kabûl olunmuyor. 

Bu bâğçelerde büyük çocukların terbiye-i bedeniyeleri, spora alışmaları 
için de münâsib mikdâr yer ayırmak isteniliyor. Bu spor yerlerinin yanı 
başlarına muhâfazalı kameriyeler yapılarak cimnastik yapanların yorul-
dukdan sonra oralarda dinlendirilmeleri tasmîm ediliyor. Bir de Avrupa'da 
bu bâğçeler vâsıtasıyla halka mükemmel ve etrâflı bir terbiye-i bedeniye 
verilmek arzu ediliyor. Meselâ olamaz mı ki, beride kumlar üzerinde bir 
mini mini yavrucak oynarken yanı başındaki veremli, olduğu sıra veya 
sandalyenin önüne tükürüversin; bâğçelere yerli tükürük hokkaları konu-
lup da gezenlere yere tükürmemeleri münâsib bir vâsıta ile iʻlân ve ihtâr 
edilmekle hem bu mahzûr bertaraf ediliyor hem de sokak, gazino, bâğçe, 
kırâathâne, tramvay, vapur gibi umûmî yerlerin temiz tutulmaları lüzûmu 
öğretilmiş oluyor. Almanya'da böyle umûmî yerlere kâğıd parçaları, öte 
beri kırıntıları atmak bile men‘ ediliyor ve duvarlara asılan demir kâğıd 
sepetleri üzerine "ahâlînin yere atacakları kâğıd parçalarını şu sepete koy-
maları [353] ricâ olunur" cümlesi yazılarak bâğçe ve meydânların kâğıd 
parçalarıyla işgâl ve berbâd edilmesine meydân verilmiyor.

Büyük şehirlerde yapılacak geniş bâğçeler şehrin manzara-i umûmiye-
sini, hutût-ı sîmâsını, yeknesakî-i mukassîsini de değiştirirler. Meselâ uzun 
bir câddenin başında zarîf, güzel ve muntazam bir bâğçeye veya geniş bir 
meydâna çıkıvermek ne kadar hoş olur!.. Geniş bâğçeler büyük şehirlerin 
akciğerleri, a‘zâ-yı teneffüsiyeleri hükmündedirler. Bunların adedi ne ka-
dar çoğalırsa şehir de o kadar bol ve muntazam teneffüs eder ve sükkân-ı 
şehrin hayât ve faʻâliyeti de o kadar kavî ve müşeyyed olur. 

Sözün kısası, büyük şehirlerde meydânların, büyük bâğçelerin ve bu 
bâğçelerdeki hattâ câddelerdeki ağaçların ehemmiyeti pek ziyâdedir. Mey-
dânlar havâ cereyânlarına sühûlet vererek bunca nüfûsun teneffüsü ve es-
bâb-ı sâire ile tagayyur eden şehir havâsını tecdîd ve bâğçelerin yolların-
daki ağaçlar yazın şehrin kaldırımlarıyla binâlarından aksederek ortalığı 
yakıp kavuran dûzahî sıcaklığı taʻdîl, tozları tevkîf ve husûsuyla teneffüs 
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ve ihtirâkât ve envâ‘-ı tasa‘udât ile hâsıl olan muzır gazları emerek yerine 
muhyî-i hayât olan müvellidü'l-humûzayı terk ile havâyı tasfiye eder. 

Bâğçe ve meydânların ehemmiyeti bununla da kalmaz. Yukarıda söyle-
diğimiz gibi buraları çocuklar ve husûsuyla kadınlar için hareket ve idman 
yeri, seyir ve tenezzüh mahallî olabilir ki, bunun sıhhat-i milliyece hâiz 
olduğu ehemmiyet vâreste-i îzâhdır. Dar evlerde, izbe gibi odalarda kala 
kala benizleri uçmuş çocuklar, balmumu gibi [354] sararmış kadınlar bu-
ralarda sâf havâ teneffüs ederek kanlarını temizlerler. 

İstanbul'da evvelleri mahalleler arasında büyük konaklar ve bu konak-
ların büyük bâğçeleri ve bu bâğçelerin de büyük ağaçları var idi ki, bun-
lar o koca mahallenin havâsını tasfiye ve ıslâh edip dururlardı. Bugün bu 
konak ve bâğçelerden her birinin yerine birkaç mahalle kâim oldu. Yirmi, 
yirmi beş nüfûsun bulunduğu bir sâhada şimdi binlerce kişiler yaşıyorlar. 
İşte bu sebebden dolayı şu güzel İstanbul'umuzun havâsı fenâlaşıyor. 

Buna Çâre?
Bâri bundan sonra bu gibi büyük konak ve bâğçelerin mahalle sûretine 

ifrâğ ve taksîmine mümâna‘at ile bâğçe hâlinde bulundurulması esbâbını 
tehyiʼe etmek ve dört yol ağızlarında küçük bâğçeler teşkîl ile câddelere 
ağaçlar dikmek ve mevcûd ağaçları da hüsn-i muhâfaza etmekdir. Memle-
ketimiz, çocuklarımız, husûsuyla Müslümân kadınlarımız bu gibi bâğçele-
re her yerden ve herkesden ziyâde muhtâcdır.

[355] ŞEKER GIDA MI, DEVÂ MI?

Fizyoloji fenn-i erbâbı ser-âmedânından ve bunun mütehayyizân-ı mü-
ceddidîninden Claud Bernard'ın dediği gibi:

"-İnsân ve hayvânât âdetâ şurûb içinde yaşarlar". Beden-i insânînin her 
zerresinin mağtûs bulunduğu demin her litresinde bir buçuk gram şeker 
mevcûddur. Her ne kadar dem bir şurûb gibi tatlı değilse de Claud Ber-
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nard'ın taʻbîri her hâlde mühim ve muvâfık bir hakîkatdir. Demde bulunup 
anâsır-ı uzviyeti tatlılandıran şeker, mevâdd-ı mâiye-i fahmiye ve azotiye-
den mü[te]şekkil olan ağdiyenin bedende dûçâr olduğu tahavvülât-ı kim-
yeviye ile husûle gelmekdedir. Bir tarafdan da karaciğer bedene glikojen 
nâmıyla hayvânî bir nev‘ şeker ihzâr etmekdedir. Ağdiyeden en ziyâde sü-
hûletle glikojen hâline tahavvül eden mevâdd-ı neşâiyedir. Adalât glikojen 
mâddesinin müddeharı mesâbesindedir.

Claud Bernard nâmı her tabîbin hâtırât-ı fenniyesinde mahfûz kalan bu 
[bir] üstâd-ı muhteremdir ki, ibtidâ şekerin husûl-i harâret ve icrâ-yı ha-
rekâtda pek büyük bir teʼsîr hâsıl etdiğini keşf ü beyân etmiş ve bu sâyede 
hareketde olan bir uzviyetin her vakitkinden fazla şeker sarf ve istihlâk 
etdiği anlaşılmışdır. Demek ki, şeker harâret ve hareketin mâ bihi'l-kıvâmı, 
bir mâdde-i mühimme-i lâzımesidir. Bu sûretde şekerin, ihtirâkât-ı uzviye-
nin menşe’i [356] ve harekât-ı adaliyenin sebeb-i aslîsi olmak haysiyetiyle 
uzviyetdeki ehemmiyeti hadden efzûndur.

İşte esbâb-ı mesrûdedendir ki, harekâtı idâme ve takviye, muhtel olmuş 
bir fi‘l-i iğtidâyı ıslâh u termîm için şeker ekli epeyce bir vakitdir moda 
hükmünü almışdı. Bu sebebden ameleye, hidemât-ı şâkkada istihdâm edi-
lenlere, spor icrâ edenlere, manevra ve hâl-i harbde bulunan askerlere idâ-
me-i kuvve-i adaliye için şeker verilmesi tavsiye olunmuşdur.

Şekerin kuvvet ve semen verici bir gıdâ olarak kabûlü ta a‘sâr-ı kadîme-
nin mahsûlât-ı fikriyesinden ise de tecârübe istinâden yapılan tetebbuʻât 
pek yenidir. Bu tetabbu‘ât meselâ meşy ü hareketde bulunan askerlere 
şeker vererek ibrâz etdikleri kuvve-i adaliye ve taʻba karşı gösterdikleri 
mukâvemet-i bedeniye zabtedilerek yapılmışdır. Fakat bu sûretle ve su-
ver-i sâire ile yapılan tecârübden müstahrec netâyic yekdiğerine mütebâ-
yin-i zuhûr etmişdir. Bazıları şeker ekliyle kuvve-i bedeniyenin tezâyüd, 
bazıları ise tenâkus etdiğini, bir kısmı semen getirdiğini, bir kısmı da nab-
zın, aded-i teneffüsün, atşın tenâkus ve hiss-i cû‘un tezâyüdünü, taʻbın 
teehhur etdiğini müşâhede etmişler, bir takımı şekerin yalnız müvellid-i 
kuvâ ve mûcib-i semâne bir mâdde değil, aynı zamânda mevâdd-ı albü-
miniyenin temessülünü teshîl ve fi‘l-i muzâdd-ı temessülü tenkîs eder bir 
devâ olduğunu beyân etmişlerdir. Diğer bir takımı da şekerin kuvve-i ada-
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liyenin tezyîdi husûsunda fâidesi görülmekde ise de devâm edildiği tak-
dîrde bilakis mazarratı olduğunu zikretmişlerdir. [357] Hâlbuki, şekerin 
tahammürât-ı miʻdeviyeyi tezyîd edip ekşilik adem-i iştihâ ve hattâ ishâl 
bile tevlîd etdiği görülmekdedir.

Şeker bazı etıbbâ tarafından atâlet-i rahmiyede "takallusât-ı rahmiye"yi 
îkâz için, zaʻfiyeti izâle ile semen hâsıl etmek için isti‘mâl olunmakda, hat-
tâ müteverrimlerde şeker i‘tâsıyla tezâyüd-i sıklet-i beden husûle geldiği 
beyân edilmekdedir.

Birçok etıbbâ şekerin kuvveti azaltdığını ve bilhâssa teşvîşât-ı hazmiye 
husûle getirdiğini beyân ediyorlar. Vâkı‘â bazılarının tavsiye etdikleri gibi 
yevmiye üç-beş yüz gram şeker her hâlde miʻdeyi bozarsa da bazen günde 
iki defada olmak üzere 80 gramdan ziyâde verilmediği hâlde bile teşvîşât-ı 
hazmiyenin zuhûru görülmüşdür. Hâlbuki müteverrimlerde teşvîşât-ı haz-
miyenin hastalığa ne derece bir hâl-i vehâmet-engiz verip bunu ta‘cîl et-
diği müsellemdir. Bundan dolayı şekerin müteverrimlerde hem gıdâ, hem 
emsâli bulunmaz bir devâ olduğunu neşr u iʻlânda isti‘câl etmek sâde-dilâ-
ne bir hıffetdir.

Öyle bir-iki müşâhidin beyânât-ı indiyesiyle rast geldiğine bî-karâr şe-
ker vermek ifrâtına düşerek bîçâre hastalara îrâs-ı mazarrat etmek muvâ-
fık-ı insâniyet olmasa gerekdir. Bir sâika-i teceddüd-perestî ile mehâsin ve 
mazarrâtı meşkûk her yeni ilâca sarılmak, gazetelerde âmilleri tarafından 
neşrolunan iʻlânlara bakarak her yeni devâyı yazmak âdî bir tedbîrsizlik, 
belki de şarlatanlık gibi telâkkî edilmelidir. Âlâm-ı beşere karşı eşk-rîz-i 
terahhum [358] olan etıbbâ-yı dûr-endişân her şeyden ziyâde menâfi‘-i 
hastagânı arzu ve tercîh ve ancak birçok neşriyât ve müşâhedât ve tecârüb 
ile fevâid ve muhassenâtı müsbet ve musaddak olan edviyeyi tertîb ve tah-
rîr ederler. Bu hâl devâ içinde böyle olduğu gibi sahne-i müdâvâta henüz 
takdîm edilen yeni gıdâlara da kâbil-i tatbîkdir. 

Herkes meşrûbât-ı küûliyenin mazarrâtından ve küûlün sû-i isti‘mâli ile 
husûle gelen alkolizmin (dâ-i küûl) hey’et-i →
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Deverân-ı demi ilk defa olmak üzere keşif ve ta‘yîn eden İngiliz tabîb ve 
müşerrih-i şehîri William Harvey

(1578-1657)
William Harvey (1578-1657)
Célèbre anatomiste anglais

beşeriye için bir beliyye-i dehşet-engîz olduğundan feryâdlarla bükâ ve 
şikâyetde müttehid olduğu hâlde garîbdir ki, hiç kimse şekerin ifrât ve sû-i 
isti‘mâline dâir beyân-ı mütâlaʻa etmiyor. Hâlbuki, şekerin ifrât-ı isti‘mâli 
sıhhat-i beşeri büyük büyük mehâlike ilkâ etmek isti‘dâdını hâizdir. Küûl 
gibi şekerin kesret-i isti‘mâliyle de bir takım a‘râz-ı maraziye zuhûr ede-
bilir. Bu sû-i isti‘mâle sokrizm (dâ-i sükker) nâmı verilir. Dâ-i küûl beşe-
riyetin [359] ezhârına, dâ-i sekr ise cezrine hücûm ve savlet eder bir sürfe, 
bir kurddur. Şekerin ifrât-ı isti‘mâli atâlet-i hazmiye, inkıbâz, tagayyürât-ı 
ifrâzât ve ishâlden iʻtibâren tenâkus-ı kuvâ, hasâfet-i cild, dişlerin çürü-
mesi, tasallub-ı şerâyîn gibi iğtidâ-i umûmîde husûle gelen teşvîşâta kadar 
kâffe-i hâlât-ı vahîme-i maraziyeyi îkâ‘ edebilir.

Şekerin sû-i isti‘mâl ve mehâzîrîne en ziyâde çocuklarımız ma‘rûzdur. 
Çocuklar şekerlemelere ve türlü türlü tatlılara pek →
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Fizyoloji fenni ulemâ-yı müessisesinden ve Fransız âlem-i fenninin en ma‘rûf 
ve en müsellem dâhîlerinden Claud Bernard

(1813-1878)
Claud Bernard (1813-1878)

Célèbre physiologiste français

büyük bir inhimâk gösterirler. Hattâ ebeveyn onların bu inhimâkini her va-
kit men‘e muvaffak olamazlar. Demek ki, şehirlerde tufûliyetin en büyük 
düşmanı şekerci dükkânlarıdır.

Şekeri tavsiyede ifrât gösterenler bu gıdânın kuvvet verici ve semen ge-
tirici bir mâdde gibi sıhhati yerinde olanlara i‘tâ edilebileceğini, fakat sû-i 
hazma bâdî olacağı cihetle müteverrimlere [360] ziyâde verilmesi muvâ-
fık-ı fen ve ciddiyet olamayacağını nazar-ı dikkate almalıdırlar. Hulâsa 
şeker öyle bî-nazîr bir devâ değil, belki ara sıra hüsn-i isti‘mâli fâideli, 
nefis ve mukavvî bir gıdâdır.

Presse Médicale ve Hygiène Porthus
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[361] HAREKET İLE TEʼMÎN-İ SIHHAT

Âheng-i umûmî-i zevi'l-hayâta tevfîkan icrâ-yı harekâta ihtiyâc ve 
mecbûriyet yemek içmek kadar şedîd ve mübremdir. Vazîfesiz bırakılan, 
mu‘attal kalan her uzuv küçülür (dumûr), ehemmiyetini zâyiʻ eder. Hâlbu-
ki îfâ-yı vazîfeye devâm eden her uzuv gitdikçe gelişir, neşv ü nemâ bulur. 
Kayıkçıların, ekmekçilerin pazuları şâyân-ı hayret derecede büyür. San‘atı 
îcâbı sabâhdan akşâma kadar ayakları birbiri üstünde olduğu hâlde otura-
rak çalışan terzilerin değnek gibi bacaklarıyla oldukça iş görerek nisbeten 
neşv ü nemâ bulmuş olan kolları arasındaki fark nazar-ı dikkati celb ede-
cek derecededir. Bir hiss-i ta‘assubkârâne ile dest-i ber-sîne aylarca kalan, 
bu vech ile kolunu hareketden büsbütün mahrûm kılan bazı Hindlilerle bu 
uzv-ı gayr-ı müteharrikin bir zamân sonra bir deri bir kemik kalacak de-
recede küçüldüğü yani bedenin bu kısmında ne kadar adalât varsa hemen 
hepsinin mahv u zâil olmak derecesini bulduğu görülmekdedir. 

Adalât vücûdun her tarafında bir kemikden diğerine uzanıp giden et 
(lahm) dediğimiz lif lif şeylerdir ki, sinir (veter)  -a‘sâb maʻnâsına olan 
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sinir değildir-  denilen kuvvetli bir uçla yapışırlar. Gâyet za‘îf olanlarda 
bilek hizâsında dokundukça âdetâ sicim hissini veren işte bu veterlerdir. 

[362] Adalât her tarafda bâ-husûs etrâf yani kol ve bacak gibi pek geniş, 
pek mütenevvi‘ harekât icrâsıyla muvazzaf olan aksâmda çokdur. Adalât 
liflerden ibâretdir. Elyâf-ı adaliyede hâssa-i takallusiye yani büzülüp uzan-
mak hâssası vardır. Adalâtın büzülüp uzanmasıyla meselâ el veya kolumu-
za istediğimiz hareketi icrâ etdirmeğe muvaffak oluruz. Bedenin ön tara-
fındaki adalât ile arka tarafındakiler arasında vezâifçe dâimâ bir zıddiyet 
vardır. Meselâ kolumuzu ön tarafdaki adalât ile büker, arkadakiler ile açıp 
gereriz. İşte bu bükücü adalâta "adalât-ı kâbıza", ikincilere ise "adalât-ı 
bâsita" nâmı varilir.

Kol kırıldığı zamân deri 
altında kabaran et pazu 

adalesidir

Soldaki kol, el ile çalışan ve 
sağdaki ise hiç iş görmeyen 

adamındır.

Bedenin çatısı kemiklerle kurulmuş, duvarları etler (adalât) ve sıfâkât 
denilen kuvvetli zârlar ve yağ ile sıvanmış, içi halı yerine gâyet nâzik bir iç 
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derisi (gışâ-yı muhâtî) ile döşenmiş, dışı da daha ziyâde dayanıklı bir deri 
ile örtülmüşdür. Bu evdeki [363] suyolları, elektrik telleri de damarlardan, 
sinirlerden ibâretdir. Fakat şurası var ki, binâ-yı uzviyet hânelerimiz gibi 
câmid olmayıp müteharrikdir ve harekâtına meʼmûr olan da adalâtdır.

Adalât ve vezâifini bir dereceye kadar öğrendikden sonra harekâtın 
hıfz-ı sıhhate tevfîkan ne sûretle icrâ edilmesi lâzım olduğunu bilmelidir: 
Evvelâ adedi mümkün olduğu kadar çok adalâtı birden, sâniyen vazîfeleri 
yekdiğerine zıd ve karşı →

Omuzun oynak yeri

Pazu eti

Pazu eti ucu

Büzüldüğü, sıkıştığı zamân pazu 
adalesinin hâli

Gevşek kaldğı zamân 
pazu etinin hâli

Çatal 

İki çatallı et

Et ucu
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olan adalâtı birbirini müteʻâkib harekete getirmeli; bu te‘âkub ile adalât-
dan bir takımı vazîfe görürken diğerleri istirâhat eder. Eğer bir takım 
adalât dâimî bir sa‘y ü hareketde bulunursa ziyâdesiyle dûçâr-ı ta‘b olur. 
Hiç kımıldanmaksızın bir müddet ayakda durmak insânı pek ziyâde yorar. 
Çünkü, adalât-ı bâsita hiç gevşemeksizin îfâ-yı vazîfe etmiş olur.

[364] Adalât gerilip büzüldüğü zamân ihtirâka sebebiyet verir. İhtirâkın 
vücûd ve devâmı kömür ile müvellidü'l-humûzanın mevcûdiyetine müte-
vakkıf olduğu gibi sıhhatin de hüsn-i sûretle cereyânı ihtirâkât →

Bedeni hareket etdiren adalât
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netîcesi olarak husûle gelen enkâz ve mevâdd-ı müsta‘melenin âdetâ 
kül hâline geçen şeylerin bedenden def‘ u tardına vâbestedir. Müvelli-
dü'l-humûzayı nakl ü îsâl ve enkâz-ı müsta‘meleyi tard u def‘ gibi [365] 
iki vazîfe-i mütezâdde ile mükellef olan kan, deverân ve teneffüs yolunda 
olmadıkça tamâmen îfâ-yı vazîfe edemez. Şiddetli bir hareket esnâsındaki 
nefes daralması kanda hâmız-ı fahmın terâkümünden ileri gelir. Çünkü bu 
mâdde-i semmiyenin husûlü akciğerle ıtrâhından daha çabukdur.

Harekât-ı tabî‘iye

Hemen dâimâ açık yerlerde, bâğçelerde icrâ-yı harekât münâsibdir. Bu 
şerâit dâhilinde hareket ve idman ihtirâkât-ı umûmiyeyi ziyâdeleşdirir. Ak-
ciğerleri daha faʻâl kılar. Mukâvemet-i bedeniye ve hayâtiyeye yeniden 
bir intibâh verir. Harekât ve idman tabî‘î ve sun‘î olmak üzere iki kısma 
taksîm edilir. Tabî‘î olanlar yürümek, koşmak, sıçramak, ağaçlara tırmanıp 
çıkmak, oynamak, yüzmek, kürek çekmek, ata ve velospide binmek, meç 
ve silâh taʻlîmi etmek gibi şeylerdir. Sun‘î olanlar cimnastikden ibâretdir 
ki, →
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[366] İsveç Usûlünde Jimnastik Yapmak
Mütevâliyen kol ve bacakları kımıldatmak, işletmekdir. Bunda hareketlerin siʻa 

ve imtidâdı büsbütün başkadır.

İsveç usûlünde harekât-ı m
uhtelife: İdm

an

İsveç usûlünde yalnız omuz ve kol etleri gibi dâimâ işleyenlere değil, 
hazım ve teneffüse yardımları dokunan karın ve göğsü ve arka etlerine de iş 

gördürülmekdedir.
Bu cimnastikden maksad, mümâresenin mikdârını ta‘yîn ve şâmil olacağı nikâtı 

tahdîd etmekdir.
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[367] bunlar da müvâzî mâni‘alar, halkalar, demirler, sırıklar, gülleler (hal-
ter), trapezler, düz ve düğümlü ipler gibi bazı âlât ve edevât ile icrâ olunur. 
Bu türlü harekât, riyâzât-ı tabî‘iye gibi tekmîl bedeni takviyeden ziyâde 
adalâtın yalnız bir kısmını îfâ-yı vazîfeye mecbûr eylediğinden yalnız o 
kısmın neşv ü nemâsını te’mîn eder. Sun‘î riyâzât ve idmanda sa‘y ü ta‘b 
bedenin yalnız bir kısmına, çok defa ellerle kollara münhasırdır. Bu yolda 
idman kol ve ellerimize kuvvet ve yakışıklılık verir ki, bunun da fâidesi 
yok değildir. Riyâzât-ı tabî‘iye lâzım ve mühim olmakla berâber riyâzât-ı 
sun‘iyede, idman edecek şahsın kuvvet ve sinnine göre olmak şartıyla, 
lâyık-ı ihmâl değildir.

Hareket ve idman etmeyen çocuk

Harekât-ı tabî‘iye umûm bedeni takviye etdiğinden her vakit şâyân-ı 
tavsiyedir. Fakat ziyâde yorulmamak şartdır. Harekât kudret ve faʻâliyet-i 
hayâtiyeyi ziyâdeleşdir, vücûdu çevikliğe alışdırır. Kesâleti, meskeneti, 
ye᾽s ü fütûru giderir. İ‘tiyâd-ı miskînânesi yâhûd ebeveyninin tasavvur 
etdikleri bazı hayâlî kazâlardan dolayı cebir ve mümâna‘atları hasebiyle 
arkadâşları ile oynamayan etfâle bakınız. Odada saksı içinde bulunduru-
lan çiçek gibi çürüyüp ecih bücüh kalmışlardır. Kolları, baldırları gâyet 
yumuşak ve pörsükdür. Göğüs yassılaşmış, omzu öne doğru çökmüş, ar-
kası kanburlaşmışdır. Adalâtın kâffesi iyice [368] beslenemediklerinden 
yok denecek derecede küçülmüş, güç ve kuvvetden kalmışdır. Hele zahr-ı 
adalâtı hareketsizlikden dolayı pek ziyâde ufalmışdır. İştihâsızlık, hazım-
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sızlık âdetâ yerleşmişdir. Teneffüs betâet kesb etmiş, ihtirâk tenâkus eyle-
mişdir. Bir tabîb-ı hâzık-ı şehîrin dediği gibi "miʻdeden ziyâde bacaklar 
hazmeder". Bir sâik-i tabî‘î-i derûnî ile evde sofalarda, bâğçelerde kendi-
lerine mahsûs bir sevinç, bir şetâret ile uyanmakda, sıçrayıp eğlenmekde 
olan çocukları bir fikr-i bâtıla ibtinâen men‘e kalkışmak pek fenâ netîce-
ler verir. Hayvânât-ı ehliye yavrularının, meselâ bir dananın, bir kuzunun 
devr-i evvelîn-i hayâtında birazcık meydân, bol yer, bol havâ bulunca ne 
hiss-i sürûrla sıçrayıp oynadığını görüp ibret almamalı mıdır?

Koşan bir adamda akciğerinin 
inbisâtı ve sadrın tevessüʻü

Hiç hareketde bulunmayan zâtda 
akciğerin hâli ve sadrın darlığı

Riyâzâtın sıhhat üzerine olan teʼsîri pek mühimdir. Riyâzât ile birçok 
adalâtını harekete getirenler hareketsizlikde, betâet ü kesâletde kalanlar-
dan yedi defa fazla müvellidü'l-humûza sarf [369] ederler. Hareketde bu-
lunulduğu, koşulduğu zamân teneffüs adeden sıklaşır, geniş ve derin olur. 
Buna mebnîdir ki, riyâzât icrâ edenlerin göğüsleri dâimâ geniş, âtıl bir hâl-
de kalanlarınki ise dar ve küçükdür. Riyâzât zamânında sık değil, geniş ve 
derin teneffüs etmeğe alışmalıdır. Böyle bir i‘tiyâda riʻâyet etmekle nefes 
tutulmaksızın koşmak mümkün ve âsân olur. 

Riyâzâtın mümkün mertebe bol havâda icrâsı lâzımdır. Köylülerin ibrâz 
etdikleri âsâr-ı hayât ve zindegî tarlalarda, bâğçelerde bol havâda, açık 
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yerlerde bedenen çalışmalarından, harekâtda bulunmalarından ileri gelir. 
Riyâzâtın yalnız çocuklukda, gençlikde lüzûmuna kanâʻat pek büyük bir 
hatâdır.

Hareket ve idman maksadıyla balta ile ağaç kesen bir ihtiyâr: Gladstone

Hareket hayâtın her devrinde lâzımdır. Atâlet hayâtı kısaltır. İngiltere'de 
riyâzât-ı bedeniyenin lüzûmu bi-hakkın takdîr edilmişdir. Bu sebebden İn-
giliz ricâli mesâʻî-i fikriye ile mütenebbih dimâğlarını teskîn etmek ve râ-
hatlandırmak için açık havâda oyunlar oynarlar. Hattâ Gladstone seksen 
yaşını geçmiş olduğu hâlde meşâgıl-i zihniye-i kesîre ve mühimmesinden 
sonra parkında ağaç keserek riyâzât-ı bedeniye icrâ ederdi. Hattâ bu sebeb-
den Hawarden (odun parçası) lakabını ahz etmişdi. Her gün hiç olmazsa 
bir-iki sâ‘at yürümek herkesin yapabileceği riyâzâtdandır. Tarlalarda [370] 
çifti çubuğu peşinde dolaşıp çabalayan bir köylü, hasta olduğunu tasav-
vur ve tahlîl ile sabâhdan akşâma kadar bir koltuğa gömülüp betâet ü atâ-
let içinde kalmış olandan her hâlde râhat ömür-güzâr olmakdadır. Çünkü 
köylünün sıhhati yerindedir. Sıhhatin verdiği râhat u sa‘âdeti ise hiçbir 
şey te’mîn edemez. Evlerde kapalı, hareketden mahrûm kalan, havânın 
bürûdet ve teʼsîrât-ı sâiresine ma‘rûz bulunmayan köpekler dâimâ za‘îf, 
nâtüvân, hâlbuki serbest koşup dolaşan ve şedâid-i hâriciyenin →
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Evde, sıcak odada kürkler içinde ömür-güzâr olanlar hareket ve idman 
edenlerden elbette daha çok fenâ hazmederler ve dâimâ hastadırlar.

her nev‘ine ma‘rûz kalan av köpekleri ise dinç ve tüvânâdırlar. Bazı âileler 
evlâdlarını soğuk alacak diye odalara kapayıp havâ ve ziyâdan mahrûm 
bırakırlar. Hâlbuki bu yavrular aksine dâimâ soğuk alıp nezle, öksürük 
vesâir avârız-ı bürûdetden kurtulamazlar. Beri tarafda sokaklarda hemen 
çırçıplak denecek derecede pejmürde elbiseleriyle oynayan, topraklar üze-
rinde yuvarlanan, çamurlara batan evlâd-ı fukarâ gâyet sağlam [371] ve 
soğukdan gayr-ı müteesirdir. Bu hâl fukarâ çocuklarının soğuğa, şedâid-i 
hâriciyeye sûret-i dâimede ma‘rûz kalmalarından ve bu yolda her nev‘ 
teʼsîrât-ı hâriciye ile ülfet etmelerinden ileri gelir. Ev içinde sâbit bir harâ-
rete alışmış, fanilalara bürünmüş olan ağniyânın ufak bir sebeble üşüme-
leri ise ülfet eseridir. Soğuk algınlıklarının çoğu sokakda gezinirken değil, 
odada cereyân-ı havâya ma‘rûz bulunmakla olur. 

Bazı âilelerde soğukdan tahaffuz fikri taʻassub derecelerinde ifrâta var-
dırılmışdır. Evet, tahaffuz her cihetle lâzımdır. Fakat soğuğa karşı vesâit-i 
tahaffuziyenin en mühimi uzviyeti şedâid-i hâriciyeye alışdırmak, mukâ-
vemet-i bedeniyeyi ziyâdeleşdirmekdir. Biz bu husûsda bîhûde ve muzır 
bir şiddet ve taʻassub gösteren âilelere evlâdlarını havâ ve ziyâdan mah-
rûm ve şedâid-i hâriciyeden mahfûz bir hâlde büyütmemelerini, bilakis 
çocukları, şiddetli fırtına ve soğuklar müstesnâ olduğu hâlde ve iyice giy-
dirilmek şartıyla, dâimâ açık yerlere çıkarıp gezdirmelerini, havâ aldırma-
larını, bürûdete alışdırmalarını tavsiye etmekden vazgeçmeyiz.
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Riyâzâtın, idman ve harekâtın fâidesi görülmek için tedrîcî ve herkesin 
kuvvetiyle mütenâsib olması lâzımdır. Her yaşda husûsuyla çocuklukda 
beden tedrîcî olarak uzunca süren harekâta alışır. İşte bu ülfet-i tedrîciye 
insânı pek büyük harekât icrâsına, ziyâde bir kuvvet sarfına muktedir kılar. 
Evvel emirde ehemmiyetsiz bir gezintiyi müteʻâkib nefesi tutulurcasına 
soluyup duran bir kimse kendisini yavaş yavaş, alışdıra [372] alışdıra bilâ-
hare sâ‘atlerce yürür de yine yorulmaz. Harekât-ı şedîde ve âniye, riyâzât-ı 
bedeniye-i müfrita pek muzır ve mûcib-i zevâl-i kuvâdır. Ziyâde bir yor-
gunluk, şiddetli baş ağrısı, iştihâsızlık, çarpıntı, ötede beride ağrılar, hattâ 
bazen titreme ve sıtma getirir ki, bunların ilâcı istirâhatdir.

Za‘f icrâ-yı harekâta, idmana mâniʻ değildir. Yalnız za‘îfler gâyet tedrîc 
ile riyâzâtda bulunmalıdırlar. Birdenbire boya çekip uzayan ve oynak yer-
leri ağrıyan, ara sıra çarpıntıdan şikâyet eden çocuklar riyâzât husûsunda 
dâima bir nezâret altında bulundurulmalıdırlar. Riyâzât icrâsında vücûd 
terler, cild üzerinde ter ve yağ ve tuzdan bir tabaka teşekkül eder ki, bu 
tabaka teneffüs-i cildîye mâniʻ olur. İşte bu sebeblerden dolayı riyâzât-ı 
bedeniyeden sonra yıkanıp temizlenmelidir. Hareketin olduğu yere kan 
ziyâde hücûm eder. İşte bu kâʻide-i fizyolojiye îcâbınca riyâzât esnâsında 
dem adalâta çokça hücûm eder. Bu hâlde eğer hazım zamânında riyâzâtda 
bulunulursa miʻde ve em‘âya gitmesi lâzım gelen kan adalâta doğru tevec-
cüh edeceğinden derʻakab hazımsızlık başgösterir. Binâenaleyh harekât-ı 
şedîdeyi hiç olmazsa yemeklerden iki sâ‘at sonraya ta‘lîk etmek muvâfık-ı 
maslahatdır. Harekât ve riyâzât ihtirâkâtı, binâenaleyh netîce-i ihtirâkât 
olan enkâz-ı uzviye ve mevâdd-ı müsta‘meleyi tezyîd etdiğinden husûsuy-
la yazları sıcak mevsimlerde bu mevâddın def‘-i hâcet ile bedenden tard u 
ihrâcına dikkat etmelidir.
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[373] PARAFİN İLE HÜSN-İ ENDÂM

Operatörler, cerrâhlar yalnız öyle aʻzâyı kesip biçmeğe, zannolundu-
ğu gibi insânı alîl ve sakat bırakmağa savaşmıyorlar. Belki hüsn ve ânî 
ve tenâsüb-i endâmı nazar-ı ehemmiyete alarak bıçaklarıyla heykeltırâşlar 
gibi bedâyi‘-güsterâne ızhâr-ı âsâra ve bu sûretle fenn-i cerrâhî ile sanâ-
yi‘-i nefîseyi mezce sarf-ı mesâʻî ediyorlar.

Bir hastalık sebebiyle kesilen veyâhûd çürüyüp düşen burun yerine ke-
mik ve etden hattâ altından tasnî‘-i uzva çalışılıyor. Kesilen ayak yerine 
pek kullanışlı sun‘î bir ayak takılıyor. Çıkarılan göz yerine tabî‘î zannolu-
nacak derecede bir çeşm-i nazar-rübâ takılıyor. Fenn-i cerrâhînin sanâyi‘-i 
nefiseye temâs eden şu‘abâtından biri ortopedidir (san‘at-ı dürüstsâzî). 
Asıl fenn-i cerrâhî ressâmların fırçası, heykeltırâşların kalemi mesâbesin-
de olan mişratıyla âsâr-ı nefîse meydâna getiriyorsa da son zamânlarda 
parafin denilen mâdde de fenn-i cerrâhînin sanâyi‘-i nefîse kısmına pek 
ziyâde hizmet etmeğe başlamışdır.

Vazelinden müstahsil sulb ve az bir harâretde temeyyü‘ eder beyâz bir 
mâddeden ibâret olan parafin husûsî şırıngalar vâsıtasıyla cild altına zerk 
ve sevk edilerek yanaklarla sîne ve gerdenlere mütenâsib ve dilârâ bir dol-
gunluk getirildiği gibi yüzdeki buruşuklar dahi giderilmekdedir. Parafin 
ile âdetâ çamur, çimento [374] ve alçı ile duvar taʻmîr eder gibi beden-i 
insânîde ârızaten zuhûra gelmiş olan delikler ve çatlaklar sıvanıp kapatıl-
mağa ve âdetâ yamalanmağa, kurşunla yâhûd cerrâh bıçağıyla vesâir bir 
sebeble husûle gelmiş olan yara yerlerini (nedbe) setr u ihfâya ve vilâdî ve 
kesbî sû-i teşekkülâtı taʻmîr u ıslâha hattâ ihsâ edilen zevâta sun‘î husye 
i‘mâline muvaffakiyet hâsıl olmuşdur.

Bu fikr-i san‘atkârâne ile fenn-i cerrâhîyi ibtidâ kendisine minnetdâr 
eden zât Avusturyalı bir tabîbdir. Bu zât parafin yerine vazelin kullanmış 
idi. Lâkin bilâhare vazelinin zamânla inkısâm ve tecezzî etdiği ve bu hâlde 
massolunarak zerk edilen mahalden ayrıldığı görüldü. Hâlbuki parafinde 
imtisâs olunmak mehâzîri bulunmadığından bugün kemâl-i muvaffakiyet-
le parafin isti‘mâl edilmekdedir. 
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Demek, eşkâl-i ma‘yûbe-i vilâdiye ve ârıziyeye dûçâr olanlar bundan 
böyle parafin zerki ile iktisâb-ı hüsn ü ân ederek mes‘ûd olacaklardır. Ar-
tık fenn-i cerrâhînin bir san‘at-ı vahşiyâne ve bî-rahimâne değil, bilakis 
sanâyi‘-i nefîse ile mümtezic bir şuʻbe-i âliye-i tıbbiye olduğunda şübhe 
edecek var mıdır?

[375] MİKROBLARLA TENVÎRÂT

Hayvânâtdan bazılarının ziyâ neşretdikleri maʻlûmdur. İlkbahârın latîf, 
tarâvetdâr gecelerinde kırlarda şeb-tâb, şeb-çerâğ dahi denilen âteşböcek-
lerini görmeyen yok gibidir. Denizde kürek çekdikçe husûle gelen yaka-
mozu âlem-i âbdan geççe avdet edenler, gece sandal safâsına çıkanlar elbet 
bilirler. İşte bu, bu parıltı denizdeki hayvâncıkların neşretdikleri ziyâdır. 
Hikemî ve kimyevî birçok muʻâmelâtdan mütehassıl bu teleʼlüʼ ve le-
me‘ân, tabîʻatın dil-firîb ve esrârengiz tezâhürâtındandır. Rivâyete göre 
Saint Dominik ahâlîsi cocuyo isminde dört kanadlı bir nev‘ böceği hiz-
met-i tenvîriyede kullanırlarmış. Havanalılar pırlanta iğne, elmâs sorguç 
yerine siyâh ve kıvırcık saçlarının arasına şeb-çerâğlar korlarmış. Brezil-
yalılar ise bu âteşböceklerini gece yollarını görmek ve yılanları korkutup 
kaçırmak için ayaklarına bağlarlarmış.

Yalnız hayvânlar değil, bir nev‘ bakteriler (mikroblar) da nâşir-i ziyâ-
dırlar. Bu mikroblara "şeb-tâb mikrobu" demek münâsibdir. 

Raphaël Dubois bu bakterilerle âdetâ bir nev‘ usûl-i tenvîr düşünmüş-
dür. Şöyle ki: Tedârük etdiği kürevî bir billûr vazonun içini güherçileli je-
latin ile sıvamış ve bunun üzerine şeb-tâb bakterileri ekmişdir. Bir müddet 
sonra bakteriler çoğalıp bütün [376] jelatin tabakasına yayılmış ve o vakit 
vazonun hey’et-i umûmiyesi mâvi yeşilimsi bir kürre-i muzî᾽e hâline mün-
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kalib olmuşdur. İşte çerâğ (hayâtdâr) ıtlâkına sezâ bu lâmba iki-üç hafta 
durmayıp neşr-i ziyâ ediyor ve bu müddet hitâmında artık sönüyor. Eğer 
jelatin ile sıvanmış diğer bir yeni vazoya buradan bir mikdâr bakteri alıp 
ekilirse tekrâr bir başka lâmba iş‘âl edilmiş olur. 

Maʻa't-teessüf şu güzel, zarîf, idâreli lamba kuvvetsizdir. Derece-i ziyâ-
sı orta olan bir mum kadar tenvîr için bu zî-hayât lambalardan otuzuna ih-
tiyâc olduğu Raphaël'in taharriyâtıyla tahakkuk etmişdir. Bu hâlde bugün 
bu sûret-i tenvîrin tatbîki, bu zî-hayât lambaların isti‘mâli mümkün değil-
dir. Yalnız baruthânelerde grizu gibi mevâdd-ı müşta‘ileyi hâvî maʻden 
ocaklarında bu mikrob lambalarından istifâde olunabilmesi melhûzdur.

[377] SİVRİSİNEK SOKMASININ TEDÂVÎSİ

İntişâr-ı emrâz husûsunda sivrisineklerin, bu müz‘ic ve muhâtaralı ha-
şerâtın ne derece dahl ü teʼsîrleri olduğu bugün artık iyiden iyiye tahak-
kuk etmişdir. Bundan mâʻadâ sivrisinekler yazın o sükûnetli gecelerinde 
gündüzün harâret-i müz‘icesinden, şemâtet-i mütemâdiyesinden kurtulup 
da derin bir istirâhata dalınacağı zamân yüzümüzü, ellerimizi sokup ka-
bartarak bizi hâb u râhatdan mahrûm ederler. Bu kabartılar öyle ehemmi-
yetsiz şeyler olmayıp hâtırı sayılır derecede veca‘-nâk ve ıztırâb-âverdir. 
Bâ-husûs bazı nâzik tenlilerde çıban manzarasını alır ve birkaç gün sulanıp 
kabuklanır. Kabartıların müddetini azaltmak, ağrıyı gidermek ve haşerât 
tarafından ensice meyânına vaz‘ ve idhâl edilmiş olan tohum-ı marazın 
vücûdunu kaldırmak için sokulan mahaller üzerine bir mikdâr tentürdiyod 
yâhûd daha iyisi sâf iyod (4 gram) ve asetondan (10 gram) mürekkeb ilâcı 
sürmeği tavsiye ediyorlar. 
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Erkek sivrisinek
(Yirmi defa büyütülmüşdür.)

[378] Bu ilâcdan sokulan mahal üzerine ince bir fırça ile bir damla dam-
latmalı, ilâc derhâl yayılır ve orada siyâhımsı bir tabaka teşekkül eder. 
İbtidâ veca‘lı bir kaşınma ba‘dehû bir yanma hâsıl ederse de sonra hemen 
hepsi birden zâil olur. İlac akîb-i vahzede tılâ edilmişse iltihâb da sür‘atle 
geçer. Sokulma ile ilâclanma arasından oldukça bir zamân geçmişse kaşı-
ma ile azmış olan iltihâb çabuk zâil olmaz. İlâcdan beş sâ‘at sonra tekrâr 
bir daha sürmelidir. 

Bu ilâcın lekesi cildde 12-24 sâ‘at kalırsa da bu müddet hitâmında sa-
bunla pek kolay izâle edilebilir. 

Erkek sivrisineğin başı
(Kırk defa büyütülmüş.)
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[379] SITMAYA KARŞI TEDÂBÎR-İ VÂKIYE

Yakaladığı kimsenin "boynunu kiraz çöpüne çeviren" sıtmayı ehemmi-
yetsiz bir ârıza, hiçden bir hastalık addetmeyiniz. O kolera, vebâ kadar kor-
kunç bir marazdır. Çünkü kolera, vebâ çok defa hudûd-ı coğrafiye dâhilin-
de icrâ-yı habâset eder. Bir yerde zuhûr etse az çok bir zamân mürûrunda 
bertaraf olup gider. Hâlbuki sıtma dünyânın her tarafında hüküm-fermâ, 
mu‘annid ve âkıbeti vahîm bir hastalıkdır.

Kürre-i arzdaki sıtma musâbîni kolera ve vebâ musâbîninden kat kat 
ziyâdedir. Her hâlde sıtmanın yed-i helâkında gidenler kolera ve vebâ kur-
bânları kadar olsa gerekdir. Kolera ve vebâ hâd, sıtma ise sürüp duran 
ve devâm etdikçe ârızât ve ihtilâtât-ı mühlike husûle getiren müzmin bir 
marazdır. 

Bir mahalde sıtma hâsıl olmak için bir sıtmalı, bir sivrisinek, bir de tat-
lı su bulunmak kâfidir. Sıtmanın [380] Laveran nâmındaki tabîbin kanda 
bulduğu hayvâncıklardan ileri geldiği bugün tahakkuk etmişdir. Bu kan 
hayvâncıklarının sivrisinekden insâna, insândan sivrisineğe geçerek ömür-
güzâr olduğu anlaşıldığından artık sıtmaya karşı tedâbîr-i vâkıye ittihâzın-
da o derece müşkilât kalmamışdır.

Tabâbetde ve hattâ her şeyde muktedâ bih bir kâʻide-i metîne ve umû-
miye vardır. Bir husûs hakkında iyi kötü icrââtda bulunulacağı zamân bu 
husûsa dâir önce mütâlaʻât ve tetebbuʻâtda bulunmak lâzımdır. Sıtmayı 
tevlîd eden laveran huveynâtının sivrisinek ve insânlarda bulunduğu ta-
hakkuk etdikden sonra sivrisineklerin ahvâl-i hayâtiyeleri tetebbu‘ edilmiş 
ve anofel nâmıyla beyâbânda pek sathî çukurcuklar derûnunda umku bir-
kaç parmak kadar olan râkid su birikintilerinde yaşayan bir nev‘le culex 
ismiyle şehirlerde mesâkin arasında fıçılar, havuzlar, arklar derûnundaki 
râkid sularda geçinen diğer bir nev‘i bulunmuşdur. 

Eğer bir tarafdan sivrisineklerin sıtmalıları ısırıp da kesb-i intân etme-
si, diğer cihetden de sivrisineklerin sağlam insânları ısırarak nakl-i intân 
etmesi keyfiyeti men‘ edilebilse herkes sıtmadan kurtulur gider. Bu hâlde 
sıtmanın intişârına mümâna‘at sıtmalı insânların tedâvîsi ile sivrisinekden 
tahaffuzuna, sivrisineğin itlâfı ile insânın sıyânetine mütevakkıfdır. →
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Dişi sivrisineğin başı
(Kırk defa büyütülmüş.)

[381] Sıtmanın tedâvîsi için Mu‘allim Koch'un vaz‘ etdiği usûle tevfîkan 
hastaya on yâhûd on bir gün kadar günde bir defa sabâhleyin bir gram ve-
rilmek üzere kinin i‘tâ edilmelidir. Lâkin bu usûlün tatbîk ve teşmîli pek 
güçdür. Çünkü bir memleketde her sıtmalının mu‘âyene ve tedâvîsi her 
vakitde marazın keşif ve tedâvîsi mümkün değildir. Sıtmanın teşhîsi için 
en emîn →

Sivrisinekleri bitirmek için çukur yerlerde toplanan suların, bataklıkların üzerine 
âdî bir tulumba ile gaz (petrol) sıkılmaktadır.
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olarak mürâcaʻat etdiğimiz kan mu‘âyenesinde her zamân laveran kan 
hayvâncıklarını bulamıyoruz. Nevbet gelmediği zamân bu hayvâncıklar 
ale'l-ekser kanda görülmüyor. Bir de bazı sıtmalılar bir türlü kinin ala-
mıyorlar. Kendilerinde bu devâ-i müessire karşı bir nefret vardır. İkinci 
şıkka yani insânın sivrisineklerden tahaffuzuna gelince; bu da ya cibinlik-
lere ilticâ yâhûd sivrisinek yavru ve yuvalarını itlâf etmek ile mümkündür. 
Sivrisineklerin [382] hummâ-nisâr vahzelerinden kurtulmak için husûsî 
eldivenler, maskeler kullanılmış ve hânelerin pencere ve kapılarına ince 
tel kafesler konmuş, her tarafa cibinlik bezleri gerilmişdir. Sivrisineklerin 
itlâfı için ise sayısız anofel sürfeleri (yavru) bulunan bataklıklardaki otlar 
tamâmen biçildikden sonra durgun sular üzerine âdî bir tulumba vâsıtasıyla 
gaz (petrol) sevk edip ince bir petrol tabakası meydâna getirilmekde ve bu 
ameliyât her on beş günde bir defa tekrâr edilmekdedir. İnce tel kafesler, 
cibinlikler kullanıldığı hâlde hâne derûnunda anofellere nâdiren tesâdüf 
ve petrolleme ile bataklıklarda şu haşere-i muzırra yavruları hemen telef 
olmakdadır. Bu yolda vesâit tahaffuziyenin tatbîki Koch usûlüne nisbetle 
daha müessir ve sehîldir. Tedâbîr-i vâkıye ve tahaffuziyenin bir sûret-i cid-
diyede tatbîk olunduğu memleketlerde sıtma (hummâ-yı nâibe) fevkalâde 
tenâkus etdiği gibi eski musâblar, eski sıtmalılar arasında da nüks keyfiyeti 
yüzde 93,4'den 47 râddesine tenezzül etmişdir.

Beyân edegeldiğimiz şu tedâbîr-i tahaffuziyenin hemen kâffesi tatbîk 
ve netâyic-i hasene istihsâl edilmişdir.

[383] FINSEN

1860 sene-i Mîlâdiyesinde Faroe adalarında tevellüd eden Finsen 
cihân-ı tıbba her cihetden mazhar-ı hüsn-i kabûl ve takdîr olan bir tarz-ı te-
dâvî terk ile 44 yaşında olduğu hâlde geçen sene Kopenhag'da vefât etmiş-
dir. Bu zât fazîlet-mend fenn-i tedâvîde yeni hem de pek iyi bir çığır açarak 
tabâbet ve beşeriyete mühim ve pek kıymetdâr bir tekaddüme-i şifâ-bahşâ 
i‘tâ eylemişdir. Finsen'in hayâtı mesâʻîde sebât, sebât ve devâmında şevk 
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u gayret, teşebbüsâtında ısrâr ve katʻiyet ile hulâsa olunabilir. Finsen te-
nevvü‘-i mesâʻîyi, tahavvül-i mesâliki sevmez, sırf fikir ve meşgale ile 
terakkîyi arardı. Ziyâ üzerine olan tetebbu‘ât-ı meşhûresi bu genç âlimin 
hayâtından son on senesini bel‘ ve massetmiş idi. Finsen tetebbu‘ât-ı vâ-
kıfâne, keşfiyât ve mû-şikâfânesi ile ziyânın kudret-i veleh-resini derk et-
miş bir feylesof, bâ-husûs ziyâdan istifâde tarîkını bulmuş bir tabîb-i te-
ceddüd-perver idi. Bu tabîb-i hekîm ikdâmât-ı câhidânesi ile keşfetdiği 
teʼsîrât-ı ziyâiyenin hüsn-i tatbîkâtını görmek, kuvveden fi‘le çıkarmak 
şeref ve mes‘ûdiyetine nâil olmuşdur. 

Finsen 1894 târîhinde başlayan ilk taharriyâtıyla ziyâ-yı şemsdeki mâvi 
ve menekşe şu‘âʻların iltihâbâta olan teʼsîrâtını ve bu şu‘â‘ların ibtâl ve 
teʼsîriyle iltihâbâtın müddet ve şiddetinin tenâkusunu gösteriyordu. İşte bu 
keşif, bu teʼsîr-i ziyâî çiçeklilerin [384] kırmızı odalarda tedâvîsi lüzûmu-
nu ızhâr etmişdir. Bir sene sonra neşretdiği Müessir Münebbih Gibi Ziyâ 
unvânlı mütâlaʻâtı ile taharriyâtının başka bir safhasını arz ediyordu. Aynı 
senede şu‘âʻât-ı kimyeviyenin mikrobları helâk etdiğine →

Doktor Finsen
Dr. Finsen

ve lüpüs (cild veremi) nâmındaki illet-i mu‘annidenin tedâvîsindeki 
havâss-ı şifâiyesine dâir olan tecârübünü neşretmişdi. Yavaş yavaş ku-
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vars adesâtının isti‘mâli lüzûmunu, tayf-ı şemsden kırmızı şu‘âʻâtın tayy 
u imhâsı ile teʼsîrât-ı [385] harûriyenin tenâkus etmesi keyfiyetini, taz-
yîk-i ihtimâmkârâne ile ziyânın kuvve-i nüfûziyesinin tezâyüdü husûsu-
nu, mükessif ve muzîk adesâtın nezâret-i dâime tahtında bulundurulması 
lüzûmunu dermeyân ediyordu. Sûret-i zâhirede pek basît olan bu beyânât-ı 
âlimâne, maʻlûmât-ı müfîde dâimî bir sa‘y ü sebât, musırrâne bir cehd ü 
ikdâm ile birçok müşâhedât-ı amîka ve müdekkikâne netîcesi iktisâb edil-
miş husûsâtdandır. 

Finsen'in şeref ü liyâkati yalnız tedâvî bi'z-ziyâ usûlünü vaz‘ ve ihdâs 
ile tabâbet ve beşeriyete takdîminde değil, belki etıbbâ-yı cihâna bu usûlün 
tatbîkindeki müşkilâtı, muvaffakiyet ve adem-i muvaffakiyetdeki esbâbı, 
usûl-i ameliyenin müdekkikâne ve vâkıfâne icrâsı lüzûmunu isbât ve irâʼe 
edebilmesindedir. 

Finsen 1896'da ziyânın teʼsîrât-ı fizyolojiye ve devâiyesine dâir teteb-
bu‘âtında devâm için bir tüccârın semâhatıyla Medicinske Lysinstitut nâ-
mında bir müessese meydâna getirdi. Bilâhare etrâfdan birçok muʻâvenet-
ler gördü. Terakkî-perver birçok zevât bu müessesenin devâmı için ibrâz-ı 
himmetden çekinmediler. Bu zât-ı âlî-kadrın âsâr-ı mesâʻîsinin kıymet ve 
ehemmiyeti yüzde 94 nisbetinde tâm ve nâ-tamâm sûretde şifâyâb olan 
729 lüpüslüye dâir istatistiğini neşretdiği vakit anlaşılmış ve lüpüs gibi 
mu‘annid ve gayr-ı kâbil-i eşfâ bir marazda husûle gelen muvaffakiyetden 
dolayı Finsen hayretlerle takdîr ve tebrîk edilmişdi. 

Finsen'in keşfiyâtındaki ehemmiyeti, mesâʻîsindeki ulviyeti, teşeb-
büsâtındaki büyüklüğü anlayıp takdîr edebilenlerin bu âlim-i rûşen-zamîri 
kemâl-i safvet ve hulûsla selâmlayacakları ve daha kendisinden pek çok 
hizmetler beklendiği bir çağda ziyâ‘ına durup durup teessüf edecekleri ta-
bî‘îdir.

[386] SERATÂNIN SERUM İLE TEŞFİYESİ

İnsânları mahv u perîşân, hâk ile yeksân eden amansız derd-i devâ 
nâ-pezîrlerden biri, belki de birincisi, seratân denilen verem-i habîsdir. Bu 
müdhiş veremden korkup telâş etmeyen, seratân nâmını, "incitme beni!" 
emr-i şedîdini işidip de titremeyen kalmamışdır. Beşerin, karşısında bir 
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sûret-i şedîdede lerzenâk olduğu bu verem-i habîse dâir edilecek sûret-i 
müdâfaʻaya pek büyük ehemmiyet vermesi ve ezmine-i kadîmeden beri 
her asırda ulemâ-yı tıbbın bu husûsda mesâʻî-i azîmede bulunması pek ta-
bî‘îdir. Bânî-i mülk-i tabâbet, pîr-i ehl-i san‘at olan Bokrat'dan beri seratâ-
nın tedâvîsi için hayvânî, cemâdî, hayâlî birçok mu‘âlecât, hâtır u hayâle 
gelmez envâ‘-ı usûl-i müdâvât beyân ve tatbîk olunmuş ve fakat hiçbirinin 
bir netîce-i haseneye iktirân etmediği teessüfler, teessürlerle görülmüşdür.

On dokuzuncu asr-ı milâdî evâhiri ile asr-ı hâzır evâilinin cilvegâh ol-
duğu terakkiyât-ı azîme-i medeniye ve keşfiyât-ı âliye-i ilmiye içinde se-
ratânın tedâvîsi için de pek ziyâde ümîd-bahşâ bir-iki vesâit-i şifâiye keşf 
ü ihdâs edilerek âlem-i tıbda takdîr ile karışık bir velvele-i menn ü mesâr 
uyanmışdır. Bu vâsıta ve bu usûller röntgen ve radyum şu‘âʻâtı ve serumla 
icrâ-yı müdâvâtdır. 

Bakteriyoloji fenni kendine hâs bir ciddiyet-i müşkil [387] ber-endâzâ-
ne ile esbâb-ı mükevvene-i emrâzı keşf ve birçok ilel-i intâniyenin başka 
başka olan avâmil-i müessire-i mâddiyelerini bulup âleme iʻlân ve pek 
çok emrâzın mikrob denilen asgar-ı suğrâ uzviyâtın taht-ı teʼsîrinde husû-
le geldiğini beyân etdiği zamân  -ki on dokuzuncu asr-ı mes‘ûd evâhiri-
dir-  her hastalığa mahsûs mükevven-i maraz bir mikrob bulmak arzû-yı 
şedîdinde bulunan etıbbâ, emrâz-ı mikrobiye gibi bir noktadan uzviyetin 
mahâll-i sâiresine sirâyet ve intişâr etmek cibilliyetini ızhâr eden seratâ-
nın da husûsî bir mikrob taht-ı teʼsîrinde husûle geldiği fikrine zâhib ola-
rak bu verem-i habîsin mikrobunu taharrîye ve bu yolda ciddî tetebbuʻâta 
koyulmuşlar ve seratân parçalarıyla derûnunda bazen tahassul eden lübbî 
mâddeyi hurdebîn altında mütâlâ‘a, bu lübden, bu parçalardan kültürler, 
telkîhler, kuplar yaparak mesâʻî-i azîmeye sarf etmişlerdir.

Etıbbânın bir ümîd-i pür-emelle taharriyâta daldıkları bir zamânda her 
tarafdan yalan yanlış neşr u işâ‘a olunan birçok efkâr ve muhakemât artık 
sımâh-ı âlemi bîzâr etmeğe başladı. Kâh seratânda amipler, koksidiler, gre-
garinler vesâir protozoairler gibi huveynât sebeb-i maraz olarak gösterildi, 
kâh hurdebîn tahtında meydân-ı taharrübde tesâdüf olunan bir coccus, bir 
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basil, gregarinler müsebbib-i maraz gibi hüküm ve ithâm olundu. Erbâb-ı 
taharrînin bir kısmı seratânın istihâle etmiş hücerâtını huveynât zannetmek 
gibi bir girîve-i hatâya sapmış, bir kısmı da mütekarrıh seratânların derû-
nuna hâricden nüfûz eden bazı bî-günâh mikrobları ithâm etmişdi.

Bu meyânda birkaç ay evvel ale'l-umûm cerâid-i tıbbiye ve beynelmi-
lel [388] matbûʻât-ı umûmiyede mübâhasât ve münâkaşât-ı azîmeye bâdî 
olan ve âlem-i medeniyetin kâffe-i nikâtında bir intibâ‘-ı amîk hâsıl ve bir 
şu‘le-i ümîd îkâd eden Paris meşâhîr-i cerrâhîninden Doyen'in keşfiyât ve 
beyânâtından ve seratân mikrobları ile seratâna karşı istihzâr etdiği şâfî bir 
serumdan ve bu bâbda neşrolunan maʻlûmât ve mütâlaʻâtdan bahsi münâ-
sib addeyledik.

Doyen mukaddemâ evrâm-ı habîseyi bakteriyoloji nokta-i nazarından 
mütâlaʻa ederken bir nev‘ mikrob keşfetmiş ve ismine micro-coccus neo-
formans deyip bu mikrobları evrâm-ı habîsenin esbâb-ı mükevvenesi ad-
deylemişdi. Kâşif, kendi isminin izâfesiyle "Doyen coccusu" nâmıyla dahi 
zikredilen mikroblarını husûsî bir sûretde istihzâr edilen et sularına zer‘ ile 
yetiştirmeğe muvaffak olmuş ve bu et sularından da seratâna karşı şâfi bir 
serum istihsâl etmişdir.

Doyen'in muvaffakiyeti her keşif ve ihtirâ‘ın bidâyetinde olduğu gibi 
münâkaşât-ı şedîdeye sebebiyet vermişdir. Bâ-husûs Doyen'in zengin bir 
Amerikalı madamı bir meblağ-ı azîme mukâbil îcâd etdiği serumla tedâvî 
edip de bilâhare hastanın vefât etmesi üzerine tahaddüs eden daʻvâ cerâid-i 
yevmiyeye düşdüğünden artık her yerde bu serumdan bahsedilmiş ve dûr u 
dırâz güft ü gûlar hâsıl olmuşdur. Husûsuyla Doyen'in 1904 senesi Teşrîn-i 
Evvel'inde Paris'de in‘ikâd eden Cerrâhî Kongresi'ne verdiği muhtıra bu 
bâbda gâyet şiddetli mübâhasât ve münâkaşâta sebebiyet vermişdir.

Doyen bu keşifle kendisine birçok mu‘ârız kazandı. [389] Mu‘ârızlar 
ne müvellid-i seratân bir mikrobun keşfine ne de şâfî-i seratân bir serumun 
îcâdına inanmadılar. Hâlbuki Doyen →
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Fransa meşâhîr-i cerrâhîninden Doktor Doyen

fikrinde ısrâr ile serum isti‘mâl ederek istihsâl etdiği netâyic-i serîriye-
yi beyâna savaşmışdır. Doyen istihzâr etdiği muzâdd-ı seratân-ı maslın 
evrâm-ı habîsenin edvârı üzerine [390] teʼsîr etdiğini ve seratânı hâlet-i  
ric‘iyeye ilkâ etdiği gibi gayr-ı kâbil-i ameliye olan evrâmı küçültüp 
kâbil-i ameliye bir hâle getirdiğini ve bazen ise büsbütün mahv u izâle 
etdiğini ve artık hiç de nüks görülmediğini iddiʻâ edip durduğundan bu 
usûl-i müdâvâtın bir kontrol tahtında tatbîki ile netâyicinin bi'l-müşâhede 
zabt u kaydını tensîb ve bu husûs için Netter, Variot, Tourrette gibi etıb-
bâ-yı mütemeyyize ve Pasteur Müessesesi mütebahhirîn-i meşhûresinden 
Metchnikoff intihâb ve ta‘yîn olundu. 

Nazar-ı teftîş ve mu‘âyeneden geçirilecek husûsât: 
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1. Doyen'in iddiʻâ etdiği gibi bir mikrob var mıdır?
2. Varsa, şimdiye kadar keşfolunan muhtelif mikroblardan büsbütün 

başka mıdır?
3. Ayrı ve başka mikrob ise, müvellid-i seratân hâssasına mâlik midir?
4. Müvellid-i seratân ise ondan şâfî-i seratân bir serum istihsâl edile-

bilir mi?
Bu suâllerden iki evvelkilerin tedkîki nisbeten kolay ise de üçüncü ve 

dördüncüsünün cevâbı uzun bir zamâna, aylara belki de yıllara muhtâcdır.

1902 senesinde Calmette, Doyen'in micro-coccus neoformans nâmını 
verdiği mikroba dâir tetebbu‘ât-ı bakteriyolojiye[yi] icrâ ederek ber-vech-i 
âtî beyânâtda bulunmuşdur: 

"-Doyen'in bulduğu micro-coccuslar evsâf-ı mahsûsa-i mümeyyizeyi 
hâvî bir cins stafilikokdur. Şekil ve cesâmeti ister [391] mâyi‘, ister sulb 
evsâtda olsun dâimâ beyâz stafilokokların aynıdır. Peptonlu jaluz üzerin-
deki zer‘lerin kolonileri bârizesiz, beyâz sincâbî ve yeknesakdır. 36 dere-
ce-i harâretde 24 sâ‘at zarfında mebzûlen neşv ü nemâ bulurlar. Patates 
üzerinde ancak iki veya üç günde neşv ü nemâ bulurlar ve gâyet ince beyâz 
ve lâmi‘ bir verni tabakası hâlindedir. Jelatini batî sûretde temeyyü‘ eder. 
Mu‘tedil, az hâmızî, gliserinli bir et suyunda iki-üç günde mütecânis bir 
bulantı ile sathında bir gışâ hâsıl eyler. Bu gışâ kabın ka‘rına nüzûl edip 
yerine yeniden bir daha teşekkül eder. Sütde de sühûletle teşekkül ve sütü 
48 sâ‘atde tahsîr ederse de cübn-i mütehassiri hazmetmez. Et suyunda-
ki eski zer‘ler bazı kîhlarda hissedilen husûsî bir râyiha neşrederler. Bu 
zer‘ler 100 dereceye teshîn olunursa bu râyihayı neşreden mâdde-i tayyâre 
tebahhur ve tayerân etdiğinden râyiha zâil olur. Gram alır ve bütün anilin 
esâslı mevâdd-ı mülevvene ile televvün eder".

1904 senesi Kânûn-ı Evvel'inde Metchnikoff da bu mikrob üzerine şu 
yolda mütâlaʻâtda bulunmuşdur:

"-Doyen tarafından istihsâl olunup gözümün önünde muʻakkam boru-
lara vaz‘ edilen seratân parçalarından yapdığım zer‘lerin birçoğunda sâf 
hâlinde Doyen mikrobunu buldum. Bunlardan yalnız bir dânesi mu‘ak-
kam kalmışdır. Bir-iki dânesinde de streptekok ve mâvi kîh basili bulun-
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du. Fakat bunlar mütekarrıh seratân idi. Doyen mikroblarını sâf hâlinde 
i‘tâ edenler takarruh etmemiş meme seratânları idi. Bu mikroblar mücâvir 
ukadât-ı lenfâiyenin zer‘iyle de neşv ü nemâ buluyor.

[392] Doyen'in servisi hâricinde dahi tetebbu‘âta devâm ederek yine 
Doyen mikrobunu sâf olarak istihsâl etdim. Bu mikroblarda Doyen'in 
beyân etdiği evsâfın hepsini müşâhede etdik. Doyen mikrobları cildin 
kesîru'ş-şekl coccuslarına pek ziyâde müşâbih iseler de yine beynlerinde 
bir-iki evsâf-ı mümeyyize mevcûddur. Bu mikrobların müvellid-i seratân 
olmasına gelince; bunun tedkîki müşkil ve uzun bir zamâna mütevakkıfdır. 
Cihet-i serîriyesi ise cerrâh ve tabîb olmadığından bana âid bir mesʼele 
değildir. Bununla berâber, Doyen'in serîriyâtında iki mâh müddet zarfında 
serum şırıngasıyla birçok seratânlıların kesb-i salâh etdikleri meşhûdum 
olmuşdur".

Bahriye Merkez Hastahânesi Emrâz-ı Ayniye Tabîbi Ferîk sa‘âdetlü Elyas Paşa 
hazretleri

S. Exc. Le Dr. Elias Pacha

Doyen'in beyânâtını tasdîk eden bu iki muhtıra şimdiye kadar keşfo-
lunan her nev‘ mikrobdan ayrı micro-coccus neoformans  nâmında bir 
mikrobun mevcûdiyetinde şübhe bırakmazsa da bunun müvellid-i seratân 
olduğunu meşkûkleşdirir. Hâlbuki Doyen'e kalırsa bu mikrob yalnız mü-
vellid-i seratân değil hattâ verem-i afelî, verem-i lenfevî-i afelî, adenom, 
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mikrob gibi evrâmı dahi tevlîd eder. Çünkü Doyen ibtidâ bu mikrobları 
kelblerden istîsâl eylediği [393] muhtelif tabîʻatdaki evrâmda bulmuşdu 
ve diyor ki, evrâmın sür‘at-nümâ ve vehâmeti ne kadar ziyâde ise bu mik-
roblar o kadar ziyâde bulunur Doyen bu keşfiyâta istinâd ederek bütün 
neo-plazmaların esbâb-ı mükevvenesinin vahdetine kanâʻat getirmişdir.

Serum mesʼelesinin tedkîkine gelince; Doyen kendi serumuyle 120 
hasta tedâvî etmiş, bunların bir kısmında seratân, bir kısmında verem-i 
afelî ve bir kısmında ise verem-i lenfevî-i afelî mevcûd imiş. Bir kısmı 
kâbil-i ameliye, bir kısmı ise pek vahîm ve gayr-ı kâbil-i ameliye imiş. 
Bunların bir kısmı şifâyâb olmuş ve bir kısmı ise hacmen küçülüp mahdûd 
ve müteharrik bir dereceye, maʻamâfîh kâbil-i ameliye bir hâle gelmişdir. 
Cerrâhî Kongresi tarafından nasb u ta‘yîn edilen hey’et-i ilmiye dahi bu 
beyânâtı tasdîk etmişdir. 

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Serîriyât-ı Ayniye Muʻallimi Mîralây izzetlü Esad 
Beyefendi

M. le Prof. Essad Bey

Maʻa't-teessüf bu kadar tetebbuʻât ve münâkaşâta rağmen asıl mühim 
olan mikrobların seratâna mahsûs müvellid-i maraz mikrob olup olmama-
sı ve i‘tâ etdikleri serumun evrâm-ı teşekkül-i cedîdi işfâ edip etmemesi 



1928

keyfiyetleri ta‘ayyün edememiş ve bunun uzun bir zamâna, hayvânlar üze-
rinde telkîh ve zerkât icrâsı usûlüyle güç bir sa‘y-i fennîye [394] mütevakkıf 
olduğu tahakkuk etmişdir. Maʻamâfîh Doyen'in bu iki iddiʻâsı şimdiki teteb-
bu‘âtla gayr-ı kâbil-i kabûl olduğundan Fransa Cerrâhî Meclisi Berger, Kir-
misson, Nélaton, Delbet gibi e‘âzım-ı cerrâhîni bu mesʼele-i mühimmenin 
tedkîk ve tetebbu‘uyla mükellef kılmışdır ki, onların netâyic-i tedkîkâtını 
bir-iki seneden evvel beklememek îcâb eder. Şu serum seratânı büsbütün 
teşfiye etmese bile, eğer micro-coccus neoformans  hakîkaten müvellid-i se-
ratân ise bu mikrobun keşfiyle tedâvî-i seratân husûsunda silm-i tabâbetde 
büyük bir hatve atılarak yüksek bir kademeye su‘ûd edilmişdir.

[395] VAKİTSİZ VE EKSİK DOĞAN ÇOCUKLARI NASIL 
YAŞATIYORUZ?

Doğan ve doğacak çocukları hastalıkdan, ölümden muhâfaza etmek bir 
memleketin en müfîd ve en mühim vezâifindendir. Bugün cihân-ı mede-
niyetin her tarafında vakitsiz, eksik, za‘îf ve nâ-tüvân doğan, yaşamak-
dan ziyâde ölmeğe meyyâl olan çocukları fen ile, ihtimâm ile yaşatmağa, 
yaşamağa kâbil ve muktedir olarak doğup da cehl ü gaflet ve noksân-ı 
himmetden dolayı ölmek tehlikesine ma‘rûz bulunanları da iyi ve yolunda 
besleyip büyütmek ile kurtarmağa çalışıyorlar. Bu husûsda sarf edilecek 
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himem ve mesâʻî doğrudan doğruya menâfi‘-i milliye ve âmâl-i insâni-
yet-perverâneye âid ü râci‘dir.

Her memleketde, husûsuyla İngiltere'de her sene mikdâr-ı ahâlî art-
makdadır. Fransa'da bile senevî 2,89 nisbetinde bir tezâyüd-i nüfûs var-
dır. Fakat bu tezâyüd-i nüfûs yalnız tevellüdât ile değil, doğan çocukların 
ölümden sıyânetiyle de kâimdir. Hemen her memleketde her sene birçok 
tevellüdât ile berâber birçok da telefât ve vefeyât husûle gelmekdedir. 
Fransa'da her sene daha ilk yaşını bitirmemiş 150.000 kadar çocuk helâk ü 
hebâ olmakdadır. Hiçbir yer de hiçbir sinn-i mevt bu kadar ağır bir sûretde 
cizye-güzâr değildir. 

Kuzuları, sâir hayvânât yavrularını zebh etmeğe acıyoruz da niçin daha 
nâfiʻ ve daha sevimli olan mini mini insân yavrularının helâk olmalarına 
karşı bir çâre düşünmüyoruz ve bebekleri muhâfaza →

Haydarpaşa Hastahânesi 
etıbbâsından Kehhâl Mîralây 

izzetlü Dikran Beyefendi
M. le. Dr. Dicran Adjemian Bey

[396] Kehhâl Doktor Esmeryan 
Efendi

M. le. Dr. Esmerian

ve sıyânet için lâzım gelen esbâb u vesâile tevessül etmiyoruz? İleride 
adam olup üzerinde doğduğu toprağa, belki de bütün insâniyete fâidesi 
dokunacak, ulûm ve fünûna hizmet →
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Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Serîriyât-ı Ayniyesi'ne meʼmûr 

Kolağası İhsan Ahmed Bey

Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i 
Şâhâne ve Gülhane Hastahânesi 

Serîriyât-ı Ayniye Mu‘allimi 
Kolağası Ziya Bey
M. le Prof. Zia Bey

[397] edebilecek olan şu yavruların göz göre [göre] mahv u ihlâkindeki 
günâh-ı vebâl, muhâfaza-i nesl ve nüfûsdaki ihmâl ü tekâsülden ileri gelen 
ağır mesʼûliyet kısmen bize de terettüb etmez mi?

Bugün tabâbet-i hâzıra, husûsuyla hıfz-ı sıhhat vefeyât-ı etfâli azaltma-
ğa, tenkîse muvaffak olmağa başladı. Bizim için yalnız esbâbına tevessül 
ve teşebbüs kalıyor. Bugün maʻlûmumuzdur ki, vefeyât-ı etfâlin üçde biri 
çocukların yolunda beslenememelerinden, vâlidelerin tedbîrsizliklerinden, 
sütninelerin gaflet ve cehlinden ileri geliyor. Anne sütünden mahrûm kalan 
çocuklara umûmiyetle ta‘kîm olunmuş süt verilse her sene 150.000 çocuğu 
telef olan bir memleketde 50.000 kadarının pençe-i mevtden kurtarılabile-
ceği ihsâiyât ile tebeyyün ve teeyyüd etmişdir. Birçok defalar tekrâr etdiği-
miz vech ile çocuğa öyle gelişi güzel bakılmaz. Çocuğa bakmak bugün bir 
usûl, bir kâʻide-i fenniye tahtına girmiş ve âdetâ nâzik ve mühim bir san‘at 
hâline konulmuşdur. Vâlideler bu san‘ata iyiden iyiye vâkıf olmalıdırlar. 
Fevâidi hakkında ayrıca bir makâle yazdığımız "Muʻâmele-i Nevzâdgân" 



1931

vâlideler için birer amelî çocuk büyütmek mektebi gibidir. Bu müessesele-
rin icrââtı yavrucağızını iyi ve yolunda büyütmek isteyen ve fakat bu gibi 
tedâbîr-i fenniyeden bî-haber olan fakîr vâlidelere muʻâvenet etmekden 
ibâret ve son derece basît tedâbîr-i tahaffuziyedir. Mu‘allim-i muhteremim 
Budin'in himemât-ı müşkil ber-endâzânesiyle teʼsîs olunan bu müessesât-ı 
hayriye bugün yalnız Fransa'nın değil, belki bütün cihânın her tarafına ya-
yılıp ta‘ammüm etmekdedir.

[398] Tıbbın keşfiyât ve icrâât-ı ahîresinden istifâde ile her tarafda vak-
tinden evvel doğan cılız çocukların da kurtarılmalarına çalışılmakdadır. 
Za‘îf doğan, taʻbîr-i fennîsi ile za‘fiyet-i vilâdiyeye dûçâr olan çocukla-
rın aʻzâ-yı bedeniyeleri teşekkül-i tâmma vâsıl olmadıkları için vezâif-i 
hayâtiyelerini matlûb-ı tabî‘î derecesinde îfâ edemezler. Bu gibi çocuklar-
da hemen her vazîfe hafîf, sathî ve nâkısdır. Çocuk memeyi ememez. Hattâ 
ağzına süt dökülse bile yutamaz. Henüz hâm iken koparılmış meyvelere 
benzeyen ve hayât-ı dâhil-i rahmîleri esnâsında nisâb-ı tabî‘îsini bulmadan 
doğan bu çocukların harâret-i garîziyeleri de 37 dereceden aşağıdır. Harâ-
retlerinin çok defa 34 hattâ 32 dereceye kadar indiği görülür. 

Evvelleri bu yolda doğan çocukların hemen hepsi de sarf edilen ih-
timâmât-ı adîdeye rağmen telef olup gidiyorlardı. Bu tâli‘siz yavrucakların 
ma‘rûz oldukları en büyük tehlike harâretin noksânıdır. Sonraları bunların 
husûsî küvezlerde (kuluçkalık) büyütülmeleri düşünülmüşdür. 

Küvezi ilk önce on altıncı asr-ı Mîlâdînin evâsıtında İtalya hukemâsın-
dan Foritinius Liçeti kendi oğlunun hayâtını kurtarmak için kullanmışdır. 
Foritinius o vakit Mısır'da tatbîk edilen kuş yumurtalarından sınâ‘î kuluç-
ka çıkarmakdan ibâret olan bir usûlü taklîd etmiş idi. Sonra, 1835 sene-i 
Mîlâdiyesinde Petersburg Sarây-ı İmparatorîsi etıbbâsından Von Dohl sı-
cak su cereyânı ile ısıtdığı küvezi kullanmağa başladı. Daha sonra 1880 
senesinde Mu‘allim Tarnier [399] asıl işe yarar ve kullanışlı küvezler yap-
tırmağa muvaffak oldu. Bugün bu küvezlerle birçok eksik hayâtlar itmâm 
ediliyor ve birçok cılız ve müheyyâ-yı memât mini mini vücûdlar rahm-i  
mâderden sınâ‘î bir vasat-ı sıyânete tevdî‘ ve teslîm olunuyor. Küvezler 
tahtadan yapılmış dolâblardan ibâret gâyet basît ve kullanışlı şeylerdir. 
İçerileri ispirto lambasıyla ısıdılıyor. Bu küvezlerde çocukların hem de-
rileri hem de akciğerleri dâimâ sıcak havâ ile temâsda bulunduruluyor. 
Küvezlerin sıcaklığı îcâbına göre 30-37 derece arasında tutuluyor.
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Vakitsiz ve eksik doğan çocukların tahlîsi zavallıları yalnız küvezlere 
kapamak ile olmaz. Bu mini minileri aynı zamânda mikdâr-ı kâfi yedirip 
içirmek de lâzımdır. Emmesini, yutmasını bilemeyen bu nâ-tüvân yavru-
cakları öyle kendi hallerine bırakmamalı ve îcâb ederse burunlarından süt 
akıtarak beslemeli. Şimdi:

"-Ââ, hiç çocuk burnundan beslenir mi?" diyeceksiniz. Evet beslenir, 
hem de güzel güzel beslenir. Şöyle ki, bebeği sıcak dolâbından alıp so-
banın karşısına oturtmalı, gövdesini dizler üzerine koydukdan ve başını 
büsbütün arkaya doğru sarkık bulundurdukdan sonra bir kaşık ile sütnine 
sütünü yâhûd ta‘kîm olunmuş inek sütünü yavaşça burnunun deliğine bo-
şaltmalı, süt burundan boğaza akar, oradan kızılcığın arka duvarını taʻkîb 
ederek miʻdeye vâsıl olur. Bu hâlde çocuğun gırtlağına, genzine süt kaç-
mak tehlikesi yokdur. Yalnız verilecek süt önceden ısıdılmış olmalı ve her 
defasında [400] bir veya iki kaşık süt vermeli ve bu burundan besleme her 
iki sâ‘atde bir tekrâr edilmelidir. 

İşte âdetâ "sınâ‘î bir rahim" ıtlâkına sezâvâr olan bu gehvâre-i nev-zemîn-
de bebek iki-üç hafta kadar ârâm-güzîn oldukdan sonra iktisâb-ı kuvvet ve 
hayât etmeğe başlar ve nihâyet bu dar yuvadan hoşnûd olmadığını feryâd-ı 
bî-sebeble anlatır. Bundan çocuğun küvezin hâricinde yaşamağa isti‘dâd 
kesb eylediği anlaşılır ve bundan böyle o cılız bebek de diğer çocuklar 
gibi bir beşikde veya beşik yatakda beslenip büyütülür ve artık hakîkaten 
nevzâd, yeni doğmuş bir yavrucak olur gider.
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[401] BAZI MİKROBLAR HAYÂT VE MENFAʻATİMİZE 
HÂDİMDİRLER.

Cisim ve cürmleri gözle görülmeyecek kadar küçük fakat çok defa 
teʼsîrleri, kuvve-i tahrîbiyeleri kruppe toplarından daha müdhiş olan mik-
robları, şu uzviyât-ı hurdebînîyi müdâfaʻaya kalkışmak mantıksızlık ad-
dedilecek ve böyle bir teşebbüse pek çokları beyân-ı hayret eyleceklerdir. 
Fakat hakîkat-i hâlde birçok mikroblar hayâta düşman iseler de bir kısmı 
da sıhhate hâdim ve hayâta lâzımdır. 

Mikrob denilince fikrimize gözle görülmez, milyarlarca müdhiş ve 
mühlik mevcûdât gelir. Bir veremlinin manzara-i hüzn-âveri, kolera istîlâ-
sı zamânlarında sokaklarda yekdiğerini te‘âkub edip duran cenâze alâyla-
rı, na‘ş kârbânları, kuşpalazına tutulmuş bir yavrucağın ıztırâb-ı dil-hırâşı 
göz önünde tecessüm eder. Çünkü fikrimizce mikrobdan iyilik gelmez. 
Hâlbuki iş öyle değil. Fünûn-ı hâzıra mikrobların da bize birçok hizmetle-
ri, menfaʻatleri olduğunu da meydâna çıkardı.

Bazı âileler kıvırcık salatanın her yaprağı üzerinde müteʻaddid mikrob 
orduları bulunduğunu öğrendiklerinden beri salata yemekden vazgeçtiler. 
Mikrobu bilip tanıdığmız günden beri bardakların üzerini iyice kapamağı, 
su şişelerinin ağızlarına birer kapak geçirmeği unutmuyoruz. Evlerimizde 
ara sıra tathîrât-ı fenniye icrâsına başladık. Hâsılı başımıza türlü türlü işler 
[402] açdık. Hattâ son zamânlarda paraların, banknotların bile tathîrât-ı 
tıbbiyeye tâbiʻ tutulmasını arzu etdik. Zâten eski zamânlardan beri mik-
robdan olmasa bile eserinden ve bu esere bâdî esbâb-ı hayâliyeden kork-
makdayız. Meselâ evvelleri de bardakları açık bırakmazdık. Çünkü açık 
kalan bardağa şeytân tükürürmüş! Bizde mekrûh addolunan birçok ahvâl 
vardır ki, bugünkü mikrob fennine tamâmen mutâbıkdır. Fakat bu hâller 
biraz müfritâne ve mübâlağakârâne sayılsa bile yine haklıyız. Çünkü her 
şey, her mâdde mikrobların vâsıta-i intikâl ü intişârı, emrâzın sevâğ-ı sirâ-
yetidir. Evet, mikrob çok defa muzır ve mühlikdir. Vücûdumuzun düş-
manıdır. Bunu bilmek ve hayât ve sıhhatimizin hıfz u sıyâneti için onlar-
dan tevakkî yolunu öğrenmek akdem-i vezâifimiz ise de bazı mikrobların 
fevâid ve muhassenâtını inkâr etmek de büyük bir insâfsızlıkdır. 
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Yeraltında kara ve müncemid bir dere gibi ötede beride uzanıp giden 
maʻden kömürü mikrobların eser-i faʻâliyet ve ma‘rifetidir. Bir kere maʻ-
den kömürünün altın ve gümüşden daha kıymetdâr ve "san‘at ekmeği" sı-
fatını ahza bi-hakkın lâyık u sezâvâr olduğunu tahattur ediniz. Sonra da 
böyle bir cevher-i kıymetdâr ve semînî mikrobların, o yorulmak bilmez 
işçilerin meydâna getirdiklerini düşününüz. Maʻden kömürü yeraltında 
kalan eşcâr ve nebâtâtın yüzlerce asırlardan beri bir nevʻ tahammür netî-
cesi olarak mütemâdiyen istihâle etmesiyle hâsıl olmuşdur. Tahammür ise 
mikrobun, bu görünmez mahlûkâtın eser ve kârıdır.

Şehirlerimizin telvîs ve devâm-ı mevcûdiyetimizi, sıhhat ve hayâtımızı 
[403] berbâd eyleyen her nev‘ televvüsât ve fazalât mikrobların ef‘âl-i ta-
hammüriyeleri ile dûçâr-ı istihâle olmakda ve mütemâdiyen gayr-ı muzır 
bir hâle ifrâğ olunagelmekdedir. Saprofit (hastalık hâsıl etmeyen) mikrob-
lar lâşelerin tefessüh ve tahallüllerine ve bu sûretle ecsâd-ı müteʻaffinenin 
izâlesiyle sıhhat-i umûmiyeye hizmet etmekdedir. Bir kere düşünülsün. Bu 
mikroblar lâkayd durarak ibrâz-ı faʻâliyet etmeseydiler bugün her tarafı 
na‘şlar, lâşeler kaplayacak, kabristânlar şehirleri, memleketleri mahv u 
istîlâ edecek ve bütün rûy-ı zemîn vâsi‘ bir mezâristâna dönecek, emvât-ı 
mahlûkât zevi'l-hayâtı çiğneyecek, memât hayâtı boğacak idi. Teşekkür 
olunur ki, mikroblar ecsâd-ı bî-hayâta hücûm ile tahallülâtı kolaylaştır-
makda ve idâme-i hayâtımız şerâitini ihzâr etmekdedirler.

Şehirden dışarı çıkalım. Çayırların, meşcerelerin, zümürridîn manza-
rası, ezhârın tarâvet ü letâfeti, havânın sâfiyet ü ciyâdeti hep mikrobla-
rın eser-i himmetidir. Çünkü nebâtâtın idâme-i hayâtı da hayvânât gibi 
tegaddîye vâbestedir. Nebâtât o kara toprakda arayıp bulduğu mevâdd-ı 
gıdâiyesini kökleriyle çekerek uzviyetine idhâl ve bu sâyede tegaddî eder. 
Fakat mevâdd-ı gıdâiyenin köklerle çekilip emilebilecek bir hâle gelmesi 
lâzımdır. İşte bu fi‘l ve keyfiyeti mikroblar derʻuhde etmişdir. Mikroblar 
mevâdd-ı uzviyeyi tahammürâta dûçâr ederek nebâtâtın esâs gıdâsı olan 
azotiyetleri meydâna getiriyorlar. Hâlbuki bu fi‘l-i tahammür vukû‘a gel-
meseydi mevâdd-ı gıdâiye cüzûra senelerce mulâsık kalırdı da yine ne-
bâtât bedenlerine muhtâc bulunduğu mevâddı çekemez ve bu vech ile 
devâm-ı hayâtı kâbil olamazdı. Hayât-ı nebâtât devâm [404] edemeyince 
yeşillikler, o latîf manzaralar, o ciyâdet-i havâ hep mahv u tebâh olurdu. Ot 
olmayınca ot yiyen hayvânlar nasıl yaşarlar? Ot ile yaşayanlar olmayınca 
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onlarla geçinen ekl-i lühûm hayvânât ne yolda idâme-i hayât edebilirdi? 
Demek, mikrob olmasaydı bütün rûy-ı arzda derin ve kabrî bir sükût hü-
küm-fermâ olacakdı.

Fukarâ ekmeği makâmında olup pek çok işimize yarayan patates bir 
nev‘ mikrobun teʼsîriyle hâsıl olmuş yumrulardan (evrâm) başka bir şey 
değildir. Patates âdetâ nebâtî bir seratândır. Ama onun gibi habîs değil, 
nâfi‘dir. 

En umûmî gıdâmız olan ekmeğin ihzârına bile mikroblar hizmet edip 
durmakdadırlar. Herkes bilir ki, ekmek yapmak için un su ile istihzâr olu-
nan hamur iyice yoğuruldukdan sonra biraz mâya ilâvesiyle tahammür et-
dirilir. İşte mâya ve hamîre nâmlarıyla yâd olunan bu küçük uzviyetler de 
mikrobdan başka bir şey değildir. Mâyalar ekmekçilerin yanlarında san‘at 
tahsîli için aylıksız çalışmakla berâber çalışmadan usanmayan çıraklar gi-
bidirler.

Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne Emrâz-ı Üzniye ve Hanceriye Mu‘allimi Ferîk 
sa‘âdetlü Şefik Paşa hazretleri

S. E. le Prof. Chéfik Pacha

Yoğurdu, şırayı, bozayı, sirkeyi, peyniri, kefîri, kirşi iʻmâl edip bize 
takdîm eden yine mikroblardır.

[405] Derûn-ı bedenimizde envâ‘ı muhtelif külliyetli mikroblar hayât-
güzâr olmakdadırlar. Âdetâ her beden-i insânî, derûn u bîrûnu mikroblarla 
memlû bir mahşerdir. Mikroblar miʻdeye idhâl edilen ağdiyeye hücûm ile 
tahammür etdirerek hazmımıza hizmet etdikleri gibi bazı emrâzın mik-
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roblarına karşı da bizi sıyânet ederler. İki kafes alınıp içine kobaylar (hind 
domuzları) konmuş. Kafeslerden birine kapanan kobaylar muʻakkam havâ 
ve gıdâ, ötekindekiler ise âdî ve mikroblarla mülevves havâ ve gıdâ ile 
beslenilmiş, bir müddet sonra her iki kafesdeki kobaylara da müvellid-i 
maraz mikroblar aşılanmış ve görülmüş ki, âdî havâ ve gıdâ ile yaşayan 
kobaylar mikroblara az çok mukâvemet etdikleri hâlde diğer kafesdekiler 
pek çabuk helâk olmuşlar. Derûn-ı bedene marazî bir mikrob, meselâ ve-
rem basili girince uzviyetimizdeki mikroblarla girenler arasında şedîd bir 
ceng ü cidâl açılır ve çok defa tecâvüze cür’et eden o şakî mikroblar mey-
dân-ı vegâda lâşelerini bırakarak muhârebeyi gâib ederler ve bu sûretle 
mesʼele hitâma erer.

Hamidiye Etfâl Hastahâne-i Âlîsi etıbbâsından Gülhâne Hastahânesi Emrâz-ı 
Üzniye Muʻallimi Mîrlivâ sa‘âdetlü Ziya Nuri Paşa

S. E. le Prof. Zia Nouri Pacha

Demek ki, bir takım mikrobların bize olan hidemâtı hakîkaten hay-
ret-efzâ, gayr-ı me’mûl ve mûcib-i şükr ü mahmidetdir. Anlaşılıyor ki, 
mikrobların ef‘âli taban tabana zıd iki hâlden ibâretdir. Mikrob[406]ların 
bir kısmı müvellid-i maraz, bir kısmı da menfaʻat-bahş-ı sıhhat ü âfiyetdir. 
Birinci kısmın kârı zarar u ziyân, habâset ü cinâyet, ikinci kısım mikrob-
ların ef‘âli ise hayr u hasenâtdır. Öyle ise birincileri tel‘în, ikincileri tevkîr 
etmeli; birincilerden müteneffir ve mütevakkî, ikincilerden memnûn ve 
müteneffi‘ olmalıyız.
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Tetanoz mikrobu
(Kazıklı hummâ mikrobu)

Stafilokok
Streptekok

(Cerâhat mikrobu)
Kolibasil

Gonokok
(Belsoğukluğu mikrobu)

Bazı muzır ve mühlik mikroblar

[407] BÛSE TEHLİKELİDİR.

Beşer hissiyât-ı samîmesini, hubb u vidâdını, bâ-husûs aşk u muhab-
betini ızhâr u irâʼe için en ziyâde bûseye mürâcaʻat eder. Bûse bazen bir 
nişâne-i terbiye ve nâzikîdir, bazen bir eser-i sâika-i şehvet-perestîdir, ba-
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zen ise dest-bûsî, bazen dâmen-bûsî gibi âsâr-ı ihtirâmâtdır. Teʻâtî-i bûse 
şarkdan ziyâde garbda, Avrupalılar nezdinde cârîdir.

Cidâr-ı femi setr eden deri temâs ve ihtikâka karşı gâyet hâssasdır. Du-
dakların etrâfı, ruhlar, çene, gerdan başka bir dudağın temâsıyla şiddetli 
bir gıcıklanma, amîk bir teessür hâsıl eder. Zâten böyle bir temâs ile hâsıl 
olan teessürü nazar-ı dikkate alan bazı erbâb-ı fen aşkı iki beşerenin temâ-
sıyla taʻrîfe yeltenmişlerdir.

İhtirâsât-ı şedîde ile âteşîn dudaklarda titreyen bûseler acabâ mahzûr-
dan sâlim midir? Tabâbet-i hâzıra bûseyi sirâyet-i emrâza vâsıta olmakla 
ithâm ederek âşıkların, şâʻirlerin, âdetâ herkesin zevkini bozmuş, keyfini 
kaçırmışdır. Etıbbâ bûsenin mehâzîrini def‘ için düşünmeğe başlamışlar-
dır. Hattâ Amerika sıhhiyûnu bûse teʻâtîsini tahdîd ve tenkîs için hey’etler 
teşkîl etmişlerdir. Fransa'da dahi esâtize-i etıbbâ bu husûsa dâir mütâlaʻât-
da bulunmağa başlamışlardır. Bûselerin en tehlike-âlûdu →

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Emrâz ve Serîriyât-ı Üzniye ve 
Hanceriye Mu‘allimi Mîralây 

izzetlü Civani Bey
M. le Prof. Djivani Ananian Bey

[408] Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne'de Emrâz-ı Üzniye ve 
Hanceriye Mu‘allimi Doktor 

Mösyö Fotyadis
M. le Prof. Photiadès
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bûse ile sirâyet eden emrâz-ı verem, frengi, kuşpalazı, kızıl, kızamık, çi-
çek ve bazı cild hastalıkları vesâiredir. Bu hastalıkların bûse ile sirâyetleri 
vekâyi‘-i fecî‘a-i →

Hamidiye Etfâl Hastahâne-i 
Âlîsi etıbbâsından Emrâz-ı 

Üzniye ve Hanceriye Mütehassısı 
Kâimmakâm izzetlü Muhyiddin 

Bey
M. le Dr. Muhyiddin Bey

Emrâz-ı Üzniye ve Hancereviye 
Mütehassısı Doktor Tapta Efendi

M. le Dr. Taptas

[409] adîde ile sâbit olmuşdur. Kuşpalazına yakalanan ve bu illet-i müd-
hişenin dest-i muhnikinde telef olmakda bulunan yavrusunu şefkatinden 
ağlayıp okşayan, kucaklayıp öpen vâlidelerin de nihâyet difteriye tutularak 
terk-i hayât etdikleri kerrât ile görülmüş dil-sûz fecâyi‘dendir.

Bazıları her yerde rastgeldikleri çocuğu öpmeğe, sevmeğe kalkışırlar. 
Bu inhimâk, bu âdet pek müstekreh ve pek hatarnâkdir. Bedenlerde mev-
cûd fakat belki kendilerince mechûl hastalıkları zavallı körpe maʻsûmlara 
bir "ber-güzâr-ı nevâziş!" olmak üzere i‘tâ ederler. Böyle sevmekden ise 
sevmemek hayırlıdır. Ebeveyn, yavrularını hiçbir misâfire öpdürmemeli-
dirler. Çocukları kucağa almağa, "kırk bir kere mâşâallah!"larla pâk ve 
nazîf yanakçıklara bol tükürüklü bûseler konduran hanımlara aslâ müsâʻa-
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de etmemeli. Bazıları bâ-husûs çocuklar ve hele genç kızlar kuş, kedi, kö-
pek severler ve onları okşayıp öperler. Lâkin gösterilen bu sâf hissiyâta, 
pâk ve samîmi bûselere mukâbil müstekreh, vahîm hastalıklar alırlar. 
("Bazı Hayvânlardan Sakınmalıyız" bahsine mürâcaʻat ediniz.)

Hiss-i ihtirâma delâlet eden "dest-bûsu", çok kere bir hareket-i müdâ-
henekârîden ibâret olan dâmen-bûsî de böyle bir mikrob devrinde, esbâb-ı 
sirâyetin maʻlûm olduğu bir zamânda o derece makbûl olmasa gerekdir.

[410] TECDÎD-İ HAVÂ HUSÛSUNDA ARILARDAN İBRET 
ALALIM.

İntizâm-ı ef‘âl, taksîm-i a‘mâl, ciddiyet-i sa‘y ü gayret, mükemme-
liyet-i idâre ile gıbta-bahşâ-yı beşeriyet olan arıların, bu nâfi‘ haşerâtın 
meskenleri olan kovanları aynı zamânda bir sa‘y-i mütemâdî ile meydâna 
getirdikleri âsâr-ı san‘at ve dirâyetleri olan bala mahsûs bir müddehardır. 
Bu hâne-i dil-âvîzde izdihâmın teʼsîriyle havânın fesâda varacağı ve harâ-
retinin tereffu‘ edeceği pek tabî‘îdir. Diğer tarafdan balın bozulmaması 
için de havâlandırılması lâzım gelir. İşte her fi‘l ve hareketlerinde bir hâri-
ka-i zekâ gösteren bu zekî hayvâncıklar meskenlerinin teceddüd-i havâsı-
nı, hıfz-ı sıhhatini de unutmuyorlar.

Arıların tecdîd-i havâ usûlleri pek ziyâde câlib-i merâk, pek şâyân-ı 
hayretdir. Birçok arı kovanın ağzına gelip konar ve sâ‘atlerce kanadlarını 
sallarlar. Bu vech ile tahrîk olunan havâ kovan dâhilinde bir cereyân îkâ‘ 
etmekle teceddüd ve ciyâdet-i havâyı te’mîn eder. Tecdîd-i havâya meʼmûr 
arılar yorulunca hemen diğerleri onların yerlerine geçerek îfâ-yı vazîfeye 
mübâşeret ve bu vech ile ciyâdet-i havâyı te’mîne sa‘y ü gayret eylerler. 

Evinin, odasının havâsını değiştirmek istemeyenler, böyle bir mühim-
me-i sıhhiye ve hayâtiyeyi düşünmeyenler, bâri şu haşerâtdan ibret alsınlar!..
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[411] BAL

Hemen bilâ-ârâm uçuşarak çiçekden çiçeğe dolaşan, hayât-ı faʻâlâneye 
bir misâl-i mücessem olan arının, o küçük hayvânın tarz-ı hayât ve ta‘ay-
yüşü, mesken ve mesâʻîsi bir hey’et-i ictimâʻiye-i mütekemmile kadar 
muntazamdır: İnzibât ve idâreleri, tarz-ı te‘âvünleri numûne-i imtisâldir. 

İşçi arı
(Büyütülmüşdür.)

Arıların hayâtı pek şâ‘irânedir. Bu küçük mahlûklar elvâh-ı ulviye-i ta-
bî‘atın tezehhürâtı, revâyih-ı mehâsin-i hilkatin feverângâhı, [412] zerrât-ı 
kainâta sârî rahîk-ı alâka ve incizâbın cereyângâhı olan ezhâr-ı gûnâgûn 
üzerinde kırlarda, bâğlarda, su kenârlarında, tabîʻatın en şâ‘irâne mevâ-
ki‘inde güzerân-ı hayât ederler. Cân verir bir zevk u neşve ile ezhârı posa-
lara gark etdikden sonra massetdikleri nesg-i tarâvetdârı derûnlarında bazı 
muʻâmelâta dûçâr ve bal hâlinde ifrâğ ve iddihâr ederler. Bal rûh-ı latîf-i 
ezhâr, arı bir kenz-i şifâ-nisârdır.
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Bâl ezmine-i atîkanın havâss-ı adîde ile şöhretgîr, mümtâz bir gıdâsı, 
yektâ bir devâsı idi. Tabâbet-i Bokrat zamânında bala bir ehemmiyet-i 
mahsûsa vermiş, âdetâ dest-i esâtîrde balın gördüğü rağbet ü iʻtibârı çe-
kemeyerek onu türlü türlü havâss-ı şifâiye ile medh u ıtrâ eylemişdir. Ku-
demâ, balı anâsır-ı sıhhati takviye ve eyyâm-ı ömrü tatvîl eden bir gıdâ gibi 
kabûl etmiş ve birçok havâssı câmi‘ olduğunu farz ile hemen rastgele her 
hastalıkda, çıbanlarda, karhalarda, sar‘a ve yılancıkda isti‘mâl etmişdir.

Bâl devr-i esâtîrde bir mevkiʻ-i mümtâz ihrâz etmişdir. Benî İsrail Mı-
sır'da bulundukları ve Tih sahrâsında kırk sene süren seyâhatleri esnâsında 
mütehassir kaldıkları "Arz-ı Kenan"ı "enhârında bal ve süt cereyân eden 
arâzî" diye tavsîf ederlermiş.

Kadîm Mısırlıların Yunanîler ve Romalıların da en lezîz ta‘âmları ara-
sında ballı olanlar pek mu‘teber imiş. Ziyâfetlerde misâfirleri bal ile ağır-
lamak en büyük riʻâyet idi. Zannolunmasın ki bal yalnız tatlıda isti‘mâl 
olunurdu. Hemen her yemeğe az çok bal girerdi. Romalılar yemeğe ibti-
dâ bal ile başladıkları gibi [413] sonra da baldan yapılmış bir nev‘ şarâb 
ile nihâyet verirlerdi. Bal ile çörekotundan bir de ekmek iʻmâl ederlerdi. 
Pehlivân ve kahramânları da musâra‘a ve mübâreze etmezden önce ik-
tisâb-ı şecâ‘at ve kuvvet için bal yerlerdi. Meşhûr Pollion yüzüncü sene-i 
devriye-i vilâdetinde yapılan merâsim-i mahsûsada Jules Sezar ile ta‘âm 
ederken kayserin:

"-Böyle nasıl çok yaşadın?" suâline:
"-Bal yedim ve vücûduma zeyt tılâ etdim" cevâbını vermişdir. Demok-

ritos 109, Anacreon 115 yaşına kadar ömür-güzâr olmuş ve tûl-i ömrleri-
ni yedikleri bala atfetmişlerdir. Zâten Bokrat da kütüb-i tıbbiyesinde tûl-i 
ömr için balı tavsiye etmişdir.

Romalılardan sonra da Roma arâzîsinde bal revâcda ve arıcılık san‘atı 
ileride idi. Franklar zamânında arıcılık ve bal o derece iʻtibârda idi ki, bir 
misâfire bal takdîm olunup:

"-Bal ye, Cenâb-ı Hak sıhhat ihsân eder" denilirdi.
Bal, mukaddemâ Mısrîler nezdinde ecsâdın tahnît ve muhâfazasında 

dahi isti‘mâl olunmuşdur. İskender-i Kebîr'in na‘şı da bal içinde defnedil-
mişdi.
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Bal Nedir?
Bal, miʻde-i nahlden ifrâz olunan inversin muhammer-i mahsûsunun 

teʼsîriyle cüz’îce tahammür etmiş rahîk-ı ezhârdan ibâretdir. Rahîk-ı tü-
veycât derûnunda ezhârın nâfe-i müşgîni makâmında olan mahall-i mah-
sûsundan ifrâz olunan bir mâdde-i sükkerîndir. Terkîbinde glukoz, sakka-
roz, birçok mikdârda su vardır. [414] Bazen pek az bir mikdârda dekstrin, 
zamg, mannit[ol], bazı mahsûlât-ı azotiye ve fosforiye dahi bulunur. Suyu 
yüzde 60-85 râddesindedir. Her "zenbûr-ı dirâyet-mevfûr" hortum ve lisâ-
nıyla rahîkleri kemâl-i ihtimâm u mahâretle toplayarak birinci miʻdesine 
îsâl ve orada bazı tahavvülâta dûçâr ederek "iʻmâl-i şehd-i lezîz" eder; 
tahavvülât ve istihâlât-ı mahsûsa ile rahîk bal hâline geldiği zamân yine 
eski ıtriyâtını hâvî olur.

Arıcının istediği vakit portakal, turunç, limon râyihalarıyla bal iʻmâl 
etmek kendi elindedir. Arılar ezhâr-ı mezkûrenin rahîklerini toplatdırır. 
Ticâretde en mu‘teber bal hafîf râyihalı olandır. Akasya, portakal, ıhla-
mur, kekik, lavanta râyihasındaki ballar nefîs addedilirler. Bu nefis ballar 
üzerinden toplandıkları ezhârın revâyih-i latîfesini hıfz eder dururlar. En 
meşâm-nevâz ıtriyâtdan daha latîf kokarlar. 

Bal, şeker gibi, imtisâsı için hiçbir muʻâmele-i kimyeviyeye muhtâc 
olmaksızın doğrudan doğruya ve serî‘an deverân-ı deme geçer. Demek bal 
âdetâ hazmolunmuş bir gıdâdır. Yalnız mumunun çıkarılması şartdır. Âteş 
görmüş ballar havâssının kısm-i küllîsini zâyi‘ ederler. 

Balın terkîbinde yüzde 22,54 kısım su; 6,10 kısım sakkaroz; 69,26 ga-
laktoz; 0,07 dekstrin; 2,03 kısım zamg ve mevâdd-ı maʻdeniye, mevâdd-ı 
azotiye ve mülevvene, mevâdd-ı mu‘attara ve şahmiye vardır.

Arılar ballarını kovanlarında petekler hâlinde birikdirirler. [415] Her 
gömeç yani petek birçok hücreden mürekkeb bir "hazîne-i şehd"dir. Petek-
ler kovandan çıkarılıp parçalandıkdan sonra bir bezden süzülür ve bu süz-
me keyfiyeti harâret-i şemse tevdî‘ olunur. Harâret-i şems pek ziyâde ise 
bal ile berâber mumu da eriterek süzebilir. Balı eritmek, mumunu ayırmak 
için bugün en ziyâde santrifüj usûlü kullanılmakdadır. 

Bu usûl ile çıkarılan bal gâyet sâf ve hâlisdir, tâzedir. Lâkin bir müddet 
sonra katılaşıp beyâzlanır, içinde top top şeyler peydâ olur. Bal teneke ve 
ahşab kablar içine konulmalıdır. Çinko kablar isti‘mâli iyi değildir. Bâlı 
bozulmaksızın saklamak için suyu giderildikden sonra kablara koymağa 
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ve üzeri de ispirtoya batırılmış parşömen kâğıdı ile örtülmeğe dikkat edil-
melidir. Çünkü aks-i takdîrde bal ekşiyip tahammür eder. 

Tâze bal, berrâk ve şaffâfdır. Fakat kesîf ve beyâz da olur. En mu‘teber 
beyâz olandır. Bununla berâber böyle katılaşıp da beyâzlaşan balın terkî-
bine hiçbir halel gelmemişdir. Bazı erbâb-ı ihtikâr balı, glukoz, un, zamg, 
alçı, tutkal (jelatin), tebeşir, kum, toprak vesâir mevâd ile tağşîş ederler. 
Bazı arıcılar da arılarına şurûb emdirerek bal yetiştirirler. Şu kadar ki, bu 
balı pazar-ı fürûhta îsâlden evvel rahîklerden çıkarılan balla mezc ederek 
râyihadâr kılıyorlar. Arıcıların bazıları tağşîşi daha ileri götürerek arılarına 
şurûb verdikleri gibi kovanların civârına da bazı nebâtât-ı mu‘attara zer‘ 
ediyorlar.

[416] Tabî‘î bir balın mağşûş bir bâldan tefrîki için bazı usûller vardır:
Buz üzerine konulan bir mikdâr bâl, hâlis ise bir müddet sonra tebellür 

eder, mağşûş ise mâyi‘ hâlinde kalır. Tabî‘î →

Arı evi: Yeni usûlde kovan. Oğul arının tefrîki
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bir bal harâretin teʼsîriyle sulanır, mağşûş olanların ise kıvâmı ziyâdeleşir. 
Balda un ve nişasta gibi şeyler varsa bir-iki damla iyod rûhu mâvi bir renk 
verir. Balda tutkal (jelatin) ve mevâdd-ı lu‘âbiye varsa bunlar 80 derece bir 
küûlde erimezler.

[417] Bir bardak kadar mâʼ-i mukattara 20 gram bal konularak yapılan 
şerbete bir dikiş yüksüğü dolusu 90 derecelik küûl ilâve edilip çalkalanır-
sa, bâlâ hâricden tağşîş maksadıyla glukoz konmuş ise şerbet bulanır, bem-
beyâz olur. Balda tebâşir, kum vesâire varsa eridiği zamân dibine çöker.

Terakkiyâtı sırf menâfi‘-i tabî‘iye-i beşeriyeye hâdim olacağı umûmen 
zan ve kabûl edilen fünûn ve sanâyi‘ bazen ihtikârlara, taklîdlere de yol 
açarak hey’et-i beşeriyeye mâddeten ve maʻnen îrâs-ı zarar etmekdedir. 
İşte hünerverân, bint-i inebe etdikleri gibi bint-i zenbûra da hıyânet ede-
rek onu vâsıta-i san‘atla iʻmâl ve taklîd etmişlerdir. Amerika'da Boston 
şehrinde teessüs eden bir fabrika ma‘mûlât-ı nefîse-i sınâ‘iyesini en nefîs 
ballardan fark etdirmeksizin dünyânın her tarafında pazar-ı revâca yağdır-
makdadır.

Telzîz-i zâikaya hizmet için bal ile pek nefîs ve lezîz bazı et‘ime istih-
zâr edilmekdedir. Ballı bisküviler, ballı ekmekler, ballı reçeller, ballı koz 
helvaları, ballı çikolatalar, ballı bâdem tatlıları, ballı şekerlemeler erbâb-ı 
zâika nezdinde pek makbûl ve muʻteberdirler.

Balı suda eritdikden sonra yapılan şerbeti tahammüre terk ederek bir 
nev‘ içki de istihzâr ediyorlar. 

Bugün bal fenn-i ispençiyârîde de kullanılmakdadır. Eczâhânelerde, 
sikencübînler, maʻcûnlar, gül balı, bal şurûbları vesâire iʻmâl olunduğu 
gibi mütenevvi‘ diş tozlarının hattâ yâdigâr-ı evvelîn-i eyyâm ve meşhûr-ı 
enâm olan tiryâkın terkîbine de girmekdedir. Tabâbet-i kadîmede sikencü-
bînin, âb-ı engübînin şöhret-i şifâiyeleri [418] pek ziyâde şâyi‘ idi. Fenn-i 
ispençiyârî-i kadîmde bal hemen bütün terkîbât-ı devâiyeye dâhil olmakda 
idi. Bugün tıbb-ı Arab'a dâir herhangi bir kitâb nazar-ı mütâla‘adan geçi-
rilse hemen her bir tertîbde "asel"e tesâdüf olunur.
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Arıların oğul vermesi

Bâldan bir de mühimce olarak balmumu çıkarılır. Balmumu arının bir 
mâdde-i müfrezesidir. Mum suda erimez. Fakat zeytin[419]yağında hal-
lolunur. Balmumu ibtidâ beyâzdır. Sarı balmumunu beyâzlaşdırmak arzu 
edilirse ince şerbet hâlinde kat‘ edip birkaç hafta güneşe ma‘rûz bırakma-
lıdır. Eskiden beri sanâyi‘e hizmeti azîm ve mütenevvi‘dir. Balmumumdan 
heykeller, oyuncaklar, verniler, muşamma‘lar vesâire yapılır.

Mühür Mumları: Kolofan, şem‘-i asfer ve içyağından mürekkebdir. 
Balmumunu fotoğrafçılar ve ressâmlar da isti‘mâl ederler. 

Arılar fasl-ı bahârda gubâr-ı tal‘ı nasıl naklederlerse diğer bir mâdde-
yi de ezrâr-ı nebâtâtdan toplayıp arka ayaklarıyla kovanlarına naklederek 
onunla peteklerini yapıştırırlar ki, bu mâddeye pirebolu derler. Bu mâd-
de evvelleri yaralarda pek çok isti‘mâl edilmişdir. Sanâyi‘de de kullanılır. 
Anadolu'da bazı kadınlar pireboluyu yüzlerine yapıştırarak benler yapar-
lar.

Bu son zamânlarda evrâk-ı havâdisde okunduğu üzere bazı etıbbâ nıkrîs 
ve romatizma hastalıklarına mübtelâ olanları arılara sokturarak tedâvîye 
kalkışmışlardır. Böyle bir tedâvî netîcesinde kesb-i şifâ eden birçok hasta-
lar zikr ve naklediliyor. Amerika'da mevsim-i bahârda kendilerini arılara 
sokturmak için mürâcaʻat eden hastalar varmış. Zebîb-i zenbûr yani arı 
zehiri ticâreti Amerika'da almış yürümüş. Arıların bu zebîbi bazı usûllerle 
cem‘ olunup devâ makâmında isti‘mâl olunmakda imiş.
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[420] NASIL DUYUYORUZ?

"Ahsen-i takvîm" olan beden-i insânî "beyin/dimâğ" sâyesinde duy-
makda yani bir şeyi idrâk ve temeyyüz eylemekdedir. Âheng-i uzviyetin, 
idâre-i bedenin nâzım ve sâik-ı yegânesi dimâğdır. Umûr-ı bedeniye ve 
mesâlih-i beşeriyeden hiçbiri yokdur ki, dimâğın dahl ü teʼsîriyle husûl-
pezîr olmasın. Bedenin zimâm-ı idâresi dimâğa verilmişdir. Dimâğın, bey-
nin ne olduğunu cümlemiz biliriz. Sofralarımızda beyinden yapılmış türlü 
türlü et‘ime ile telzîz-i dimâğ  -lâkin buradaki dimâğ değil damakdır-  et-
diğimiz gibi kassâb dükkânlarında da pek çok koyun ve sığır beyinleri 
görüp duruyoruz. Beynin üzerinde birçok da ince damarlar görürüz. Bey-
nin hârici, dâhili, içi, dışı böyle damarlıdır. Hele dimâğ-ı beşerde pek çok 
damarlar vardır.

Beynin üstünde, bu girintili ve çıkıntılı yüzde bir takım merkezler vardır ki, 
bunlar birçok ef‘âl ü harekâta âmir ve hâkimdirler:

Vav-Kolların, He-Bacakların hareket merkezi, Lâmelif-Merkez-i rü’yet, 
M-Merkez-i tekellüm, Nun-Merkez-i tahrîr
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Dimâğın derʻuhde eylediği vezâif daha mühim ve müteʻaddid oldu-
ğundan bedenin diğer uzuvlarından ziyâde kan alması tabî‘î bir hâl değil 
midir? İster harekât ve mesâʻîde, ister sükûn-ı hâb u istirâhatde olalım, 
dimâğımız durup dinlenmeksizin bir düziye çalışır, bünyesini terkîb ve 
teşkîl eden anâsır-ı [421] muhtelifeyi sûret-i mütemâdiyede ihrâk sûretiyle 
tecdîd ü tahvîl eder.

Bu ihtirâk-ı dâimîyi idâme için dimâğın bilâ-fâsıla müvellidü'l-humûza 
almağa ihtiyâcı vardır. Müvellidü'l-humûzanın mikdâr-ı mevrûdu gayr-ı 
kâfi ise vezâif-i dimâğiyenin sû-i husûl ve cereyânı mutlakdır. Müzdeham 
bir mahalde birçoklarıyla birlikde bir müddet bulundukdan sonra başda 
müz‘ic bir ağırlık duyulur.

Gözler bakarlarsa da âdetâ göremez olurlar, kulaklar işidirlerse de asvât 
u sadâyı karıştırırlar. İnsân bu hâlde hiçbir şey anlayamaz olur. Çünkü artık 
havâsda dikkat ve faʻâliyet kalmamış, akıl ve zekâ ise uyuşmuşdur. Bu hâl, 
zihin ve fikrin yorgunluğundan ziyâde, sâf havânın yokluğundan, azlığın-
dan ileri gelir. Çünkü biraz dışarı çıkılıp da dolaşılsa, insân kendi kendine 
gelir ve fikrimiz tekrâr sarf-ı mesâʻîye kâbiliyet hisseder. O aralık dimâğ 
hafîf bir rüzgâr ile şerâre-pâş olan pûşîde-i remâd bir âteş-i sükûnet-yâba 
benzer.

Dar ve izdihâmlı bir yerde sâ‘atlerce kalındığı, havâsı birçoklarının te-
neffüsü ve tütün dumanı ile fesâda varmış bir ziyâfet salonunda serbestçe 
nefes aldırmayacak kadar dar ve boynu sıkar elbise ile bulunulduğu zamân 
başda ziyâdece bir ağırlık, baş dönmesi, her tarafda uyuşukluk, hattâ la-
kırdı söylemekde bile bir güçlük duyulur. Çok defa duyulan fenâlık bu 
kadarla kalırsa da bazen de ziyâdeleşerek beyne kan sıçramasına, âdetâ 
nüzûle müncer olur. Yemekden sonra birkaç sâ‘at kadar kanın müvelli-
dü'l-humûzası diğer uzuvlarda husûle gelen faʻâliyet ve ihtirâka hizmet 
edeceği [422] ve hazmı müteʻâkib bedene giren mevâd ve anâsır-ı gıdâiye-
yi yakmak ile uğraşacağı cihetle bütün beden yemekler akîbinde daha faz-
la bir mikdâr müvellidü'l-humûzaya muhtâcdır. Beyne kan hücûmu kâbil-i 
tedâvî ve şifâ-pezîr bir ârıza ise de pek çok yemek beyinlerde, husûsuyla 
ayyâş olanlarda daha ziyâde peydâ-yı vehâmet eder ve çok kere beyne kan 
akmasına, nüzûle sebebiyet verir.
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Beyinde cevelân-ı dem: Beynin üstündeki kırmızı kan damarları

A‘zâ-yı bedenden biri müvellidü'l-humûzanın dimâğa vürûdunu men‘ 
edecek sûretle îfâ-yı vazîfeden sâkıt olursa dimâğ da vazîfe-i mühimme-i 
mevdû‘asını hüsn-i îfâ edemez."Fikr-i selim beden-i sâlimde bulunur". 
Yani ma‘lûlîn ve musâbînde selâmet-i fikir [423] aramamalıdır. Bazı ço-
cuklarda ihtisâsât gâyet ziyâde ve mübâlağakârânedir. Bu gibi çocuklar 
tuhaf bir resim görseler kahkahalarla gülerler. Bazıları az bir şey bir ta-
raflarını çizseler, tırmalasalar hınçkıra hınçkıra, bir bükâ-yı teşennücî ile 
ağlarlar. Bir takımı da bir örümceğin temâsıyla tiril tiril titrer, ufacık bir 
muhâlefetle pek ziyâde hiddetlenirler.
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Beyinde cevelân-ı dem: Beynin alt yüzündeki kırmızı kan damarları

Kırık dökük oyuncaklarının ortasında bir vaz‘-ı kin ve gazab ile duran 
şu yavrucağa bakınız. İstediği anda arzusu is‘âf ve icrâ edilmemiş oldu-
ğundan hiddetini oyuncaklardan almağa ve böylelikle ahz-ı sâra kalkış-
mışdır. Zann[424]etmeyiniz ki, bu yaramaz büyüdükçe uslanır, ıslâh-ı hâl 
eder. Bilâhare âile teşkîl etdiği zamân da bağırışlarıyla, ra‘şeleri evin her 
tarafını çınlatacak ve tedâvîsi için îcâb eden tedâbîr ve vesâite tevessül 
edilmezse her şeyi atıp dökecek, önüne gelen insân ve hayvânı kırıp geçi-
recekdir. Bu zavallı çocuk, hakîkat-i hâlde yaramaz değil, hastadır. Hattâ 
aklı ermeğe başladığı zamân kendisi bile:
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Beyinde cevelân-ı dem: Beynin içindeki cevelân-ı dem gösterilmişdir. Bedende 
en ziyâde kan çekip alan beyindir.

"-Sinirlerimden râhatsızım. Iztırâbımı ancak bağırıp çağırarak teskîn 
edebiliyorum" der. Siz bile ara sıra asabîleşip hakîkatde hiçbir yerinizden 
muztarib değil iken, hiçbir tarafınızda bir râhatsızlık yok iken âdetâ boğu-
cu bir iç sıkıntısı hisseder ve yok yere hiddetlenirsiniz. Sinirlerin beden-i 
insânîde ne kadar mühim ve büyük bir mevki‘ işgâl etdiğini nazar-ı dikka-
te alırsak bu gibi ahvâle hiç de taʻaccüb etmeyiz.

[425] Kafatasımızın (cümcüme) derûnunu işgâl eden dimâğ, omurga 
(amûd-ı fekarî) içine doğru murdâr ilik (nuhâ‘-ı şevkî) nâmıyla kalın bir ip 
tarzında uzanır. İşte murdâr ilikden, bu sinir ipinden birçok sinirler (a‘sâb) 
çıkıp bir ağacın kökü gibi birçok şuʻbelere ayrılarak ince bir saç hâlinde 
vücûd ve bedenin her tarafına dağılırlar. Aʻsâb, bedenin en ufak nikâtına 
varıncaya kadar her birini dimâğ ile münâsebet ve irtibâtda bulunduran 
telgraf telleri gibidir. A‘sâb sâyesindedir ki, ufak bir nefha-i bâdı, en şedîd 
sademâtı hisseder, büyük küçük birçok harekât icrâsında muktedir oluruz. 
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Demek bedende iki türlü sinir, iki nev‘ a‘sâb vardır. Bunlardan bir takımı 
duyguya hizmet eder ve bundan dolayı "a‘sâb-ı hissiye" nâmını alırlar. Bir 
takımı da harekâtı idâre ederler ki, onlara da "a‘sâb-ı muharrike" denilir. 
Her iki kısım a‘sâbın menşe’i olan nuhâ‘-ı şevkîde dahi bir "kısm-ı hissî", 
bir de "kısm-ı muharrik" vardır.

Oyuncaklarını kırıp darmadağınık eden sinirli çocuk

Dimâğ ve nuhâ‘ şu vazîfe-i mevdû‘alarını hüsn-i îfâ ve idâre edebilmek 
için yalnız sâf bir havâ ve bolca müvellidü'l-humûzalı bir kan ile beslen-
meğe muhtâc olmayıp a‘sâb-ı muharrike ve hissiyenin mesâʻîsinde de bir 
âhenk ve muvâzeneye muktedirler. Yaramaz ve her şeyi kırıp döken bir 
çocukdaki, hareketden mahrûm ve hakîkî [426] bir hâl-i betâet ü atâletle 
ömür-güzâr olduğu hâlde hiçden bir şey ile sinirlenen bir adamdaki ahvâl 
ve ef‘âl-i gayr-ı ma‘kûle a‘sâbın hareketsizliğe karşı bir isyânı, protesto-
sudur.
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İnsânın beyin ve sinirleri

Beyin 
Küçük beyin

Murdâr ilik

Kaburga aralarındaki
sinir

Uyluk sinir örgüsü

İncik dış siniri

Baldır dış siniri

Kamış siniri

Yüz siniri

İncik dış
siniri

Oturak
sinir örgüsü

Kolun
orta siniri

Omuz sinir
örgüsü

Kolun deri
siniri

Ey devr-i civânî nâmzedleri, nev-resîdegân-ı beşer! Sıhhati tâm ve sâ-
lim bir vücûd sâhibi olmak, a‘sâbınızdan muztarib olmamak isterseniz 
derslerden sonra öyle uyuşup kalacağınıza [427] köylü çocukları gibi ko-
şup oynamağa, a‘sâb-ı muharrikenizi yormağa, dimâğınızı teskîn etmeğe 
çalışınız. 

İzdihâmlı ve dar yerlerde yaşayıp da harekât-ı lâzıme-i bedeniyeyi icrâ 
etmeyenler dâimâ asabî, hadîd ve az bir şeyle müteessir ve gazabnâk olur-



1954

lar. Kadınların, bâ-husûs şehir hanımlarının erkeklerden ziyâde teşvîşât-ı 
asabiyeye dûçâr oldukları bugün muhakkakdır. Çünkü kadınlar hemen 
dâima oturarak ömür geçirmekde ve lüzûmu kadar harekâtda bulunma-
makdadırlar. Bundan dolayı zavallılarda a‘sâb-ı hissiyenin teessürü, duygu 
ziyâdedir.

Oynamayan çocuk ahlâksızlaşır, kuvvetsizleşir.

Hareket, oyun, sinirliliğin önünü alır.

Bu sinirlilik çok defa cibillî ve hulkî olduğundan evlâdda daha mübâla-
ğalı ve âdetâ bir sinir-i zaʻfî sûretinde bedîdâr olur. Böyle sinirli ebeveyn-
den gelen evlâd, aynı muhît ve hayâtda büyüyeceklerinden daha sinirli, 
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daha bî-tâb ve tüvân, daha mukâvemetsiz olurlar. Emrâz-ı asabiyenin en-
vâ‘-ı muhtelife ve eşkâl-i vahîmesi hemen bu gibilere muhtas u münhasır 
gibidir. Sinir hastalıklarının köylülerde pek az görüldüğü [428] herkes-
çe maʻlûm ve müsellemdir. Binâenaleyh cânınız sıkıldığı, sâye-i hiddetle 
aʻsâbınız heyecân ve irti‘âşa yakalandığı vakit hemen çıkıp biraz gezini-
niz. Derhâl sükûnet-yâb olarak râhat edersiniz, sinirleriniz yatışır.

"-Bugün pek ziyâde cânım sıkılmış idi, biraz gezindim de ferahlan-
dım" diyenlere her gün tesâdüf etmekdeyiz. Zâten ziyâdece hiddetlenenler 
bilâ-ihtiyâr bulundukları yerde bir aşağı bir yukarı gezinmezler mi? Bu 
hâl, hiddet ü şiddeti izâle için "sâika-i tabî‘at"ın bir hüsn-i tedbîridir.

Tahsîl-i ibtidâî ekseri etfâlin cümle-i asabiyesini teşdîd ü tenbîh eder. 
Ebeveyn etfâlin, çocuklarının terbiyesinde ne o kadar fazla bir şiddet ne 
de büsbütün âzâdegî ve atâlet göstermemelidirler. Sebât ve devâm ile yav-
rucaklarının terbiye ve tahsîllerine bezl-i ihtimâm etmelidirler. Çocukları 
yola getirecek, adam edecek bir şey varsa o da tatlılıkla, sabır ve sebât ile 
terbiyelerine çalışmak, iyiliği ve hüsn-i hareketi hüsn-i misâller ile o tec-
rübesiz ve yeni yetişmiş dimâğlara yerleşdirmekdir.

Taʻlîm ve terbiye, başlangıcında taklîdden ibâretdir. İşte ebeveyn bu 
dakîkayı nazar-ı iʻtibâra alarak çocuklarıyla münâsebetli münâsebetsiz her 
türlü mübâhasât ve münâkaşâta girişmemelidir. Çocukları kâbiliyet ve ta-
hammüllerinden fazla mesâʻî-i fikriye ile yormamalı, öyle gece uykusuz 
kalmalar, tiyatro ve konser lezâizi, uzun uzadıya mükâlemât ile üzülüp 
müteessir olmalarına meydân vermemeli…

Husûsuyla hezliyât ve hurâfâtdan, korkulu şeylerden bahseden hikâyât 
ve nakliyât ile mini minilerin nâzik cümle-i asabiyelerini alt üst etmekden 
katʻiyen ihtirâz etmelidir.
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[429] MÎZÂN-I HAVÂ

Havânın nasıl olacağını anlamak, yağmur mu yağacak yoksa güneş mi 
açacağını bilmek herkesin ne kadar arzuladığı bir şeydir. Bâ-husûs çiftçi-
ler, hele gemiciler için havânın tahavvülâtını evvelden anlamak ne kadar 
ehemmiyetli bir mesʼeledir. Bu husûsda elimizde barometre var ise de bu 
âlet, mîzân-ı havâ çok defa muğfil ve kâzibdir. Beşer eskiden beri işini, ha-
reketini ona göre tertîb ü tanzîm etmek üzere ahvâl-i havâiyeden evvelce 
haberdâr olmaya arzu göstermiş ve te’mîn-i maksadı için vesâit-i müte-
nevvi‘aya mürâcaʻat etmişdir. Bu husûsda semânın rengine, şems ve ka-
merin hâline, bulutların eşkâline, seyr u hareketlerine dikkat edilmiş; tuyûr 
ve nebâtâtda da ahvâl-i havâiyeye dâir bir nişâne, bir işâret-i mahsûsa, bir 
tahavvül taharrî olunmuş, kırlangıcın yerde sürünürcesine şiddetli öterek 
hızla uçması havânın pek yakında fenâlaşacağına bir alâmet, kedinin eli 
ile burnunu, kulağını silerek tuvalet yapması yağmura bir işâret gibi kabûl 
edilmiş, yağmur yağacağı zamân tuyûr-ı mâiyenin kanadlarını suya çarp-
dıkları, kaz ve ördeklerin civârdaki bataklığa koşuşdukları, eşeğin kuvvet 
ve şiddetle anırdığı, kurbağaların vakvakaları ile kıyâmetler kopardıkları 
ve suyun dibine indikleri, solucanların deliklerinden çıkdıkları, karınca ve 
arıların kemâl-i sür‘atle yuvalarına ilticâya şitâbân oldukları, örümcekle-
rin [430] ağlarından çekildikleri, sineklerin kemâl-i tehevvürle vızıldayıp 
soktukları ve kesretle yerlere kondukları, şişelerdeki sülüklerin kabların 
ağızlarına kadar çıkdıkları beyân olunuyor. 

Havâdaki tahavvülâta karşı nebâtât da ibrâz-ı hissiyât ediyor. "Fukarâ 
barometresi" denilen nergis, kahkaha yağmur zamânında çiçeklerinin ağ-
zını kapatmakda, havâ rutûbetli olduğu zamân yoncanın sapları doğrul-
makda, yağmur yağacağına yakın hindiba çiçekleri açılmamakda, sahleb 
çiçekleri ise aksine havâ bulutlu olduğu ve yağmura isti‘dâd olduğu vakit 
az ve yağmur başladığı zamân büsbütün açılmakdadır.

Bazıları aylar ve günlere göre havânın açacağına veya kapanıp fenâ-
laşacağına hükmetmek isterler. Meselâ ay başı ya hafta başı iyi havâ ile 
başlar ise bütün ay veya hafta iyi gidermiş, fenâ havâ ile girerse fenâ gider-
miş! Bu husûsda tecrübe ve müşâhedeye müstenid tahavvülât-ı havâiye-i 
muʻayyene meselâ sayılı fırtınalar varsa da bu mesʼelede gûnâgûn hurâfât 
ve iʻtikâdât-ı bâtıla daha ziyâdedir.



1957

Memâlik-i mütemeddinenin her tarafında te’sîs olunan rasadhâneler 
ma‘rifetiyle havânın tahavvülât-ı tazyîkıyesine, bütün senedeki derece-i 
harârete, istikâmet-i riyâha ve daha birçok alâim-i cevviye ve delâil-i fen-
niyeye ibtinâen yapılan vasatî hesâblar ve tahmînlerden 24 sâ‘at içinde 
havânın ne hâl kesb edeceği istintâc edilmekde ve bu bâbda mündericâtı 
100'de 90 mukârin-i hakîkat haritalar tersîm edilerek her gün neşrolun-
makdadır. Mâzîde ve mâzîden kalma zamânımızdaki i‘tikâdât-ı garîbeye 
karşı fennin şu tahmîni elbette daha vesîkadâr ve daha itmi’nân-bahşâdır.

[431] Acabâ Havâyı İyileştirmek, Kuraklık Zamânında Yağmur 
Yağdırmak Mümkün müdür?
Erbâb-ı fenden Babinier, bu mesʼele-i mühimmeyi velev pek hayâlî ol-

sun halle savaşıyor. Şöyle ki: Meksika Körfezi'nde âdetâ büyük bir kaz-
gandan kaynayarak ebhâr-ı şimâliyeye doğru akıp giden Golf-Stréam akın-
tısının Kutub-ı Şimâlî'deki buzları eriterek semâya azîm bir kitle-i sehâb 
ıs‘âd etdiğini ve işte bu sehâbın yağmurlara, rutûbetlere, fırtınalara sebeb 
olduğunu nazar-ı dikkate almakla Kutub'a doğru bir filo göndermeği ve bu 
vâsıta ile kopup gelen kütlât-ı cümûdiyeyi toplarla parçalamağı ve bu sâ-
yede Bahr-ı Muhît'i buzdan kurtarmağı tasavvur ediyor ki, bu hâlde hemen 
o hafta içinde tûfân-âsâ bârân zuhûr ederse de akîbinde rebî‘den numûne 
verir bir fasl-ı mu‘tedil başlayacağını; yok, havâ ziyâde kurak ise sevk 
olunan filonun buzları kopararak Golf-Stréam akıntısına teslîm etmesini 
tavsiye ediyor ki, bu hâlde de havânın bozulacağını söylüyor. Babiniye'nin 
fenne istinâd etdirdiği şu fikir, nazarî ve tamâmen hayâlîdir. Rüstemâne 
mübârezeler derecesinde bahâdırâne bir rüyâ-yı hülyâ-pîrâdır. Kuvâ-yı ta-
bî‘iye her vakit iktidâr-ı beşerin fevkindedir. Beşer bir mahlûk-ı nâ-tüvân, 
acz-i tâm ile mütehallık bir katre-i ummândır. Böyle bir katreciğin cûşiş-i 
emvâc-ı ummânı tebdîl ü tağyîre muktedir olacağı nasıl kabûl edilebilir?
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[432] FİZYOLOJİST LABORDE

Yetmiş üç yaşında olduğu hâlde oldukça ma‘rûf 
ve meşhûr bir nâm-ı hazâkat-ittisâm terk-i [dünyâ] 
ile geçen sene Nisan'da Paris'de vefât eden Doktor 
Laborde Kahver?! Mekteb-i İʻdâdîsi'nde tahsîlden 
sonra Paris'e gelmiş ve elinde sermâye olarak yalnız 
bir ibrâm-ı âkılâne ve bir sebât-ı musırrâne olduğu 
hâlde tahsîl-i tabâbete şürû‘ eylemişdir. 1864'de ik-
mâl-i tahsîl etmiş ve felc-i tıflîye dâir kaleme aldığı 
risâle-i imtihâniye tezi Dârülfünûn-ı Tıbbî tarafın-
dan şâyeste-i mükâfât görülmüşdür. Laborde ibtidâ 
profesör Béclard'ın laboratuvarına meʼmûr olmuş ve 
daha sonra Mekteb-i Tıbbiye'de fizyoloji tedrîsât-ı ameliyesine mahsûs 
laboratuvara müdür intihâb ve ta‘yîn edilmişdir. Laborde işte keşfiyât-ı 
adîde-i fizyolojiye ve taharriyât-ı fenniye-i müfîdesine bu laboratuvarda 
muvaffak olmuşdur. 

Cümle-i asabiyenin vezâifine âid taharriyât ve keşfiyâtı ile bi-hakkın 
iştihâr ve temeyyüz eden Laborde aynı zamânda tedâvî-i tecrübînin de te-
rakkîsine hizmet etmişdir. Dimâğ, basala ve nuhâ‘-ı şevkînin vezâifinden 
bir kısmı Laborde'un mesâʻîsiyle ta‘ayyün etmişdir. Laborde'un cümle-
nin bi-hakkın nazar-ı hayret ve hürmetini celb eden keşfiyâtından biri de 
lisânı muntazam sûretde cerretmekle mevt-i zâhirî [433] hâlinde olanların 

hayâta getirilebilmesi, mağ-
rûkların ve baygın doğan 
çocukların kurtarılabilmesi, 
ayıltılabilmesidir. Bu usûl-i 
tedâvî ile şimdiye kadar ne 
kadar boğuk, baygın doğan 
çocuk kurtarabildik! Bu yol-
daki muvaffakiyâtın kâffesi 
Laborde'a âiddir. Laborde'un 
cümle-i asabiyenin fizyolo-
jisine dâir yazdığı eser bu-
gün bir mecelle-i kıymetdâr 
hükmündedir. 

Doktor Laborde
Dr. Laborde

Dil çekerek ayıltmak
Çocuğun dilini bir tülbend ile tutup dakîkada 

on altı defa çekip bırakmak
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Laborde, Fransa Encümen-i Tıbbîsi aʻzâsından idi. Son günlerine kadar 
ilm-i beşer mektebinde bulunup Hautes Etudes Mektebi Ulûm-ı Beşeriye 
Laboratuvarı Müdüriyeti'nde îfâ-yı vazîfe etmekde idi. Yevm-i vefâtına 
kadar hayâtı bir sa‘y-i mütemâdî içinde güzerân etmişdir. Müfîd ve hakî-
kat bildiği husûsâtı müdâfâ‘ada pek ileri varmakda ve bu bâbda pek şiddet 
göstermekde idi. Kendisi hem muktedir bir âlim hem de insâniyeti sever, 
iyi kalbli bir adam idi.

[434] MALTA HUMMÂSI, HUMMÂ-YI MÜTEMEVVİC YÂHÛD 
HUMMÂ-YI BAHR-I SEFÎD

"-Hekîmler çoğaldıkça hastalık da çoğalıyor. Tabâbet ilerledikçe her 
gün yeni bir maraz keşfolunuyor. Eğer bu terakkî bu sür‘atle giderse ta-
bâbet ve etıbbâ sıhhat-i beşer ve insâniyete hizmet değil, bilakis fenâlık 
edecekdir" diyenler yok değil!

Eskiden ancak bir-iki hastalık maʻlûm idi. Etıbbâ bu hastalıkları teşhîs 
ve tedâvî edebilirdi. Mâhiyeti gayr-ı maʻlûm emrâzdan helâk ü hebâ olan-
lar için:

"-Şiddetli bir hummâya yakalandı, âteşler içinde kalarak kendini gâib 
etdi. Nihâyet vefât eyledi. Allah rahmet eylesin. Ne yapalım, eceli gelmiş!" 
denirdi. Bugün ise eskiden mechûl olan birçok emrâzın tabîʻatına bakteri-
yoloji ve teşrîh-i marazî fenleri sâyesinde iyice vukûf peydâ edildiğinden 
artık gayr-ı muʻayyen hummâlar, ıztırâblar içinde helâk olanlar için:

"-Zavallı hummâya tutuldu, âteş içinde öldü" yerine:
"-Bîçâre tifoya, difteriye ilh. yakalandı, bir türlü kurtulamadı" diyoruz. 

Fark bu. Demek ki, hekîmlerin tezâyüdü ile aded-i emrâz tezâyüd etmi-
yor. Belki zâten mevcûd ve fakat mâhiyeti mechûl olan, teʼsîrât ve icrâât-ı 
menhûsesini kemâl-i serbestî ile icrâ eden emrâzın tabîʻatları ta‘yîn ve 
kendileri birer isim ile tevsîm ediliyor.

İşte bu zümreden olarak Malta hummâsı da esâsen mevcûd [435] oldu-
ğu hâlde gayr-ı maʻlûm bir maraz idiyse de yakınlarda bu bâbda bakteri-
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yoloji ve serîrî tetabbu‘ât-ı adîde icrâsına başlanmış ve bu vechile az çok 
mâhiyet ve tabîʻatı anlaşılmışdır. Binâenaleyh, Malta hummâsını da işitir 
işitmez:

"-Bu hekîmler başımıza daha neler çıkaracak?" dememeli.

Malta hummâsı Bahr-ı Sefîd sevâhilinin nikât-ı muhtelifesinde mev-
cûd bir "maraz-ı intânî-i husûsî"dir. On dokuzuncu asır evâsıtında ibtidâ 
Malta'da İngiliz etıbbâsı ma‘rifetiyle serîriyât nokta-i nazarından hastala-
rın tefrîk ve teşhîs edilmiş, daha sonra Bruce tarafından hastaların tıhâl-
lerinde bu maraz-ı hummevîyi tevlîd eden ve "micro-coccus melitensis" 
denilen uzviyât-ı sagîre de keşfolunmuşdur. Malta hummâsı mümted ve 
gayr-ı muntazam bir hummâ ve mebzûl bir ter ile muttasıfdır. Hastala-
rın tıhâllerinde Bruce mikrobları bulunur. Tıhâl cüz’î büyür. Kinin, Malta 
hummâsının seyr-i marazîsine aslâ teʼsîr etmez. Bu hastalığın vehâmeti de 
azalıp yüzde iki nisbetindedir. A‘râz-ı umûmiyeden hemen hiçbirinin mev-
cûd olmaması Malta hummâsının evsâf-ı mahsûsasındandır. Bu hastalığın 
seyri esnâsında çok defa iltihâb-ı husye zuhûra gelir. Şekl-i hafîfinde ter 
yokdur. Bed’-i maraz, hâdd ve titreme ile müterâfık olup harâret kırka ka-
dar tereffu‘ eder. Bu hastalık en ziyâde Maltızlarda görülmekdedir. Malta 
hummâsının şahısdan şahsa sirâyet etdiğini isbât eder hiçbir vak‘a müşâ-
hede edilmemişdir. Malta hummâsını teşhîs için İngiliz etıbbâ-yı meşhû-
resinden Wright tarafından "kan serumuyla teşhîs [436] usûlü" tatbîk edil-
mişse de birçokları tarafından iʻtirâzâta dûçâr olmuşdur.

Micro-coccus melitensis bir coccus bacile  olup gram almaz, spor 
zer‘leri batî sûretde neşv ü nemâ bulur, laktozu tahmîr etmez, endol hâsıl 
eylemez.
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Çinli Kadın Ayağı
Çinli kadın ayağının ne kadar mini mini olduğu, bedenin bâr-ı sakîli 

altında zâten ezilip duran ayaklara bu vâsi‘ memleketde ne derece işken-
ce edildiğini işitmeyenimiz hemen yok gibidir. Ayaklara revâ görülen bu 
işkence ve azâb küçük Çinli daha henüz üç yaşında iken başlar; on altı, 
on sekiz yaşına kadar devâm eder. İşte kemâl-i tehâlük ile intizâr olunan 
netîce ancak bu zamân hâsıl olmuş olur. Kâffe-i aʻzânın mütenâsiben neşv 
ü nemâ bulmakda olduğu bir zamânda ayaklar sargılar içinde dâimî bir 
tazyîk altında bırakılmakda ve hattâ bu aʻzâ şeklen tagayyür ve hacmen 
tenâkus etdiği hâlde bile yine sargılara devâm olunmakdadır. Mini mini bir 
Çinli kadın ayağının tûlü 13 santimetredir. Hâlbuki Avrupa'da, belki bizde 
de 23 santimetreden aşağı tûlde kadın ayağı yokdur. [437] Ayağının zarâ-
fetine, mini miniliğine mağrûr olan bir Çinli kadın bizce şekli tagayyür 
etdiğinden dolayı biçimsizleşmiş olan bu mesned-i bedeni öyle her vakit 
göstermez.

Röntgen şu‘âʻı ile fotoğrafîsi alınan bir Çinli kadın ayağı ile tabî‘î sû-
retde neşv ü nemâ bulan bir ayak mukâyese edilecek olursa Çinli ayağında 
topuğun (azm-i akab) düşdüğü, parmakların tabana doğru büküldüğü ve 
tekmîl ayak kadîdinin küçüldüğü (dumûr) görülür.

Çinliler çocuklarının ayaklarını sargılarla, türlü türlü vesâit ile biçim-
sizleşdiriyorlar, çarpıtıyorlar. O hâlde ki, tabî‘î olan bir ayak ancak par-
makları ucuna basdıran çarpık bir uzva dönüyor. Hâlbuki, biz bazen vilâdî 
olarak görülen böyle bir ayağı muhtelif vesâit ile, bazen ameliyât icrâsı, 
bazen alçıya vaz‘ ile tashîh u ıslâha çalışmakdayız.
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[438] Uzun Boylular

Berlin'de Oswald denilen ve Alman ordusundaki hizmet-i askeriyesini bitiren 
bir erkek ile cüsse ve kâmetçe ona yaklaşan bir kadın izdivâc etmişlerdir. Erkek 

bugün 29 yaşında olup 2,20 metre tûlünde ve 148 kilogram sıkletindedir.
Kadın Hersen isminde bir kız olup Tonkin'de Çinli bir baba ve Alman bir 

anadan dünyâya gelmişdir. Boyu 1,96 metre olup 100 kilogram sıkletindedir. Bu 
kız el-yevm senede altı santimetre kadar büyüyor.

Cüceler
Yukarıki zevc ve zevce ne kadar bülend-kâmet iseler bunların sağdıçları da o 
kadar cüce idiler. Bunlardan biri Almanlar arasında Hervilli Vended?! nâmını 
alan on altı yaşında bir genç çocuk olup seksen santimetre boyunda ve hemen 

40 kilogram sıkletindedir. Öteki sakallı sağdıç ise Norveçli Ole Olsen  50 
yaşında, 44 kilo sıkletinde, 88 santimetre tûlünde, rind ve kalender-meşreb bir 
cücedir. Bu zavallı cücenin en büyük kederi kendisine hem-kâmet bir hem-ser 
bulamayışıdır. Yalnız Berlin'de değil, bütün dünyâda bu kadar zevkli, eğlenceli 

bir izdivâc vukû‘ bulmadığı te’mîn ediliyor.
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[439] CÜZÂM (MİSKÎNLİK İLLETİ) HAKKINDA

İnsân daha ber-hayât iken bütün vücûdunun gözü önünde eriyip ta-
hallül ve tefessüh etdiğini görmek, etrâfındaki hem-cinslerinin kendisine 
fırlatdıkları enzâr-ı istikrâh ve nefretin altında ezile ezile insânlardan ve 
insâniyetden mehcûr ve her cihetle menfûr ve makhûr yaşamak ne kadar 
acıklı ne kadar dûzahî bir hayât-ı miskînânedir. İşte bedbaht cüzâmlıların 
şimdiye kadar cihânın her tarafında geçirdikleri hayât-ı tecerrüd ve tenhâî 
bundan ibâretdir. Eskiden beri tâ‘ûn, vebâ, kaht u galâ ve en son asırda 
kolera beşeriyeti seyr u istîlâ-yı şiddet-engîzleriyle dûçâr havf u dehşet et-
mişlerse de hiçbiri cüzâmın verdiği nefret-i dehşet-intimâyı verememişdir. 
Cüzâmın vicdân-ı insâniyetde uyandırdığı hevl ü istikrâh-ı şedîd, hep mü-
btelâsına senelerce işkenceler, elem ü azâblar çekdirmesinden, mümted ü 
mütemâdî ve elîm bir ihtizârdan ibâret olmasından ileri gelmişdir. Binâen-
aleyh bugün bile cüzâmın herkesin zannetdiği gibi mahv u zâil olmuş bir 
hastalık olmadığı ve el-ân cihânın muhtelif nikâtında icrâ-yı şiddet ve tah-
rîbât eylediği düşünülünce hafî bir zucret ü ıztırâb hissetmemek mümkün 
olamaz. Umulur ki, tabâbet-i hâzıranın terakkiyât-ı bedî‘ası bu murdâr ve 
elîm hastalığa da galebe çalarak beşeriyeti müz‘ic ve müstekreh bir belâ-
dan daha kurtarıverir.

[440] İnsânlara îsâr-ı hasâr eden belâyâdan hiçbiri vicdân-ı ümemde 
cüzâmın hissetdirdiği hirâs ü nefreti hâsıl edememişdir. Miskînlik taʻbîri 
bile halkça en müstekreh ve en berbâd âlâm-ı mâddiye ve maʻneviye mü-
terâdifi gibi telâkkî edilegelmişdir. Miskînlik denince fikirde hiçbir ilâcın, 
hiçbir şeyin def‘ u tevkîf edemeyeceği bir ta‘affün ile bir düziye aşınan ve 
daha mezâra girmeden tahallül ü tefessühe başlayan bir na‘ş-ı ber-hayât 
tecessüm eder.

Müellifîn-i kadîmeden biri cüzâmlıyı şöyle tavsîf ediyor:
"-Yüz derisinde bir takım kabartılar peydâ olur. Sonra sonra bu kabar-

tılar takarruh ederler. Bunlardan akan müstekreh irin bir türlü kurumak 
bilmez. Bunlardan husûle gelen esmer, kırmızı, sarı ve beyâz kabuklar bir-
biri üzerine birikerek çehreye bir pullu balık manzarasını verirler. Kulaklar 
kangren olmağa başlar ve kulağın yumuşak ucu düşer. Saçların üzerleri, 
etrâfı kemreleşir, kıpkırmızı olur, Gözlerin yerine iki âteşîn lehîb kâim olur 
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ve göz pınarından bir düziye cerâhat damlar. Dudaklar şişer, morarır, has-
tanın salyası akar ve ağzından müstekreh ve müte‘affin bir koku intişâr 
eder. Kollarda, bacaklarda mâvimtırak şişler peydâ olur. Kemikler mukâ-
vemetsiz bir hülâme hâline gelir. Bazen parmaklar, eller, ayaklar parça 
parça kopup dökülür".

Asırlarca bütün insâniyeti dûçâr-ı hirâs u dehşet eden bu hastalığın bu-
gün tamâmıyla zâil olduğuna inanmak büyük bir hatâdır. Evet, cüzâmın 
devre-i tahrîbatı henüz bitmemişdir. [441] Şübhe yok ki, belâ-yı cüzâm 
biraz hafîflemişdir. Fakat herhangi bir teʼsîr ile yeniden uyanamayacağı-
nı kim te’mîn edebilir? Hattâ bazı yerlerde bu murdâr hastalığın yeniden 
uyanması nazar-ı dikkati celb etmiş ve sekiz sene evvel Berlin'de in‘ikâd 
eden Beynelmilel Cüzâm Konferansı'nda Doktor Be[s]nier cüzâm tehlike-
sinden bahseylemişdir. Bugün yeryüzünde bir milyondan ziyâde cüzâmlı 
vardır. Bu son senelerde Norveç'de bir cüzâm istîlâsı zuhûr ederek Bergen 
ve Trondheim taraflarında icrâ-yı tahrîbât etmişdir. Çin'de, Madagaskar'da 
cüzâm hayli ilerlemişdir.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Emrâz-ı Hâriciye Muʻâvini Binbaşı Operatör Hasan 
Fuad Bey

M. le Dr. Hassan Fuad Bey
Cüzâm beliyyesi Hind'den zuhûr etmişdir. Hind kütüb-i dîniyesinde gö-
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rülen şiddetli bedduʻâlardan, aforozlardan bu illetin Hindlileri pek büyük 
korkulara düşürdüğü anlaşılmakdadır. Cüzâm Hindistan'ın, içinde na‘şlar 
yüzen nehirlerinde, sık ve mütekâsif ağaçlıklar arasındaki bataklıklarda 
ser-nümâ-yı dehşet olmuş ve oradan bütün cihâna yayılmışdır. Sırasıyla 
Asir, İran, Suriye ve Mısır havâlîsinde dolaşmış, nihâyet Yunanistan'da 
karârgîr olmuşdur. Benî İsrail zamânında kıt‘a-i Kenaniye'de cüzâmlılar 
bulunduğu ve hattâ Hazret-i Musa aleyhissselâmın bunları sağlamlardan 
ayırmak emrini verdiği rivâyât-ı Tevrâtiyedendir. [442] Roma'nın muzaf-
fer orduları cüzâmı da berâberlerince sürükleyip getirmişlerse de Romalı-
ların hıfz-ı sıhhate pek ziyâde riʻâyetkâr olmaları, pek sıcak hammâmlarda 
yıkanmak husûsunda ifrâtlara kadar varmaları sâikasıyla cüzâm oralarda 
dikiş tutduramamışdır. 

Romalıların izmihlâllerinden sonraki istîlâât-ı müte‘addidede gasb u 
gâret, kıtâl ve kaht bütün Avrupa'yı perîşân etmiş ve o sefâletler arasında 
miskînlik de alıp yürümüşdür. Sonraları hastalık az çok kesb-i sükûnet et-
mişse de müteʻaddid muhârebât ve esfâr, cüzâmın Avrupa'da yerleşmesine 
sebeb olmuşdur.

Miskînlerin kurûn-ı vüstâdaki hâlleri cidden şâyân-ı merhametdir: 
Bîçâreler nereye gitseler sopalarla kovulurlardı. Birçok şehirlerde miskîn-
ler yarı çıplak ve sefil bir hâlde açlıkdan kapılara, hisârlara hücûm eder ve 
nereye hücûm etseler dayak ve silâh ile karşılanırlardı. Yollarda hazînâne, 
miskînâne toplanarak dest-i teseʼülü açar ve yaralarının manzara-i kerâ-
het-âveriyle enzâr-ı halkı tedhîş ve ta‘zîb ederlerdi.

Miskînler şu hâlleriyle erbâb-ı nüfûzun nazar-ı dikkatini celb eyledik-
lerinden haklarında tedâbîr-i şedîde ittihâz olunmağa başladı. Kendisinde 
hastalığın ilk araz u alâmeti görünen bir sefîl kendi kendiliğinden iʻlân-ı 
nefs etmeğe mecbûr idi. Etmezse komşuları hattâ akrabâ ve ebeveyni onu 
herkese ve hükûmete iʻlân ü işâ‘a ederlerdi.

Cüzâmlı hastalığı anlaşılır anlaşılmaz kiliseye götürülür, insânlardan 
büsbütün ayrıldığını bildirmek üzere [443] arkasına siyâh bir gömlek giy-
dirilir, üzerine cenâze duʻâları okunur, duʻâ bitince hastanın üzerine bir 
avuç toprak atılır, sonra o zamândan iʻtibâren nasıl yaşayacağı ve ne gibi 
tedbîrler ittihâz edeceği kendisine teblîğ ve beyân olunurdu!

O andan iʻtibâren cüzâmlı "miskînhâne" denilen bir yere tıkılırdı: 
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Kurûn-ı vüstâ miskînhâneleri dört direk üzerine kurulmuş birkaç ahşâb 
kulübeden ibâret ve etrâfı bir hendek ile çevrilmiş dâireler idi. Her şehir-
de, her kasabada birer miskînhâne vardı. Miskînler ara sıra bu kulübeden 
çıkabilirlerdi. Fakat şehre girmeleri katʻiyen memnû‘ olduğundan kırlarda 
gezer ve alâmet-i mahsûsa olmak üzere sincâbî veya âteşîn renginde bir 
manto, başlarına da boyunlarına kadar geçmek üzere bir takye giyerlerdi. 
Mantonun üzerine nişâne-i sefâletleri olmak üzere kaz veya ördek ayağı 
resimleri işlenirdi. Gezdikleri yerlerde bir düziye boyunlarındaki çıngırak-
ları sallar ve geçen yolcuları mevcûdiyetlerinden haberdâr ederek kendi-
lerinden sakınmalarını ihtâr ederlerdi. Miskîn, bir şey satın almak isterse 
eliyle dokunamaz, uzakdan değneğiyle işâret ederdi.

Cüzâm bugün her yerden ziyâde Aksâ-yı Şarkda ve şarkda karârgîr ol-
muşdur. Memleketimizde icrâ-yı san‘at eden etıbbânın üstâd-ı ser-efrâzı, 
nıhrîr-i şehîr Doktor Zambako Paşa hazretleri ziyâret etdiği miskînhâne-
lerden birini şu yolda tavsîf ediyor:

"-Havâsı muhtel, müte‘affin, boğucu dört kulübede otuz yedi kadar mis-
kîn vardı. Bunlar çürümüş, kokmuş, hasırlar, süprüntüler arasından top-
lanmış paçavralar üzerinde [444] karmakarışık bir hâlde yatmışlardı. Bu 
fakr u sefâlet karârgâhının karanlık bir köşesinde tavsîf u taʻrîfi mümkün 
olmayacak derecede tahallül ü tefessüh etmiş ber-hayât bir kitle-i enkâz-ı 
beşer sürünüyordu: Burun çökmüş, biçimsiz bir et parçası şekline girmiş, 
etrâfındaki kemrelerin, yara yerlerinin teʼsîriyle kenârları buruşarak ortası 
açık kalmış olan ağzın içinde biri kafatasına doğru yürümüş, ötekisi ta 
gırtlağa kadar inmiş iki geniş oyuk görülmekdedir".

Çin'de yüz binden ziyâde cüzâmlı vardır. Bir Çinli cüzâma uğrayınca 
bir parça yiyecek ile berâber cebren bir kayığa bindirilerek ırmağa indiri-
lir ve artık sâhile yanaştırılmaz. Çin'in bazı nikâtında miskînleri diri diri 
gömmeğe kadar varıyorlar.

Türkistan ve Sibirya ahâlîsi de miskînlerini sopa ile şehirlerden sürüp 
tard ediyorlar.

Amerikalılar miskînlerini New York Kanalı civârında boş bir adaya 
naklediyor ve zavallılara haftada küçük bir sandal ile ölmeksizin yaşaya-
cak kadar yiyecek gönderiyorlar. Miskînlerle münâsebetde bulunacaklara 
şiddetli cezalar tertîb ediyorlar. San Francisco'da pis ve murdâr bir yerde 
"Beyt-i Tâ‘ûn" nâmıyla bir idâre yapmışlar, miskînleri oraya kapıyorlar. 
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Artık Beyt-i Tâ‘ûn'a giren bîçâre, pek yakın bir ölüme intizârdan başka bir 
ümîd besleyemez.

Hind'de, Çin'de, Hind-i Çinî'de, 130.000, Japonya'da 50.000, Kolombi-
ya'da 30.000, Madagaskar'da 15.000, Havai Adası'nda 5.000 miskîn var-
dır. Avrupa nisbeten [445] mümtâzdır. Çünkü bütün miskînlerinin adedi 
6.000'i tecâvüz etmemekdedir. 

Fakat, medeniyetin terakkîsi sâyesinde artık miskînlere karşı eski nefret 
ve istikrâh gösterilmemekde ve usûl-i fenniye-i hâzıraya mutâbık olarak 
te’sîs edilen miskînhânelerde  -ki bunların en mükemmelleri Japonya'da 
Nagazaki civârındaki Komamoto Miskînhâneleri'dir-  cüzâmlılar âdetâ bir 
hasta ve şâyân-ı merhamet bir bîçâre gibi terfîh ve tedâvî edilerek teskîn-i 
âlâm ve küdûretlerine çalışılmakdadır. Hattâ bu yolda teessüs-pezîr olan 
miskînhânelerde cüzâmlılar boş ve âtıl bırakılmayarak çalıştırılıyor ve bu 
vechile birçok hektar çalılık ve ormanlık açılarak yeni ve tâze arâzî elde 
ediliyor.

İnsânlara Bu Kadar Îrâs-ı Şiddet ve Dehşet Eden Cüzâm, Nasıl Bir 
Hastalıkdır? Hakîkaten Sârî midir, Değil midir? 
Cüzâm birçok tezâhürât ile muttasıf bir cild hastalığıdır. Başlangıcında 

çok defa deride kurum renginde lekeler peydâ olur. Bu lekelerin merkezi 
beyâz, sarı veya kırmızıdır. Bazen de deri altında muhtelif hacimde ka-
bartılar, "deren"ler zuhûr eder. Sonra sonra bu ilk âfetler ilerler, takarruh 
ederek oyulmağa başlarlar. İçlerinden müstekreh ve kanlı bir irin sızar. 
Cild bütün hassâsiyetini gâib eder. Derisi iğne veya ucu sivri bir şey ile 
delindiği hâlde cüzâmlı hiçbir ağrı, acı duymaz. Aynı zamânda hasta kendi 
kendinde derin bir yorgunluk, âşikâr ve mâddî bir düşkünlük ve uyuşuk-
luk duymağa başlar ki, bütün bu [446] hâller hastalığın cümle-i asabiyeye 
sardığına delâlet ederler. 

Hastalığın seyri esnâsında birbirinden az çok mümted fâsılalarla ayrı-
lan devr-i iştidâdlar görülür ve bir aralık hasta hummâlar içinde kavrulup 
durur. Sonra cüzâm gözlere sarar. Uzun bir müddet süren takayyuhlardan 
sonra mahrûmiyet-i basarı mûcib olur. Nihâyet etler de musâb olarak kü-
çülmeğe, kangren olarak dökülmeğe başlarlar. İşte bundan bir takım bi-
çimsizlikler husûle gelir. Bazen el, kol, bacak gibi büyük bir uzuv âdetâ 
bıçak ile kesilmiş gibi koparak dökülüverir.
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Cüzâm esâsen sürekli bir hastalık olup encâm ve âkıbeti her hâlde 
ölümdür. Bazen on, on beş sene sürer. Sonunda miskîn veremden yâhûd 
uzviyetinin bitkinliğinden telef olup gider. 

Miskînlik Neden İleri Geliyor?
Evvelleri, cüzâmın esrârengîz bir takım esbâbdan ileri geldiğine hükmo-

lunuyordu. Fakat bugün mikrob fenninin terakkiyât-ı bedî‘ası bu mesʼele-
yi de halletdi: Birçok hastalıklar gibi miskînliğin sebebi de bir mikrobdur. 
Bu mikroba Hansen basili deniliyor. 1871 sene-i Mîlâdiyesinde Norveç'de 
peydâ olan bir cüzâm istîlâsında Doktor Hansen bu hastalığı iyice tedkîke 
koyularak mikrobunu bulmuşdur.

Cüzâm Doğrudan Doğruya Sârî midir?
Bâdî-i emirde öyle olmak lâzım gelir. Cüzâmın sirâyetini isbât edecek 

birçok ahvâl ve vekâyi‘ zikrolunur. Kurûn-ı vüstâda bir sınıf adamlar ara-
sında bir cüzâmlının bulunması bilâhare birçoklarının cüzâma dûçâr olma-
sına sebeb olurmuş. Bazen bir yerde birçok halkın [447] birden cüzâmlı 
oldukları görülmüş. Meselâ 1848 sene-i 
Mîlâdiyesine kadar Sandowaj adası 
ahâlîsi cüzâm ne olduğunu bilmezlerken 
o aralık adaya bir Çinli miskîn gelmiş 
ve birkaç sene sonra altı kişinin birden 
cüzâma tutuldukları görülmüş, bunlar 
da öteye beriye dağılmakla o adalarda 
1864 senesinde 250 cüzâmlı görülmüş 
ve bu aded 1876'da 5.000'e varmış, yani 
ahâlî-i mevcûdenin onda biri cüzâma 
yakalanmışdır. 

Bir tarafdan cüzâmın doğrudan doğ-
ruya sirâyetini hemen inkâr etdirecek 
birçok ahvâl ve müşâhedât vardır. Bazı 
cesûr etıbbâ cüzâmlıların kanını kendi 
kendilerine şırınga etdikleri hâlde yine 
cüzâmdan masûn kaldılar. 

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

Muʻallimi Mîralây izzetlü Salih 
Beyefendi

M. le Prof. Salih Bey, Périatre
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Gece gündüz cüzâmlılarla düşüp kalkdıkları hâlde hastalıkdan âzâde 
kalan birçok adamlar var. İşte cüzâmlıların birâder, hemşîre, zevce gibi 
ta‘allukâtı bu kabîldendir. Hattâ meşhûr Mu‘allim Hardy müsta‘merâtdan 
gelen cüzâmlı bir talebeyi Paris mekteblerine kabûlde hiçbir mahzûr gör-
memiş ve cüzâmın sirâyetine herkesden ziyâde kâniʻ olan diğer bir tabîb-i 
şehir cüzâmlı bir tabîbin icrâ-yı san‘at etmesine müsâʻade etmişdir. Bun-
dan on altı, on sekiz sene evvel Paris'de bulunduğum esnâda Hasta Ço-
cuklar [448] Hastahânesi'nde etıbbâ-yı meşhûresinden De Croisir cüzâmlı 
çocukları diğerleriyle birlikde bulundurmakda ve bu hastalığın sirâyet et-
mediğini söyleyip durmakda idi.

Cüzâmın sirâyeti nazariyeten pek ziyâde muhtemel ve belki de muhak-
kakdır. Fakat bu sirâyetin ne gibi şerâit dâhilinde vukû‘a geldiği meydân-ı 
sübûta çıkarılamamışdır. Mikrobun bedene girip icrâ-yı teʼsîr ve faʻâli-
yet etmesi bazı şerâit ve ahvâl-i müsâʻidenin tahakkukuna vâbeste olduğu 
vâreste-i iştibâhdır. Binâenaleyh bir adam bu şerâit-i mahsûsa ve ahvâl-i 
müsâʻide hâricinde olarak cüzâmlılarla berâber düşüp kalkdığı hâlde has-
talıkdan âzâde kalabilir. Bu mesʼelede ve umûm mesâil-i tıbbiye-i serîriye-
de vukûf ve salâhiyet-i nıhrîriyesi müsellem-i enâm olan Doktor Zambako 
Paşa hazretleri bu husûsa dâir yazdığı bir eser-i ma‘rûf-ı üstâdânede cüzâ-
mın doğrudan doğruya sirâyet etmediğini ve yalnız miskînlerde izdivâ-
cın pek tehlikeli olduğunu ve bu izdivâcdan hâsıl olacak çocuğun cüzâmlı 
veya cüzâma müsta‘id bulunduğunu müşâhedât-ı adîde ve dakîkasıyla it-
yân ü isbât etmekdedir.

Cüzâma Karşı Ne Yapmalıdır?
Kurûn-ı vüstâdan zamânımıza kadar geçen asırlarda cüzâma karşı devâ-

yı şâfî bulunmadığı gibi ileride bulunacağı bile ümîd edilmiyordu. Öte[-
den] beri bir takım ilâclar veriliyor idiyse de bunlar hep sûrî şeyler idi ve 
bir cüzâmlı ölüme intizâren sürünür dururdu. Zambako Paşa hazretleri ise 
evvelden beri cüzâmda deri âfâtını muhît-i bedenin küçük damarlarındaki 
teşvîş ü tagayyürlerle bedîdâr olan bir eser tesemmüm-i bünyevî gibi kabûl 
ederek teşfiyesi için damarları sıkıştırıcı →
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çavdar mehmûzu gibi ilâclar veriyor ve 
hastalar bu tarz-ı müdâvâtdan az çok müs-
tefîd oluyordu. 

Fakat Pasteur'ün keşfiyât-ı mütetâbi‘a-
sıyla açılan devre-i terakkîde verem, 
difteri, kuduz, frengi birer birer hâdde-i  
tedkîkden geçirildiği gibi cüzâm hakkında 
da birçok tetebbuʻât ve taharriyât-ı ciddi-
yede [450] bulunuldu. Bu son senelerde 
cihân-ı medeniyetin muhtelif nikâtında 
icrâ edilen tecârüb-i mütenevvi‘adan şifâ-
yı cüzâm için esâslı ümîdler peydâ olmağa 
başladı. Şöyle ki: Cüzâm yalnız insânlara 
mahsûs bir hastalıkdır. Hayvânât bundan 
muʻâfdır. Bir keçiye cüzâm mikrobu şırın-
ga edilse bile, yine hayvân cüzâmlı olmaz. 
Çünkü mikrobun neşv ü nemâ bulmasına 
mâniʻ oluyor. Bu hâle rağmen yine keçi-

Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Müfredât-ı Tıb Mu‘allim 

Muʻâvini Kolağası rifʻatlü 
Mehmed Ref‘i Bey
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ye mikrob şırınga edilirse kanındaki muʻâfiyet hâssası daha ziyâde takvi-
yet bulur. Şimdi böyle muʻâfiyeti takviyet-pezîr olmuş keçilerin maslları 
alınarak bir cüzâmlıya şırınga olunursa onun da kanında âsâr-ı muʻâfiyet 
peydâ oluyor ve şırıngaya devâm olundukça hastalık iyiliğe yüz tutuyor, 
bazen de büsbütün şifâyâb oluyor…

Bu ve buna benzer birçok tecârüb ve büsbütün başka bazı taharriyât 
bütün etıbbâya kuvvetli ümîdler vermekdedir. 

Fakat bu tecârüb öyle tek tek yapılacağına miskînhânelerde yapılsa ve 
hakîkatin meydân-ı zuhûra çıkarılması için husûsî hastahâneler, ameliyât-
hâneler te’sîs edilse maksad daha erken ve daha müsâʻid bir tarzda teʼmîn 
edilebilir. İşte Doktor Sutton böyle bir teşebbüsde bulunuyor ve Fransa'da 
Châteauneuf civârında otuz altı hektarlık bir mâlikâne üzerinde cüzâmlı-
lara mahsûs bir sanatoryum te’sîs ederek orada cüzâmlıları tıbb-ı hâzırın 
bütün vesâit-i şâfiyesiyle tedâvîye hasr-ı dikkat [vakt] etmek istiyor. 

[451] Hulâsa, miskînliğin izâlesi için de birçok terakkiyât vücûda ge-
tirilmiş, birçoklarını da vücûda getirmek üzere hâzırlıkda bulunuluyor. 
Binâenaleyh kurûn-ı kadîme ve mütevassıtanın yalnız hapis ve tecrîd ile 
iktifâ eylediği bu menfûr ve müstekreh hastalığı fenn-i hâzır usûl-i mahsû-
suyla tedkîke başlamışdır. Cüzâmın bütün mâhiyet-i fenniyesi, müessir-i 
marazın eşkâl-i mütenevvi‘ası turûz ve safahât-ı hayâtı iyiden iyiye tedkîk 
olunarak hastalığın bir masl-ı şâfi veya sâir bir vâsıta ile şifâyâb olabildiği 
tahakkuk ederse  -ki bu tahakkuk pek muhtemel ve belki de pek karîbdir-  
artık bu iğrenç illet bütün hâtırât-ı elîmesiyle safâyih-i târîhiye arasında 
mestûr ve müstetir kalarak miskînler için yeni ve tâze bir devre-i hayât 
açılmış olur ve beşeriyet-i muztaribeye îfâ eylediği şu hizmet-i mühimme 
ve mübecceleden dolayı, tıb ve tabâbet dahi istediği kadar ızhâr-ı fahr u 
mesâr edebilir.
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[452] KÖMÜRÜN BAZI MEVÂDDIN İZÂLE-İ 
MAZARRÂTINDAKİ TEʼSÎRÂTI

Müfekkire-i beşer her zamân ve mekânda bazı mevâdd-ı muzırranın, 
her semmin teʼsîrâtını izâle edecek bir devâ-yı halâskârın, bir penzehi-
rin vücûdunu pek şiddetle arzu etmiş ve böyle bir arzu dimâğ-ı beşerde 
câygîr-i karâr olunca tabî‘î her nev‘ mâdde-i müessireye, her semme kar-
şı ale's-seviye zıd olacağı tahayyül edilen bazı mâddeler "umûmî panze-
hir" diye tavsiye ve hattâ kesretle isti‘mâl olunmuşdur. Vâkı‘a bugün bile  
pâdzehir deyince hemen her mâdde-i muzırranın teʼsîrini izâle eden bir 
ilâc anlaşılıyorsa da asıl bu fikir kurûn-ı kadîmede pek ziyâde yerleşmiş 
idi. Ezmine-i kadîmeye âid menkûlâtda böyle umûmî panzehirlere kesretle 
tesâdüf edilmekdedir.

Bu dârû-yı şifâ-bahşâlar silsile-i hayvâniye, nebâtiye ve maʻdeniyede 
taharrî edilmişdi. Bu mevâd meyânında kömürün de bulunduğunu söyler-
sek herkes taʻaccüb edecekdir.

Japonlar bir tesemmümden şübhelendikleri zamân hemen kömür yerler. 
Hattâ bu âdet Japon ordusunda mevâdd-ı nizâmiye sırasına bile geçmişdir. 
Deniyor ki, kömür bu ahvâlde şâyân-ı hayret derecede hüsn-i teʼsîr hâ-
sıl etmekdedir. Kömür nebâtî, hayvânî, maʻdenî bütün sümûmun teʼsîrini 
izâle eder. Emici hâssası sâyesinde muzâdd-ı ta‘affün gibi teʼsîr eyler. Bu 
mâdde zehirleri massederek bedeni imtisâs-ı sümûmdan vikâye eder. Kö-
mür tozu. eczâhânelerde [453] her vakit bulunur. Civârda eczâhâne yoksa 
âdî mangal kömürü alınıp ince bir toz hâline getirildikden sonra bel‘ edi-
lir. Kömür ne kadar ince bir toz hâlinde ise o kadar müessir ve o kadar 
serî‘u't-teʼsîrdir.

Bir vakitler Fransa'da kömür umûmî bir panzehir gibi tavsiye olunmuşdu.
Hatta kömürün panzehir olduğunu iddiʻâ eden tabîb tecrübe maksadıy-

la mühlik bir mikdârda kargabüken ile kömür tozu karıştırarak bel‘ et-
miş ve hiçbir zarar görmemişdir. Mantar, istiridye, konserveler ile tehlike 
vukû‘unda kömür tozu i‘tâ edilmiş ve hastalar kurtulmuşdur.
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ALTINLA TEDÂVÎ

Kurûn-ı vüstâda, hattâ daha evvelleri simyâgerân altına esrârengîz bir 
takım fezâil, gûnâgûn havâss-ı pür-hikmet, kat‘î bir teʼsîr-i şifâ isnâd edi-
yorlardı. O zamânki etıbbâ ve hukemâ âb-ı zerrîn, altını piliçle birkaç sâ‘at 
kaynatarak istihsâl edilen "guştâbe-i zerrîn" gibi "altın reçeteleri" tahrîr 
ve i‘tâ ederlerdi. Etıbbâ-yı Arab altınla hayli uğraşmışlar ve onda muhte-
lif havâss-ı şifâiye tevehhüm etmişlerdi. Lâkin daha sonraları taharriyât 
ve keşfiyât-ı mütetâbi‘a sâyesinde teessüs eden [454] "kimyâ-yı tecrübî", 
"ilm-i simyâ"yı mevhûmât sırasına idhâl ve fenn-i celîl-i tabâbetden de 
böyle birçok garîb edviyeyi bî-lüzûm ve belki de muzır görerek tayy u ih-
râc etmiş idi. İşte bu meyânda altın ve mürekkebâtından, müstahzır edviye 
de dâhildi. Altın artık "hacer-i feylosofî", "âb-ı hayât", "iksîr-i tûl-i ömr" 
gibi edviye-i hayâliye meyânında kûşe-i nisyânda kalmış ve ismi müfre-
dât-ı tıbda görünmemeğe başlamışdır.

Hâlbuki tetebbuʻât-ı cedîde altında bazı havâss-ı şifâiye mevcûd oldu-
ğunu ve etıbbâ-yı Arab'ın az çok haklı bulunduğunu isbât ve irâʼe etmek-
dedir. Montpellier etıbbâsından Doktor Legrand altının ensice-i hayâtiye 
için müessir bir münebbih ve mukavvî ve sıraca ve emrâz-ı zühreviyede 
nâfi‘ olduğunu ve tecârüb-i adîdesine istinâden mürekkebât-ı zehebiyenin 
ef‘âl-i hazmiyeyi bütün faʻâliyet-i asabiyeyi tenbîh ve takviye etdiğini bil-
dirmekdedir. Demek artık bundan sonra altın tekrâr müfredât-ı tıbba kayıd 
ve gâyet müessir münebbihât meyânına idhâl olunacakdır.

Altın gerek toz hâlinde gerekse klor-ı zeheb, muzâ‘af fevk-ı klor-ı sud-ı 
zeheb gibi emlâh sûretinde i‘tâ olunduğu zamân fudalât-ı uzviyede bile 
âsârına tesâdüf edilememekdedir. Bu hâlde, bedene idhâl olunan kâffe-i 
zehebin uzviyetde kaldığına hüküm verilmek tabî‘îdir. 

Altın, vesâit-i lâzımenin tedârükünü te’mîn etmekle sıhhate pek çok 
hizmet etdiği gibi refâh-ı hâlde olanların bedenlerine girmeksizin bile 
yalnız ceblerinde bi'l-vâsıta cildlerine temâs ile de âsâr-ı mukavviye ve 
münebbihesini göstermekde ve birçoklarını dinç ve tüvânâ, cesûr ve kavî 
kılmakdadır.
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[455] ÂLÂM Ü EVCÂʻA KARŞI

Tabâbet-i hâzıranın en mühim ve en vesî‘ bir şuʻbesi olan cerrâhlık şu 
son ve yakın zamânlarda cidden bedî‘ ve hayret-engîz birçok ıslâhât ve 
terakkiyâta mazhar oldu.

Fakat, eski cerrâhlar insânların gözlerini ne derece yıldırmışlar ve ef-
kâr-ı beşeriyede ne kadar amîk bir havf u hirâs hâsıl etmişlerdi! Çünkü 
cerrâhların parlak bıçakları, testereleri, makâsları görünüşde korkunç ve 
hirâs-engîz oldukları gibi böyle hastasını en keskin âlât-ı câriha ile karşı-
layanlarda da çok defa icrâ-yı san‘at ede ede hakîkî bir "katı yüreklilik" 
âdetâ başkalarının âlâm ü evcâ‘ ve hattâ feryâd u zârîsine karşı büyük bir 
kayıdsızlık peydâ olmakda idi. Daha bundan yarım asır evvel en ma‘rûf 
ve en mâhir cerrâhlar hastalarını zor ile muʻâvinlerine tutdurarak ellerin-
deki keskin mişratı vücûd-ı beşerin en hassâs ve en nâzik nikâtına kadar 
sokarlardı. Bu aralık zavallı hasta en fecî‘ ve en elîm takallusât ve ıztırâbât 
altında kıvranır ve kopardığı sayha-i ıztırâr, enîn ü feryâd en sert tıynetli-
lerin bile dayanamayacakları râddeyi bulurdu. Bir kere düşününüz: Parlak, 
keskin bir bıçak bütün etlerinizi, sinirlerinizi doğramağa, yarıp yırtmağa 
başlarsa duyacağınız âlâm ü evcâ‘ ne kadar şedîd ne kadar fecî‘ ve gayr-ı 
kâbil-i tahammül olur! [456] İşte insânlar ta cerrâhlığın başlangıcından 
beri böyle mişrat, bıçak, makâs, testere ile açılan yaraların fecîʻ ve şe-
dîd âlâm ü evcâ‘ı altında inleye inleye tedâvî edilirken kimyânın bu son 
zamânlardaki terakkiyât-ı bedî‘ası ve erbâb-ı keşf u taharrînin ikdâmât-ı 
mütevâliyesi sâyesinde unsur-ı elemi def‘ u izâle edecek bazı mevâd bu-
lunabildi. Bu mevâd herkesden evvel cerrâhların işine yaradı. Artık o eski 
sahneler, eski dramlar görülmez oldu.

Evcâ‘ u âlâmın hayât ve rûha olan teʼsîri ne kadar dil-sûzdur! Ne ka-
dar mehcûr-ı şifâ hastalar vardır ki günde birkaç defa "of, böyle ağrı, acı 
çekmekden ise ölmek hayırlıdır!" derler. Evcâ‘ u âlâma tahammül edeme-
yerek intihâr edenler bile vardır. Vâkı‘a tabâbet en eski zamânlardan beri 
âlâm u evcâ‘a çâresâz olmağa savaşmış ise de yine en müessir ve en emîn 
çâreleri ancak bu son asırda bulabilmişdir.

Evcâ‘ u âlâmı taʻrîfe hâcet var mıdır? Fakîr zengin, büyük küçük, pîr u 
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bernâ, lâgar ve tüvânâ hepimiz âlâm ü evcâ‘ın ne demek olduğunu biliriz: 
Bir kere, çocuk doğarken îsâr-ı sirişk ve dümû‘ ile ızhâr-ı âvâz-ı teessür ile 
kadem-nihâde-i âlem-i şuhûd olur, ihtiyâr dahi birçok müzmin, mu‘annid 
ve mütemâdî âlâm u ıztırâbât içinde terk-i hayât eder. Bu iki yaş aralığında 
ise bizi tabîbin bıçağına, makâsına nâçâr muhtâc ve münkâd edecek de-
recede mûci‘ ve müellim derdlere dûçâr oluyoruz. Zannolunur ki, tabîʻat 
sürûr u âlâmın, evcâ‘ u ibtisâmın tevâlîsini iltizâm [457] ediyor. Dünyâda, 
az bir zamân için olsun ağrı, acı duymayan kim vardır?

Evet, bazılarının en geniş bir şak ve hattâ etlerini koparma ile bile hiçbir 
elem hissetmedikleri görülüp işitiliyorsa da bu gibilerin hemen hepsi de 
"hissiz" denilecek derecede hasta ve alîl oldukları icrâ edilen müşâhedât 
ve tedkîkât-ı amîka ile sâbit oluyor. Çok defa bu hâlin aksi bile görülüyor. 
Bazıları da sırf tasavvurî ve hayâlî şeylerden müteellim ve muztarib olu-
yorlar. Sinirli, son derecede sinirli olan bazı genç kızlara "â, senin dişin 
ağrıyor!" denilince hiçbir şeyleri yok iken şiddetli bir diş ağrısı duymağa 
ve ağrının şiddetinden kıvranmağa başlıyorlar.

Fakat, veca‘ nedir ve neden ileri geliyor? Tıbben veca‘ ağrı, elem-i mü-
terâdif gibidir. Kışın şiddetli bir poyraz esip de ortalığı dondurduğu vakit 
odamızda yanıp duran sobanın sıcaklığı aʻsâbımızı okşar ve bu sıcakdan 
hoşlanmağa başlarız. Çok defa uzakdan uzağa ısınmakla berâber cânımız 
sobaya daha ziyâde sokulmak ister ve yaklaşırken dalgınlıkla elimizi so-
baya yapıştırır ve o anda bir sayha-i dil-hırâş koparırız. Neden? Çünkü bu 
defa harâret fazla bir şiddetle teʼsîr etdi ve derimizin a‘sâbında öyle bir 
ihtizâz u irti‘âş husûle getirdi ki evvelki hoşlanmanın yerine daha şiddetli 
bir his kâim oldu. İşte bu his, elem ve veca‘dır.

Demek, haz ve veca‘ aʻsâbın derece-i teʼs[î]rine göre dimâğda [458] 
hâsıl olan intibâ‘ât-ı mütezâddeden ibâretdir. Meselâ tatlı tatlı ve hafîfçe 
gıcıklanmakla haz ve zevkden başka bir şey duyulmaz. Hâlbuki şiddetli ve 
ziyâde bir gıdıklamanın işi ölüme kadar vardırdığı görülmüşdür. Şiddetli 
bir koku, şiddetli bir ziyâ, tîz ve şiddetli bir sadâ insânda veca‘a yakın ve 
her hâlde nâhoş bir teʼsîr hâsıl eder. 
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Elem ve veca‘da aʻsâbın ne derece dahli olduğunu şu tecrübe de vâzı-
han isbât ediyor: Bir kedinin kuyruğunu sıkıştırırsak yâhûd yaksak hayvân 
bağırır, feryad eder. Fakat o kuyruğa giden sinirleri birer birer bulup keser-
seniz kuyruğun etleri, kemikleri yerli yerinde durdukları hâlde hayvânın 
kuyruğunu bir şeyle sıkıştırsanız hattâ yaksanız kedi hiçbir şey yapılmı-
yormuş gibi sâkitâne durur. Demek ki veca‘ hissetmiyor. Bu hissizliğin 
sebebi yakılan, sıkıştırılan yer ile dimâğ arasında hiçbir vâsıta-i iştirâk 
kalmaması, binâenaleyh haz ve veca‘ı mûcib olan ihtirâzât-ı asabiyenin 
dimâğa intikâl edememesidir. 

Bazı kimseler de cefâkeş oluyorlar. Âlâm ü meşâkka herkesden ziyâde 
âsâr-ı tahammül gösteriyorlar. Öyle mütehammil insânlar vardır ki, ayak, 
kol, bacak kesmek gibi büyükçe ameliyelere bile kloroform falân almaksı-
zın tahammül ediyorlar. Cerrâhlıkda, husûsuyla mübtılât-ı his ve elem keş-
fedilmezden evvel böyle "cânı pek" kahramânlara pek çok tesâdüf edilirdi. 
Artık tahammülün bu derecesi teʼs[î]rsizlikden, galat-ı hisden mi neş᾽et 
ediyor diyeceğiz? Yoksa fikir ve dimâğ kendisini bir sûret-i fevkalâdede 
[459] cezb ve bel‘ eden şeyle meşgûl olduğundan ağrı duymaya vakit mi 
bulamıyor? 

Bazıları ise en ufak evcâ‘a bile adem-i tahammül âsârı gösteriyor ve 
bayılarak yerlere seriliyorlar. Böyle "cânı az" kimseler bir yılan veya ak-
reb görseler sokacağını tahattur ederek tiril tiril titrer ve âdetâ gaşy-âver 
bir havf u hirâsa dûçâr olurlar. İşte hassâsiyetin bu derecesi de hep rikkat-i 
hisden, zaʻf-ı tıynetden ileri gelir.

Umûmiyetle zükûr, nisâya nisbetle daha ziyâde mütehammil ve sabûr, 
nisâ ise zükûra nisbetle daha ziyâde hassâs ve rikkat-perverdir. Heyecân-
lar, ihtirâslar, şiddetli teessürler gibi fikri tamâmen işgâl edecek ahvâlin 
teʼsîri ile elem ü veca‘ın fevkalâde tahaffüf etdiği hattâ kâmilen zâil ol-
duğu görülmekdedir: Bir papasın indallah makbûl olmak itmi’nân-ı tâm-
mıyla kendini diri diri âteşde yakdığı ve yanarken hiçbir hiss-i veca‘la mü-
teezzî olmadığını mu‘lin evzâʻ u işârâtda bulunduğu mervîdir. Cerrâhîn-i 
meşhûreden Alphonse Guérin evcâ‘-ı şedîde-i nıkrîsiyeden dolayı yerin-
den kımıldanamayarak esîr-i firâş kalan kötürüm bir hastanın, çocuğunun 
düşdüğünü işidince hemen imdâdına koşmak için kalkdığını ve bilâ-ve-
ca‘ sürʻatle yürüdüğünü, fakat evlâdını sağ ve sâlim görünce yine eskisi 
gibi ağrılardan iştikâya başlayarak meşy ü harekete muktedir olamadığını 
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müşâhede etmişdir. Çocukları sünnet ederken sünnetçilerin bir oyuncak 
veya söz ile çocuğun fikrini meşgûl etmeğe çalışmaları bu sebebe müste-
niddir. Hattâ Anadolu'da ve Rumeli'de çocuk sünnet edilirken [460] herkes 
ellerindeki bastonları duvarlara, tahtalara vurarak na‘ralarla, sayhalarla 
bir hengâme-i kıyâmet koparırlar ki bu, pek ibtidâî, her hâlde muzhik bir 
nev‘-i ibtâl-i hisdir.

Altmış sene evveline gelinceye kadar cerrâhlar ameliyâtdan evvel has-
talarına biraz afyon veya birkaç kadeh şarâb vererek hislerini uyuştururlar-
dı. Fakat bu cüz’î hader, adem-i hiss-i evcâ‘ için kâfi gelemeyeceği cihetle 
ameliyât masasına sımsıkı bağlanmış veya elleri ayakları tutularak zabte-
dilmiş olan zavallı hastalar bağırır, çağırır, cerrâhlar da çok defa ameliyâtı 
az bir müddetde bitirmeğe çalışırlardı ve ameliyâtı müteʻâkib hastaya ıhla-
mur menkû‘u, çiçek suyu gibi az çok müsekkin şeyler verirlerdi.

O vakitler etıbbâ dahi âlâm-ı asabiye için ağrıyan, sızlayan yerin derisi-
ni dağlayıp yakar ve birçok mevâdd-ı kâviye kullanırlardı. Hastayı kızgın 
yaş çubuklar ve demir değneklerle kamçılarlardı.

Bugün keşfiyât-ı bedî‘a-i ahîreden olan mübtılât-ı hissin tatbîk ve 
hüsn-i isti‘mâli sâyesinde birçok büyük ve sürekli ameliye-i cerrâhiyeler 
yapılıyor ve evcâ‘ daha menşe’ ve merkezinde iken ibtâl ve teskîn ediliyor.

Mübtılât-ı his iki türlüdür: Bir takımı insânı bir nevm-i amîke daldıra-
rak ağrı, acı duydurmayan edviyedir. İşte kloroform ve eter bu nev‘ edvi-
yedendir. Kloroform veya eter koklayan hasta derin ve müsterîh bir uyku-
ya dalar, operatör de râhat râhat ameliyâtını yapar.

[461] Dokunduğu, bulunduğu yerdeki hissi ibtâl ve oralardaki evcâ‘ı 
teskîn eden ikinci bir takım edviye daha vardır ki, bunların teʼsîrleriyle 
operatör hasta ile güzel güzel konuşurken en hisli uzuvlar üzerinde ame-
liyât yapabilir. Meselâ ayakda bir ur bu vechile istîsâl edilir. Hattâ bir fıtık 
ameliyesi de bu yolda yapılabilir. Bu ilâclar herhangi bir vâsıta ile o uzvun 
sinirlerine îsâl edilince ibtâl-i his hâsıl oluverir.

Bu son zamânlarda mütemâdî elektrik cereyânlarıyla da ibtâl-i his 
husûle gelebildiği, hattâ bu usûl ile diş çekmek falân gibi süreksiz ve kü-
çük ameliyelerin yapılabildiği de sâbit oldu.

Mübtılât ve müsekkinât-ı his ve elem yalnız operatörlerin değil, etıb-
bânın da işlerine yarıyor. En şiddetli bir baş ağrısını bile on beş, yirmi 
dakîkada teskîn eden antipirin, fenasetin, en gayr-ı kâbil-i tahammül kara-



1978

ciğer ve böbrek sancılarını beş-altı dakîkada dindiren morfin gibi cidden 
kıymetdâr edviyemiz vardır. Fakat pek mühim ve mu‘tenâ ve hakîkaten 
şifâ-bahşâ olan bu edviyeyi lüzûm-ı mübrem ve hakîkî görmedikçe kullan-
mamalı ve ciddî bir ilâcı sûisti‘mâl etmeğe kalkışmamalıdır ki, her vakit 
teʼsîr-i teskînkârîsinden istifâde edilebilsin.

Evet, âlâm ü evcâ‘dan hemen herkes müştekîdir. Şiddetli bir sancıyı 
memnûniyet ve ferâğ-ı kalb ile karşılayan babayiğit yok gibidir. Herkes 
evcâ‘ın izâlesini, elemin teskînini, sancının kesilmesini ister.

Şimdiye kadar hiçbir kimse evcâ‘ın müfîd ve câlib-i memnûniyet [462] 
olacağını düşünmemişdir. Hâlbuki, evcâ‘ birçok şekil ve tarzlara girerek 
bizi ma‘rûz olduğumuz mehâlik ve muhâtarâtdan hıfz u sıyânete çalışır ve 
hayât ve sıhhatimizin taht-ı tehlikede bulunduğunu haber verir. 

Bir kere düşünelim: Iztırâbdan pek az farklı olan açlığı, susuzluğu 
duymasaydık yemeğe, içmeğe muhtâc olduğumuzu nasıl anlayabilirdik? 
Ziyâdece çalışarak iyiden iyiye yorulduğumuz vakit hafîf bir kırgınlık, 
husûsî bir veca‘ bütün bedenimizi istîlâ ederek bizi, vücûdumuzu taʻmîr 
ve kuvvetimizi iʻâde ve termîm edecek olan istirâhate, uykuya daʻvet et-
mez mi? Elimizi âteşe dokununca hemen çekmemiz dahi, hisseylediğimiz 
veca‘ ve ihtirâkın teʼsîrindendir. Hattâ sar‘alılarda hamle zamânı cümle-i 
asabiyenin teessürât-ı etrâfdan haberdâr olmaması birçok kazâlara, me-
selâ masrû‘înin âteş üzerine düşerek yanmalarına sebebiyet veriyor. Veca‘ 
ve elemin teʼsîri olmasa, bir pirenin ayağımızı ısırdığını bile duyamazdık. 
Veca‘-ı kat‘ı duyup öğrenmese idik bıçak, balta falân gibi âlât-ı kâtı‘adan 
sakınabilir miydik?

Veca‘ın fevkalâde mühim ve sezâvâr takdîr ve bütün insânların minnet 
ü şükrânını mûcib bir hizmeti vardır ki, o da hemen umûm hastalıkların 
vürûd ve zuhûrlarını bildirmesidir. Biz tabîbler âlâm u evcâ‘a herkesden 
ziyâde minnetdârız: Çünkü pek çok hastalıkları, husûsuyla âfâtın mev-
zi‘ ve mevki‘lerini bize ihbâr u iş‘âr eden evcâ‘ u âlâmdır. Evet, âlâm u 
evcâ‘ bizi hücûm-ı emrâzdan haberdâr eden gâyet müteyakkız ve sâdık bir 
nevbetçidir. Hastalık ilerledikçe veca‘ da tezyîd-i şiddet eder ve tehlike 
zamânında şiddetle [463] çakmağa, gürlemeğe başlar ve sâ‘îkâ-i memâtın 
yaklaştığını bildirir. Hulâsa, evcâ‘ u âlâm beden-i marîzin âvâze-i feryâd 
u istimdâdıdır. 
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Fakat evcâ‘ın fevâidi bu kadarla kalmaz. Zamân zamân tahattur-ı âlâm u 
evcâ‘ın terbiye-i etfâl için ne kadar müessir bir çâre olduğunu herkes kendi 
tecrübesiyle bilir. Bir defa parmağını mumun şu‘lesinde yakan bir çocuk 
bir daha mumun yanına bile yanaşmaz! Çocuğun düşmemeğe, haşerâtdan 
kaçınmağa savaşması da çekeceği evcâ‘ u âlâmı düşündüğündendir.

Binâenaleyh âlâm u evcâ‘ insâniyetin en büyük bir mürebbîsidir. Hattâ 
denilebilir ki, insânı çalıştıran, cidâl-i hayâta, mezâhim-i mesâʻîye taham-
mül etdiren yine mahrûmiyet ve fakr u zarûret tasavvuru, âlâm u evcâ‘ 
korkusudur.

Evcâ‘ insânı mezâyâ-yı maʻneviye ve ahlâkiyeden de hisseyâb eder. Bir 
tarafdan âlâm u evcâ‘a tahammül ede ede metânet-i ahlâkiye ve fikriyemizi 
te’mîn eder ve germ [u] serd-i cihâna karşı bî-pervâ kalırız, diğer tarafdan 
da cânımızı yakan, bizi muztarib ve perîşân eden bir şeyi başkasına revâ 
göremeyiz. Böyle bir muʻâmele-i nâ-revâ vicdânımıza dokunur. Yine uğ-
radığımız ve uğrayacağımız âlâm [u] ıztırâbâtın fikir ve tahatturuyladır ki, 
musîbetzedegân-ı evcâ‘ ve âlâma acır, merhamet ve şefkat gibi hissiyât-ı 
insâniyet-perverâne ile mütehallî oluruz. Hulâsa mürüvvet, insâf, semâhat 
ve ulüvv-i cenâb gibi hissiyât-ı necîbenin ilerlemesi ve bütün ensâl-i be-
şeriyenin te’mîn-i sa‘âdet ü selâmeti için âlâm u evcâ‘ ve tatlılık için acı 
lâzımdır. Çünkü acıyı tatmayan tatlının lezzetini anlayamaz. 

O hâlde görülüyor ki, evcâ‘ göründüğü kadar lüzûmsuz, zannolunduğu 
kadar korkunç değildir.

[464] Stovaine: Bir Devâ-i Mübtıl-i Hiss-i Mevzi‘î
Tıbb-ı hâzırda bir hiss-i meserretle görülmekde olan terakkiyât-ı hay-

ret-efzâ yorulmak bilmez erbâb-ı fennin mesâʻî-i mûşikâfânesi, etıbbâ-yı 
dakîka-şinâsânın taharriyât-ı amîkası, mücerribîn-i muktedirenin müşâhe-
dât ve tecârüb-i mütemâdiyesi sâyesindedir. Hemen her şuʻbe-i tıbbiyede 
görülen bu terakkiyât fenn-i cerrâhîde veleh ü hayreti bi-hakkın mûcib 
olacak derecededir. İlm-i teşrîh-i tavsîfî, teşrîh-i marazî ve bakteriyoloji 
ve emrâz-ı hâriciyede istihsâl olunan maʻlûmât-ı vesî‘a fenn-i cerrâhîdeki 
terakkiyâtı te’sîs ve his ve veca‘ın ibtâli husûsundaki taharriyât ve keşfiyât 
da ameliyât-ı mütenevvi‘a-i mütecâsirânenin icrâsını te’mîn etmişdir. Bu-
gün birçok ameliyâtın icrâsında hasta kuvve-i müdrike ve akliyesini hiç 
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gâib etmeyip kat‘ olunmakda olan uzvuna âdetâ nazar-ı lâkaydî ile bak-
makdadır. İşte havâss-ı muhtelife ve mütenevvi‘adan yalnız hiss-i veca‘ı 
ibtâl ile idrâk ve akla, hâsse-i lemsiye vesâireye aslâ teʼsîr etmeyip halel 
getirmeyen edviyeden biri de stovainedir. 

Belkemiğini teşkîl eden fıkarât arasından mâyi‘-i dimâğî-i şevkî derû-
nuna mübtıl-ı hiss-i edviye şırınga edilerek yarı belden aşağı bedenin hissi 
ibtâl ve bu sâyede fıtık, ihsâ᾽, [465] betr-i etrâf-ı süfliye gibi bazı ameliyât 
bilâ-veca‘ icrâ olunarak netâyic-i mühimme istihsâl edilmekdedir. Fenn-i 
cerrâhîdeki bu terakkiyât ve muvaffakiyât herkesin ve bâ-husûs operatör-
lerin nazar-ı dikkatini pek ziyâde celb etmişdi. Cerrâhlar bir hiss-i tehâlük 
ile kabûl eyledikleri bu usûl sâyesinde "keşke yarı belden yukarıya da bu 
tarz ile ameliyât icrâsı mümkün olsa" demekde ve bu bâbda birçok arzu-
lar, emeller göstermekde idiler. Bu usûl ile şırınga edilen ilk devâ kokain 
olmuş idi. Lâkin esâsen sem olan bu mâddenin isti‘mâli ile bazı avârız-ı 
vahîmenin zuhûru erbâb-ı fennin zevk ve neşʼesini kaçırmış idi. Kokain 
gibi mevzi‘î mübtıl-i hiss-i mevâddan ma‘dûd olan okain, anestezin, ga-
yakol da hiçbir vechile kokainin yerini tutamıyordu. Kokainin adrenalin 
ile iştirâkinden ibâret olan Bier usûlü de netîce-i hasene vermedi. Bu se-
bebden nihâyet cerrâhlar gâyet sem olan bu cismin, kokainin isti‘mâlini 
ve bununla berâber belkemiği arasından şırınga usûlünü terke mecbûr ol-
dular. Lâkin erbâb-ı fen bir an taharriyâtdan hâlî kalmadıklarından gerek 
Fransa'da gerekse Almanya'da aynı teʼsîrde bir-iki mâddenin daha keşif ve 
istihzârına muvaffakiyet hâsıl oldu. Bugün Almanya'da teʼsîrât-ı semmi-
yeden ârî tropakokain ve Fransa'daki Kimyâger Fourneau tarafından keş-
folunan stovaine pek ziyâde kullanılmakdadır.

1904 senesi Mart'ı evâhirinde Fizyolojist Mösyö Bion tarafından 
teʼsîrâtı beyân olunan stovaine Paris Mekteb-i Tıbbiyesi mu‘allimlerinden 
Mösyö Reclus cânibinden tecrübe [466] ve isti‘mâle başlanmış ve sekiz ay 
mütemâdiyen icrâ olunan tecrübeden sonra bu mâddenin teʼsîr-i semmîsi 
pek az olduğu ve âlâm u evcâ‘ı izâle etdiği anlaşılmışdır. Bugün Mu‘allim 
Reclus'un taht-ı nezâret ve hazâkatinde olan serîriyâtda icrâ olunan ame-
liyâtın üçde ikisi stovaine ile yapılmakdadır.
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Belkemiğinden murdâr iliğe bazı edviye şırınga ederek belden aşağı hissi ibtâl 
etmek

Stovaine "mübtıl-i hiss-i mevzi‘î", "dâfiʻ-i âlâm"dır. Aded-i nabzı 
tenkîs, hadekayı takbîz, ev‘iyeyi tevsî‘ eder, vech ve basalayı muhtekın 
kılar. Kokain gibi fakr-ı dem-i dimâğî hâsıl etmez, stovaine ile hastayı 
yatırmaksızın da ameliyât icrâ olunabilir.

[467] Mösyö Kenderci?! ve Breton'un dermeyân etdikleri istatistikle-
re nazaran stovaine ile ibtâl-i hisde kokainde olduğu gibi hasâfet-i vech, 
zucret-i kalb, tagayyür-i nabız ve teneffüs, gaşye meyl, terlemek gibi a‘râz 
yokdur. Gaseyân, kay, ra‘şe-i etrâf-ı süfliye, istirhâʼ-i mu‘assıra-i şerc, te-
vessü‘-i hadeka aslâ müşâhede edilmemişdir. İltihâb-ı sehâyâ a‘râzından 
ibâret olan avâ[rı]z-ı müte‘âkibe de aslâ görülmemişdir. Çünkü dimâğa 
temâs eden mâyi‘-i devâî kışr-ı dimâğı tenbîh edip âdetâ mikrobsuz bir 
iltihâb-ı sehâyâ tevlîd eder. Yukarıda isimleri sebkat eden bu iki zâtın sto-
vaine isti‘mâlinde beyân etdikleri usûl biraz muhtelifdir. Evvelâ şırınga 
dâhiline "stovaine"in kesîf bir mahlûlünden pek cüz’î bir mikdâr alınır. 
Ba‘dehû kanât-ı şevkîye idhâl edilen iğneye tatbîk olunur. Mâyi‘-i dimâğî-i 
şevkî kendi tazyîkıyla pistonu itip şırıngaya dolar ve içinde mahlûl-i devâî 
ile karışır. Bilâhare şırınga dâhilinde bulunan mâyi‘in hepsi birden kanât-ı 
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şevkîye sevk olunur. Bu hâlde stovaine âdî suda eritileceğine dimâğ ve 
nuhâʻ-ı şevkînin alışkın bulunduğu mâyi‘de, mâyi‘-i dimâğî-i şevkîde hal-
ledilmişdir ki, bu sûret hastaları iltihâb-ı sehâyâ a‘râzından masûn kılar.

Stovaine bu yolda 4-5 santigram mikdârında isti‘mâl olunmakdadır. 
Stovaine'in emrâz-ı nisâ ve fenn-i vilâdede dahi istiʻmâli tavsiye edil-

mişdir. Stovaine evcâ‘-ı rahmiyeyi ibtâl eder. Bu devânın isti‘mâlinde 
evcâ‘-ı tevlîdiye hiç hissolunmaz, milkat-ı cenîn tatbîki, hazaʻ-ı cenîn ve 
kürtaj vesâir ameliyât da bilâ-veca‘ icrâ olunabilir.

[468] GÜNEŞ MİKROBLARIN BELÂ-YI BÎ-AMÂNIDIR.

Eskiden beri şu‘ârâ ve üdebâ şems-i tâbânın şu‘âʻât-ı nûrânûrundan, 
ziyâ-yı sefîd-fâmın teʼsîrât-ı dûrâdûrundan bahsedegelmişler ve bu bâbda 
kuvve-i hayâliyeye kapılarak pek çok şiʻrler söylemişler ve birçok eserler 
meydâna getirmişlerdir. Tulû‘ ve gurûbun menâzır-ı bedî‘a ve latîfesin-
den bahsetmeyen şâʻir var mıdır? Karanlık bir gecede arz-ı çehre-i ibtisâm 
eden hilâl-i sîmîne ve mehtâblı gecede rûy-ı deryâda menâzır-ı dil-nişîne 
meftûnâne bakmayan şâʻir var mıdır? Hâlbuki hayâlâtdan ziyâde mâd-
diyâta, zalâm-ı leyâl arasında parıldayan hilâl ve nücûmdan ziyâde hur-
debîn-i hakîkat altındaki uzviyât-ı zî hayâta atf-ı nazar-ı ehemmiyet eden 
etıbbâ ise ziyâyı büsbütün başka bir cihetden düşünmüş ve ziyâda emrâz 
için çâreler aramışdır.

Bugün tabâbet güneş ziyâsından bazı emrâzın tedâvîsinde cidden is-
tifâde etmekde ve elektrik ile istihsâl olunan muhtelif ziyâlardan da tıbkı 
ziyâ-yı şems gibi havâss-ı şifâiye bulmakdadır.

Bundan pek az bir zamân evvel, herkes havâ ve ziyâdan son derece 
korkarlardı. Herkes, hattâ etıbbâ bile evde, odada pencereleri kapaya-
rak, aralıkları, delikleri tıkayarak hastaları havâ ve ziyâdan mahrûm ve 
karanlık yerlerde ikâmete mahkûm ederlerdi. Hâlbuki ziyâ müessir bir 
vâsıta-i sıhhiye ve adüvv-i ekber cerâsîm-i maraziyedir. "Ziyâ girmeyen 
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yere hekîm girer". Çünkü orada sıhhat muhtel, [469] mikroblar faʻâldir. 
Hayvân, nebât, her mahlûk ziyâya muhtâcdır. Bir bâğçede tüveycât-ı ezhâ-
rın tulû‘dan gurûba kadar semt-i şemse teveccühleri câlib-i dikkatdir. Her 
zî-hayât, ziyâya müncezibdir. Ziyâsız meyve bile kemâle eremez. Güne-
şin bu teʼsîr-i hayât-bahşâsı mukaddemâ hemen tamâmıyla neşr-i harâret 
eden eşi‘aya âid zannedilmiş ise de evvelce teʼsîrât-ı kimyeviyede bulunan 
şu‘âʻâta da nazar-ı lâkaydî ile bakılamayacağını son tecârüb ve taharriyât 
isbât etmişdir.

Güneş ziyâsı, beyâz ziyâ, âlâim-i semâ, kavs-i kuzahda gördüğümüz 
muhtelif renklerden, mülevven şu‘âʻâtdan mürekkebdir. Bir huzme-i 
ziyâiyeyi billûrîn bir menşûrdan geçirir isek şu‘âʻât-ı mülevveneye tahal-
lül eder ve âdetâ yapma bir alâim-i semâ hâsıl eder.

Ziyâ-yı sefîd-fâmın teʼsîri ile elvânın teʼsîri bir değildir. Kırmızı ve 
yeşil renkdeki şu‘âʻât, harâreti naklederler. Mâi ve menekşe rengindeki 
şu‘âʻâtın ise hâmızât gibi teʼsîr-i kimyevîleri vardır. İşte hayâtda ve kâf-
fe-i mahlûkâtın neşv ü nemâsında en mühim vazîfeyi gören bu şu‘âʻât-ı 
kimyeviyedir. Ziyânın böyle bir mâdde-i kimyeviye gibi icrâ-yı teʼsîr ey-
lediğini anlamak def‘aten müşkil ise de fotoğrafın ziyâ ile sûret-i husûlü 
düşünülünce işe akıl erdirilebilir. Buna kolayca anlaşılır bir misâl de geti-
rebiliriz: Renkli bir kumaşı intişâr eden klor gazına tutunuz yâhûd klorlu 
bir su ile yıkayınız, derhâl rengi zâil olur.

Bu hâl klorun teʼsîr-i kimyevîsi eseridir. Güneşin şiddetli şu‘âʻâtına 
ma‘rûz olan odalarımızdaki perdelerin, güzel renkli elbisemizin sararıp 
solduklarını da her gün görüp duruyoruz. Demek ziyâ âdetâ bir hâmız-ı 
kâvî gibi teʼsîr ediyor. [470] Güneşin altında şu‘âʻât-ı şedîdesinin teʼsîrâtı-
na ma‘rûz kaldığımız zamân yüzümüz âdetâ yanıp kavrulur, derimizin 
üzerinde birçok çatlaklar ve kabarcıklar hâsıl olur. Bu teʼsîri harâret-i şem-
se atfetsek kar ile mestûr dağlara tırmananlarda, Kutub denizleri gibi gâyet 
soğuk iklîmlere seyâhat eden eşhâsda da bu yanmaların husûl ve tekevvü-
nünü nasıl îzâh edebiliriz? İşte bunun içindir ki, lisân-ı fende teşemmüş 
(humret-i şemsiye) diye yâd olunan ârızayı şu‘âʻât-ı kimyeviyenin âsâr-ı 
kâviyesi gibi telâkkî etmeğe mecbûruz.

Ziyânın mikrobların ihlâki husûsundaki teʼsîrâtı da bu fi‘l-i kimyevî-
nin delîl-i kat‘îsidir. Derûnunda zer‘ ile birçok mikrob üretilmiş bir boru, 
bir enbûbe doğrudan doğruya ziyâ-yı şemse ma‘rûz kılınsa, 20-30 dakîka 
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nihâyetinde boruda mikrobların telef oldukları görülür. İşte bu teʼsîr-i şe-
dîd eşi‘a-i kimyeviyeye âiddir. Ziyânın, mikrobları bu vechile itlâf etmesi 
husûsunda her rengin teʼsîri başkadır. Bu teʼsîrin şiddeti kırmızıya nisbetle 
menekşe rengindeki şu‘âʻâtda 360 defa fazla bulunmuşdur.

Ziyâ bedenimizin yalnız sathından kayıp geçmez, belki a‘mâk-ı bede-
nimize kadar nüfûz ederek bütün ensicemizi teʼsîr-i hayât-bahşâsı altında 
bulundurur. İki ada tavşanının cildleri altına derûnunda bir azotiyet-i fıdda 
mahlûlünü hâvî bir enbûbe konulmuş ve cildin açılan yerleri iyice dikil-
dikden sonra hayvânın biri güneşe ma‘rûz kılınmış, diğeri gölgede bırakıl-
mış; bir müddet sonra bu enbûbeler çıkarılmış. Karanlıkda kalan hayvânın 
[471] derisi altındaki azotiyet-i fıdda mahlûlü hâl-i aslîsinde kaldığı hâlde 
güneşe ma‘rûz olan tavşandaki azotiyet-i fıdda mahlûlünün tagayyür ve 
tahallül ederek siyâhlanmış olduğu görülmüşdür. İşte böyle bir mahlûlü 
tahlîl ve tağyîr edecek ancak ziyâ olduğu nazar-ı dikkate alınınca ziyânın 
a‘mâk-ı bedene nüfûz etdiğinde şübhe kalmaz. Doktor Ranzi?! ve Doktor 
Mazel?! müteverrim kobaylardan bir takımını güneşde bırakmış, bir kıs-
mını da karanlık bir yere kapamışlar. Karanlıkda kalanların serî‘an telef 
olduklarını, güneşde bırakılanların daha çok vakit yaşadıklarını, hattâ iç-
lerinden bazılarının büsbütün şifâyâb olduklarını görmüşlerdir. Bu tecrübe 
dahi şu‘âʻât-ı kimyeviye-i ziyâiyenin a‘mâk-ı ensiceye kadar nüfûz eyle-
diğini isbât etmekdedir. İşte ziyânın bu nüfûz ve dühûlü vezâif-i aʻzânın 
hüsn-i cereyânını te’mîn ve bu vechile hayât ve sıhhati takviye etmekde-
dir. Doktor Leroux tarafından yapılan bir tecrübe de eşi‘a-i kimyeviyenin 
hayâta olan teʼsîr-i azîmini ızhâr etmekdedir: Leroux biri kırmızı diğeri 
menekşe renkli câmdan ma‘mûl ve içi su ile memlû sandık gibi kaplara 
kurbağa taslaklarını yani tâm kurbağa olmamış yavruları koymuş, bir ay 
sonra menekşe renkli sandıkdaki yavruların büyüyüp istihâle ederek tam 
kurbağa hâline girdiğini, hâlbuki renki câm sandıkdakilerin yine aynı hâl-
de taslak sûretinde kaldıklarını görmüşdür. 

İşte şu‘âʻât-ı ziyâiyenin hayât üzerine olan şu havâss-ı şedîde ve mües-
siresinden istifâde ciheti düşünülerek her şu‘âʻın havâss-ı devâiyesi teteb-
bu‘ edilmiş ve bu sâyede ziyâ ile tedâvî usûlü vaz‘ ve te’sîs olunmuşdur. 
Bugün erbâb-ı vukûf ziyânın usûl-i [472] teʼsîr ve isti‘mâlini, ta‘yîn mik-
dârını âdetâ bir devâ-i mâddî gibi bilmekde ve lüzûmunda ziyâyı reçete 
tarzında tertîb ve tahrîr eylemekdedirler. Maraza, mizâca, bünyeye, ahvâl-i 
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sâire-i fizyolojiye ve tabî‘îyeye göre kırmızı, mor, menekşe ziyâdan ban-
yolar yapılıyor.

Bugün Avrupa'da ziyâ ile tedâvî için müesseseler vücûda getirilmiş ve 
her serîriyâta bir de ayrıca ziyâ ile tedâvî pavyonu ilâve edilmişdir. Bu 
müesseselerin dâmları fotoğrafhâneler gibi câmdan yapılmışdır. Güneş 
hammâmları nâmıyla tevsîme şâyân olan bu müesseselerde hastalara gü-
neş banyosu yaptırılıyor. Bu gibi güneş hammâmlarından en ziyâde is-
tifâde edenler romatizmalılar, kansızlar, müteverrimler, hastalıkdan yeni 
kalkanlardır. Ahâlîye mahsûs olan bu sâde güneş hammâmlarından mâʻadâ 
Avusturya ve Almanya'da ağniyâ ve küberâya mahsûs, şehirlerden ba‘îd 
ve fevkalâde dil-nişîn mevâki‘de menâzır-ı şâʻirâne karşısında pek müdeb-
deb ve müzeyyen hammâmlar dahi te’sîs edilmişdir ki, oralardaki hayât 
âdetâ esâtîri andıracak derecede şâʻirâne, sâde ve nezîhdir. Avusturya'da 
Voldes?! köyündeki ziyâ hammâmı emsâline fâikdir. 

Odaları kapısız ve mefrûşâtı basît olan bu hammâmlarda taht-ı tedâvî-
de bulunan hastalar sabâhleyin erken kalkıp civâr tepenin zirvesindeki 
asır-dîde eşcârın ağsân-ı sâl-hûrdeleriyle muhât olan zümürrüdîn çayırlığa 
çıkarlar. Orada bütün esvâblarını çıkarıp yünden tek bir banyo donu giyer-
ler. Sonra süt ve baldan ibâret bir kahvaltı yerler. Yemekden sonra çıplak 
ayak ve bazısının başında bir hasır şapka olduğu hâlde geşt ü güzâra başlar 
ve üryân [473] vücûdlarını ziyâ ve havâya, tabîʻatın şu iki menba‘-ı mü-
bârekinin teʼsîr-i hayât-bahşâsına arz ederler. Ziyâ-yı şems, tezyîd-i şiddet 
edince vakt-i istihmâm gelmiş olur. Bu müessesâtın sûret-i inşâsı pek basît 
olup dört direk üzerine tutdurulmuş mâil bir dâmdan ibâretdir. Bu dâmın 
üzeri Çin hasırlarıyla örtülmüşdür. Hastalar âdetâ dâmlarda dolaşan ker-
tenkeleler gibi bu hasır üzerinde çırılçıplak uzanır ve bir-iki sâ‘at güneşde 
böyle yatarlar. Öğleden sonra tedâvî yokdur. 

Ne havâsız hayât, ne de ziyâsız sıhhat olamaz. Ziyâ bedene nüfûz edip 
hayât-ı ensiceyi tenbîh ve takviye etmekdedir. Ensiceye nüfûz eden ziyâ 
a‘zâmızın ef‘âl-i tegaddîsini îkâz ve âsâr-ı hayâtiyesini teşdîd eder. Teʼsîr-i 
ziyâ ile kitle-i dem, aded-i küreyvât-ı hamrâ tezâyüd eder. Küreyvât aynı 
zamânda kesb-i kuvvet de ederler ve müvellidü'l-humûza ile kolayca im-
tizâc etdiklerinden renkleri koyulaşır. Bu sebebdendir ki, tedâvî-i ziyâya 
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tâbiʻ olan zevâtın cildleri esmerleşir. Yazın sayfiyeye gidildiği, bâğçeler-
de, bâğlarda, kırlarda dolaşıldığı vakit güneşe ma‘rûz olan aksâm-ı bede-
nin kızarıp karârdığı maʻlûmdur. Şunu da zikredelim ki ziyâ, bedenimizin 
mikrob ve toksinlerle mecbûr olduğu ceng ü cidâlde en zî-iktidâr bir muʻâ-
vin-i cesâret-şiʻârıdır. Çünkü ziyâ, muzâdd-ı ta‘affündür. 

Bu kadar havâss-ı şifâiyeyi hâiz olan şemsden istifâde etmek, tedâvî-i 
ziyâyı tatbîk eylemek için şemsin her gün arz-ı çehre-i ibtisâm etmesi lâ-
zımdır. Hâlbuki şems her gün ve her mevsimde arz-ı dîdâr etmez. İşte bu 
vechile muhyî-i kâinat [474] olan şems-i tâbân asırlardan beri bedenimi-
ze teʼsîr ede ede, her gün gözümüze çarparcasına teʼsîr-i hayât-bahşâsını 
göstere göstere nihâyet kıymet ve ehemmiyetini anlatabildi ve kendisi-
ni bi-hakkın tanıtdı. Lâkin senenin bazı mevâsim ve eyyâmında gözden 
nihân olması bize bir nâzenînin cilve ve istiğnâsı gibi gelmeğe başladı. 
Evvelce ehemmiyet vermezdik. Fakat kıymetini anladıkdan sonra bu ihtifâ 
artık dokunmaya başladı. Böyle bir zamân-ı mahrûmiyetde ne yapalım? 
Hastalarımızı tedâvîsiz mi bırakalım? Hayır! Elektrik ziyâsı ziyâ-yı şems 
yerine de tatbîk edilmeğe başlanıldı. Çünkü elektrik ziyâsı ziyâ-yı şemsin 
havâssını tamâmen câmi‘dir. Onun da kırmızı, yeşil ziyâsı, eşi‘a-i harûri-
yesi mâvi, mor ziyâsı, eşi‘a-i kimyeviyesi vardır. Hattâ ziyâ-yı elektrikîde 
daha ziyâde eşi‘a-i kimyeviye bulunduğu bazı âsâr ile görünmekdedir. 

Elektrik ziyâsı ile tedâvî banyo yapmak için âdetâ tahta dolâb veya lev-
ha tarzında banyoluklar yapılmışdır. Bu banyolukların köşe ve kenârlarına 
bir elektrik menba‘ına merbût elli kadar elektrik lambaları ta‘lîk edilmiş-
dir. Lambalardaki ziyânın şiddet ve derece-i tenvîrini ta‘yîn etmek yed-i 
ihtiyârdadır. Lambalar iş‘âl edildiği zamân bir takım âyînelerden in‘ikâs 
eden ziyâ, hastaların çıplak vücûdlarını nûrlara gark eder. Banyo müddeti 
çok defa yarım sâ‘ati tecâvüz etdirilmez. Romatizma, nıkrîs ve huşûnet-i 
mefâsılda umûmî banyodan ziyâde mevziʻî banyolarla hasta olan uzva 
mahsûs olmak üzere teʼsîrât-ı elektrikiyede bulunulur. Bunun için aʻzânın 
şekline göre muhtelif kablar, âletler yaptırılmışdır: Diz için tertîb olunan 
kutu yalnız dize takılır, ayak için [475] iʻmâl olunan kutu yalnız ayağa ko-
nulur. Kutuların iç kenârlarında bulunan elektrik lambaları gâyet müessir 
şu‘âʻât-ı hârre sevk eder.
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Ziyâ-yı elektrikîdeki teskîn-i evcâ‘ hâssasından da istifâde edilmekde-
dir. Ziyâ-yı elektrikî, morfin gibi hattâ bazı ahvâlde ondan daha müessir 
olmak üzere evcâ‘ı teskîn eder. Âlâm-ı asabiye dahi ziyâ-yı elektirîkî ile 
tedâvî edilmekdedir. Bugün tabâbetde kimyevî ve âdî morfin yerine ziyâî 
ve gayr-ı mâddî bir morfin de isti‘mâl olunabiliyor. Bir elektrik lambasının 
ziyâsı merkezi delik bir mukavvâdan imrâr ve bu vechile ağrıyan yere sevk 
u îsâl edilir. O mahal üzerinde iki-üç dakîka gezdirilir. Îcâbında dört veya 
beş defa bu yolda hareket olunursa veca‘ ya tamâmen zâil olur veya pek 
ziyâde kesb-i hıffet eder. Cereyân-ı elektrikî, bâ-husûs cereyân-ı dâimî de 
evcâ‘ı teskîn eder.

Tabâbetde bazı emrâzda kırmızı veya menekşe renginde şu‘âʻât dahi 
isti‘mâl olunuyor.

İbtidâ İsveç etıbbâsından müteveffâ Mu‘allim Finsen çiçek çıkaran has-
talarda nedebâtın, biçimsiz yara yerlerinin umûm bedende bulunmayıp da 
bir düziye ziyâya ma‘rûz olan yerlere münhasır kaldığını nazar-ı dikkate 
alarak çiçek çıbanlarının ziyâ-yı şemsin şu‘âʻât-ı kimyeviyesiyle yanma-
sından ileri geldiklerini teemmül etmiş ve şu‘âʻât-ı şemsiyenin çıbanlara 
adem-i teʼsîri için çiçekli hastaları kırmızı perdeli ve kırmızı lambalı oda-
larda tedâvîye başlayarak şifâdan sonra bunlarda nedbelerden eser [476] 
kalmadığını, hattâ bu sâyede hummâ vesâir a‘râzın pek hafîf geçtiğini gör-
müş ve bunun üzerine çiçeğin tedâvîsi için duvarları, tavanları, zemînleri 
kırmızıya boyanmış ve pencerelerine kırmızı câmlar takılmış, husûsî oda-
lar yaptırılmışdır. 

Çiçeğin kırmızı ziyâ ile tedâvîsi eskidir. Kurûn-ı vüstâda Fransa'da çi-
çeklilerin yatakları kırmızı perdelerle setr olunurdu. Bu âdet el-ân Roman-
ya'da ve Tonkin'de cârîdir.

Kırmızı ziyânın insâna neşʼe ve hubûr verdiği de bi't-tecrübe sâbit ol-
muşdur. Paris'de Salpêtrièr Hastahânesi'nde manyetizma edilen hastaların 
gözleri önüne kırmızı bir gözlük koyunca derhâl yüzlerinde alâim-i sürûr 
görülmüşdür. Demek küûl, afyon ve esrâra tuhaf bir halef daha çıkıyor!
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Ziyâ ile tedâvînin en büyük teʼsîri, en mühim bir muvaffakiyeti de lü-
püs denilen karha-i âkileyi tamâmen şifâyâb etmesidir. Bu muvaffakiyet 
eşi‘a-i kimyeviyenin teʼsîriyle husûl-pezîr oluyor. Eşi‘a-i kimyeviye cilde 
nüfûz ederek mikrobları öldürüyor. Bu tarz tedâvîyi de teʼsîs eden Mu‘al-
lim Finsen'dir. Lüpüs burunda zuhûr ederek yanaklara ve bütün yüze intişâr 
ederek cildi kemirdikden sonra altındaki ensicenin kâffesini de oyup ekl 
eden bir deri veremidir. Şimdiye kadar isti‘mâl olunan kâviyât, hâmızât-ı 
şedîde, kızgın demirler, keskin bıçaklar yalnız hastalığın seyr-i muhribini 
tevkîf edebiliyorlardı. Hâlbuki [477] bugün bu hastalığı işfâ için menekşe 
rengindeki şu‘âʻâtdan istifâde olunuyor. Lüpüsün sûret-i tedâvîsine dâir 
geçen seneki Nevsâl'imizde tafsîlât vardı. Arzu edenler ona mürâcaʻat ede-
bilirler. 

Yine ziyâ ile tedâvî demek olan röntgen şu‘âʻâtına gelince; bu şu‘âʻâtın 
teʼsîrâtı pek şedîd olduğundan esnâ-yı tatbîkde bazen yanıklar peydâ ol-
makda bazen de ensice âdetâ tagayyür etmekdedir. Maʻamâfîh bugün bazı 
urlara tatbîkinden hüsn-i netîce görülüyor. Her hâlde tedâvî nokta-i naza-
rından da bu şu‘âʻâtın istikbâli parlakdır. 

Ziyâ, havâ, su, hareket, elektrik ve delk ile tedâvîler binâ-yı kadîm-i 
tabâbeti sarsdı. Bu yenilikler baba ve atalarımızdan işidip gördüğümüz 
usûl-i tedâvîyi hemen büsbütün değiştirdi. Artık her tarafdan kapalı bir 
odada yatan hastanın yanı başındaki masa üzerine konulan ve çok defa 
masanın vüs‘atsizliğinden nâşi etrâfdaki konsol üzerine de yerleşdiri-
len mahlûl, rûh, hab, güllâc, toz gibi ilâclar görünmez oldu. Eskisi gibi 
hastalarımıza bir düziye ilâc vermiyoruz. Edviye-i müessire ve cevâhir-i 
kimyeviye iʻtibârlarını gâib etdiler. Vesâit-i işfâiye ziyâ, harâret, elektrik, 
bürûdet gibi avâmil-i tabî‘iyede; havâ, gıdâ gibi mevâdd-ı lâzıme-i hayâti-
yede taharrî ediliyor. Öyle ya, tabîʻatda mebzûl ve münteşir olan hazâin-i 
şifâiye hiçbir vakit öyle mahdûd eczâhânelere sığamaz. Eczâhânelerdeki 
cevâhir-i müessire, uzviyet için hiçbir zamân müessirât-ı tabî‘iye kadar 
şifâ-bahşâ olamaz.
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[478] İÇKİ İŞTİHÂYI AÇAR MI KAPAR MI?

Birçoklarında içkinin iştihâyı açacağına dâir yanlış hurâfe-engîz bir 
zann u zehâb vardır. Hâlbuki kapanan bir iştihâ, içki ile değil, mu‘tedil ve 
muntazam bir mümârese-i bedeniyeyle, intizâm ve hıfz-ı sıhhat dâhilinde 
yaşamak ile açılır. İçkiler bedeni za‘îf düşürür, vücûdun hastalıklara kar-
şı ibrâz edegeldiği mukâvemeti mahvederek veremler, sinir zayıflıkları, 
nıkrîsler, felcler, böbrek ve karaciğer âfetleri hâsıl eder. Küûlün teʼsîrâtıyla 
harâb u berbâd olan bir bünyeyi en âdî bir intân bile mahv u perîşân ede-
bilir.

Bir kaşığı
bir nevzâdı,

Bir küçük kadehi 
iki yaşındaki 

çocuğu,

Bir küçük bardağı 
on yaşında bir 

çocuğu,

Tâm bir kadehi 
kocaman bir 

adamı öldürebilir.

Teʼsîr-i Küûl:
Resimde küûl bir kadîd-i mevt-âver şeklinde gösterilmişdir.

Rakı, apsent falân gibi keskin içkilerin teʼsîrât-ı muhribesini anlatmak 
isteyen şu resim ne kadar maʻnîdârdır. Bu içkilerin bir kaşığı bir nevzâdı, 
bir küçük kadehi iki yaşında bir yavrucağı, bir küçük bardağı on yaşında 
bir çocuğu, tâm bir bardağı ise kocaman bir adamı öldürebilir.
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[479] MUHTELİF İÇKİLERİN KUVVE-İ SEMMİYELERİ

Cinâyâtın müşevviki, veremin babası, sar‘a vesâir şevâib-i asabiyenin 
sebeb ü esâsı olan içkiler hep bir kuvvetde değildirler. İçlerinde keskini 
var, hafîfi var. İşte şu mıstar bize bu semdâr mayi‘lerin derece-i kuvvetleri-
ni birer kadeh şeklinde ve şiddetleri nisbetinde temsîl ve irâʼe etmekdedir:

İçkilerin şarâba nazaran derece-i semmiyetleri

Vulnéraire
(24 defa)

Apsent
(16 defa)

Vermut, 
amer

(5 defa)

Rakı, kirş
(4 defa)

Rom, 
konyak
(2 defa)

Şarâb
(Vâhid-i 
kıyâs)

***
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[480] FRENGİ HAKKINDA TECÂRÜB-İ CEDÎDE-İ FENNİYE

Şu son sene zarfında Paris'deki Pasteur Müessese-i ilmiyesinin frengi 
ve bunun hayvânlara tecrübeten nakledilebilmesi hakkında icrâ eylediği 
tecârüb bütün cihân-ı fende, hattâ matbûʻât-ı yevmiyede bile bir tannâne-i 
medîde ve mübâhasât-ı şedîde hâsıl etdi. Birçokları frenginin de bir masl-ı 
şâfisi bulunduğunu ve bu tecârübün gâyet kavî ümîdler uyandırdığını ve 
artık insânların frengi ve avârız-ı müstekrehe ve vahîmesinden korkma-
yacaklarını ileri sürüp durdular. Hattâ ahlâkiyûn ve üdebâdan bu mesʼele-
nin izdivâc vesâir muʻâmelât-ı beşeriyeye, teşkîl-i âileye olacak teʼsîrât-ı 
müessifesini düşünerek ızhâr-ı endîşeye müsâra‘at edenler bile olmuşdu. 
Hele Paris matbûʻâtı vak‘ayı pek ziyâde dallandırıp budaklandırmakda, bu 
yolda edebî ve fennî musâhabeler, mülâkâtlar, müsâbakalar, mütâlaʻalar 
neşretmekde oldukça ileri gitdiler. Tabî‘î şu ilk intibâ‘ât-ı müfritâne bizim 
de cerâid-i yevmiyemizde müzeyyen ve mutarrâ birkaç sütûn kabûl buldu. 
Fakat erbâb-ı fen, etıbbâ bu mesʼelede oldukça muhterizâne davrandılar. 
Pasteur Müessesesi'nin en benâm ve nâmûskâr esâtizesinden olan Metch-
nikoff ve Roux tecârüb ve müşâhedât-ı vâkı‘ayı hüsn-i tatbîke ihtimâm 
etmekle berâber matbûʻâtın heyecânlı ve tefâhur-âmiz yazılarına karşı pek 
lâkayd bulundular. Tabî‘î bir-iki ay sonra bu heyecân yavaş yavaş sükûnet 
buldu. Her şey hâl-i tabî‘îsine geldi. İşte o aralık bu iki üstâd [481] netîce-i 
mesâʻîlerini mecmû‘a-i ma‘rûfe-i fenniyelerinde delâil ve vesâik-i adîde-
siyle berâber mufassal ve müdellel lâyihalar hâlinde neşre ve şu değerli 
taharriyâtın mâhiyet ve kıymet-i fenniyesini ta‘yîn ve beyâna başladılar. 

İlk neşretdikleri iki lâyihada frenginin maymunlara geçtiğini ve ecnâs-ı 
nesnâsiyeden şempanze ile makak vesâir aşağı cins maymunların tecrübe-
ten bu hastalığa tutulmaları mümkün olduğunu ve hastalığın maymunların 
envâ‘-ı muhtelifesindeki seyir ve sûret-i terakkîsini uzun uzadıya îzâh ve 
beyân eylediler.

Son lâyihalarında ise frengiyi husûle getiren mâddenin, virüsün mâ-
hiyet ve hakîkati hakkındaki netâyic-i tecrübiyeyi teblîğ etdiler. Frengi 
ifrâzât ve âfâtının doğrudan doğruya hurdebîn ve usûl-i muhtelife-i tel-
vîn ile mu‘âyenesinde hiçbir unsur-ı müteʻazziv yani mikrob vesâire gö-
rülmemişdir. Sonra hastalığı hâsıl eden mâddenin porselen süzgeçlerden 
geçip geçmediğini tedkîk etmişler ve görmüşler ki, doğrudan doğruya ilk 
frengi çıbanından alınan mâdde süzgeçden geçirilince teʼsîrini gâib etmiş 



1992

ve maymunlara zerk edildiği hâlde frengi hâsıl edememişdir. Hâlbuki o 
mâddeden daha süzülmezden evvel ayrılan bir kısım, şırınga edilen may-
munlarda mükemmel ve âşikâr bir frengi hâsıl etmişdir. Demek, frenginin 
müessir-i marazîsi süzgecin içinde kalmış ve süzgecin nesci arasındaki gâ-
yet ince ve küçük delikleri geçememişdir. Buna göre frengi mikrobunun 
hurdebîn ile görülecek derecede ve her hâlde mâddî ve zî-şekil bir şey 
olması lâzım geliyor.

Süzgeçlerden geçirilen frengi mâdde-i müessiresini iki Alman [482] 
âlimi kendi bedenlerine zerk etmişlerse de hiçbir netîce hâsıl olmamışdır. 
O hâlde, mâdde-i müessire süzgeçden geçerken asîl unsur-ı müessiri süz-
gecin gözlerinde bırakmakdadır. 

Roux ve Metchnikoff bu mesʼeleyi isbât etdikden sonra frengi virüsüne 
harâretin teʼsîrini tedkîk ve mütâlaʻa eylemişlerdir. Virüs bir sâ‘at kadar 
51 derece-i harâretde bırakılırsa teʼsîr-i marazîsini tamâmıyla gâib ediyor. 
Fakat gliserin ilâvesiyle virüsün teʼsîr-i marazîsine halel gelmiyor.

Böyle harâretle yâhûd süzgeçden geçirmekle teʼsîri mahvedilen virüsün 
aşı olup olamayacağı ciheti de ayrıca tedkîk edilmiş ve bu mâddelerin aşı 
gibi bir teʼsîr hâsıl etmedikleri ve seyr-i maraza hiçbir teʼsîrleri olamadığı 
sâbit olmuşdur. 

Şimdi frengiye karşı bir aşı tedârük etmek için ne gibi tecârüb ve ta-
harriyâtda bulunmalıdır? Mücerribîni en ziyâde bu cihet düşündürmüşdür. 
El-ân taʻkîb edilmekde olan taharriyâtın verdiği netâyice göre mücerribler 
maymunların en aşağı ve en ibtidâî cinslerinde frenginin pek hafîf sûretde 
geçtiğini ve bu cinslerde hâsıl edilecek hafîf bir frenginin aşı gibi kulla-
nılabileceği ümîdinde olduklarını beyân ediyorlar. Maʻamâfih hüküm âtî-
nindir.

Bu son günlerde bazı mücerribler daha ileri gitdiler. Şimdiye kadar tec-
rübeler yalnız maymunlar üzerinde yapılmış ve tecrübe için de şankra-i 
efrenciyenin ifrâzâtı kullanılmışdı. Hâlbuki Doktor Raçovref?! frengili-
lerin kanlarıyla bârgîrlerde de tâm bir frengi husûle getirmeğe muvaffak 
olmuşdur.

[483] Doktor Prokofski frengi mikrobunun her hâlde kanda olduğunu 
ve tahrîbâtını kan üzerinde yapdığını düşünerek hastahânede taht-ı tedâvî-
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de bulunan seksen kadar frengilinin kanlarını birkaç bârgîrin şâhdamarla-
rına zerk etmişdir.

Mikdârı 5-10 santimetre ve mik‘abını geçmeyen bu kan, bârgîrlerin 
harâretlerini bir derece yükseltmiş ve bir müddet sonra hayvânların göğüs 
ve yanlarında birçok kabuklu çıbanlar hâsıl olmuş ve Yozef?! ve Blaş-
ko?! gibi frengi mütehassısîni bu çıbanların frengi âsârı olduklarını tasdîk 
etmişdir. Sonra bârgîrler en meşhûr baytarlardan üç zâta mu‘âyene etdi-
rilmiş, onlar da atlarda şimdiye kadar böyle bir şey görmediklerini iʻtirâf 
etmişler. Bârgîrlerde görülen âfâtın nesci hurdebîn altında mu‘âyene ve 
tedkîk edilmiş ve bu kabîl âsâr ve âfâtın frengiden başka bir şey husûle 
gelemeyeceğine karâr verilmişdir. 

Prokofski bu hayvânların masllarını tavşan ve fâre gibi küçük hayvân-
lara zerk etmiş ise de hiçbir âfet ve râhatsızlık hâsıl etmediklerini görmüş, 
sonra işi daha ileri götürerek maslı insânlarda tecrübeye kalkışmışdır. Mü-
cerrib bu son tecrübesinin netîcesini söylemiyor ve bunu ileride müdellel 
ve müsbet bir eser hâlinde ayrıca neşredeceğini va‘d ediyor.

Metchnikoff ve Roux gibi e‘âzımın tecârüb-i mesrûdesiyle bir gün 
keşfolunabileceği ta‘ayyün eden frengi mikrobu geçen sene Berlin Dâi-
re-i Sıhhiyesi etıbbâsından Schaudinn tarafından bütün âfât-ı efrenciyede 
bir sûret-i dâimede bulunmuş ve bu bâbda icrâ edilen [484] tedkîkât ve 
teftîşâtdan dahi bu mikrobun frenginin müessir-i marazîsi olduğu tamâ-
mıyla anlaşılmışdır. 

Schaudinn'in keşfetdiği bu mikrob bugün "treponema pallidum" nâmını 
alıyor. Evvelleri buna "spiroket" denilirdi ki, sonra ahvâl-i hayâtiyesi daha 
iyice tedkîk edilince "treponema" olduğu tahakkuk etmişdir.

Frengi mikrobu âdetâ burgu veya helezon şeklinde olup muhtelif is-
tikâmetlerde müteharrikdir. Helezonun adedi 8'den 26'ya kadar varırsa da 
ekseriyâ 8-12 kadardır. Mikrobun tûlü bir milimetrenin binde dördü ile on 
dördü arasındadır. Arzı ise bir milimetrenin binde yarımı kadardır.

Bu mikrobun şimdiye kadar görülemediği öyle her boya ile boyanama-
masından ve güç hâlle ve husûsî boyalarla boyandığı hâlde dahi yine hâsif 
ve soluk görünmesinden ileri gelmişdir.

Frengi mikrobu esâsen hayvânîdir, zevi'l-ehdâb sınıfına mensûbdur. 
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Sâir hayvânî mikroblar gibi bu da şimdiye kadar uzviyet hâricinde üretile-
memişdir. Civa mürekkebâtı bu mikrobun hayâtına kat‘î ve serîʻ bir teʼsîr 
icrâ etmekdedir. Tedâvî ilerledikçe âfet-i efrenciyedeki mikroblar telef ve 
nâ-bedîd olurlar. Bu mikrob şimdiye kadar cihân-ı medeniyetin her tara-
fında, frenginin âfât-ı ibtidâiyesinden ibâret olan sert çıbanda, ukdelerde, 
frengi çiçeği denilen roseollerde, bazı ahvâlde kanda, frengi âfâtı civârı-
na açılan pehlivân yakılarının suyunda bulunduğu hâlde üçüncü devre âid 
âfât-ı efrenciyede bulunamamışdır.

Hayvânlar üzerinde tecrübeten husûle getirilen âfât-ı efrenciyede [485] 
mikroblar defalarca bulunmuş ve birçok tedkîkât ile bu âfâtın o mikroblar-
dan husûle geldiği katʻiyen sâbit olmuşdur. 

İrsî frengide, frengili doğan ölü ve ber-hayât çocukların âfetzede olan 
aksâm-ı bedeniyelerinde frengi mikrobları defalarca bulunmuş ve artık bu 
âfetlerin o mikroblarla husûle gelmiş olduklarında şübhe eden kalmamış-
dır. 

Şimdiye kadar frengili olmayanlarda "treponema pallida"ya bir defa ol-
sun tesâdüf edilememişdir.

Hulâsa, Metchnikoff, Frankel, Hoffman vesâir erbâb-ı dikkat ve salâ-
hiyet bu mikrobların frenginin müessir-i marazîsi olduklarına hemen kâ-
ni‘dirler. Delîlleri ise:

1-Bu mikroblar âfât-ı ibtidâiye ve tâliye-i efrenciyenin sathında, um-
kunda her tarafında bulunuyorlar. Dünyânın bir ucundan diğer ucuna ka-
dar hemen her yerde frengililerde aynı mikroba tesâdüf edilmişdir.

2-Aynı mikrob frengililerin en derin ahşâsında ve anasından frengili 
doğan çocukların kanında bulunmakdadır. 

3-Aynı mikrob insândan alınan frengi virüsüyle aşılanmış olan may-
munlarda da bulunmuşdur. 

4-Treponema pallida, frengiden âzâde bulunan insân ve maymunlarda 
bulunmadığı gibi diğer hastalıklarda da tesâdüf edilmemişdir.

Binâenaleyh treponema pallida, frenginin âmil-i marazîsidir. Kendisin-
de bu mikrob bulunan bir çıban veya âfet dâ-i efrence âiddir. Yalnız bu 
mikrobun bulunamadığı âfâta "efrencî değildir" [486] diyemeyiz. Çünkü 
esâsen bu mikrobu boyamak ve bulup görmek pek müşkil ve zordur.

İşte, Schaudinn'in şu keşif ve mühim ve azîmi fennen son derece hâiz-i 
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kıymet olup bugün cihânın her tarafında geceli gündüzlü çalışan erbâb-ı 
gayret ve dikkatin mesâʻî-i mebrûresiyle frengiye âid birçok mesâil-i müş-
kile ve mu‘dılenin hall ü faslına hizmet edecek ve hastalığın tarz-ı teşhîs 
ve müdâvâtınca da birçok ta‘dîlât ve tekemmülâtın hayyiz-ârâ-yı husûl ol-
masına yardım eyleyecekdir.

[487] BAZI HAYVÂNLARDAN SAKINMALIYIZ!

İnsân niye çok defa düşmanını bilmez? Ne kadarımız etrâfımızda etek-
lerimize, bacaklarımıza sürünen ve hırıldayıp dolaşan kediyi de delicesi-
ne severiz? Kedinin tüylerinin kabarıklığı, renginin hoşluğu veya avcılığı 
muhabbetimizi celb eder, tutup arkasını sıvar ve okşar dururuz. Kimimiz 
şaklabanlığı, sadâkati ile celb-i muhabbet eden finoyu amîk bir hiss-i mu-
habbetle sever ve hattâ yüzünü gözünü öper, kimimiz de vakit geçirmek 
üzere avluya inip kümesin etrâfında tavuklara bizzât yem verir, papağanla 
güvercinlerle eğlenir, tebdîl-i havâ maksadıyla tozlu topraklı yerlere gidip 
kendimizi sivrisineklere ısırtırız. İşte bu harekâtımız bize pek çoğa oturur, 
hattâ bazen hayâtımız pahâsına durur.

Hayvânâta karşı sâf ve samîmî ve fakat pek tıflâne ibrâz olunan muhab-
betlerin bazen mazarrât-ı adîde-i vahîmesi bulunduğunu tabâbet-i hâzıra 
meydâna koymuşdur. Artık etrâfımızda teʼsîre âmâde birçok esbâb-ı ma-
raziyeyi öylece bırakıp da bir kâbus-ı haşyet-engîzde olduğu gibi müdhiş 
korkular içinde bulunmayalım. Şu güzel bâğçenizde pek hoş manzaralı bü-
yük bir havuz, bir lâk olsun. Acabâ nazarınıza hoş görünen bu havuzun si-
zin ve komşularınızın ahvâl-i sıhhiyesini mahvetdiğini bilir misiniz? Etrâfı 
nazar-rübâ çiçeklerle müzeyyen, sathî bir ayna kadar sîmîn ve lem‘a-nâk 
olan şu lâkın sivrisineklerin yatağı, sıtmanın beşiği olduğunu işitdiniz mi?

[488] Bizde fâreye, şu "sülün beyi"ne karşı câygîr olmuş nefret-i umû-
miye pek becâdır. Fâre iğrenç, pis, ârsız, zelîl bir mahlûkdur. Ondan havf 
u ihtirâz etmeli. Masallarda destân olmağa lâyık bir derecede bereket-i 
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tenâsüle mâlik olan bu faʻâl ve gayûr harâmî şehirleri, tarlaları istîlâ etmiş-
dir. Her taraf onun cevelengâh-ı nehb ü gâretidir. Geceleri yatakdan yatağa 
dolaşır, hattâ insânın koynuna girer.

Vebâ mikrobu - Yersin basili

Lütf-ı ziyâretini gehvâre-i etfâle de teşmîl ederek bazen çocukların bur-
nunda, kulağındaki mevâd ile ta‘ayyüşe savaşır. Fâreler her gün evlerde, 
fabrikalarda türlü türlü tuzaklarla ihlâk ü itlâf edildiği, her sene kendilerine 
mahsûs ölümlerle çokça mahv u heder oldukları hâlde yine tükenmiyorlar. 
Fârelerin tahrîbâtı pek küstâhâne, ziyânkârâne ve bâgiyânedir. Kahve yük-
lü bir gemide ihrâc edilecek bir limana muvâsalat edilinceye kadar, on bin 
[489] franklık bir ziyân vukû‘a getirebildikleri müşâhedâtdandır. Zarar u 
ziyânları bu kadarla kalsa yine onlara hânelerimizde hüsn-i kabûl gösterir 
ve çirkin huyları, merdüm-girîzâne ve hâinâne harekât ve muʻâmeleleriyle 
berâber yine aramızda yaşamalarına müsâʻade ederdik. Fakat fâreler vebâ 
hastalığının en birinci vâsıta-i intikâlidir ki, bu bâbda ihmâl ve müsâmaha 
bir hareket-i kabîha-i cinâyetkârânedir. Vebâ bir memleketi istîlâ etdikde 
ibtidâ fârelere savlet eder. Hasta fâreler evlerimizde her tarafa sokulur, her 
şeye sürünmek, yiyecek ve içeceğimize dokunmak ile bu maraz-ı müdhişi 
yayarlar. Çünkü →
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Bit Pire Tahta kehlesi

vebâ hastalığına sebeb olan mikrob, Yersin basili fârenin kanında, salya-
sında bulunur. Vebâlı fârenin üzerinden sıçrayan, kalkan pireler, tahtakuru-
ları insâna gelip ısırır ve Yersin basilini kana karıştırır. Her vebâ istîlâsında 
sokaklarda hesâbsız fâre lâşeleri görülür. "Fârelerin vebâya tutulmak husû-
sundaki fart-ı isti‘dâdları tahaffuz nokta-i nazarından fevkalâde mühimdir. 
Hastalığın bir şehirde kemâl-i şiddetle zuhûrundan bir-iki gün önce evler-
de, sokaklarda, meydânlarda, ve'l-hâsıl her tarafda fâre lâşeleri görülmüş-
dür. Hasta fârelere temâs edenlerin vebâya tutuldukları iki kere iki dört 
edercesine muhakkakdır. Fârelerdeki bu kesret-i [490] vefeyât vebânın, o 
belâ-yı azîmin vürûdunu ihbâr etdiğinden Hind ve Çinliler derʻakab kaç-
mağa ve hâne ve mezrû‘âtlarını terk etmeğe başlarlar.

Basili vücûda telkîh eden pire, tahtakurusu, sivrisinek, karınca gibi ha-
şerâtdır. Hâl-i sıhhatde olan fâre tuvaletine fevkalâde iʻtinâ ile vücûdunda 
yaşayan tufeylâtdan tecerrüde sa‘y edip 
durursa da hastalandığı zamân takayyü-
dât-ı tathîriyeye riʻâyet edemeyeceğin-
den derʻakab üzerine bir hayli pireler 
üşüşerek kanını ve üzerinde yaşayan ba-
silleri emerler25".

Vebâdan kat‘î sûretde tahaffuz fârele-
rin itlâfına mütevakkıfdır. Zararı zâhiren 
yiyecek ve içeceğe münhasır zannolunan 
bu mûziyâtın vebâ gibi müdhiş bir hasta-
lığın intikâl ü intişârına sebebiyet verdiği 
nazar-ı dikkate alınarak kedi ve köpekler 
ve kapanlarla vücûdlarının izâlesine himmet etmeliyiz. 

25  Vebâ, Tâ‘ûn, Doktor Besim Ömer.

Koch basili - Verem basili
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Hayvânlardan sirâyet eden emrâzın en müdhişi veremdir. İnekler vere-
me pek ziyâde dûçâr olur ve onu insânlara da nakledebilir. Vâkı‘a Koch, 
Londra Tıb Kongresi'nde inek ve insânda zuhûr eden veremin mikrobları 

ayrı ayrı olup birinden diğerine sirâyet vâki‘ olmadı-
ğını iddiʻâ etmiş ise de bu iddiʻâ [491] kesb-i hakîkat 
edemedikden başka her tarafda bunun aksini müsbet 
müşâhedât-ı adîde neşr u iʻlân edildi. Binâenaleyh mü-
teverrim ineklerin itlâfı ve sütlerinin adem-i isti‘mâli 
tedâbîr-i sıhhiye cümlesindendir. 

Tavuklar, güvercinler difteriye, kuşpalazına yaka-
lanır ve insânlara bu maraz-ı müdhişi nakledebilirler. 
Bazı etıbbâ tavuk ve güvercin difterisinin insâna intikâl 
etmediğini iddiʻâ etmişlerse de papağanlar vâsıtasıyla 
sirâyet eden ve pesittakoz denilen "zâtürriʼe-i vahîm" 
mezkûr hastalığın kâbil-i intikâl olduğunu göstermişdir. 
Gagalarında, dillerinde, boğazlarında verem bulunan 
papağanlarla ağız ağza öpüşüş ile bazı zevâtın vereme 
tutuldukları ve hattâ bir serçe kuşunun darbe-i minkârı-
nı yemiş bir kadında lüpüs denilen verem-i cild zuhûra 
geldiği kütüb-i tıbbiyede mezkûrdur.

Hayvânât ile ziyâde bir müvânesenin en hafîf ma-
zarratı, çoğu bazı tufeylâtın intikâli ile husûle geldiği 
hemen muhakkak olan emrâz-ı cildiyeye ibtilâdır. 

Sinekler, etrâfımızda bî-karâr uçuşup vızıldayan bu 
münâsebetsizler, evlerimizi bizden ziyâde benimseyen 
bu kokmuş misâfirler birçok hastalık tohumlarını öte-
den beriden toplayarak yayar, saçar ve bu vechile sirâ-
yet-i emrâza sebebiyet verirler. Bir sineğin [492] ayak-
ları hurdebîn ile mu‘âyene edilse hesâbsız mikroblar, 
türlü türlü hastalık tohumları, birçok muzır hayvâncık-
lar görülür. Bu mûziyât-ı mu‘cize ile intikâl ve intişâr 
eden emrâzdan tevakkî ve tahaffuz için evvel emirde bu 
haşerât-ı muzırranın vücûdunu izâle etmelidir. Sinekle-
rin itlâfına karşı beyân-ı mütâlaʻaya kalkışanlar ne gibi 
fenâlıklara sebebiyet vereceklerinden haberdâr değildir. 

Cild 
hastalıklarından 

bazıları
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Yüzümüze, dudağımıza konan bir sineğin acabâ nereden uçup geldiğini, 
bizden evvel nereye, neye konmuş olduğunu, o kıllı ayakları, murdâr hor-
tumu ile ne gibi müdhiş hastalık tohumlarını, mikroblarını getirdiğini hiç 
düşünüyorlar mı? Düşünseler, bu haşerât-ı muzırraya karşı zaʻf-ı kalb gös-
termeyerek hepsini birden itlâfa kalkışırlar. 

Âdî sinek başı
(80 defa büyütülmüşdür.)

Sinek hortumu
(200 defa büyütülmüşdür.)

Et sineği hortumu
(200 defa büyütülmüşdür.)
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Elimize, esvâbımıza, hattâ yatağımıza, yüz yasdığımıza kadar kuyruk 
kabartarak sürünen kedilerin bazı hastalık tohumlarını saça[493]bildiğini 
hiç hâtırımıza getirmiş miyiz? Kedilerin bâ-husûs yavrularının çok defa 
çiğ ciğer vesâir ahşâ ile beslendikleri, illet-i dereniyenin çok defa ahşâ-yı 
batniye ve sadriyeyi istîlâ etdiği ve böyle veremli ahşâyı ekl ile teverrüm 
eden kedilerin öksürük ve kay ile, pislemek ile öteye beriye verem basille-
rini saçabildiklerini, sofrada tabaklara, kablara, bardaklara ağızlarını, bu-
runlarını soktukları nazar-ı dikkate alınırsa bu hayvânâtın intikâl-i sirâyet-i 
emrâzda teʼsîr-i küllîsi olduğu pek kolaylıkla anlaşılır. 

Pityriasis versicolor  ismindeki deri hastalığı yapan mantar

Harekât-ı tabasbuskârânesiyle na-
zar-ı dikkatimizi, sadâkati ile bi-hak-
kın muhabbetimizi celb eden kö-
peğin bir gün kudurabileceği, uyuz 
hastalığını geçirebileceği[ni] hemen 
de hiç zihnimizden geçirmiyoruz. 

Sığırlarda, keçi ve atlarda, husû-
suyla koyunlarda ara sıra görülmek-
de olan "bactéridies charbonneuses" 
nâmında bir mikrobdan ileri gelen 
şarbon hastalığı insâna da sirâyet ile "kara kabarcık"ı hâsıl eder. Şarbon 
hastalığı hayvânâtın hemen [494] dâimâ mûcib-i helâkı olduğu gibi insân 
için de gâyet vahîmdir. 

Kuduz köpek
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Atlardan insâna sakağı, at sıracası hastalıkları da sirâyet ve intikâl ede-
bilir. 

Kanın küreyvâtı ortasında şarbon bakterileri

Hastalıkdan tevakkî için hastalarla ihtilât etmemek, elbiseyi tathîr ve 
hâneyi tebhîr etmek kâfi gelmeyip hayvânâtdan da tevakkî ve tebâʻüd et-
mek îcâb ediyor. Çocuklarımızı kuş hevesinden, kuşbâzlıkdan, hanım kız-
larımızı aşk-ı hirreden, kedi sevmekden ferâgat etdirmeliyiz. Onlara bazı 
hayvânâta karşı muhabbet değil, nefret beslemek lüzûmunu daha küçük-
lükde anlatmalıyız.

[495] DÂİMÂ GENÇ KALMAK

Dâimâ genç kalmak… Bunu kim istemez? Ne çâre ki, zamân bir nehr-i 
serî‘u'l-cereyân gibi geçip gider. Her ne yapılsa ne kadar çalışılsa yine 
seyl-i zamânın, mürûr-ı ömr-i azîzin önüne geçilemez.

Ne zekâ ve ne terakkî ne de medeniyet ve fünûn, insânı ihtiyârlamakdan 
kurtaramaz. Medeniyet-i hâzıramız bile mücâdelât-ı hayâtiyeyi güçleşti-
rerek ömrümüzü törpülemekde, bizi her maʻnâsıyla ezip aşındırmakdadır. 
Her tarafda mücâdele-i hayât günden güne güçleşiyor. Daha mümted, daha 
şedîd mesâʻîye ihtiyâc messediyor. Böyle böyle ömrümüzün kâffe-i eyyâ-
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mında, husûsuyla gençliğimizde bütün makderet-i mâddiye ve maʻnevi-
yemizi sarfa mecbûr oluyoruz. Çünkü mâddî ve ma‘nevî bütün menâfi‘-i 
âtiyemizi yalnız unfüvân-ı şebâbımızda sarf edeceğimiz faʻâliyet ve mak-
deretle te’mîn edebiliyoruz.

Fakat, insân gençliğinde bedenen, aklen ibrâz-ı faʻâliyet edebilirse de 
bu faʻâliyetin ihtiyârlığa kadar temâdîsi nâdirâtdandır. Ne kadar genç ve 
faʻâl görünülmeğe özenilse, ne kadar çalışılsa yine geçen senelerin sîmâ-yı 
hayâtda bırakdıkları izleri, aşıntıları saklamak mümkün olamaz.

Binâenaleyh, daha genç iken gençliğimizi muhâfazaya çalışmalı ve 
hayâtımızı öyle gelişi güzel üzüp aşındırmamalıyız ki, [496] ihtiyârlığı-
mızda az çok genç ve faʻâl görünebilelim. 

İnsân ahvâl-i rûhiye ve ahvâl-i mâddiyenin taht-ı teʼsîrindedir. Rûh ve 
beden her ikisi birlikde şahsiyet-i beşeriyeyi teşkîl ederler. İşte bu iki unsu-
ru birden teʼsîr-i zamândan muhâfaza etmekle insân aşınmakdan, ihtiyâr-
lamakdan âzâde kalabilir. 

Rûh ve beden birbirine birçok revâbıt ve alâik ile merbûtdur. Birinin 
teessürü diğerinde de aks-endâz olur. 

Yolunda ve münâsib vechile yapılıp idâre olunan bir mümârese ve ter-
biye-i bedeniye faʻâliyet-i uzviyeye sühûlet verdiği gibi ciddî ve mütemâdî 
mütâlaʻât ve mümâresât-ı akliye dahi terbiye-i rûhiye ve akliyeyi te’mîn 
ve takrîr eder.

Binâenaleyh, yaşadıkça mâddî ve ma‘nevî, bedenî ve rûhî aşınmamağa, 
eskimemeğe, yıpranmamağa çalışmalıyız.

Gençliği muhâfaza için ittihâz-ı tedâbîre erkence başlamalıdır. Çünkü 
zamân geçer, yaş yerini doldurursa zâten elde muhâfaza edilecek bir şey 
kalmayacağından ne kadar çalışılsa ciddî bir fâide te’mîn edilemez. O hâl-
de, daha unfüvân-ı şebâbda bünye ve bedenin en güçlü ve en kuvvetli bir 
zamânında ömr-i âtîyi düşünmeli ve ihtiyârlamamak için ittihâz-ı tedâbîre 
müsâra‘at etmelidir. 

Beden cihetinden ihtiyârlamamak, böbreklerin vazîfelerini tamâmı 
tamâmına görmelerine vâbestedir.
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Çünkü id[â]re-i bedeniyede vazîfesi en güç ve en ağır olan böbreklerdir. 
Hele bağırsaklar da bozuk olursa böbreklerin işi son derece güçleşir.

[497] Mesâʻî-i adaliye ve metâ‘ib-i akliye bedeni aşındırır. İşte bedeni 
bu aşıntılardan husûle gelen mevâdd-ı muzırradan kurtaracak böbreklerdir. 
Böbrekleri bedenin tathîrini der‘uhde eden birer etüv gibi telâkkî edebiliriz.

Hulâsa, yaşayan her unsur, her hücre bir takım sümûm ifrâz eder. İşte 
bu sümûmun bedenden def‘ u tardı levâzım ve şerâit-i hayâtiyedendir. Hâ-
ricden aldığımız yemeklerle de bilerek bilmeyerek birçok mevâdd-ı mu-
zırra yutuyoruz ki, bunların çıkarılmaları da böbreklerin vezâifindendir.

Görülüyor ki böbreklerin yükü pek ağırdır. Biz de dâimâ elimizden gel-
diği kadar böbreklerimize yardım etmeli, vazîfelerini kolaylaştırmalıyız.

Bunun için, hiçbir vechile mazarratlı, böbreklerimizi üzücü, tahrîş edici 
şeyler yememeliyiz.

İspirtolu içkiler böbreklere fenâ hâlde dokunurlar. Çünkü içilen içki-
lerin bir mikdârı da böbreklerden çıkar ve çıkarken o nâzik uzvu yakar 
kavurur. Bu tahrîş uzun bir müddet devâm ederse böbrekleri sertleşdirerek 
berbâd ve harâb eder, insânı vaktindan evvel ihtiyârlatır.

Böbreklerin vazîfelerini kolaylaştrımak için yediğimiz şeyleri derûn-ı 
bedenimizde iyice ve tamâmıyla yakmalı ve bedende muzır mevâd bulun-
durmamağa çalışmalıyız.

Deri, böbreklerin muʻâvin-i tabî‘îsidir. Çok terleyenlerin idrârı azalır. 
O hâlde deri iyice temizlenir ve terlemek kolaylaştırılırsa böbreklerin de 
yükü azaltılmış olur.

[498] Terbiye ve mümârese-i bedeniye, yolunda yapılırsa bu maksadı 
te’mîn edebilir. Mümârese tedrîcî olmalı ve dâire-i iʻtidâli aşmamalı, tahâ-
ret ü nezâfet gibi âdât-ı yevmiye sırasına girmelidir. Hâlbuki büyük şehir-
lerde ahâlî bu gibi mümâreselerden ne kadar mahrûmdur! Mağazalarda, 
dükkânlarda, evlerde her türlü faʻâliyet-i bedeniyeden âzâde ve münzevî 
bir hâlde yaşayanlar tabî‘î vaktinden evvel ihtiyârlar.

Fırsat düşdükçe yüzmekden de istifâde etmelidir. Ata binmek, binebi-
lenler için pek hoş bir mümâresedir. Yürümek, bol bol gezmek, dolaşmak 
ise herkesin yapabileceği en sıhhî bir hareketdir. 
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Mümâresenin, nasıl ve ne yolda yapılırsa yapılsın, en mühim şartı 
mu‘tedil olması, çarpıntı ve tıkanma hâsıl edecek kadar şedîd ve mümted 
olmamasıdır.

Yorgunluk bütün bedeni düşkünleşdirir. Yorulmamak için en birinci 
çâre, arada dinlenerek, râhatlaşarak çalışmakdır. Böyle yapılrsa böbrek-
ler o zamâna kadar birikmiş olan sümûmu çıkarırlar. O vakit faʻâliyet ve 
mümâreseden dolayı kırıklık falân hissolunmaz. 

Hâsılı, adalâtı işletmeli, fakat işi ifrâta vardırmamalı ve makine-i bede-
niyeyi yorup üzmemelidir.

Mümârese esnâsında teneffüse de dikkat etmelidir. İnsân istediği gibi 
nefes alıp verebilir. İyi veya fenâ teneffüs etmek kendi elimizdedir. İyi 
nefes almak, hızlı nefes almak demek değildir. Geniş geniş nefes almalı ve 
göğsü iyice şişirmelidir.

Böyle yolunda nefes alınırsa bedene çokça müvellidü'l-humûza [499] 
girerek aldığımız gıdâları yakar, muzırlarını mazarratsız bir hâle koyar. Bir 
de teneffüs yolunda olursa kalb de güzel işler. Akciğerlere ziyâde kan gi-
der. Bundan dolayı birçok hastalıkların, husûsuyla akciğer veremi, bronşit 
gibi müzmin göğüs râhatsızlıklarının önü alınabilir.

Derinin faʻâliyetini artdırmak için mümârese-i bedeniye ile berâber 
bütün bedeni ovdurmak, duş ve banyo yapmak gibi vesâite de mürâcaʻat 
olunmalıdır. Bunlar derinin bütün vezâifini kolaylaştırarak böbreklere yar-
dım ederler.

Hazım cihetince de bazı tedbîrlerde bulunmalıdır. Hazım kolay kolay 
bozulmaz, fakat bir kere de bozuldu mu yoluna girmesi güçleşir, uzun sü-
rer.

Çok yemek yememelidir. Çünkü öyle abur cubur, tıka basa yenilen şey-
lerin birçoğu hazmolunamaz. Beden bîhûde yere bunlarda uğraşır durur.

Gıdâ sıhhate muvâfık ve ta‘âm mütenevvi‘ olmalıdır. Hem iştihâ hem 
de hazım gözetilmelidir. Öyle salçalı, biberli, ekşili şeyler miʻdeyi târümâr 
eder.

Miʻde ve bağırsaklardaki mevâdd-ı gıdâiye bakâyâsının bedende fazla 
bir müddet tevakkuf ederek tahammürât ve tefessühât-ı muzırraya meydân 
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vermemesi için her gün def‘-i hâcet edilmesi ve bağırsakların ağır bir yük 
altında, sıkıntıda bulundurulmaması elzemdir. Çünkü bu tahammürâtdan 
hâsıl olan mevâdd-ı muzırra kana geçerek bütün [500] bedeni, husûsuyla 
böbrekleri berbâd ve perîşân etmekde ve insânı daha genç yaşında ihtiyâr-
latmakdadır.

Vezâif-i cinsiye ve tenâsüliyede de dâimâ iʻtidâl gözetilmelidir. Çünkü 
vazîfe-i cinsiyenin îfâsı için beden pek ziyâde sarf-ı makderet etmekdedir. 
Her şeyde, husûsuyla bunda ifrâta düşmemek yalnız şahsın değil, cinsin ve 
istikbâl-i ümmetin de menâfi‘i iktizâsındandır.

Her şeye rağmen seneler geçtiği ve sükûnet-i tenâsüliye zamânı gelip 
çatdığı hâlde yine şehvâniyât ile uğraşmak yalnız abes değil, hemen dâimâ 
mühlik ve ziyân-âverdir. Genç kalmak ve makderet-i şebâbiyesini muhâ-
faza etmek isteyenler bu gibi ifrâtlardan sakınmalıdırlar. 

Cümle-i asabiyeye gelince; cümle-i asabiye idâre-i bedeniyenin en asîl 
bir cümlesidir. Diğer aʻzâ hep bunun idâresiyle ibrâz-ı faʻâliyet ederler.

Cümle-i asabiyenin sarfiyât ve istihlâkâtı da faʻâliyeti nisbetindedir. 
Gündüzün meşâgil-i mütenevvi‘asından dolayı yorulan, bîtâb kalan anâ-
sır-ı asabiye geceleyin uyur, istirâhat eder ve bu istirâhat esnâsında istih-
lâkâtın hâsıl eylediği mevâdd-ı muzırrayı def‘ ederek her vechile sâf ve 
âzâde kalır. Fakat yorgun düşdüğü hâlde yine faʻâliyete sevk olunan bir 
cümle-i asabiyenin her cihetle ma‘lûl ve cerîhadâr olacağı şübhesidir.

Uyku kuvve-i asabiyenin medâr-ı bekâ ve nemâsı, akıl ve tefekkürün 
[501] revnak u cilâsıdır. Uykusuz bir bedende bütün aʻzâ müşevveş ve 
muzmahil, husûsuyla dimâğ pek düşkün ve müteessirdir. Böyle bir hâl, 
pek az bir vakitde mûcib-i za‘f u zevâl olur.

Her zamân, husûsuyla gençlikde günde bir düziye 7-8 sâ‘at kadar uyu-
malıdır ki beden her cihetle müsterîh olabilsin.

Karanlık, hassâsiyeti ta‘dîl ederek uykuyu, istirâhat-i dimâğiyeyi teshîl 
eder. En fâideli ve en sıhhî uyku gece uykusudur. Binâenaleyh genç bir 
adam gece erken yatıp gündüz erken kalkmağa alışmalıdır.

Öyle geceyi gündüze çevirmek ve gündüzleri uyumak büyük bir şaş-
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kınlıkdır. Uyumak için afyon, morfin, küûl gibi uyuşturucu ilâclara, keyifli 
şeylere mürâcaʻat etmek pek büyük bir tedbîrsizlikdir. Çünkü bu neşʼeli 
ve ağır uykuların uyanışları pek dil-hirâş olur ve insân şeref ve ulviyet-i 
insâniyeyi teşkîl eden mezâyâ-yı mahsûsa-i ahlâkiyeden bî-nasîb kalarak 
mâddî ve ma‘nevî bir düşkünlük içinde sönüp gider.

"Ulvî ve muktedir bir rûh sağlam bir bedende karârgîr olur". Fakat çok 
defa gençliğinde hayât ve sıhhat-i fikriyesini hüsn-i muhâfaza edenlerde 
vücûd ihtiyârladığı hâlde akıl ve tefekkür eski faʻâliyet-i nev-civânîsinde 
ber-devâm olur. Lâkin bu faʻâliyet-i fikriyenin haleldâr olmaması dimâğın 
daha gençlikde iken pek güzel ve münâsib bir terbiye görmüş olmasına 
vâbestedir. 

Çünkü yolunda terbiye edilmeyen bir dimâğ seneler geçtikçe eskir, en 
yeni ve en bâhir terakkiyâta karşı gelmeğe ve bildiğinden başka [502] bir 
şeye inanmamağa başlar. Böyle bir şâibeden âzâde kalmak için dimâğı 
daha genç, tâze ve her türlü zer‘ ve terakkîye müsta‘id iken çalıştırmalı ve 
faʻâliyet-i akliyeyi tâ ân-ı vâpesîn-i hayâta kadar temâdî etdirebilmelidir.

Gençlikde dâimâ yeni yeni bir takım maʻlûmât edinmeğe çalışmalı ve 
bu maʻlûmâtdan her türlü efkâr u harekâtımızı müstefîd etmeliyiz. Böyle 
muntazam, mücehhez bir hâfıza fikir ve dimâğı her an ter ü tâze ve her 
türlü telkînât ve terakkiyâta âmâde kılar. 

İşte böyle rûh ve fikrimizi, kuvvet ve kudret-i bedeniyemizi hüsn-i 
muhâfaza etmek şartıyla ihtiyârlasak bile yine işgâl etdiğimiz mevâki‘-i 
ictimâ‘iyede elmâs ve altın gibi parlar ve kâffe-i muʻâmelâtımızda açık bir 
zekânın, semîh ve âlî-cenâb bir kalbin âsâr-ı pâydârını gösteririz.
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[503] WEIGERT

Hey’et-i fenniye ve âlem-i tabâbetin bu sene de yorulmak bilmez bir 
rüknü, mühim bir uzvu, pek müfîd bir sîmâsı daha gözden nihân oldu. 
Hey’et-i tıbbiye pek değerli bir vücûd daha gâib etdi. Müntesebîn-i tıb 
bu meslekdâş-ı hurde-şinâs için başdan başa dâğdâr-ı ye᾽s ü hirmân olsa 
gerekdir. "İlim ve fennin vatanı olmaz". İlim için cihân büyük mikyâsda 
bir memleket, bir mektebdir. Herhangi bir memleketde olursa olsun, zâyi‘ 
olan bir mütefennin için tekmîl-i cihân-ı esef-hândır.

Karl Weigert ilm-i tıbbın bir unsur-ı mühimmi, ilel ü emrâzın esâs-ı 
metîni hâlinde olan teşrîh-i marazîye vakf-ı vücûd etmiş dühâtdan idi. Her 
yerde şâyeste-i imtisâl olan hayât-ı faʻâlânesi besâtâtıyla berâber şâyân-ı 
zikr u beyândır. Bu zât-ı âlî-kadr 1845 sene-i Mîlâdiyesinde Silezya'da 
Münsterberg'de tevellüd etmişdir. Mekâtib-i i‘dâdiye ve âliyeyi itmâmdan 
sonra Breslau, Berlin ve Viyana Tıb Dârülfünûnlarında tahsîl edip icâzet-
nâme almış ve ba‘dehû muʻâvini 
intihâb olunduğu Profesör Wal-
deyer'in nezdinde üç ve bilâ-
hare Lebert'in yanında da üç 
sene kaldıkdan sonra Profesör 
Cohnheim'in hizmetine dâhil 
olmuşdur. 1879 senesinde 34 
yaşında iken evvelâ Leipzig 
ve beş sene sonra Frankfurt 
Dârülfünûnu'nda mu‘allimli-
ğe intihâb ve ta‘yîn olunmuş-
dur. Frankfurt'da teşrîh-i marazî 
mu‘allimliğini der‘uhde etmiş 
ve perverişyâb-ı terbiyeti ol-
duğu Mu‘allim [504] Cohn-
heim'in mevki‘-i mühimmini 
işgâl eylemişdir. Dârülfünûn-
da yirmi sene kadar vazîfe-i 
taʻlîm ü tedrîsi bi-hakkın îfâ et-

Weigert
Prof. Karl Weigert
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dikden sonra ehıbbâ ve eviddâsı arasında bir şöhret-i ebediye içinde terk-i 
hayât-ı müsteâr eylemişdir.

Weigert teşrîh-i marazîde üstâd tanınmış, bâ-husûs telvînât husûsun-
da ilm-i teşrîh-i marazîyi ihyâ derecesinde ikmâl ile keşfiyât-ı adîdeye 
muvaffak olmuş bi-hakkın ehil bir hünerver, bir mu‘allim-i zî-iktidâr idi. 
Neşriyât-ı adîde ve mühimmesiyle on dokuzuncu asrın en nâmdâr ulemâ-
yı tıbbı meyânında zikrolunmağa şâyândır. [505] Weigert hemen lâ-yuhtî 
bir iktidâr-ı tenkîd ile muttasıf, fevkalâde müdekkik, müstesnâ bir sür‘at-i 
intikâle mâlik, dakîka-şinâs bir muʻallim idi. San‘at-ı nefîseye inhimâkı bu 
mu‘allim-i mümtâzı taharriyâtında keşfiyât-ı mütenevvi‘aya nâil etmişdir. 
Bâ-husûs onun zevk u nefâis-perverîsi usûl-i telvînde bedî‘alar ızhâr, hâ-
rikalar ibdâ‘ına sebeb olmuşdur. Levhât-ı nesciyede bulunan mikrobları, 
fibrin tevuzzu‘âtını, nesc-i elastikîyi boyamak için keşf ve vaz‘ etdiği usûl 
ve kavâ‘id bugün ilm-i ensâc ve teşrîh-i marazî ile iştigâl eden etıbbânın 
dâimâ isti‘mâl ve istifâde etdikleri usûllerdir.

Weigert fenn-i telvîn-i ensiceyi ihyâ etdiği gibi ev‘iye-i demeviye ve 
lenfeviye ve a‘sâba dâir tetebbuʻâtı ve hücerâtın münebbihât-ı hâriciyeye 
karşı olan teʻâmülleri hakkındaki taharriyât ve mütâlaʻâtı ile fenn-i teşrîh-i 
marazîye de pek büyük hizmetler etmişdir.

Üç sene evvel memleketimizi ziyâret ile biz Osmanlılar hakkında 
ibrâz-ı âsâr-ı muhabbet edip bugün hayât-ı fa‘âlânesine hâtime çeken bu 
mu‘allim-i zî-iktidârın nâm-ı şöhret-i ittisâmından bahsi vazîfe-i meslek-
dâşî ve kadir-şinâsîden addeyledik.

[506] HAREKÂT İLE SIHHAT

Az yiyip izdihâmla kokmuş bir havâ teneffüs eden bir insânın bir müd-
det sonra iştihâsı kesileceği, miʻdesinin artık iyi hazmetmeyeceği, gitdik-
çe zayıflayıp amîk bir fakrü'd-deme düşeceği, çalışmayan ve işine dik-
kat etmeyen bir tâcirin iflâs edeceği kadar muhakkak bir şeydir. Beden-i 
insânîdeki adalâtın da hareket etdirilip çalıştırılmazsa vazîfe görmeye 
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görmeye tenbelleşeceği, kuvve-i mevcûdesini yavaş yavaş gâib edip kü-
çüleceği tabî‘îdir. Hâlbuki adalât, bedenimizin en mühim aʻzâsındandır. 
Çünkü vücûdumuzda dört yüzden ziyâde adale mevcûd olup sıklet-i umû-
miyeleri tekmîl sıklet-i bedenin nısfına müsâvîdir. Kemikleri ihâta ve bu 
sûretle mezâhim-i hâriciyenin teʼsîrlerini izâle ile kırılmakdan muhâfaza 
eden, aksâm-ı bedeni tahrîk eyleyen hep adalâtdır. Bu hâlde kâbil midir 
ki, ehemmiyeti bu derece olan aʻzâda za‘f u atâlet ve tevakkuf-ı vezâif 
olsun da uzviyet ve sıhhat haleldâr olmasın? Îfâ-yı vazîfe etmeyen uzvun 
kesb-i dumûr etmesi, küçülmesi bir kâʻide-i tabî‘iyedir. Son zamânlarda 
Amerika'da keşfedilmiş olan toprak altında yaşayan bir nev‘ fârede hiss-i 
rü’yetin pek noksân olduğu görülmüşdür. Asırlardan beri bu vechile toprak 
altında ziyâdan mahrûm olarak yaşayan bu fârelerin gözleri faʻâliyet ve 
iktidâr-ı rü’yetlerini gâib etmiş ve nihâyet dumûr-ı teşrîhî ve fizyolojîye 
dûçâr olmuşdur. Köstebeğin de pek küçük olması yaşadığı mekân [507] 
ve muhîtin teʼsîrât-ı tabî‘iye ve mütemâdiyesi netîcesidir. İnsânda ayak 
parmakları ehemmiyetsiz bir vazîfe ile mükellef olduğundan ufarakdır. 
Hattâ bu vazîfesizlikden dolayı bazı ulemâ bir müddet sonra parmakların 
büsbütün mahvolacağını, insân ayaklarının parmaksız kalacağını zan ve 
tahmîn ediyorlar. Hâlbuki maymunlar tırmanmak ve tutunmak için ayak-
larını pek çok kullandıklarından ayaklarının parmakları büyük ve ellerinki 
kadar mükemmel vezâife mâlikdir. Tecrübe maksadıyla bir hayvânın bir 
bacağını sargılarla sarıp hareketden ibtâl eder ve mu‘attal kılarsak bir-iki 
ay nihâyetinde bu bacakdaki adalâtın kesb-i dumûr etdiğini ve uzvun ziyâ-
de incelip âdetâ değnek gibi kaldığını görürüz. Nitekim hastalarda kırıklar 
ve çıkıklar zuhûra geldiği vakit alçılı sargılar içine konup gayr-ı mütehar-
rik bırakılan kol ve bacaklarda hâlet-i mezkûre müşâhede olunmakdadır 
ki, alçı çıkarıldıkdan sonra masaj ve harekât icrâ ederek dumûra uğrayan 
adalâtın büyümesine ve îfâ-yı vazîfe edebilmesine çalışılmakdadır. 

Hareket, adalât için bir ihtiyâc-ı şedîddir. Bir müddet âtıl, gayr-ı mü-
teharrik kalsak hemen yerimizden fırlayıp yürümeğe, bir iş bulmağa ken-
dimizde bir arzû-yı şedîd hissederiz. İşte bu arzu, harekete olan ihtiyâcı 
gösterir bir "sâika-i tabî‘at"dır.

[508] Kafesdeki kuşların durmayıp koşmaları, sıçrayışları harekete 
olan ihtiyâcdan başka bir şeyden değildir. İnsân muntazaman bir sıra ha-
rekât icrâ eder, riyâzât-ı bedeniyede bulunursa bir müddet sonra vücûdun-
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da harâret, kalbinde kuvvet ve şiddet, teneffüsünde sür‘at hisseder. Her 
çalışan adalede, deverân da kesb-i sür‘at eder. Esnâ-yı riyâzâtda kalb iki 
misli çalışmakla adalesi fevkalâde peydâ-yı kuvvet eder. Bu sebebden dem 
etrâf-ı bedende hâl-i tabî‘îden iki defa daha ziyâde sür‘atle cereyâna, aded-i 
teneffüs tezâyüde başlar. Bu halde dem iki misli fazla müvellidü'l-humûza 
celb ve ahz eder. İşte vezâif-i aʻzâdaki bu intibâh ve intifâ‘dan dimâğ da 
müteessir ve müstefîd olacağından melekât-ı akliyede bir vüs‘at, zihinde 
bir güşâyiş, idrâk ü intikâlde büyük bir sür‘at meşhûd olur. Bir çâryeklik 
"vals"in bir genç kıza bir kadeh şampanya gibi teʼsîr etdiği raks ile me’lûf 
olanlar nezdinde maʻlûmdur. Yunan-ı kadîm felâsifesinden bir kısmı yü-
rüyerek ders verirlerdi. Çünkü meşy ü hareketde delâilin daha sühûletle 
tevârüd etdiği zehâbında bulunurlardı. Edîb-i şehîr Jean Jacques Rousseau 
da harekât ile ef‘âl-i dimâğiyenin ziyâdeleşdiğini his ve beyân etmişdir. 
Esnâ-yı riyâzâtda müvellidü'l-humûzanın demde ziyâdeleşdiğini beyân 
etmişdik. Böylece demde mebzûlen bulunuşu ihtirâkât-ı bedeniyenin de 
tezâyüd ve teşeddüdünü mûcib olmağla hâmız-ı fahm ve bevle gibi mah-
sûlât-ı ihtirâkiye ve fadalât-ı hayâtiye kesretle husûle gelirse de cereyânî 
harekât ile kesb-i sür‘at etmiş olan nehr-i dem bütün ensice-i bedeni mü-
kemmel sûretde gasl ve tathîr edip fadalât-ı uzviyeyi ri᾽eler ve kilyeler ile 
tard u ihrâc eder. Riyâzât, bedenin nâ-tamâm ihtirâkâtını itmâm ederek 
[509] hâmız-ı bevl, hummâziyet-i kils, glukoz ve emsâli gibi gayr-ı tâm 
mahsûlât-ı ihtirâkiye-i muzırranın husûl ve terâkümünü men‘ eder. İşte 
kum ve şeker hastalığına mübtelâ eşhâsa riyâzât-ı bedeniye tavsiyesinin 
hikmeti budur!

Bir kurdun adalâtı taş gibi sertdir. Hâlbuki bir tavşanınki yumuşak ve 
sürpükdür. Çünkü kurd şikâr peşinde dâimâ koşar, tavşan ise otdan ibâret 
olan gıdâsını her dâim önünde hâzır bulduğundan az hareket eder.
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[510] Mîzân-ı Harâreti İyice Temizlemeli, Muʻakkim 
Bulundurmalı
Etıbbâ taşımakda oldukları mîzân-ı harâretleri hemen her gün ve ba-

zen günde birkaç defalar isti‘mâle lüzûm görürler. Aynı günde muhtelif 
emrâza mübtelâ muhtelif marzânın tedâvîsine daʻvet olunduklarından çok 
kere aynı mîzân-ı harâreti ale's-seviye vaz‘ ve tatbîk ederler. Fakat çiçekli 
bir hasta nezdinden gelen tabîb kendisini dezenfekte edeceği gibi mîzân-ı 
harâretini de ta‘kîm etmezse ehemmiyetsiz bir keyifsizlik için daʻvet olun-
duğu hastaya mîzân-ı harâretiyle çiçeği nakil ve i‘tâ edebilir. Evlerde dahi 
âileler nezdindeki mikyâs-ı harâret de sirâyete vâsıta olabilir. Mîzân-ı harâ-
retin velev aynı âilede olsun, tathîr edilmeksizin muhtelif hastalara vaz‘ ve 
tatbîki ve bir hastadan alınıp hemen ötekine konulması sirâyet-i emrâza 
sebebiyet verebilir. Bir evde bir difteri vak‘ası zuhûr etse her tatbîkden 
sonra mîzân-ı harâreti fennen tathîr edip hıfz etmelidir. Fakat etıbbâ he-
men hiçbir evde, hiçbir hasta nezdinde mîzân-ı harâretini ta‘kîm edecek 
muzâdd-ı ta‘affün edviye bulamaz ve yanında da taşıyamaz. Buna çâre ve 
bu bâbda şâyân-ı tavsiye kâʻide 3-5 damla formalin damlatılmış bir mikdâr 
pamuğu mîzân-ı harâretin maʻdenî borusu nihâyetine sokmakdır. Bu bâb-
da Dennay nâmındaki İngiliz tabîbi tecrübeler icrâ edip formalinin hattâ 
3-4 hafta sonra bile mikrobları itlâfa ve mîzân-ı harâreti dâima muʻakkim 
tutmağa kâfi olduğunu göstermişdir. [511] Formalini her iki haftada bir 
ve pek sârî ve mühlik emrâza mübtelâ kimselere tatbîkden sonra hemen 
tecdîd etmek münâsibdir. Mîzân-ı harâret feme tatbîk olunuyorsa formali-
nin nâhoş lezzetinden ve kerîh râyihasından dolayı ibtidâ su ile yıkamalı, 
ba‘dehû tatbîk etmelidir.

Ta‘kîm Maksadıyla Kaynatılabilir Mîzân-ı Harâre
Bardi'[ni]n Mîzân-ı Nârı
Bugün tabâbetde her an isti‘mâl, sârî [ve] gayr-ı sârî emrâza mübtelâ 

hastalara tatbîk edilegelmekde olan mîzân-ı harâretlerin vâsıta-i sirâyet ol-
mamaları için en emîn vâsıta-i ta‘kîm olan harârete ma‘rûz kılınamadığı 
maʻlûmdur. Bu mîzân-ı harâreler 45 dereceden yüksek harâretde çatlayıp 
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bozulurlar. Ta‘kîmdeki adem-i imkân sebebiyle şehirde ve hastahânelerde 
mîzân-ı harârelerle her an bazı emrâzın sirâyet edebilmesini nazar-ı iʻtibâ-
ra alan Paris eczâcılarından Bardi, "mîzân-ı nâr" nâmıyla bir nev‘ mîzân-ı 
harâre tasavvur ve ihtirâ‘ etmişdir. Mîzân-ı nâr kırılmaksızın 115 derece-i 
harârete mukâvemet etdiğinden otoklavda ta‘kîm olunabilir. Daha basîti 
100 derecede kaynar suda birkaç dakîka bırakılabilir ki, bu da ta‘kîm için 
bâliğan mâ-belağ kâfidir.

Mîzân-ı nârdaki bu mukâvemet, âletin bir ucuna harâretle inbisât ve bu 
vechile su‘ûd edecek olan civanın derûnuna [512] girip toplanabilmesi için 
kâfi vüs‘atde bir cevf ilâvesiyle te’mîn edilmişdir. Yalnız ta‘kîmden sonra 
ve isti‘mâl edilmeden evvel yukarıdaki cevfine dolmuş olan civayı aşağı 
tarafa düşürmek lâzımdır. Bunun için de âleti maʻdenden ma‘mûl husûsî 
mahfazasına koyup bir ipliğe bağladıkdan sonra sür‘atle devretdirmek ve 
ani'l-merkez bir kuvve-i mübʻide taht-ı teʼsîrinde bulundurmak kâfidir. 

Kaynatılabilir mîzân-ı harâret
"Mîzân-ı nâr"

Bu âletde âdî mîzân-ı harâreler gibi tahavvülât-ı havâiye ve mevâsimle 
sıfır noktasının tahavvülî mahzûru yokdur. Çünkü mîzân-ı nâr tahavvülât-ı 
harâretden gayr-ı müteessir bir câmdan iʻmâl olunduğundan hâl-i zerrevîsi 
tebeddül ve hacmi tagayyür etmez.

Bu ihtirâ‘ pek mühim ve pek müfîd olduğundan muhteriʻi şâyân-ı 
tebrîkdir.
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[513] P. TILLAUX

Fransa 1904 senesinde esâtize-i tıbbından birini daha gâib etdi. Bu 
ziyâʻ-ı tıbbî yalnız mu‘allim-ı hazâkat-mendin halka-i tedrîsinde bulun-
muş olanları değil, bugün icrâ-yı san‘at eden kâffe-i etıbbâyı müteessir 
ve dil-hûn eyledi. Çünkü takrîr-i belîği dinleyenleri dem-beste-i veleh ü 
hayret etdiği gibi âsârı da kârilerini meftûn ve müncezib kılmışdı. Bugün 
hemen hiçbir tabîb tasavvur edilemez ki, âsâr-ı ber-güzîdesiyla hayât-ı câ-
vidânîye nâil olmuş bu mu‘allim-i âlî-himmetden istifâza etmiş olamasın. 
Biz burada Mu‘allim Tillaux'nun hayât-ı ilmiye ve husûsiyesinden ziyâde 
gaybûbet-i ebediyesiyle ondan feyz almış kâffe-i etıbbânın bâ-husûs bizim 
gibi kendisini tanıyanların dil-i pür-melâllerinde bırakdığı hüznü, iftirâkı 
ile âlem-i tıbda husûle gelen boşluğu bir nebze beyân etmek istiyoruz.

Bu üstâd-ı eşherin gözlerindeki hâlâvet-i nâfize, rikkat-i câzibe, şiddet-i 
zekâsına delîl-i kat‘î idi. Rûy-ı mehîbinde mündemic melâmih-i rakîkası 
vüs‘at-i karîhasına, vukûf-ı amîkına, sür‘at-i intikâline, isabet-i hükmü-
ne, ciddiyet-i muhâkemesine, itmi’nân-ı nefsine, meyl-i meʻâlîsine, sa‘î-
de-sebât-ı tâmmına birer burhân-ı celî idi. Zâtında ictimâ eden şu hasâil-i 
mümtâzenin levha-i tâbnâk-i âkisi olan o vech-i arîzın hey’et-i umûmiye-
sinde bir şûhluk, bir latîfe-perverlik, hâsılı müstesnâ bir sevimlilik dahi var 
idi. Lâkin heyhât!.. O şerâre-pâş gözler söndü, o melâmih-i rakîka-i vechi-
ye silindi, o lisân-ı dürer-feşân [514] susdu, 
o koca dimâğ karîn-i harâb olup gitdi.

Fıtratın bir şahısda bu kadar evsâf-ı 
ber-güzîde cem‘ etdiği şâzdır. Tilla-
ux'da olduğu gibi bir uzviyete bu ka-
dar hâsail-i memdûha ibzâl eyledi-
ği nâdirdir. Bu sîmâ-yı zekâ-feşânda 
mu‘allimin vatan-ı aslîsi olan ve şiddet-i 
muhabbetle meclûbu bulunduğu Nor-
mandiya'nın bâlâter tepelerinin, vâsi‘ 
çemenzârlarının, berrâk, sükûnetyâb, 
inşirâh-bahşâ ufuklarının intibâ‘âtı, şu 
iklîm-i bedî‘in âsâr-ı ferah-fezâsı ve 
ulviyet ve şâʻiriyetle nemâlanmış bir 
fıtratn tezâhürâtı nümâyân olmakda 

Mu‘allim Tillaux
Prof. P. Tillaux
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idi. Elli seneden beri terk etdiği bu toprağa olan şiddet-i incizâbını bir tür-
lü yenemeyerek her sene ziyâretine koşar, unfüvân-ı [515] civânîsini ge-
çirdiği tepelerde, ormanlarda, ırmaklar kenârında hâtırât-ı tufûliyetin tatlı 
hayâlâtına dalarak zevkyâb olurdu.

Tillaux'nun mezâyâ-yı müktesebe-i ilmiyesi de fezâil-i fıtriye ve ah-
lâkiyesi derecesinde âlî ve refîʻ idi. Şu iki hasletin bir şahısda ittihâdının 
netâyic ve semerâtı tefekküre sezâdır! Tillaux daha bidâyet-i tahsîlinde 
isti‘dâd ve kâbiliyetini ibrâz ile pek çabuk temeyyüz etmişdi. Lâkin mu‘al-
limin iktidâr-ı fâzılânesi asıl tedrîse başladığı zamân anlaşılmış, belâgat ve 
fesâhati ile herkesi hayretler içinde bırakmışdır. Tullâb-ı tıb hemen her gün 
bu mu‘allim-i belâgat-feşânın halka-i tedrîsinde bulunmak üzere fevc fevc 
Calamar Teşrîhhânesi'ne gidiyordu. O vakit Paris Dârülfünûnu'nda teşrîh 
dersi bugünkü hâl-i mükemmeliyetinde değil idi. Hâlbuki bu mu‘allim-i 
zî-iktidâr kürsî-i tedrîsi işgâl eder etmez fenn-i teşrîh başka bir ehemmiyet 
almış ve sûret-i tedrîsi de büsbütün değişmiş idi. Bugün etıbbânın teşrîh-
deki behreleri hep Tillaux'nun himmetiyle hâsıl olmuşdur. Tillaux'nun Ca-
lamar'da verdiği derslerinden bugün her memleket etıbbâsının elinde bir 
düstûr, bir enmûzec-i belâgat ve mükemmeliyet olan Teşrîh-i Topoğrafî 
kitâbı meydâna gelmişdir. Bilâhare Tillaux serîriyât-ı hâriciye mu‘allim-
liğine intihâb ve Hôtel Dieu Hastahânesi cerrâhlığına ta‘yîn olunmuş idi. 
İşte biz zamân-ı tahsîlimizde Tillaux'yu burada, bu hastahânede tanımak 
şerefine nâil olduk. Belâgat ve fesâhati, iktidâr-ı ilmîsi hasebiyle her taraf-
dan akın akın gelen talebenin kesretinden dershânede yer bulmak bir emr-i 
asîr idi. Nazarındaki o şiddet-i nüfûz, vech-i sîmâsındaki o tahavvülât-ı 
maʻnîdâr, her cümle-i belîğa ile müterâfık o evzâ‘ u harekât, hele sadâsın-
daki halâvet ve rikkat-beyân müdde‘ayâtını sür‘at-i berkıye ile infaz edip 
[516] itmi’nân-ı tâm ile kabûl etdirir idi. Dersleri dâimâ amelî idi. Fenn-i 
cerrâhînin teceddüd-i ahîrinde efkâr-ı cedîdeyi en evvel ve en müştâkâne 
kabûl edenlerden biri de Tillaux idi.

Tillaux büyük bir mu‘allim, muktedir bir operatör olmakla berâber vic-
dân ve istikâmet sâhibi, keremkâr, halîm ve hastalarına şefîk, herkese karşı 
lütufkâr, semîh, merhametli idi. Haksızlığa karşı zerreten-mâ tahammül 
edemeyen bu adâlet muhibbi âlim, şu şiddetine göre afv u safhda daha 
büyük bir lezzet hissederdi.
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Tillaux'yu hastaları perestiş edercesine severlerdi. Çünkü dâimâ ke-
limât-ı tıbbiye ve tesliyet-âmîz ile hastalarını memnûn etmek mu‘tâdı 
idi. Tillaux'nun yevm-i vilâdeti umûm etıbbâ ile ehıbbâsı için bir meser-
ret günü idi. Tillaux herkes tarafından sevilir, cümle tarafından takdîr ve 
tevkîr edilirdi.

Ancak bu ömr-i sâl-hûrdeden, bu keşmekeş ef‘âl ve muʻâmelâtdan te-
bâʻüd ile inzivâgâh-ı ebedîsinin sükûnet-i amîkası içinde istirâhate dalan 
bu mu‘allim-i muhteremi bütün mesâʻî ve hidemât-ı insâniyet-perverâne-
sini takdîren hayır ile yâd etmeği vecîbe-i tabîbâneden addederiz.

[517] KOLERA MESʼELESİ VE ÂDÎ SİNEKLER

Bundan beş sene evvel Hindistan'daki mehd-i maraz-nisârından yakayı 
sıyırarak etrâfa sirâyet ve intişâra başlayan kolera illeti, bu sene birdenbire 
Almanya'da zuhûr ederek Avrupa'nın emrâz-ı istîlâiyeye karârgâh olama-
yacağı hakkındaki fikir ve nazarı sarsar gibi oldu ise de yine Almanya 
sıhhiyûnunun gayret ve mesâʻî-i fevkalâdesi ve mevsimin tahavvülâtı sâ-
yesinde hastalık olduğu yerde bastırıldı.

Fakat kolera korkusu büsbütün zâil oldu mu? Acabâ istîlâ bu ihtifâgâh-ı 
garbîsinden de baş göstermeyecek mi? Buna karşı kat‘î bir cevâb-ı nefy 
vermeğe kimse cesâret-yâb olamıyor. Çünkü hastalık dört seneden beri 
kışın birçok yerlerde sönmüş gibi göründüğü hâlde yazın büsbütün başka 
bir şiddet kesb etdi. Binâenaleyh gelecek senenin sıcaklarında istîlânın ye-
niden iştidâd ve intişâr edebilmesi imkân dâhilindedir. 

Vâkı‘a bugün kolera gerek halkı gerek sıhhiyûnu eskisi kadar korkut-
muyor. Çünkü elimizde bu belâ-yı mübreme karşı kendimizi müdâfaʻa 
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edebileceğimiz birçok vesâit-i müessire vardır. Fakat henüz koleradan 
büsbütün korkmayacak bir asırda da değiliz. Âdî bir istîlâ esnâsında bir 
dereceye kadar kesret-i vefeyâtın önünü alabilirsek de sirâyet ve intişârı 
büsbütün men‘ edecek, hastalığı seyr-i [518] şiddet-engîzinden alıkoyacak 
vesâit-i ciddiye henüz hiçbir memleketde tamâmı tamâmına tatbîk edile-
memekdedir.

İşte bu son günlerde Paris Dârülfünûn-ı Tıbbîsi Hıfz-ı Sıhhat Mu‘al-
lim-i şehîri Doktor Chantemesse ile refîk-i mesâʻîsi Doktor Borrel gibi 
erbâb-ı fennin himmet-i ciddiyeleri sâyesinde koleranın sûret-i intişârı 
hakkında büsbütün yeni bazı maʻlûmât ve vesâik elde edilebilmiş, binâ-
enaleyh hastalığa karşı ittihâz edilecek tedâbîr-i vikâiye ve tahaffuziyeyi 
de az çok değiştirmeğe lüzûm ve ihtiyâc messetmişdir. Bu yeni maʻlûmât 
"mikrobların bağırsaklarda haftalarca karârgîr ve muhtefî olabilmeleri" ile 
"mikrobdan ileri gelen bazı hastalıkların bazı haşerât vâsıtası ve delâletiy-
le sirâyet ve tevessü‘ ve intişâr edebilmeleri"nden ibâretdir.

Kolera mikroblarının bağırsaklarda haftalarca muhtefî ve karârgîr ol-
dukdan sonra birdenbire ve âdî bir sebeb ile ibrâz-ı şiddet etmeleri birkaç 
seneden beri icrâ edilen müşâhedât-ı fenniye ve sıhhiye ile derece-i sübûta 
varmış ise de husûsuyla hastalığın son defa olarak Almanya'da zuhûryâb 
olduğu esnâda bu hakîkat daha parlak ve daha vâzıh delâil ile isbât edilmiş 
ve hakîkaten koleraya musâb oldukları hâlde "devre-i tefrîh" denilen mu-
kaddime-i marazı geçirenlerden başka koleralılarla münâsebetde bulunan 
diğer birçok eşhâsın da illetin sirâyet ve intişârına vâsıta olabilecekleri 
tamâmıyla ve etrâflıca tahakkuk etmiş, hattâ bu gibilere Alman müdek-
kikînince "mikrob hammâlları" nâmı verilmişdir.

İkinci mesʼele yani hastalık mikroblarının bazı haşerât ile intikâl ve 
intişâr etmesi, sarı hummâ ve âdî bataklık sıtması [519] gibi hastalıkları 
hâsıl eden mikrobların bir nev‘ sivrisinekler vâsıtasıyla intişâr etdikleri ve 
bu haşerâtın, mikrobları bedenlerine misâfir gibi kabûl ederek sonra ısır-
dıkları insânlara âdetâ aşıladıkları birçok müşâhedât ve delâil-i kat‘iye ile 
tamâmen sâbit olmuşdur26.

Fakat bu haşerâtın kolera, karahummâ, dizanteri gibi hastalıkların mik-
roblarını da taşıyıp taşımadıkları, taşıdıkları takdîrde ne sûretle ve nere-
lerden alarak nakil ve telkîh eyledikleri ancak şu son zamânlarda mevki‘-i 

26  Üçüncü Nevsâl-i Âfiyet'de bu keyfiyeden uzun uzadıya bahsetmişdik.



2017

bahis ve tedkîke konulabilmişdir. Bu gibi hastalıklarda haşerâtın büsbütün 
aykırı bir yol intihâb etdikleri, mikrobları hastaların pislik ve kusuntu gibi 
mevâdd-ı ifrâğiyesinden aldıkdan sonra bedenlerinin sathında hattâ bazen 
bağırsaklarında saklayarak sonra bunları üzerlerine kondukları yiyecek-
lere âdetâ ekip saçdıkları ta‘ayyün ediyor. Bu yemekler yenilince mikrob 
doğruca hazım borusuna iniyor ve o zamân yemeği yiyen adam doğrudan 
doğruya koleraya aşılanmış, sonra da tutulmuş oluyor. İşte sineklerin ko-
leranın intişâr ve tevessüʻündeki bu dahl ve teʼsîrleri Doktor Chantemesse 
ve Borrel'in icrâ eyledikleri tecârüb-i kat‘iye-i fenniye ile tahakkuk etmesi 
üzerine emrâz-ı istîlâiye hakkında ittihâz edilecek tedâbîr-i vikâiye ve ta-
haffuziyenin sûret-i tertîb ve icrâsınca birçok tahavvülât husûle getirmiş 
ve mesʼelenin ehemmiyet-i azîmesi ve netâyic-i sâbitenin ciddiyeti nazar-ı 
dikkate alınarak keyfiyetden memleketimiz sıhhiyûn ve etıbbâsının da ha-
berdâr edilmesi bir emr-i ehemm ü elzem şeklini almışdır.

[520] Binâenaleyh kolera mikroblarının bağırsaklarda ihtifâsı ve sinek-
lerle tarz-ı intikâli hakkında kârilerimize mücmel ve müfîd bazı maʻlûmât 
vermeği vecâib-i zarûriyeden addediyoruz.

Koleranın sûret-i intişâr ve sirâyetinde gemilerin, kârbânların, gemi ve 
vapurlara alınacak yiyecek ve sularla bulaşık gemici ve yolcuların dahl 
ü teʼsîrleri artık herkesçe az çok maʻlûm olmuş ve bâ-husûs bu cihetler 
ikinci Nevsâl'imizde uzun uzadıya arz ve tafsîl kılınmış ve buna dâir ta-
rafımızdan ayrıca bir risâle de yazılmış27 olduğu cihetle burada en ziyâde 
koleranın bulaşık yerlerden gelmiş sağlam adamlarla sûret-i sirâyetiyle 
bulaşık bir memleketde bir evden, bir âileden etrâfa nasıl bulaşıp geçtiğini 
anlatmağa çalışacağız.

Gerek Doktor Borrel'in Kamaran Tahaffuzhânesi'ndeki müşâhedât-ı 
dakîkasından gerek Mısır Karantina İdaresi'nin icrâ etdirdiği birçok taras-
sudât ve tecârüb-i fenniyeden bu yolda bazı yeni maʻlûmât edinilebilmiş-
dir.

Profesör Goçlih?! geçen sene Tur Tahaffuzhânesi'nde karantina bekler-
ken vefât edenlerin bağırsaklarında kolera mikroblarını usûl-i mahsûsa-i 
fenniyesine tevfîkan ve sûret-i muntazamada aramağa koyulmuş ve bir-
27  Vebâ, Tâ‘ûn, Doktor Besim Ömer.
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çoklarında kâffe-i kuvvet ve şiddetini hâiz ve illeti tevlîde müsta‘id ve 
muktedir mikrobların üretilmiş nümûneleri berây-ı tedkîk ve tasdîk Ber-
lin Bakteriyoloji Müessesesi'ne gönderilmiş ve orada bu numûneleri birer 
birer nazar-ı tahlîl ve tedkîkden geçiren meşhûr Bakteriyolog Gaffky şu 
raporu vermişdir:

Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i 
Şâhâne'de Emrâz-ı Asabiye 

Mu‘allimi sa‘âdetlü Derviş Paşa 
hazretleri

S. E. le Prof. Dervich Pacha

[521] Bîmârhâne Tabîb-i Sânîsi 
ve Emrâz-ı Asabiye Mütehassısı 

saʻâdetlü Avni Beyefendi
S. E. le Dr. Avni Bey

"-Bu mikrobların bağırsaklarında bulunduğu adamlar mikrobların ham-
mâlı idiler. Kolera istîlââtı esnâsında musâbînin mevâdd-ı ifrâğiyesiyle 
temâs →
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Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i 
Şâhâne'de Serîriyât-ı Asabiye 

Mu‘allimi Doktor Peppo Acchioti 
Efendi

M. le. Dr. Peppo Acchioti

Haydarpaşa Hastahânesi Emrâz-ı 
Asabiye Mütehassısı Binbaşı 

rifʻatlü Hilmi Bey
M. le Dr. Hilmi Bey

[522] ve münâsebetde bulunanların hemen hepsinde de bu mikroblar bu-
lunabilirler. Şimdiye kadar bu mikrobların gerek hafîfçe musâb olanlarda 
ve gerek sâirlerinde ancak on gün kadar ber-karâr olabildikleri kabûl edi-
liyordu. Bu son tecrübeler bu müddetin daha ziyâde uzayabildiğni göste-
riyorlar.

Birçok erbâb-ı tedkîk ve tecrübe gibi ben de kâni‘im ki, bunlar kole-
ra mikroblarıdır. Bu adamların koleraya niçin tutulmadıklarını şu vechile 
îzâh edebiliriz: Koleraya ma‘rûz olanlar hastalığın mikrobları bağırsakla-
rında olduğu hâlde yine hiçbir alâmet-i maraziye göstermeyebilirler. Bu 
mikroblar oralarda haftalarca karârgîr olur ve şerâit-i müsâʻadeyi bulun-
ca yine hiçden, birdenbire bir kolera istîlâsı hâsıl edebilirler. Mikrobların 
böyle muhtefî kalabilecekleri müddetin birkaç ay kadar uzun olabileceği 
Tur Tahaffuzhânesi'nde icrâ kılınan son müşâhedât ve tecârübden müs-
tebân olmakdadır. Yalnız şurası da muhakkakdır ki, bu mikroblar bağır-
saklarda böyle uzun bir müddet kalmakla dûçâr-ı tahaffüf oluyor ve eski 
şiddetlerini gâib ediyorlar".
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Binâenaleyh koleralı yerlerden gelen adamların bağırsaklarındaki mik-
roblar bazı ahvâl sevkiyle şerâit-i mahsûsa-i müsâʻadeyi bulunca neşv ü 
nemâ ve ibrâz-ı cibillete başlayarak o adamdan başlamak üzere yeni ve 
ânî bir kolera istîlâsı teşkîl edebiliyor ve bu tarîk ile birçok vesâit-i nakli-
ye, gemiler, kârbânlar, vapurlar, şimendiferler hastalığı bir memleketden 
diğerine nakil ve sevk ediyorlar. İşte buna koleranın sevk ve intikâli denili-
yor. Bazen böyle [523] mikroblu adamların bulundukları gemilerde hemen 
hiçbir eser-i istîlâ ve sirâyet görülmemesi bulaşık ve pisliklerin doğrudan 
doğruya ve ân-ı husûl ve ifrâğında denize dökülerek def‘ u ref‘ edilme-
lerine atf u isnâd edilmekdedir. Hâlbuki karalarda, şehirlerde bulaşık ve 
pislikler günlerce terâküm etdirildiği ve çok defa onlarla temâsda bulunul-
duğu cihetle ihtimâl-i sirâyet pek ziyâdedir. İşte hastalık uzak mesâfelere 
hep bu vechile seyr u intikâl etmekdedir. 

Koleranın intişârına yani yakın bir memleketden diğerine veya bir ma-
halden diğerine yayılmasına gelince; bulaşık çamaşırlar, eşyâ-yı ticâriye, 
istîlânın intişârına vâsıta olabilirler. Çünkü mikrobların bunlarla bir-iki 
günlük mesâfelere kadar bilâ-tagayyür nakil ve sevki kâbildir.

İçilecek sular ve doğrudan doğruya hasta olan fakat hastalığı henüz 
kendisini göstermeyen yolcular dahi hastalığın intişârına yardım edebi-
lirler. Hasta olmadığı hâlde bağırsaklarındaki kolera mikrobunu, olduğu 
yerde veya uzaklarda etrâfına saçanlar da pek çokdur.

Asıl mesʼele koleranın bir mahalde evden eve ne sûretle intişâr etdiğidir. 
Bu intişâr bulaşık eşyâ ve çamaşırlar, içilecek su, bizzât hastalarla temâsda 
bulunmak gibi birçok vesîlelerle oluyor. Fakat bütün bu vesîlelerin vâ-
sıta-i asliyesi ve hastalığın hemen yegâne sebeb-i intişârı, mektebimizin 
hizmet-i taʻlîmiyesinde bulunarak tabâbetimizin terakkî ve tekemmülüne 
pek çok çalışmış olan meşhûr Fransız [524] Fauvel'in vaktiyle bundan kırk 
sene evvel İstanbul'da in‘ikâd eden Beynelmilel Sıhhiye Konferansı'nda 
büyük ve amîk bir vukûf ve irfân ile iʻlân ve beyân eylediği üzere musâbîn 
ve gayr-ı musâbînin kusuntu ve pislik gibi mevâdd-ı ifrâğiyesidir. İstîlâ 
esnâsında bütün mevâdd-ı ifrâğiye mikroblarla mâlâmâldir. Bu ifrâğât ile 
temâsa gelmiş olan her şey güneşde kurutulmaz veya herhangi bir vâsıta 
ile tathîr ve ta‘kîm edilmezse, kendi başına bir "menba‘-ı intişâr" olabilir. 
İşte bu bulaşık mâdde hazım borusuna girince şerâit-i mesrûde-i lâzımeyi 
bularak birdenbire hastalığı hâsıl eden veya oralarda bir tehlike-i dâime-i 
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hafiyye hâlinde ve şiddet-i maraziyesini az çok muhâfaza etmek üzere 
saklanıp kalır. Binâenaleyh intişârın önünü almak için yalnız hastaların 
mevâdd-ı ifrâğiyesini def‘ u ref‘ etmek kifâyet etmez; bütün ifrâğâtı, bütün 
pislikleri, bulaşmış sayılan her şeyi def‘ u izâleye çalışmalıdır. 

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne ve Gülhane Serîriyât Hastahânesi Emrâz-ı Asabiye 
Mu‘allimi Kâimmakâm izzetlü Raşid Tahsin Bey

M. le Prof. Rachid Tahsin Bey

Burada halledilecek ehem bir nokta var: Kolera mikrobları bu mevâdd-ı 
ifrâğiyeden kalkıp da hazım yolunun ağız, boğaz, miʻde [525] ve bağırsak 
gibi nikâtına nasıl ve ne vâsıta ile gelebiliyor? Şimdiye kadar bu mikrob-
ları miʻde ve bağırsaklarımıza götüren vâsıtanın içilen sular olduğunu söy-
lüyor idik. Fakat vâsıta-i nakliye yalnız su mudur? Bütün istîlâların su ile 
intişâr eyledikleri isbât ve irâʼe edilebilir mi? Ne gezer! Birçok müşâhedât 
vardır ki, kolera suyun hiçbir dahl ve teʼsîri olmaksızın icrâ-yı teʼsîrât et-
mişdir. 

Bazılar koleranın tozlarla intişârını ileri sürüyorlar. Bu da değil. Çünkü 
ifrâğât toz olup da havâya kalkınca içindeki mikroblar tahaffüf eder, âdetâ 
hastalık hasıl edemeyecek bir hâle gelmiş olurlar. Binâenaleyh koleranın 
vesîle-i intişârını başka şeylerde aramalıdır.
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Şişli Fransız Hastahânesi Emrâz-ı Asabiye Mütehassısı Doktor Mösyö Luigi 
Mongeri

M. le Dr. Luigi Mongeri

Mu‘allim Fauvel'in de bundan kırk sene evvel ifâde ve beyân eylediği 
üzere kolera istîlâsında intişârın tereffu‘-ı harâret ile âşikâr bir münâsebeti 
vardır. Sıcak mevsimlerde hastalık daha ziyâde ve daha çabuk intişâr eder. 
Hâlbuki kışın batîen intişâr eder, bazen de büsbütün durur.

Harâret-i hummâ-yı asfer ve vebâya da aynı vechile icrâ-yı teʼsîr eder 
ve harâretin peydâ-yı şiddet etdiği mevsimlerde musâbîn [526] çoğalır. 
Fakat harâretin bu teʼsîri mikroba râci‘ değildir. Çünkü mikrobun harâ-
ret ve bürûdetden o kadar müteessir olmadığı müşâhedeten ve tecrübeten 
sâbitdir.

O hâlde harâretin bu teʼsîr-i müşeddidini neye atfetmelidir? Mikrobları 
nakleden vâsıtalara, haşerâta… Çünkü kışın fâre deliğine çekilir. Yağmur-
lu ve soğuk havâlarda tufeylât ve haşerât uyuşakalacakları cihetle tabî‘î 
insâna üşüşemezler. Vebâ musâbîni de azalır. Hummâ-yı asferde ise so-
ğuk, hastalığın mikroblarını nakleden sivrisinekleri tenbelleşdirir. Bazen 
de büsbütün mahv u harâb eder. 

Binâenaleyh koleranın intikâlinde de soğuk ve sıcakdan az çok mü-
teessir olan ve mikrobları mevâdd-ı müfriğadan alarak insânların a‘zâ-yı 
hazmiyesine nakleden bir vâsıta aramalıdır. İşte bu vâsıta uzun uzadıya 
ve inceden ince aranmış, her yerde ve her memleketde mevcûd olan ve 
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insânlarla her zamân münâsebetde bulunan âdî sineklerin kolera ve daha 
birçok hastalıkların intikâline vâsıta olabilecekleri iyiden iyiye tahakkuk 
etmişdir. 

Sineklerin hastalık nakline vâsıta olabilecekleri fikri oldukça eskidir. 
Hattâ fuzalâ-yı İslâmiye'den İbn Hacer merhûm emrâz-ı istîlâiyeye dâir 
yazdığı bir eser-i mühimde "hevâm ve haşerâtın fevkalâde çoğalıp kesb-i 
faʻâliyet etmeleri" ile "emrâz-ı istîlâiyenin şiddet-i intişârı" arasında bir 
münâsebet-i karîbe bulunduğundan bahsediyor.

[527] Sonraları bu münâsebet defalarca nazar-ı dikkati celb etmiş ve 
hemen her memleketde bir-iki erbâb-ı tedkîk bu hâdisenin ehemmiyetini 
ileri sürmüş ise de buna dâir en ciddî ve en mukni‘ müşâhedât İngiliz etıb-
bâsından Nicolas tarafından dermeyân edilmişdir. Bakteriyoloji fenninin 
zuhûru üzerine birçok Alman ve Fransız etıbbâsı sineklerin karahummâ 
ve kolera mikroblarını nakle tavassut edebileceklerini tecrübeten irâʼe 
ve isbâta çalışdılar. İşbu yakınlarda daha etrâflıca tedkîk edildi. Kolera 
istîlââtının en ziyâde hüküm-fermâ olduğu Hind ve Çin gibi memleket-
lerde istîlânın şiddeti ile sineklerin zuhûr ve kesreti arasındaki münâsebet 
ehemmiyetle telâkkî edilerek sineklerin kolerayı, ayak ve hortumlarıyla 
pisliklerden aldıkları mevâddı üzerine kondukları yiyeceklere ve temâs 
eyledikleri her yere ekip bulaştırabildikleri anlaşılır gibi oldu.

Görülüyor ki, sinekler hıfz-ı sıhhat nokta-i nazarından pek büyük bir 
ehemmiyet alıyorlar. O hâlde sineğin târîh-i tabî‘îsine ve aʻzâsının pis-
liklerden bir şeyler alarak nakil ve neşredip edemeyeceğine dâir bazı 
maʻlûmât edinmeliyiz ki, işin ehemmiyet ve hakîkati iyice anlaşılsın.

Sinekler hevâm ve haşerâtın zübâbiye sınıfından ve iki kanadlılardan-
dır. Sineklerin 20.000 kadar envâ‘ı vardır. Bunların ağızlarındaki "levâ-
hık-ı lâmise" üç parçadan ibâret olup son parçası bazen kuvvetlicedir. Hor-
tumları bükükdür. Göğüslerinde ince ince çizgiler, ayaklarında tutunacak 
pençemsi bârizeler vardır.

[528] Evlerimizde uçup dolaşan âdî sinekler kül renginde olup başları 
siyâhdır. Bunlar yumurtalarını 60-70 aded olmak üzere pisliklerin ekmek, 
hubûbât, et gibi yiyeceklerin üzerine bırakırlar.
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Âdî sinek arzın her tarafında, en sıcak ve en soğuk iklîmlerde bulu-
nur. Meskenlere girer, yiyeceklerin üzerine konmağı pek sever. Güz mev-
siminin sonu gelip de soğuklar başlayınca sinekler sersemleşir, ayakları 
gereğince bir hâlde duvarlara, tavanlara [ya]pışıp kalırlar. Karınları şişer, 
alacalı gibi görünür. Karnı deşilecek olursa kuruyup küflendiği görülür. Bu 
küfler bir nev‘ hurdebînî ve tufeylî nebât olup sağlam sinekleri öldürürler. 

Sinek bir pisliğe konunca mikroblarla mülevves olan parçacıklar levâ-
hık-ı lâmisesine, ince tüylerine, hortumuna, bütün bedenine yapışabilir. Bu 
mevâd, sineğin bu aksâmı vâsıtasıyla başka mahallere naklolunarak âdetâ 
zer‘ olunabilir. Sinek her konduğu yere bundan bir parça bırakıverir.

Sineğin hortumunda dâimâ hâzır u âmâde bir mikdâr mâyi‘ bulunur ve 
hayvân bununla katı ve kıvâmlı şeyleri eriterek masseder. Bu mâyi‘ ise 
çok defa ifrâğât gibi bulaşık şeyler üzerinden alınmış berbâd ve mülevves 
bir zahîredir. Hayvân bu mâyi‘i üzerine konduğu katı ve lüzûcî yemekler 
üzerine döküyor ve onları iyiden iyiye pisliyor ve bu vechile bir istîlânın 
seyr u intikâl ve sirâyet ü intişârına tavassut etmiş oluyor.

İşte Mu‘allim Chantemesse ve Doktor Borrel bu vechile [529] beslenen 
sineklerde mikrobların ne kadar bir müddet muhâfaza-i şiddet edebilecek-
lerini tecrübe etmek istediler. 

Birinci tecrübede muʻakkim bir kabın dibine kolera mikrobları konula-
rak bu kabın içinde altı sinek iki sâ‘at kadar hapsedilmiş, sonra sinekler o 
kabdan çıkarılarak başka temiz kabın içine konulmuş, orada üç sâ‘at kadar 
gıdâsız bırakılmış. Bu sineklerden üçünün ayak ve hortum gibi aksâmı 
kırılarak ayrı ayrı üretilmek üzere üretme kablarına ekilmiş, bu vechile 
hepsinde de kolara mikrobları olduğu anlaşılmış.

On iki sâ‘at sonra kalan üç sineğin bağırsaklarındaki mevâd ile icrâ edi-
len üretme tecrübelerinde bunlardan yalnız ikisinin kolera mikrobu zer‘i 
hâsıl etdiği görülmüşdür.

İkinci tecrübede sinekler kolera mikroblarıyla mülevves bir kabda on 
yedi sâ‘at kadar bilâ-gıdâ bırakılmışlar. Bunların ayak ve hortumlarıyla 
yapılan üretme tecrübelerinden bir netîce-i müsbete hâsıl olmuş ise de ba-
ğırsaklarındaki mevâddın ekilmesi hiçbir netîce vermemişdir.
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Üçüncü bir tecrübede sinekler mülevves kabda 48 sâ‘at kadar muhâfa-
za edildikleri hâlde ne ayak ve ne hortumlarının ne de bağırsaklarındaki 
mevâddın ekilmesi hiçbir netîce-i müsbete hâsıl edememişdir.

İşte Mu‘allim Chantemesse'in şu tecrübelerinden müstebân oluyor ki, 
sinek kolera mikroblarını henüz televvüs etmiş bir mahalden alabildiği 
hâlde onu uzak yerlere, günlerce [uzak] mesâfelere götürmeğe muktedir 
[530] değildir. Çünkü aldığı mikroblar takrîben yirmi dört sâ‘at zarfında 
bütün şiddet-i maraziye ve tenebbütiyelerini gâib ediyorlar. Bu mülevves 
sineklerin şimendiferle nakli de hemen imkânsız gibidir. Belki nehirde 
gemi ve sandallar ile birkaç sâ‘atlik mesâfelere nakliyle oralarda hastalığın 
zuhûr ve intişârı mümkün olabilsin. 

Sineğin mülevves mahallerden aldığı mikrobları ancak o şehir veya ma-
halle dâhilinde üzerine konabildiği yiyeceklere ekmek sûretiyle hastalığın 
intişârına tavassut edebilir. Bu mikroblar yiyeceklerin derûnunda günler-
ce, haftalarda ber-karâr ve pâyidâr olabilirler. İşte bu vechile televvüs eden 
bir yemek bütün bir âileyi hasta etmek ve dâire-i istîlânın si‘a ve hudûdunu 
genişletilmek için kâfi ve vâfîdir.

Mikrobun mülevves bir memleketden gelenlerin bağırsaklarında haf-
talarca onları hiçbir vechile râhatsız etmeksizin ber-karâr olabilmesi ve 
sonra esnâ-yı seyâhatde menşe’-i marazdan oldukça uzak bir memleketde 
yine o adamların pisliklerine konan sinekler vâsıtasıyla hastalığın birden-
bire zuhûr ve intişâr edebilmesi bugün yukarıda mücmelen serd ü ityân 
eylediğimiz müşâhedât ve tecârüb ile iyice sâbit olmuş ve önceleri keyfi-
yet ve sûret-i zuhûr ve intişârlarına bir türlü akıl erdirilemeyen birçok ko-
lera istîlâları bu nazariye ve tecrübeler vâsıtasıyla tamâmen şerh ve tefsîr 
edilebilmiş, binâenaleyh emrâz-ı istîlâiyeye karşı ittihâz olunacak vesâit-i 
vikâiye ve tahaffuziyece pek mühim ve şâyân-ı dikkat terakkîler husûlü 
vâreste-i iştibâh bulunmuşdur.

Fakat koleranın eskiden beri maʻlûmumuz olan vesâit-i intikâliye ve 
intişâriyesi yine eski ehemmiyetlerini muhâfaza ediyorlar. Doğrudan doğ-
ruya ifrâğât vâsıtasıyla, bulaşık sular ile sirâyet [531] her hâlde kâbil ve 
ekseriyâ vâki‘dir. Yalnız bunlardan başka koleranın daha yeni keşif ve  
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tedkîk edilen şu vâsıtalarla da intişâr u intikâli sâbit olunca mesʼelenin her 
tarafı anlaşılmış ve tatbîk edilecek vesâit-i vikâiyece büsbütün başka bazı 
terakkî ve tebeddüller husûle gelmişdir. 

Fırtınalı ve bozuk havâlarda kolera istîlâlarının kesb-i şiddet eylediği 
evvelden beri maʻlûm. Neden? Çünkü fırtınalı ve ratîb bir havâ müfriğâtın 
kurumasıyla mikrobların telef olmalarına mâni‘ olduğu gibi sineklerin 
de artıp çoğalmalarına sebeb oluyor. Şiddetli soğuklar ise hem pislikleri, 
bütün müfriğâtı temizler hem de sinekleri uyuşturur. Buna mebnîdir ki, 
şimdiye kadar koleranın 60 derece-i arzın mâ-fevkine çıkdığı görülmemiş 
gibidir. Çünkü yukarı arzlarda, şimâlî memleketlerde sinek azdır. 

Hind ve Çin'in nehir sevâhili gibi ratîb, basık ve pis memleketlerde ko-
lera vukûʻâtı hemen hiç eksik olmuyor. Çünkü bu havâlîde pislikler ve 
müfriğât hep dışarıya, tarlalara atılır. Sinekler ise o kadar çokdur ki, insân 
bir dakîka bile ârâm-güzîn olamaz. 

Koleranın gemilerde, vapurlarda karârgîr olamadığı görülüyor. Çünkü 
gemi ve vapurlarda pislikler derhâl denize dökülüyor ve gemi sâhilden 
biraz açılınca içinde sinek gibi mûziyâtdan da eser kalmıyor. Fakat gemi 
karaya yaklaşınca sineklerin hücûmuna ma‘rûz oluyor. Kara bulaşık ise 
tabî‘î gemi de bulaşıyor.

Diğer bir mesʼele daha var: Kolera niçin çölleri, geniş bâdiyeleri ge-
çemiyor? Çünkü kârbân pislediği şeyleri, pislikleri [532] hep arkasında 
bırakıyor. Hasta ve hastalık yavaş yavaş, merhale be-merhale azalıyor. Bir 
müddet sonra seyyâhînin bağırsaklarında bile mikrobdan eser kalmıyor. 
Binâenaleyh kâfile ve kârbân daha mahall-i maksûduna varmazdan evvel 
kendi kendine temizlenmiş oluyor. Fakat bu vechile kâfilede hiçbir hasta-
lık görülmediği hâlde uğrağı olan köy ve vâhalarda hastalığın zuhûr etmesi 
de vâkı‘âtdandır.

Artık vaktiyle havâ ve rüzgâr vâsıtasıyla sirâyet eylediklerine hükmedi-
len birçok istîlâların yine sinekler vâsıtasıyla ve sineklerin tavassutlarıyla 
tevessü‘ etmiş olduklarında şübhe kalmıyor.

Bulaşık mahallerden gelenlerin bağırsaklarında kolera mikrobları kırk, 
kırk beş gün muhâfaza-i şiddet ediyorlar. Bu mikrobun birdenbire kesb-i 
şiddet ve faʻâliyet etmesi için şübheli pisliklerin şerâit ve ahvâl-i müsâʻa-
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deye mevzû‘ olması, açık ve muhâfazasız bırakılması, hulâsa tahâret ü 
nezâfet kaydına zerre kadar riʻâyet edilmemesi kâfidir. Buna mebnîdir ki 
kolera, bu ahvâl bilinip de iyice ve yoluyla harfi harfine tedâbîr-i lâzıme 
tatbîk etmeğe muvaffak olan memleketlerde bir türlü karârgîr olamamak-
dadır. Bunun en mukni‘ bir misâli bu sene Almanya'da zuhûr eden kolera 
istîlâsıdır. 

Bazen de kolera bir şehirden, bir memleketden tamâmıyla zâil oldu 
zannedilir. Hâlbuki mikrob ve vâsıta-i nakliyesi şerâit-i iklîmiye ve cevvi-
yenin teʼsîriyle biraz hıffet ü sükûnet bulmakla berâber yine ara sıra gizlice 
icrâ-yı tahrîbâtda devâm eder. Sonra havâlar değişince hastalık birdenbire 
ve eski şiddetiyle baş göstermekden geri kalmaz.

[533] O hâlde bir kolera istîlâsına [karşı] ne yapmalıdır? Koleranın 
hâricden memlekete girmemesini te’mîn için bugünkü vesâit-i sıhhiye ile 
yani hastalığın mevridine karşı karada ve denizde tahaffuzhâneler te’sî-
siyle tevakkî kâbil ise de bağırsaklarda beş-altı hafta muhtefî kalabilen 
bir mikroba bu tarz tahaffuzun büyük ve emîn bir teʼsîri olmasa gerekdir. 
Asıl yapılacak şey, şehirleri kolerayı kabûl edemeyecek bir tarz ve hâlde 
bulundurmak, tanzîfât ve tathîrâta son derece dikkat ve riʻâyet etmekdir. 

Bugün bizi koleradan muhâfaza edebilecek yegâne vâsıta, şehirlerin 
vikâyesiyle tahaffuz ve tevakkî-i şahsîye riʻâyetden ibâretdir. 

Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne Bakteriyoloji Mu‘allimi Ferîk sa‘âdetlü Hamdi Paşa 
hazretleri

S. E. le Prof. Hamdi Pacha
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Koleranın mikrobları, hastalarla birçok sağlam adamların pisliklerin-
de, müfriğâtında bulunuyor. Binâenaleyh koleradan büsbütün mahfûz u 
masûn kalmak bu mevâddın tamâmıyla ve yoluyla def‘ u ref‘ edilmesine 
vâbestedir. Bu mühim vazîfe yani şehirlerin tanzîf u tathîri ise belediyelere 
âiddir.

İstîlâ esnâsında miʻde ve bağırsağını bozmayanların hastalıkdan âzâde 
ve sâlim kaldıkları muhakkakdır. İşte bu nokta-i nazardan büyük şehirlerin 
ayrı ayrı birer şahsiyetleri vardır. Şehirlerin bağırsakları ise lağımlarıdır. 
Lağımları yolunda kalan, pislikleri yoluyla def‘ u mahv edilen, âbdesthâ-
neleri usûl [534] ve kavâ‘id-i sıhhiye-i mahsûsasına tevfîkan yapılmış olan 
şehirlerde ne kolera ve ne de başka bir pislik hastalığı dikiş tutduramaz. 
İşte şu vesâit-i tahaffuziye-i umûmiyeye iyice riʻâyet edilirse başka bir 
vâsıta-i vikâiyeye ve şifâiyeye hemen hiç de lüzûm kalmaz.

İstîlâ zamânı üstü açık arabalarda nakledilen bulaşık ve süprüntülerin 
de hastalık için mühim ve seyyâr bir mevzi‘ ve hakîkî bir vâsıta-i nakliye 
olduğu unutulmamalıdır. Çünkü araba gelip giderken pisliklerin üzerine 
konup kalkan o murdâr sinek kâfilelerinin her ferdi birkaç âilenin mahv u 
harâbîsine kifâyet edebilir. Lağımlara munsab olmayan çukurlar, kuyular, 
sonra bu kuyulardan bir ihtimâm-ı mahsûs ile çıkarılarak bâğçelere, avlu-
lara yayılan pislikler de sinekler için pek zengin birer menba‘ ve menşe’-i 
televvüsdür. Çünkü sinekler hep buralarda yetişip büyür, buralarda karâr-
gîr olur ve buralardan alacağı, kaldıracağı pisliklerle bütün bir şehri berbâd 
ve telvîs ederler.

Binâenaleyh şehirlerin ve belediyelerin en mühim vezâifi, istîlâdan ev-
vel, istîlâ esnâsında ve istîlâdan sonra hep pisliklerin defʻ u ref‘ine hattâ 
mahv u izâlesine çalışmakdır. 

Tahaffuz ve tevakkî-i şahsî ise kolera mikrobunu bedene sokmamak, 
her türlü tedâbîre rağmen mikrob hazım yollarımıza fürceyâb-ı dühûl ol-
muş ise hastalık hâsıl etmemesine çalışmakdır.

Mikrobun bedene sokulmaması, yiyecek ve içeceklere dikkat etmek-
le olur. Suyu ve içecekleri kaynatmalı, yiyecekleri de pişirmeli, âteşden 
geçirmeli, sineklerin pisleyebilecekleri yemekleri ısıtmadan yememelidir. 
Çiğ yenecek sebze ve meyveleri ise yemezden evvel fen dâiresinde temiz-
lemelidir: Bu gibi şeyleri [535] temizlemek için yarım sâ‘at kadar yüzde 
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üç nisbetinde hâmız-ı tartar (asid tartarik) mahlûlünde tutdukdan sonra 
kaynatılmış su ile yıkamak kâfidir.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Bakteriyoloji Mu‘allim 

Muʻâvini Mîrlivâ sa‘âdetlü 
Aristidi Paşa

S. E. le Dr. Aristidi Pacha

Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne 
İlm-i Teşrîh-i Marazî 

Mu‘allimi Mîrlivâ sa‘âdetlü 
Rıfat Paşa

S. E. le Prof. Rıfat Pacha

Gülhane Serîriyât Hastahânesi 
Heyʼet-i Taʻlîmiyesi'nden 

Bakteriyolog Reşad Rıza Bey
M. le Dr. Réchad Riza Bey

Bakteriyolojihâne-i Şâhâne 
Muʻallim Muʻâvini Binbaşı 
rifʻatlü Rıfat Muhtar Bey

M. le Dr. Rıfat Mukhtar Bey
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[536] Sineklere karşı ahır, âbdesthâne, gübrelik gibi yerleri lüzûmundan 
ziyâde temiz tutmalı. Oda dâhilindeki sinekleri bir tabağın içine, üzerine 
birkaç damla formol (formalin) mahlûlü damlatılmış şeker parçaları koya-
rak mahv u telef etmeli. Âbdesthânelerin bol bol havâ ve ziyâ almasına, 
kapı ve pencerelerinin tel kafeslerle örülüp kapatılmalarına dikkat etmeli. 
Sinekler hakkında tedkîkât-ı mahsûsada bulunmuş olan Amerikalı Mister 
Huayt diyor ki:

"-Sinekler o kadar tehlikeli, o kadar mülevves şeylerdir ki, bunun böyle 
olduğu herkesçe tamâmen maʻlûm ve müsellem olunca bir sâhibe-i beyt en 
ziyâde yataklarında ve evinde tahtakurusu bulunduğu için değil, belki dâi-
resinde, evinde sinek gibi mülevves ve berbâd mûziyâtın husûl ve karârına 
meydân ve sebebiyet verdiği için ta‘yîb edilecekdir!.."

Bu tedâbîr-i tahaffuziyeye riʻâyet edilmekle berâber soğukdan, kay ve 
ishâli mûcib olacak ahvâlden, kavun ve yeşil meyveler gibi sancı vere-
cek, miʻde ve bağırsakları bozacak yiyeceklerden sakınmalı. Hulâsa, ba-
ğırsakların muvâzenet-i vazîfeviye ve hayâtiyesi hüsn-i muhâfaza edilerek 
kazârâ hazım yoluna kadar fürceyâb olabilen tek tük mikrobların teʼsîrâtı-
nı da def‘ ve ibtâl etmelidir. 

Koleraya tutulmuş olan hastalara gelince; bunlarda da en ziyâde kusun-
tu ve pislik gibi mevâdd-ı ifrâğiyenin ve bunlarla âlûde olan bütün eşyâ ve 
aʻzânın def‘-i mazarrat ve ta‘affününe çalışılmalıdır.

Hastayı cibinlikli bir yatağa yatırmalı, yiyecek ve içeceğini, ilâclarını 
hâvî olan kabları bir tel dolâbın içinde saklamalıdır.

[537] Hastanın odasında hiçbir yiyecek bulundurmamalı ve hastaya do-
kunan her şeyi temizlemeli ve bu vechile mikrobu hastanın bedeninden 
daha yeni çıkarken mahv u ifnâ etmeğe çalışmalıdır.

İşte bütün bu tedkîkât-ı ciddiye-i fenniye ile pislik ve mevâdd-ı ifrâğiye-
nin ne kadar muzır ve ne kadar câlib-i ihtirâz şeyler olduğu katʻiyen ta‘yîn 
ediyor. Binâenaleyh "hades ve necâsetden tahâret"i şerâit ve levâzım-ı dî-
niye sırasında emir ve ta‘yîn eden dîn-i mübîn-i İslâm'ın bu vechile hıfz-ı 
sıhhat-i umûmiyeye ne kadar hizmetler etdiği ve edeceği umûm erbâb-ı 
insâfça teslîm ve takdîr edilmekde ve "her günün beş vakt-i muʻayyeninde 
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her müslümânın libâs ve şahsî ve en cüz’î ve en nâçîz bir eser-i necâsetden 
bile kat‘iyen ârî ve âzâde bulunması" hakkındaki esâs ve kâʻide-i dînî her 
türlü medh u sitâyişlere sezâvâr addedilmekdedir.

Bu hıfz-ı sıhhat ve nezâfet-i şahsiyeye bir tahâret ve hıfz-ı sıhhat-i be-
lediye de inzimâm ederse, o vakit vürûd-ı nâgeh-zuhûrlarıyla insâniyeti 
tahrîb ve iz‘âc ve birçok medâyin ve bilâdı harâb ve iʻâneye muhtâc eden 
istîlâât ve beliyyât-ı maraziyenin seyr u vürûduna, intikâl ü intişârına pek 
kavî ve cidden metîn ü rasîn bir sedd-i mümâna‘at çekilmiş ve insâniyet-i 
muztaribe belâyâ-yı târîhiyesinden olan birçok korkunç hastalıklardan 
ebediyen kurtulmuş olur. 

Binâenlaleyh terakkiyât-ı medeniye ve sıhhiyenin imkân ve çâre-i tat-
bîkini bulmak üzere mütemâdiyen çalışan ve bizi her gün yeni bir muvaf-
fakiyet-i fenniyeden haberdâr eyleyen şu erbâb-ı gayret ve mesâʻîye karşı 
insâniyet ne kadar ibrâz-ı şükr ü minnetdârî etse yine azdır.

[538] MAREY

Doktor Marey
Dr. Marey

1904 senesinde Fransa, Marey nâmında bir mu‘allimini daha gâib etdi. 
Rub‘ asırlık bir hayât-ı fa‘âlâneden sonra 74 yaşında olduğu hâlde irtihâl 
eden bu mu‘allim-i zî-iktidâr fizyolojideki vukûf-ı amîkı, behre-i kâmili 
ile bi-hakkın iştihâr etmiş idi. Marey'in en büyük meziyeti bütün mesâʻî 
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ve mütâlaʻâtını tecrübeye ibtinâ etdirmesidir. Usûl-i tecrübiye sâyesinde 
meydâna koyduğu husûsât ve mesâil kemâl-i sür‘atle her tarafa intişâr eder 
ve her cihetden tehâlük ile telâkkî ve hemen tatbîk olunurdu. Marey de-
verân-ı deme müte‘allik pek çok tetebbuʻât-ı tecrübiyede bulunmuş ve fiz-
yolojinin bu kısmını harekât vesâir mebâhis gibi tevsîʻ etmişdir. Îcâd etdiği 
"nabız-nüvîs" ve "kalb-nüvîs" âletleri her memleket etıbbâsının elinde bir 
vâsıta-i zekâ ve ma‘rifet ve medâr-ı teşhîs-i illetdir.

1830 sene-i Mîlâdiyesinde Côte-d'Or'daki Beaune şehrinde tevellüd 
etmiş olan Marey kendisini mühendis yapmak isteyen ve tabîb olan pe-
derinin re’yi hilâfına olarak 1850'de Paris'e azîmet edip tahsîl-i tabâbete 
başlamışdır. Tahsîlden sonra o vakit deverân-ı deme âid tetebbu‘âtlarıyla 
müştehir olan Mu‘allim Beau ve Bouillaud nezdlerinde bir hayli zamân 
bulundu. Marey'in şiryânların elastikiyeti, tevettür-i şerâyin ve nabız üze-
rine olan [539] mesâʻî ve mütâlaʻâtına bu mu‘allimlerden aldığı fikir ile 
başlamış olması melhûzdur. Bu zamân Claud Bernard'ın mesâʻî-i meşhû-
resinin intişâra başladığı devre idi. Marey zekâ ve kâbiliyeti, fenn-i mihâ-
nikîye olan meyil ve isti‘dâdı, ulûm-ı riyâziyedeki behresi, müşâhedâtın-
daki dikkat ve isâbeti, tab‘ ve ahlâkındaki sabr u sebâtı sâyesinde tabî‘î ve 
marazî fizyolojide pek nâfi‘ keşfiyâta muvaffak olmuşdur. 

"-Kişinin kârı mi‘yârıdır". Marey'in meziyetini âsârıyla anlamalıdır.
Marey 1863'de muhibbi Lorraine ile Paris'de bir fizyoloji ameliyâthâ-

nesi açmış idi. Dört sene sonra Collège de France'a fizyoloji mu‘allimi 
ta‘yîn olundu. 

Marey hayât-ı ilmiyesinde olduğu gibi hayât-ı ahlâkiyesinde dahi is-
tikâmet-i mahza sâhibi idi. Bu mu‘allimin en büyük meziyeti her başladığı 
tecrübeyi mutlakâ nihâyetine erdirmek ve her tecrübe ile müşâhedâtını bir 
takım âlât ile sun‘î olarak irâʼe ve isbât etmek idi. Bir makineci gibi eli işe 
yakışırdı. Bir heykeltırâş kadar san‘atında dakîka-şinâs idi. Marey hemen 
bütün hayâtında deverân-ı dem ve harekât ile uğraşmışdır, denilebilir. 

Marey ulûma olan bu şiddet-i incizâbının keşfiyât-ı adîde ile netîce-
lenen mesâʻîsinin mükâfâtını daha 39 yaşında iken Mu‘allim Florence'ın 
yerine târîh-i tabî‘î-i ecsâm-ı uzviye mu‘allimliğine ta‘yîn olunarak gör-
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dü. Daha sonra 48 yaşında iken Fransa Enstitüsü Marey'e kapılarını açdı. 
1897'de Paris'de Marey Müessesesi te’sîs olundu. 1902 târîhinde bu mu‘al-
lim-i hazâkat-mendin talebesi ile hayrân-ı fazîleti olanlar Marey'e bir ma-
dalya takdîm etdiler ki, bu tekaddüme-i ihtirâm ve minnetdârî bu âlim-i 
şehîrin son şeref ü mübâhâtı olmuşdur.

[540] ŞİŞMANLIK, ŞİŞMANLAR VE ŞİŞMANLIĞIN ÇÂRESİ

İnsânın mâddiyeti ile maʻneviyeti arasında pek sıkı bir münâsebet bu-
lunduğu kâbil-i inkâr mıdır? Mütebessim ve münşerih bir çehre, güler bir 
yüz, mütenâsib ve zarîf bir vücûd çok defa safvet-i kalbe, nezâhet-i tıynete 
delâlet etmez mi? Evet, "-Pertev-i nîk ü bed’ âyîne-i sîmâdandır". Tıy-
net ve ahlâkın müzâhir-i mâddîsi olan endâm-ı bedenin, hutût-ı sîmânın 
delâil-i vâzıhasına inanmamak revâ mıdır? İşte şişmanlık da şahsa bir nev‘ 
sîmâ, bir kâlıb-ı mâddî te’mîn etdiği cihetle şişmanların, o beşûş ve lâkayd 
adamların da mâhiyet-i maʻneviye ve rûhiyeleri şâyân-ı tedkîk bir mesʼele 
teşkîl eder.

Hiç şübhe yok ki, şişmanlık medeniyetin âsâr ve mahsûlâtındandır. Pek 
tabî‘î bir tarzda ve avladığı hayvânâtın etleriyle yaşayan akvâm-ı bedevi-
yede şişmanlıkdan eser bulamazsınız. Semizlik rûy-ı arzda, insânlar tarz-ı 
ma‘îşet ve hayâtlarını, sûret-i tegaddî ve ta‘ayyüşlerini iyiden iyiye ıslâh 
ve ikmâl etdikçe bedîdâr olmağa başlamışdır.

Semizce bir adamın şu hâli beşeriyetin te’mîn-i refâh husûsunda-
ki mesâʻî-i mütemâdiye-i evveliyesinin hulâsa-i âsârıdır. Birçok âlimler 
asırlarca çalışarak miʻdelerimizin hazım ve temsîl edebileceği yiyecekleri 
tedkîk ve tahlîl etmişler ve işte bu sâyede gerdânlarda büküntüler; kollar-
da, omuzlarda, karınlarda kabartılar, değirmilikler, katlar, büklümler baş 
göstermişdir. Ebnâ-yı beşer bidâyet-i hilkatde [541] otlar veya hayvân de-
rileri üzerlerinde yatıp ârâm-güzîn olurken sonraları bugün dahi istirâhat 
ve refâhımızı te’mîn eden elbise ve yataklar îcâd edilmiş, kuş tüyleri, yün-
lüler, pamuklar toplanmış, binlerce mâhir eller bunları atıp dokuyarak bu 
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hâle getirmişdir. Fen ve san‘at birleşerek şimdiki süslü ve sıcak ârâmgâh-
larımızı yapıp döşemişdir. Bu kadar istirâhat ve refâh sâyesinde sıhhat-i 
bedenini te’mîn ve terakkî etdiren etli canlı bir adam, hissiyâtımızı daha 
nâzik, zekâmızı daha hassâs ve hayâtımızı mazhar-ı râhat ve i‘zâz eyleyen 
fen ve sınâ‘atin ber-hayât bir şâhid-i şükrân-güzârı gibi telâkkî edilmelidir.

Evet, şişmanlıkda medeniyetin, refâh-ı hâlin, kesret-i tegaddînin pek 
büyük bir teʼsîri varsa da bazı esbâb-ı isti‘dâdiyenin de teʼsîrât-ı mahsûsası 
gayr-ı kâbil-i inkârdır. Bundan on dokuz sene evvel yazdığım bir eserde 
diyordum ki:

"-Şişmanlığın husûlü için bu gibi esbâbın teʼsîri ile berâber zât-ı beden-
de bir isti‘dâd lâzımdır. Çünkü bazı adamlar pek ziyâde ve semen getirici 
yemekler yedikleri hâlde semizlemedikleri gibi sefâlet ve mihen ü meşâk 
içinde semizleyenler de vardır. Sevâbık-ı irsiye ve isti‘dâd-ı zâtînin bu 
bâbdaki teʼsîr-i mahsûsu pek ziyâdedir".

Şişmanlarda daha hakîkat ve esâsı mechûl bir ihtilâl ve inhirâf-ı iğtidâ 
mevcûd olduğundan alınan me᾽kûlât ve meşrûbâtın hemen hepsi de tekev-
vün-i şahma hizmet ediyorlar28".

[542] Şişman bir çehreden beşâşet yağar. Zâten o vâsi‘ vücûdlarda çok 
defa ne hüzün ve keder ne de elem ve merâk karârgîr olamaz. Şişmanların 
rûhları da vücûdları kadar geniş ve vâsi‘dir. Çok defa o müsterîh ve geniş 
rûhdan kopup gelen bir zemzeme-i hande-nisâr bir an için olsun, bütün 
âlâm ü ekdârımızı bertaraf eder. Bir şişmanın kabarık dudaklarından dö-
külen tebessümât-ı fıtriyeyi kasrî bir beşâşet ile karşılamamak ve bu koca-
man beşûş adamın karşısında neş᾽esiz durmak mümkün müdür?

Şişmanlar ekseriyâ hayâlâta kapılan cılız hevâ-perestlerin müdde‘ayât-ı 
vâhiyelerine karşı gâyet metîn bir zevk-i selîm ile mukâbele ederler. Her 
şeyden evvel kâbiliyet-i icrâiyeyi, sühûleti düşünürler. Bunlar hayâtın ic-
râiyât cihetini daha güzel bulur, ekseriyetle daha iyi kazanır ve daha güzel 
yaşarlar… Hele o âlî fikirlere, mülâhazât-ı hayâliyeye, bedâyi‘-i tasavvu-

28  Mebâhis-i Tıbbiyeden Şişmanlık ve Zayıflık, 1303, Doktor Besim Ömer.
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riyeye bir türlü akıl erdiremedikleri gibi çok defa da bu yoldaki tasavvurât 
ve hayâlâtı "peri hikâyâtı" gibi dinler ve dinledikçe geniş karınlarını kal-
dıra kaldıra gülerler.

Şişmanlığın cihet-i mâddiyesine gelince; bunda da iki derece vardır. 
Biri hafîf şişmanlık, taʻbîr-i ma‘rûfuyla semizlik, ötekisi de tatsız bir dev-
reye giren asıl şişmanlıkdır. Asıl şişmanlık ehemmiyetli bir hastalık olup 
mübtelâsı çok defa acınacak bir hâldedir. Böyle bir hâlin biraz düşünenler 
için mûcib-i telâş olmaması mümkün değildir. Hattâ meşhûr İngiliz Şâʻir-i 
hekîmi Lord Byron şişmanlamağa başladığını görünce günlerce aç kalma-
ğa, nefsini birçok şeylerden mahrûm etmeğe, şiddetli mümâreseler yap-
mağa [543] çalışmış ve hâtır u hayâle gelmeyen birçok vâsıta ve tedbîrlere 
tevessül etdiği hâlde yine semânet-i bedeniyenin önünü alamamışdır.

Şişman bir adam görünce âtıl, işsiz güçsüz, hodgâm bir adam düşü-
nülmeğe alışılmış ise de bu fikir çok defa doğru değildir. Fransa üdebâ-yı 
meşhûresinden Théophile Gautier hayât-ı edebiyesinin sonlarına doğru 
ziyâdece şişmanlamış ise de yine bedâyi‘-i edebiye ve fikriyesini ızhâr 
u îsârdan geri kalmamışdır. Meşâhîr-i erbâb-ı musikiden Rossini'nin pek 
şişman olduğu hâlde o kalın ve biçimsiz parmaklarının sür‘at ve mahâreti 
herkesi dem-beste-i hayret ve takdîr etmişdir.

Asıl şişmanlığın derecesi sıklet-i bedene göre ta‘yîn olunur. Bu bâbda 
en emîn vâsıta ve delîl sıklet-i bedenin boy ile olan nisbetidir. Yüz kiloya 
eren bir adam şişmanlığın evc-i bâlâsına yaklaşmış sayılırsa da garâib-
den olmak üzere sıklet-i bedeni bundan ileri gidenler de vardır. Ameri-
ka parlamentosu aʻzâsından biri 175 kilo sıkletinde imiş. Hele asıl garîbi, 
garâib-i ahvâli uzun uzadıya hikâye olunan bir Alman karısı âdetâ bir dev 
derecesine ermiş imiş. Bu kadıncağız doğuşunda 13 kilo imiş. Altı aylık 
iken 42 kilo, dört yaşında iken 106, yirmi yaşında iken 450 kilo gelmiş ve 
29 yaşında âdetâ şişmanlığından patlayarak ölmüşdür. İngiltere'de Nicol-
sen?! Kontluğu'nda bir şişman İngiliz 583 livre gelmiş ve muhît-i bedeni 
on ayak olmak üzere ölçülmüşdür. Diğer bir şişman İngiliz 609 livre sık-
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letinde olup mantosunun düğmeleri ilikli olduğu hâlde muhit-i bedeninin 
vüs‘atine yedi adam sığarmış.

[544] Artık şişmanlığın bu derecesi cidden vahîm bir hastalıkdır. İnsânı 
yavaş yavaş mezâra doğru sürükler. "Şişmanlar zahmet ve güçlükle iste-
meyerek hareket ederler. Yürürken karnının hacm-i azîmi şişmanı arkaya 
doğru eğilmeğe, gerilmeğe mecbûr eder ki, bu hâl bel etlerini pek çabuk 
yorar. Bîçâre şişmanlar başlarını yukarıya dikip kollarını gövdeden ayı-
rarak arkaya sevk ederler ve bu vechile ayaklarıyla bastıkları yeri gör-
meyerek karınlarıyla te’mîn-i muvâzeneye çalışırlar. Karnın aşağı tarafını 
almak için uyluklarını dâimâ açık tutmağa ve küçük bir sa‘y ile pek ziyâ-
de terlemeğe mecbûr olurlar. Oturdukları zamân beyne'n-nevm ve'l-yaka-
za bir hâlde bulundukları gibi bir takımları da yürürken bile uyurlar. İşte 
şişman böyle böyle yavaşça ve kendi bedeninin faʻâliyet-i maraziyesiyle 
vücûdunun enkâz ve sıkleti altında sıkışıp boğulur. Hayât-ı elîmesinin sa-
fahât-ı mütevâliyesi acınacak bir fecâ‘at-i tâkat-i ber-endâzâne ile geçer". 
(Şişmanlık ve Zayıflık)

Böyle Tatsız, Korkunç Bir Şişmanlıkdan Kurtulmanın Çâresi Nedir?
Tabâbetin tedâbîr-i mantıkiyesinden istimdâddır. Şişmanlık yalnız bir 

değil, esbâb-ı muhtelife ve müte‘addideden tevellüd eylediğinden dâimâ 
bir usûl ve aynı bir tarzda tedâvî edilemeyeceği âşikârdır. Hipokrat vak-
tiyle şişmanlara sert döşeklerde yatmağı, hafîfçe giyinerek çokça koşmağı, 
husûsuyla sırf sebze ve nebâtât ile yaşamağı tavsiye ederdi.

Böyle bir tarz-ı tedâvî bugün bile makbûl ve kâbil-i tatbîkdir. [545] 
Doktor Bertrand'ın şu müşâhedesi de bunu isbât ediyor. 495 kilo çeken bir 
İngiliz lordu Fransız etıbbâsından birine mürâcaʻat eder. Tabîb lorda bütün 
tekâlifi harfi harfine kabûl olunmak şartıyla hastalığı iyi edebileceğini söy-
ler. Pazarlık yapılır. Lord Fransa'nın şimâl taraflarında bir köye naklolunur 
ve orada köylüler ne yiyorlarsa onu yemeğe ve o yolda yaşamağa icbâr 
edilir. Köyün çayırlığında çobanlık etmeğe başlar. Sonra omzuna ağır bir 
çapa verilerek çift sabanının arkasındaki toprak parçalarını kırması teklîf 
olunur. Böylece üç ay cânsipârâne çalışdıkdan sonra lordun o nâzenîn elle-
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ri, ayakları hep nasırlaşır, gülgûn çehresi türâbî bir renk alır. Yüz kemikleri 
çıkıklaşır, karnı iner, amûdlar kadar enli ve müdevver olan kollarında et 
izleri, adalât bârizeleri görünmeğe başlar. Hulâsa o acîb, o müheykel lord 
âdetâ bizim gibi bir adam olmuş. Şişmanlıkdan kurtulacağım fikriyle şişe 
şişe ilâclar yutmak, sirkeler içmek yalnız bîhûde değil, çok defa muzırdır. 
Hafîf bir şişmanlıkdan korkmamalıdır. Kanlı cânlı olmak sıhhat ve hayâtın 
kuvvet ve faʻâliyetine delâlet eder. Sıklet-i beden, yüz kiloyu aşsa bile 
yine terbiye-i mâddiye ve mümâresât-ı bedeniye sâyesinde vücûdun bütün 
kuvveti, bütün çevikliği muhâfaza edilebilir. 

Fakat şişmanlık hayâtı bîzâr ve sıhhati târümâr edecek bir dereceye va-
rırsa, yine zararsız, ziyânsız zayıflamak, bedenin muhtelif yerlerinde biri-
kip kalan yağları eritmek mümkündür. Karnı sarkıklıkdan muhâfaza etmek 
üzere tazyîki hafîf bir kuşak sarmalı, sofradan tâm doymadan kalkmalı, 
suyu pek çok içmemeli, çok yürümeli ve az uyumalıdır.

[546] Binâenaleyh şişmanlığın mûcib olacağı atâlet-i hodgâmâneye 
kapılanlar ve kapıldıkça şişenler âtînin, faʻâl ve her hizmete yakışır bir 
vücûdda karârgîr olacak rûh ve iz‘ânın da faʻâl, müteşebbis, şedîd ola-
cağını düşünmeli ve yaşamakdan maksad vaktini hoş geçirmek, iyi yiyip 
iyi içmek ve uyumak olmayıp belki işlemek, çalışmak, semere-i ef‘âl ve 
mesâʻîsinden hem-cinsini müstefîd etmek olduğunu da nakş-ı akl ü idrâk 
eylemelidir.

İbn Rüşd'ün eser-i dehâsı en ziyâde efkâr ve mülâhazâtını hüsn-i tertîb 
ve telkîn etmekde tecellî ederdi. Kurtuba Câmiʻ-i Şerîfi'nde verdiği umûmî 
dersler hitâbiyât ve münâkaşât-ı fikriyesinin en mühimlerini teşkîl eder. O 
koca hekîmin şiddet-i fikir ve nutkuna karşı hiçbir kimse mukâvemet-yâb 
olamazdı.
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[547] İBN RÜŞD

Bugün nâm-ı ma‘rûf ve meşhûru bütün erbâb-ı tefekkür-i cihânca pek 
büyük bir tevkîr u ihtirâma şâyân görülen ve âsâr-ı hükmiyesi hikemiyât-ı 
hâzıranın esâs-ı teşekkülünde teʼsîrât-ı azîme icrâ etmiş olan bu allâme-i 
bî-bedel, medeniyet ve ulûm u fünûn-ı İslâmiye için ebedî bir şeref ü 
mübâhât ve her sahîfe-i âsârı fenâ nâ-pezîr birer âbide ve şâhid-i iftihâr-
dır. Hikemiyât-ı Yunaniye'nin fünûn-ı esâsiyesi telâtum-ı ezmânın herc ü  
merc-i harâb-engîzi ile mahv ve nâ-bedîd olduğu ve an‘ane-i fenniyesi 
karîn-i sükûn ve nisyân bulunduğu bir hengâmda Felâtun ve Aristo'nun 
bütün âsâr-ı felsefiyesini telhîs ve tasrîh veya şerh u tavzîh etmek üzere 
şimdiki hukemâ-yı garba yâdigâr eden bu koca hekîmin nazariyât-ı felse-
fiyesi, bütün âsâr-ı fikriye ve kalemiyesi Avrupa'da asırlarca eydî-i ihtirâm 
ve tederrüsde dolaşmış ve bugünkü muʻazzam Avrupa'nın iz‘ân ve efkârını 
senelerce sevk u idâre etmişdir.

İbn Rüşd'ün sâir hukemâ-yı İslâmiye gibi kendine mahsûs olmak üzere 
birçok nikât-ı nazarı, dakîk ve mûşikâfâne tefekkürât ve nazariyâtı vardır. 
Kurtuba Câmiʻ-i Kebîri'nde binlerce ulemâ ve erbâb-ı tedkîke doğru leb-
güşâ-yı takrîr olunca bütün sâmi‘îni bambaşka bir âlemde yaşatır ve te-
zehhürât-ı fikriyesi, elhân-ı nutku heveskârân-ı ilm u fazlı bir hâlet-i vecd- 
âver-i büht ü meftûniyete ilkâ eylerdi.

[548] Asıl ismi Kadı Ebu'l-Velid Muhammed bin Ahmed bin Muham-
med bin Rüşd olan İbn Rüşd 514 sene-i Hicriyesinde [1120] Endülüs'de 
Kurtuba şehrinde doğmuşdur. Âilesi Endülüs'ün en meşhûr âilelerinden 
olup umûr-ı adliye ve fıkhiyede gösterdiği hizmet ve liyâkat ile şöh-
ret-şi‘ârdır. Mezheb-i Malikî'nin e’imme-i meşhûresinden olan büyük pe-
deri Ebu'l-Velid Muhammed Kurtuba'da kâdi'l-kudât idi. Paris Kütübhâ-
ne-i Millîsi'nde Ebu'l-Velid Muhammed fetâvâsından müşekkel şâyân-ı 
dikkat bir mecmû‘a varmış. Bu zâtın İspanya'daki müteferrik Arab hükû-
metleri arasında hekîmlik hizmetini gördüğü de rivâyât-ı târîhiyedendir.

O zamânlar Kurtuba şehri bir medrese-i muʻazzama hâlinde en ma‘mûr 
ve âbâdân bir medeniyetle mütemâyizü'l-emsâl idi. Dârülfünûn-ı meşhûru 
uzun müddet Avrupa'nın en büyük bir mekteb-i irfânı sayılmış ve bu dâ-
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rülfünûnun mesâʻî ve himemât-ı cezîlesiyledir ki, garb erbâb-ı tefekkürü 
Yunan-ı kadîmi ve o mıntıka-i dehâ-perverânın âsâr u ma‘rifetini tanıya-
bilmişdir.

İbn Rüşd ilk terbiyeyi bu mu‘azzam Kurtuba şehrinde mihrâk-ı mü-
nevver âilede almış ve çocukluğunu mâddî ve ma‘nevî pek ciddî mümâ-
resât ile geçirmişdir. Hengâm-ı sabâvetin terbiye-i beşere olan teʼsîrât-ı 
mühimmesini nazar-ı dikkate alan ebeveyni İbn Rüşd'ü ta tahsîl-i ciddî ve 
âlîye kesb-i kâbiliyet edinceye kadar göz önünden ayırmamışdır. Bu dâ-
nişmend-i bî-menend ilk önce fıkh-ı Malikî ve ilm-i kelâm tahsîline sevk 
edilmiş ve bu cihete sarf-ı mâ-hasal gayret etmişdir. Tıbda üstâzı olan Ebu 
Cafer ibn Harun, Endülüs'ün en şöhret-şiʻâr bir tabîb-i nâmdârı, felsefede 
üstâzı olan İbn Züheyr ve İbn Aʻrâbî ise hikmet ve ahlâkın birer allâme-i 
bî-müdânîsi idiler. [549] İbn Rüşd daha tahsîlde iken Endülüs'deki hüküm-
dârân-ı Muvahhidîn'in ikdâm u teşvîkleriyle ulûm u fünûn pek büyük bir 
i‘tilâ ve terakkîye mazhar olmuşdu. Bu terakkiyâta İbn Rüşd'ün âbâ ve ec-
dâdı da iştirâk etdiklerinden büyük pederi Kurtuba'da şeyhülislâm ve reîs-i 
hükkâm nasb u ta‘yîn edilmiş ve mevkiʻine geçen pederi vefât edince genç 
allâme Kurtuba Kâdi'l-Kudâtlığı'na intihâb edilmişdir.

İbn Rüşd hayât-ı ciddiyeye kadem basar basmaz dünyânın en meşhûr 
ulemâ ve hukemâsıyla peydâ-yı münâsebet etmişdir.

O aralık İbn Rüşd'ün hikmet ve felsefede olan iktidâr ve tebahhuru her 
tarafa şâyi‘ olmuş, hattâ Fas Hâkimi Abdülmümin, İbn Rüşd'e Endülüs'de-
ki kadılık şeref ve unvânı yine bâkî kalmak üzere birçok mühim rütbeler 
ve meʼmûriyetler teklîf etmişdi. Bunun üzerine henüz 27 yaşına eren genç 
mütebahhir, yerine bir vekîl bırakarak Fas'a gitdi. Bütün Fas memâliki ka-
dılığına ta‘yîn edildi. Bu vesîle ile Fas ve Marakeş'de birçok mektebler, 
medreseler açtırdı.

O aralık İbn Rüşd, mülûk-ı Endülüs'den el-Mehdi Yakub'un dâire-i 
mahremiyetinde bulunan tabîb-i husûsîsi meşhûr Ebu Tufeyl ile peydâ-yı 
münâsebet etmiş ve o vâsıta ile el-Mehdi'ye de takdîm edilmiş idi. Melik 
Yakub, İbn Rüşd'ü âsâr-ı Aristo'yu telhîs ve icmâle me᾽mûr etdi. İbn Rüşd 
devr-i Yakub'da da birçok muʻallâ ve müstesnâ merâtib ve mevâki‘ ih-
râz u işgâl eylemiş ve bu aralık İşbiliye Kadılığı'na ta‘yîn olunmuş ise de 
bu resmî vazîfelerin hiçbiri onu tedkîkât-ı fenniye ve hikemiyesinden alı-
koyamamışdır. Birçok vezâif ve meʼmûriyetler ile öteye beriye koşmağa 



2041

mecbûr olduğu [550] zamânlarda yazdığı âsârında "umûr-ı âmme ile uğ-
raşa uğraşa fikren ve bedenen yorulduğundan" şikâyet etdiği gibi "mütâ-
la‘âtında mecbûren en mühim nazariyelerle iktifâ etdiğini ve bu hâlinin 
âdetâ bir harîk esnâsında en lüzûmlu eşyâsını alıp kaçan harîkzedegânın 
hâline benzemediğini" beyân ediyor.

Ebu Tufeyl'in vefâtı üzerine İbn Rüşd büsbütün Fas'a çağrılarak tabîb-i 
mühlik nasb edilmiş ve Yakub Yusuf'un envâ‘-ı taʻattufât ve ihtirâmâtına 
nâil olmuşdur. Yakub Yusuf'un vefâtı üzerine yerine geçen el-Mansûr Bil-
lah da İbn Rüşd'ü tabâbet mansıbında ibkâ etmiş, hattâ o allâme-i bî-mü-
dânî ile felsefe ve hikemiyâta dâir mübâhasâta girişmek gibi kadir-şinâs-
lıklarda bulunmuşdur.

İbn Rüşd tekrâr Kurtuba'ya gelmiş ve biraz sonra Fas Kadılığı'na mu-
sırran daʻvet edilmesi üzerine Merakeş'e kadar gitmiş ve orada 9 Safer 
595'de [1199] irtihâl-i dâr-ı bekâ eylemişdir. Vefâtından birkaç sene sonra 
na‘şı Marakeş'den Kurtuba'ya getirilerek babasının yanına defnedilmişdir.

İbn Rüşd, tabîb ve âlim-i tabî‘î olmakdan ziyâde meşhûr bir hekîm, 
ciddî bir feylosofdur. Hukemâ arasında şiddet-i zekâ, kesret-i mütâla‘a ve 
riʻâyet-i tenkîd ve muhâkeme ile müştehir olup hukemâ-yı İslâmiye'nin 
imâm ve muktedâ bihidir. Ahlâf ona en ziyâde Aristo'nun âsâr u efkârını 
hüsn-i tefsîr ve tefhîm etdiğinden dolayı minnetdârdır. Aristo'ya o kadar 
azîm bir hürmet ve muhabbeti vardı ki, İbn Rüşd'e zamânında "Rûh-ı Aris-
to" derlerdi.

Yalnız şu var ki, lisân-ı Yunanî'yi bilmediğinden Aristo'yu [551] 
tercemelerinden okumuş ve bu tercemelerdeki kusûr ve hatâyâdan bazıları 
bilâhare İbn Rüşd'e isnâd edilmişdir. İbn Rüşd, Aristo'nun hem müfessir 
ve hem şârihidir. Aristo'yu üç türlü şerh etmişdir: Telhîs, tavzîh, tahşiye. 
Şerh-i Kebîr'de hekîm-i Yunanî'nin sözlerini cümle cümle aynı aynına 
alarak ayrıca itmâm ve şerh eder. Şerh-i Mütevassıt'da ise İbn Rüşd, 
Aristo'nun cümlelerinden birinci kelimeyi "kavlihî" ile alarak mufassalan 
îzâh ve tefsir eder. Telhîs'de de Aristo'yu taklîd edercesine te’lîf ve beyâna 
girişir.

İbn Rüşd'ün mesâʻî-i akliye ve fikriyedeki kâbiliyet ve reviyyeti 
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pek büyükdür. İşte âsârının vüs‘at ve kesreti hep bundan ileri gelir. 
Müverrihînden İbnü'l-Gubar'ın rivâyetine göre, âsârının tebyîzi için on 
bin tabaka kâğıd sarf olunmuşdur. Koca hekîm bütün hayâtında yalnız iki 
geceyi mütâlaʻasız geçirmişdir. Leyle-i zifâf ve leyle-i mevt-i peder!..

İbn Rüşd, Arab edebiyâtında, umûr ve hakâyık-ı adliyede dahi pek bü-
yük bir behre ve vukûf sâhibi idi.

Gençliğinde şiʻr dahi söylemişdi. Eski Yunan hukemâsı gibi İbn Rüşd 
dahi umûmî dersler verirdi. Avrupa'nın her tarafından toplanıp gelen tullâb 
irfânının birçoğu Yahudi ve Hıristiyan idi.

Âsâr-ı felsefiyesi pek çok olmağla berâber âsâr-ı tıbbiyesi daha mü-
himdir: Külliyât'ı yedi cüzʼ üzerine müretteb kıymetdâr bir emrâz ve na-
zariyât-ı umûmiye kitâbı olup bütün cihân-ı fende pek büyük bir şöhret 
kazanmışdır. Yahudiler İbn Rüşd'ün bütün âsârını [552] lisân-ı İbranîye, 
İbrânîden de Latinceye terceme ederek Avrupa'nın her tarafında neşir ve 
ta‘mîm etmişlerdir. Bugün yalnız Venedik Kütübhânesi'nde İbn Rüşd nâ-
mına elli cild kitâb vardır. Âsârının mütûn-ı Arabiyesi İspanyolların Endü-
lüs'ü istîlâları esnâsında zâyi‘ olmuş ve yalnız birkaç nüshası her nasılsa 
dest-i adû-yı ilme düşmeyip yine o toprakda Escorial Kilisesi'nin kütübhâ-
nesinde mahfûz kalabilmişdir!

İbn Rüşd mebâhis-i felsefiyeden en ziyâde "menşe’-i mahlûkât" mesʼe-
lesiyle uğraşmışdır. Ona göre mâdde-i asliye-i uzviyât birçok tahavvülâta 
dûçâr olabilir: Bu mâdde-i asliyeye hiçbir nâm ve taʻrîf verilemez. Bu yal-
nız "imkân-ı mutlak"dır.

Eserlerinden birinde diyor ki:
"-Cenâb-ı Hakk'a edilecek en büyük ibâdât ve münâcât âsâr ve mah-

lûkâtının takdîr ve temâşâsıdır. Azamet ü kudret-i ilâhiye ancak bu yol-
da takdîr ve tesbîh olunur. Bu yolda bir tesbîh nezd-i ilâhîde son derece 
müstecâb ve makbûl ve bu yolda münâcât eden de her zamân mergûb ve 
mahbûbdur".

İşte Avrupalılarca nâmı tahrîf edilerek Averroès hâline getirilen bu 
hekîm-i âlî-nejâd, İslâmiyet'in en büyük bir allâme-i hakâyık-âşinâsıdır. 
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Meslek-i felsefîsi hakkında müsteşrik ve hekîm-i şehîr Ernest Renan 1866 
târîhinde büyük bir kitâb te’lîf ve neşrederek kadr-i bâlâ-terîn-i irfânını 
ayyûka çıkarmışdır.

Âlem-i tabâbetde emrâz-ı umûmiye ve nazariyât-ı tıbbiyeye dâir ilk 
defa olmak üzere mühim ve mükemmel bir eser yazan, mübâhasât ve ted-
rîsât-ı hikemiyesi [553] bütün cihânda bir tanîn-i intibâh ve dikkat hâsıl 
eden bu nıhrîr-i müteferrid hakkında ne yazılsa ne kadar beyân-ı takdîr 
ve sitâyiş edilse yine azdır. Yalnız ele geçirebildiğimiz şâyân-ı dikkat bir 
resmini Nevsâl'e derce vesîle olmak üzere hayât-ı hucestesine dâir bir-iki 
satırlık bir şey yazmakdan kendimizi alamadık.

[554] HANIM KIZLARIN HIFZ-I SIHHATİ

Bir hanım kızın da kendine mahsûs bir hıfz-ı sıhhati, hem de mühim ve 
tatbîki elzem vesâit-i sıhhiyesi vardır. 

"-Kızların terbiye-i hâzırası evvelki gibi olamaz. Çünkü terbiye de 
zamâna tâbi‘dir. Bugün terbiye-i nisâya pek muhtâciz. Kızlar birçok sene 
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mekteblerde kalıyorlar ve birçok şeyler öğrenmeğe çalışıyorlarsa da ik-
tisâb eyledikleri maʻlûmât bir şeye yaramayarak biraz sonra hepsini de 
unutup gidiyorlar. Kızlara en ziyâde kendilerini iyi bir refîka, mükemmel 
bir vâlide, muktedir bir ev hanımı edecek terbiye ve maʻlûmâtı vermelidir. 
Şıklık, hoppalık, tenbellik içinde büyüyen bir kız ileride vezâif-i mâderâ-
neyi, riyâset-i âileyi, idâre-i beytiyeyi nasıl îfâ edebilir? Kızların terbiyesi 
süslenmekden, zarîf ve edâlı olmakdan, nâz ve cilve etmekden, hulâsa her 
maʻnâsı ile yüz göz boyamakdan ibâret zannolunuyor. Kırılıp dökülmeği, 
âh u vâhı bilip de vezâif-i zevciye ve mâderânenin daha elifbâsından bile 
haberdâr olmayan bir kız ileride evlâdını ne yolda terbiye ve evini nasıl 
idâre edebilir?

Kızlara en ziyâde ileride vâlide oldukları zamân lâzım olacak şeyleri 
okutmak ve bu sûretle hiç olmazsa kızlığa ve kadınlığa âid maʻlûmât-ı 
müfîdeyi ta‘mîm etmek vecâib-i ictimâ‘iyemizdendir29.

[555] Genç bir kız avârız-ı dimâğiye hâsıl edebilecek her şeyden ictinâb 
etmelidir. Hele kızların dimâğlarında gayr-ı kâbil-i izâle bir intibâ‘ bıraka-
cak olan terbiyelerine pek ziyâde dikkat edilmelidir.

Hanım kızlar şedîd heyecânlardan âzâde yaşamalı ve ziyâdece teessür-
lerini mûcib şeylerden uzak durmalıdırlar. Tiyatro hayâtı, pek hazîn ve pek 
küşâde meâl-i musiki parçaları ârâm ve huzûrlarını selb ederek zavallıları 
hayâlâta, tasavvurât-ı hazîne ve amîkaya gark ederler.

Hanım kızların okuyacakları kitâbları kemâl-i dikkat ve reviyyet ile 
intihâb etmelidir. Romanlar çok defa sıhhat-i fikre muzır ve her vechile 
küşâde yazılmış oldukları cihetle bunları genç kızlara okutdurmamak daha 
iyidir.

Hanım kızlar, evlerde dört duvar arasında bir düziye roman, ötebe-
ri okuyacaklarına âile tenezzühlerini, seyr u seyâhatleri, bazı zahmetsiz 
sporları husûsuyla sükûn ve ârâm-ı fikri merâk etseler daha iyidir.

Hıfz-ı sıhhatin cihet-i mâddiyesine gelince; teneffüs ciheti pek mühim-
dir. Hem iyi ve tâm bir tarzda hem de sâf havâ teneffüs etmelidir. Sıkı elbi-
se giyerek göğsün, hicâb-ı hâcizin hareket ve ittisâ‘ına mâni‘ olmamalıdır.

29  Sıhhat-nümâ-yı Âile, Doktor Besim Ömer.
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Hanım kızların, elbiselerinde öyle modanın acâib ü garâibini taʻkîb et-
memelidir. Genç kızlara kolları büsbütün çıplak bırakan kolsuz veya pek 
kısa kollu, boynu ve bir dereceye kadar göğsü açık bırakan gömlek ve 
dekolte esvâb ve bacakları da ziyâde açık bırakan kısa melbûsât giydir-
mek soğuk algınlıklarına sebebiyet [556] verir. Vâlideler elbise husûsunda 
modadan ziyâde mevsimi, derece-i harâreti, kızlarının mizâc ve derece-i 
mukâvemetini nazar-ı dikkate almalıdır. Kuvvetli ve sıhhati yerinde ve be-
deni sağlam olanlar za‘îf, nârîn, nâzik, her türlü hastalıklara ma‘rûz ve 
müheyyâ olan hanım kızlardan daha az ihtiyâta muhtâcdırlar.

Burada korselerden ve korselerin fevâid ve mehâzîrinden bahsetmek 
îcâb ederse de biz korseler hakkında geçen seneki Nevsâl'de maʻlûmât-ı 
lâzıme vermiş olduğumuzdan arzu edenlerin o uzun ve mühim makâle-
yi okumalarını tavsiye ederiz. Buracıkda yalnız sıkı bir korsenin göğsü 
ziyâde sıkıştırarak nefes alırken sadrın genişlemesine mâniʻ olacağını ve 
hanım kızı kansızlığa, mi‘de râhatsızlıklarına, âdet zamânının tagayyür ve 
teşevvüşüne mübtelâ edebileceğini beyân ederiz.

Hanım kızlar, her ay geçirdikleri veya geçirecekleri "aybaşı buhrânı" 
(hayız hâli) için de bazı tedbîrlerde bulunmalıdırlar. Aybaşı iklîme, ırka, 
mizâc ve bünyeye, şerâit-i hayâtiye ve ta‘ayyüşiyeye göre değişebilen bir 
sinde ve umûmiyetle 14-15 yaşlarında başlar. Zâten sinn-i rüşd ve bülûğa 
ermesiyle bütün vezâif-i bedeniye ve uzviyesi herc ü merc olmuş olan ha-
nım kız, âdet zamânlarında çok defa râhatsız, bazen de pek ziyâde muzda-
rib olur. Hattâ meşhûr bir tabîb-i müvellid Pajot aybaşı âdetini "mini mini 
bir lohusalık hâli" telâkkî etmekde ve bununla o aralık bütün bedende bazı 
tahavvülât hâsıl olabileceğini îmâ eylemekdedir.

Hakîkaten aybaşı zamânlarında kadın birçok hastalıkların taht-ı tehdî-
dinde ve hastalanabilecek bir hâl-i bîtâbîde bulunur. Bu [557] hâdise bütün 
a‘zâ-yı bedeniyeyi müteessir ederse de en ziyâde teessür-yâb olan cümle-i 
asabiye ve ahvâl-i fikriyedir. Cereyân-ı hayzîye ufak bir mâni‘a ârız olsa 
bundan vahîm ve tarrâka-nisâr ârızalar tevellüd edebilir. En hafîf bir he-
yecân ve pek ehemmiyetsiz bir ârıza kadından bir takım yolsuz ahvâl ü 
harekât sudûruna sebebiyet verebileceği gibi asabî ve şedîd bazı hastalık-
lar da hâsıl eyleyebilirler. Kadındaki bu zaʻf, bu maraz-ı ihtisâs ayda bir 
kere tekerrür etmekde olduğundan âdetini görmeğe başlayan bir hanım kız 
cerîhadâr bir vücûd gibi telâkkî edilerek haşîn ve üzücü temâslardan ve 



2046

sürekli teessürlerden muhâfaza edilmelidir. Âdet zamânı fazla harekât ve 
yorgunluk dahi muzır olup cereyân-ı hayzîyi tezyîd ü temdîd ederek bazı 
ârızâta sebeb olabilir. İşte âdet zamânı her kadının her maʻnâsıyla râhatsız 
olacağını bilerek ona göre âdet gören hanım kızların da ifrâtlarını setre-i 
afv ile idâre, elem ve ıztırâblarını da güzel ve nevâzişkârâne muʻâmeleler 
ve müşfikâne tedbîrlerle teskîn etmeğe çalışmalıdır.

Genç bir kız zamânı gelince böyle bir buhrân geçireceğinden haber-
dâr olmalıdır. Kızlara aybaşı hâlini, bu âdet-i tabî‘iyeyi bir garîbe, bir sır 
gibi telâkkî etdirmekden ise onları bu gibi vezâif-i cinsiyelerinden tedrîcen 
âgâh etmek ve buhrân-ı uzviyetin bütün tezâhürâtına karşı tedbîrli bulun-
durmak evlâdır. Bu gibi ahvâl-i tabî‘iye ve uzviyeyi hanım kızlara utana-
cak ve saklanacak bir şey gibi bildirmekden ise hayzın kadınlıkça umûmî 
ve tabî‘î bir hâl olduğunu bir lisân-ı münâsib ile anlatmağa çalışmalıdır. 
Bu gibi şeyleri hanım kızlara güzel güzel ve pek yolunda telkîn edecek 
yine [558] vâlidelerdir. İhmâl olunarak her şey gelişi güzel bırakılırsa çok 
defa iş zarar u ziyâna müncer olur ve ihmâllerden dolayı genç kızların tıy-
net ü tabîʻatlarında marazî bazı temâyüller, sû-i i‘tiyâdlar karârgîr olabilir.

Bir de genç kız her şeyden habersiz bir hâlde iken birdenbire dem-i 
hayzın boşanması bütün vücûdunda bir sadme-i şedîde, bir herc ü merc-i 
asabî hâsıl eder ki, evvelden ihtiyâtlı, vukûflu ve tedbîrli davranılmakla 
bunun da önü alınmış olur.

Bu aralık hanım kıza a‘zâ-yı tenâsüliyesini ne yolda temizleyeceğini de 
iyice öğretmelidir. Çünkü bu da ayrıca bir terbiye ve mühim bir tedbîrdir. 
Zemîn ve zamân münâsib düşdükçe genç bir kıza kadınlığını, sıhhat ve 
hayâtının nasıl muhâfaza edileceğini öğretmekde ne mahzûr tasavvur olu-
nabilir? Aybaşı zamânı icrâ ve tatbîk olunacak tedâbîr-i sıhhiye her şeyde 
ve her vechile temiz bulunmak, mâddeten ve maʻnen istirâhat etmekden 
ibâretdir.

Âdet zamânı âlât-ı tenâsüliyeyi kaynatılmış ılık su veya hafîf asid bo-
rikli su ile yıkamalıdır. Suyun derece-i harâreti 30-40 derece arasında ol-
malıdır. Çünkü daha soğuk veya sıcak bir su ile yıkanmak demin birden-
bire kesilerek vahîm ârızalar hâsıl etmesine sebeb olabilir. Dem için iki 
ucuyla belden geçirilmiş bir kuşağa tutdurulan gâyet temiz bez parçaları 
kullanmalıdır. 
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Bazı eczâhânelerde buna mahsûs olarak yapılmış kullanışlı ve temiz 
kuşaklar da vardır. Âdet zamânı âlât-ı tenâsüliyenin ağzına temiz bir pa-
muk parçası (perde) konulmalı ve bunun üzerine de temiz bir bez tatbîk 
olunmalıdır.

[559] Âdet bezleri küçük kıt‘ada ve kaynatılmış beyâz bezden yapılma-
lıdır. Bazı kadınların kullandıkları kırmızı ve büyük bezler hiç iyi değildir. 
Büyük olduğu için bu bezi müte‘affin ve murdâr bir hâlde bir haftaya ya-
kın bir zamân tutunmak ve taşımak bazı ârızalara sebebiyet vereceği gibi 
bezin kırmızılığı da gelen demin mikdârını, rengini ta‘yîn etdiremez. 

Genç kızların âdet zamânları tahâret ü nezâfet-i tenâsüliyelerinde kulla-
nacakları leğen, sünger, havlu gibi şeylerle hastalık falân almamaları için 
isti‘mâl olunan kab ve âlâtın hep kaynar sudan geçirilerek temizlenmiş 
olmalarına dikkat edilmelidir. Bir takım kızlar âdet zamânı büsbütün hasta 
değilseler de yine hasta imiş gibi bakılmağa muhtâcdırlar. Soğuk veya sı-
cak banyolardan, birdenbire soğuk bir havâya ma‘rûz olmakdan sakınma-
lıdır. İlk âdetin zuhûru zamânında duş ve deniz banyosu gibi şeyler taʻtîl 
edilmelidir. Âdet zamânı denize girmekle cereyân-ı demi birdenbire kesi-
len ve bu yüzden bazı ârızâta uğrayan birçok kadınlar gördük. Bu aralık 
aʻzâ ve âlât-ı tenâsüliyenin tahâret ü nezâfet-i tâmmesine dikkat edilir ve 
şu sayıp dökdüğümüz tedâbîr-i sıhhiyenin hüsn-i tatbîkine himmet olunur-
sa hanım kız birçok mühim ve vahîm hastalıklardan sakınılmış olur. 

Her ne sebebe mebnî olursa olsun, âdet göremeyen veya az gören bir 
kız hekîme gösterilmelidir. Hele ilk âdet zamânı hanım kızlarda görülen 
fakrü'd-dem vesâir hâlât-ı maraziyeyi mutlakâ tedâvî etdirmelidir. 

Âdet kanının rengi pek açık veya büsbütün beyâz olursa, [560] dem 
şiddetli sancılarla ve mu‘tâddan fazla olarak gelmekde devâm ederse yine 
hekîme mürâcaʻat etmelidir. Bu husûsda gösterilecek cüz’î bir ihmâl bir-
çok büyük ve mühim hastalıkların bedende yerleşip kalmalarına sebeb 
olur.

Hanım kızların saçları da bazı tedâbîr ve vesâit ile hüsn-i muhâfaza 
edilmelidir. Saç telleri arasındaki tozlar, kepekler tarak ve fırça ile çıkarıl-
malıdır. Genç kızlar saçlarını teehhül edip de kadın oldukdan sonra toplar-
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lar. Saçları toplarken ezmemeğe, pek sıkmamağa, kırmak için sıcak maşa-
larla yakıp kavurmamağa çalışmalıdır.

Başda ziyâdece kepek hâsıl olursa saçları üç günde bir binde yarım 
süblime mahlûlüyle ıslatıp yıkamalıdır. Saç dökülmesine karşı en müessir 
çâre, saçı kolonya suyu gibi ispirtolu mahlûtlarla ıslatmakdır ki, bu sâyede 
saç kökleri kesb-i kuvvet ederler. Fakat saçlar böyle ispirtolu şeylerle ısla-
na ıslana gevreyip kırılır. Buna mâniʻ olmak üzere saçlara muʻattar tuvalet 
merhemleri sürmelidir. 

Bir hanım kızın ağzı temiz, dişleri bembeyâz olmalıdır. Salyada birçok 
mikroblar bulunduğundan bunları def‘ etmek üzere ağzı sık sık yıkayıp 
temizlemek ve diş suyu olmak üzere içinde timol, mentol veya başka bir 
esâs-ı mu‘attâr bulunan bir su kullanmak pek münâsib bir tedbîrdir.

Diş çürümesi ekseriyâ ekşi şeylerin dişlere temâsından ileri gelir. Diş-
lerin çürümemeleri bikarbonat dö sud veya [561] manyezi ile günde dört 
defa (sabâhleyin, yemeklerden sonra, akşâm yatarken) fırçalanmalarına 
vâbestedir.

Kulaklara da dikkat etmeli ve kulağı temizlemek için hilâl falân kullan-
mamalıdır. Kulağın tuvaleti kulak deliğini kaynamış ılık su ile yıkamakdan 
ibâret olmalıdır. Yalnız bazen kulak kiri birikip katılaşarak âdetâ bir tıpa 
teşkîl eder. Bu tıpa kulak zârını sıkıştırıp sancı yapabildiği gibi işitmeğe de 
mâniʻ olur. Binâenaleyh genç bir kızın kulağını bu işden anlar bir hekîme 
göstererek tıpa falân varsa çıkartdırmalıdır.

Kulaklara küpe takmak için kulak memesini delmek îcâb eder. Bunu 
pis, murdâr şeylerle yapmamalı. Kalınca bir iğneyi âteşde ısıtıp soğutduk-
dan sonra kulağı bununla delmelidir. Kulağa takılacak küpe pek ağır bir 
şey olmamalıdır. Çünkü ağır küpelerin kulak memesini parçaladığı çokdur.

Bir hanım kız herkesden ziyâde sâf ve bol havâya muhtâcdır. Çünkü 
beşeriyetin çiçeği, nevbahârı sanılan o nâzenîn vücûda dûr-nümâ-yı mâddî 
ve ma‘nevîsi olan bu yaşda her şeyden evvel, her şeyden ziyâde güneş ve 
müvellidü'l-humûza lâzımdır. Hanım kızları açık havâlarda gezdirmelidir. 
Çünkü açık havâ uzviyet-i beşeriyenin münebbih-i hakîkîsi, mukavviyât-ı 
mevcûdenin de en emîn ve en sâlimidir. Soğuk havâlardan korkmamalı. 
Hekîm-i şehîr Franklin'in dediği gibi:

"-Serin bir rüzgâr, sıhhati yerinde olan bir adama îrâs-ı zarar edemez." 
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Hattâ soğukdan müteessir olmamak, üşümemek için en emin çâre soğuğa 
alışmakdır.

Hâl ü vakti olanlar kızlarını sayfiyelerde, açık havâlı [562] ve geniş 
yerlerde büyütmelidirler. Daha yeni başlayan bir kansızlık için dağ ve kır 
havâsı en müessir devâdır. Böyle sâf bir havânın teʼsîriyle vezâif-i uzviye 
düzelir ve kızcağız kesb-i kuvvet etdikçe tombulluğu, tarâveti de artar.

Lenfevî kızlar deniz kenârlarında, yalılarda otururlarsa âdetâ yeniden 
kesb-i kuvvet ve tarâvet ederler. Sıracaya pek müsta‘id olan bu bîçârelere 
denizden gelen iyodlu havâ pek nâfi‘ bir teʼsîr hâsıl eder.

Hanım kızların yiyecekleri mütenevvi‘ ve hemen dâimâ da et ve sebze-
den ibâret olmalıdır. Öyle günlerce kalmış salçalı etleri yememelidir. Vü-
cûdun neşv ü nemâsına lâzım olan şeyleri tedârük etmek üzere mi‘denin 
pek ziyâde kesb-i faʻâliyet eylediği bu devirlerde öyle abur cubur şeyler 
yiyerek hazmı ve onunla berâber bütün bedenin intizâm-ı hayâtîsini boz-
mamalıdır.

En basît gıdâ en münâsib bir gıdâdır. Biz burada hem besleyici hem 
hazmı kolay olanları ta‘dâd edeceğiz. Süt, yumurta, her türlü balıklar, pek 
yağlı ve kırmızı etli balıklar müstesnâ, beyâz etli kuşlar, koyun ve sığır 
külbasdıları, mu‘tedil bir mikdârda patates, sebzeler, meyve kompostola-
rı… İşte bunlardan mevsime göre mu‘tedil ve münâsib bir tertîb yapıl-
malıdır. Bizde kadınlar şeker, şekerlemeler, hamur işleri, hamur tatlıları 
eklini âdetâ sûisti‘mâl derecesine vardırırlar. İşte birçok hazımsızlıkların, 
mi‘de ve bağırsak bozukluklarının sebeb ve menşe’i hep bu tatlılardır. Bu 
râhatsızlıklar böyle genç bir yaşda yavaş yavaş başlar, [563] sonra sonra 
tahammül olunamayacak ağrılar, sancılar hâsıl ederler. Genç kızlar ifrâta 
ve sûisti‘mâle varmamak üzere kahve ve çay da içebilirler. 

Yalnız sofrada "mi‘dem kaldırıyor, eritiyor" diyerek bir düziye tıkınma-
malı. Çünkü sonra iş bir bardak sütü bile hazmedememek gibi bir felâket-i 
hayâtiyeye müncer olabilir. En münâsib tedbîr, "yemek için yaşamakdan 
ziyâde yaşamak için yemekdir".

Hanım kızları kanâʻat ve perhîzkârlığa daha erkenden, küçük yaşların-
da alıştırmalıdır ki, ileride hastalık gibi bir mecbûriyet-i elîme sâikasıyla 
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perhîz tutulabilsin. Önceden kanâʻatkârlık gibi bir tedbîr-i sâlim ittihâz 
edilirse ileride hayât ve sa‘âdeti rahnedâr ve târümâr edecek birçok âlâm ü 
ıztırâbâtın önü alınmış olur. Yemekler de mâddeten mu‘tedil ve mikdâren 
münâsib ve kâfi olursa ne mi‘de tevessü‘ eder ne de hazımsızlıkdan ileri 
gelen âlâm ve evcâ‘-ı mütemâdiyeden şikâyet edilir. 

Hanım kızlarda mümâresât-ı bedeniyede bulunulmalıdır. Güzel ve kuv-
vetli bir hanım kız pek münâsib ve pek zinde bir vâlide olur. Cimnastik 
yapan bir genç kızın vücûdu çevik, adalâtı kuvvetli ve büyük olur. Göğsü, 
uylukları büyüyüp hüsn-i endâm hâsıl ederler. Fakat bu husûsda öyle ense-
ler, pazular yapacak kadar ileri gidilmez. Cimnastik ile kadınlar için hakîkî 
ve marazî bir nişâne-i atâlet olan ve bazen anânete ve su‘ûbet-i tevlîdlere 
sebebiyet veren şişmanlığın da önü alınır.

[564] "Bir dirhem et bin ayıp örter" nakarâtıyla semizliğin vücûda baş-
ka bir letâfet vereceğini ileri sürenler vardır.

Evet, bu pek doğru ise de şişmanlık haddini tecâvüz edince son derece 
bir za‘fiyet kadar sakîllik ve hastalık hâsıl eder. Garîbdir ki, atâlet-i mah-
zadan, anâsır-ı bedenin bîtâbîsinden ileri gelen şişmanlık bazı hanımlarca 
delîl-i sıhhat ve nişâne-i melâhat addedilerek başkalarına karşı medâr-ı 
fahr u mübâhât ittihâz edilmekdedir.

Hanım kızlar açık havâlarda oynamalıdırlar. Top oyunu, İngilizlerin kri-
ket ve tenisleri pek münâsibdir. Yalnız ip oyununun ileri derecesi çarpıntı 
getirir. Yüzmek, hem bir zevk ve keyif hem de sıhhate nâfi‘ bir mümâre-
sedir. Çünkü yüzmek sâyesinde bütün a‘zâ-yı beden muntazaman neşv ü 
nemâ bulur. Yüzmek bir hanım kız için en güzel ve en sıhhî bir cimnastik 
olduğu gibi aynı bedeni deniz veya nehir suyunun teʼsîrât-ı nâfi‘asından 
müstefîd eder. 
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[565] ELBİSE – NE GİYMELİ?

Elbise, sâika-i tabî‘ata tevfîkan bürûdet ve harâretden tahaffuz ve his-
siyât-ı ahlâkiyeye tatbîken tesettür fikriyle îcâd ve iʻmâl edilmişdir. Bugün 
bile kâbâil-i gayr-ı mütemeddinenin hayvân postlarına bürünmekde ve ib-
tidâî yerlerde ikâmet etmekde olmaları bunun delîlidir. Fikr-i tezeyyünün, 
tefrîk-i cinsiyetin, iʻlân-ı sürûr ve mâtemin elbisenin nev‘ ve şekline pek 
büyük bir teʼsîri olmuşdur. Her ırkın fikr-i îcâd ve kuvve-i mübdiʻasına, 
ikâmet eylediği iklîme, münâsebetde bulunduğu akvâm-ı mücâvireye göre 
eşkâl-i melbûsâtı da muhtelifdir. Bununla berâber her ırkın bir husûsiyet-i 
telebbüsiyesi vardır.

En eski olarak tanıdığımız elbise heyâkil-i Mısriye'de gördüklerimizdir. 
Mısrîlerde keten ve pamuk mensûcâtı maʻlûm idi. Bunlar cild-i hayvânât, 
evrâk-ı nebâtât ve kuşûr-ı eşcâr gibi şeyleri pek az kullanmışlardır. 

Mısrîlerde erkeklerden ziyâde kadınlar örtünürlerdi. Lâkin bilâhare As-
ya'dan gelen bazı rakkâseler gâyet hafîf ve hemen şeffâf elbise giyinmek 
âdetini Mısır'a idhâl eylediler. Bu şûh ve şehvet-âmiz elbiseyi ibtilâ-yı te-
zeyyünle rakkâselere bakarak ilk defa iktisâ edenler kibâr âilelere mensûb 
kadınlar idi. Mısrîlerde mâtem elbisesi de mevcûd idi. Peder ve mâderi 
veya yakın akrabâsından biri vefât edenin başı toprak ile örtülür veya ça-
mur ile sıvanır, göğsü ve yüzü pençelenip yırtılır, vücûdu ayaklara kadar 
uzanan [566] ve uçları göğüs üzerinde düğümlenen sâde bir libâs ile setr 
olunur ve böylece kendisi sokaklarda serseriyâne ve bî-hoşâne dolaştırılır 
ve bir âvâze-i bükâ-âmîz ile inletilip ağlatılırdı.

Kıyâfet-i mahalliyemizden: Bağdad
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Mısır'da her sınıf ahâlî başlarındaki husûsî libâs ve müzeyyenât ile 
tefrîk olunurdu. Hükkâmın başlarında da hiyeroglif hutûtuyla "hakîkat" ve 
"adâlet" kelimeleri muharrer bulunurdu.

[567] Kıyâfet-i mahalliyemizden: Trabzon

Fars-ı kadîmde kullanılan elbise uyluklar üzerinde kabarık, kolları ge-
niş, gâyet bol ve sarkık bir şey idi. Başucu arkaya bükülmüş kukuleta gibi 
bir şey ile setr edilir idi. Başka bir biçimde ise belin kemerle sıkılmış ve 
libâsın dizlere kadar inmiş olduğu görülüyor. Fars-ı kadîmde en ziyâde 
göze çarpan libâs bir nev‘ geniş pantolon idi ki, bunun paçaları [568] ba-
zen toprağa iner, bazen de dizlere kadar çıkan bir nev‘ çizmenin konçları 
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içine girerdi. Zâten pantolon Hindistan'dan Gal memleketine kadar yayılan 
aslen "Hindî-i Cermanî" bütün milel ü akvâmın libâs-ı mahsûsu idi. 

Kıyâfet-i mahalliyemizden: Arnavud - İşkodra

Bedâyi‘ ve sanâyi‘-i nefîseye fevkalâde bir meftûniyet bahşetmiş olan 
Yunanîler, efkâr-ı nezîhe ve hissiyât-ı bedî‘a ve rakîkalarıyla medeniyete 
pek büyük hizmetler etmiş olan bu kavm-i zarîf bittab‘ şekli latîf ve nesci 
hafîf elbiseye ibrâz-ı rağbet etmişdir. 

Yunanîlerdeki bu zarâfet-i telebbüse letâfet ve iʻtidâl-i iklîm ve mev-
ki‘in büyük bir dahli olsa gerekdir. Elbisenin nev‘ ve şekli me’lûf oldukları 
terbiye-i mâddiye ve bedeniyeye mâniʻ değildi. Bir kumaşı uzunluğuna 
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ikiye büküp içine girer, kapalı tarafına yapılan delikden kolunu çıkarır ve 
açık tarafının da yukarıki uçlarını omuzları üzerlerinden bir düğme veya 
halka ile rabt ederlerdi.

[569] Yunanîlerin işleme ve dantelaları ekseriyâ şimdiki Ankara ve ci-
vârından gelirdi.

İtalya'nın iklîmi, ahâlîsinin bünye ve mizâcı Romalıların zevk-şinâsâne 
ve san‘atkârâne olan câmelerine büyük bir teʼsîr ve nüfûz icrâ etmişdir. 
İbtidâları çarşaf gibi bir şeyle tesettür etmekle iktifâ olunurken bilâhare 
bâ-husûs imparatorluk devrinde birçok modalar, türlü türlü biçimler îcâd 
edilmişdir.

Kıyâfet-i mahalliyemizden: Arnavud - İşkodra
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Roma melbûsâtında renklerin en mergûbu, en kibârı erguvânî idi ki, 
o vakit bu rengin on üç kadar türlüleri vardı. Golvalar bir vakitler yün 
mensûcâtında gereği gibi ileri gidip çiçeklerle münakkaş ve hâreli ku-
maşlar iʻmâl ederlerdi. Golvalar Hıristiyanlığı kabûl edince râhibler uzun 
gömlekler giymeğe başladılar. Daha sonraları bu biçim libâs, sadaka ile 
te’mîn-i kifâf eden ve hayât-ı sefîlesine bakmayarak feylesof geçinen sey-
yâr bir takım kalender ve derbeder takımı tarafından kabûl edilmiş idi.

[570] Avrupa'da derebeylik devrinde elbisede ne zarâfet ne de zevk-i 
selîm kalmamış idi. Hemen mütemâdî bir ceng ü cidâl içinde yaşayan halk 
doğrudan doğruya tenlerine geçirdikleri ağır zırhları örtmek için her türlü 
müzeyyenâtdan ârî, uzun ve sâde bir gömlek giyer, başlarına da miğfer 
geçirirlerdi.

Kıyâfet-i mahalliyemizden: Çoban - Anadolu
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Melbûsât kurûn-ı vüstâ bidâyetinde yine eski tarzda idiyse de [571] 
sonraları başka bir biçime, modaya girmeğe başlamış idi. Hele sonraları 
hüsn-i tezeyyün ve sâika-i zevk-perestî o dereceye vardı ki, kadınlar tenâ-
süb-i bedenlerini herkese göstermek için libâslarına, bunu men‘e çalışan 
vâʻiz ve râhiblerin "cehennem pencereleri" tesmiye-i tehdîd-âmîziyle yâd 
etdikleri birçok delikler ve açıklıklar yaparlardı. 

Kıyâfet-i mahalliyemizden: Zeybek

On beşinci asr-ı Mîlâdîden iʻtibâren Almanya, Bohemya ve memâlik-i 
sâirede tarz-ı telebbüs Fransa'da cârî olan usûle göre büsbütün tebdîl ü 
tağyîr edilmişdir. Bugün garb tarz-ı telebbüsünün mebde’i hemen bu de-
virdir.

[572] Zamân geçtikçe elbisedeki bu tahavvülât ve tekemmülât pek ileri 
gitmiş, husûsuyla halkda meyl-i sefâhet ve hiss-i tezeyyün artdıkça artarak 
balo ve tiyatro esvâbı, sayd ve seyâhat elbisesi gibi tenevvü‘ât-ı müte‘ad-
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dide îcâd edilmişdir. Demek on altıncı asırda kurûn-ı vüstânın hitâmıyla 
elbisede moda hevesâtı zevâle yüz tutmuş ise de karn-ı ahîrde moda âsâr-ı 
tahrîbiyesini yeniden ve daha ziyâde bir şiddetle göstermeğe başlamışdır.

Bizim Osmanlıların tarz-ı telebbüsümüz de seneden seneye, münâsebât 
ve ihtilâtâtımız ileri gitdikçe birçok tahavvülâta uğramışdır. 

Geçen asrın ortalarına doğru garbın tarz-ı telebbüsünü kısmen âdât ve 
iklîmimize tevfîkan kabûl ederek evvelce pek mergûb ve mu‘teber olan o 
kolları ve hey’et-i mecmûʻası geniş pamuk ve hilâlî gömlekler, mintanlar, 
entâriler, cübbe ve latalar, şalvarlar, zıpkalar, poturlar, çetik mest ve pa-
buçlar, husûsuyla sof kablı kürkler, serâsere samur kürkler, sof ferâceler, 
selîmîler, kapaniçe yakalı kürkler, üst kaftanları, erkân kürkleri, muvah-
hidî yenli kürkler, ulemâya mahsûs beyâz ferve ve örf, abâyîler, serâser 
nîmtenler, yeşil atlas kaftanlar, envâ‘-ı hil‘ât-ı fâhire, kallâvîler, dîvân-ı 
mücevvezeler, üskûfler, şeb külâhlar, kafesî destârlar, enva‘-ı kavuk ve 
külâhlar, serâser kuşaklar, kemerler vesâir melbûsât-ı milliyemiz bugün 
hemen büsbütün terk olunmuşdur.

Bugün Memâlik-i Mahruse-i Şâhâne'de yerli ahâlî arasında zamân-ı ka-
dîm yâdigârı olmak üzere bazı husûsî tarz-ı telebbüs [573] mevcûddur. 
Arnavudların, Zeybeklerin, Lazların, Kürdlerin, Kastamonu, Adalar, Irak 
ve Suriye ahâlîsinin kendilerine mahsûs elbiseleri vardır. 

A‘sâr-ı kadîmeden beri milel-i muhtelifece ırka, tarz-ı ta‘ayyüşe, iklîme 
ve hissiyât-ı bedî‘a-şinâsâneye göre eşkâl-i mütenevvi‘ada iʻmâl olunan 
melbûsât her kavim ve milletçe de mürûr-ı zamân ile birçok tahavvülât ve 
tebeddülâta uğramış ve hattâ bir husûsiyet-i şahsiye alarak kıyâfât-ı ma-
halliye ve milliye meydâna gelmiş ve bu kıyâfât beyne'l-akvâm "alâmât-ı 
fârika" sırasına geçmişdir. Elbise tarz ve şekliyle milel ü akvâmı birbi-
rinden ayırd etdiği gibi her kavmin efrâdını da merâtib ve derecât-ı ic-
timâ‘iyesine göre tefrîk u temyîze hizmet etmişdir. İʻmâl ve isti‘mâli ister 
ihtiyâc-ı tahaffuz ve tesettürle, isterse sâika-i tecemmül ve tezeyyün ile 
olsun, câmenin edvâr-ı ibtidâiyeden beri eşkâlce, elvânca, vezâifçe aldığı 
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tenevvü‘ pek kesîr ve bunların hepsini ta‘dâd u beyân müte‘azzir ve mü-
te‘assirdir. 

Tarz-ı telebbüse akvâm-ı sâire ile peydâ-yı münâsebet ve ihtilâtın da 
büyük bir teʼsîri vardır. Beynelmilel ticâret ve siyâset sâikasıyla hâsıl olan 
bu ihtilât ve münâsebetin teʼsîriyle evvelleri bir kavim ve milletin mâ-bi-
hi't-tefrîkı sayılmış olan "kıyâfet-i milliyeler" bugün yavaş yavaş gâib 
olmağa yüz tutmuş ve hemen herkes aynı tarzda ve aynı modada elbise 
iksâsına başlamışdır.

Melbûsât germ ü serde, tabî‘î ve gayr-ı tabîʻî teʼsîrât hâriciyeye [574] 
karşı bedeni hıfz u sıyânet maksadıyla isti‘mâl edildiği cihetle îfâ etdiği 
hidemât-ı mühimmeyi nazar-ı dikkate alarak mâhiyet-i sıhhiyesini ta‘yîn 
etmeliyiz.

Derimiz havâdan müvellidü'l-humûza alarak hâmız-ı fahm hâlinde 
ihrâc ve neşretmek sûretiyle akciğerlerin vezâif-i teneffüsiyesini ikmâl 
ü itmâm ve ifrâz eylediği ter vâsıtasıyla da harâret-i bedeniyeyi ifrât u 
tefrîtden muhâfaza etmek üzere tanzîm eder. İşte giydiğimiz elbise derimi-
zin bu vezâifini tas‘îb veya men‘ ederse sıhhatimize muzır, teshîl ederse 
muvâfıkdır!

Kıyâfet-i mahalliyemizden: Haleb
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O hâlde evvelâ giyilecek elbiseden gazlar geçebilmeli ve vücûdumuza 
gevşek bir sûretde muntabık olmalıdır. Elbise bedeni sıkar ve gayr-ı kâbil-i 
nüfûz olursa cildin teneffüsünü men‘ etdiği gibi kanın bedenin etrâf u evc-
lerinde muntazaman deverân u cevelân [575] etmesine de engel olur. Bir 
de elbise îcâbında teri iyice ve ziyâde emebilmelidir ki, vukû‘a gelecek 
tebahhurâtın teʼsîriyle bedenimizdeki sıcaklığın, harâret-i garîziyemizin 
birdenbire tenâkusuna sebebiyet vermesin. Elbise havâ-yı hâricînin sath-ı 
bedenimize doğrudan doğruya olan teʼsîrâtını da men‘ ederek harâret-i ta-
bî‘iyemizi 36,5º-37º arasında sâbit tutabilmelidir.

Elbise bedenimizi örgüleri arasında hıfz etdiği havânın mikdârıyla mü-
tenâsib bir tarzda sıcak tutar. Havâ esâsen harâreti nakletmediğinden elbi-
senin nesci arasında bulununca harâret-i garîziyenin birdenbire ve çarça-
buk ziyâ‘ına mâni‘ olarak bedeni sıcak tutar. Elbisenin örgüleri arasında 
havâ bulunmasaydı elyâf melbûsât, harâret-i garîziyemizi serî‘an havâ-yı 
hâricîye naklederek bedenimizi soğutup dururdu. Demek, esâsen bedemiz 
elbiseyi ısıtmıyor. Elbisenin edeceği hizmet, i‘mâl edildiği mâddenin cin-
sine göre harâret-i bedeniyemizin ziyâ‘ ve sür‘at-i intişârına mâni‘ olmak-
dır. 

Hikmet-i tabî‘iyede bir kâ‘ide var: "Hâr veya bârid her cisim, derûnuna 
mevzû‘ olduğu vasat-ı muhîtin harâretiyle tesâvî ve tevâzuna mecbûrdur". 
Meselâ içlerini kaynar su ile doldurduğumuz üç şişeden birini yünden, 
öbürünü de pamukdan ma‘mûl bir bez ile örtelim. Üçüncüsünü de öyle-
ce örtmeksizin bırakalım ve hepsini birden bir masa üzerine koyalım. Bir 
müddet sonra üçüncü şişenin büsbütün soğumuş, hâlbuki pamuk beziyle 
örtülen şişenin biraz sıcak, yün ile örtülenin ise büsbütün sıcak kalmış ol-
duğunu görürüz. Bir de aynı hacimde birer buz parçasını bu [576] bezler-
le saralım ve bir buz parçasını da öyle açık bırakalım. Bir müddet sonra 
örtülmeyen buzun tamâmen eridiğini ve pamuk bezdeki buz ziyâdesiyle 
küçüldüğü hâlde yün beze sarılmış olan buz parçasının aynı hacimde kal-
dığını görürüz. Demek oluyor ki, yün mensûcât harâret-i bedeni pamuk ve 
ketenden daha iyi bir sûretde muhâfaza ediyor. Bir kumaş ne kadar kalın-
ca, gevşekçe, hafîf ve seyrekçe dokunursa o kadar sıhhî ve münâsib olur.
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Kaynar su ile memlû toprak üç şişeden biri yün, diğeri pamuk, öbürü de keten 
bir kumaş ile sarılsa yün ile sarılı olanda su sıcaklığını muhâfaza eder.

Pamuk bir bez ile sarılı olan buz pek çabuk eridiği hâlde yün kumaş içinde olan 
buz epey bir zamân kalır.

Binâenaleyh kış ve yaz melbûsâtımızın esâsı yün olmalıdır. Aynı günün 
gece gündüz harâreti pek farklı olan meselâ gündüzü cehennem-âsâ sıcak 
iken gecesi şevâhıkî kar ile mestûr cibâlin bürûdet-i müncemidesini andı-
racak kadar soğuk olabilen Ceziretülarab ve Afrika ahâlîsi nazar-ı dikka-
te alınırsa hemen çırıl çıplak derecede olan vücûdlarının üzerine atdıkları 
hafîf ihrâmlarla bu kadar mütefâvit [577] harâret ve bürûdete nasıl taham-
mül-yâb olabildikleri anlaşılıyor. Hakîkat, Arablar bu kadar basît bir libâs 
ile nasıl oluyor da vücûdlarını muhâfaza edebiliyorlar? Tamâmen yünden 
ve pek gevşek olarak dokunmuş olan ihrâm şöylece atıldığı zamân vücûd 
ile kendi arasında kalan ve harâret-i bedenin teʼsîri ile ısınan havâ tabakası 
ve dokumalar arasındaki havâ, harâret-i garîziyenin hârice intikâl ü in-
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tişârını men‘ ediyor. Yünün bu hâssa-i memdûhasından başka mensûcât-ı 
sâireden ziyâde suyu massetmesi de vardır. Bir gün üzerinizde yün, başka 
bir gün de pamuk veya keten elbise olduğu hâlde aynı şiddetde bir yağmu-
ra tutulsanız ve aynı müddet yağmur altında kalsanız birinci defasında az, 
ikinci defasında ise ziyâde ıslanmış olduğunuzu görürsünüz. Çünkü yün, 
suyu kendi nesci arasına cezb ve massederek vücûda kadar vusûlünü men‘ 
eder. Bir de yündeki su pamuk ve ketendeki sudan daha ağır bir sûret-
de tebahhur eder ve bu sûretle nisbeten şiddetli soğuk almalarının önünü 
alır. Zâten soğuk almalar, nezleler dahi çok defa şiddetli bir terleme veya 
yağmurla ıslanmayı müteʻâkib görülmüyorlar mı? Islanan elbisenin suyu 
bedenin harâreti teʼsîriyle tebahhur eder. Buhâr hâline geçen ecsâm ise 
temâsda bulundukları cisimlerden harâret alarak o cisimlerin teberrüdüne 
sebeb olur. Hâlbuki bir yün kumaşdaki ıslaklık, ister yağmurdan isterse 
terden olsun, pek ağır tebahhur edeceğinden harâret-i garîziyeyi sür‘at ve 
şiddet ile ref‘ edemez. İşte bu sâyede yün elbise giyenlerde soğuk algınlığı 
husûle gelmez.

Bu hâle nazaran nezleye müsta‘id olanlarla san‘atları îcâbâtından [578] 
olarak tehâlüf-i derece-i harârete, ifrât ve tefrîte ma‘rûz bulunanlar içlerine 
yün libâs veya fanila giymelidirler.

Yalnız şu var ki, bu kadar havâss-ı 
müfîdeyi, husûsuyla emip çekmek 
hâssasını câmi‘ olan yün çabuk kir-
lenir, yağlanır. Binâenaleyh yün mel-
bûsât, husûsuyla tene giyenler sık sık 
tathîr edilmezse dokumaları, aralık-
ları tıkanarak kendilerinden bekle-
nen fâide görülemez.

İç Çamaşırı
Gömlek, don ve çorabdan ibâret-

dir. Yünün pahâlı olması ve sık sık 
yıkanmağa muhtâc olması hasebiyle 
çamaşırımız hemen dâimâ pamuk ve 
ketenden iʻmâl olunmakdadır. Zâten 
de cildin [579] vezâifini bi-hakkın Asya-yı Vüstâ ahâlîsinden
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îfâ etmesi için çamaşırların sıkıca değiştirilip temizlenmeleri lâzımeden-
dir. Pamuk ve ketenden ma‘mûl mensûcât massetdikleri teri pek çabuk 
buhâr hâline getirdiklerinden bazı ahvâlde husûsuyla yazın pek ziyâde ter-
lenmediği zamânlarda giyilmeleri hoş olur.

Mançuri ahâlîsinden

Avrupa'da kılları ters tarafa olmak üzere kürk giyilmekde ise de, mem-
leketimizde husûsuyla Kafkasya, Tataristan ve Rusya'nın bazı kıta‘âtı gibi 
soğuk yerlerde kürkler kılları cilde müteveccih olmak üzere giyilmekde-
dir. Cilde doğru müteveccih olan kılların aralıklarında birçok havâ buluna-
cağından kürkler vücûdu en ziyâde sıcak tutmağa hizmet eden melbûsât-
dandır.
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Memleketimizde isti‘mâli günden güne tezâyüd eden muşamma‘ [580] 
(kamisle) dediğimiz melbûsât, yukarıda beyân etdiğimiz gibi ensâcı ara-
sında sıhhate bu derece nâfi‘ olan havâ ile memlû hâlâya kauçuk denilen 
lastik mâddesi ile doldurulup "gayr-ı kâbil-i nüfûz" bir hâle ifrâğ edilmiş 
akmişeden ma‘mûldür.

Balıkçı ve kayıkçılarımızın taşıdıkları muşamma‘lar ise eridilmiş bal-
mumuna batırılmış bezlerden i‘mâl edilmekdedir. Hâlbuki bu gibi mel-
bûsât büsbütün gayr-ı kâbil-i nüfûz olduklarından vezâif-i cildiyeyi tas‘îb 
hattâ ibtâl ederler. Bir kamisle giyip de bir müddet şöylece yürüseniz, yo-
rulacak derecede bir eser-i isti‘câl göstermediğiniz hâlde bile kan tere bat-
dığınızı hissedersiniz.

İşte bu hâl, bu eser tebahhurât-ı cildiyenin hârice def‘ olamayıp terâküm 
etmesinden ve cild tarîkıyla husûle gelen mübâdelât-ı gaziyenin sektedâr 
olmasındandır. Terin, rutûbetin bu yolda sath-ı cildîde terâkümü, dâimî sû-
retde husûle gelmesi lâzım gelen mübâdele-i gaziyenin bu vechile inkıtâ‘ı 
devâm etdiği hâlde sıhhati ihlâl eder.

Binâenaleyh muşamba/muşamma‘ların isti‘mâllerini yalnız yağmur 
yağdığı zamâna hasretmeli ve isti‘mâli hâlinde de kolsuz ve geniş olanları 
intihâb eylemelidir.

Melbûsâtın levn ve şekli mevsime ve kullanacak adamın sinnine göre 
olmalıdır. Meselâ oldukça müsin olanlarda harâret-i garîziyenin husûlü o 
derece fa‘âlâne değildir. İhtiyârların bedenleri intifâya yüz tutmuş, yeni 
doğan çocukların uzviyetleri henüz işti‘âle başlamış birer menba‘-ı harâret 
gibidirler.

Bu sebebden nâşi, hayât-ı beşeriyenin bu iki nihâyetinde bulunan be-
denlerin sıcak tutucu [581] melbûsât ile setr edilmeleri elzemdir. Bununla 
berâber, çocukları sıcak tutmak fikriyle kaba ve kalın elbise ile harekâtdan 
mahrûm etmemelidir. Çünkü çocukların hararet ve kuvvetleri harekât ve 
idman ile husûle gelmekdedir.
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Korse: Kadınların cenderesi

Dâimâ boyun atkıları kullanmak, boynu mendillerle sarmak [582] âde-
ti, boğaz hastalıklarının esbâbındandır. Yüz, boyun, el gibi uzuvları soğu-
ğa alıştırmalıdır.
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Balinadan ma‘mûl sert korseler kadar vücûdu iz‘âc ve sıhhat ve hayâtı 
ızrâr eden bir şey tasavvur edilemez. Korsenin sûisti‘mâliyle âdetâ cen-
dereye konmuş bir vücûdda tamâmiyet-i vezâif-i aʻzâ aranamayacağı gibi 
râhat ve huzûr da yokdur. Fakat moda, bu fikr-i sâbit-i marazî, bu sâika-i 
taklîd birçoklarını her türlü insilâb-ı râhata, her nev‘ ezâya tahammül etdi-
riyor. Çâr u nâçâr modaya teba‘iyet belâsını çektiriyor. Böyle sert bir kor-
senin sûisti‘mâli ile kim bilir ne kadar zarîf ve nâzenîn kadınların belleri 
arı beli gibi "pamuk ipliği"ne dönmüş, sadrları küçülmüş, karınları âdetâ 
avuç içi kadar kalmış; artık böyle ezik bir şukûfe-i nâzikterin semere-i 
rahîk-ı talʻdâr neresine sığacak?

Korse yumuşak olur ve iʻtidâl dâiresinde kullanılırsa bedenin şekl-i ta-
bî‘î-i zarîfini, âheng ü tenâsübünü ihlâl şöyle dursun, bilakis muhâfaza ve 
tezyîd eder.

Kunduralar da şimdiki moda gibi dar ve sivri burunlu olmalı. Maʻlûm 
ya "ayakkabısı dar olanın dünyâ başına zindân kesilir" derler!

Kunduralar uzun bir müddet meşy ü harekete müsâʻid olmak ve sıhhî 
bulunmak için şerâit-i âtiyeyi câmi‘ olmalıdırlar: 

1-Yumuşak olup ayağa iyice yerleşmeli ve harekâta mâni‘ olmayacak 
derecede eğilip bükülebilmelidir.

[583] 2-Oldukça geniş olmalıdır ki, ayağı tazyîk ederek nasır falân yap-
masın, kanın deverân u cevelânına mâni‘ olmasın.

3-Pek ziyâde geniş de olmamalı. Çünkü bu yolda yapılmış kunduralar 
çok defa ayak burkulmalarına sebeb olurlar. 

4-Taşların sademâtından ayakları muhâfaza için tabanları kalın, ökçele-
ri de geniş, düz ve alçak olmalıdır. 

5-Kunduralar umûmiyetle gayr-ı kâbil-i nüfûz olmalıdır ki, ayaklar ıs-
lanıp üşümesinler ve bu sebeble nezleler ve soğuk algınlıkları meydâna 
gelmesin.
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[584] MERHÛM MUʻALLİM HÜSEYİN REMZİ BEY

Tabâbet ve lisân-ı fennîmize hemen daha bidâyet-i teessüsünde iken 
hidemât-ı cezîle ve mebrûrede bulunan ebrâr-ı etıbbâdan biri de Mu‘allim 
Doktor Hüseyin Remzi Bey merhûmdur.

Hüseyin Remzi Bey, bir hayli zamânlar mekâtib-i âliyemizde ilm-i hay-
vânât ve tatbîkâtını kendisine mahsûs bir belâgat-ı mümtâze ile tedrîs eyle-
diği gibi çiçek aşısı ihzârına mahsûs olmak üzere küşâd olunan Telkîhhâ-
ne-i Şâhâne'nin hüsn-i te’sîs ve idâresine hidemât-ı cezîlede bulunmuşdur.

Hüseyin Remzi Bey merhûm. 1255-1314 [1839-1896] sene-i Hicrî

Merhûmun âsâr-ı muhtelife-i tıbbiyesinden sarf-ı nazar hıfz-ı sıhhatin 
en mühim mesâilini halk arasında ta‘mîm etmek maksad-ı insâniyet-per-
verânesiyle neşreylediği âsâr-ı kalemiyesi nâm-ı mübârekini her zamân 
rahmet ve hayır duʻâ ile yâd etdirecek kadar müfîd, nâfi‘ ve şâmildir.

Hüsn-i ahlâk, belâgat-ı beyân, hürmet ve muvâzabet-i vazîfe, sa‘y-i 
dâimî-i fikrî gibi birçok evsâf-ı âliyeyi hâiz olan bu mu‘allim-ı muhtere-
min meziyât-ı mahsûsası herkesçe müsellem olup hattâ halkça kendisine 
"Evliyâ Hüseyin Bey" nâmıyla yâd edilegeldiği ve fazl u irfânının derece-i 
bâlâ-terînine kazandığı şöhret-i muhikka en mukni‘ ve en celî bir burhân 
olduğu cihetle medâyihi sadedince uzun uzadıya bast-ı makâlden ihtirâz 
eder ve o hâce-i mükemmelimizin nâm-ı âlîsini her zamân rahmet ve hür-
met ile yâd ederiz.
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[585] MERHÛM MUʻALLİM MÜNİR BEY

Zamân-ı tahsîl ve tederrüsde te’sîs-i âşinâî ve uhuvvet etdikden sonra 
vedâʻ ve ziyâ‘-ı ebedîsiyle hâlâ bile dâğdâr olduğum çehrelerden biri ve 
belki birincisi ve en mübecceli refîk-i mesâʻî ve efkârım merhûm Doktor 
Münir Bey'dir. 

Münir Bey'den ayrılalı on, on bir seneyi tecâvüz etdiği hâlde o mûnis ve 
necîb sîmânın bütün hutût-ı bedî‘ası, o zengin ve müstesnâ dimâğın bütün 
tecelliyât-ı âliyesi el-ân pîş-i nazar ve idrâkimde duruyor zannediyorum. 
Talebelik, meslekdâşlık, muʻâvinlik, hocalık gibi vezâif-i mütenevvi‘a es-
nâsında muvâneset ve insâniyetinin cidden meftûnu olduğumuz ve kendi-
sini dâimâ çalışkanlık, ulüvv-i tefekkür, ıttırâd-ı hayât, hüsn-i tetebbu‘ gibi 
meziyât-ı nâdire ile muttasıf ve mümtâz gördüğümüz bu muhterem arka-
dâşımıza ömr-i hucestesi vefâ ede idi, tedrîsât-ı nıhrîrânesinden tabâbet-i 
memleket pek çok istifâde eder idi.

Muʻallim Münir Bey merhûm. 1274-1323 [1757-1905] sene-i Hicrî

Bugün bile eyâdî-i istifâdede gezen "müfredât-ı tıb ve fenn-i tedâvî", 
"kimyâ-yı uzvî" ve "fenn-i ispençiyârî dersleri" gibi âsâr-ı ilmiyesi mürûr-ı 
zamân ile eskimek bilmeyen müstesnâ ve nadîde muhalledâtdandır. Münir 
Bey'in ders takrîrindeki üslûb-ı ifâdesi ise kalemindeki fasâhat ü cezâletin 
kat kat fevkinde idi. 
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Henüz kendisinden birçok meâsir-i ilmiye ve meslekiye beklenilecek 
bir zamânda ufûl eden bu genç ve muktedir mu‘allimin gaybûbet-i ebe-
diyesi tabâbet-i Osmaniyemiz için gayr-ı kâbil-i telâfî bir ziyâʻ-ı azîmdir.

Hiç olmaz ise bu seneki Nevsâl'e resmini derc etmekle hakkındaki 
pâyânsız ve ebedî hürmet ve muhabbetimi ızhâr etmek ve bu yüzden ol-
sun, bir şemme-i sabr u tesliyet bulmak istiyorum.

[586] HASTAYA NASIL BAKMALI?

Tabîb her vakit hastanın yanında duramaz. Hâlbuki hasta dâimî bakıl-
mak ister. Hastaya bakmanın tabâbet-i hâzırada mühim bir mevkiʻi, ehem-
miyet-i azîmesi; edilecek ihtimâm ve takayyüdün edviye-i müessire kadar 
iktisâb-ı şifâda dahl ü teʼsîri vardır. Denebilir ki, üzerinde ameliye-i cerrâ-
hiye icrâ edilmiş bir hastanın tâli‘-i hayâtı, çâre-i halâsı âdetâ bakan zâtın 
dirâyet ü ehliyetine, sadâkat ü himmetine tâbi‘dir.

"Maraz ziyâde vahîm, hasta pek düşkün, tabîb nâ-ümîd idi. Evlâdları 
bin türlü ihtimâm ve takayyüd ile fen dâiresinde ol derece iyi bakdılar 
ki, marîz nihâyet şifâyâb oldu." Şu cümlenin mutazammın olduğu hakîkat 
pek büyükdür. Evet, hastaları çok defa bir mevt-i muhakkakdan kurtaran 
fedâkârâne ihtimâmâtdır. İhtimâm ve takayyüd marazı mağlûb edemese 
bile hiç olmazsa yalın ıztırâba sükût-ı meyyitâne ile düşüp serilekalmış 
olan ser-i elemnâka biraz râhat ve sükûnet verir. 

Hastaya fen dâiresinde bakılmazsa edilen tedâvî de o kadar kâr-ger-i 
teʼsîr olmaz. Belki de çok defa olduğu gibi semeresiz kalır. Hüsn-i ih-
timâm, edviyeden edilen istifâdeyi tezyîd ve aynı zamânda âdetâ bir devâ-
yı mahsûs gibi de teʼsîr eder. Bizde çok defa efrâd-ı âile hastaya nasıl 
bakılacağını maʻa't-teessüf bilmezler. Hastabakıcılık ise bugün âdetâ bir 
"fen", bir "san‘at" [587] sırasına girmiş olduğundan hastaları tehlikeye ilkâ 
etmekden ise husûsî bakıcılara terk ve tevdî‘ etmelidir.

Hastabakıcıların kadın olmaları her hâlde müreccahdır. Çünkü pek şid-
detli hummâlarla bî-karâr işti‘âl ve ihtirâk edip âdetâ bir avuç remâd hâline 
münkalib olmaya ramak kalmış, evcâ‘-ı şedîde ve medîdenin teʼsîri ile bir 
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hâl-i ye᾽s ve nevmîdîye düşmüş olan hastalara bir kadın sözü, nevâzişkâr 
bir kadın eli en müsekkin bir devâ ve en emîn bir vâsıta-i tesliyet-bahşâdır. 
Kadın şefkat ve merhametin, sabır ve hilmin misâl-i mücessemidir. Bir 
erkek hiçbir vakit fıtraten kadın derecesinde şefîk ve rahîm, cesûr ve halîm 
olamaz. Bir mâder ile bir pederin evlâdlarına karşı gösterdikleri muhabbet 
ve şefkat arasındaki fark maʻlûmdur. 

Günlerce âteşler içinde yanıp zaʻf u hüzâle dûçâr olmuş, tâb ü tüvândan 
düşmüş hastaların melâmih-i vechiyelerine, rûy-ı hazînlerine intibâ‘ eden 
infiʻâlâta dikkat edilirse, kudret ü kuvvetden düşen gözlerinde bir maʻnâ 
aransa bu zavallıların nasıl bir arzû-yı şedîd, ne kadar büyük bir tehâlük 
ile bir rûy-ı şefkat-perverden iltifât, bir dest-i nevâzişkârdan muʻâvenet 
bekledikleri ve kendilerine in‘itâf eden bir meyl-i nazardan ne büyük bir 
haz ve zevk duydukları kolayca anlaşılır.

Maʻa't-teessüf müte‘allim, san‘at-âşinâ hastabakıcılarımız az ve olan-
ların çoğu da matlûba gayr-ı muvâfıkdır. Bazı âileler hastalarını Fransız 
veya Alman hastabakıcılarına tevdî‘ ediyorlar. Hâlbuki onlar hastaya ne 
kadar ihtimâm etseler lisânımıza vâkıf [588] olmadıklarından hastanın her 
arzusunu anlamaz ve hissiyât-ı şefkatkârânelerini hastaya bildirerek mat-
lûb vechile tesliye edemezler. İşte bu husûsu nazar-ı dikkat ü ihtimâma 
alarak beş sene evvel Umûm Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâne Nezâret-i Celî-
lesi'ne takdîm etdiğim lâyihada memleketimizde kadınlardan müte‘allim 
hasta yetiştirmek için şimdilik ebe şâkirdânına devâm etdikleri iki sene 
zarfında fenn-i kıbâleden başka hastabakıcılık fenninin de tedrîs edilmesi 
münâsib olacağına dâir ma‘rûzâtım tasvîb buyurulduğu cihetle o zamân-
dan beri velev nazarî olsun, oldukça vâkıf-ı san‘at hastabakıcılar, ebeler 
yetiştirmeğe muvaffak olduk. Fakat bunların mümârese ve ameliyât ile 
ikmâl-i tahsîl ve tezyîd-i maʻlûmât etmeleri elzemdir. Çünkü hastabakı-
cılar nazariyâtdan ziyâde ameliyâta alıştırılmalı, teşrîh ve fizyoloji gibi 
derslerle izâ‘a-i vakit etmekden ise tatbîk ve isti‘mâl-i devâ, muhâfaza-i 
marzâ için icrâî ve amelî ne varsa onları taʻlîm etmeli, yani hastabakıcı 
dershânede değil, hastahânelerde hastaların yatağı başında, tecrübe-dîde 
ve kâr-âzmûde hastabakıcılarının maʻiyyetinde çıraklıkla yetiştirilmelidir. 

Hastahânelerde acemî bir hastabakıcının âsâr-ı cehâleti hissolunmaya-
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bilir. Zîrâ hatâsı kâr-âşinâ, eski bir hastabakıcı tarafından setr ve ıslâh olu-
nur. Hâlbuki şehirde, âile nezdinde iş böyle değildir. Şehirde hasta başında 
yalnız bir hastabakıcı bulunur. Tabîb de her istenildiği zamân gidemez ki 
hastabakıcıyı usûl-i takayyüd ve ihtimâmda idâre etsin.

Umûmiyetle hastabakıcıların endâmları mütenâsib, muʻâmele[589]leri 
nâzikâne, huyları iyi, hâtır-şinâs ve latîfe-gû olmaları lâzımedendir. İyi bir 
hastabakıcının evsâfı sabır ve tahammül, hilm ü mülâyemet, rikkat ü dik-
kat, aldığı evâmir ve tatbîk olunacak tedâbîrde noktası noktasına hareket, 
nezâfet, şetâret ve sevimlilik olmalıdır. Hastalığı îcâbâtından olarak hasta 
ekseriyâ hadîd ve titiz olur. Etrâfındakilere haksızca, insâfsızca muʻâmele 
eder. Hastabakıcı bu gibi ahvâlde dâimâ sükûnet ve sabır ve mülâyemet ile 
mukâbele ederek hastanın hiddetini teskîne çalışmalıdır. Bir hastabakıcı 
hiçbir zamân bakdığı hastaya hiddetle, iğbirârla cevâb vermemeli, kerâhet 
ve nefret ile muʻâmele etmemelidir. Hastayı yatırıp kaldırırken, sütünü, 
ilâcını içirirken katʻiyen hiçbir nefret ve adem-i memnûniyet eseri göster-
memeli. Bir hastayı karşısında sevimli, şen ve şâtır bir yüz görmek kadar 
hiçbir şey memnûn edemez. 

Tecrübesiz bir hastabakıcı ayaklarının ucuna basarak yürür, fısıldaya-
rak konuşur, karyolaya dayanır. Durmaksızın kımıldanır, lüzûmsuz yere 
isti‘câl göstererek sandalyeye, kanapeye vesâireye çarpar. Hâlbuki tecrü-
be-dîde bir hastabakıcı ne bî-lüzûm isti‘câl ne de fazla batâet göstermeye-
rek usûl ile yürür. Harekâtında görülen patırtı hissolunmaz. Sadâsına ne 
sâmi‘ayı iz‘âc edecek kadar şiddet ne de anlaşılmayacak derecede hiffet 
vermez. Hastanın karşısında, gözü önünde durur. Ta ki hasta kendisine bir 
şey söylemek için başını kımıldatarak râhatsız olmasın.

İyi bir hastabakıcı hastasını muhtâc olduğu şeye intizârda [590] bırak-
maz, acele etmeksizin çeviklik ve faʻâliyet gösterir. Harekâtını iyice ta‘yîn 
eder ve ne yapacağını bilir. Böyleleri hakkında "eli pek hafîfdir" taʻbîr-i 
ma‘rûfu kullanılır ki, pek doğru ve yolunda söylenilmiş bir sözdür. Bu gibi 
hastabakıcılar, dâimâ dikkat ü ihtimâmları ile yed-i şefkatlerine tevdî‘ ve 
teslîm edilen hastaların iʻtimâdlarını celb ederler.
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Hamidiye Etfâl Hastahâne-i Âlîsi Tabîb-i Sânîsi Mîralây izzetlü Nuri Beyefendi
M. le Dr. Noury Bey

Hastabakıcılar zîr-i takayyüd ve ihtimâmlarına aldıkları hastalardaki 
meşhûdâtlarını iyice zabt ve her nev‘ a‘râz u alâim-i evveliye-i maraziyeyi 
kaydedebilmelidirler. Meselâ hastanın derece-i harâretini, nabzını, kay ve 
ishâli, kan gelmesini, çırpınmayı, sayıklamayı vesâir bu gibi a‘razı taht-ı 
müşâhedede bulundurmalı, bevlin yirmi dört sâ‘atlik mikdârını, def‘-i 
tabî‘înin aded ve keyfiyâtını da zabt ve kayıd ile tabîbe irâʼe etmelidir. 
Hastaya bakan, hastalığın a‘râzını, hastanın şikâyetini ve geceleri ne yol-
da ve ne kadar uyuduğunu unutmayıp tabîb-i müdâvîye söylemelidir. İşte 
tabîb bu bir sürü maʻlûmât sâyesinde marazın nev‘ ve şeklini, sûret-i sey-
rini, marîzin hâlini ve hastalığa derece-i mukâvemetini tamâmıyla ta‘yîn 
ve ona göre [591] edviye-i lâzımeyi tertîb ederek vesâyâ-yı münâsibede 
bulunur. Bu gibi maʻlûmâtın ve hasta başında bir sûret-i sahîhada alınan 
müşâhedâtın tedâvî ve teşfiye husûsunda dahl ü teʼsîr-i azîmi vardır. Taht-ı 
müşâhedesinde bulunan hastada bir araz u alâmet zuhûrunda işin ehemmi-
yetini tecrübesi, görgüsü sâyesinde iyice anlayan bir hastabakıcıyı tabîb 
kemâl-i dikkat ve memnûniyet ile dinler. Hâlbuki pek âşikâr sûretde zuhûr 
eden a‘râz u alâimi müşâhededen âciz olduğu hâlde kendi efkâr-ı indiye ve 
hurâfiyesini anûdâne beyânda ısrâr ile teşhîs-i maraza kadar kalkışan ukalâ 
dümbeleği hastabakıcılar aslâ dinlenilir derdlerden ve tahammül olunur 
belâlardan değildir. Böylelerinin sağlıkçı kocakarılardan farkları yokdur. 
Bu vazîfe-nâşinâslar hadlerini tecâvüz ederek hekîmlik taslamağa yeltenir 
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ve çok defa hekîme hekîmlik satmak gibi bir hareket-i küstâhânede bulun-
mağa cür’et ederler. 

Hamidiye Etfâl Hastahâne-i Âlîsi etıbbâsından Bakteriyolog Mîralây Fuad 
Beyefendi

M. le Dr. Fuad Bey

Hastaya bakanın vazîfesi tabîbe, emirlerini icrâ etmek sûretiyle muʻâ-
venet etmekdir. Yoksa beyân-ı fikir ve mütâlaʻaya hiçbir salâhiyeti yok-
dur. Tabîbe tamâmıyla itâʻat etmesi şart ve mutlakdır. Tabîb-i müdâvînin 
vesâyâ ve tedâbîrini iyice anlaması lâzımdır. Vesâyâ-yı etıbbâyı tağyîr u 
tebdîle veya kâmilen bir tarafa bırakarak efkâr-ı [592] kâsırânesince tat-
bîk-i müdâvâta kalkışan hastabakıcılar nâdir değildir. Etıbbâ bu gibi hâl-
leri aslâ kabûl etmeyerek hemen o anda hastabakıcının tebdîlini taleb et-
melidir. Çünkü bu yüzden bir vak‘a-i müessife veya ârıza-i fecî‘a zuhûra 
gelirse, mâddeten ve maʻnen mes’ul olacak yine tabîbdir. 

Bazı bakıcılar, tabîbin sûret-i tedâvîsini, vesâyâsını hastalar yanında 
tenkîde kalkışmak had-nâşinâslığında bulunurlar ki, bu hâl tabîb hakkında 
adem-i iʻtimâdı, sûret-i tedâvî husûsunca da adem-i emniyeti mûcib olur. 
Bundan ise müteessir ve mutazarrır olacak yine hastalardır. Çünkü şifâyı 
te’mîn eden esbâbdan biri de devâya ve sûret-i tedâvîye emniyet etmekdir.

Hastabakıcı efrâd-ı âile ile münâsebeti pek de ileri götürmemelidir. 
Ahvâl-i marîz hakkında vukû‘ bulacak istifsârâta kendince re’y vermek-
den ziyâde tabîb-i müdâvînin fikrini tekrâr etmeli ve her hâl ü hareketde 
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ihtiyâtkâr davranmalıdır. Hastabakıcılar da esrâr-ı tabâbete mahremdirler. 
Bakdıkları hastadan bilâhare hiçbir vechile bahsetmemeli ve ihfâsı lâzım 
olan ahvâli ketm ve setr etmelidirler. Tabîb, hastabakıcının biraz geveze 
olduğunu bilirse ona ilk tenbîhi "hıfz-ı lisân" ve "kasr-ı kelâm" olmalıdır.

Şurasını da unutmamalıdır ki, hastabakıcıların vezâifi pek ağır ve he-
men her zamân tahammül-fersâdır. Terennümâtı âh u enîn olan ve âlâm u 
ıztırâbâtının teʼsîri ile bî-karâr müz‘ic ve belki de gayr-ı kâbil-i icrâ işler 
gördürmeğe kalkışan hastalar içinde sirâyete ve her nev‘ mehâlike ma‘rûz 
kalarak uyku ve râhatı nefsine harâm edercesine bir ihtimâm-ı rahîmâne ve 
hâtır-nüvâzâne ile çalışmak, iʻtirâf edelim ki, kolay bir şey değildir.

[593] Hastalar hemen dâimâ hodgâm ve etrâfındakileri ta‘zîbe mühey-
yâ ve âmâdedirler. Meselâ hastabakıcının bir-iki lokma bir şey yemek için 
odadan uzaklaşmasını çok gören ve bunun için söylenip duran hastalar pek 
çokdur. Hâlbuki hastaya bakan iyi yiyip içmez ve münâsib mikdâr uyuyup 
istirâhat etmezse bi'z-zarûre vazîfesini lüzûmunca îfâya muktedir olamaz. 
Hastabakıcıya yatmak, istirâhat etmek, elbisesini değiştirmek için ayrıca 
bir oda tahsîs edilmesini etıbbâ âileye tavsiye ve beyân etmelidirler.

Haydarpaşa Hastahânesi ve Zabtiye Merkez Hastahânesi Operatörü 
Kâimmakâm izzetlü Nâfiʻ Bey

M. le Dr. Nafi Bey
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Bir hastabakıcının vezâif-i müşkilesi, ehemmiyet-i hidemâtı nazar-ı 
dikkate alındığı hâlde bu bakıcılık san‘at-ı dakîkasının ne derecelerde 
şâyân-ı takdîr ve tebcîl olduğu kolayca teslîm edilir. Binâenaleyh hastaba-
kıcılarda menfaʻat-i mâddiyeden ziyâde hidemât-ı insâniyet-perverâneyi 
düşünen ve ona vakf-ı vücûd eden fedâkârân-ı vazîfeden sayılırlar. Zâten 
istihsâl olunan fâide-i mâddiye de ne kadar nâçîzdir! Bir-iki mecidiye için 
böyle ağır, müşkil, hatar-nâk bir iş görülebilir mi? Hulâsa, hastabakıcılık 
en hüzn-âver bir meşgale ve pek sıkıntılı bir san‘atdır. Bakıcılar her dâim 
mesâib-i tabîʻiye-i beşer karşısındadırlar. O zavallıların kalbleri âlâm-ı be-
şerin ma‘kes-i dâimîsidir.

[594] Biraz da hastaya nasıl bakılacağından bahsedelim: Efrâd-ı âile-
den biri ciddî ve sârî bir hastalığa yakalandığı vakit hemen ayrıca bir oda-
ya nakledilmeli ve derʻakab ya bir hastabakıcı tutmalı veya efrâd-ı âileden 
biri bu hizmet-i husûsiyeye ta‘yîn edilmeli ve bu vechile efrâd-ı sâire-i âile 
hasta ile ihtilâtdan men‘ olunmalıdır. Hasta için evin en vâsi‘ ve en mahfûz 
odası intihâb edilmeli ve havâ-yı sâf ve mebzûlün hastalara sağlamlardan 
ziyâde lâzım olduğunu herkes bilip takdîr etmelidir. Pencerelerdeki faz-
la perdeleri, odadaki lüzûmsuz ve zînete âid eşyânın kâffesini kaldırmalı, 
odaya havâ bol bol girmeli ve günde bir-iki defa hastayı sakınmak şartıyla 
odanın pencerelerini açarak havâyı tecdîd etmelidir.

Evlerimizde eski zamân ocakları olsa ne iyi olacakdı! Çünkü ocaklar 
odanın havâsını sûret-i dâimede tecdîd eder. Bedenleri bizden kavî, ef‘âl-i 
tabî‘iye ve ictimâ‘iyeleri bizden dürüst, ömürleri bizden uzun olan ata-
larımız hiç şübhe yok ki, bu husûs ve lüzûmu bizden daha iyi anlamış-
lardı. Odaya rutûbet girecek, hasta üşüyecek diye bir sâniye bile pencere 
açtırmamak ve bu husûsda asabî tehâlüklerle kıyâmetler koparmak, pen-
cerelerin aralıklarını pamuklarla kalafatlamak pek fenâ bir i‘tiyâddır. Yaz 
günleri latîf bir havâda, rutûbet ve bürûdet olmadığı bir zamânda tabîb-i 
müdâvînin re’yi alındıkdan sonra hattâ bütün gün hastanın yatağına kar-
şı olmayan mahaldeki pencerenin kanadları açık bırakılabilir. Bazı âileler 
odanın havâsını tebdîl etmek zehâbıyla öteye beriye asid fenik mahlûlü, 
timol, kolonya, gül sirkesi [595] vesâire dökerler; ûd ağacı, adaçayı, anber 
kabuğu, hattâ selvi talaşı vesâire yakarlar ki bu gibi şeyler havâyı tebdîl 
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ve tecdîd değil, aksine ifsâd ve tagayyür ederek hastaya baş ağrısı getirir. 
Tebdîl ve tasfiye-i havâdan ziyâde râyihalarıyla havâ-yı fâsidin ta‘affün-i 
mahsûsunu setr ederler. Yoksa hakîkatde havâ yine fâsid ve müte‘affindir. 
Binâenaleyh bu gibi kokulu şeyler, velev antiseptik olsunlar, bizi iğfâl et-
dikden başka artık tecdîd-i havâya lüzûm kalmadığı zehâbını verirler ki, 
böyle bir zehâbın ne kadar muzır olduğunu ifâde ve beyân bile zâiddir.

Hastanın odası gece gündüz 17-18 derece-i harâretde (santigrad) bulun-
malı. Hâlbuki âilelerimizin hemen kâffesinde odanın harâreti 20-25 dere-
cede, hammâm gibi olmazsa hastayı üşütmekden korkuyorlar. Böyle aşkın 
ve taşkın bir harârete alışan vücûd dâimî bir ter içinde kalır. Odayı ocak 
var ise onunla, yok ise çini bir soba ile ısıtmalıdır. Mangal ile teshîn pek 
fenâ bir usûldür.

Hastabakıcı, hasta odasının inzibât ve muhâfazasına meʼmûr bir polis-
dir. İşi gücü olmayanı, lüzûmsuz yere girmek isteyenleri, efrâd-ı âileden 
veya bir başkası olsun, hasta odasına sokmamalıdır. Lüzûm-ı kat‘î üzerine 
biri hastanın yanına girer ise, çıkınca derhâl elbisesini değiştirmeli, eli-
ni ve yüzünü muzâdd-ı ta‘affün mahlûllerle yıkamalıdır. Bir de bu yol-
da hasta ziyâretleri, husûsuyla konu komşunun, hemen tâm bir mahalle 
halkının hastanın odasında, hânesinde toplanmaları ve sâ‘atlerce oturup 
saçma sapan ve hastayı sıkıcı mükâlemâtda bulunmaları, büyüye, [596] 
nüshaya, üfürmeye, türlü türlü hurâfâta âid ilâclar sağlık vermeleri aslâ  
tecvîz edilemez. Hastayı pek ziyâde muhtâc olduğu sükûnet ve istirâhat-
den mahrûm, odasının havâsını ifsâd, sem‘ini, nazarını, bütün a‘zâ-yı be-
denini it‘âb etmemelidir.

Hastanın odasında sükûnet-i tâmme hüküm-fermâ olmalıdır. Hastaların 
gözü ve kulakları pek ziyâde peydâ-yı hassâsiyet ederler. Bu sebebden nâşi 
hasta odasını, günde birkaç defa güneşlendirmek şartıyla loşça bırakmalı 
ve hastanın civârında hiçbir gürültü etmemelidir.

Hasta yanına gelip gidenler, hele o çenesi düşük kocakarılar çekilir 
derdlerden değildirler. Hasta ziyâreti mahkeme-i tıbb-ı hâzır tarafından 
imhâya mahkûm edilmiş bir âdet-i kabîhadır. Hastanın yanına ferd-i vâ-
hidi bile kabûl etmemeli, yalnız akrabâ ve eviddânın gelip misâfir evinde 
istifsâr-ı hâtır etmeleri, seyr-i maraz ve akıbet-i marîz hakkında maʻlûmât 
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almaları tecvîz edilebilir. Fenn-i hâzır ziyâreti bu derece mahkûm eylediği 
hâlde hâlâ hastanın yanına kabûl edilmediğinden dolayı hiddet ve şiddetde 
ve bilâhare envâ‘-ı serzenişde bulunan ukalâ ve hattâ etıbbâ bile az değil-
dir!

Her gün hastaların el ve yüzlerini ılık su ile yıkamalı, dişlerini, dilleri-
ni, bütün ağızlarının içini litre başına beş gram karbonata ve birkaç damla 
na‘ne rûhu ilâve edilmiş ve içine ilâc konmazdan evvel kaynatılıp soğutul-
muş bir suya batırılmış temiz tülbend parçalarıyla silip temizlemeli, müm-
künse bir tarafdan da gargara etdirmeli. Bundan hasta ziyâdesiyle ferahlar, 
hazzeder ve intânî [597] olan emrâz bu sâyede ağızda hiçbir fenâlık husûle 
getirmez. Burnun kabuklarla tıkanma derecesinde dolmuş olan deliklerini 
yine aynı mahlûle batırılmış tülbendlerle temizlemelidir.

Yatak ve yorgan çarşaflarını, yasdık yüzlerini, hastanın çamaşırını sık 
sık değiştirmelidir. Her çamaşır değiştirişde hastanın âdetâ bütün zerrât-ı 
derûnu hoşlanır, vechinde alâim-i memnûniyet rû-nümâ olur ki, bu hâlle-
rin hastalık üzerine ne derecelerde hüsn-i teʼsîr edeceğini îzâha lüzûm bile 
yokdur.

Hastanın bardak, kaşık, çatal, tabak vesâir levâzımı ayrı olmalı ve aslâ 
sâirlerine karıştırılmamalı.

Hasta bakanlar tahâret ü nezâfete son derece iʻtinâ etmeli ve hasta oda-
sında iken giydikleri elbiseyi oradan çıkınca çıkarmalıdırlar. Hasta yanın-
da bulundukları zamân dâimâ kıvrıntı ve büküntüsüz, düz, uzun, beyâz 
gömlek giymek ve uzunca bir önlük takmak pek münâsibdir. Hastaya ba-
kanın saçları muntazaman toplanmış olmalı; elleri, tırnakları temiz olmalı; 
hastaya bakan hastanın odasından çıkacağı zamân elleriyle yüzünü ibtidâ 
sıcak su ve sabun sonra hafîf süblime mahlûlü ile yıkamadıkça efrâd-ı âile 
ile temâsda bulunmamalıdır. Her gün bir sâʻat kadar hârice çıkıp bol havâ 
almalı ve istirâhat etmelidir. Yemeği mugaddî ve sehlü'l-hazm olmalı ve 
hastanın odasında yemek yememelidir.
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Bir evde hastalık zuhûr eder etmez derʻakab doktor çağırılmalıdır. Çün-
kü tabîbi daʻvet husûsunda gösterilecek ihmâl ve terâhî [598] sâikasıyla 
çok defa tedâvî ve teşfiye için kıymetdâr bir an ve ehemmiyetli bir fırsat ve 
zamân kaçırılmış olur. Hastanın karyolasına bârgîr boynu gibi mâvi bon-
cuklar asılacağına tabîbin vesâyâ ve nesâyihini cân kulağıyla dinlemeli, 
îcâb eden ve lâzım gelen şeyleri sormalı, ilâc tertîb edilip reçete verildiği 
zamân yazılan ilâcın sebeb-i tahrîri anlaşılmalı ki, bilâhare teʼsîr-i devâ 
hakkında tabîbe maʻlûmât verilebilsin. 

"-İlâc zamânı geldi" diye hastayı tatlı uykusundan uyandırarak râhatsız 
etmek abes ve muzırdır. Uyku ve râhat hasta için en müessir ve en lüzûmlu 
bir ilâc mesâbesindedir. Uykunun birkaç kaşık, hattâ bir şişe ilâcdan daha 
fâide-bahş olduğunu artık herkes bilmelidir.

Bazı âilelerde tabîb reçete yazarken hiç durulmayıp bir alây suâller îrâd 
edilir. Böyle mevsimsiz ve mütevâlî suâllerden hekîm bîzâr olur. Tabîbi 
reçete yazarken kendi hâline bırakmalı, hattâ etrâfında fısıltı bile etme-
meli, ta ki tertîb eylediği ilâcı düşüne düşüne yazabilsin. Reçetede bir vir-
gül hatâsı, bir sıfır ilâvesi bazen gayr-ı kâbil-i taʻmîr musîbetler, felâketler 
tevlîd edebilir.

Hastaya ilâc vermek için kaşık, fincan isti‘mâli münâsib değildir. Çün-
kü ilâcın bir kısmı kaşıkdan dökülür, fincan ve bardak ile verilmesi için de 
hastanın râhatsız edilmesi, başının kaldırılması îcâb eder ki, bu da yorgun-
luk verir. En iyisi bilhâssa ilâc konup verilmek için sırçadan [599] yapıl-
mış çubuğa benzer ibrik ve çaydânlık gibi emzikler kullanmakdır. Emziğin 
ucunu hasta yatdığı yerden ağzına alır, içindeki ilâcı râhat râhat emerek 
kolaylıkla içer. Hasta bazen ilâcı kaşık ile içmez, tiksinir; bardak ile ve-
rilirse o vakit isteye isteye içer. Demek böylece ara sıra ilâc verilen şeyi 
değiştirerek hastayı oyalandırmalıdır. Hele çocuklarda bu husûsu mutlakâ 
nazar-ı dikkate almalı, fincan veya kaşık ile ilâc verileceği zamân haykırıp 
çağıran bir çocuğa bir küçük çaydânlık veya süslüce bir emzik gösterilince 
içindekini seve seve içiverir. 

Hastalara ilâcdan ikrâh geldiği vakit güzel sözler ve hoş latîfelerle ilâc 
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içirmeğe çalışmalıdır. Bu sûretle içirmek mümkün olamazsa, hastabakıcı-
nın biraz sert davranmasına mesâğ vardır.

Bazı câhil vâlideler etıbbâyı gulyabânî, karakoncolos yerine koyarak 
çocuklarını onlarla korkutmağı âdet edinmişlerdir. Biraz yaramazlık eden 
çocuğa hemen bu hevl-nâk adam, şu karakoncolos nânıma bîçâre doktor 
ortaya sürülür:

"-Bak bak, nereye çıkıyorsun? Sonra düşersin, doktor gelip elini, ayağı-
nı sımsıkı bağlar!" yâhûd:

"-Hırkanı giymiyor musun? Pek iyi, şimdi doktoru çağırayım, sana acı 
ilâcları versin de görürsün sen!" denir. Sonra o çocuk gulyabânî yâhûd 
Çarşamba anası daha doğrusu babası farz eylediği doktoru görünce kıyâ-
metleri koparmaz da ne yapar? Artık bu yolda terbiye gören bir çocuğun 
[600] ağzını açtırmak, boğazını mu‘âyene etmek, arkasını, göğsünü dinle-
mek mümkün olur mu? Vâkı‘â tabîb sabır ve tahammül ile me’lûf olmalı, 
güzel sözler ve nevâzişlerle çocuğu kandırıp mu‘âyene etmeğe çalışmalı. 
Fakat ebeveynin bu husûsda muʻâvenetleri görülmezse artık sabır ve ta-
hammül de haddini aşar. Bu bâbda ısrâr bir sebeb-i ziyâ‘-ı vakit ve âdetâ 
hamâkat olacağından tabîbin âdî ve gayr-ı müessir bir ilâc yazıp evden 
çıkmakdan başka çâresi kalmaz. Zâten çocuğa bu gayr-ı müessir ilâcı bile 
içirmek muhâldir. Binâenaleyh evlâdına bu yolda sû-i terbiye veren ebe-
veyn mâddeten ve maʻnen mes’ûldür.

Çocuğa tabîbi bir âile dostu gibi tanıtmalı. Zâten yalnız çocuğa değil, 
herkese de böyle anlatmalı ve bu dostun her sözünü dinlemekdeki fâideyi 
takdîr etdirmelidir. Tabîbin ehemmiyetini tenkîs eden ve hakkında nefret 
ve hirâs peydâ etdiren her şey husûl-i şifâyı men‘ eder. Biz etıbbâ, çocuk-
lara ağız açtırmak için neler çekiyoruz? Çocuğun dimâğı tabîbin gulya-
bânîliğine âid rivâyât ve nakliyât-ı mahûfe ile dolu ise, ağzını açtırmak, 
kaşık veya âlet ile mu‘âyene edebilmek nasıl mümkün olur? Bu gibi ah-
vâlde kuşpalazı, bâdemcik ufûneti, boğaz ağrısı gibi şeyler bir türlü teşhîs 
edilemezler yâhûd pek geç teşhîs olunabilir ve o zamâna kadar çocuk hiç-
bir tedâvî görmeksizin kurtarılamayacak bir devr-i maraza ermiş bulunur.
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Bazı âilelerde de ilâc tertîbi, perhîz tavsiyesi en güç umûrdandır. Güllâc 
tertîb edilse alınamayacağı, hab yazılsa yutulamayacağı, bir menkû‘dan 
bahsedilse içilemeyeceği, hâricden bir rûh sürülmesi tavsiye edilse bu fenâ 
kokulara nasıl tahammül edileceği dermeyân olunur! [601] Hımye ve per-
hîze gelince, süt verseniz:

"-Oh, her gün mü süt? Başka bir şey yok mu?" derler. Hastanın boğazı-
na şırınga yapılması tavsiye olunsa:

"-Aman doktor, boğulur!" iʻtirâzı ileri sürülür. Tahte'l-cild şırınga yapıl-
mak lâzım gelse:

"-Ay, iğne nasıl batacak? Hastanın canı yanar!" mülâhazasında bulunu-
lur. Bu ve daha bu gibi birçok ahvâl, hekîmleri her vechile bîzâr ve lâl ve 
mesleklerinden teneffüre kadar sevk u îsâl etmekdedir. 

Hulâsa, felsefe-i tabâbetde etıbbânın hastalarına karşı vezâif-i mah-
sûsası olduğu gibi efrâd-ı beşeriye ve hey’et-i ictimâ‘iyenin de etıbbâya 
karşı bazı vazîfeleri vardır. Ahâlî etıbbâyı düşman değil, dost bilmeli ve 
doktorları erbâb-ı ticâret ve menfaʻatden değil, bir meslek-i celîl ve insâ-
niyet-perver addetmelidir. Etıbbâ insâniyet ve beşeriyetin en münevver, en 
âgâh hâdimleridir. Onları bâzîçe-i keyf ve heves etmemelidir: Tabîbe bak-
kâl ve attâra mürâcaʻat eder gibi mürâcaʻat etmek, muʻallâ ve muhterem 
bir mesleği ayaklar altına almakdır. Hâlbuki gerek tabâbet ve gerek ona 
bi-hakkın peydâ-yı nisbet edenler her türlü hürmet ve takdîrlere lâyıkdır.
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[602] ET Mİ YEMELİ, OT MU YEMELİ?

Bazı ifrât-per-
verân etden büsbütün imtinâ‘ 
ve mücânebeti ve "eklü'n-ne-
bâtât" hayvânât gibi yalnız sebze 
ve nebât ile tegaddîyi tavsiye eder. 
Hâlbuki sebze-perestân bilmelidir ki, 
ot hayvânın hakkıdır. İnsân teşekkülât-ı 
teşrîhiyesi, hilkati îcâbı eklü'n-nebât ol-
makdan ziyâde eklü'l-lahm sınıfındandır. 
Bâ-husûs a‘zâ-yı hazmiyesi bu hâli irâʼe ve 
isbât etmekdedir.

Bir şâʻir-i hayâl-perest hissiyât-ı rakîkası 
eseri olarak lahmdan istikrâh eder yâhûd bir 
çocuk bir hayvânın sûret-i zebhini, kanının bir 
nehr-i hûnîn hâlinde seyelânını görüp havf u 
telâş ile etden nefret edebilir. Bu gibi husûsât, 
hissiyât-ı muhayyele, [603] hâlât-ı maraziye ve bir sâika-i tabî‘iye eseri 
olabilir. Fakat asıl nefret ve istikrâha sebeb-i hakîkî, insânın da böyle cân 
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taşıması ve deminin heder olabilmesi keyfiyetidir. Bu hâlde etden nefrete 
sebeb-i aslî merhamet tarzında mütezâhir ya ziyâde bir zaʻf-ı asâbî yâhûd 
bir sâika-i hodbînî olsa gerekdir. Hiç şübhe yok ki, kudemâ-yı beşer nez-
dinde usûl-i zirâ‘at maʻlûm değildi. İnsânlar ibtidâları yalnız sayd u şikârla 
tegaddî ederlerdi.

Elinde şimdiki gibi âlât-ı müdâfaʻa olmadığı hâlde yine yırtıcı hay-
vânâta karşı durur ve onları avlayabilirdi. Bugün bile Laponlar, Eskimolar 
yalnız sayd etdikleri fok balıkları ve beyâz ayılarla geçinip gitmekdedirler. 
Hilkat-i beşerden bir müddet sonra insânlar hayvânâtı zabt u teshîre, terbi-
ye-i mütemâdiye sâyesinde dâire-i ünsiyete idhâle muvaffak olmuşlar ve 
usûl-i zirâ‘ati öğrenmişlerdir. Zirâ‘at ve filâhata âgâh ve mahsûl idrâkine 
muvaffak oldukdan sonra insânlar vakit vakit ya bir fikr-i ta‘assubkârâne 
veya bir nazariye-i feylosofâne zebûnu olarak et eklinden ictinâb etmiş-
lerdir.

Ferâʻine zamânında Mısır'ın iʻtikâdât-ı mezhebiyesine göre nâil ve vâ-
sıl-ı behişt olmak için bütün müddet-i hayâtda yalnız nebât ile ta‘ayyüş 
etmek lâzım idi. Hind'de Manu kavânîni insânlara lahmı harâm ediyordu. 
Bugün ise insân fen nâmına ağdiye-i hayvâniyeden ferâgate teşvîk, nebâtât 
ile tegaddîye daʻvet olunuyor. Fransa, İsviçre ve Almanya'da velev kalîl 
olsun bir hayli sebze-perestân vardır. İngiltere'de sebze-perestâna mahsûs 
oteller, pansiyonlar, lokantalar, hattâ bu mesleğe göre terbiye görmüş şehâ-
detnâmeli husûsî hizmetçiler yetiştiriliyor. Hattâ yalnız sebze ile ta‘ayyüşü 
kendilerine meslek edinenlerden [604] bazıları nâsdan büsbütün tefrîk u 
tefrîd olunmak için husûsî sûretde giyinirler. Dâimâ bir hiss-i rahîmâne-i 
marazî taht-ı kahr ve zebûnîsinde bulunduklarından kunduralarının bile 
mevâdd-ı hayvâniyeden olmamasını iltizâm eder ve lastikler giyerler. 

Her tarafdaki himâye-i hayvânât hey’etleri insânları, itlâf-ı vahşiyâne-i 
hayvânâtdan, heder-i cinâî-i hayâtı irtikâbdan men‘e savaşıp duruyorlar. 
Artık me᾽kûlâtı ihtiyâc-ı gıdâ nâmına "kıtâl" ile bulaştırmamak ve âb-ı 
zülâl-i vicdânı zebh-i hûnînî ile bulandırmamak zamânı geldiğini beyân 
ediyorlar.
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Sebze:- Et mi yemeli, ot mu?

Sebze-perestân mesleklerinin neşr u ta‘mîmi maksadıyla "nebâtâtın 
hilm ü sükûnet getireceğini, lühûmun hiddet ve şiddet ve küûl gibi îkâ‘-ı 
mefsedet edeceğini" öne sürerek nebâtı medh, lahmı zemm ü kadh ediyor-
lar ve diyorlar ki:

"-Etsiz yalnız nebâtâtla yaşamak, çalışmak mümkün olduğunu gösterir 
birçok misâller vardır. 

Bugün Hind'de, Japonya'da ahâlî ağniyâ müstesnâ olmak [605] üzere 
nebâtâtla tegaddî ediyorlar. Dünyânın her tarafında köylüler pek seyrek 
et yedikleri hâlde pek çok çalışırlar. Nebâtâtla tegaddî eğer za‘fı mûcib 
olsaydı pirinçden başka bir şey ekl etmeyen Hind Tatarları günlerce koşa-
mazlardı. Nebâtât ile ta‘ayyüş insânı emrâzdan beri kılar, tûl-i ömrü mûcib 
olur. 

Mâdemki uzviyete mevâdd-ı mâiye, fahmiye zülâliye ve şahmiye lâ-
zımdır, bunlar nebâtâtda bâliğan mâ-belağ mevcûddur. Eğer et‘ime-i ne-
bâtiyeye biraz tereyağı da ilâve edilirse artık hiç diyecek yokdur".
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Sebze:- Et mi yemeli, ot mu?

İsbat-ı müdde‘â için en son delîlleri de Alman etıbbâsından Koning'e ve 
İngiliz istatistik erbâbından Lunel'e göre ağdiye-i nebâtiyenin idâre ve ta-
sarruflu bulunması keyfiyetidir. Lâkin sebze-perestân nebâtâtın mevâdd-ı 
albüminiye cihetinden hiçbir vakit lahm kadar zengin olmadığını ve 
mevâdd-ı albüminiye-i nebâtiyenin lühûmdaki mevâdd-ı albüminiye kadar 
kâbiliyet-i hazmiyesi bulunmadığını bilmelidir. Bundan mâʻadâ mevâdd-ı 
albüminiye-i hayvâniye daha ziyâde [606] kâbil-i temessüldür. Yani sü-
hûletle ensice-i uzviyeye tahavvül eder. Bu bâbda tatvîl-i makâlden ise 
dişlerimizin sûret-i teşekkülü ve bütün cihâz-ı hazmîmiz nazar-ı dikkate 
alınmalıdır ki, bunlar dahi hem âkilü'l-lühûm ve hem âkilü'n-nebâtât yani 
"âkil-i kül" olduğumuzu isbât eder. Şu kadar ki, etleri bağırsaklarda "poto-
main" nâmıyla birçok sümûm hâsıl eder. Lâkin böbreklerimiz bu sümûmu 
kana karıştıkça idrâr ile bedenden tard u ihrâc eder. O halde et, sebze-pe-
restânın dediği gibi terke lâyık değildir. Maʻamâfih etin kesret-i isti‘mâli 
ile bazı avârızın zuhûru da kâbil-i inkâr değildir. Lühûm ve nebâtâtdan 
terekküb ve teşekkül eden ağdiye en muvâfık-ı sıhhat olanıdır. Taʻbîr-i 
mücmel ağdiyemiz hem hayvânî hem nebâtî olmalıdır. Demek hem lühûm 
hem de hubûbât ve sebze yemeliyiz.
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[607] MEYVE İLE TEDÂVÎ

Meyve ile tedâvî

Meyvelerden bazılarının havâss-ı şifâiyesi olduğu öteden beri maʻlûmdur. 
Bir-iki seneden beri bazı emrâzın tedâvîsinde meyvelerden istifâde 

edilmeğe kalkışılmışdır. Meyvelerin teʼsîrât-ı şifâiyesi terkîblerindeki 
mevâdda tâbi‘dir. Derûnunda ziyâde asid salisilik bulunduğundan dolayı 
romatizma ve nıkrîse mübtelâ olanlara ziyâdece çilek ekli tavsiye edil-
meğe başlanmışdır. Hâlbuki bu meyvenin romatizma hastalığına iyi gel-
diği çokdan beri maʻlûm idi. Ulemâ-yı [608] nebâtâtdan meşhûr Linné 
muztarib olduğu nıkrîsin şiddetli nevbâtını teskîn için bol bol çilek yerdi. 
Etıbbâ-yı ma‘rûfeden Cisneros, Boerhaave çileğin nıkrîse ve sıtmaya nâfi‘ 
olduğunu beyân ediyorlar.
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Bir muz ağacı

Felâsife-i meşhûreden Fontenelle son hastalığı esnâsında ziyâretine ge-
len zevâta:

"-Eğer çilek zamânına yetişir isem bir sene daha yaşarım" demiş idi ki, 
sinni o vakit bir asırdan birkaç [609] gün noksân idi. Belki Fontenelle'in 
nâil olduğu tûl-i ömr çileğe olan ibtilâsından ileri gelmişdir!

Bugün çileğin o latîf râyihasını veren mâddenin serbest hâlde salisilat 
dö metilden ibâret olduğu tahakkuk etmişdir. Bu sebebe binâen Aix-les-
Bains kaplıcalarına giden zevâta Savoie dağlarında yetişen, râyihası kes-
kin ve lezzeti hoş bir nev‘ çilek ekli tavsiye olunagelmekdedir. 

Çilek hafîf bir müshil gibi teʼsîr eder ise de bu hâssası şekerle biraz 
ta‘dîl olunabilir. Tedâvî maksadıyla çileğin akşâm üzeri yâhûd hiç değil 
ise öğle vakti toplanmış ve sapları üstünde kalmış olması ve sabâhleyin aç 
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karna ekl edilmesi lâzım imiş. Râyihasını zâyi‘ etmemek için çileklerin su 
ile yıkanmayıp ıslak bir muslin ile silinmesini tavsiye ediyorlar.

Limonda da çilek gibi bazı havâss-ı şifâiye mevcûddur. Boğaz hasta-
lıklarında, hafîf nevbetlerde, soğuk algınlıklarında tabâbet-i beytiye çok-
dan beri limondan istifâde etmekdedir. Mikroblara, koleraya tutulanlara, 
karaciğerden, skorbüt illetinden muztarib olanlara limon iyi gelmekdedir. 
Bâ-husûs artritizm, herpetizm denilen romatizma ve mayasıla isti‘dâd hâ-
linde limon pek ziyâde hüsn-i teʼsîr hâsıl etmekdedir. Mukaddemâ limon 
tabâbetde hayvân zehirlerine karşı ve solucanları def‘ etmek için kullanılı-
yordu. Bugün en ziyâde mülattıf makâmında isti‘mâl olunuyor. Limonata-
lar en ziyâde nıkrîse mübtelâ olanlara, safravî mizâcda bulunanlara tavsiye 
ediliyor. Pek eski vakitden beri limon, kahve ile birlikde [610] sıtmaya 
karşı kullanılıyor. Limon fenn-i cerrâhîde kangrenli yaraları ve kerîh râyi-
halı cerhaları tımâr etmek için tavsiye olunmuşdur.

Yafa portakalları

Fâide görmek için 170-200 kadar limon ekl etmeli imiş. İbtidâ azar azar 
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başlamalı ve sonra tedrîcen adedini tezyîd ve nihâyet tenkîs etmek lâzım-
mış. Mi‘deye bu kadar ekşi şeyin [611] idhâlinde sû-i hazm ve iltihâb-ı 
mi‘de husûle geleceği vârid-i hâtır olursa da zarardan ziyâde bilakis sû-i 
hazmlarda fevâid-i kesîresi görülüyormuş. İlk günü yemekden evvel şe-
kersiz bir, ikinci günü iki, üçüncü günü dört, dördüncü günü altı, beşinci 
günü sekiz, altıncı günü on bir, nihâyet onuncu günü yirmi beş limon suyu 
içilmeli imiş. Sonra tedrîcen limonların adedi azaltılmalı imiş. Hitâm-ı te-
dâvîde hastalar memnûniyetlerinden keçi gibi sıçrarlarmış! Limonların en 
büyük ve sulu cinsinden ince kabuklu ve yeşil olması lâzım imiş. Limon 
ile tedâvî esnâsında bira ve şarâb gibi şeylere perhîz etmeli imiş. Tecrübesi 
güç değil!

Meyvelerdeki havâss-ı şifâiye yalnız çilek ve limona münhasır değil-
dir. Portakal ve turunçda, elma ve armudda, kayısı ve şeftâlide, bâ-husûs 
üzümde teʼsîrât-ı şifâ-bahşâ vardır. Birinci Nevsâl'imizde meyvelerin 
teʼsîrât-ı nâfi‘asından uzun uzadıya bahsetdiğimiz gibi üzüm ile tedâvîye 
dâir de ayrıca bir risâle neşretmiş idik30.

30  Üzüm ile Tedâvî, Doktor Besim Ömer.

Bir muz hevenki
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[612] SEFÂİNDE TEBHÎRÂT

Artık iyice tahakkuk etmiş mesâilden biri de fârelerin vebânın vâsıta-i 
nakl ü sirâyeti olması keyfiyetidir. Bu maʻlûm oldukdan sonra artık fâre-
lerin itlâfı çâreleri taharrî edilmiş ise de bir geminin kıyısında, bucağında 
dolaşan bu mahlûkâtın itlâfı o kadar kolay bir iş olmadığı da anlaşılmış-
dır. Bir vapuru fennen kanâʻat hâsıl olacak sûretde tathîr ve tebhîr müş-
kil ve zamâna muhtâcdır. Öyle ufak tefek bir-iki âletle muzâdd-ı ta‘affün 
mahlûlât püskürterek tebhîr-i tâm icrâsı hayâlî bir şeydir. Hâlbuki şübheli 
mevâki‘den vürûd eden sefâin ciddî bir sûretde tathîrât ve tebhîrâta tâbiʻ 
tutulmak lâzımdır.

Bugüne kadar tavsiye olunan muhtelif usûl-i tebhîrden birisi kükürt 
yakmakdır. Bu tarz-ı kadîm tebhîr her ne kadar meşkûkü't-teʼsîr ise de 
daha iyi bir usûlün bulunmasından dolayı nâçâr tatbîk olunuyordu. Lâkin 
sefâin-i ticâriyeye pek ziyâde zamân gâib etdirdiği ve ziyâde bir masrafı 
mûcib olduğu cihetle bu usûlün aleyhinde Fransa'da seyr-i sefâin şirketleri 
şiddetle ta‘rîzâtda bulunmuşlardır. 

Ara sıra in‘ikâd eden sıhhî kongre ve konferanslarda iğne deliğine va-
rıncaya kadar vapurların her tarafını tathîr ve aynı zamânda fâreleri de 
itlâf edebilecek bir gazın fevâid ve muhassenâtından ve lüzûm-ı tatbîkin-
den bahsolunuyordu. Hâmız-ı karbon iyi ise de çok mikdârda tedârükü lâ-
zımdır. Humz-ı karbon ise mahzûrdan [613] sâlim değildir. Bu hâlde yine 
kükürt ihrâkı usûlü gibi hâmız-ı kibrîtî gazının isti‘mâlinden başka çâre 
yokdur. Yalnız bu gazı sevk edecek âletin ıslâhı lâzım geliyor. 

1904 senesinde İngiltere'de teşekkül eden komisyon-ı mahsûs bu mesʼe-
le ile iştigâl edip hâmız-ı kibrîtîyi mâyi‘ hâlinde isti‘mâl etmeği tasavvur 
etmiş idiyse de bu da çok masraflı olmağla berâber vapurun her tarafına 
pek ziyâde külfetler ile sevk olunacak mayi‘ ile âdetâ gemiyi başdan başa 
fırçalarla vurup yıkamak iktizâ ediyordu. Fiyât mesʼelesine çâre bulundu. 
Çünkü birçok kükürt istiʻmâl eden fabrikalarda hâmız-ı kibrîtî gazı baca-
lardan havâya gidip zayi‘ oluyordu. Fabrikacılar bîhûde bir havâ olan bu 
gazı mâyi‘ hâlinde istihsâl edip ucuzca satabileceklerdi. İşte bugün tasav-
vur edilen bu husûs kuvveden fi‘le çıkarıldı. Fakat bu mâddeyi köşeye 
bucağa, deliğe deşiğe kolayca nüfûz etdirmek için bir âlet îcâdı lâzımdı ki, 
bunu da nihâyet Rene Maro?! isminde bir mühendis yapmağa muvaffak 
oldu. 
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1903 senesinde akd-i ictimâ‘ eden sıhhî konferansın mukarrerâtı meyâ-
nında hâmız-ı kibrîtî gazının bir kat daha kükürtlendirilmesi musarrah idi. 
Mühendis-i mûmâileyh bu noktayı dahi nazar-ı dikkatden dûr tutmamış 
ve mâyi‘ hâmız-ı kibrîtî içinden "ozon" denilen elektriklenmiş müvelli-
dü'l-humûza geçirmişdir. Bir de kükürt dumanı bazı maʻdenî satıhları, ku-
maşları vesâir eşyâyı bozuyordu. Mösyö Maro?! âletinin içinde elektrik 
kıvılcımları husûle getirerek buna da çâre bulmuşdur. İşte bu vechile is-
tihsâl [614] olunan cisim hem fâreleri itlâf eder hem cerâîm-i maraziyenin 
mazarrâtına mâniʻ olur hem de eşyâyı bozmaz.

Fransa'da bu âlet takdîr ve kabûl olunmuşdur. 

Büyük bir vapuru emrâz-ı sâriye esnâsında tathîr etmek üzere ahîren iʻmâl 
olunan makineli duba sefîneye yaklaştırılır ve derûnu borularla sevk olunan gaz 

ile iyice tebhîr edilir.

Âlet dakîkada yirmi beş metre mikʻabî gaz ihrâz eder ki, bu gazda yüz-
de 25-30 kadar hâmız-ı kibrîtî vardır. Mukaddemâ bir vapurun tebhîri ve 
fârelerinin itlâfı için lâ-ekal 7-8 sâ‘at lâzım gelirken bu âletle en büyük 
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sefâin bile bir buçuk, iki sâ‘at zarfında tebhîr olunmakdadır. Bu âletin bir 
kolaylığı da otomobiller gibi muntazaman işlemesidir. Bir manivelaya do-
kunmakla âlet hem şerâre-i elektrikiye neşir hem de gaz hâsıl ve sevk eder. 
Âleti [615] tahrîk eden motorun suyu ısınınca mâyi‘ hâlindeki hâmız-ı 
kibrîtîyi gaz hâline getiriyor.

Vebâ, hummâ-yı asfer hastalıkları bulunan yerlerden Fransa'nın Havre, 
Dieppe, Rochelle, Marsilya limanlarına gelecek sefâinin bu usûle tevfîkan 
tebhîri karârgîr olmuşdur. 

Duba üzerine konulan tebhîr makinesi

Bu âlet yalnız sefâin için değil, mesâkin için de pek ehemmiyetlidir. 
Hâmız-ı kibrîtî gazı eşyâya zarar vermez. Yalnız fâre, haşerât ve mikrob-
ları itlâf eder. Bu âletden devâir-i belediye pek ziyâde istifâde edecekdir.
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[616] RADYUM VE MÜDÂVÂT-I ŞUʻÂİYE

Fenne, ilme hürmet ve nisbeti olanlardan birçokları radyumun, bu yeni 
ve hayret-efzâ ma‘denin mâhiyet-i hakîkiyesini ve bu keşf-i cedîdden do-
layı fünûn-ı tabîʻiyece husûl-yâb olan ve olacak tahavvülât ve terakkiyâtı 
mevzû‘-ı bahis edip duruyorlar. Matbûʻâtımız bu gibi yeni ve nâ-şînîde 
şeylere pek münhemik olmakla berâber şimdiye kadar bu garîb maʻden 
hakkında etrâflı ve fenne muvâfık maʻlûmât veremedi. İşin büsbütün na-
zarî ve umûmî olan cihetlerini fünûn-ı tabî‘iye müntesibînine terk edebilir-
sek de yavaş yavaş edviye ve müessirât-ı şifâiye sırasına kabûl olunan bu 
kıymetdâr ve faʻâl maʻden hakkında meslekdâşlarımıza ve müntesibîn-i 
fenne bir fikr-i icmâlî olsun vermeği vecîbeden addediyoruz.

Radyum hakîkaten yeni, yani bu sene keşfedilmiş bir maʻden midir? Ne 
gezer! Radyumu kimyâgerândan iki âlim, zevc ve zevce, Mösyö ve Ma-
dam Curi bundan birkaç sene evvel buldular ve bu maʻden hakkında birçok 
mühim taharriyât ve neşriyâtda bulundular. Hattâ geçen sene Berlin Kim-
yâ Konferansı'nda İngiliz hukemâ-yı ulemâsından Sir William Crookes bu 
maʻdeni ve bu maʻdenin fikir ve nazar-ı hikmetde uyandırdığı mülâhazât-ı 
dakîkayı mevzû‘-ı bahis ederek bütün sâmi‘îni bir buçuk, iki sâ‘at kadar 
hayâlât-ı lezîze-i ilmiye içinde yaşatmışdı. Sonra radyum nazar-ı hilkatde 
de büyük bir ehemmiyet aldı. Çünkü meşhûr Nobel mükâfâtlarından [617] 
bir kısmı da bu nadîde maʻdenin kâşiflerine tahsîs olundu. Artık unutulma-
ğa yüz tutan bu keşfin mazhar-ı taltîf oluşu Fransızların gurûrunu okşadı. 
Matbûʻât buna dâir medhiyeler savurmağa, devâir-i belediye ve mecâlis-i 
ilmiye ise kâşiflerini iltifâtlara, lütuflara, muʻâvenetlere boğmağa başla-
dılar. Bu husûsda ne kadar ileri gidildiğini matbûʻât-ı yevmiyemizi taʻkîb 
edenler de bilir. Çünkü şuûnât ve havâdis-i medeniye sütûnlarına birkaç 
günler hep radyum sermâye-i bahs ü makâl oldu. Hâlâ da oluyor. Hele 
Fransa'da, Amerika'da radyumun havâss-ı acîbesi ve kavâ‘id-i fenniyece 
hâsıl eylediği tahavvülât o kadar mübâlağakârâne tanîn-endâz olmağa baş-
ladı ki, nihâyet Hekîm ve Kimyâger-i şehîr Berthelot mesʼeleye müdâhale 
ederek bu yeni keşfin öyle âlem-i ilm ve fenni zîr ü zeber edecek kadar 
menşe’-i acâyibât olmadığını ve işin dâire-i tabî‘iyesi hâricine çıkarılma-
masını ihtâra mecbûr oldu.
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Evvelâ, radyum nedir? Pek acîb bir cisim, kendi kendiliğinden durduğu 
yerde ziyâ neşreden, bi-nefsihî eşi‘a-nisâr olan bir mâdde… Radyum nasıl 
keşfedildi? Mu‘allim Röntgen'in keşfini bilirsiniz, bir crookes borusun-
dan elektrik cereyânı geçirilince câmın tesâdüm-i cereyânına ma‘rûz olan 
aksâmından gözle görülmez bir takım şu‘âʻât sudûr eder. Burada şu‘âʻâtı 
hâsıl eden elektrik cereyânıdır. Elektrik cereyânı olmazsa şu‘âʻ da sudûr 
etmez. 

Röntgen, X dediği bu şu‘âʻâtı bundan on sene evvel keşfetmişdi. Sonra 
Becquerel uranyum cisminin hiçbir müessire, hiçbir cereyâna muhtâc ol-
maksızın kendi kendine [618] neşr-i şu‘âʻât etdiğini ve göz ile görüleme-
yen bu şu‘âʻâtın fotoğrafya elvâh-ı hassâsesini müteessir eylediğini mey-
dâna koydu. Bunun üzerine mâddenin yeni bir hâssası, bir hâli keşfedilmiş 
oldu ve bu hâle "hâlet-i eşi‘a-nisârî" dendi. Böyle kendiliklerinden neşr-i 
şu‘â‘ eden cisimlere de "bi-nefsihî eşi‘a-nisâr cisimler" deniliyor. Bun-
dan başka Becquerel bu yolda eşi‘a-nisâr olan cisimlerle temâsda bulunan 
ecsâmın da bir müddet olsun eşi‘a-nisâr olmak hâssasını hâiz olacağını 
buldu ve bu hâdiseye de "bi'l-vâsıta neşr-i şu‘âʻ" dedi.

İşte Mösyö ve Madam Curi, "uran" denilen filiz-i maʻdenînin kuvve-i 
şu‘â‘iyesi hakkında icrâ-yı taharriyât ederken urandan uranyum çıkarıl-
dıkdan sonra geri kalan külçede hâssa-i şu‘âʻ-nisârînin daha ziyâde artdı-
ğına dikkat ederek bu bakıyyede neşr-i şu‘â‘ca uranyumdan daha kuvvetli 
ecsâm-ı basîta mevcûd olmasına zâhib olarak humz-ı uranyumu hâvî olan 
"pekblend" filiz-i ma‘denîsini bin türlü te‘âmülât ve mi‘yârât-ı kimyevi-
yenin taht-ı teʼsîrinde bulundurdular ve iki sene mütemâdiyen çalışdıkdan 
sonra bi-nefsihî şu‘â‘-nisâr, biri bizmut diğeri baryum ile müttehid iki yeni 
cisim buldular. Bunlardan birine Madam Curi asıl kendi memleketi olan 
Lehistan'ın şerefine olarak polonyum ismini verdi, ötekine de radyum de-
diler. 

Bu iki cisimden en ziyâde kudret-i şu‘â‘-nisârîyi hâiz olan radyumdur 
ve kuvveti kendi veznindeki uranyumunkinden iki milyon defa ziyâdedir. 

Lâkin radyumu hâvî olan filiz-i maʻdenî yeryüzünde pek [619] azdır 
ve bir gramın yüzde biri kadar radyum çıkarabilmek için bin kilogram 
kadar filiz-i maʻdenîyi muʻâmelât ve tahlîlât-ı dûrâdûra ma‘rûz etmek îcâb 
ediyor. Filiz-i maʻdenî yalnız Bohemya'da bulunuyor ve orada bir boya 
fabrikasınca istihlâk olunuyor.
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Radyumu keşfeden Mösyö ve Madam Curi
Bu makâle tab‘ olunurken Curi'nin Paris'de bir araba altında çiğnenerek vefât 
etdiği haber-i esef-engîzini aldık. Hangi millete mensûb olursa olsun, âlem-i 

fenne ve beşeriyete hizmet edenlerin isimlerini kemâl-i hürmet ile yâd etmek ve 
ziyâ‘-ı ebedîlerine teessüf-hân olmak tabî‘îdir.

Birkaç sene evvel Avusturya Hükûmeti, Mösyö ve Madam Curi'ye bu 
boya fabrikasının külçelerinden bir tonilato ihdâ etmişdi. Lâkin şimdi iş 
değişdi. Radyum, maʻdenlerin en değerlisi oldu. Pekblend külçesinin de 
fiyâtı artdıkça artdı. O derecede ki, [620] bir sene evvel radyum maʻdeni-
nin gramı iki yüz elli bin kuruş değerken, bugün bir milyon kuruşa çıkdı!

Radyumun Havâssı Nedir?
Radyum maʻdeni fenn-i kimyâda "kalevî-i türâbî" nâmı verilen ma‘â-

din sırasında olup baryum ve kalsiyum ile hem-sınıfdır. Şimdiye kadar 
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elde edilen sâf radyum maʻdeni olmayıp maʻdenin brom veya klor ile müt-
tehid bir mürekkebi, taʻbîr-i fenniyesince bir milhidir.

Radyum emlâhı, kuruyunca kendi kendiliklerinden parlar, yani ziyâ 
neşrederler. Bir-iki habbeciği Necef taşından yapılmış bir boruya konu-
lup da karanlıkda bakılırsa bir küçük ve parlak câm parçası gibi görünür. 
Radyum şu‘âʻâtı elmâsı parlatır, câmı rengârenk boyar, kibrît-i baryum ve 
platinli kiyanus-ı baryum gibi fosforlanan ve karanlıkda parlayan mürek-
kebâtın fosforlanmalarını artdırır.

Radyum şu‘âʻâtının memerrine, üzerine platinli kiyanus-ı baryum sü-
rülmüş bir levha tutulursa levhanın üzeri parıldamağa başlar ve bu levha 
ile radyum arasına gayr-ı mütecânis bir cisim konulursa şu‘âʻâtın geçme-
diği aksâm, levha üzerinde teressüm eder. Meselâ el tutulursa levha üze-
rinde el kemiklerinin adedi, vazʻiyeti, elin bütün kadîdi görülür. 

Radyum birçok ecsâmdan, kurşundan bile geçer ve kurşun levha ile 
örtülmüş fotoğraf levha-i hassâsesini müteessir eder. Radyumdan neş᾽et 
eden şu‘âʻâtın memerrine bir mıknatıs tutulursa şu‘âʻâtın mütecânis olma-
yıp teʼsîr-i mıknatıs ile muhtelif derecelerde [621] peydâ-yı inhirâf eden 
muhtelif şu‘â‘lardan mürekkeb olduğu görülür. Curi, radyumun kuvve-i 
nüfûziyece mütehâlif üç nev‘ şu‘âʻ neşreylediğini beyân ediyor. Radyu-
mun hâssa-i neşriyesi harâret-i muhîtiye ile tahavvül etmez. Tahte's-sıfr 
39 derecede ne kadar şu‘âʻ neşrederse 100 derece-i harâretde de o kadar 
neşreder. 

Radyumun en acîb havâssı, havâss-ı elektrikiyesidir. Şimdiye kadar 
elektriği gayr-ı nâkil zannolunan ecsâm, radyumun teʼsîriyle nâkil-i elekt-
rik oluyorlar. Radyum havâ-yı muhîtîyi de nâkil-i elektrik bir hâle koyu-
yor. İçinde pek az bir mikdâr radyum bulunan bir odada hiçbir şey gayr-ı 
nâkil-i elektrik bir hâle konulamıyor.

Bundan başka radyumun kendisi de elektrik hâsıl ediyor. Fakat bu 
elektriği başka bir kuvvet ve kudretin tahavvülüyle değil, kendi kendili-
ğinden ve kendi mâddesinden tedârük ediyor. Asıl işin anlaşılmayan ciheti 
de burasıdır. Hemen gayr-ı kâbil-i vezn denecek kadar az bir kısım mâdde, 
nasıl olup da bir şerâre-i elektrikiye, bir cereyân-ı elektrikî hâsıl edecek 
kudreti hâiz bulunuyor?
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Radyum yalnız ziyâ değil, harâret de neşrediyor. İçinde radyum bulu-
nan bir kabın yanına konulan mîzân-ı harâretin birkaç derece yükseldiği 
görülüyor. Curi ve Laborde bir gram radyumun sâ‘atde yüz "vâhid-i nârî" 
neşretdiğini buldular. Farazâ güneşin sıcaklığı radyum cinsinden ileri ge-
liyor farz edilirse kitle-i şemsin her metre mik‘abında üç gram radyum 
bulunmak lâzım geliyor. 

Hiç akıl erdirilemeyen bir nokta da, radyumun tasa‘udâtıdır. [622] Rad-
yum emlâhının mahlûlü muttasıl tasa‘udâtda bulunmak ve bu tasa‘udâtın 
temâsda bulunduğu ecsâm da bir müddet için radyum gibi eşi‘a-nisâr ol-
mak hâssasını hâiz olur. Bu tasa‘udât sütûh-ı ecsâmda takarrür edebildiği 
gibi gaz hâlinde bulunan cisimlerle de karışabilir. Bu tasa‘udât, üzerine 
kondukları ecsâma âdetâ kokulu cisimlerden intişâr eden koku zerrâtını 
andırırcasına icrâ-yı teʼsîr ederler.

İşte radyumun fence gayr-ı kâbil-i îzâh görülen havâssı bu kudret-i in-
tişâriye ve tasa‘udât-ı dâimesidir. Ziyâ, harâret, elektrik gibi en müessir 
kuvâ-yı tabî‘iyeyi hâsıl eden ve muttasıl tasa‘udât ve intişârâtda bulunan 
bu cism-i acîbdeki faʻâliyet-i mahsûsa hakîkaten şâyân-ı hayretdir. Rad-
yum bu kadar sarf-ı kuvvet ve kudret eylediği hâlde, vezin ve sıkletinden 
hemen hiçbir şey eksilmiyor ve meselâ bir parça radyum milyonlarca se-
neler sarfiyât ve tasa‘udâtda bulunsa yine vezninden bir miligramın binde 
biri kadar bir mikdâr bile zâyi‘ etmiyor ki, buna karşı beyân-ı hayret ve 
istiğrâbdan başka bir şey denilemez.

Şimdi bu hâdisât ve vekâyi‘ ile kavânîn-i ma‘lume-i tabî‘iyeyi karşı-
laştıran, tevfîke çalışan bir hikmet-şinâs şaşırmaz da ne yapar? Kimyâ-yı 
hâzırın esâs-ı mâddî ve veznîsi olan Lavoisier Kânûn-ı ma‘rûfu neye ya-
radı? İşte bu kavânîn-i müşeyyede-i tabî‘iyeyi radyum şu‘âʻâtından istin-
bât olunan vekâyi‘-i meşhûde ile tevfîke çalışan erbâb-ı ilim ve kemâl iki 
nazariye dermeyân ediyorlar. Biri radyum kâşifi Curi'nin nazariyesindir. 
Curi'ye göre radyum cisminin samîm-i zerrâtında mütemâdî bir tahavvül 
ve tebeddül hüküm-fermâ olmakda ve maʻdenin bütün havâss-ı acîbesi bu 
tahavvül-i zerrevî-i dâimîden neş᾽et eylemekdedir. İkinci nazariyede ise 
radyum bir [623] ayna veya âdî bir musluk, bir vâsıta-i intikâl yerine konu-
luyor. Radyum fezâda şa‘şa‘a-nisâr olduğu hâlde henüz ne mâhiyetini ne 
de âsârını bilip göremediğimiz teşa‘şuʻâtdan birini ahz u iktibâs ile kendi 
şu‘âʻâtı imiş gibi neşretmekdedir.
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Radyumun havâss-ı hayâtiyesi daha ziyâde garâbet-engîzdir. İçinde bir 
desigram radyum bulunan kapalı bir kutu karanlık bir yerde kapalı bir göze 
yaklaştırılırsa şedîd bir hiss-i nûr ve ziyâ hâsıl eder. Radyumun teʼsîriyle 
gözün bütün tabakâtı fosforlanarak tabaka-i şebekiye nûrlar içinde kalır. 
Fakat bu şiddet-i tenevvür gözü ziyâdesiyle yorar ve bir-iki dakîka sonra 
sâha-i basariye kesîf bir zulmet içinde kalır. A‘mâlarda körlük üst tabaka-i 
aynın  -ki bu tabakanın kesâfetine Türkçe "ak su inmek" deniliyor-  kesâ-
fetinden ileri gelmiş ise radyumun teʼsîriyle gözde yine parlaklık, hiss-i 
nûr ve ziyâ hâsıl olabilir. Yok, asab-ı basarî ve cümle-i asabiye-i basariye 
âfetzede ise radyum hiçbir eser-i ziyâ husûle getiremez.

Radyum şu‘âʻâtının mikroblar ve uzviyât-ı sagîre üzerine olan teʼsîri 
ayrıca tedkîk e[di]lmiş ise de bu yoldaki taharriyâtdan henüz müsbet bir 
netîce istihsâl edilememekdedir.

Hayvânlar üzerinde icrâ edilen tecârübden radyum tasa‘udâtının cüm-
le-i asabiyeyi amîkan ve şedîden müteessir eylediği anlaşılıyor. Radyum 
bir hayvânın amûd-ı fıkarîsi (belkemikleri) üzerine vaz‘ edilirse ilk zamân-
larda deri üzerinde çıbanlar, daha sonra bütün cümle-i muhrikede vahîm 
teşennücler husûle geliyor. Bir parça [624] radyum, kobaylar veya fâreler 
ile dolu bir kafesin üzerine asılırsa bir müddet sonra kafesdeki hayvânların 
telef oldukları görülüyor. İcrâ edilen taharriyât-ı teşrîhiyeden bu mevtin 
samîm-i ensice-i asabiyede husûle gelen nezf-i şedîdden ileri geldiği an-
laşılıyor.

Radyumun deriye olan teʼsîri iyice tedkîk edilebilmişdir. Radyum 
şu‘âʻâtının teʼsîriyle cild kızarıyor ve bu teʼsîr temâdî etdikçe büsbütün  
[b]üzülerek çıbanlaşmağa yüz tutuyor. Hattâ Mösyö Curi pek ufak bir rad-
yum parçasını kolunun derisi üzerine on iki sâ‘at kadar tatbîk etdikden 
sonra kolunda büyükçe bir yara açıldığını ve bu yaranın dört-beş ay kadar 
tedâvî edilmedikçe kapanmadığını söylüyor. İşte bu ve daha bu gibi birçok 
hâdisât radyum şu‘âʻâtını röntgen şu‘âʻâtına yaklaştırmakdadır.

Radyum şu‘âʻâtından tatbîkât-ı tıbbiye ve müdâvâtça da birçok şeyler 
umuluyor. Zâten bugün âdetâ bir "müdâvât-ı şu‘âʻiye" teessüs etmiş de-
mekdir.
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Radyum maʻdeni fenn-i müdâvâtda brom radyum, klor radyum yâhûd 
radyum tasa‘udâtıyla mahmûl mâddeler hâlinde kullanılmakdadır. Radyu-
mun lüpüs denilen mu‘annid deri veremindeki teʼsîrât-ı şifâ-bahşâsı hakî-
katen hayret-engîzdir. 

Fakat bugün radyumun teʼsîrât-ı eşi‘asıyla şifâ-pezîr olacağı pek ziyâde 
muhtemel olunan bir derd-i devâ nâ-pezîr varsa o da seratândır. Bu husûs-
da birçok mühim taharriyât icrâ edildi. Fakat nazariyeten radyum şu‘âʻâtı 
bir dağ demiri, bir kâvî gibi icrâ-yı teʼsîr etdiği için pek o kadar kat‘î netî-
celere intizâr edilemezse de kim bilir…

[625] Yalnız şurası şâyân-ı dikkatdir ki, radyum şu‘âʻâtının genç ve 
neşv ü nemâsı pek ziyâde faʻâl olan ensiceyi daha ziyâde müteessir eyledi-
ği tecrübeten sübût bulmuşdur. Fennen "evrâm-ı habise" (ur) nâmını alan 
"zevâid-i maraziye" ise hep genç ve neşv ü nemâsı şiddetli tasannu‘ât-ı 
nesciyeden ibâret olduklarından radyum şu‘âʻâtının bunları tamâmıyla 
tahrîb değilde de hiç olmazsa seyir ve şiddetlerini tahdîd etmesi ağleb-i 
ihtimâldir.

Lâkin yalnız âlem-i fenni değil, belki bütün matbûʻât-ı cihânı, herkesi 
işgâl eden bu garîb maʻdenin bir "devâ-yı kül" gibi her şeyi iyi edebilece-
ğine hükmedivermek erbâb-ı fenne yakışmayacak bir cür’et-i acûlânedir.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Emrâz-ı Cerrâhiye Mu‘allim Muʻâvini ve Diş 
Tabîb-i Mütehassısı Kolağası rifʻatlü Halid Şazi Bey

M. le Dr. Khalid Chazi Bey, Médecin Dentiste
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Her ne ise, her hâlde büsbütün yeni bir şeyler karşısındayız. Radyum 
şu‘âʻâtının sâha-i müdâvâtda geniş bir tarîk-ı terakkî ve semâ-yı tabâbet-
de büsbütün yeni ve şa‘şa‘a-bâr bir ufk-ı şifâ açmasını ve bu esrârengiz 
şu‘âʻâta teveccüh eden parlak ve neşʼe-bahş ümîdlerin boşa çıkmamasını 
herkesden evvel biz tabîbler temennî ederiz…

İşte radyumun hâl-i hâzırı! Bakalım âtîsi ne olacak?...

Şu makâlemiz basılır iken radyum kâşifi Mösyö Curi'nin [626] Paris'de 
bir yük arabası altında ezilip vefât etdiği haber esef-engîzini okuduk. Ken-
disinden birçok keşifler beklenilen bu mütebahhirin daha birçok zamânlar 
çalışabilecek bir çağda vefâtına fen ve insâniyet nâmına cidden teessüf 
olunur.

[627] TABÎB-İ BAYTARÎ NOCARD

Fünûn-ı baytariyenin en metîn bir rükn-i nâmdârı, en şerefli bir heykel-i 
iftihârı olan Edmond Nocard 1904 senesi Ağustos'unda 53 yaşında olduğu 
hâlde vefât etmişdir. Nocard Fransa'da Alfort Mekteb-i Baytarîsi mu‘al-
limlerinden ve Encümen-i Tıb aʻzâsından idi.

Alfort Mektebi'nden yetişen bu tabîb-i baytarî parlak bir müsâbaka 
imtihânıyla evvelâ mektebe müzâkereci sıfatıyla kabûl edilmiş, bilâhare 
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"emrâz ve serîriyât-ı cerrâhiye" ve 1878'de "em-
râz-ı intâniye" mu‘allimi nasb olunmuşdur. No-
card emrâz-ı intâniyeye dâir tetebbuʻât-ı dakâ-
yık-cûyâne, tedrîsât-ı âlimânesiyle bi-hakkın 
kesb-i iştihâr etmişdir. Bâ-husûs hayvânât ara-
sında sirâyet-i emrâzın önünü almak üzere te’sîs 
etdiği "zâbıta-i sıhhiye-i hayvâniye" usûlü zirâ‘at 
ve filâhat, sıhhat-i memleket nokta-i nazarından 
pek büyük fevâid ve muhassenât te’mîn etmişdir.

Nocard 1883'de Mısır'da hüküm-fermâ 
olan kolera illet-i müdhişesinin mâhiyet vesâir 
husûsâtını tetebbu‘ için i‘zâm olunan hey’et-i 
fenniye aʻzâsı meyânına dâhil olmuş ve Fran-
sa'ya avdetinde tekrâr bakteriyoloji ile iştigâle başlayarak talebesinden 
Leclainche ile birlikde Hayvânâtın Emrâz-ı Mikrobiyesi [628] unvânıyla 
bir eser tahrîr ve neşretmişdir. 1887'de Alfort Mektebi Müdüriyeti'ne nasb 
ve ta‘yîn olunmuş ise de idâre meʼmûrluğu âmâl-i fenniyesi ile pek de 
tevâfuk etmediğinden taharriyât-ı bakteriyolojiye ve tetebbuʻât-ı fenniye-
ye devâm edebilmek için müdüriyetden isti‘fâ ile tekrâr laboratuvarında 
kûşe-i iştigâlât-ı ilmiyesine çekilmiş ve mektebin o üzücü muʻâmelât-ı 
resmiyesine mukâbil terakkiyât-ı fenniyeyi ta‘kîbe, taharriyât-ı cedîdeye 
koyulmuş ve bu hayât-ı faʻâlâne içinde iyi bir nâm bırakarak irtihâl eyle-
mişdir.

Nocard, légion d'honneur nişânını hâmildi. 

Baytar Nocard
E. E. Nocard

Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne 
mu‘allimlerinden ve Gurebâ-yı Müslimîn 

Hastahânesi etıbbâsından Masaj Mütehassısı 
sa‘âdetlü Doktor İzzet Emin Bey

M. le Dr. Izzet Emin Bey, Masseur
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SAÇ DÖKÜLMESİ

Erkek kadın, genç ihtiyâr herkes saçını sever, bir gün gelip de dökül-
memesi için elden geleni sarf eder. Fakat insânın saçı nçin dökülüyor ve 
saçları tekrâr bitirecek bir çâre-i fennî var mıdır? Saçları sürdürmek, tekrâr 
[629] bitirmek va‘dinde bulunan birçok şarlatanların iʻlân etdikleri hay-
ret-engîz muvaffakiyât doğru mudur? İşte şuracıkda bu husûsdaki efkâr-ı 
fenniyeyi hulâsa edeceğiz:

Çok defa daha yirmi, yirmi beş yaşında iken saçlarımız dökülmeğe baş-
lıyor. Bu hâl başlangıçnda o kadar nazar-ı dikkatimizi celb etmiyorsa da 
sonraları yavaş yavaş alnımızın büyüdüğünü, genişlediğini ve şakâkları-
mızdan başlayarak tepemize doğru giden yerlerin bembeyâz, kılsız bir hâl-
de parladıklarını görüyoruz. İşte bu hâle "saç dökülmesi" diyoruz ve önü-
müze gelene saçlarımızın tutam tutam döküldüğünden şikâyet ediyoruz. 
Artık o eski kâküllerin, alabros kesilmiş alın saçlarının yerinde gümüşüm-
sü bir deriden başka bir şey kalmaması ve tepeden başlayarak hâle-vârî 
etrâfına yayılan bir dazlağın şakâklara doğru yürümesi büsbütün mûcib-i 
telâş oluyor. Yavaş yavaş bu iki mıntıkanın birleşmeğe yüz tutduklarını ve 
başımızda etrâfdaki bir-iki tutam saçdan başka bir şey kalmadığını görü-
yoruz.

Yalova kaplıcası müste’ciri ve Beyoğlu'ndaki Tedâvî bi'l-Mâ᾽ Müessesesi 
Müdürü Doktor Mösyö Siotis

M. le Dr. J. Siotis
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Saçlar böyle tedrîcen dökülmekle berâber kökleri büsbütün [630] sönüp 
kurumaz. Kuvvetlice bir pertev-sûz ile bakılacak olursa dökülen her saçın 
yerinde ince, cılız, renksiz birer kılcağızın belirdiği görülür. Saç kökleri 
yine evvelki gibi işlemekde ve saç yetiştirmeğe çalışmakda ise de kuvve-i 
nâmiyeleri büyücek bir tel hâsıl edecek nesg-i feyzden mahrûm bulunmak-
dadır. Bin zahmet ile yetiştirebildiği saç telinde ise ne boya ne de kudret ve 
nemâ yokdur. Bütün mahsûlü budur; cüce bir kıldan ibâretdir. Bizzât kök 
hasta ve bîtâb olduğu için böyle cılız, düşkün bir kılcağızdan başka bir şey 
yetiştiremiyor.

Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne Serîriyât-ı Cildiye ve Efrenciye Muʻallimi Mîralây 
izzetlü Celâleddin Beyefendi

M. le Prof. Djélaleddin Moukhtar Bey

Saç Kökleri Niçin ve Neden Hastalanır?
Evvelden beri bunu fese, şapkaya, mesâʻî-i akliyenin fazlalığına, yo-

lunda beslenememeğe, sûisti‘mâlâta falân atfeder dururlardı. Fakat Doktor 
Saburu'nun?! taharriyâtına göre bu da husûsî bir mikrobdan ileri gelmek-
de imiş. Şöyle ki: Bu mikrob ilkin saç kökünün kılıfına girerek asıl kökü 
hastalandırıyor. Hasta kök yine saç yetiştirmekde, hücre hâsıl eylemekde 
devâm ediyorsa da bir müddet sonra bu hasta hücrelerin inzimâmıyla sa-
katlanan saç teli düşüyor, dökülüyor. İşte böyle birkaç yüz telin birbiri 
arkasınca düşmelerinden "saç dökülmesi" ârıza-i hazînesi zuhûra geliyor.
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[631] Mâdemki saçımızı mikroblar döküyor, niçin bu hastalık yanımız-
dakilere, bizimle berâber bulunanlara geçmiyor? Çünkü mikroblar hep 
za‘îf, düşkün, beslenişi bozulmuş saçlara hücûm eder ve ancak o gibi kuv-
vetsiz telleri düşürebilirler. Yoksa kuvveti, beslenişi yerinde olan bir saça 
mikrob sarsa da bir şey yapamaz. Zâten saçları dökülenler de hep besleniş-
leri bozulmuş, nıkrîsli, romatizmalı, yarımcalı hastalardır. Mikroblar hep 
bu mizâcda olanların saçlarını istîlâ ederek döküveriyorlar.

Bahriye Merkez Hastahânesi Emrâz-ı Cildiye ve Efrenciye Tabîbi Kâimmakâm 
izzetlü Menahem Hodara Bey

M. le Dr. Ménahem Hodara Bey

Saç Dökülmesine Bir Çâre Bulunamaz mı? 
Şarlatanlara, parlak iʻlâncılara mürâcaʻat ederseniz size terkîb ve mâ-

hiyeti belirsiz birçok ilâclar, merhemler, hablar, tertîbler verirler. Fakat bir 
kere de etıbbâya mürâcaʻat ediniz. Hemen hepsi de aynı cevâbı verirler: 
Saç dökülmesi sû-i iğtidâdan ileri gelir. İş daha başlangıcında ise sû-i iğti-
dânın önünü almak o tarz-ı hayât ve ta‘âmı değiştirmek ile ciddî bir fâide 
görülebilir. Lâkin saçlar dökülmüş, kafa cascavlak çıkmış ise geçmiş ola… 
Bu yolda dökülen saç telleri kurumuş bir ağacın yapraklarına benzer, bir 
kere döküldü mü bir daha [632] çıkmaz.



2103

Bâb-ı Serʻaskerî Eczâ-yı Tıbbiye 
Müddehiri Ferîk sa‘âdetlü Della 

Suda Faik Paşa hazretleri
S. E. le Prof. Faïk Pacha Della-Suda

Rüsûmât Emânet-i Celîlesi Fen 
Müşâviri Kimyâger Zanni Efendi 

hazretleri
S. E. le Dr. Zanni Bey

Saçı tekrâr sürdürmek, çıkarmak için iki şey lâzım: Bir kere kökün di-
bindeki mikrobları öldürmeli, sonra da saç köküne gelen kanı yani bütün 
bedeni ıslâh etmeli… Hâlbuki →

Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i 
Şâhâne Kimyâ-yı Uzvî 

Mu‘allimi Binbaşı Doktor 
rifʻatlü Hadi Faik Bey

M. le Dr. M. Hadi Bey, Chimiste

Gümrük Tahlîlhânesi'ne meʼmûr 
Tabîb ve Kimyâger Kolağası 

rifʻatlü Mustafa Efendi
M. le Dr. Moustafa Bey, Chimiste
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[633] başa ne kadar mikrob öldürücü ilâclar ne kadar süblime ne kadar 
asid fenikler dökülse yine köke kadar işleyemez. Çünkü dışarıdan köke 
kadar olan yer yağ ile dolup tıkanmış, →

Rüsûmât Emânet-i Celîlesi 
Serkimyâgeri Mîralây izzetlü 

Şükrü Beyefendi
M. le Dr. Chukri Bey

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Kimyâ-
yı Maʻdenî Mu‘allimi Kâimmakâm 

izzetlü Vasil Naum Bey
M. le Prof. Vasil Naoum Bey

Gümrük Tahlîlhânesi'ne meʼmûr 
ve Kimyâger Kolağası rifʻatlü 

Mehmed Ziya Bey
M. le Dr. M. Zia Bey, Chimiste

Gümrük Tahlîlhânesi'ne meʼmûr 
ve Kimyâger Kolağası rifʻatlü 

Cevad Mazhar Bey
M. le Dr. Djévad Mazhar Bey
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[634] âdetâ vernileşmişdir. Köke gelen kanın terkîbini değiştirmekden ise 
ancak saç dökülmezden evvel bir fâide umulabilir. 

O hâlde, saç sakal dökülüp bitdikden sonra işe bir çâre aramağa sa-
vaşmakdan ise daha saçlar dökülmezden evvel bedenin iğtidâsını yoluna 
koymak ve hıfz-ı sıhhatin gösterdiği tarzda yaşamak daha muvâfık-ı akıl 
ve hikmetdir. 

İnsân yaşadıkça saçı sakalı ağarır. Bu bir kânûn-ı fıtrîdir. Fakat bu 
kânûnun hüküm ve şümûlünden âzâde kalmak üzere saçlarını türlü türlü 
boyalarla boyayanlar da az değildir.

Saç boyamak için evveleri pek ibtidâî ve çok defa nebâtî şeyler kulla-
nılırken fenn-i kimyânın terakkiyât-ı ahîre-i sınâ‘iyesi sâyesinde saçları 
istenilen renge boyayabilecek tertîb ve terkîbler bulunarak pazar-ı ticârete 
sürülmeğe başlanılmışdır. 

Bu boyaların parlak parlak iʻlânları ve satanların da boyanın sıhhate 
hiçbir sû-i teʼsîr olmadığına dâir gûnâgûn va‘d ü te’mînleri vardır. Bunun-
la berâber bugün "saç boyası" nâmıyla kullanılan şeyler hep potas, civa, 
arsenik, kurşun emlâhı, tîz-âb, zâc yağı gibi semdâr mürekkebâtdır. Başda 
gerek yıkamak gerek taramak vesâire ile ufacık bir yara bile açılsa oradan 
nüfûz edecek az mikdâr boya bütün bedenin nizâm-ı hayâtîsini bozmağa 
kifâyet edebilir. Bir de böyle saç boyamak yüzünden yılancık, flegmon, 
bazı intânî ve keskin hastalıklar, mûcib-i memât olacak kadar vehâmetli 
teessürler görülmüşdür.

Binâenaleyh saçları böyle muzır ve berbâd boyalarla boyamakdan [635] 
ise kânûn-ı fıtrata hiç karşı gelmemek ve yaşın teʼsîriyle husûle gelen bu 
ârıza-i fecî‘ayı kendi hâline bırakmak daha münâsib bir tedbîrdir. Çünkü 
saçlar vakt ü zamânı gelince ağarır ve "istihâle-i şeyhûhiye"nin başlangıcı 
olan bu hâdise-i tabî‘iyenin hiçbir boya ve hiçbir terkîb ile izâle-i hakîki-
yesi mümkün değildir.
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[636] Saç Dökülmesine İlâç
Amerika etıbbâsından biri saç dökülmesine karşı pek kolay, pek emîn 

bir çâre bulduğunu iʻlân etmişdir. Bu tabîbin fikrine göre, kafa kemiklerini 
setr eden adalât hâl-i atâletde kaldığından dumûra dûçâr olduğu yani kü-
çüldüğü gibi cild-i re’sde de deverân-ı dem muntazam olamadığından be-
şere ve huleymât-ı şa‘riye dahi lâyıkı vechile beslenemiyorlar. Bu sebeble 
eş‘âr sükût ediyor. Saçkıran, saçdöken gibi saç hastalıkları olmadığı hâlde 
husûle gelen dazlakları bu Amerika hekîmi esbâb-ı mesrûdeye atfetmek-
dedir.

Gümrük Tahlîlhânesi'ne meʼmûr Tabîb ve Kimyâger Kolağası rifʻatlü Ahmed 
Hüseyin Bey

M. le Dr. Ahmed Husseïn Bey, Chimiste

Her hastalığın tedâvîsi evvel emirde esbâb-ı mûcibesini izâle etmeğe 
mütevakkıf olduğundan bu doktor da sükût-ı eş‘âr için cild-i re’se sûret-i 
muntazama ve dâimede masaj yapmayı tavsiye ediyor. Baş derisine ya-
pılacak masaj da başı muntazaman taramakdan ibâretdir. Tarağın teʼsîri 
ile cild intibâha ve deverân-ı demi faʻâliyete geleceğinden tegaddîsi daha 
ziyâde yoluna gireceğini ve adalâtı da [637] neşv ü nemâ bulacağından 
kılların köklerine kuvvet gelir ve bu hâlde eş‘âr düşmekden kalır. Hattâ 
düşenlerin yerine bile tekrâr kıl sürer.
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Pek kolay ve masrafsız olan bu usûlü tavsiye eden tabîb, kadınların 
saçlarına pek iʻtinâ edip muntazaman tuvalet yapdıklarından erkeklere nis-
betle nâdiren dazlağa dûçâr olduklarını delîl makâmında göstermekdedir. 

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Kimyâ-yı Uzvî Mu‘allimi 

Yüzbaşı Doktor Fehmi Rıza Bey
M. le Prof. Fehmi Riza Bey, 

Chimiste

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne ve 
Dârülfünûn Kimyâ-yı Tahlîli 
ve Hayâtî Mu‘allimi Kolağası 

Doktor Cevad Tahsin Bey
M. le Prof. Djévad Tahsin Bey

Saç Boyaları Muzırr-ı Sıhhatdir.
Güzel bir renk, hoş bir cilâ vermek için genç, ihtiyâr birçokları saçla-

rını boyarlar. Saç boyası satanlar saç boyalarının saçların rengini, cilâsını 
tezyîd, neşv ü nemâsını te’mîn eder. Gâyet nâfi‘ bir devâ olduğunu medh 
u iʻlâna kadar varamasalar [638] bile, hiç olmazsa boyalarının terkîbin-
de muzır-ı sıhhat hiçbir mâdde olmadığını beyân ile müşterileri iknâ‘a, 
metâ‘larının sürümüne çalışırlar. 

Hâlbuki saç boyalarının içinde insânı helâk edenler bile vardır. Birkaç 
ay evvel meşhûr kimyâgerlerden Armand Gautier, Paris'de Saint Dâire-
si Meclis-i Sıhhiyesi'ne saç boyası isti‘mâlinden mütevellid mehâzîr ve 
muhâtarâta dâir bir rapor i‘tâ eylemişdir. Bu raporda münderic vekâyi‘den 
birinde fevt vukû‘a gelmiş ve diğerlerinde hastalar medîd ıztırâbâta dûçâr 
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olmuşlardır. Tabîb-i şehîr Brouardel de müşâhede etdiği birkaç vak‘ada 
saç boyalarının evcâ‘, ihtirâk-ı cild ve egzama tevlîd eylediklerini enzâr-ı 
sıhhiyûna arz etmişdir. Bu bâbda etıbbâ-yı sâire de müşâhedât-ı müte‘ad-
dide neşretmişlerdir.

Eczâhâneler Müfettişi sa‘âdetlü Tahir Paşa hazretleri
S. Exc. le Dr. Tahir Pacha, Inspecteur des Pharmacies 

Memleketimizde saç boyaları isti‘mâli ile husûle gelen âfât-ı muhte-
life vesâireden dolayı âmilleri aleyhine birçok defalar Meclis-i Sıhhiye-i 
Umûmiye ve Mülkiye'ye mürâcaʻat edildiği hâtırımdadır. Bizde bu boya-
ların en büyük fenâlığı ruhsat-ı resmiyeyi hâiz olmayanların fenn-i kimyâ-
ya, hıfz-ı sıhhate vâkıf bulunmayanlar tarafından tertîb edilmesi ile bazen 
de pek müessir olmasıdır.

[639] Alelâde kullanılan saç boyalarının hemen kâffesi muzırr-ı sıhhat-
dir. Bunların isti‘mâlinden ictinâb edilmesi muhâfaza-i sıhhatini, selâmet-i 
hayâtını arayanlar için ihmâl ve tekâsül götürmez bir mühimme-i hayâti-
yedir. 
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Eczâcı ustabaşılarından Kimyâger 
Mösyö Leon Irineu

M. L. Irineu, Délégué des 
Pharmaciens

Eczâcı ustabaşılarından Revue 
Médico-pharmaceutique Gazetesi 
Müessisi ve Muharriri Kimyâger 

Mösyö Apéry
M. P. Apéry, Délégué des 

Pharmaciens, Propriétaire-
rédacteur de la Revue Médico-

pharmaceutique
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[640] DOĞURURKEN VE DOĞURDUKDAN SONRA

Başlamazdan Evvel31

Dokuz ay kadar karnında kanının en sâfî bir kısmıyla besleyip büyüt-
düğü ve büyütürken birçok zahmet ve meşakkatini çekdiği yavrucağını 
doğurmak, dünyâya getirmek, onun sesini, [641] ağlayışını, gülüşünü işit-
mek, annelik hak ve şerefine nail olmak için hâzırlanan bir hanım bu do-
ğuruşunu kolay kolay ve hiçbir fenâlığa uğramaksızın geçirmeği, ölümler-
den, tehlikelerden, o yürek dayanmayan sızıltı ve iniltilerden sağ ve sâlim 
kurtulmağı elbette ister. Bu hâli yalnız kendisi değil, bütün insânlar, doğu, 
yurd, il, herkes de arzu eyler. Çünkü kadın benî âdem ocağı, beşeriyetin 
yarısı, bütün insânların anası, yardımcısı, tesellîcisi, sebeb-i râhat ve te-
rakkîsidir.
31  Doğuru[r]ken ve Doğurdukdan Sonra, Doktor Besim Ömer, 1320.
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Gebelikde karında büyüyüp kemâle eren yeni bir hayâtın birdenbire 
dışarıya çıkarılmasından yani dünyâya getirilmesinden ibâret olan doğur-
mak ehemmiyetli bir iş, hakîkî ve güç bir acı, bazen boğucu bir sıkıntı, bir 
ağrı, bir cân çekişidir. Sapasağlam ve defalarca doğurmuş bir kadın birkaç 
kereler kavga meydânına atılmış bir kahramâna, daha doğrusu büyük bir 
döğüşde az çok yaralanmış bir mecrûha benzetilebilir. Bununla berâber 
doğurmak kadınlıkda o kadar büyük bir korku hâsıl etmişdir ki, böyle çok 
doğurmuş hanımların bile rahim şiddetli ağrılarla sıkışmağa başlayınca 
sonbahârın sarartıp dökdüğü nâzik yapraklar gibi iki zıd duygu arasında 
çırpındıkları görülür. Doğrusunu söyleyeyim mi? Korkusuz doğurmak her 
hanımın işi değildir. Bu korkudan dolayı da hiçbir hanımı kınamağa, ayıb-
lamağa hakkımız yokdur. Çünkü doğurmak çok defa hastalığa yakın bir 
şey, bazen de pek korkunç bir hâldir. 

Beşer yumurtasının dokuz ay süren kuluçkalığı [642] ne kadar güç ve 
ıztırâblı bir hâl ise civcivlemesi yani yavrunun dışarı fırlaması da o ka-
dar zor ve ağrılı bir işdir. İşte herkesin kadınları pek ziyâde sevmeleri, 
büyük görmeleri hep bu gibi güç ve ağrılı, acılı işlere, böyle dayanılmaz 
zahmetlere katlanıp tahammül etmelerinden dolayıdır. Kadın doğurduğu, 
emzirdiği, besleyip büyütdüğü içindir ki, anadır, sevgilidir, büyükdür. Bu 
kadar güç işler gören kadınların zarîf, iyi yürekli, merhametli yaradılmış 
olmaları da ayrıca bir lutf-ı ilâhîdir. Kadının ana ve babasını, kocasını, 
çocuklarını sevmesi hep bir derecede değildir. Bir kadının en derin duy-
gusu, kadın yaşayışının en büyük sevgisi evlâd muhabbetidir. Hattâ kadın 
kocasını da evlâdına iyi bir baba olmasını umarak sever. Kadın melekler 
kadar iyi, melekler kadar sevici bir mahlûkdur. Kadın o kadar ince, o kadar 
sevimlidir ki, kadınlığını bilen ve vazîfesini gören bir kadın[a] her zamân 
"âile çiçeği", "ümmet bâğçesi" denilebilir.

Bir kere düşünelim: Lohusalık döşeğinde, etrâfının, kocasının, bütün 
ev halkının alkışları, tebrîkleri arasında dinlenip duran bir kadının gözleri 
önünde temizliği, süsü, zarâfeti ile parıldayan geniş bir beşikden işitdiği 
ince ve tatlı bir ses, nâzlı bir çocuk sesi, sâf bir beyâzlık arasından süzülüp 
gelen o kesik kesik ağlamalar ve ara sıra dönüp bunlara bakan lohusanın 
dudaklarında beliren melekâne tebessümler sâf, parlak, son derece güzel 
bir levha teşkîl etmez mi? Kadınlığın ana olmak, çocuk beslemek gibi iş-
lerinde tecellî eden bu yücelik, bu fedâkârlık ne kadar şâyân-ı takdîrdir! 



2112

"-Kadın, ev [643] çocuklarımızın vâlidesi; yalnız onların değil, hepimizin 
ninemiz, nineciğimiz; kadın işte bu! Bizi kolları arasına alıp tesliyetkâr 
ninnileriyle uyutan, nerm ü şefîk elleriyle yaralarımızı saran, her derdimi-
ze ortak olan, her katre-i giryemizi içen, hayâtımızın melekü's-sıyânesi; 
âğûşunda dâimâ bizi bir hâb-nûşîn içinde bahtiyâr edecek bir mehd-i nâz, 
merhamet ve şefkat çiçeklerinden vurulmuş bir beşik-i hâzırdır".

Bütün insânlığın sevgilisi ve beşeriyetin "süt anası" olan kadın gördüğü 
işlerin yüceliği nisbetinde de ince, nârin ve za‘îfdir. Ona her zamân hele en 
ziyâde doğururken yardım etmek, doğuruşunu kolaylaştırmak, kendisini 
de, çocuğunu da sağ ve sâlim kurtarmak bütün insânların borcudur. Buna 
en ziyâde çalışacak olanlar sıra ile doğuran kadının kendisi, ev halkı, sonra 
ebeler, hekîm ebeler, daha sonra herkes, halk, ümmet ve bütün beşeriyetdir.

Âileler şunu iyice bilmelidir ki, çocuğun da, anasının da hâli, ilerisi, 
bütün yaşayışı doğururken ve doğurdukdan sonra yapılacak şeylerden, gö-
renek, taklîd, sâfdillik, bilmemezlik gibi şeylerin teʼsîrleriyle meydân alan 
berbâdlıklardan pek ziyâde, umulduğundan ve düşünüldüğünden ziyâde 
müteessir olmakdadır. Doğururken ve doğurdukdan sonra ölenler, sönüp 
heder olanlar yâhûd ağrılar, sızılar, türlü türlü derdler içinde ömür geçi-
renler sağ kalanlardan, iyi yaşayanlardan her hâlde ziyâdedir. Böyle güç 
doğuranlar arasında bilgisizliğe, [644] göreneğe kurbân olarak gebeliğin-
de, doğururken ve doğurdukdan sonra kazâlara ve hastalıklara uğrayarak 
daha gençlik ve tâzelik çağında fenâ bulanlar yâhûd bütün yaşayışa süren 
bir sakatlığa, iğrenç ve berbâd bir derde düşenler sayılmayacak kadar çok-
dur! Yalnız güç doğuranlara değil, kolay kolay çocuk getiren kadınlara 
bile yardım etmelidir. Çünkü doğuran kadın âdetâ bir yaralıdır. Hem bu 
yara dışda değil, içde ve derindedir. Ehemmiyetsiz bir sebeb, bir hiç ile 
azar, pislenir, taʻaffün eder. Bir de zavallı kadın doğururken neler çeker? 
Beyni, düşüncesi her işi, her şeyi altüst olur. Kadını her türlü pisliklerden 
sakınarak temiz bulundurmak, ağrıları ve sıkıntıları arasında avutmak, ona 
çekdiği sancıları duydurmamak, çocuğunu kolay kolay ve incitmeden al-
mak, hâsılı doğuran bîçâre bir kadına san‘atın ve fennin gösterdiği yolda 
yardım etmek insânın insânlığı şânındandır.
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[645] HASTAHÂNE HÂRİCİNDE MUVAKKAT AMELİYÂT 
SALONU TERTÎBİ

Bugün ameliyât-ı cerrâhiyede men‘-i avârız ve ihtilâtât, te’mîn-i mu-
vaffakiyât hep usûl-i kavâ‘id-i ta‘kîme yani fennî bir nezâfet ve tahâretin 
icrâsına vâbeste ve menûtdur. Bu cihet artık tebeyyün ve tahakkuk etmiş-
dir. Fenn-i cerrâhîyi ihyâ ve hayliden hayliye tevsî‘ ile terakkiyât-ı tıb-
biyeyi te’mîn etmiş olan şu usûl-i mehâsin-şümûlün tamâmiyet-i icrâ ve 
muhâfazası operatöre, muʻâvinlerine, hizmet edenlere, isti‘mâl olunacak 
âlât ü edevâta ve'l-hâsıl kâffe-i muhîte âiddir. Bunlar meyânında da mev-
ki‘in, ameliyât icrâ edilecek mahallin ehemmiyeti yok değildir. Her ame-
liye usûl-i ta‘kîmin bi-hakkın icrâsına müsâʻid bir mahalde yapılmalıdır. 
Vâkı‘â çamurlar, gübreler üzerinde, pis ve mülevves evlerde nâçâr icrâ-yı 
ameliyât edilir ve bazen istihsâl-i muvaffakiyât da olunabilirse de çok defa 
hasta bir intândan, yok yere bir ihtilâtdan helâk olup gider. Her ameli-
ye-i cerrâhiye hattâ en küçüğü bile ehemmiyete alınmağa şâyestedir. Hîn-i 
icrâsında ve bilâhare, en şedîd tedâbîr-i ihtiyâtiyeye tevessül edilmelidir. 
Hastahânelerdeki mükemmel ve muntazam ameliyât salonlarında her türlü 
kavâ‘id-i ta‘kîme ve tedâbîr-i ihtiyâtiyeye kolayca riʻâyet kâbildir. Lâkin 
her hasta ameliyât için bir müddet daha intizâra mütehammil değildir ve 
her hasta da her vakit hastahâneye naklolunamaz. Bu hâlde ameliyât ba-
zen bi'l-mecbûriye evlerde, kırlarda vesâir yerlerde de yapılmak îcâb eder. 
Evlerde ameliyât salonları tertîbi [646] lüzûmunu hemen her gün etıbbâ-yı 
müvellide ve operatörler hissetmekde iseler de bu husûsda ahâlînin, has-
tabakıcıların hattâ bazı meslekdâşlarının adem-i vukûfu sebebiyle az çok 
vesâyâ-yı fen hâricinde icrâ-yı ameliyâta mecbûr olunmakdadır. Husûsî hâ-
nelerde ameliyât salonu tertîbi mesʼelesi fenn-i cerrrahîde gâyet mühimdir. 

Evde ameliyâthâne makâmında en geniş, en ziyâdâr ve en temiz bir oda 
intihâb olunmalı ve burada bulunan bütün mefrûşât çıkartılmalı; hele âdetâ 
mikrob yuvası hükmünde olan kilimler, halılar çok toz husûlüne ve havâya 
kalkmasına sebeb olacağından odadan ref‘ u ihrâc edilmelidir. Kaynatılmış 
ve hattâ otoklavda ta‘kîm edilmiş beş-on çarşaf ile zemîn ve duvarlar ör-
tülmeli, zemîne setr edilen çarşaflar ayak altında toplanmamak için iğreti 
dikişle yâhûd çivi ile iyice tutdurulmalı, oldukça iyi bir ma‘îşetde bulunan 
âilelerde zemîne muşamma‘ döşetmek pek muvâfıkdır. Duvarlar bütün im-
tidâdında kâmilen setr edilmelidir. Ameliyâtda bulunacakların kâffesine 
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muʻakkim gömlekler giydirilir ve odada operatör ve kloroform verecek zât 
için kezâ muʻakkim havlu ile örtülü bir-iki sandalye bırakmalıdır.

Ameliyât Masası
Kolaylıkla sökülüp takılabilir, açılıp kapanabilir, kâbil-i nakl ameliyât 

masaları vardır. Bu masa dediğimiz gibi evvelce hâzırlanmış temiz bir oda-
da bir pencereye, aydınlığa karşı kurulur. Âile tarafından ihzâr ve muʻak-
kim havlularla setr edilen diğer iki âdî masadan birinin üstüne isti‘mâl 
olunacak âlât ve edviye, diğeri üzerine [647] küvetler, fırçalar, tırnak hal-
lâlları, sıcak su ve süblime mahlûlü, küûl, eter, sabun gibi tathîrât-ı fenni-
yeye lâzım mevâd vaz‘ olunur. Operatörün husûsî ameliyât masası yok ise, 
evde karyola veya yan yana getirilmiş iki masa gibi yüksekçe bir mahallin 
üstü muşamma‘ ve muʻakkim havlularla setr edilerek iğreti bir ameliyât ma-
sası tehyiʼe olunabilir. Âileye lâ-ekal içi sırlı üç-dört küvet ve büyücek bir 
kova hattâ kaynar sudan geçirilmiş bir çamaşır leğeni ve kaynamış soğuk ve 
kaynar, sıcak su koymak üzere gâyet pâk kablar tedârük etdirmelidir.

Cerrâh lâzım gelen âletleri, ipek iplik, katküt ve gaz tampon, kompres ve 
havluları hattâ gerek kendisinin gerekse muʻâvinlerinin üzerlerine giyecek-
leri gömlekleri ve'l-hâsıl lâzım olacak tekmîl eşyâyı ta‘kîm edip hâzırlaya-
cak ve muʻakkim olduğu hâlde husûsî kutular içinde hastanın hânesine nak-
ledecekdir. Maʻa't-teessüf şu tedâbîr, ahvâle göre uzun bir zamâna ve ziyâde 
bir külfete, oldukça bir masrafa tevakkuf eder. Hiçbir operatörün böyle ame-
liyâthâne tertîbine ne zamânı ne de hâli münâsib ve müsâʻid değildir. Bu 
istihzârât gâyet mücerrib bir hastabakıcı tarafından der‘uhde olunacakdır. 
Bugün mücerrib, kâr-âşinâ hastabakıcılarımız nâdirâtdan olduğu gibi has-
taların hastabakıcılara baktırılması lüzûmunu da değme âileye kabûl etdire-
miyoruz. İşte bu sebebden dolayı evlerde tertîbli, lâyıklı ameliyât salonları 
tehyiʼe edilememekde ve ameliyât da maʻa't-teessüf pek fen dâiresinde icrâ 
olunamamakdadır. Hastabakıcı her şeyi tertîb ve ihzâr etdikden sonra bazı 
merâklı seyircilerin odaya hod be-hod girmelerini men‘ için [648] kapıyı 
kilidler. Bu kadar külfetlerle hâzırlanan oda, ameliyât salonu icrââta baş-
lamazdan birkaç sâ‘at evvel ısıtılacak ve derece-i harâreti 25-26 santigrad 
olacakdır. Hiç toz kalkmamak için ameliyâtdan bir sâ‘at evvel zemîn ve 
duvarlar süblime mahlûlü ile silinecekdir. Ameliyâtdan sonra duvarda bir 
mîzânü'l-harâre, hastanın başucuna bir harâret kâğıdı asmak lâzımdır.
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[649] EBELİK

Doğurma ve Doğurtma
Döl döş yetiştirmek en yüce bir iş, kadınlık için en büyük bir yararlık-

dır. Bu işde kadına, doğuracak olana yardım etmek iyi bir hizmetdir. Do-
ğurmak hem kolay hem son derece güç bir şeydir, büyük bir işdir. Kolay 
kolay, ağrı bile duymaksızın, zahmetsizce doğuranlar görüldüğü gibi haf-
talarca ağrı çekenler, ağlayıp sızlayanlar, inleyip duranlar da vardır. Böyle 
bir kadının hâline acımak, ona san‘atın gösterdiği münâsib bir yolda yar-
dım etmek insânlık şânındandır. Çünkü insânlardan biri sızlayıp inlerse 
bütün insânlık inliyor gibidir.

Hele böyle güç doğuran kadınlar arasında bilgisizlikden dolayı gebe-
liğinde, doğururken, doğurdukdan sonra kazâlara, hastalıklara düşerek 
ölenler, daha gençlik, tâzelik çağında fenâ bulanlar ne kadar çokdur! Değil 
böyle güç doğuranlara, kolay [650] kolay çocuk getiren kadınlara bile yar-
dım etmelidir. Çünkü doğuran kadın âdetâ bir yaralıdır. Beyni, düşüncesi, 
her işi, her şeyi altüst olmuşdur. Zavallı kadıncağızı ağrılar arasında avut-
mak, ona çekdiği sancıları duydurmamak, çocuğunu kolay kolay almak, 
sonra da bazen ölüm döşeğine yol gösteren lohusalık zamânında kadına 
san‘atça, fence bakmak için terbiyeli, bilgili, tedbîrli insânların iyiliklerin-
den en eski zamânlarda bile fâide görülmüşdür.

İşte gebe kadınları mu‘âyene etmek, doğurtmak, güç doğuracakları an-
lamak ve vaktiyle hekîme haber vermek için gösterilen yararlıklar, yapılan 
tedbîrler bugün âdetâ bir san‘at hâline konulmuş ve bu san‘ata dâir koca 
koca kitâblar yazılmışdır. Bu nâzik ve güç san‘ata ebelik denilir. "-Cins 
cinsi sever" derler ki, pek doğrudur. Bunun için ebelik san‘atı da en ziyâde 
kadınlara yakışır ve onların yapacağı bir şeydir.
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Ebelik insânlık kadar eskidir. Ebeler her vakit, her yerde el üstünde 
tutulagelmişlerdir.

Ebelik öyle âdî bir san‘at, ehemmiyetsiz bir iş, kolay bir şey değildir. 
Ebe olmak için sağlam ve yorulmak bilmez bir vücûd, pâk ve güzel bir 
huy, birçok hâzırlık, maʻlûmât, pek iyi, merhametli bir yürek ister. Herkes, 
her kadın iyi bir ebe olamaz. Ebe olmak isteyen genç hanımlar evvelce 
kendi kendilerine iyice danışmalı, bilgilerini, el verişlerini, bu ince, güç 
ve nâzik san‘atı yapıp yapamayacaklarını düşünmeli de ona göre san‘atı 
öğrenmeğe, edinmeğe başlamalıdırlar. İyiden iyiye bilinmelidir ki, ebe-
lik işi, [651] ebelik vazîfesi yalnız doğuran bir kadının yanında bulunup 
ona bakmak, doğan çocuğa lâzım gelen şeyleri yapmak ile bitmez. Çün-
kü bu kadar bir işi her kadın, hattâ âdî bir oda hizmetçisi bile görebilir. 
Bir ebe hanım doğru ve fâideli bir iş görmek, bu nâzik san‘atda kimseye 
fenâlık etmemek, yanına çağrıldığı âilelerin emniyetini kazanmak isterse 
maʻlûmâtını artdırmalı, ahlâkını iyileştirmeli, hürmet edilecek ve işe yarar 
bir ebe olduğunu herkese teslîm etdirmelidir. Ebeler uslu, kâmil olmakla 
berâber fenden, bilgiden de haberdâr olmalı ve san‘atın ne olduğunu anla-
mış, öğrenmiş bulunmalıdırlar. Hele bir ebe güç işlerde, fenâlık ve tehlike 
zamânında, aklının ermediği şeylerde hiçbir vakit kendi kendine iş görme-
ğe kalkışmamalı, bilgicilik taslamamalı ve hekîmi çağırmak lâzımsa vakit 
geçirmeksizin haber vermelidir. 

Bugün ebelik san‘atında en ehemmiyetli, en gerekli iş temizlikdir. Ebe-
nin üstü başı gâyet pâk ve elleri fence temiz olmalı, yani elleri sabunlu 
su ve fırça ile sonra ispirto ile ve en sonra mikrob öldürücü sularla iyiden 
iyiye yıkanmış olmalıdır. Pisliği, tedbîrsizliği, inâdı ve bilmemezliği ile bir 
kadını doğurturken tehlikeli hastalıklara uğratan ve bir hastadan diğerine 
pis elleri, murdâr elbisesi ile mikrob taşıyan ebeler günâhkâr ve âdetâ cânî 
ve müttehim sayılırlar. 

İşinin, san‘atın inceliğini, güçlüğünü, zorluğunu anlayan bir ebe müş-
terilerine iyilik diye fenâlık etmekden sakınır ve fennini, san‘atını iyice 
öğrenerek temiz, vicdânlı, nâmûslu, ahlâklı bir ebe hanım olmağa çalışır.

[652] Bilgili bir ebe doğurtacağı kadının hayâtını, cânını kurtarır. Böy-
leleri her yerde ağırlanır. Annelere olan bu yararlıklar çocuklarına, yur-
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da, koskoca bir memlekete demekdir. Ebeler çok kere hekîmlerin de akıl 
yoldâşı, san‘at arkadâşı olurlar ve bu yüzden de yüce mertebelere ermiş 
bulunurlar.

Ebe hanım yalnız zenginlerin değil, fakîrlerin, zavallıların da ebesidir. 
Çünkü ebe zengin fakîr herkese yardım edecek, yararlık gösterecekdir. 
Zengin bir hanımefendiye ne kadar iyi bakar ne kadar dikkat ve riʻâyet 
ederse fakîr, çâresiz, bahtsız bir kadıncağıza da o kadar acıyacak, o derece 
merhamet edecekdir. Her iki tarafı da nasîhatleri, iyi ve münâsebetli ted-
bîrleri ile tehlikeden, fenâlıkdan koruyup sakındıracakdır. 

Ebeye kendini gösterecekler, ebeyi evine çağıracaklar arasında bin tür-
lü ahlâkda, huylu huysuz hanımlar bulunabilir. Ebe hanım işinden, vazîfe-
sinden dışarı çıkmayacak ve herkese elinden geldiği mertebe yardım ede-
cekdir. Kendine sırrını verecek olanlara karşı pek büyük bir emniyet ve 
şefkat gösterecek ve hiçbir zamân bir âilenin, hattâ en bayağı bir kadının 
bile işini başkalarına bildirmeyecekdir. Kadınlardan bazıları tâli‘in, tesâ-
düfün türlü acılıklarına, fenâlıklarına uğramış olabilirler. Görgülü ve temiz 
yürekli bir ebe öylelerine de elinden gelen nasîhatleri vererek tesliyelerine 
çalışmalıdır. İşte ebeliğin büyüklüğü, yüceliği, iyiliği bu gibi yararlıklarda 
görülür.

[653] Ebelik dînce de büyük bir hizmetdir. Bir mahlûku, bir kulu acıdan 
kurtarmak, annelerin, çocukların hayâtlarını koruyup esirgemek, insân-
ların çoğalmalarına hizmet etmek, sevâblı ve büyük bir ibâdet ve gâyet 
teʼsîrli bir duʻâdır.

Ebe doğuşdan sonra da lohusanın yanında bekçi, bakıcı gibi kalır. Ebe 
hem doğurtucu hem de lohusa bakıcısıdır. Zürriyet âletlerinden başka, bir 
tarafdan hasta ve son derece bîzâr olan kadınların yanında hekîmin uzun 
bir müddet durması uyamayacağından öyle bir hizmete, yararlığa muhtâc 
zavallıların yanlarında hastabakıcı gibi bilgili bir ebe hanım bırakılır. Ebe 
hanım orada bulundukça en onulmaz yaralar, ağrılar, acılar içinde inleye 
inleye yatan bir kadının yastık bekçisi, derd ortağı olacakdır. Bir kere dü-
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şünmelidir; kendi cinsinden birinin imdâdına, sancılar, kıvranmalar için-
de inleyen, sürüklenen zavallı bir kadının yardımına yetişmek, bin türlü 
tehlikelere, belki de ölüm uçurumuna yaklaşan bir bîçâreyi iyi tedbîrler, 
uygun yardımlar ile kurtarmağa çalışmak ne büyük bir yararlık ne yüce bir 
hizmetdir! Zâten kadınlık acımak, başkalarına merhamet etmek gibi duy-
gularla yaradılmış olduğundan kadınların en seçilmişi, en aklı başındası 
sayılan ebelerin de pek "el cânlısı" olmaları îcâb edeceği az bir düşünüş ile 
anlaşılır. Ebe iyi düşünceli, iyi beyinli, temiz vicdânlı ve hastasını sever bir 
kadın olmadıkça göreceği işlerden yararlık ve iyilik beklenilemez.

[654] Yolunda bir ebelik "kadınlığın koruculuğu" demekdir. İnsânlık-
da bir kadından bir ev, bir ocak, bir el bile yetişebilir. Kadınların sağlam 
olmaları, anaların hastalıksız, fenâlıksız doğurmaları, oymağın, memleke-
tin yalvara yalvara istediği cândan özlediği bir şeydir. Kadınlara beşikden 
mezâra kadar yol gösteren ebe ileride ev kadını, ana, nine olacak insânlara 
kötülük değil iyilik etmeli, müşterilerini ölüme değil sağlığa götürmelidir. 
Bilmelidir ki, kadınların yapıları, bedenleri erkeğinkilerden daha nârin, 
daha incedir. Ufak bir râhatsızlık onlara kökleşip kalabilir. O hâlde kadın-
lıkla uğraşacak ebelerin dikkatleri, düşünüşleri, bakışları pek ziyâde, lüzû-
mundan bin kat ziyâde olmalıdır ki, birçok genç, dinç, doğurgan hanımlar 
boş yere mezârlara gömülmesin, birçok ocaklar, evler hanımsız, kocalar 
arkadâşsız, yavrular annesiz kalmasın.

Makriköy Belediyesi ve Bez Fabrika-i Hümâyûnu Tabîbi izzetlü Ahmed Refik 
Bey

M. le Dr. Ahmed Réfik Bey



2119

Fakat şuna acırız ki, eskiden beri kadınlarda ebelik bir mâl gibi anadan 
kıza geçmekde ve birçok ebelerde bilgiden, temizlikden, hüner ve ma‘ri-
fetden az bir eser bile görülmemekdedir. Bu [655] hâl yalnız ayıp değil, 
pek büyük bir günâhdır. Mekrûh elleriyle gâyet temiz kadınların rahimle-
rine kadar hastalık tohumları saçıp eken ve birçok genç ve dinç hanımları 
mezâr çukurlarına itip düşüren bunak kocakarılara hâlâ ötede beride rast-
geldikçe ağlayacağımız geliyor. Çocuğun ne olduğunu, nasıl geleceğini, 
nasıl çıkacağını, yumurtalığın, rahmin nerede bulunduğunu bilmeyen ve 
gebelikde edilecek tedbîrleri, çocuğa alındıkdan sonra ne yapılmak lâzım 
geleceğini anlamayan kadınların ebelik etmeleri, ebeliğe karışmaları, ba-
zen bununla kanâʻat etmeyerek öteye beriye ilâc salık vermeleri büyük bir 
fenâlık, onulmaz bir belâdır.

Umarız ki, şu kitâbı32 okuyacak terbiyeli ve bilgili ebe hanımlar kendi-
lerine gösterilen yoldan aslâ dışarı çıkmaz ve işlerini iyi bir kalb, güzel bir 
niyet ile görmeğe çalışırlar.

Adalar Tabîbi izzetlü Medeni Kadri Bey
M. le Dr. Médéni Kadri Bey

32  Ebelik, Doğurma ve Doğurtma, 1322, Doktor Besim Ömer.
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Şu kitâbcağızda sayıp dökeceğimiz tedbîrler, salıklar ile ebe hanım-
ların işine yarar, bilgilerinin artmasına ve san‘atlarının ilerlemesine az çok 
hizmet edebilirsem kendimi en tâli‘lilerden sayar ve hiç olmazsa bu vec-
hile binlerce genç annelerin, maʻsûm yavrucakların kurtarılmasına yardım 
etmiş olurum.

[656] HANCERE-BÎN MUHTERİʻİ

Manuel Garcia
Her keşif ve ihtirâ‘ın ne kadar mühim ve âlî ne derece müfîd ve asîr olsa 

hayyiz-ârâ-yı husûl oldukdan sonra pek basît hattâ âdî görülmesi muk-
tezâ-yı fıtrat-ı beşer gibidir. Keşfiyâtının derece-i ehemmiyeti ziyâde oldu-
ğu hâlde âdî görülmek felâketine uğrayan Kristof Kolomb gibi bedbahtlar 
sahâif-i târîh-i şuûnâtda az değildir. Keşif ve ihtirâ‘ından sonra besâtatına 
hükmedilen husûsâtın kemâl-i muvaffakiyetle istihsâline kadar ne derece 
müşkilât çekildiği nazar-ı dikkate alınmamalı mıdır? Hiçbir zamân bir ke-
şif ve ihtirâ‘ basît olduğu kadar kolaylıkla husûl bulmamışdır. Ne kadar 
basît olursa olsun, her keşfin ehemmiyeti te’mîn edeceği istifâde ve insâ-
niyete bahşedeceği menâfi‘ ile mütenâsibdir.

Bugün etıbbânın elinde pek basît, âdî küçücük bir aynadan ibâret olan 
hancere-bînin sıhhat-i beşere, tabâbete ibrâz etdiği meâsir-i hizmet-güzârâ-
ne pek âlî, pek azîmdir. Hâlbuki bu küçük âleti vaktiyle Londra Hey’et-i 
Fenniyesi âdetâ oyuncak kabîlinden addetmiş idi. 

Hancerenin mu‘âyenesi ve emrâzının teftîş ve teşhîsi asırlardan beri ez-
hân-ı etıbbâyı cidden işgâl etmekde idi. İşte Manuel Garcia isminde bir zât 
uzun bir sapa merbût küçük [657] ve yuvarlak âdî bir ayna ile bu müşkile 
galebe etmiş ve hancerenin mu‘âyenesine muvaffak olmuşdur.
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Manuel Garcia, elli yaşında iken (1850)
Manuel Garcia, à cinguante ans

Musikide meşhûr bir âileye mensûb Manuel Garcia 1805 senesinde 
Madrid'de tevellüd etmiş ve bugün yüzüncü sene-i devriye-i vilâdetine vâ-
sıl olmuşdur. 

Manuel Garcia, yüz yaşında iken (1905)
Manuel Garcia, à cent ans
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Manuel Garcia ibtidâları âilesi gibi fenn-i musikiye intisâb etmiş ise 
de te’mîn-i muvaffakiyet edemediğinden tiyatro sahnelerini terke mecbûr 
kalmış ve cereyân-ı vekâyi‘e gerden-dâde-i inkıyâd olarak tâli‘ini dene-
mek üzere bir vapura atlayıp yola çıkmışdır. İbtidâ doğruca Cezayir'e gi-
dip orada askerî hastahâneleri hizmetinde bulunmuşdur ki, tabîb olmayan 
Manuel Garcia'nın tabâbetle ilk münâsebeti buradan başlar. Manuel [658] 
Garcia fizyoloji fenninin tatbîkâtı ile terbiye-i savtiyenin ve ıslâh-ı sadâ-
nın mümkün olacağını teemmül edip avdetinde Paris'de bir Mekteb-i Mu-
sikî-i Fizyoloji te’sîsi ile iktisâb-ı şöhret etmeğe başlamış ve otuz yaşında 
iken Paris Konservatuvarı'na mu‘allim ta‘yîn olunmuşdur. 1848'de Edîbe-i 
meşhûre George Sand'ın ısrâr u ibrâmına rağmen Paris'i terk ve Londra'ya 
azîmet etmiş ve orada Musiki Encümen-i Kralîsi'ne mu‘allim nasb olun-
muşdur.

Manuel Garcia hancere-bîni 55 yaşında iken îcâd etmişdir. Bu zâtın iki-
üç ay evvelîsi Londra'da yüzüncü sene-i vilâdeti merâsimi icrâ edildiği 
zamân hancere-bînin de ellinci sene-i ihtirâ‘ı zikrolunarak mûcidi hakkın-
da ihtirâmât ve tekrîmât-ı fâikada bulunulmuşdur.

Hancere-bîn ibtidâ âhenk ve asvâtın mütâlaʻa-i fizyolojiyesine hizmet 
etmiş ise de iki sene sonra Viyana Emrâz-ı Asabiye mu‘allimîn-i benâ-
mından Türck bu âletden teşhîs-i emrâzda da pek büyük istifâdeler hâsıl 
olacağını meydâna koymuşdur. 

Londra şehri, tabâbete büyük hizmet etmiş olan bu koca musiki-şinâs 
hakkında 17 Mart [1]905'de icrâ etdiği merâsim ile pek büyük âsâr-ı ih-
tirâm göstermişdir. Bu merâsim-i ihtirâmiyede İspanya'dan, Amerika'dan, 
Fransa'dan, Almanya'dan hancere emrâzı mütehassıslarından hey’etler, 
murahhaslar hâzır bulunmuşlardır. İngiltere, İspanya, Almanya hükümdar-
ları yüzüncü sene-i ömrüne vâsıl olmuş olan bu zât-ı sütûde-sıfata tabâbete 
etdiği hizmet-i ber-güzîdesine mükâfâten mümtâz nişânlar ihdâ etmişler-
dir.
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[659] KASABÂT-BÎN ÂLETİ

Meslek-i celîl-i tabâbet her gün bir eser-i nevîn-i terakkî göstermekde 
devâm ediyor. Her gün keşifler yekdiğerini vely edip gidiyor. Daha nevzâd 
hükmünde addolunabilen tabâbet kesb-i kemâl edip kehl hâline gelinceye 
kadar daha ne keşifler meydâna konulacak, belki de insânlar hemen kâffe-i 
mehâlik ve mesâib-i marazdan vikâye edilebilecekdir?

Küçük çocukların ellerine geçen her şeyi ağızlarına götürdükleri 
maʻlûmdur. Bazen böyle bir âdet, daha doğrusu hemen tabî‘î bir inhimâk 
teʼsîriyle çocuğun boğazına bir şey kaçabilir. Küçüklerde olan bu kazâ ekl 
ve şürb esnâsında büyüklerde de vukû‘a gelebilir. Bir şey yenilir yâhûd 
içilirken gülünülecek olursa bu arîzanın vukû‘u kolaylaştırılmış olur. Bu 
yolda boğaza bir şey kaçınca şiddetli öksürükler zuhûra gelip nefes darla-
şır, yüz morarır. Bu gibi ahvâlde ağızda bulunup nasılsa kaçan mâdde ya 
merîye girip tıkılmış yâhûd kasabâta girmişdir. Meyve çekirdekleri, çivi ve 
mevâdd-ı mütenevvi‘a-i sâirenin kasabâta girdikleri defâ‘atle görülmüşdür.

Mukaddemâ böyle bir kazâ vukû‘unda ya sadr yarılıp kasabâta kadar 
gidilir yâhûd hazâ-ı şiryân-ı şezen ameliyesi icrâ edilir ve bu sûretle cism-i 
garîbin ihrâcına çalışılır idi. Fakat çok [660] defa da muvaffakiyet hâsıl 
olmazdı. Hâlbuki son zamânda Almanya'da Killian nâmında bir tabîbin 
îcâd edip kasabât-bîn nâmını verdiği âlet boğazdan hancere tarîkıyla ta 
kasabâta kadar idhâl olunabilir ve onunla escâm-ı ecnebiye ihrâc edilebilir. 
Bu usûl-i mehâsin-şümûl büyük bir eser-i terakkîdir. 

Kasabât-bîn muhtelif kutrda sonda gibi bir âletdir ki, tabîb ucundaki 
elektrik lambasının ziyâsı ile derûn-ı kasabâtda bulunan cism-i ecnebîyi 
görür ve husûsî yaptırılan pens ile tutup çıkarır. Cism-i garîb, demir ise 
kasabât-bîn derûnuna vaz‘ ve tatbîk edilen mıknatıs ile cezb ve ihrâc olun-
mak mümkündür. 

Bu âleti uzun uzadıya tafsîlâtı ile anlatmak bî-sûd olacağından yalnız 
ihtirâ‘ını ihbâr ve sıhhat-i beşere etdiği hizmeti ızhâr ile iktifâ eder ve bir 
de âletin tamâmıyla anlaşılması ve sûret-i isti‘mâl ve tatbîkinin muvaffa-
kiyet-pezîr olması mümâreseye vâbeste olduğunu ilâveten beyân ederiz. 
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Kasabât-bîn âleti merî, mesâne, ıhlîl ve miʻâ-yı müstakîmi mu‘âyene 
etmek üzere merî-bîn, mesâne-bîn, ıhlîl-bîn, sürm-bîn nâmlarında mevcûd 
olan âlâta hemen müşâbihdir.

[661] TUZDA TEHLİKE

Bazılarımız pek ziyâde tuz ekline meyyâliz. Yemeklerini ziyâde tuzlu 
yaptıranlar olduğu gibi sofrada yine yemeklerine tuz ekip duranlar da çok-
dur. Ya bir takımına ne diyelim? Ekmeğini, lokmalarını tuza batırarak yer-
ler. Vâkı‘â tuz ağdiyemizin bir rükn-i mühimmidir. Bedenin tuza ihtiyâcı 
vardır. Evvelden beri "nân u nemek hakkı" derler ki, ekmek derecesinde 
tuza ehemmiyet verildiğini gösterir. Afrika ortalarında tuzun, altından kıy-
metli olduğu seyyâhînin cümle-i rivâyâtındandır. Fakat tuzun isti‘mâlinde 
bu derece ifrât ve isrâfa varmamak elbette iyidir. Hattâ bugün tuzda tehlike 
bile mevcûd olduğu meydâna atılmışdır. Tuzun bedende tezâyüd ü terâ-
kümü bazı emrâzın şifâsını te’hîr etdiği, "iltihâb-ı kilye" denilen böbrek 
hastalığında pek muzır olduğu beyân edilmekdedir. Bu bâbda icrâ edilen 
müteʻaddid tecrübelerle sâbit olmuşdur ki, iltihâb-ı kilyeye dûçâr olup id-
rârında albümin bulunan, ayak ve elleri, gözleri şişen hastalara tuz veril-
meyince albümin fevkalâde azalmakda ve ayak ve göz kapakları şişleri 
büsbütün inmekdedir. Hattâ bu hastalıkda sütün nef‘ u fâidesi derûnunda 
tuzun pek az olmasından ileri gelmekde olduğu bile söylenmekdedir. Bu 
hâlde iltihâb-ı kilyede et eskiden zannolunduğu kadar muzır ve süt nâfi‘ 
olmayıp tuzun çok veya az olmasının teʼsîri vardır.
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[662] KARAHUMMÂ VE WRIGHT AŞISI

Salgın hastalıklardan büsbütün kurtulmak ve bu yüzden husûle gelen 
"vefeyât-ı bîhûde"nin önünü almak için pek çok çalışılıyor. Bugün ulemâ-
yı tıbbın bütün mesâʻîsi mikroblu hastalıkların hepsini de çiçek gibi, kuduz 
gibi birer aşı ile iyi etmek ve bu aşıyı topdan daha büyük bir mikyâsda 
tatbîk ederek orduları, mektebleri, mahalleleri, evleri salgın hastalıklardan 
korumak ümniyesine ma‘tûfdur.

Evvelâ şurasını bilmeli ki, aşı başka serum başkadır. Aşıda bir hasta-
lığın müessir-i marazîsi veya onu hâvî olan mâdde az çok tagayyür ve 
ıslâh edildikden sonra yine ona karşı kullanılıyor. Meselâ insân çiçeğine 
tutulmamak için buzağı çiçeğinin cerâhatini  -ki Jenner bulmuşdu-  kulla-
nıyoruz. Kuduracak bir adama kudurmaması için kudurmuş bir tavşanın 
murdâr iliğini, şiddetini tahfîf ederek şırınga ediyoruz. Şuna dikkat etmeli-
dir ki, aşı dâimâ az çok hafîfleşdirilmiş bir şeydir. Meselâ çiçek aşısı buza-
ğının bedeninden geçerek hafîflemiş, kuduz aşısı ise harâret ve kurutmak 
ile tahfîf edilmişdir. 

Aşıların yegâne hâssası, henüz başlamamış, bedeni tamâmen sarmamış 
hastalıklara karşı gelmekdir. Binâenaleyh çiçeğe tutulmuş [663] bir hasta-
da aşıdan bir fâide görülmediği gibi kudurmuş bir adama da kuduz aşısının 
hiçbir fâidesi yokdur. 

Serum ise bazı mikroba karşı muʻâf kılınmış bir hayvânın kanından 
çıkarılır. Muʻâfiyet esnâsında kanda mikrobların teʼsîrlerini ibtâl edecek 
bazı mâddeler husûle geldiği ve bu mâddelerle bedenin kendisini müdâ-
faʻa ve tahlîs eylediği nazariyeten tasavvur olunmuş ve serumun o mikro-
bun teʼsîriyle hasta olanlara bahşeylediği muʻâfiyet ve şifâ dahi bu fikir ve 
nazariyeyi tecrübeten tasdîk eylemişdir. Serumların en parlak misâli kuş-
palazına karşı kullanılanıdır. Serumlarda beden hastalığın taht-ı teʼsîrinde 
bulunmalıdır ki teʼsîr-i şifâ-sâz boşuna gitmesin. Marazların verecekleri 
muʻâfiyet aşınınki gibi sâbit ve az çok uzun bir müddet ber-karâr olmadı-
ğı cihetle bunlardan bir hastalıkdan sakınmak husûsunda büyük bir fâide 
beklenilemez.

İşte geçen seneki Nevsâl'de Mu‘allim Chantemesse'in karahummâya 
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karşı bulmuş olduğunu uzun uzadıya yazdığımız serum da bu kabîldendir. 
Ancak karahummâya tutulmuş bir beden için tatbîk olunabilir. Mu‘allim 
Chantemesse bu sene neşreylediği mühim bir makâlede binlerce hastalar 
üzerinde tatbîk olunan bu serumdan pek çok istifâde edildiğini ve tatbîk 
edilenlerle edilmeyenler mukâyese olunursa karahummâ vefeyâtının ken-
di serumu ile edilecek tedâvî sâyesinde yüzde 14-24'den yüzde 4'e kadar 
indirilmesi mümkün olabildiğini delâil-i adîde ve mülâhazât-ı fenniye ile 
serd u ityân ediyor.

Bu aralık İngiliz âlem-i tıbbınca da karahummâya karşı tatbîk edilen 
bir aşının  -ki kâşifinin ismine izâfetle Wright aşısı [664] diyorlar- fevâid 
ve muhassenâtı, husûsuyla orduları karahummâdan korumak husûsundaki 
hizmet-i mühimmesi âverde-i zebân-ı takdîr ediliyor.

Bu karahummâ aşısını İngiliz esâtize-i tıbbından Mu‘allim Wright bun-
dan on bir sene evvel keşif ve ihzâr ederek ordularca netâyic-i tatbîkiyesin-
den istifâde olunmak üzere İngiltere Harbiye Nezâreti'ne tevdî‘ etmişdir. 

Aşının Esâsı
60-65 derece-i harâretde on beş dakîka kadar ısıtılarak şiddeti tahfîf 

edilen karahummâ mikroblarıdır. Bu mikrobların eksilmesinde, cinsinin 
intihâbında dikkat edilecek bazı noktalar varsa da sırf fennî olan bu taf-
sîlâtdan sarf-ı nazar ediyoruz. 

Bu yolda hâzırlanan bir aşının her santimetre mik‘abında 1.000-2.000 
kadar mikrob bulunmalı imiş. Orduda ve karahummâ istîlâsı zuhûr eden 
bir yerdeki bütün efrâd aşılanıyor. Aşılamak için gâyet az bir mikdâr (için-
de 1.000 milyon mikrob bulunacak kadar bir mikdâr) alınıyor. Bununla 
omzun arka tarafına, yanlarına şırınga ediliyor. Bazen daha emîn bir muʻâ-
fiyet vermek için bir-iki gün sonra bir şırınga daha yapılıyor.

Aşı yapıldıkdan bir-iki sâ‘at sonra hafîf bir harâret, cüz’î bir baş ağrısı 
geliyor. Birkaç sâ‘at sonra bunların hepsi geçiyor. Bazen aşının yeri kıza-
rıyor, şişiyor, ötede beride bezler peydâ oluyorsa da bunların hiçbiri çıban 
yapmıyor. 
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Mu‘allim Wright'ın fikrine göre, şırıngadan iki gün sonra [665] aşılanan 
adam karahummâya karşı muʻâf oluyor ve bu muʻâfiyet adamına göre iki-
üç sene kadar sürüyor. 

Aşı mikdârının, muʻâfiyet müddetinin tamâmen ta‘yîni ancak bundan 
sonra edilecek tecârüb ve müşâhedât ile ta‘yîn olunabilecekdir. 

Bu usûl-i tedâvî dört-beş seneden beri Afrika, Hind vesâir müsta‘merât-
da bulunan İngiliz asâkiri üzerinde tecrübe ve tatbîk edildi, hâlâ da edi-
liyor. Aşının muhassenât ve fevâidini ta‘yîn ve takdîr için teşekkül eden 
Londra Mekteb-i Tıbbîsi mu‘allimîni ile etıbbâ-yı askeriyeden ibâret bir 
hey’et-i mahsûsanın verdiği rapor şu yolda nihâyet-pezîr oluyor:

"-İhsâiyât-ı resmiye ve vesâik-i husûsiyeyi kemâl-i dikkat ile teftîş u 
tefahhus etdik. Hulâsa-i efkârımız şudur ki, Wright aşısı tatbîk edildiği 
eşhâsda karahummâya tutulmak tehlikesini azaltdığı gibi bu hastalıkdan 
vukû‘a gelen vefeyâtı da fevkalâde tahdîd ediyor".

Mu‘allim Wright buna dâir neşreylediği eserde ihsâiyât-ı resmiyeye is-
tinâden şu mukâyeseyi yapıyor:

Nefer
Bunlarda 

Karahummâ 
Vukûʻâtı

Nisbet

Aynı orduda aşılanan 21.815 318 Yüzde 1,4
Aynı orduda aşılanmayan 163.011 4.236 Yüzde 2,6

Görülüyor ki, aynı orduda ve aynı yerde karahummâ vukûʻâtı aşıla-
nanlarda yüzde 1,4 olduğu hâlde aşılanmayanlarda 2,6 yani evvelkinin iki 
misli kadardır.

[666] Vefeyâta gelince: 

Nefer Karahummâdan 
Vefât Eden

Nisbet-i 
Vefeyât

Aynı orduda aşılanan 18.982 Vefât 40 Yüzde 0,21
Aynı orduda aşılanmayan 150.920 Vefât 957 Yüzde 0,63
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Görülüyor ki, aşılananlarda nisbet-i vefeyât yüzde 0,21 olduğu hâlde 
aşılanmayanlarda 0,63 yani üç misli ziyâdedir.

Bugünkü ihsâiyât Wright aşısının hakîkî değerini ta‘yîne kifâyet ede-
miyor. Bu usûl İngiliz ordularında hâlâ tatbîk olunmakda ve Mu‘allim 
Wright'ın tatbîkât ve tecârübü de tevâlî etmekde olduğundan pek yakın 
bir zamânda aşının fevâid-i azîmesi ve bu usûlün fevâid-i muhtelife-i tat-
bîkiyesi taʻayyün edeceği ümîd olunuyor. Fakat aşılananlarda hastalığa tu-
tulmak tehlikesinin yarı yarıya ve vefeyâtın üçde bire inmesi de gösteriyor 
ki, bu aşı ileride usûl ve kavâ‘idinin ıslâh ve tekemmülüyle en emîn ve en 
istifâde-bahş vesâit-i vâkıye ve tahaffuziye sırasına geçecek emel-nevâz 
ve kıymetdâr edviyedendir. İleride bu aşının kat‘î ve hakîkî bir aşı oldu-
ğu tahakkuk ederse artık karahummânın herkesde uyandırdığı havf-ı şedîd 
fen sâyesinde tamâmıyla zâil olmuş olur.

[667] DİŞ AŞISI

Dişlerin birçok cihetlerle pek büyük kıymet ve ehemmiyeti olduğu 
cümle nezdinde maʻlûm bir keyfiyetdir. Lezâiz-i hayat-ı hayvâniyeden 
bir kısm-ı mühimmini dişler te’mîn eder. Vâkı‘â insân gürûh-ı şikem-per-
verân gibi "yemek için yaşamaz, yaşamak için yer"se de hiçbir zamân bir 
dişsiz dişleri tam ve sağlam bir bahtiyâr gibi "tatlı tatlı" yiyemez. Belki 
yemek onun için oldukça ıztırâb-âver bir ezâdır. Akşâm üstü sofra başında 
efrâd-ı âile arasında güle güle basît ve fakat sıhhî ve nefis ta‘âmlardan 
nevâle-çîn olmak ezvâk-ı hayâtın en bekâm-âveri olsa gerekdir. Diş ol-
mayınca hazım yolunda olmaz. Hazım yolunda olmayınca sıhhat muhtel 
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olur33. Diğer tarafdan dişler hüsn ü ân ve tenâsüb-i endâm için de ehem-
miyet-i azîmiyeyi hâizdir. Hûbânın gül-femlerinde dişler birer "dürr-i 
nâb"dır. Melek-sîmâ bir güzel hande-nâk oldukça hâle-i dehânî derûnunda 
dendân-ı zarâfet-nişânı insâna âdetâ gülümser. İnsân bu dilberde bu inci 
dişlere dokunarak gelen ihtizâzât-ı kelâmiyeye mi yoksa dişlere mi dikkat 
edeceğini, hangisine meclûb ve hayrân kalacağını şaşırır. Hâlbuki dişler 
eksik olunca sihir-âmîz sesler de âheng-i latîflerini gâib eder.

İşte ehemmiyet-i zâtiye, ictimâ‘iye ve istînâsiyesi bu derece olan o gü-
zel dişler yerlerine başkaları kâim olmamak üzere maʻa't-teessüf çürüyüp 
düşüyorlar. Bu sebebden dolayı çürüyenlerini [668] doldurmak ve dü-
şenlerin yerine sun‘î diş koydurmak cihetleri düşünülmüş ve hattâ eski 
zamândan beri dişleri yeniden sürdürmek çâreleri ve bir nev‘ diş aşısı usû-
lü taharrîsine gayret edilmişdir. Henüz düşen bir dişin yerine başka birini 
aşılamak ne tatlı hayâldir!

Şeyhü'l-etıbbâ Bokrat bir darbe netîcesi sükût eden dişleri hemen ve 
tekrâr yerine sokup yerleşdirmeği tavsiye ediyor. Böyle serî‘an yerine vaz‘ 
olunan dişlerin tekrâr tutduklarını Bokrat iddiʻâ ediyor. Ba‘dehû Endülüs 
etıbbâ ve cerrâhîn-i meşhûresinin ser-âmedânından ve etıbbâ-yı İslâm'ın 
mâ-bihi'l-iftihârı olan Ebu'l-Kasım-ı Zehravî bu husûsda icrâ-yı tecârüb 
ederek diş aşısının mümkün olmadığını beyân etmişdir. Hâlbuki Fransa 
meşâhîr-i cerrâhîn-i sâlifesinden Anbero Vazpare?! birinden çekdiği dişi 
başka birine aşılıyordu. Hattâ dişini çıkardığı bir prensese bir kızdan aldığı 
dişi aşıladığını ve dişin pek iyi tutup îfâ-yı vazîfe edebildiğini zikretmek-
dedir. Almanya'da ise bir vakitler bir dişi temizlemek için çıkarmakda ve 
ba‘de't-tathîr tekrâr yerine koymakda imişler.

Bugün diş aşısı mesʼelesi de mesâil-i sâire-i tıbbiye gibi nazar-ı mütâ-
laʻa ve tedkîke alındı ve netîcede diş aşısının mümkün olmadığı katʻiyen 
tahakkuk etdi. Çünkü çıkan bir diş kendisini besleyen ev‘iyeden ayrılmış-
dır. Tekrâr vaz‘ında kendisini besleyecek bir ve‘â mevcûd olmadığından 
hayâtını gâib edip derûnunda bulunduğu ensice-i hayâtiye ile bir alâka ve 
irtibât peydâ edemez. Maʻa't-teessüf memleketimizde dişçilik eden bazı 
berber bozuntularının diş aşısının mümkün olduğunu zikir ile sâde-dilân 
ahâlîyi iğfâl etmekde oldukları görülmekdedir.

33  Dişlerin Hıfz-ı Sıhhati, Doktor Besim Ömer.
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[669] VEREM KÂBİL-İ ŞİFÂDIR.

En gayûr ve vefâ-şiʻâr talebemden Kilisli Doktor Rıfat Efendi'nin mah-
sûl-i sa‘y ü dirâyeti olan Verem Kâbil-i Şifâdır unvânlı şu eser-i güzînin34 
kâriîn-i kirâma tavsiye ve takdîmini vezâif-i kadir-şinâsîden addediyorum.

Bu güzel eser gâye-i mevzû‘undan dolayı ne derece şâyân-ı ehemmi-
yet ise sûret-i tertîb ve tahrîrince gösterilen reviyyet ve nezâhet cihetiyle 
de o kadar şâyeste-i tavsiye ve dikkatdir. Bu eser yalnız etıbbânın değil, 
herkesin işine yarayacakdır. Çünkü; bu sahîfeler kütüb-i tıbbiyedeki o ağır 
üslûb-ı ifâdeden büsbütün âzâdedir. Çünkü eser, havâsdan ziyâde kitle-i 
avâma, cümle-i nâsa hitâb ediyor. Binâenaleyh avâma hitâben ve herkesin 
anlayabileceği bir lisân ile yazılan bu mini mini kitâb en nâfi‘ bir eser ve 
onu bu yolda yazıp neşretmekden ibâret olan hareket-i insâniyetkârâne ise 
en şâmil ve en beşer-perver emr-i hayırdır.

Verem, verem… deyip geçmemeli. Verem, her yerde, herkesi pençe-i 
kahr u şiddetine geçiren ve âdetâ medeniyet-i beşeriye ile mütenâsiben 
ilerleyen, evlâd ü emsâle servet ü sâmân ve akl u iz‘ândan daha emîn bir 
tarzda ve bir isti‘dâd-ı hüzâl-engîz hâlinde intikâl eden, genç ve ihtiyâr, 
zengin ve fakîr hemen hiçbir kimseyi teʼsîr-i [670] sirâyet ve istîlâsından 
âzâde bırakmayan, nüfûs-ı mevcûde-i beşeriyenin dörtde birini mahv u 
helâk eden bu müzmin hastalık bugün bir maraz-ı beynelmilel şeklini al-
mışdır.

Evet, bugün verem her tarafda, her yerde îrâs-ı dehşet ve hasâr edip 
duruyor. Fransa veremden senevî 150.000, Almanya ise 200.000 nüfûs 
gâib ediyor. Takrîbî bir hesâba nazaran yalnız Avrupa'da senevî 1.000.000 
nüfûs, veremin zebûn-ı şedâidi olup gidiyor.

Verem memleketimizde de hemen aynı şiddetle icrâ-yı hükm ediyor. 
Şehremânet-i Celîlesi tarafından yedi seneden beri büyük bir himmet ve 
ciddî bir gayret ile her sene neşrolunan ve askerî ve ecnebî hastahâneleri-
nin gayrı devâir ve hastahânelere âid olan istatistik cedvellerine göz gezdi-
rilecek olursa 1320 senesi İstanbul'da yalnız 2.645 kişinin veremden vefât 
eylediği ve nisbet-i vefeyâtın binde iki râddelerinde kaldığı görülür. Nüfû-

34  Verem Kâbil-i Şifâdır, 1322, Doktor Kilisli Rıfat.
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su bir buçuk milyon tahmîn olunan pâyitaht-ı Saltanat-ı Seniyye'deki nis-
bet Viyana, Berlin, Paris gibi büyük şehirlerdeki verem nisbet-i vefeyâtına 
nazaran pek memnûniyet-bahşâ bir netîce teşkîl eder. Fakat cedvelde il-
tihâb-ı sehâyâ, iltihâb-ı em‘â, sû-i tegaddî, iltihâb-ı periton, kuhûl-i şeyhî, 
emrâz-ı cihâz-ı teneffüsî, emrâz-ı kilyeviye ve bevliye, emrâz-ı muhtelife-i 
sâire taʻbîrât-ı kilye-i tıbbiyesiyle gösterilen hastalıklardan da birçoğunun 
yine emrâz-ı dereniyeye âid olduğu nazar-ı dikkate alınırsa bu nisbetin pek 
takrîbî olduğu teslîm edilir.

Veremin tahrîbât-ı rûz-merresi bizde de her yerden aşağı [671] değildir. 
Her gün mu‘âyenehânesine za‘îf ve nizâr, hayât ve kudretden bî-nasîb bir-
çok veremzedegânın, illetin tedâvî kabûl edemeyen bir devr-i bî-amânın-
da şifâ ve sıhhat dilenmek üzere koştuğunu görmeyen tabîb yok gibidir35. 
Zâten yukarıdaki rakamlar da, belîğ ve mukniʻ bir beyân-ı hâl ile delâlet ü 
şehâdet etmekdedir.

Fakat verem dâimâ akciğerlere sarmamakda, çocuklarda çok defa beyin 
hummâsı (iltihâb-ı sehâyâ), karın veremi (tederrün-i em‘â) şeklini almak-
da ve zavallı yavrucakları en elîm teşennücler ve en dayanılmaz ıztırâblar 
içinde mahv u tebâh eylemekdedir. Yirmi senelik hayat-ı tabâbetin hâtırât 
ve meşhûdâtına istinâden diyebilirim ki, verem bizde, husûsuyla çocukla-
rımızda en ziyâde bağırsaklar tarîkıyla vücûdu istîlâ ve ifnâ etmekdedir. 
Bunun en âşikâr ve bedîdâr sebebi de çocukları beslemek husûsunda il-
tizâm edegeldiğimiz hâl-i lâkaydîdir. Bizde daha yeni doğmuş bir yavru-
cakdan on yaşını bulanlara kadar bütün çocukluğun bugünkü tarz-ı tegad-
diye ve tenmiyesi şâyân-ı tenkîd ve muâhazedir. Şimdiye kadar gösterilen 
teseyyüb ve ihmâl az çok hoş görülse bile, artık veremin sûret ve tarz-ı 
sirâyetini yakînen bildiğimiz bu zamân-ı terakkî-nişânda da iltizâm-ı ih-
mâl ve terâhî pek büyük bir kabâhatdir.

Bir de veremin dâire-i tahrîbât ve ıztırâbâtı zannolunduğundan daha 
vâsi‘dir. Bazen kemikleri oyarcasına harâb ederek birçok i‘vicâclar, maf-
sallara sararak az çok gayr-ı kâbil-i tedâvî âfetler hâsıl eder ve bu vechile 
bütün ömre sürebilen [672] acıklı bir sefâleti, iğrenç ve müellim bir maʻlû-
liyeti mûcib olur. 

35  Nevsâl-i Âfiyet, 3.
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Şurası da ayrıca şâyân-ı dikkat ve tezkârdır ki, verem bugün şahsî, 
husûsî olmakdan ziyâde ictimâʻî ve umûmî bir hastalık hâlini almışdır. 
Çünkü bütün hey’et-i ictimâ‘iye-i beşeriye bu maraz-ı müdhişden hisse-
dâr-ı teessürdür. Herkes veremin teʼsîrât-ı şiddet ve fecâ‘atine ma‘rûzdur. 
Garîbdir ki, bir memleketde kolera, vebâ gibi bir maraz-ı müstevlî zuhû-
runda yalnız o memleket ahâlîsi değil, hükûmât-ı mütecâvire, hattâ bü-
tün cemʻiyet-i beşeriye bu belâ-yı nâgeh-zuhûrdan havf u telâşa düşerek 
istîlâ-yı marazdan tahaffuz için tedâbîr-i lâzımeye tevessül ederek derhâl 
sıhhî kongreler, konferanslar teşkîliyle ref‘-i hasâile çalışır. Hâlbuki Fran-
sa'da en müdhiş bir kolera istîlâsında iki sene zarfında (1856-1857) ancak 
120.000 kişi vefât eylediği hâlde, bugün yine aynı memleketde veremden 
senevî 150.000 bîçâre mahv u telef olmakdadır. Görülüyor ki, veremin tah-
rîbâtı koleralardan, vebâlardan ziyâde olmakla berâber dâimî ve mütemâ-
dîdir ve şu kitâbcığı[mı]zın "Vikâye ve Tahaffuz" bahsinde denildiği gibi:

"-Verem bu nâzik ve hassâs asrın en korkunç bir hastalığı, en hakîkî 
vebâ ve kolerasıdır".

Buna mebnîdir ki, bu son senelerde verem yalnız etıbbâyı değil, hey’et-i 
ictimâ‘iye-i beşeriyenin refâh-ı hâl ve sa‘âdeti ile iştigâl eden bütün hu-
kemâ-yı insâniyet-perverânı işgâl etmekde ve her tarafda veremin çâre-i 
teşfiyesi, tahdîd-i sirâyet-i tahrîbâtı taharrî edilmekdedir. Yine buna meb-
nîdir ki, artık hemen her sene "verem kongreleri" birbirini vely etmekdedir.

[673] Vaktiyle Paris'de hastalığın sirâyet ü intikâlini ilk defa olmak 
üzere bir sûret-i tecrübiyede isbâta muvaffak olan Chauveau ve Villemin 
gibi e‘âzımın riyâsetleri altında in‘ikâd eden Beynelmilel Birinci Verem 
Kongresi'nde dermeyân edilecek mübâhasât ve tedâbîr-i fenniye ve tıbbi-
yeden memleketimi de haberdâr etmek üzere bulunmuş ve kongrenin pek 
ziyâde şâyân-ı dikkat olan müzâkerât-ı mütemâdiyesini taʻkîb etmiş idim. 
O zamândan beri hastalığın tabî‘atına, sûret-i intişârına, bu bâbda ittihâzı 
îcâb eden tedâbîr-i vâkıye ve şâfiyeye dâir birçok keşfiyât ve terakkiyât 
teyessür-nümâ-yı husûl olarak verem mesʼelesi fevkalâde kesb-i vüs‘at ve 
ehemmiyet etdi. 

Sonraları bu mesʼele-i ictimâ‘iye her yerde bi-hakkın işgâl-i efkâr etdi-
ği bir sırada memleketimizde de gerek Meclis-i Sıhhiye-i Umûmiye'de ve 
gerek Cemʻiyet-i Tıbbiye-i Şâhâne'de bu illetin sûret-i sirâyetine, men‘-i 
intikâline ve tahdîd-i mazarrâtına dâir birçok mübâhasât ve müzâkerât-ı 
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müfîde cereyân etdi. Hattâ Meclis-i Sıhhiye-i Umûmiye veremin mem-
leketimizde en ziyâde ne ile ve ne sûretle sirâyet ü intişâr etdiğine ve en 
çok hangi şekilde zuhûr-nümâ-yı dehşet olduğuna ve bu bâbda ne gibi 
tedâbîr ittihâz edilmek lâzım geldiğine dâir fen dâiresinde beyân-ı fikir 
ve mütâlaʻaya bu muharrir-i âcizi meʼmûr etmiş ve verem mesʼelesi fikir 
ve kalemimi haftalarca uğraştırmış idi. Bu mesʼelede gâye-i karâr olarak 
diyorum ki:

"-Bugün veremin sârî, kâbil-i ihtirâz ve tevakkî ve kâbil-i şifâ oldu-
ğu fence katʻiyen sâbit oldu. Fakat hastalığın men‘-i tevessü‘ ve intişârı 
için bu sübûtun ifâde ve beyânı kâfi değildir. Verem hakkındaki mülâhazât 
ve müktesebât, vereme [674] karşı ittihâz edilecek tedâbîr, yalnız etıbbâ-
nın değil bütün halkın maʻlûmu olmalıdır. Her ferd, her insân veremin 
sirâyetini fakat kâbil-i tevakkî ve şifâ bir hastalık olduğunu bilmelidir ki, 
bu cidâl-i sıhhat-perverânede kendisine terettüb eden vezâifi, fedâkârlığı 
hakkıyla îfâ edebilsin. Harbde zafer ve galebe çok kere düşman hakkında 
etrâflı, sarîh ve vâzıh maʻlûmât alınmasına vâbestedir. O hâlde insân düş-
man-ı hayât ve ezvâkı olan veremi de iyice bilip tanımadıkça mülkiyet-i 
bedeniyesini kemâl-i ehemmiyet ve muvaffakiyet ile müdâfaʻa edemez. 
Her ferd-i beşer, veremin ne olduğunu bilir ve vereme karşı gelmek için 
ne yapılmak îcâb etdiğinden haberdâr olarak iktidârı dâhilinde müdâfâ‘a-i 
nefse çalışırsa, pek yakın bir âtîde veremin, bu belâ-yı müdhiş ve bî-amâ-
nın tahdîd-i şiddet ve savleti hayyiz-ârâ-yı husûl olabilir".

İşte kâriîn-i kirâma tavsiye ve takdîm eylediğim şu mini mini kitâb 
bu mühim vazîfeyi yani vereme karşı halka metîn ve esâslı bir "terbiye-i 
sıhhiye ve tıbbiye" vermeği der‘uhde ediyor. Herkesin anlayabileceği bir 
tarzda ve pek revân bir üslûb-ı beyân ile serd-i efkâr ve delâil ediyor. Met-
nini tezyîn eden eşkâl-i mütenevvi‘a ile de herkesi ayne'l-yakîn iknâ‘ ve 
tenvîre çalışıyor. Veremin sârî bir hastalık olduğunu basît ve cidden selîs 
bir ifâde ile bildirdiği gibi "kâbil-i tevakkî ve şifâ" olduğunu da isbât ve 
tebşîr ediyor. Bu kitâbı dikkatle okuyanlar verem hakkında lüzûmu ka-
dar maʻlûmât edinmiş olur ve bu maʻlûmâtın tatbîkâtıyla kendi nefsini, 
telkînât ve iknâ‘âtıyla da etrâfındakileri, âilesini, muhibbânını veremin şe-
dâid-i [675] savletinden hıfz u vikâye ederek umûma, memlekete en âlî ve 
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en büyük hizmetlerde bulunurlar. Çünkü vereme karşı ancak el birliğiyle 
bir şey yapılabileceği bugün tamâmıyla anlaşılmış, bu hastalığın tamâmî-i 
izâlesi, men‘-i sirâyet ü intikâli yalnız bir memleket efrâd-ı umûmiyesi-
nin değil, ancak bütün akvâm u milelin himemât-ı cezîle-i mütevâliye ve 
mesâʻî-i vefîresiyle teyessür-nümâ-yı husûl olabileceği iyiden iyiye tahak-
kuk etmişdir.

Binâenaleyh bizde ilk defa olmak üzere "Vereme Karşı Terbiye-i Umû-
miye" dersi vermeğe cesâret-yâb olan ve Doktor Ribard'ın eseri esâs it-
tihâz edilerek birçok tedkîkât ve müellefât-ı mühimme-i garbiyenin tel-
hîs u tavzîhiyle vücûda gelen şu kitâbın meziyet ve ehemmiyetinden ve 
çalışkan muharririnin bu sûretle memleketine etdiği hizmet-i ciddiyeden 
uzun uzadıya bahse lüzûm görmüyorum. Kitâbın mündericâtı meydânda, 
muharririnin üslûb ve ifâdesi ve iktidâr ve teblîğ ve beyânı ise meslek-
dâş ve muhiblerince maʻlûm ve müsellem… Benim burada ilâveten ityân 
edeceğim bir şey varsa, o da kendisini tebrîk ile hayât ve sıhhatinin daha 
birçok âsâr-ı nâfi‘a ve ciddiye tahrîr ve neşrine müsâʻid olmasına kemâl-i 
meveddet ve safvet-i kalb ile dua etmekdir.

30 Teşrîn-i Evvel 1321 [12 Kasım 1905], İstanbul

[676] TAHASSÜSÂT-I MESLEKİYEDEN36

Bir akşâm Mu‘allim F…'ye tesâdüf edeceğimi bildiğim bir hânede 
ta‘âm etmişdim. Bu zât Paris'in yalnız en büyük etıbbâsından olmakla 
kalmaz, fazla olarak mîr-i kelâmdır. İsterse pek güzel söz söyler, garîb 
bir cezâlet-i ifâdeye mâlikdir. Ta‘âmı müteʻâkib söz ahvâl-i vicdâniyeye 
ta‘alluk eder bir bahse intikâl etdi. O meşhûr doktorun mensûb olduğu 
fenne âid olarak nakletdiği bir macerâ o sırada bana o kadar garîb göründü 
ki, bundan küçük bir hikâye teşkîli için kendisinden müsâʻade istihsâli-

36  Fransızcadan mütercemdir.
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ne müsâra‘at etdim. İşe başladığım zamân ise doktorun sözlerini aynen 
nakletmek daha muvâfık olacağını anladım. Bu zemîn üzerinde hesâba 
gelmez hikâyeler yazılabilir. O akşâm doktorun avdetinden sonra biz geç 
vakte kadar nakletdiği macerâda tarz-ı hareketinin ma‘kûl olup olmadığını 
mevki‘-i mübâhaseye vaz‘ etdik. Hissiyâtımı ketm etmiş olmamak için 
şimdiden haber vereyim ki, ben de kendisini haklı bulanlardanım. Bununla 
berâber iʻtirâf ederim, bu mesʼele-i tıbbiye henüz lâyıkıyla îzâh olunma-
mışdır; el-ân şâyân-ı bahis ve mütâlaʻadır.

-1-
Hayat-ı tıbbîsinde vicdânı mütereddid bırakan bazı fecâyi‘e tesâdüf 

edip etmediğine dâir içimizden birinin îrâd etdiği [677] suâle karşı doktor 
dedi ki:

«-Evet, bir kere tereddüd-i vicdânîye uğradım. Hem de ilk devre-i 
tabâbetimde. Mesʼele o kadar ağır, o derece müstesnâ idi ki, müddet-i 
hayâtımda zihnimi teşvîş etmekden hâlî kalmadı. Maʻamâfih o zamân ih-
tiyâr etdiğim tarz-ı hareketi kendimce mâdâmü'l-hayât taʻkîb olunacak bir 
kâʻide-i kat‘iye olmak üzere kabûl ederek müddet-i ömrümde bunun hâ-
ricine çıkmadım. O kâ‘ideyi size şu sûretle hulâsa edebilirim: Bir tabîb 
için en büyük vazîfe hastasına bakmakdır. Vezâif-i sâireye galebe eden 
bir bî-taraflıkla doktor yalnız hastasını görecek, hastasını bilecekdir. Has-
ta fakîr mi, zengin mi, dost mu, acabâ iyi bir adam mıdır, yoksa fenâ mı, 
doğru mu, eğri mi? Tabîb bunların hiçbirini bilmeyecekdir. O, zî-hayât bir 
makine gibi olanca kâbiliyet-i cismâniye ve rûhâniyesiyle hastayı görecek, 
tedkîk ve tedâvî edecekdir. Bu vazîfe san‘atın âdetâ elifbâsıdır. Kâʻideten 
bakılırsa şu noktada hiç şübheye mahal yok gibi görünüyor değil mi? Fakat 
fi‘liyâtda bu nazariyeyi herc ü merc edecek ahvâle tesâdüf olunuyor. Öyle 
ahvâl ki, size şimdi kavâ‘id-i esâsiyesini icmâl etdiğim vicdân-ı san‘atla 
vicdân-ı şahsînin teʻâruzunu mûcib olacağını siz de tasdîk edersiniz. Has-
tanın başında vazîfesini ta‘yînde mütereddid kalarak uzun uzadıya bunu 
şerh ve te’vîl etmek mecbûriyetinde bulunan doktorun vay hâline! Böyle 
bir tabîb hiçbir zamân bendeki âsûdegî-i kalbe nâil olamayacakdır. Ben 
ki size nakledeceğim şu küçük fâciʻa-i hissiyeden sonra hastahânelerde 
veya hastalarımın arasında geçen otuz altı senelik hayat-ı sâ‘iyânemde hiç-
bir zamân marîzi nazar-ı dikkate almamış, dâimâ marazla, yalnız marazla 
pençeleşmişimdir.
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[678] Vak‘anın târîh-i cereyânı böyle bir husûsiyetle zihnimde yer et-
memiş olsaydı bile yine ben bu târîhi unutamazdım: Zira vak‘a 1867 senesi 
Haziran'ında cereyân etmiş, benim en ziyâde hayret ve takdîrimi celb eyle-
miş olan bir büyük muʻallimimiz, o şâyân-ı hayret Trousseau da yine o Ha-
ziran'ın 23'ünde vefât etmişdir. Bir mu‘allim ki, hâtıra-i bülendi bugünkü 
keşfiyât-ı tıbbiyenin her birinde ayrı ayrı tecellî eder bir zekâ, bir dehâ ki, 
bahâ-yı irfânı haslet-i melekânesiyle tezâ‘uf eylemişdir. Talebesi için kal-
binde bir şefkat-i pederâne besleyen o mu‘allim-i muhteremin serîriyâtına 
devâm eden entern yani talebe muʻâvinler içinde ben en az nazar-ı dikkati 
celb edenlerden idim. Beni pek fakîr bildiği için yazacağım tezin tab‘ın-
da muhtâc olduğum parayı bana kazandırmak en büyük emellerinden biri 
olmuşdu. "Emrâz-ı asabiyenin yekdiğerine tahavvül ve istihâlesi"ne dâir 
olan bu tezin zâten zemîn ve esâsı onun, şerhi benim demekdi. Bundan 
dolayı da kendisine medyûn-ı şükrân idim. Dediğim Haziran'ın evâilinde 
bir gün beni istetmiş, gitdim. Bu, kendisini son görüşüm oldu. Sîmâ-yı 
nahîfi talebesinden dostum ve meslekdâşım Mu‘allim Dieulafoy'nın bize 
yâdigâr etdiği krokideki teʼsîri hâiz idi. Kendi hâlini biliyor, hiç aldanmı-
yordu. Birkaç gün evvel tezâhür eden bir phlegmasia, seratân-ı mi‘devî 
ile iltihâb-ı verîd arasındaki münâsebâtı keşfeden yine kendisi olduğu için 
olanca dehşetiyle o hakîkat-i müdhişeden kendisini haberdâr etmişdi. Ölü-
yor ve öldüğünü biliyordu. Fakat o ayakda ölüyordu. Şimdi size bunu an-
latırken gözümün önünde gurûr ve merâret, ıztırâb ve fetânetle mümtezic 
ve muhammir bir nikâb [679] görüyorum ki, onun çehresidir.

"-Nasılsınız?" dediğim zamân verdiği cevâbı hâlâ işitiyorum, zannın-
dayım:

"-Temmuz'da zevi'l-hayât zümresinden çıkacağım" demişdi. Sonra 
bembeyâz olmuş o za‘îf eliyle birdenbire cevâbımı ağzımda hapseden bir 
işâret vererek devâm etdi:

"-Sizi istedim. Çünkü hastalarımdan birine göndereceğim. Vilâyâtdan 
birindeki mâlikânesinde bulunuyor. Paris'e gelebilecek hâlde değildir. 
Taʻrîfâtımı lâyıkıyla anlayacak şâyân-ı iʻtimâd bir tabîbe ihtiyâc vardı. 
Hâtırıma siz geldiniz… Hattâ zahmetinizin karşılığını da ta‘yîn etdim". 
Mikdârını da söyledi ki, o zamânlar benim için azîm bir meblağ addolu-
nurdu. O merhametli üstâd bizim ücreti ta‘yîn etdirecek kadar teferruʻât 
ile de uğraşmış idi. Bunu müteʻâkib teşekkür etmeme meydân vermek-
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sizin ancak kendisinde bulabildiğim bir selâset-i beyân ile hastanın fiz-
yoloji nokta-i nazarından târîhçesini îzâha başladı. Hüsn-i teblîğine dâir 
bir fikir edinmek merâkında bulunursanız serîriyâta müte‘allik yazdığı iki 
cildi bir gözden geçiriniz. Orada "Husûsiyet-i Emrâz" üzerine bir ders var 
ki, heykel-i âhenîn gibi masûnü'z-zevâldir. Hiçbir münekkid onu yerinden 
oynatamaz. Sâde o mu? Daha ne dersler var! Fakat bunların hiçbiri son 
defa olarak huzûr-ı irfânında bulunduğum zamân hastanın ahvâline dâir 
verdiği îzâhât kadar bana ulvî görünmedi. Velev ki bunda cümle-i asabiye 
ile ihtilât etmiş bir "iltihâb-ı kilye-i müzmine"den başka bir şey mevzû‘-ı 
bahis olmasın. Şu ta‘bîrât-ı tıbbiyeden dolayı afvınızı ricâ ederim. Fakat 
meslek dâiresinde bir hikâye nakledeceğimi arz etmişdim. [680] Hasta bir-
denbire öyle bir buhrân-ı şedîde dûçâr olmuş ki, Trousseau uzakdan bunun 
vehâmetini te’mîn etmiş, bunda ne derece haklı olduğunu aynı vuzûh ve 
selâsetle anlatdı.

"-Maʻamâfih dedi, taʻrîfâtıma göre hareket edecek olursanız hastayı bu 
seferde kurtarabileceğinizi ümîd ederim. Gecikmeye gelmez. Hemen bu 
akşâm yola çıkmalısınız. Nasıl, gidebilecek misiniz?" Cevâb-ı muvâfakat 
i‘tâsındaki müsâra‘atım hiçbir zamân tecvîz-i terâhî etmeyen şu üstâd-ı 
taʻb nâ-pezîrî mahfûz etdi.

"-Ben de sizden bunu beklerdim dedi. Mesleğinizde muvaffak olacak-
sınız. Sizi te’mîn ederim. Ben göremeyeceğim. Fakat biliyorum. Bu da bir 
sa‘âdetdir". Sonra elimi eline alarak ayağa kalkdı. Mâniʻ olmak istedim. 
Beni tevkîf etdi. Müteʻâkiben kapının eşiğine kadar teşyî‘ ve şu sözleri 
ilâve eyledi:

"-Şimdi son sözümü dinleyiniz, hâtırınızda bulunsun. Gerek orada ge-
rek başka yerde ve müddet-i hayâtınızda bu nasîhatim size düstûrü'l-amel 
olsun:

Nec visa, nec audita, nec intellecta37.
Cümlemizin üstâd-ı evvelîni olan Hekîm-i şehîr Bokrat'ın telâmîzine 

yemîn verdirirken söylediği şu sözler dâimâ rehber-i vicdânınız olmalı-
dır". Emr-i teşhîsde bunca isâbetler gösteren bu ağızdan işitdiğim son ke-
limeler bunlar oldu.

37  Tabîb bir hastanın yatağı ucunda iken ne gördüğünü ne işitdiğini ne anladığını hâtırına getirme-
meğe mecbûrdur.
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-2-
Bu muhterem üstâdı bir daha görmemek mahrûmiyeti fikrimde [681] 

öyle kat‘iyet kesb etmiş ki, o günü akşâma kadar zihnim onunla meşgûl 
olmakdan hâlî kalmadı. Ancak beni mukadderâtıma doğru sevk eden tren-
de tekrâr hâtırladım:

"-Nec visa, nec audita, nec intellecta".
Acabâ dedim, bizim üstâd  -Trousseau'ya biz yalnız üstâd demekle ik-

tifâ ederdik-  bu noktaya niçin bir ehemmiyet-i mahsûsa verdi. O, pek 
lakırdısını isrâf etmez. Acabâ gideceğim hânede görüp de görmemekliğim 
lâzım bir şey mi var? Yoksa hasta buhrân-ı marazî ile bir takım iʻtirâfda 
mı bulunacak ki ben onları işitmemiş gibi olacağım yâhûd o firâş-ı mevtin 
etrâfında bir fecî‘a mı cereyân ediyor ki ben anlamamazlığa geleceğim? 
Bunları zihnimde evirdim çevirdim, hiçbir ucunu kulpunu bulamadım. Bu 
husûsdaki maʻlûmâtım ise pek cüz’î idi. Bir kontun hânesine gidiyordu. 
Asıl ismini size söyleyemem. Bi'l-farz ismi Rocovil olsun. Ne be’s var? 
Néville'den on sekiz kilometre mesâfede ve aynı nâmda bulunan bir şatoda 
ikâmet ediyormuş ki, benim de müntehâ-yı seyâhatim orası olacakdı. Faz-
la olarak kendisinin Bahriye zâbitânından olduğu ve altmış dört yaşında 
bulunduğu da maʻlûmum idi. Mösyö de Rocovil evli mi yoksa bekâr mıy-
dı? Bekârsa ergen miydi, değil miydi? Belli başlı bir âileye mensûbiyeti 
var mı, yok mu? Hoca-i muhteremim buna âid bir harf bile söylememiş idi. 
Bu mu‘ammâ ile bir müddet zihnimi yordukdan sonra gençlik îcâbâtından 
olan bir kayıdsızlıkla:

"-Adâm sen de dedim, ben hiçbir şey görmeyeceğim, hiçbir şey işit-
meyeceğim, hiçbir şey anlamayacağım. İşte bu kadar! O hâlde uyuyalım". 
Şu programın [682] son kelimesinin henüz kolaylıkla ve tabî‘î bir sûretde 
husûle geldiği bir sinde idim. Paris'den gece sâ‘at dokuzda hareket etmiş-
dim. Sabâhleyin sâ‘at üç buçukda menzil-i maksûda vusûl ile vagondan 
indiğim zamân uykudan lâyıklı bir mahsûb icrâ etmiş bulunuyordum. 
Hesâbı sonra arabada tamâmlayarak kâmilen kapandım. Şafak sökerken 
Rocovil Şatosu'nun önünde arabadan iniyordum. Eski zamândan kalan bu 
şatonun manzara-i hâriciyesinde latîf bir vahşet vardı. Şimdi hâtırlıyamı-
yorum, orada ebediyete intikâlini gördüğüm müdhiş adamla bu korkunç 
şato arasında bulduğum münâsebetden midir nedir, hakîkaten bu vahşî şa-
tonun yine kendisi kadar vahşî bir takım fecâyi‘e sahne-i cereyân olduğu-
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nu arabadan indiğim zamân bir hiss-i kable'l-vukû‘ ile anlamış idim. Her 
ne ise seherin beyâz lem‘aları içinde hemen kırmızıya karîb bir renkde 
meşhûd olan bu şato kulesinin bana o raʻşe-i nihânîyi er geç vermiş ol-
masının ehemmiyeti yok. Ben mekîn ile mekân arasında behemehâl bir 
münâsebet bulunduğuna mu‘tekid olanlardan değilim. Fakat bu münâse-
bet Rocovil'de tesâdüf etdiğim bir dereceye vâsıl olmuş olur ise o zamân 
mukadderât-ı ilâhiyenin bazı yerlerde âsâr-ı zuhûrunu gösterdiği fikrine 
zâhib olmamak için çokça cebr-i nefs etmek îcâb eder.

-3-
Yolda kendi kendime îrâd etdiğim suâllerden birinin cevâbına bu 

hüzn-engîz şatoya ilk adımımı atdığım zamân nâil oldum. Kontun yanına 
götürmek üzere madam la kontesin beni beklemekde olduğunu bir hizmet-
çi haber verdi. Demek Mösyö [683] de Rocovil müteehhil imiş. Tâm elimi, 
yüzümü yıkayıp şu nâ-be-hengâm seyâhat-i leyliyenin kıyâfetime verdiği 
karışıklığı düzelteceğim bir zamân Madam de Rocovil'in huzûruna aldı-
lar. Mu‘allim-i muhteremimin "nec visa, nec audiat…" sözü yine hâtırıma 
geldi. Acabâ mesʼelenin ukde-i esrârı burada idi de onun mûcib olacağı 
hayrete, şaşkınlığa karşı üstâdım beni hâzırlamak mı istemişdi? Meselâ 
Mösyö de Rocovil nisbeten pek tâze bir kadınla mı izdivâc eylemişdi? 
Acabâ bundan dolayı onu kıskanıyor ve bu kıskançlığı da marazın seviye-i 
terakkîsiyle mütenâsiben artarak hâlin vehâmetini mi artdırıyordu? Bu ro-
mancı muhâkemeleri Madam Rocovil'e in‘itâf eden ilk lemha-i basarımda 
tamâmen sukût ediyordu: Madam elli beş yaşında, ak saçlı, medîd leyâl-i 
seherin yorgunluğuyla çökmüş bir çehre arz ediyordu. Bundan başka göz-
lerinde bir eser-i hummâ var idi ki, ben bunu zevcinin ahvâl-i sıhhiyesine 
müte‘allik endîşelerinden başka bir şeye haml edemezdim:

"-Sizi büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Mösyö, ben de ancak hakîkat-i 
hâli söylemenizi rica ederim…"

Şu birkaç kelime hastanın sonraki ahvâl-i sıhhiyesine âid bir hükm-i ic-
mâlîyi şâmil olduğu gibi o kadar da derin bir keder irâʼe ediyordu ki, mel-
hûz olan âkıbet-i vahîmeye nazaran bu da benim için pek tabî‘î göründü. 
Hakîkat-i hâli kendisine tamâmen söyleyeceğimi vaʻd etdim. Beni kontun 
odasına götürdü. Orada geceyi birlikde geçirmiş iki kişi buldum ki, biri 
tabîb idi. Artık bir takım teşrîhât-ı tıbbiye ile cânınızı sıkmayacağım. Has-
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tayı görür görmez anladım ki, işi bitmişdir. Ölüm reng-i [684] hâkîsiyle 
tamâmen o çehrede muntabi‘! Fakat hastanın hâlinde taʻrîf edemem nasıl 
bir ihtiyâc-ı hayât, bir azm-i temâdî vardı ki âdetâ ecelle pençeleşiyordu. 

Bu musâra‘a hastanın âfiyeti hakkındaki en kuvvetli hükümleri şaşırta-
cak bir şiddeti hâiz idi. Biz o meyl-i zindegîyi, o azm-i hayâtı girer girmez 
hastanın bir meâl-i âteş-nâk ile tutuşan gözbebeklerinden okudum. Cân 
çekişmekde olan bu adama ben hazâkatinden son derece emîn olduğu bir 
mu‘allim-i zî-iktidârın timsâli olmak üzere takdîm olunuyordum ve an-
lıyordum ki, mâil-i inhidâm olan şu vücûd için az çok bir fâide te’mîn 
etmek yine o mu‘allim-i zî-iktidârın tezkîr-i nâmı ile kâbil olabilecekdir. 
Aradaki mesâfât-ı azîmeye rağmen o nâm-ı muhterem mu‘cize-i teʼsîrini 
göstermekden hâlî kalmadı: Hastalığı hakkında inceden inceye kendisin-
den maʻlûmât aldığımı hastaya söylediğim zamân yanaklarının kızardığını 
fark edebildim. O simâ-yı âfilde bir zehîre-i hayat-ı inkişâf etmiş idi.

Köy tabîbiyle konsültasyon yapmak bahânesiyle yalnızca şöyle bir ta-
rafa çekildiğimiz zamân dedi ki:

"-İnanılacak şey değil… Ben zannediyordum ki hasta… Fakat sizi gö-
rünce âdetâ yeniden dirildi".

"-Yani Trousseau'nun ismini işitince demek istersiniz; bir de bereket 
versin sizin ihtimâmâtınıza..."

Gülerek devâm etdi:
"-Yok, siz kendinizi pek daraya çıkarmayınız. (Sonra sesini açaltarak 

ciddî bir tavır ile ilâve etdi.) [685] Amân azîzim, bilseniz şu ziyâretinizle 
benim üzerimden ne büyük bir yük atmış oluyorsunuz! Şu mes’uliyet-i 
vicdâniyeden kurtulduğum için doğrusu son derece bahtiyârım. Bana so-
rarsanız hastalığın birdenbire şu iştidâdı benim anlayamadığım ve kimse-
nin de anlatamadığı bir sebebe müstenid olmak lâzım geleceğini söylerim. 
Kont soğuk almamış, yağmurdan ıslanmamış, mu‘tâdını bozmamış... Vâ-
kı‘a böbrekler hemen kâmilen bitmiş, bu doğru... Fakat vücûd yavaş yavaş 
telâfî-i mâ-fât ediyordu… Müessirsiz eser, sebebsiz netîce olamaz. Ben ise 
bunda yalnız bir sebeb görüyorum: Şiddetli bir teessür! Arabacıyı isticvâb 
etdim. Evin içinde deverân eden güft ü gûya göre geçen hafta madam ile 
mösyö arasında şiddetli, âdetâ vahşîcesine şiddetli bir münâza‘a cereyân 
etmiş. Mösyö Trousseau bunlara dâir size bir şey açmadı mı?..."
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"-Hayır, hiçbir şey açmadı" dedim. Muhâtabım bir sâniye kadar tered-
düd gösterdikden sonra devâm etdi:

"-Vallahi birâder, biz hem-mesleğiz, maʻlûm â birbirimizi her şeyden 
haberdâr etmeliyiz! O hâlde dinleyiniz: Kontes, zevcine sâdık bir zevce 
olamamışdır. Zevcinin akrabâsından biriyle senelerce münâsebet-i ale-
niyede bulunmuş. Alenî deyişim el âleme göredir. Yoksa kontun bittab‘ 
bundan zerre kadar haberi olmamış. Hattâ zannolunduğuna göre mahsûl-i 
izdivâcları olan dört çocukdan üçüncüsüne kont yabancı imiş. Bundan dört 
sene evvel âşık vefât etmişdir. Hattâ o zamân bile Mösyö Rocovil'in bu 
münâsebete aslâ vukûfu olmadığını iddiʻâ edebilirim. O mürâî dost hâlet-i 
[686] ihtizârda iken ben kontu yatağının başında gördüm. Tarz-ı hareke-
tindeki samîmiyetden böyle bir şübhenin kalbinde uyandığına hükmetmek 
lâzım gelir. Şimdi son demlerini zehirlemekden başka hiçbir teʼsîri olma-
yan bu şübheler nihâyet nasıl ve ne sûretle uyandı, onu anlayamadım? 
Fakat her hâlde uyanmış. Hattâ ne zamân uyanmış, onu da bilmiyorum? 
Yalnız günden güne zevcesine karşı muʻâmelesini değiştirdiği belliydi. 
Bu hâl evvel emirde benim gibi misâfirler arasında ancak zabt olunabi-
len huşûnetler derecesinde iken sonraları açığa vurulmağa başlandı. Başka 
alâmetler olmasaydı ben kontun bu hâlini ekseriyâ böbrek ufûnetlerinde 
görülen titizlikler nev‘inden addederdim. Fakat öyle değil. Şuna dikkat 
etdim: Zevcesinin âşığını anmak şöyle dursun, adı anıldığına tahammül 
etmek bile bu adam için kâbil olmamağa başladı. Bir gün nabzı elimde idi. 
Tecrübe etdim. O ismi telâffuz etdiğim zamân kontun her şeyi bildiğine 
veya anladığına parmaklarım şehâdet etdi".

"-Peki, bundan nasıl bir netîce çıkarmak istiyorsunuz?"
"-Şunu istintâc ediyorum ki, bu seferki buhrân yani sizin de bittabʻ an-

lamış olacağınız vechile bu sonuncu buhrân, bu mesʼeleye dâir kontesle 
aralarında vukûʻ bulan bir mübâhasenin netîcesi olacak. Kadın iʻtirâf mı 
etdi? Kont imzâsız bir mektûb mu aldı? Eski hizmetçilerden birinin şehâ-
deti mi? Bulunmuş bir mektûbun delâleti mi? Orasını bilemem. Yalnız beş 
dakîka kontes yanında iken bakın, beş dakîkada uyurken dikkat edin, işi 
benim kadar anlarsınız. Bir mesʼele daha var: Şu hâlinde evlâdını yanına 
celb etmiyor. İşte [687] burhân! Mütesâviyen cümlesinin pederi olduğuna 
mutmain değil ki! Teşrîfinizden dolayı artık ne kadar memnûn olduğumu 
tahmîn edebilirsiniz. Şu dedikoduların size hiçbir ziyânı olamaz. Bundan 
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dolayı Paris'deki müşterilerinizden hiçbirini gâib etmezsiniz. Fakat ben, 
karîben dul kalacak olan kontesin yanında benim mevki‘im ne olur? Bu-
rada şu avuç içi kadar yerde bile rakîbden hâlî değilim. Benden ufacık 
bir hatâ sâdır olmaz. Madam Rocovil şatonun tabîb-i husûsîsini sonra de-
ğiştirir. Anlarsınız ya! Artık yetişir. Benim bildiğimi siz de biliyorsunuz 
demekdir".

-4-
Şu zavallı mutatabbibin istikbâline âid böyle gülünç bir endîşe ile nihâ-

yet bulan hikâyesi bana üstâd-ı muhteremimin en sonra muʻammâ kılık-
lı etdiği ihtârı tenvîr ve îzâha kifâyet etdi. Ahvâl-i rûhâniyeyi de ahvâl-i 
cismâniye kadar ve aynı vuzûh ve selâmetle keşif ve halletmek o dâhî-i 
tıbbın hasâis-i ulviyesinden idi. Mösyö de Rocovil'in böbrekleri harâb ol-
duğunu nasıl bir katʻiyetle ta‘yîn etdi ise şu âile içinde hafiyyen cereyân 
eden fâciʻayı da aynı sarâhat ve kat‘iyetle görmüşdü. Üstâd-ı muhteremin 
ızhâr etdiği kudret-i kâşifâneye ne kadar hayrân oldum? Gözümün önünde 
açılacak sahne-i esrârı karanlık bırakarak bana bu husûsda bir ders-i hazm 
ve kitmân derecesindeki ihtiyâtkârlığına o kadar perestiş etdim. Laflarının 
bağteten seyl-i hücûmuna dûçâr olduğum şu zevzekle onun arasında ne 
kadar fark vardı amân yâ Rabbi! Fakat benim bundan şikâyete hakkım 
yokdu. [688] Zîrâ ihtiyâr edeceğim tarîk-ı tedâvîde bir hatâ etmemek için 
ihtiyâtlı bulunmak lüzûmunu bu sâyede gereği gibi ta‘yîn etmiş bulunu-
yordum. De Rocovil'in yanına avdet etdiğim zamân ilk işim, hiç kimsenin 
odasına girmemesini ihtâr ve te’mîn etmek oldu. Kontes bu memnû‘iyetin 
kendisine âid olamayacağı zannıyla gâyet âmirâne:

"-Ben de mi?" dediği zamân:
"-Evet madam, siz de.." deyişim kontun o kadar hoşuna gitdi ki, göz-

bebeklerinin bir hiss-i şükrân ile bir anda parladığını fark etdim. Fakat 
bu tedbîrimden en ziyâde ihtirâz etdiğim bir netîcenin tevellüd edeceğini 
hâtırıma getirmemişdim. Henüz hutût-ı ibtidâiyesini gördüğüm şu fâciʻa-i 
beytiyeye zerre kadar müdâhale etmemeğe karâr vermiş iken şu hareke-
timle bu karârımı bozmuş oluyordum. Hasta ile başbaşa üç çeyrek sâ‘at 
kadar ancak kalmış idik ki, benden ufak bir hizmet istedi. Evet, sûret-i 
zâhirede ufak bir rica, ehemmiyetsiz bir hizmet! Fakat bu hizmetle onun 
zihnini kemiren emel-i intikâm arasında bir münâsebet vardı. Hastanın 
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tedâvîsi için Trousseau'nun tertîb etdiği programın birinci bendi hastaya 
müvellidü'l-humûza inşâkı mesʼelesi olduğu için şu elli dakîkayı bu sûret-
le imrâr etdik. Şu sûret-i tedâvînin evvelce de pek çok teʼsîrât-ı hasenesini 
görmüşdüm. Hele bu sefer hastanın hâlindeki meyl-i hayâtın bir yardımı 
mı oldu, ne oldu? O teʼsîri daha farklı buldum. Bir dakîka içinde karşımda 
cân çekişen Mösyö de Rocovil değil onun eski hâli olmak lâzım gelen sert 
yüzlü açık sözlü bir adam görmeğe başladım ki, bu türlü sertlikler ekseriyâ 
böyle asâleti olan zâbitânda görülür.

[689] Bana Trousseau'dan bahsetdi. Ta Paris gibi bir yerden böyle âci-
len gelişimden dolayı ne kadar minnetdâr olduğunu, Rocovil de her arzu-
mun yerine getirileceğinden ümîdvâr ve lâzıme-i mihmân-perverîyi bizzât 
îfâ edemediğinden dolayı müteessif bulunduğunu anlatdıkdan sonra şu 
sözleri ilâve etdi:

"-Şurada köye kadar bir gezinti yapmanızı isterim. Kaç günden beri 
kendimi bu kadar iyi bulmamış idim… Biraz istirâhat etmek niyetindeyim. 
Bir de bizim kilisemizi görmenizi arzu ediyorum. On birinci asrın yâdi-
gârlarından görülecek bir binâdır. Bundan başka size bir zahmet vereğim. 
Çekilecek dört telgrafım var ki, bu iş için bizzât telgrafhâneye kadar yorul-
manızı ricâ ederim. Ricâmı kabûl edecek misiniz?"

Şu son sözleri söylerken gözlerinden yine şerâreler saçılıyordu. Şübhe-
siz Trousseau'dan emniyetli bir adam istemesi bunun içindi. Cevâb-ı muvâ-
fakat vermekden başka ne yapabilirdim? Bununla berâber benim sırf nezâ-
ketime ilticâ edilerek istenilen bu cevâb ra‘şesiz, heyecânsız verilemedi. 
Telgrafları yazmak için masanın başına geçmemi ricâ etdi: Geçtim. Birinci 
telgrafın adresi beni bir kere titretdi: Nancy'de Dragon Alâyı Yüzbaşısı 
Mösyö Jean de Rocovil'e idi. İkinci Poitiers'de Mülâzım Lui de Rocovil, 
üçüncüsü Londra Sefâreti'nde Ataşe Mösyö Robert Rocovil'e, dördüncüsü 
Paris'de École Polytechnique şâkirdânından Mösyö Imery Rocovil'e âid 
bulunuyordu. Hastanın bu dört oğluna yazılan telgraflar birbirinin aynı idi. 
Hepsinde pederlerinin hastalığı ağırlaştığından bahisle hemen gelmeleri 
taleb olunuyordu. Bunu müteʻâkib dedi ki:

[690] "-Trenlerin vakt-i hareketlerini hesâb etdim. Yarın öğleden sonra 
hepsi burada bulunabilecekler. O zamâna kadar beni yaşatabilirsiniz, değil 
mi doktor?"
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Kendisi için bir tehlike mevcûd olmadığını anlatmak istedim. Lakırdı-
mı kesdi:

"-Şu telgrafları hemen keşîde edeceğinize söz veriyor musunuz?"
"-Evet".
"-Hem bizzât kendiniz vermek şartıyla…"
"-Hem bizzât kendim vermek şartıyla…"
"-Bunları daha evvel kimse de bilmeyecek, görmeyecek değil mi?"
Şu sözün medlûl-i hakîkîsini anlamakda biraz tereddüd etseydim oda-

dan çıkar çıkmaz kontesin tarz-ı isticvâbı bana hakîkati anlatmak için kifâ-
yet edecekdi. Beni ketmine muvaffak olamadığını bir heyecân-ı asabî ile 
bekliyordu. Pederlerinin hâlini evlâdına bildirerek onları celb etmekden 
bu kadının niçin ve ne kadar haklı olarak istinkâf etdiğini sonra anladım. 
Bununla berâber acabâ şu telgraflar kendisine emniyet edilseydi bu ka-
dın onları mahv eder miydi? Zannetmem. Fakat Mösyö de Rocovil böyle 
zannediyordu. Kurbânı olduğu ihâneti böyle senelerce gaflet içinde ya-
şadıkdan sonra keşfetmesi şübhesiz zevcesini kendisine kizbden, riyâdan 
yapılmış bir heykel-i mahûf, bir canavar gibi gösteriyordu. Hâlbuki bu bir 
kadın, hem de zavallı bir kadın idi ki nasılsa [691] dûçâr olduğu bir ibtilâ-
nın sevk-i tabî‘îsine terk-i vücûd etmekden ve bu hatânın mahsûlü olan 
çocuğun istikbâlini kurtarmak için çalışıp çabalamakdan başka hiçbir şey 
yapmıyordu. Zevcinin bu bâbdaki tehdîdâtı  -ki, mübhem olduğu kadar da 
müdhişdi-  bir hiss-i şek ve ıztırâb ile kadıncağızı çıldırtıyordu. Zevciyle 
bir sâʻati mütecâviz konuşduğum müddetçe onu bitişik odada bir heykel 
gibi donduran yine bu şübhe bu ıztırâb idi.

"-Zevcim size ne söyledi?" Şu suâl zavallı kadının gözlerinde sarâhaten 
okunuyordu. Biraz kızardığımı hissetdim. Bereket versin, o sırada mada-
mın dudakları büsbütün başka bir suâl îrâdıyla beni müşkilâtdan kurtarmış 
oldu:

"-Kendisini pek fenâ buldunuz değil mi? Bana hakîkat-i hâli söyleyece-
ğinizi vaʻd etmiş idiniz…"

"-Fi'l-hakîka ilk gördüğüm zamân hâli fenâ idi. Fakat müvellidü'l-humû-
za o kadar hüsn-i teʼsîr gösterdi ki, şimdi hiçbir mütâlaʻada bulunmazsam 
doğru hareket etmiş olurum. Müteessir olmağa gelmez. Mümkün mertebe 
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yalnız bırakmalı, müvellidü'l-humûzayı eksik etmemeli; bu sûretle fenâlı-
ğın önü[nün] alınabileceğini ümîd ederim".

"-Şu hâle göre çocuklara maʻlûmât vermek benim için bir vazîfe midir, 
ne dersiniz?"

Bu suâli daha ziyâde bozularak îrâd etmişdi. Ben de bütün bütün kızar-
dım. Hastanın yazdırdığı telgrafların o dakîkada cebimde olduğunu söy-
leyebilir miydim? Nâmûsum üzerine söz vermiş olduğum için bittabʻ bu 
kâbil değildi. Dedim ki:

"-Burada bulunmaları daha muvâfıkdır".
[692] "-Fakat içlerinde biri o kadar nahîf, o derece mukâvemetsizdir ki 

dûçâr olduğu bir kalb hastalığından dolayı Trousseau da onun hiç üzüntü-
ye gelmeyeceğini söylerdi…"

Ben sükût etdim. Şatodan derhâl mübâ‘adet edebilmek için köye gi-
dip eczâcı ile görüşmek lâzım geldiğini söyledim. Bu bir bahâne olmakla 
berâber yalan da değildi. Muhtâc olduğum yirmi beş, otuz litre mikdârın-
daki müvellidü'l-humûzayı ihzâr etmek îcâb ediyordu. Paris'den getirdi-
ğim cüz’î ilâc bir-iki kere daha işe yarayabilirdi. Bir sâ‘at sonra telgrafların 
dördü de yerlerine varmış bulunuyordu. Rocovil'e avdet etdim. Avdetimi 
müteʻâkib beni yanına celb eden hasta da artık arzularının yerine gelmiş 
olduğunu biliyordu.

-5-
Müddet-i ömründe tiyatro ve hastahâne köşelerinden başka bir sahne-i 

vukûʻât görmeyen yirmi beş yaşında bir delikanlı için birdenbire böyle bir 
ukde-i esrâra tesâdüf etmek ne demek olduğunu elbette takdîr edersiniz. 
Merâkım son dereceye varmakla berâber bereket versin, o merâkı teskîn 
için hiçbir hareketde bulunmadım.

Hastamla güya Hôtel Dieu Hastahânesi'nin koğuşlarından birinde bil-
mem hangi numaralı bir yatağın baş ucunda imiş gibi iştigâl ediyordum. 
Hayfâ ki bu sahne-i fecî‘anın hâricinde kalmağa ne kadar cehd etdimse 
mümkün olmadı. Ona karışmaklığım mukadder imiş. Şatonun şerâit-i in-
şâiyesi bu hâle sebebiyet vermiş oldu. Duvarları gâyet kalın olan bu eski 
istihkâmın koğuşları [693] içinde hafîf tertîb bölmelerle salonlar, kabinler 
vücûda getirilmişdi. Hastanın odasının yanı başındaki ufak bir tuvalet oda-
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sı muvakkaten eczâhâne olmuşdu. Geldiğim günün akşâmı ilk müşâhedât-ı 
tıbbiyemi yazmak üzere ceb defterimi aradım. Fakat cebimde bulamayınca 
tuvalet odasında unutmuş olduğuma ihtimâl verdim. Hastanın harekât-ı 
kalbiyesine müte‘allik notlarımı da o deftere işâret etmekde olduğum için 
bunun hastanın eline geçmiş olması ihtimâli beni epeyce telâşa düşürdü. 
Derhâl odadan çıkdım. Mösyö de Rocovil şâyed uyumuş ise uyandırmaya-
yım diye ihtiyâtlı basıyordum. Henüz kapının eşiğini aşmamış idim ki, ku-
lağıma kont ile kontesin sesleri geldi. Kapı aralık olduğu için sesi o kadar 
ayân beyân geliyordu ki, yatağın ucunda olaydım kendilerini bundan daha 
ziyâde bir sarâhatle işitemezdim. Pek harâretli bir muhâvereye dalmış ol-
dukları için benim tuvalet odasına geçişimi hissetmemişler, demek olur. 
Bu hâlde ya öksürerek yâhûd sandalye gibi bir şey çekip gürültü ederek 
orada bulunduğumu kendilerine bildirmeliydim. Böyle olmak lâzım gele-
ceğini derhâl anladım. Fakat kâbil değil, kıpırdamak değil, nefes bile al-
mak elimden gelmedi. Bir cellâd son deminde bir mahkûmu isticvâb eder 
gibi hastanın zevcesini isticvâb etdiğini, buna mukâbil kadının yürekler 
tırmalayacak bir edâ-yı istirhâm ile cevâb verdiğini duyduğum anda orada 
öylece dondum, kaldım. Şu muhâvere kulaklarıma vuruyordu. Kont:

"-Evet, yarın hepsi burada bulunacaklar. Onlara haber göndermekden 
beni men‘ ederim zannediyordun değil mi? Aldatmağı istersem, ben de 
aldatabilirim". [694] Kontes:

"-Böyle bir desîseye hiç lüzûm yokdu. Eğer siz onları görmek arzusunu 
biraz îmâ etmiş olaydınız, ben kendim telgraf çekerdim".

"-Ben daha emîn bir vâsıtaya mürâcaʻat etdim. (Sonra vahşî bir merâ-
retle) Evet, gelecekler… Fakat gelmeden evvel, son defa olarak bir daha 
teklîf ediyorum, söyleyecek misin?"

"-Söyleyebileceğim şeylerin hepsini söyledim".
"-Son defa olarak teklîf ediyorum: Benden olmayanın ismi?"
"-O kâbil değil, hiçbir vakitde…"
"-Hiçbir vakitde mi? Ben seni söyletmenin yolunu bilirim".
"-Benim çektiklerimi çeken bir kalb için tahammül olunamayacak ezâ 

olamaz. Siz ise benim çektiğimi bilirsiniz. Çünkü o menhûs mektûbu oku-
dunuz".

"-Benim bilmek istediğim şey başka! Ben ismini anlamak istiyorum. 
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Söyle, hangisi? Büyük oğlum Jean mı? Kâbil değil! İkinci oğlum Lui mi? 
Bu da kâbil değil! O zamânlar pek genç idik. Robert mi? Yoksa son ev-
lâdım Imery mi, söyle Imery mi? Âh, onu ne kadar sevdim. Kendi ka-
nımdandır. Emînim ondan evvelki… Onu da o kadar sevmişdim. Söyle, o 
hâlde söyle, hangisi?"

"-Söylemem".
-Söyleyeceksin… Söylemezsen nâmûsunu onların nazarında berbâd 

ederim. Ölümüm ne kadar muhakkaksa bu da o kadar muhakkakdır. Ya-
rın, anlıyor musun, yarın onların dördü de şuraya, yatağımın [695] başına 
toplanacaklar. Hepsine anlatacağım. Bir âşığınız olduğunu, bu âşığın kim 
olduğunu, onu nasıl tanıdığımı hep söyleyeceğim. Bakmağa cesâret ede-
mediğin o mektûbu kendilerine okuyacağım. O alçağı sevmek lâzım mı 
imiş! Anlayacaklar ki içlerinden birinin pederi başka bir kimsedir. Ondan 
sonra ölebilirim".
Kadın feverân ile haykırdı:

"-Amma da, bu mel‘aneti bırak! Sen bunu yapmazsın; bakıyye-i hayâtı-
mı çocuıklarımın yanında hacâletle geçirmek felâketine beni dûçâr etmez-
sin!"

"-O hâlde ismi? Hangisi benden değil, söyle!"
"-Söyleyemem. Bir vâlide kalbinde ona karşı bu derece kin, bu kadar 

adâvet gördükçe kâbil değil onu sana teslîm edemez. Vurulmağı tercih 
ederim. Söylemem".

"-(Unf ile) O hâlde vurulacaksın, bekle!"
"-Fakat Allah var, Mösyö! O'nun huzûruna çıkmanız muhtemel olduğu-

nu düşününüz".
"-Yarın ben adem-i âbâda karışacağım biliyorum. Fakat tekrâr ederim, 

arzum yerine gelmiş olacak".
Sesler kesildi. Yürekleri tırmalayacak hınçkırıklı bir bükâ artık konte-

sin bu müdhiş muhâvereye devâm etmek kuvvetini hâiz olmadığını gös-
terdi. Ben bile daha ziyâde dinleyecek bir hâlde değildim. Hissiyâtım herc 
ü merc olduğu hâlde kendimi o tuvalet odasından dışarı atdım. Bu kahhâr 
adam, bu bîçâre kadın, beni dehşet ve merhamet hisleri altında eziyordu. 
Bana tahsîs olunan odaya girdikden sonra Trousseau'ya yazacağım muh-
tıra [696] için bir harf bile yazamaksızın bir sâ‘at kadar vücûdumun her  
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zerresi [nin] ayrı ayrı titrediğini hâtırlıyorum. Âdetâ bile bile beni şu âile-
nin içine gönderdiğinden dolayı mu‘allim-i muhteremime bile dilgîr olu-
yordum.

Kendi kendime ben buraya niçin geldim? diyordum. Vâlidelerinin 
hatâsına aslâ iştirâk etmemiş olan şu dört delikanlı ile bu dîvâne arasında 
vukû‘u muhtemel olan alçakçasına bir mülâkâtı teshîl ve teʼyîd etmek! 
Vazîfem bu değil mi? Bu adam dediğini yapacak… Sabâhleyin beni o de-
rece müte‘accib eden azm-i hayâtın ukde-i esrârı bu imiş. İntikâm almak 
istiyor… Ne kadar da âdî bir intikâm! Kontesin âşığından olan evlâdının 
ismini ele vermemeğe hakkı yok mu? Verecek olsa diğer kardeşlerine söy-
leyecek. Hâlbuki söylemeyecek olursa ihtimâl ki bu cürmü irtikâb etmek-
den sarf-ı nazar eder yâhûd muvaffak olamaz, gider. Evet bu cürmü, bu 
cinâyeti! Zîrâ bir vâlideyi evlâdının nazarında böyle telvîs etmek, o de-
likanlıların kalbinde birbirine karşı böyle bir şübhe bırakmak habâsetden 
başka bir şey değildir. Fakat bu habâsete karşı nasıl bir siper-i mümâna‘at 
dikmeli? Mu‘tekid bir adam olsaydı belki bu vazîfeyi bir râhib îfâ edebi-
lirdi. Hâlbuki anladığıma göre hiçbir şeye inanmıyor. Kendi elimle telgraf-
ları da gönderdim.! Âh, şu dakîkada bildiklerimi o zamân bilmiş olaydım, 
şübhesiz göndermezdim yâhûd hiç olmazsa şu münâkaşa yeni bir buhrânı 
daʻvet etse de…

Muhâkemâtda bu noktaya gelmişdim ki, telâşlı bir sûretde kapıya [697] 
vuran bir hizmetçi, beni dalgınlığımdan ayırdı. Kontun yine bir nevbet 
geçirmekde olduğunu haber verdi. Bu vâkı‘a ile bir an evvelki hissimin 
muvâfakatı beni serâpâ titretdi. Bununla berâber bu vâkı‘a pek tabî‘î, pek 
âdî idi. Hizmetçinin ifâdesinden zâten anlamış idim. Hasta ekseriyâ böyle 
son devre gelmiş nefriyetlerde görülen ihtilâcâta dûçâr olmuşdu. Küçük 
odadan işitdiğim muhâverenin bittab‘ mûcib olacağı teheyyüc-i asabîye 
nazaran böyle bir netîce hiç istiğrâbı mûcib olamazdı. Fakat hastanın oda-
sına geçer geçmez hâlin vehâmetini anladım. Birçok hizmetçi yatağının 
başına toplanmışlar, korkunç bir sûretde çırpınan kontu zabt etmeğe çalışı-
yorlardı. Böyle hâllerde Trousseau'nun mürâcaʻat etdiği çâreye mürâcaʻat-
la on dakîka uğraştımsa da hiçbir fâidesi olmadı. Bu esnâda kontes yata-
ğın ayak ucunda diz çökmüş, başını ellerinin içine almış duʻâ ediyordu. 
Her cürmüne rağmen yine dîndâr olan bu kadın acabâ Cenâb-ı Hak'dan ne 
niyâz ediyordu? Zâten müheyyâ-yı rıhlet olan zevcinin zamîrindeki teh-
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dîdi îkâ‘a muvaffak olmadan irtihâlini mi arzu ediyor veya bilakis beşe-
riyetin bir noksânı demek olan böyle bir arzuya kapılmamak için Cenâb-ı 
Hak'dan kuvvet ve cesâret mi istiyor? Yoksa bugünkü azâbını macerâ-yı aş-
kının günâh-ı sa‘âdetine karşı bir fidye-i necât olmak üzere kabûl etdirmek 
istirhâmında mı bulunuyor? Bu suâller benim zihnimi sonradan işgâl etdi. 
Yoksa o dakîkada olanca dikkatimi tehlikeli bir hâlde bulunan hastaya atfet-
mişdim. İhtilâcâtın devâmı tehlikeyi ân be-ân büyütüyordu. Trousseau'nun 
usûl-i tedâvîsinden hiçbir netîce-i hasene hâsıl olmadı. Şimdi yalnız bir di-
ğer tedâvî kalmışdı!

[698]
-6-

İşte o zamân bana pek uzun gelen birkaç dakîkalık bir zamân için pîş-i 
muhâkememde size taʻrîf edemeyeceğim derecede bâriz bir mesʼele-i vic-
dâniye tahaddüs etdi. Şimdi şurada meslekdâşlarımdan biri bulunaydı beni 
anlayabilirdi. Fakat sizin her birerleriniz elbette büyük bir tabîbin konsül-
teye daʻvet olunduğunu görmüş ve şübhesiz hepiniz onun hastayı mu‘âye-
ne ve isticvâb ederken sîmâsında hâsıl olan tagayyürâta dikkat etmişsiniz-
dir yâhûd bir operatörü ameliyât-ı cerrâhiyeyi icrâ edeceği sırada görmüş 
iseniz yine aynı tagayyürâtın farkında olmuşsunuzdur. İşte biz san‘atımı-
zın böyle mühim dakîkalarında öyle garîb bir hâle, o derece müessir, şedîd 
bir hâdise-i rûhiyeye dûçâr oluruz ki bunu san‘atın yabancılarına anlatmak 
kâbil değildir. Bu hâlin netîcesi olmak üzere meşhûr tabîbler bilirim ki, bir 
günde iki mühim konsültede isbât-ı vücûd edemezler. Operatörler bilirim 
ki, hastahâneden çıkdıkdan sonra bîtâb ve tüvân yatağa düşerek sâʻatlerce 
uyumak mecbûriyetinde bulunmuşlardır. Bunları o zamânki hâlimi anlat-
mak için misâl olmak üzere söylüyorum. Tafsîl-i teferruʻâtı sâʻatlere mü-
tevakkıf olan bir münâkaşa-i zihniyeye bir şimşek sür‘atiyle bir anda hedef 
oldum. Hasta uzanmış, muvahhiş spazmozlarla çırpınıyordu. Sar‘a illetine 
mübtelâ olanlar için kudemânın iʻtikâd etdikleri gibi şu zavallı beşer ma-
kinesinin o dakîkada bir takım ervâh-ı mechûle tarafından zabt u tasarruf 
olunduğuna ihtimâl vermek kâbildi. Her iki nevbet arasındaki [699] hırıltı-
lar harhara-i memâtı andırıyordu. Kendi hâline bıraksam ölecek, bırakma-
sam yine ölecekdi. Bununla berâber başka bir sûret-i tedâvî "kan almak" 
sâyesinde marazın savletini tevkîf edebileceğimi ümîd ediyordum. Fakat 
hasta ancak iki-üç gün daha yaşayabilirdi. Yani "tâm intikâmını almak için 
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muhtâc olduğu vakti kendisine kazandırmış olacağım". Şu küçük cümle 
zihnimde aynen telâffuz olundu. Sanki bir ses bunu içimde harfiyen söy-
lemişdi. Gerçek nasıl olsa mahv olacağını görüp bildiğim şu hayâtı biraz 
daha temdîd etmek beş kişinin hayâtını zehirlemek sûretiyle o alçakçasına 
intikâma şerîk-i cürm olmak demek değil miydi? O beş kişiden biri ki Ma-
dam de Rocovil idi. Onun o muharrik bükâ-yı mütezallimânesi kalbime ne 
kadar dokunmuşdu? İki zâbit, bir diplomat, bir mektebli… Müstakbelin 
birer mütenevvir emelleri!.. İçimde o ses devâm ediyordu:

"-Hayır, bu şâyân-ı nefret işi sen teshîl etmeyeceksin! Zâten bu sûret-i 
tedâvînin de teʼsîri kat‘î değildir. Boşa çıkabilir. Hattâ birçok etıbbâ şu 
hâlde bu tedâvîyi tavsiye etmezler." Buna başka bir ses cevâb veriyordu:

"-Peki, fakat başka bir yerde, başka bir hastanın karşısında bulunaydın, 
nasıl hareket edecekdin?" Bilâ-ihtiyâr bu sese cevâb verdim:

"-Şübhesiz bu yolda tedâvî edecekdim. Nec visa, nec audita, nec in-
tellecta. Trousseau'nun bu kadîm ve şâyân-ı hürmet düstûru birdenbire 
aklıma geldi. Hiçbir şey görmemiş, duymamış, anlamamış gibi hareket 
etmeğe mecbûr idim. Kendimi hastahânede farz etmem lâzımdı. Vazîfe-i 
tabâbetim lâ-yetegayyer bir kânûn-ı kat‘î şeklinde gösteriyordu ki, [700] 
bizim için bir hasta her türlü alâik-ı hâriciyeden vâreste olarak evvelâ bir 
hasta, sâniyen bir hasta, nihâyet yine bir hastadan başka bir şey olamaz. 
Fakat vazîfe-i insâniyetim? Bu sırra vâkıf oldukdan sonra şu birkaç sâ‘atlik 
fazla hayâtın mûcib olacağı felâketlere mâniʻ olmak da lâ-yetegayyer bir 
kânûn-ı ahlâkî îcâbâtından değil miydi? Bunun için de hastalığı kendi hâli-
ne bırakarak, seyr-i tabî‘îsine terk ederek birkaç sâ‘at evvel ikmâl-i vazîfe 
etmesine intizâr etmek kifâyet edecekdi. Peki sonra? Bağteten Mösyö de 
Rocovil'i ölmüş, kendimi de Paris'de mu‘allim-i muhteremimin huzûrunda 
meʼmûriyetimden hesâb verir bir hâlde gördüm. Meselâ Trousseau bana 
soruyor:

"-Peki, kan almadınız mı?" O zamân bu suâli pek maʻnîdâr bir şekle ko-
yan keskin bir lihâza-i nazar karşısında eriyeceğim geldi. Anladım ki, bu 
nazara tahammül etmek benim için imkân hâricindedir. Bana böyle nâfiz, 
müessir nazarlarla bakan, beni böyle ithâm eden işte vazîfe-i tabâbetim 
olacakdı. Pîş-i çeşmimde teressüm eden bu hayâl, tereddüdlerimi kâmilen 
süpürüp götürdü. Olanca metânetimi toplayarak kan almak için îcâb eden 
şeyleri hâzırlamalarını ricâ etdim. Bir çeyrek sâ‘at sonra Mösyö de Ro-
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covil'den dört yüz gramı mütecâviz kan almışdım. Kan akdıkça ihtilâcât 
sükûnet buluyor, teneffüsü kesb-i intizâm ediyor ve bu hâllerle berâber 
hasta da kendine geliyordu. Şu sihr-i san‘atla ölüm hastanın yakasını bı-
rakmış idi…»

-7-
Bu garîb macerânın nâkili dinlenir gibi biraz durdukdan sonra devâm 

ile dedi ki:
[701] «-Evet, ölüm hastanın yakasını, bırakmış idi. Bir hâldeki dört 

delikanlı âşiyâne-i pedere geldikleri zamân bu müdhiş adam tamâmıyla 
fikrine, sözüne, sıhhatine, husûsuyla kalbindeki hırsa sâhib bulunuyordu. 
Hastanın yanında bir kişiden ziyâde bulunmaması lâzım geleceğini söyle-
dim. Bu sûretle o müdhiş tasavvura mâniʻ olabileceğimi zannnetmiş idim. 
Fakat bu anûd adamın ısrârına karşı benim evâmir-i tabîbânemin de teʼsîri 
olmadı. Zevcesini teşhîr için îcâb ederse yatakdan fırlayıp gitmek derece-
sinde bir azm-i mevâni‘-i ber-endâzâne gösteren bu tînet-i mukâvemet-sû-
za mukâbil benim tedbîrlerimin ne hükmü olabilirdi? Her şeyi söyledi, her 
hakîkati anlatdı; kadının nâmûsunu evlâdının huzûrunda berbâd eyledi. 
Evlâdının kalbine o tohum-ı semdâr atıldı. Bu adam ondan sonra ancak 
beste-leb-i ebed oldu. Madam de Rocovil için darbe o kadar müdhiş oldu 
ki, bir sene sonra kederden mütehassıl bir maraz-ı riʼevîden o da öldü gitdi. 
Dört kardeşe gelince; onlar da o zamândan beri birbirinden hep kaçar ol-
dular. Şimdi bunların en büyüğüyle en küçüğü ber-hayâtdır. Fakat katʻiyen 
görüşmezler. İhtimâl ki şu netîcelere göre kendi kendime:

"-Ne olurdu, bırakaydım da o buhrân ile ölüp gitseydi!" demiş olduğu-
mu zannedersiniz. Lâkin hayır! Otuz altı sene geriye doğru gitsem, aynı 
hâlde bulunsam yine vazîfe-i tabâbetimi îfâ için aynı sûretle hareket eder-
dim. Vicdânım da hareketimi tasvîb ediyor ve bu vazîfenin dûçâr-ı te’vîl 
ve tezebzüb olmasını tecvîz etmiyor.»

Fransa Encümen-i Dânişi aʻzâsından
Paul Berger
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[702] [1]321 SENESİNDE DERSAADET'DE VEFEYÂT VE 
İSTATİSTİK

Erkâmın keşf-i hakîkat husûsundaki kıymet ve ehemmiyetini uzun uza-
dıya îzâh u beyâna hâcet var mıdır? Hakâyık-ı ma‘lûme ve evveliye içinde 
"iki kere iki dört eder" ifâde-i adediyesi kadar bedîhî, âzâde-i isbât ve her 
türlü şevâib-i halel ve iʻtirâzdan masûn bir hakîkat bulunabilir mi? İşte bir-
çok a‘dâdı muhtelif tarz ve sûretlerde yerleştirerek onlardan bazı ifâdât-ı 
umûmiye istihrâc etmekden ibâret olan "fünûn ve maʻlûmât-ı ihsâiye" en 
ziyâde şu son asırlarda büyük bir ehemmiyet ve kıymet almış ve bütün 
memâlik-i mütemeddinede gerek ahvâl-i mâliye ve iktisâdiye ve gerek ah-
vâl-i sıhhiye ve ictimâ‘iye hakkında muntazam, mükemmel, müdellel ve 
cidden istifâde-bahş istatistikler neşredilmeğe başlamış ve bu vechile ifâ-
dât-ı rakamiye ve adediye peydâ-yı vuzûh ve tahavvül ederek âdetâ mek-
teblerde tedrîs edilebilecek bir fenn-i mahsûs teşkîl eylemişdir. 

Memâlik-i mütemeddinede sâha-i tatbîke vaz‘ edilen terakkiyât-ı müfî-
deden memleketimizi de hissedâr-ı tefeyyüz ve istifâde etmek lutf-ı âlî-
sinde bulunan Hükûmet-i Seniyyece umûr-ı idârenin kâffe-i şuʻabâtında 
ihsâiyât-ı muntazama tertîb ü tanzîmine muvaffakiyet hâsıl olduğu gibi 
bu kere yedi-sekiz seneden beri Şehremânet-i Celîlesince de İstanbul'un 
umûr ve tatbîkât-ı sıhhiyesine âid bir defter-i ihsâiyât neşrine bezl-i ih-
timâm edilmiş ve bu defterin kâffe-i muhteviyâtı seneden [703] seneye 
"tekâmül-i tedrîcî" kâʻide-i bedî‘asına tevfîkan daha büyük bir vukûf ve 
dikkat ile tanzîm ve tertîb edilmeğe başlanmış ve Şehremânet-i Celîlesi 
Hey’et-i Sıhhiye Müfettiş-i Umûmîsi sa‘âdetlü Ömer Paşa hazretlerinin 
mesâʻî ve ihtimâmât-ı meşkûre ve cezîlesiyle hayyiz-ârâ-yı husûl olan son 
[1]321 senesinin istatistiği dahi bu kere manzûr-ı nâçîzânemiz olduğu ci-
hetle muhteviyât ve ifâdât-ı mühimmesinden kârilerimize bir fikr-i mahsûs 
vermek ve bu vechile te’mîn-i menâfi‘-i memleket husûsunda Hükûmet-i 
Seniyyece inâyeten sarf edilegelen mesâʻî ve ihtimâmât-ı mübecceleyi en-
zâr-ı hiss-i şükrân önde bulundurmak kendimizce bir vecîbe-i vicdâniye 
şeklini almışdır.



2153

Bu seneki ihsâiyâtın mükemmeliyeti İstanbul'daki devâir-i belediye, 
yerli ve ecnebî hastahâneler ve bütün müessesât-ı sıhhiyece tertîb edi-
len umûm istatistiğin hulâsası, binâenaleyh şehrimiz ahvâl-i sıhhiyesinin 
mir᾽âtü'l-in‘ikâsı olmasıdır. Yalnız İstanbul'un ahvâl-i sıhhiyesini taşrala-
rınki ile mukâyese etmek ve bundan bazı netâyic-i tatbîkiye ve ameliye 
çıkarabilmek için taşralara, husûsuyla vilâyet merkezleriyle bazı mühim 
şehirlere âid olmak üzere aynı şerâit dâhilinde ve aynı usûl ile tanzîm edil-
miş ihsâiyât-ı muntazamanın da Şehremânet-i Celîlesince tertîb edilen bu 
istatistik risâle-i müfîdesine zeylen neşri ehemm ü elzem görülmekde ol-
duğu cihetle ileride alâkadârân-ı kirâmın himemât-ı ber-güzîdeleriyle bu 
terakkî-i mühimmin de hayyiz-ârâ-yı husûl olacağını ümîd ederiz.

Bu son sene zarfında İstanbul'daki vefeyâtın mikdârı 15.755 kişiden 
ibâret olmak üzere gösterilmiş ve bundan [704] 3.591'inin emrâz-ı sâriye-
den ileri geldiği kayıd ve işâret edilmişdir. Buna zeylen dermeyân edilen 
mülâhaza ise son derece câlib-i nazar-ı dikkatdir:

"-Vefeyât-ı umûmiyeden İslâmlara âid bulunan aʻdâdın kısm-ı a‘zamı 
henüz bir yaşını bitirmemiş olan çocuklarla kadınlara isâbet ediyor". Ka-
dınlarımız şu son senelerde çocuk büyütüp yetiştirmek husûsunda ileriden 
beri iʻlân ve dermeyân edegeldiğimiz kavâ‘id-i sâlime-i fenniyeye kısmen 
olsun ri‘âyet etmeğe başladıkları hâlde yine çocukların ve gebelik, lohusa-
lık gibi ahvâl-i tabî‘iye esnâsında kendisini envâ‘-ı âfât u emrâza ma‘rûz 
kılan genç ve tecrübesiz kadınların bu seneki hisse-i vefeyâtı bu derecede 
ise, kim bilir bundan otuz-kırk sene evvelleri bu vefeyât ne kadar müdhiş 
bir yekûn teşkîl ediyordu! Umulur ki, bundan sonraki ihsâiyâtda bu hisse-i 
felâketin azaldığını görmekle karîrü'l-ayn sürûr u mübâhât oluruz.

Pek mühim ve şâyân-ı teşekkür bir terakkî de hummâ-yı tifoidinin 
(karahummâ) şehrimizde tedrîcen azalması, tahâret ü nezâfete riʻâyet, su 
haznelerinin mütemâdiyen tathîri, Hamidiye çeşmelerinin teksîr-i si‘a ve 
a‘dâdı ve halkın artık "iyi bir su içmek" istemeleri gibi tedâbîr ve usûl-i 
mütenevvi‘anın sevkiyle bu seneki karahummâ vefeyâtının geçen seneden 
61 aded noksân olmak üzere 229'dan ibâret olduğu tebeyyün etmişdir.

Çiçek hastalığına karşı te’sîs edilen telkîh-i meccânînin sıhhat ve ve-
feyât-ı umûmiye üzerinde ne kadar büyük bir teʼsîr icrâ eylediği ve edece-
ği âzâde-i iştibâh olduğu cihetle devâir-i belediye [705] meʼmûrîn-i sıhhi-
yesince mürâcaʻat edenlerin ve talebe-i mekâtibin ve kışlalarda askerlerin 
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aşılanması husûslarına fevkalâde bezl-i dikkat ü ihtimâm edilmiş ve geçen 
senede olduğu gibi bu senede dahi İstanbul ve mülhakâtında 48.364 kişi-
ye telkîh-i cederî ameliyâtı icrâ kılınmışdır. Fakat bu tedâbîr-i müessire 
ve mebrûreye rağmen yine ötede beride bazı efkâr-ı hurâfiyeye tebeʻan 
aşılanmamakda ibrâz-ı ısrâr eden bazı beceriksizlerin çiçeğe tutuldukları 
ve bu yüzden tehlikeye ilkâ᾽-i nefs eyledikleri kemâl-i teessüf ile meşhûd 
olmuşdur. Bu gibi efkâr-ı hurâfiyenin husûsuyla Rum cemâʻatine mensûb 
bazı âilelerce de hâlâ münteşir bulunması cidden sezâvâr-ı telehhüfdür.

Kızıl, kızamık gibi emrâz-ı indifâ‘iyenin de İstanbul'da ufak tefek bazı 
istîlâlar husûle getirdiği görülüyor. Buna sebeb ise halkın hâlâ bu müd-
hiş hastalıkların da mazarrât-ı şedîdesini gereği gibi takdîr edememesi 
ve birçok âilelerin hâlâ "hasta ziyâreti" âdet-i mezmûmesinden bir türlü 
ayrılamamasıdır. Böyle vefeyât-ı bîhûdeye sebebiyet verilerek kuvvet ve 
nüfûs-ı memleketin rahnedâr ve çok defa zavallı yavrucakların alîl ve nizâr 
edilmesine karşı gelecek yegâne çâre bu gibi hastalıklara dûçâr olanlarla 
münâsebetde bulunmamak, hastalıklı çocuklarla gerek bi'l-vâsıta ve ge-
rek bilâ-vâsıta ihtilât etmemekdir. Şimdiye kadar babalar, anneler şu basît 
kâʻideye riʻâyet etselerdi, kim bilir ne kadar zavallı ve bî-günâh maʻsûm-
ların, bazen de yaşlı başlı adamların hayât ve sıhhati âzâde-i mahv u heder 
olurdu!

Şehremânet-i Celîlesince [1]321 senesi zarfında hayyiz-ârâ-yı husûl 
olan icrâât ve tedâbîr-i sıhhiye ise cidden sezâvâr-ı teşekkür [706] bir de-
receyi bulmuşdur: Şehrimizin nikât-ı muhtelifesindeki tebhîrhânelerde 
154.643 parça eşyâ tathîr ve tebhîr edildiği gibi bu sene zarfında hân, dük-
kân, bekâr odaları, otel vesâire gibi mesâkin-i umûmiyede dahi pek sıkı 
teftîşât-ı sıhhiye icrâ edilerek gerek mürâcaʻat-ı ahâlî ve gerek görülen 
lüzûm-ı sıhhî üzerine 11.720 kıt‘a mesâkinde tebhîrât ve tathîrât yapılmış-
dır.

Hulâsa, kemâl-i şükrân ile nazar-ı tedkîkden geçirdiğimiz bu vesîka-i 
sıhhiye-i adediyeyi şimdiye kadar tertîb edilenlerin ez-her cihet fevkinde 
ve birçok maʻlûmât-ı sıhhiye ile ârâste gördüğümüz cihetle cidden mesrûr 
ve müftehir ve mürettibîn-i kirâmına karşı ez-cân u dil minnetdâr ve müte-
şekkir olduk. Sâye-i hümâ-vâye-i hazret-i Hilâfet-penâhîde bundan sonra-
ki senelerde bu vesîka-i mühimmenin daha ziyâde kesb-i intizâm u kemâl 
ve vâsıl-ı mertebe-i aliyyü'l-âl olduğunu görmek ve yine bu sahîfelerde 
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o eser-i güzîni tertîb ile mevki‘-i tatbîk ve istifâdeye vaz‘ edilen zevât-ı 
muhteremeye daha ziyâde arz-ı takdîr ve şükrân etmek isteriz.

[707] ŞEHREMÂNETİ'NDE MÜTEŞEKKİL HIFZISSIHHA 
KOMİSYONU ERKÂN-I KİRÂMI

Şehremîni devletlü Reşid Paşa 
hazretleri Reîs-i Evvel

Tabîb saʻâdetlü Salih Paşa hazretleri Reîs-i Sânî
Tabîb saʻâdetlü Nafiz Paşa hazretleri Aʻzâ
Tabîb saʻâdetlü Elyas Paşa hazretleri Aʻzâ
Tabîb saʻâdetlü Feyzi Paşa hazretleri Aʻzâ

Tabîb saʻâdetlü Nikolaki Paşa 
hazretleri Aʻzâ

Tabîb saʻâdetlü Zambako Paşa 
hazretleri Aʻzâ

Tabîb saʻâdetlü Ormanyan Efendi "
Tabîb izzetlü Zekeriya Bey "

Tabîb Mösyö Stecoulis "
Tabîb izzetlü Naum Efendi "

Tabîb izzetlü Ohannes Horasancı 
Efendi "

Tabîb Kokolatos Efendi "
Tabîb Noli Efendi "

Tabîb Mösyö Zitterer "
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Tabîb saʻâdetlü Ömer Paşa hazretleri Heyʼet-i Sıhhiye Müfettiş-i Umûmîsi
Tabîb saʻâdetlü Rasim Paşa hazretleri Müfettiş

Tabîb Hayreddin Paşa hazretleri "
Tabîb Fano Paşa hazretleri "

Tabîb rifʻatlü Esad Bey "
Tabîb rifʻatlü Nâzım Bey "
Tabîb Halil İbrahim Bey "

Tabîb Bahaeddin Bey "
Tabîb Ferid İbrahim Bey Şehremâneti Bakteriyologu

Tabîb Binbaşı Refik Bey Serviburnu Hastahânesi Tabîb ve 
Bakteriyologu

Tabîb izzetlü Rıza Nuri Bey Heyʼet-i Sıhhiye Müfettiş-i Umûmî[-
si] refâkâtindeTabîb izzetlü Arif İsmet Bey

[708] DEVÂİR-İ SIHHİYE ETIBBÂSI

Birinci Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi
Reîs Kâimmakâm izzetlü Abidin 

Bey Mülkiye'den izzetlü Asım Bey

Mülkiye'den izzetlü Petraki Papado-
pulo Efendi Mülkiye'den izzetlü İsmail Bey

Mülkiye'den izzetlü Edhem Bey Mülkiye'den izzetlü Refet Hüsamed-
din Bey

Binbaşı rifʻatlü Nazif Bey Binbaşı rifʻatlü Yusuf Ragıb Bey

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

Mülkiye'den Kadri Raşid Bey Mülkiye'den Binbaşı Fuad Bey
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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 [709] 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

Altıncı Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi
Kâimmakâm izzetlü Abidin Bey Reîs

Saʻâdetlü İsmail Bey Mülkiye'den izzetlü Remzi Bey
Mülkiye'den rifʻatlü Hikmet Bey Mülkiye'den rifʻatlü Ömer Nâzım Bey
Mülkiye'den rifʻatlü Kemal Bey Mülkiye'den Ya[k]ubyan Efendi
Mülkiye'den Moloharis Efendi Mülkiye'den Ahmed Faiz Efendi

Mülkiye'den Samuel Efendi Mülkiye'den Ferid Efendi
Mülkiye'den Papakosti Efendi Mülkiye'den Hasan Tahir Efendi

Yedinci Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi
Reîs Mülkiye'den rifʻatlü François Efendi

Mülkiye'den rifʻatlü İbrahim Efendi Mülkiye'den rifʻatlü Zoğrafos Efendi

Sekizinci Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi
Reîs Mülkiye'den rifʻatlü Lütfi Akif 

Bey
[710] Mülkiye'den saʻâdetlü Hâfız 

Nuri Bey
Mülkiye'den saʻâdetlü Aleksi Efendi Mülkiye'den saʻâdetlü Kapril Efendi
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Dokuzuncu Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi
Reîs Mîrlivâ saʻâdetlü İstirati Paşa

Binbaşı rifʻatlü Nikolaki Efendi Mülkiye'den Hüsnü Efendi
Mülkiye'den Menahem Efendi Mülkiye'den saʻâdetlü Tahir Paşa
Mülkiye'den Servanidi Efendi Kolağası rifʻatlü Aziz Efendi

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

v
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
Mîralây izzetlü Celâleddin Muhtar 

Beyefendi, Müfettiş
Ahmed Receb Efendi Ayvazyan Efendi

Kilaidis Efendi Abidin Bey
Remzi Efendi Fuad Bey

[711] Vamık Efendi Albert Efendi
Moloharis Efendi Kemal Efendi
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MECLİS-İ KEBÎR-İ UMÛR-I SIHHİYE

SIHHİYE NEZÂRET-İ CELÎLESİ

Reîs-i Evvel Hâriciye Nâzırı devletlü Ahmed Tevfik Paşa hazretleri
Reîs-i Sânî Atûfetlü Ahmed Midhat Efendi hazretleri

Aʻzâ Atûfetlü Namık Beyefendi hazretleri
" Sa‘âdetlü Hacı Hurşid Beyefendi hazretleri (Muhâsebeci)

" Sa‘âdetlü Hacı Ahmed Ragıb Beyefendi hazretleri (Baş-
kâtib ve Sicil Şuʻbesi Müdürü)

" Sa‘âdetlü Said Beyefendi hazretleri
" Sa‘âdetlü Ducca Paşa (Karantinalar Müfettiş-i Umûmîsi)
" Sa‘âdetlü Charles Zitterer (Müfettiş)

Meclis Fransızca Kâtibi Charles Dagotino Efendi

Meclis-i Mezkûra Devâm Eden Düvel-i Ecnebiye Meʼmûrîni
Almanya Sefîr Vekîli Doktor Mösyö Padel
İngiltere Sefîr Vekîli Doktor Mösyö Clemow

Avusturya Sefîr Vekîli Doktor Mösyö Faller
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 Doktor Mösyö Martin

Belçika Sefîr Vekîli Doktor Mösyö Hubsch
[712] Rusya Sefîr Vekîli Doktor Mösyö Volter

Fransa Sefîr Vekîli Doktor Mösyö Mirabelle
Felemenk Sefîr Vekîli Doktor Mösyö Stecoulis

Yunan Sefîr Vekîli Doktor Mösyö Balili

Tahrirât Kalemi Mümeyyizi Nurullah Bey
Evrâk Müdürü Arif Efendi
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Türkçe Muhâsebe Müdürü Ahmed Bey
Fransızca Muhâsebe Müdürü Mösyö Aznardi

Jurnal Odası Başkâtibi Hakkı Bey
Fransızca Muhâberât Evrâk Meʼmûru Etienne Tonda Efendi

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'ye Merbût Hıfzıssıhha Müfettişleri
Ferîk sa‘âdetlü Rasim Paşa hazretleri Sermüfettiş
Mîrlivâ sa‘âdetlü Cemal Paşa, Birinci Dâire'ye meʼmûr Müfettiş
Mîralây Tevfik Vâcid 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 "
Mîrlivâ Osman Paşa, Sekizinci Dâire'ye meʼmûr "
Mîralây İzzet Beyefendi, Dokuzuncu Dâire'ye meʼmûr "
Binbaşı Hayreddin Bey, Onuncu Dâire'ye meʼmûr "
Kolağası Ahmed Ziya Efendi, Dersaadet ve Bilâd-ı Selâse 
Baytar Müfettişi Müfettiş

Rüsûmât Emânet-i Celîlesi Hey’et-i Tahlîliyesi 
Rüsûmât Emânet-i Celîlesi 

Serkimyâgeri Doktor Mîralây Şükrü Beyefendi

Rüsûmât Emânet-i Celîlesi, 
Bakteriyolog Doktor Mîrlivâ Haydar Paşa

Rüsûmât Emânet-i Celîlesi, Kimyâger Doktor Kolağası Ahmed Hüseyin Bey
Rüsûmât Emânet-i Celîlesi, Kimyâger Doktor Kolağası Cevad Mazhar Bey
Rüsûmât Emânet-i Celîlesi, Kimyâger Doktor Kolağası Mustafa Hâmid Bey

Rüsûmât Emânet-i Celîlesi, Kimyâger Doktor Kolağası Ziya Abdurrahman 
Bey
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[713] Eczâhâneler Hey’et-i Teftîşiyesi 

Sa‘âdetlü Tahir Paşa Eczâhânelerin küşâd ve sedd ü 
bendine meʼmûr

Mösyö Apéry
Eczâcı ustabaşılarıMösyö Irineu

Maulis Efendi

Dersaadet ve Mülhakâtı Etıbbâ-yı Belediyesi
İzzetlü Refîk Hasan Bey Makriköy Beledî Tabîbi

İzzetlü Medeni Kadri Bey Adalar Beledî Tabîbi
İzzetlü Tevfik İsmail Bey Gebze Beledî Tabîbi

[714] ŞAM MEKTEB-İ TIBBİYE-İ MÜLKİYE-İ ŞÂHÂNESİ

Müdür ve Ders Nâzırı İzzetlü Mehmed İsmail Beyefendi
Muhâsebe Meʼmûru Vasil el-Müeyyed Efendi

Mekteb Eczâcısı Mülâzım Edhem Efendi

Şam Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhânesi Müdürü izzetlü Mehmed İsmail Beyefendi
M. le Dr. Ismaïl Bey, Directeur de lʼEcole de Médecine de Damas
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Muʻallimler
Hikmet-i Tabî‘iye ve Tabakâtü'l-Arz 

Muʻallimi Eczâcı Mülâzımı İsmail Hakkı Efendi

İlm-i Kimyâ Muʻallimi Mülkiye eczâcılarından Ligor Efendi
İlm-i Teşrîh Muʻallimi Tabîb Binbaşı Mustafa Efendi

İlm-i Teşrîh Mu‘allim Muʻâvini Tabîb Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendi
Fenn-i Ensâc Muʻallimi Tabîb Yüzbaşı Hasan Tahsin Efendi

Kimyâ-yı Gayr-ı Uzvî ve Tahlîlî ve 
Uzvî Muʻallimi

Eczâcı Mülâzımı Mustafa Hakkı 
Efendi

Fenn-i Menâfi‘u'l-Aʻzâ Mu‘allimi Tabîb Yüzbaşı Mehmed Said Efendi
Müfredât-ı Tıb Muʻallimi ve Hikmet-i 

Tabî‘iye Mu‘allim Mu‘âvini Etıbbâ-yı Mülkiye'den Nazif Efendi

İlm-i Hayvânât Mu‘allimi Tabîb Yüzbaşı Halid Efendi

[715] VİLÂYÂT-I ŞÂHÂNE BELEDİYESİNE MEʼMÛR 
ETIBBÂ-YI MÜLKİYE

Edirne Vilâyeti
Aristidi Bondas 

Beyefendi Sıhhiye Müfettişi
Merkez-i vilâyet

Cemal Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Avram Salamon Efendi Merkez Beledî Tabîb 
Mu‘âvini

Merkeze mülhak kazâ
Leonidas Polindaki 

Efendi
Cisriergene Beledî 

Tabîbi
Kosti Simon Efendi Merkez Beledî Tabîbi

GümülcineYahya Efendi İskeçe Beledî Tabîbi
Sadık Hüseyin Efendi Eğridere Beledî Tabîbi
Leon Kigork Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Kırkkilise
Hristofyani Efendi Frengi Hastahânesi 

Tabîbi
Ahmed İbrahim Efendi Lüleburgaz Tabîbi
Mihran Kigork Efendi Vize Tabîbi
Karabet Dikran Efendi Midye Tabîbi
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Samuel Benyamin 
Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Dedeağaç
İbrahim Toma Efendi Sofulu Beledî Tabîbi

Mehmed Hâmid Efendi Merkez Beledî Tabîbi
TekfurdağıArmenak Kigork Efendi Malkara Beledî Tabîbi

Timoleon Paskal Efendi Çorlu Beledî Tabîbi
Nuri Süleyman Efendi Merkez Beledî Tabîbi

GeliboluHristo Yosefidi Efendi Keşan Kazâsı Tabîbi
Agostidi Efendi Mürefte Kazâsı Tabîbi

Selanik Vilâyeti
Rıza Servet Beyefendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i vilâyet

Yusuf Ziya Efendi Merkez Tabîb-i Evveli
Tevfik Timur Efendi Merkez Tabîb-i Sânîsi

Karabet Bedros Efendi Merkez Tabîb-i Sâlisi
İsmail Hasan Efendi Merkez Tabîb-i Râbiʻi

Mustafa Hakkı Efendi Kimyâger
İstavri Yovanidis Efendi Karaferye Merkeze mülhak kazâ

Selanik Sıhhiye Müfettişi izzetlü 
Rıza Servet Beyefendi

M. le Dr. Riza Servet Bey, 
Inspecteur Sanitaire de Salonique

[716] Edirne Sıhhiye Müfettişi 
izzetlü Aristidi Bondas Beyefendi

M. le Dr. Aristidis Bondas, 
Inspecteur Sanitaire dʼAndrinople
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İşkodra Sıhhiye Müfettişi ve 
Merkez Tabîbi izzetlü Feyzullah 

Beyefendi
M. le Dr. Feïzullah Bey, 

Inspecteur Sanitaire de Scutari 
dʼAlbanie

Kosova Sıhhiye Müfettişi Tabîb 
izzetlü Kâmil Beyefendi

M. le Dr. Kiamil Bey, Inspecteur 
Sanitaire de Cossovo

Yanya Sıhhiye Müfettişi izzetlü 
Resmî Tahsin Beyefendi

M. le Dr. Resmî Tahsin Bey, 
Inspecteur Sanitaire de Janina

[717] Yanya Sıhhiye Müfettiş-i 
sâbıkı ve Gurebâ Hastahânesi 
Operatörü sa‘âdetlü Mustafa 

Beyefendi hazretleri
S. E. le Dr. Moustafa Bey, Ex-
Inspecteur Sanitaire de Janina
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Edirne etıbbâsından izzetlü 
Rahmi Beyefendi

M. le Dr. Rahmi Bey, Médecin à 
Andrinople

Manastır Sıhhiye Müfettişi Tabîb 
izzetlü Mehmed Fuad Beyefendi
Inspecteur Sanitaire de Monastir

[718] Ahmed Enver 
Cemal Efendi

Yenice-i Vardar Kazâsı 
Belediye Tabîbi

Merkeze mülhak kazâlar

Serupe Artin Efendi Vodine Kazâsı Belediye 
Tabîbi

Artin Rupen Efendi Toyran Kazâsı Belediye 
Tabîbi

Nesim David Efendi Gevgili Kazâsı Belediye 
Tabîbi

İstavri Nikola Efendi Ustrumca Kazâsı 
Belediye Tabîbi

Eflatun Kostantin 
Efendi

Tikveş Kazâsı Belediye 
Tabîbi

Halil Hasan Efendi Merkez Beledî Tabîbi
SirozMişon Salamon 

Efendi
Demirhisar Beledî 

Tabîbi
Ali Haydar Efendi Merkez Beledî Tabîbi

DramaAron İsak Efendi Kavala Beledî Tabîbi
Nafiz Tahir Efendi Sarışaban Beledî Tabîbi
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Kosova Vilâyeti
Kâmil Beyefendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i vilâyetMahmud Celâleddin 
Efendi

Merkez Beledî Tabîbi

Menahem Mişon Efendi Köprülü Beledî Tabîbi

Merkeze mülhak kazâlar

Karabet İstepan Efendi Koçana Beledî Tabîbi
Yüzbaşı Nail Efendi 

(Vekîl)
Kratova Beledî Tabîbi

Aram Boşnakyan Efendi Kumanova Beledî Tabîbi
Ohannes Kigork Efendi Radovişte Beledî Tabîbi

Ahmed Arif Efendi Gilan Beledî Tabîbi
İbrahim Osman Efendi Mitroviçe Beledî Tabîbi
Eyüb Mehmed Efendi Vulçıtrın Beledî Tabîbi

İsrail İshak Efendi Seniçe Beledî Tabîbi

Sancak
Abdülvahhab Kadri 

Efendi
Taşlıca Beledî Tabîbi

İbrahim Hakkı Efendi Prizren Beledî Tabîbi
Abdülbaki Hüseyin 

Efendi
Kalkandelen Beledî 

Tabîbi Kazâ
Cafer Süleyman Efendi Gostivar Beledî Tabîbi

Yanya Vilâyeti
Resmi Tahsin Beyefendi 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
Beratİbrahim Feyzullah 

Efendi
Avlonya Kazâsı Tabîbi
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[719] İşkodra Vilâyeti
Feyzullah Hasib 

Beyefendi
Sıhhiye Müfettişi ve 

Merkez Tabîbi Merkez-i vilâyet

Naki Ata Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Draç
Mustafa Ahmed 

Efendi
Kavaye Beledî Tabîbi

Ali Haydar Süleyman 
Efendi

Tiran Beledî Tabîbi

Manastır Vilâyeti
Mehmed Fuad 
Beyefendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i vilâyet
Mehmed Şakir Efendi Merkez Beledî Tabîbi

İbrahim Mehmed 
Efendi

Pirlepe Kazâsı Beledî 
Tabîbi Merkeze mülhak kazâlar

Rauf Ali Efendi Merkez Beledî Tabîbi Serfice
Salih İsmail Efendi Merkez Beledî Tabîbi İlbasan
Zeynelabidin Efendi Merkez Tabîbi

Görice
Simon Anastas Efendi Kesriye Kazası Beledî 

Tabîbi
Talha Mahmud Efendi Merkez Tabîbi Debre Sancağı

Hüdavendigâr Vilâyeti
Mehmed Yahya 

Beyefendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i vilâyet

Bedros Agop Valemyan 
Efendi Merkez Tabîb-i Evveli

Rıza Tevfik Efendi Merkez Tabîb-i Sânîsi
Nuri Ömer Efendi Seyyâr Frengi Tabîbi

Petro Savaidis Efendi Gurebâ Hastahânesi 
Tabîb-i Evveli

Kolağası İsmail Hakkı 
Efendi

Gurebâ Hastahânesi 
Operatörü

Serkiz Artin Şehirliyan 
Efendi

Gurebâ Hastahânesi 
Tabîb-i Sâlisi

Ömer Şevket Efendi Gurebâ Hastahânesi 
Eczâcı[sı] 
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Mehmed Tevfik Efendi Dâhilî Tabîbi
-Bedros Mıgırdıç Efendi Frengi Tabîbi

İsak Avram Efendi -

Todori Gavrilidi Efendi Gemlik Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Merkeze mülhak kazâlar

Salim Mehmed Efendi Mihaliç Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Sıdkı Ömer Efendi Mudanya Kazâsı Beledî 
Tabîbi

İstirati Haralambo 
Efendi

Kirmasti Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Kraşit Serupe Efendi Atranos Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Hüdavendigâr Vilâyeti Sıhhiye 
Müfettişi saʻâdetlü Mehmed Yahya 

Beyefendi
M. le Dr. Mehemed Yahya Bey, 

Inspecteur Sanitaire de Hüdavendigar 
(Brousse)

[720] Ankara Vilâyeti Sıhhiye 
Müfettişi izzetlü Mehmed 

Abdullah Beyefendi
M. le Dr. Mehmed Abdullah Bey, 

Inspecteur Sanitaire d'Angora
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Kastamonu Sıhhiye Müfettişi 
izzetlü Mehmed Rauf Beyefendi

M. le Dr. Mehmed Raouf 
Bey, Inspecteur Sanitaire de 

Castamoni

Sivas Sıhhiye Müfettişi ve 
Merkez Gurebâ Hastahânesi 

Sertabîbi izzetlü Tahir Ali 
Beyefendi

M. le Dr. Tahir Ali Bey, 
Inspecteur Sanitaire de Sivas

Aydın Sıhhiye Müfettişi izzetlü 
Mehmed Ali Beyefendi

M. le Dr. Mehemed Ali Bey, 
Inspecteur Sanitaire dʼAïdin

[721] Konya Sıhhiye Müfettişi 
saʻâdetlü Zeki Beyefendi

S. E. le Dr. Zéki Bey, Inspecteur 
Sanitaire de Conia



2170

İzmid Memleket Tabîbi izzetlü 
Mehmed Servet Bey

M. le Dr. Mehemed Servet Bey, 
Médecin à Izmid

Hüdavendigâr Vilâyeti Seyyâr 
Frengi Tabîbi izzetlü Nuri Ömer 

Beyefendi
M. le Dr. Nouri Omer Bey, 

Médecin à Brousse

[722] Hüsrev Karabet 
Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Ertuğrul
Mustafa Mehmed 

Efendi Söğüd Beledî Tabîbi

Kostantin İstepanidi Bozöyük Tabîbi
Marko Kemal Efendi İnegöl Beledî Tabîbi

Abdurrauf Efendi Yenişehir Beledî Tabîbî
Salih Yusuf Efendi Merkez Beledî Tabîbî

KütahyaYovanaki Gavril Efendi Eskişehir Beledî Tabîbi
Mihran Efendi Uşak Beledî Tabîbi

Talib Kasım Efendi Merkez Beledî Tabîbî
KarahisarısahibMisak Serkiz Efendi Bolvadin Beledî Tabîbî

Eyüb Mehmed Efendi Sandıklı Beledî Tabîbî
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Mıgırdıç Karabet Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Karesi (Balıkesir)

Zarif Naim Efendi Frengi Tabîbi

İstavri İstepan Efendi Ayvalık Kazâsı Beledî 
Tabîbî

Dimitraki Yosefaki 
Efendi Burhaniye Beledî Tabîbî

İsmail Halil Efendi Edremid Beledî Tabîbî
İrfan Hüsnü Efendi Erdek Beledî Tabîbî
Grifozyus Efendi Bandırma Beledî Tabîbî
Dimitri Yorgiyadi 

Efendi Gönen Beledî Tabîbî

Karabet Ohannes Efendi Sındırgı Beledî Tabîbî

Konya Vilâyeti
Zeki Ziya Beyefendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i vilâyet
Mehmed Mustafa Faik 

Efendi
Merkez Tabîb-i Evveli

Pervant Sökyas Efendi Merkez Tabîb-i Sânîsi

İlya Bedos Efendi
Akşehir Kazâsı Beledî 

Tabîbî

Merkeze mülhak kazâlar

Agop Mikail Efendi Seydişehir Beledî Tabîbî

Vasil Dimitri Efendi
Ilgın Kazâsı Beledî 

Tabîbî

Arif Mehmed Beyefendi
Karaman Kazâsı Beledî 

Tabîbî

İstavri Bedos Efendi
Ereğli Kazâsı Beledî 

Tabîbî
Mehmed Kâmil Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Niğde
Andonyadis Efendi Nevşehir Beledî Tabîbi

Artin Karabet Efendi Ürgüp Beledî Tabîbi
Banuk İstepan Efendi Bor Beledî Tabîbi

Teogolos Efendi Aksaray Beledî Tabîbi
Hüseyin Fahri Efendi Merkez Beledî Tabîbi Burdur
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İmadeddin Naim Efendi Merkez Beledî Tabîbi
Hamidabad

Aram Kirkor Efendi Yalvaç Beledî Tabîbi
[723] Stefan Markopolo 

Efendi
Merkez Beledî Tabîbi

AntalyaÖmer Mehmed Efendi Elmalı Beledî Tabîbi
Rafael Yahmail Efendi Alaiye Beledî Tabîbi
Dimitri Lazari Efendi Kaş Beledî Tabîbi

Ankara Vilâyeti
Mehmed Abdullah 

Beyefendi Sıhhiye Müfettişi
Merkez-i vilâyet

Vasilaki Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Ahmed Neşet Efendi Merkez Hastahâne 
Tabîbi

Merkeze mülhak kazâlar
Pervant Parsih Efendi Sivrihisar Beledî Tabîbi 
Agop Asador Efendi Nallıhan Beledî Tabîbi

Karabet Haçator Efendi Haymana Beledî Tabîbi
Karabet Mardiros 

Efendi Kalecik Beledî Tabîbi

Şakir Abdullah Efendi Merkez Beledî Tabîbi Kırşehri
Ali Osman Efendi Merkez Beledî Tabîbi

ÇorumKostantin Moridis 
Efendi Sungurlu Beledî Tabîbi

İbrahim Nazif Efendi Belediye [ve] Hastahâne 
Tabîbi

KayseriDikran Simon Efendi Tabîb-i Sânî
Nikola Yorgi Efendi Develi Beledî Tabîbi

Salih Süleyman Efendi Merkez Beledî Tabîbi Yozgad
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Aydın Vilâyeti
Mehmed Ali Beyefendi 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 Dördüncü Dâire Tabîbi
Anagnosti Efendi Kuşadası Beledî Tabîbi

Merkeze mülhak kazâlar

Yorgi Lambus Efendi Çeşme Kazâsı Beledî Tabîbi
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

Muhsin Rasim Efendi Menemen Kazâsı Beledî 
Tabîbi

Kâmil Emrullah Efendi Bergama Kazâsı Beledî Tabîbi

Erzurum Sıhhiye Müfettişi izzetlü 
Şerif Yusuf Beyefendi

M. le Dr. Chérif Youssouf Bey, 
Inspecteur sanitaire d'Erzouroum

[724] Trabzon Sıhhiye Müfettişi 
saʻâdetlü Abdülkerim Beyefendi

M. le Dr. Abdul-Kérim Bey, 
Inspecteur sanitaire de Trébizonde
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Beyrut Sıhhiye Müfettişi 
saʻâdetlü Memduh Beyefendi

S. E. Memdouh Bey, Inspecteur 
sanitaire de Beyrouth

Ankara Sıhhiye Müfettiş-i sâbıkı 
Kayseri Belediye Reîsi saʻâdetlü 

Hilmi Beyefendi
M. le Dr. Moustafa Hilmi Bey, 

Ex-inspecteur sanitaire d'Angora

Haleb Sıhhiye Müfettişi Tabîb 
izzetlü Besim Beyefendi

M. le Dr. Bessim Bey, Inspecteur 
sanitaire d'Alep

[725] Adana Sıhhiye Müfettişi 
izzetlü Eşref Süleyman Beyefendi
M. le Dr. Echref Suleyman Bey, 

Inspecteur sanitaire d'Adana
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Mamuretülaziz Sıhhiye Müfettişi 
izzetlü Ali Murtaza Beyefendi

M. le Dr. Ali Murtéza Bey, 
Inspecteur sanitaire de 

Maamouret-ul-Aziz

Midilli Belediye Tabîbi izzetlü 
Celâleddin Beyefendi

M. le Dr. Djélaleddin Bey, 
Médecin Municipal de Mételin

[726] Mehmed Hüsnü 
Efendi

Merkez Tabîb-i Evveli

Manisa

Yani Pavlovilako Efendi Merkez Tabîb-i Sânî[si]
Ziya Efendi Kasaba Kazâsı Beledî Tabîbi

Ali Rıza Efendi Alaşehir Kazâsı Beledî Tabîbi
Davey Bensiyon Efendi Kula Kazâsı Beledî Tabîbi

Hüsameddin Ömer Efendi Akhisar Kazâsı Beledî Tabîbi
Abdullah Şükrü Efendi Gördes Kazâsı Beledî Tabîbi
Hantar İstepan Efendi Demirci Kazâsı Beledî Tabîbi

Estil Yordan Efendi
Kırkağaç Kazâsı Beledî 

Tabîbi
İsak Sidya Efendi Soma Kazâsı Beledî Tabîbi

İzzet Ahmed Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Aydın
Cemal Hüsnü Efendi Nazilli Beledî Tabîbi
Mustafa Ali Efendi Bozdoğan Beledî Tabîbi

Mihran Boyacıyan Efendi Söke Beledî Tabîbi
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Kigork Karabet Kaşyan 
Efendi

Merkez Beledî Tabîbi

MenteşeVasil Kiryako Efendi Mekri Beledî Tabîbi
İlya Nesim Efendi Milas Beledî Tabîbi
Halis Asım Efendi Bodrum Hapishâne Tabîbi
Hüseyin Ali Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Denizli

Hapil Parsih Efendi Tavas Beledî Tabîbi
Moiz Bahor Efendi Saray Beledî Tabîbi

Mehmed Efendi Çal Beledî Tabîbi
Fahreddin Salih Efendi Karaağaç Beledî Tabîbi
Sadık Mustafa Efendi Buldan Beledî Tabîbi

Cezayir-i Bahr-ı Sefid Vilâyeti
Vuccino Efendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i vilâyet
Espero Krevokiros Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Yanko Pandiri Efendi Merkez Beledî Tabîbi Sakız
Mehmed Celâleddin 

Efendi Merkez Beledî Tabîbi Midilli

Panayot Yani Efendi Merkez Beledî Tabîbi Limni

Adana Vilâyeti
Eşref Süleyman Efendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i vilâyet

Abdurrahman Veli 
Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Hasan Halil Efendi Seyyâr Frengi Tabîbi
[727] Asım Abdullah 

Efendi Seyyâr Frengi Tabîbi

Karabet Agop Efendi Hamidiye Hastahânesi Ta-
bîbi

Mustafa Mehmed Efendi Kimyâger (Eczâcı)

Kosti Macaraki Efendi Hamidiye Kazâsı Beledî 
Tabîbi Merkeze mülhak

Ali Halil Efendi Merkez Beledî Tabîbi
Mersin

Ali Refik Efendi Tarsus Beledî Tabîbi
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Misak Karabet Efendi Merkez Beledî Tabîbi
Cebel-i Bereket

Mehmed Tahir Efendi Payas Beledî Tabîbi
Safvet Mesud Efendi Merkez Tabîbi

Kozan
Osman Hayri Efendi Haçin Tabîbi

Dimitri Dilaveridi Efendi Merkez Tabîbi İçel

Kastamonu Vilâyeti
Abdurrauf Beyefendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i vilâyetMukbil Salih Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Nikola Kiryako Efendi Frengi Hastahânesi 
Tabîbi

Karabet Serkiz 
Tomasyan Efendi İnebolu Belediye Tabîbi

Merkeze mülhak kazâlar

İsmail Mehmed Efendi İnebolu Hastahânesi 
Tabîbi

Suad Ahmed Efendi Safranbolu Belediye 
Tabîbi

Hüdaverdi Dikran Efendi Taşköprü Belediye 
Tabîbi

Minas Agop Efendi Tosya Belediye Tabîbi
Niyazi Osman Efendi Merkez Belediye Tabîbi

Bolu

Cemil Halil Efendi Ereğli Belediye Tabîbi
Hasan Şevki Efendi Bartın Belediye Tabîbi

Mayer Şüʼteman Efendi Zonguldak Belediye 
Tabîbi

Lagofet Bedros Efendi Düzce Belediye Tabîbi

Hüsnü Süleyman Efendi Hamidiye Belediye 
Tabîbi

Nerses Kirkor Efendi Merkez Beledî Tabîbi

ÇankırıAhmed Muhtar Efendi Çankırı Hastahânesi 
Tabîbi

Artin Kigork Efendi Çerkeş Beledî Tabîbi
İrakli Andonyadi Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Sinop
Mustafa Kâmil Efendi Boyabad Beledî Tabîbi
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Sivas Vilâyeti
Tahir Ali Beyefendi Sıhhiye Müfettişi

Merkez-i vilâyetMahmud Mehmed 
Efendi Merkez Beledî Tabîbi

Bağdad Sıhhiye Müfettişi izzetlü 
Ahmed Abdullah Beyefendi

M. le Dr. Ahmed Abdullah Bey, 
Inspecteur Sanitare de Bagdad

[728] Musul Sıhhiye Müfettişi 
izzetlü Fethi Tahsin Beyefendi

M. le Dr. Fethi Tahsin Bey, 
Inspecteur Sanitaire de Moussoul

Kudüs etıbbâsından izzetlü Armenak Artin Efendi
M. le Dr. Arménak Artin, Médecin à Jérusalem
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A
A. Ali, Dr. 672
A. Halil, Dr. 561
abâ 357
abani 352, 354, 355
abanos 1460
abâyîler 2057
Abbas Mehmed Efendi (Ayıntab Kazâ-

sı Beledî Tabîbi) 1586
Abbas Paşa, Mısırlı Halim Paşazâde 

137, 139
Abbas Vesim Efendi, el-Hâc/Hacı (Os-

manlı hekîmi) 961, 1068
Abbasî Devleti 234; –hulefâsı 1670, 

1759
abdâl 702
abdâllıklar 1050
âbdest bozan kurd 1206
âbdesthâne/âbdesthâneler 281, 413, 

636, 1088, 1121, 1202, 1324, 1407, 
1417, 1418, 1421, 1422, 1455, 
1456, 1474, 1644, 2028, 2030

Abdi Süleyman Efendi (Avrupa'ya 
gönderilen Osmanlı tabîblerinden) 
589

Abdullah (Zirâ‘at Beşinci Şu‘be Mü-
fettişi) 135

Abdullah Ahmed Bey, bkz. Ahmed 
Abdullah Bey

Abdullah Bey (Meşhûr tabî‘î) 1548
Abdullah Efendi, Sertabîb (Anadolu 

kadı‘askerlerinden) 810
Abdullah Şükrü Efendi (Gördes Kazâsı 

Beledî Tabîbi) 1581, 2175; (Toyran 
Kazâsı Beledî Tabîbi) 985

Abdullah-ı Zâidî, Şeyh (Isfahan ahâlî-
sinden) 1168

Abdurrahim Bey/Beyefendi (Umûm 
Eczâhâneler Müfettişi) 149, 210

Abdurrahman Nureddin Efendi (Aydın 
Merkezi Belediye Tabîb-i Evveli) 
979, 1580, 2173

Abdurrahman Paşa (Adliye ve Mezâ-
hib Nâzırı) 1041, 1045

Abdurrahman Veli Efendi (Adana Mer-
kez Beledî Tabîbi) 981, 1582, 2176

Abdurrahman, Kara (Sultân Orhan'ın 
kumandanlarından) 853

Abdurrauf Abdurrahim Efendi (Gerede 
Beledî Tabîbi) 1583

Abdurrauf Beyefendi/Efendi (Kasta-
monu Vilâyeti Sıhhiye Müfettişi) 
981, 1582, 2177

Abdülbaki Hüseyin Efendi (Kalkande-
len Beledî Tabîbi) 2166; (Prezrin'de 
Merkez Beledî Tabîbi) 986

Abdülcelil Abdurrahim Efendi (Ünye 
Beledî Tabîbi) 1585

Abdülhak Efendi, bkz. Abdülhak 
Monlâ

Abdülhak Monlâ (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Nâzırı) 92, 600, 601, 602, 
603; (Seretıbbâ-yı Hazret-i Şeh-
riyârî) 81, 93, 580

Abdülhamid Hân II (Osmanlı Sultânı) 
1062, 1641

Abdülkerim Beyefendi/Efendi, Tabîb 
(Trabzon Sıhhiye Müfettişi) 983, 
1521, 1585, 2173

Abdüllatif Abdullah Efendi (Keban 
Madeni Beledî Tabîbi) 1584

Abdülmecid Hân (Osmanlı Sultânı) 81, 
158, 582, 855

Abdülmecid Mahmud Şahab Efendi 
(Cuma-i Bâlâ Beledî Tabîbi) 1575

Abdülmümin (Fas Hâkimi) 2040
Abdülvahhab Kadri Efendi (Eğirdir 

Belediye Tabîbi) 978, 1579; (Taşlı-

İNDEKS
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ca Beledî Tabîbi) 2166
âb; –-ı engübîn 394, 1945; –-ı hayât 

1973; –-ı zerrîn 1973
Abidin Bey, Binbaşı (Birinci Dâire-i 

Belediye Heyʼet-i Sıhhiye Reîsi 
ve Cerîde-i Tıbbiye-i Askeriye 
Muharriri) 764, 970, 1295, 1795, 
2156; (Şehremâneti Birinci Dâire-i 
Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi Reîsi) 
1568, 1569; (Şehremâneti Altıncı 
Belediye Dâiresi'nde umûmhânelere 
meʼmûr tabîblerden) 151, 152, 153, 
971, 972, 1570, 2157, 2158

abur cubur 1199, 1238
acâyibât-ı vilâdiye 1311
Aceba (Bir kabîle) 1883
Acem/Acemler 215, 1108; –cehrisi 

844; –halısı 1143; –sebzesi 373
Acemistan 1056
Acemoğlu kolluğu (Şehzadebaşı'nda) 

80, 577
aceze 627, 730
Acezehâne 26, 473
acı/acılar 381, 401, 1371, 1391, 1465, 

1401, 1782, 1787, 1967, 1974, 
1975, 1977, 1979, 2111, 2117; –bâ-
dem 389

acıağaç suyu 1506
acılık 399, 2117
acımsı 400
acide gallique, bkz. mazı tuzu
Aclun Kazâsı Beledî tabîbi 1587
acratoterm 867
aç karın 870, 1055
açlık 360, 367, 683, 1882
ada; –tavşanı 368; –tavşanı eti 406; –

vapurları 880
adaçayı 1703, 2074
Adalar (İstanbul'da) 847, 893, 1105, 

1157, 1159; –ahâlîsi 2057; –Beledi 
tabîbi 1589, 2161; –Belediyesi 882; 

–tabîbi 2119
adalât 1253
adale 1253; –-i hicâb-ı hâciz; –-i uzâri-

ye 1252
Adalı gemiciler 895
Adalılar 893, 895
Adana 883, 1655; –Sıhhiye müfettişi 

1514, 2174
Adana Vilâyeti 887, 981, 1582, 1637, 

2176; –Sıhhiye müfettişi 970
Adanalılar 1495
Adapazarı Kazâsı Beledî tabîbi 1588
adasoğanı 383
adem; –-i iştihâ 1899; –-i tams 522, 

877; –-i tekellüm 804
adenom 1926
adeseler 1133
âdet 376, 1367, 1373, 1386, 1393, 

1790; –bezleri 2047; –kanı 2047; –
kesilmesi 1395; –zamânı/zamânları 
1303, 1305, 2045; –-i şehriye 267

adı batası 296
adı batasıca 303
âdî; –sıtma (hummâ-i mütekattıʻa) 907; 

–siyâh üzüm 390, 539; –tuz 516
Adil Bey (Hıfzıssıhha Sermüfettiş 

Kâtibi) 1573; (Meclis-i Sıhhiye-i 
Umûmiye Kâtibi) 1572; (Meclis-i 
Tıbbiye-i Mülkiye'de evrâk meʼmû-
ru) 1572

Adil Bey, Baytar (Bakteriyolojihâne-i 
Şâhâne Mu‘âvini) 135

Adil Bey, Binbaşı Dr. (Kuleli Hastahâ-
nesi Operatörü) 1775

Adliye ve Mezâhib nâzırı 1041
adrenalin 1380, 1381, 1980; –mahlûlü 

1380
afeliyyü't-tabî‘a evrâm 1888
Âfiyet Kütübhânesi 1024
Afno lisânı 891
aforozlar 1965
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Afrika 1076, 1162, 1405, 1487, 1529, 
1530

Afrika 889, 1670, 2127; –ahâlîsi 2060; 
–akvâm-ı vahşiyesi 302; –ortaları 
2124; –sahrâları 1056; –Zencileri 
374; –-yı Cenûbî 1349; –-yı Şimâlî 
1056, 1361

Afrikalılar 1108
afyon 234, 237, 243, 297, 298, 555, 

663, 664, 726, 1058, 1358, 1462, 
1512, 1977, 1987, 2006; –çörekleri 
1359; –hulâsası 1360; –mübtelâsı 
1359; –piposu 1360; –rûhu 320, 
324, 325, 340; –ticâreti 1359; –tir-
yâkisi/tiryâkîleri 1359, 1360, 1361

Afyon Aleyhdârlığı (İngilizler tarafın-
dan cem‘ edilen fırka) 1361

Afyon ve Esrâr ve Kahve ve Çay (Be-
sim Ömer'in) 25, 471, 1024, 1630

afyonhâne 1359
Agop Asador Efendi (Beypazarı Bele-

diye Tabîbi) 1579; (Ertuğrul'da Sö-
ğüd Tabîbi) 977; (Nallıhan Beledî 
Tabîbi) 2172

Agop Mikail Efendi (Konya'da Kara-
pınar Belediye Tabîbi) 978; (Niğde 
Aksaray Beledî Tabîbi) 1579; (Sey-
dişehir Beledî Tabîbî) 2171

Agop Ohannes İspençiyaryan Efendi 
(Foçatin Kazâsı Beledî Tabîbi) 
1580, 2173; (Sandıklı Tabîbi) 977

Agop Papasyan Efendi (Drama'da Mer-
kez Kazâsı Beledî Tabîbi) 985

Agop Servet Efendi (Çankırı Merkez 
Beledî Tabîbi) 1583; (Ürgüb Bele-
diye Tabîbi) 977, 978

Agop Zeyrekyan Efendi (Hüdavendi-
gâr'ın Pazarköy Kazâsı Beledî Tabî-
bi) 1577

Agopoff Efendi, Dr. (Etıbbâ-yı müte-
vellideden) 1855

Agopyan Efendi, Dr. 1753
Agostidi Efendi (İnegöl Beledî Tabîbi) 

1578; (Mürefte Kazâsı Tabîbi) 2163
ağaç/ağaçlar 1111, 1125, 1148, 1149, 

1153, 1158, 1813; –çileği 388, 
1845; –çileği şurûbu 541; –çürüğü 
otu 1175; –dikimi mevsimi 57; –ka-
vunu 394; –kovukları 1406

ağaçlık/ağaçlıklar 76, 1505, 1895
ağarmak 1520, 1522, 1524, 1525
ağdiye 74, 87, 1884, 1898
ağıl/ağıllar 942, 943
ağız 1128, 1430, 1432, 1446, 1458, 

1512, 1535, 1811, 1846, 1870, 
1878, 2000, 2021, 2076, 2078; –
hastalıkları 376; –kokusu 289; –sal-
yası 1200

ağlayıcılar 1254
ağniyâhâneler 1406
ağrı/ağrılar 52, 60, 77, 79, 171, 172, 

174, 186, 188, 207, 243, 295, 303, 
308, 318, 319, 322, 324, 325, 332, 
334, 340, 341, 379, 380, 386, 392, 
397, 436, 437, 532, 545, 546, 555, 
567, 724, 727, 755, 757, 803, 932, 
953, 955, 956, 1117, 1125, 1128, 
1179, 1199, 1234, 1235, 1239, 
1244, 1254, 1257, 1308, 1318, 
1323, 1328, 1329, 1330, 1331, 
1371, 1372, 1391, 1401, 1428, 
1441, 1468, 1497, 1500, 1545, 
1677, 1684, 1722, 1787, 1879, 
1853, 1912, 1915, 1967, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1987, 2049, 
2111, 2112, 2115, 2117

ağşiye 957; –-i kâzibe 955, 956, 1455; 
–-i muhâtiye 1113, 1114

ahâlî-i Osmaniye, bkz. Osmanlı ahâlîsi
ahcâr 1131
ahır 1803, 2030; –duvarları 1449
Ahırkapı (İstanbul'da) 102, 614



2185

ahlâk 1053, 1070, 1071, 1074, 1165, 
1264, 1265, 1272, 1361, 1385, 
1407, 1423, 1531, 1533, 1553

ahlâk 226, 272, 273, 320, 329, 332, 
365, 605, 647, 676, 730, 741, 742, 
746, 747, 769, 807, 855, 924, 1645, 
1647, 1649, 1660, 1670, 1761, 
1763, 1764, 1765, 1793, 1841, 
1848, 1857, 1861, 1883, 1954, 
1979, 1991, 2006, 2014, 2032, 
2033, 2051, 2116, 2117, 2150

ahlâkiyât 1759
ahlât 243, 396, 513, 753
ahmak 739, 1268
Ahmed Abdullah Beyefendi (Bağdad 

Sıhhiye Müfettişi) 988, 1517, 1585, 
2178

Ahmed Afif Efendi (Haleb Merkez 
Beledî Tabîbi) 988, 1586

Ahmed Ali Kâşif Efendi (Sivas'da Azi-
ziye Beledî Tabîbi) 1583

Ahmed Arif Efendi (Gilan Beledî Tabî-
bi) 2166; (İştib'de tabîb) 986

Ahmed Bey (Türkçe Muhâsebe Müdü-
rü) 2160

Ahmed bin Mustafa, Taşköprülüzâde 
(Risâletü'ş-Şifâ fî Edvâi'l-Vebâ kita-
bının yazarı, hekîm) 795, 809

Ahmed Efendi (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Mu‘âyenehânesi'nde aşıcı) 
99, 611

Ahmed Enver Cemal Efendi (Yenice-i 
Vardar Kazâsı Belediye Tabîbi) 
2165

Ahmed Faiz Efendi (Mülkiye'den, 
Altıncı Dâire-i Belediye Heyʼet-i 
Sıhhiyesi'nde) 2157

Ahmed Fehim Bey/Beyefendi/Efendi, 
Kâimmakâm (Avrupa'ya gönderilen 
Osmanlı hekîmlerinden) 592; (Mek-
teb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Emrâz-ı 

Hâriciye Mu‘allimi) 610, 618; 
(Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Em-
râz-ı Hâriciye Muʻallim-i Sânîsi) 
723, 1240, 1766; (Mekteb-i Tıb-
biye-i Şâhâne'de Emrâz-ı Hâriciye 
Mu‘allim-i Sânîsi) 97, 105, 180

Ahmed Fuad Bey/Efendi, Dr. (Haleb 
Sıhhiye Müfettişi) 988, 1551

Ahmed Hamdi Efendi (Gümüşhacı-
köy'de tabîb) 1584

Ahmed Hilmi Paşa (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Nâzırı) 606, 607

Ahmed Hüseyin Bey/Efendi, Tabîb ve 
Kimyâger Kolağası (Galata Güm-
rüğü'nde tahlîlât icrâsına meʼmûr) 
1470, 1573, 2106; (Mekteb-i Tıb-
biye-i Şâhâne'de Fenn-i İspençiyârî 
Muʻallimi) 901; (Rüsûmât Emâne-
ti'nde kimyâger) 2160

Ahmed İbrahim Efendi (Lüleburgaz 
Tabîbi) 1574, 2162

Ahmed İhsan Efendi (Mekteb-i Tıb-
biye-i Mülkiye-i Şâhâne'de İlm-i 
Hayvânât Mu‘allimi) 104, 617, 619

Ahmed İhsan ve Şürekâsı 23, 443
Ahmed Midhat Efendi (Şehremâneti'n-

de Meclis-i Umûr-ı Sıhhiye Reîs-i 
Sânîsi) 154, 224, 973, 1570, 2159

Ahmed Muhtar Efendi (Çankırı Has-
tahânesi Tabîbi) 2177; (Safranbolu 
Hastahânesi Tabîbi) 981, 1583

Ahmed Müştak Efendi (Mekteb-i 
Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne'de 
İlmü'l-Arz ve'l-Ma‘âdin Mu‘allim 
Mu‘âvini) 616

Ahmed Necati Bey (Mekteb-i Tıbbi-
ye-i Mülkiye-i Şâhâne'de Emrâz-ı 
Dâhiliye Mu‘allim Mu‘âvini) 618

Ahmed Neşet Efendi (Ankara Merkez 
Hastahânesi Tabîbi) 2172; (Sivrihi-
sar Belediye Tabîbi) 1579
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Ahmed Nureddin Beyefendi (Gure-
bâ-yı Müslimîn ve Haseki Nisa 
Hastahânesi Operatörü) 1237, 1763

Ahmed Nüzhet Bey (Divanyolu'nda 
eczâcı) 990

Ahmed Paşa, Ferîk (Gurebâ-yı Müs-
limîn Hastahânesi Sertabîbi) 1278, 
1786

Ahmed Ragıb Beyefendi, Hacı (Mec-
lis-i Kebîr-i Umûr-ı Sıhhiye A‘zâsı, 
Başkâtib ve Sicil Şu‘besi Müdürü) 
2159

Ahmed Receb Efendi (Şehremâneti 
Altıncı Dâire-i Belediye'de umûm-
hânelere meʼmûr tabîblerden) 152, 
153, 972, 1570, 2158

Ahmed Refik Bey (Makriköy Beledi-
yesi ve Bez Fabrika-i Hümâyûnu 
Tabîbi) 2118

Ahmed Şükrü Efendi (Midilli Merkez 
Beledî Tabîbi) 1582

Ahmed Şükrü Paşa (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Nâzırı) 94, 606

Ahmed Tevfik Efendi (Midye Beledî 
Tabîbi) 984; (Selanik'de Merkez 
Tabîb-i Sâlisi) 985, 1575

Ahmed Tevfik Paşa (Hâriciye Nâzırı, 
Sıhhiye Nâzırı, Meclis-i Kebîr-i 
Umûr-ı Sıhhiye Reîs-i Evveli) 154, 
973, 1570, 2159

Ahmed Ziya Efendi, Kolağası (Dersaa-
det ve Bilâd-ı Selâse Baytar Müfet-
tişi) 2160

Ahmed, Kara (Pehlivan) 220
ahsen-i takvîm 1872, 1947
ahşâ 407, 1189
ahtapot 267
âile; –tabâbeti 1272, 1552; –tabîbleri 

1663
Aiserey kasabası (Fransa'da) 1439
Aix-Les-Bains (Fransa'da Savoie'da) 

872; –kaplıcası/kaplıcaları 864, 
1262n14, 2085; –kaplıcaları tabîbi 
1425

ak; –saçlar 1520, 1521; –su inmek, 
bkz. körlük

Akademi, bkz. Fransız Akademisi
akadük 861
Akâid-i Dîniye 95, 96, 608, 609; –dersi 

96
akarsu/akarsular 1336, 1408, 1409, 

1413
akasya râyihası 1943
akbaba 801
akciğer/akciğerler 73, 76, 193, 196, 

198, 246, 247, 253, 288, 319, 356, 
391, 412, 480, 491, 493, 502, 515, 
525, 540, 573, 700, 716, 717, 720, 
721, 735, 736, 781, 784, 789, 867, 
873, 936, 939, 1056, 1097, 1113, 
1121, 1128, 1138, 1139, 1142, 1143, 
1144, 1145, 1230, 1281, 1304, 
1366, 1367, 1370, 1396, 1397, 
1461, 1498, 1512, 1676, 1719, 
1720, 1721, 1723, 1724, 1725, 
1743, 1745, 1746, 1812, 1846, 
1850, 1859, 1870, 1871, 1872, 
1873, 1876, 1878, 1896, 1906, 
1909, 1931, 2004, 2058, 2131; –
âfâtı 1499; –çıbanı 1256; –emrâz-ı 
müzminesi 878; –hastalığı/hastalık-
ları 1116, 1139, 1816; –iltihâbları 
1816; –veremi 1135, 2004; –verem-
lileri 1747; –zârı 1850

Akçaabad Belediye tabîbi 1585
akçaağaç 1701
Akdeniz; –sâhili 1156; –sevâhili 1411, 

1495
Akhisar (İzmir civârında) 1695; –Be-

lediye tabîbi 980; –Kazâsı Beledî 
tabîbi 1581, 2175

akıntılar (hanımlarda) 1264, 1321, 1848
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âkır-ı karhâ otu tütsüsü 1506
Akka (Beyrut'da) 989, 1587
aklıkda ameliyât 1380
akmişe 502, 2063
Akova Kazâsı (Kosova'da) 886
akreb 1481, 1482, 1976
akrom 304, 1350
Aksaray (İstanbul'da) 990
Aksaray; –Beledî tabîbi (Konya'da) 

1579, 2171; –Belediye tabîbi (Kon-
ya'da) 978

Aksâ-yı Şark 1771, 1966; –ahâlîsi 
1883

Akseki Belediye tabîbi 979
aksırıklar 727
aksırma/aksırmalar 261, 1128
aks-i amel, bkz. aksü'l-amel
aksü'l-amel 513, 515, 516, 518, 520, 

521, 709, 914, 921, 1891
aksülümen 237, 242, 310, 311, 312, 

811, 905, 909, 918, 919, 1328, 
1329, 1330, 1438, 1441, 1451, 
1452, 1473; –mahlûlü/mahlûlleri 
315, 1448, 1450, 1451, 1453, 1455, 
1457, 1458, 1459, 1460; –tozu 909

akşam yemeği 293, 335, 365
Akşehir; –Belediye tabîbi 978; –Kazâsı 

Beledî tabîbi 1579, 2171
akvâm-ı bedeviye 2033
al (kadını basan ruhî hâl) 1324
al; –basma 1334; –basması 1324
alabalık/alabalıklar 368, 410, 411, 836
alâim-i cevviye 1867
Alaiye; –Beledî tabîbi 1579, 2172; –

Belediye tabîbi 979
Alaşehir; –Belediye tabîbi 980; –Kazâ-

sı Beledî tabîbi 1581, 2175
âlât; –-ı cerrâhiye 80, 81; –-ı hikemiye 

80, 81; –-ı musikiye 46; –-ı tıbbiye 
80

alaturka oyunlar 896

Alaüddevle (Isfahan Hâkimi) 1168
albasan 1334
Albert Efendi (Altıncı Dâire-i Beledi-

ye'de umûmhânelere meʼmûr tabîb-
lerden) 1843, 2158; (Trablusgarb'da 
Cebel-i Garbî Merkez Beledî Tabî-
bi) 989, 1587

Albrecht (Bavyera Dükası) 926
albümin 187, 286, 402, 408, 409, 1481, 

1483, 1885, 1898, 2083, 2124
albüminli su 404
albüminori 168
alçı/alçılar 400, 501, 1418, 1419, 1673, 

1675, 1811, 1944, 1961, 2009
alçılı sargı 1677
aldehit 1052
Aleksandr Efendi (Baba-yı Atik Beledî 

Tabîbi) 984, 1574
Aleksandr Kamburoğlu Efendi/Paşa, 

Dr. (Almanya Hastahânesi Operatö-
rü) 1233, 1563, 1762

Aleksi Efendi (Şehremâneti Sekizinci 
Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiye-
si'nde görevli) 1570, 2157

Âlem Matba‘ası 23, 443
Alemdağı (İstanbul'da) 1151, 1157; –

suyu 1037
Alfort; –Mekteb-i Baytarîsi (Fransa'da) 

2098; –Mektebi Müdüriyeti 2099
alık 1051, 1056, 1349
alın 1253; –tülbendi 353, 354, 358
Ali Bey, Müfettiş Binbaşı (Galata 

Gümrüğü'nde tahlîlât icrâsına 
meʼmûr) 149, 976

Ali Beyefendi (Gurebâ Hastahânesi'n-
de tabîb) 818

Ali Çavuş, Seyyid (Nazilli taburunun 
oyununu idâre eden) 902

Ali Derviş Bey/Beyefendi, Kâim-
makâm (Dârülaceze Sertabîbi) 118, 
1291; Mîralây (Bahriye Hastahânesi 
etıbbâsından) 1792
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Ali Galib Bey (İstanbul Unkapanı'nda 
eczâcı) 990

Ali Galib Bey, Kolağası Dr. (Haydar-
paşa Hastahânesi'ne meʼmûr) 702

Ali Halil Efendi (Mersin Merkez Bele-
dî Tabîbi) 1582, 2176; (Tarsus Bele-
diye Tabîbi) 981

Ali Haydar Bey (Bâbıâli Câddesi'nde 
eczâcı) 990

Ali Haydar Bey, Binbaşı (Mekteb-i 
Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne'de 
İlmü'l-Arz ve'l-Ma‘âdin Mu‘al-
lim Mu‘âvini) 95, 104; (Tabîb 
Kâimmakâm (Galata Gümrüğü'nde 
tahlîlât icrâsına meʼmûr) 1295, 
1573, 1795

Ali Haydar Efendi (Berat Merkezi Be-
ledî Tabîbi) 986, 1576, 2166; (Dra-
ma Merkezi Beledî Tabîbi) 2165; 
(Kozana Beledî Tabîbi) 1577

Ali Haydar Süleyman Efendi (Tiran 
Beledî Tabîbi) 2167

Ali Minhac Bey (Şehremâneti Birinci 
Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiye-
si'nde görevli) 151, 970, 1568

Ali Murtaza Efendi (Mamuretülaziz 
Sıhhiye Müfettişi) 982, 1584, 2175

Ali Niyazi Efendi (Bandırma Tabîbi) 
978; (Dedeağaç Beledî Tabîbi) 1574

Ali Osman Efendi (Avrathisarı Kazâsı 
Beledî Tabîbi) 985; (Çorum Merkez 
Beledî Tabîbi) 1580, 2172

Ali Paşa, Mîrlivâ Hacı (Haydarpaşa 
Hastahânesi Sertabîbi) 756, 1280; 
(Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i 
Şâhâne'de İlm-i Nebâtât Mu‘allimi) 
95, 104, 608, 617

Ali Refik Efendi (Tarsus Beledî Tabîbi) 
1582, 2176

Ali Rıza Bey/Beyefendi/Paşa, Kim-
yâger/Binbaşı/Ferîk 1045, 1555, 

1557, 1558, 1559 (Avrupa'ya gön-
derilen Osmanlı hekîmlerinden) 
592; (Cem‘iyet-i Tıbbiye-i Mül-
kiye A‘zâsı) 147; (Hamidiye Etfâl 
Hastahânesi'nde kimyâger) 1337; 
(Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye A‘zâsı) 
974; (Mekteb-i Tıbbiye-i Mülki-
ye-i Şâhâne'de Kimyâ-yı Uzvî ve 
Fenn-i İspençiyârî Mu‘allimi) 96, 
104, 285, 617; (Mekteb-i Fünûn-ı 
Tıbbiye-i Şâhâne Kimyâ-yı Tahlîlî 
ve Hayâtî Mu‘allimi) 1035; (Mek-
teb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne'de 
Tahlîlât-ı Kimyeviye Mu‘allimi) 
609, 617, 900; (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Nâzırı, Umûm Mekâtib-i 
Askeriye-i Şâhâne Nâzır-ı Sânîsi) 
607

Ali Rıza Efendi (Alaşehir Kazâsı Bele-
dî Tabîbi) 2175

Ali Rüşdü Beyefendi/Paşa, Mîrlivâ 
(Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Tıb 
Kânûnu Muʻallimi) 97, 610, 618, 
1787

Ali Süreyya Bey (Divanyolu'nda eczâ-
cı) 990

Âlî Târîhi, bkz. Künhü'l-Ahbâr
Ali, Hz. (r.a.) 543, 555
Ali, Konyalı (Rençber) 1308
Aliço (Pehlivan) 220, 963
alîl 1975, 2154
Âlim Efendi (Mekteb-i Tıbbiye-i 

Şâhâne Mu‘âyenehânesi'nde aşıcı) 
99, 611

alize rüzgârları 1105
alkol 235, 734
alkolik/alkolikler 731, 734, 737, 738, 

739, 746
alkolizm (dâ-i küûl) 50, 274, 275, 530, 

731, 1899
Allen (Amerikalı doktor) 1890
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Alman/Almanlar 163, 220, 215, 417, 
672, 1344, 1806, 1880, 1962; –âli-
mi 636, 1992; –âlimi 636; –cerrâh 
1228; –cimnastiği 215, 217; –dârül-
fünûnları 1881; –eli 432; –etıbbâsı 
672, 1343, 2023, 2083; –etıbbâ-yı 
askeriyesi 1771; –hastabakıcıları 
2069; –Heyʼet-i tıbbiyesi 1343; 
–kadınları 824; –karısı 2035; –mek-
tebi 1778; –meʼmûru 1880; –mü-
dekkikîni 2016; –ordusu/orduları 
1805, 1962; –Salîb-i Ahmer Cem‘i-
yeti etıbbâsı 1565; –sıhhiyûnu 
1812; –tabîbleri 949; –usûlü 216, 
217

Almanach Hachette (Paris'de yayınla-
nan) 27, 474, 780

Almanca 597, 1172, 1739, 1766
Almanya 89, 91, 108, 390, 406, 539, 

565, 594, 596, 628, 629, 662, 672, 
749, 784, 941, 942, 944, 949, 1101, 
1259, 1271, 1292, 1344, 1345, 
1349, 1377, 1409, 1426, 1529, 
1648, 1650, 1651, 1659, 1740, 
1806, 1815, 1824, 1850, 1880, 
1881, 1886, 1895, 1896, 1980, 
1985, 2015, 2016, 2027, 2056, 
2081, 2122, 2123, 2129, 2130; –
âlem-i tabâbeti 1340; –etıbbâsı 941; 
–fenn-i mikrob âlimleri 108; –Has-
tahânesi etıbbâsı 1217, 1218, 1751, 
1752; –Hastahânesi operatörü 179, 
719, 1233, 1762; –hikmet-şinâsânı 
250; –hukemâ-i meşhûresi 730; 
–hükümdârı 2122; –kimyâgerleri 
1216; –mütehayyizân-ı etıbbâsı 
937; –Samiri Cem‘iyeti 662; –sefîr 
vekîli 154, 973, 1571, 2159; –sıh-
hiyûnu 1419, 2015

Almanyalı 948; –mu‘allim 1308
Alp dağları sekenesi 1050

Alphonse (Aragon Kralı) 418
altın 253, 1672, 1883, 1934, 1973, 

2006, 2124; –reçeteleri 1973
Altıncı Dâire 148, 153; –Heyʼet-i Sıh-

hiyesi 152
Altıncı Dâire-i Belediye (İstanbul'da) 

882, 1570, 1631, 1633, 2158; –
Heyʼet-i Sıhhiyesi 1569, 2157

alüminyum 253, 863
a‘mâ/aʻmâlar 263, 532, 557, 1383, 

1642, 1760, 2096; –Mektebi 1639, 
1640, 1643

amaksima 337
a‘mâlık 188, 686
Amasya 351, 982, 1584
Amazon nehri 1409
ambulance urbain 654, 655, 656, 658, 

659, 660, 661, 662, 663, 666
ambulans 1770
amel 432; –hapı 426
amele 1294, 1422, 1426, 1503
amele 948, 1647, 1649, 1650, 1651, 

1653, 1654, 1718, 1802, 1803, 
1875, 1883, 1884, 1898; –âilesi/
âileleri 1425, 1426; –evleri 1651; 
–gürûhu 940

ameliyât 86, 88, 129, 138, 171, 222, 
224, 231, 238, 255, 312, 313, 314, 
323, 331, 344, 352, 396, 427, 578, 
592, 649, 655, 657, 666, 669, 670, 
712, 755, 758, 788, 823, 912, 919, 
920, 952, 958, 1177, 1178, 1228, 
1229, 1234, 1236, 1237, 1238, 
1241, 1243, 1279, 1305, 1307, 
1312, 1313, 1314, 1380, 1392, 
1468, 1565, 1703, 1762, 1772, 
1847, 1887, 1919, 1961, 1979, 
1980, 1982, 2113, 2114; –dâiresi 
616; –-ı Cerrâhiye 609, 1311, 1473, 
1494, 2113, 2149; –-ı Cerrâhiye 
dersi 96, 105; –-ı Cerrâhiye mu‘al-
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lim mu‘âvini 283, 876; –-ı Cerrâ-
hiye mu‘allimi 178, 286, 1764; –-ı 
cerrâhiye salonu 1324; –-ı istihzâ-
riye 132; –-ı vilâdiye 88; –masası/
masaları 137, 1977, 2114; –Mektebi 
596; –salonu 137

Ameliyât-ı Kayseriye (Operatör Ferîk 
Cemil Paşa'nın) 177, 718

ameliyâthâne/ameliyathâneler 119, 
121, 124, 126, 128, 137, 163, 624, 
659, 672, 1341, 1343, 1377, 1484, 
1539, 1541, 1542, 1705, 1743, 
1744, 1867, 1971, 2114

Ameliyâthâne-i Fizyoloji (Mîrlivâ Şakir 
Beyefendi'nin) 209, 757

Ameliyât-ı Cerrâhiye (Ahmed Hilmi 
Paşa'nın) 606, 617

Ameliyât-ı Cerrâhiye (Mîrlivâ Hayred-
din Paşa'nın Guerin'den tercümesi) 
178, 720

ameliye-i cerrâhiye 1311
amer (bir içki türü) 733, 1990
Amerika 50, 220, 378, 414, 531, 656, 

671, 745, 749, 836, 949, 1051, 
1053, 1218, 1272, 1405, 1409, 
1506, 1527, 1530, 1651, 1694, 
1885, 1945, 1946, 2009, 2091, 
2122; –akademiya ve mecâlis-i tıb-
biyeleri 1241; –akvâm-ı vahşiyesi 
889; –cerrâhları 1234; –etıbbâsı 
158, 396, 565, 2106; –hayâtiyûnu 
1380; –hekîmi 2106; –hükümâtı 
745; –müellifîni 1163; –ördekleri 
402; –parlamentosu a‘zâsı 2035; 
–pazarları 1482; –sefîr vekîli 154, 
973, 1571, 2159; –sıhhiyûnu 1938; 
–tabîbi 1506; –tarzı 964; –-yı Cenû-
bî 142, 373; –-yı Cenûbî Adaları 
1109; –-yı Cenûbî hükümâtı 742; 
–-yı Şimâlî 964; –zencileri 1883

Amerikalı/Amerikalılar 220, 658, 

1245, 1487, 1772, 1888, 1890, 
1893, 1966, 2030; –madam 1923

amerikan bezi 173; –misyoner mües-
sesât-ı tedrîsiye ve tıbbiyeleri 1070

amip/amipler 1038, 1524, 1922
amnios suyu 953, 954
amonyak 413, 538, 728, 790, 843, 863, 

864, 1031, 1126
amonyaklı 382
Amphion (Hukemâ-i mütekaddimeden) 

924
amûd-ı fekarî (belkemiği) 217, 218, 

257, 258, 1951, 2096
Anacreon (Roma ileri gelenlerinden) 

1942
Anadolu 144, 350, 625, 1037, 1136, 

1206, 1309, 1310, 1336, 1689, 
1694, 1695, 1696, 1946, 1977; –
cehrisi 844; –Demiryolu 632; –ka-
dı‘askerleri 577, 810; –köyleri 142, 
1208; –sadâreti pâyesi 599; –sâhili 
162; –yaylaları 1689; –yoğurtları 
1690

Anadoluhisarı (İstanbul'da) 162, 632, 
895, 1161, 1694

Anagnosti Efendi (Aydın'da Karacasu 
Belediye Tabîbi) 980, 1581; (Kuşa-
dası Beledî Tabîbi) 2173

ananas 393, 921
anânet, bkz. kısırlık
anâsır; –-ı erba‘a 1031, 1097; –-ı ze-

vi'l-hayât 803
anason 380
Anastasyos Efendi (Şehremâneti Altın-

cı Belediye Dâiresi'nde umûmhâne-
lere meʼmûr tabîblerden) 153, 972, 
1570

anber kabuğu 2074
Ancelo Bey, Kâimmakâm (Bahriye 

Merkez Hastahânesi operatörlerin-
den) 1767
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Anderiyadis Efendi (Mekteb-i Tıbbi-
ye-i Mülkiye-i Şâhâne'de Müfre-
dât-ı Tıb Mu‘allimi) 617

Andon Efendi (İnegöl Tabîbi) 977
Andonyadis Efendi (Nevşehir Beledî 

Tabîbi) 2171
Andreyadis Efendi (Mekteb-i Tıbbiye-i 

Mülkiye'de Müfredât-ı Tıb Mu‘alli-
mi) 105

anestezin 1980
anevrizmalar 221
Angaman, Tabîb 1887
Angelo Bey, Kâimmakâm (Bahriye 

Merkez Hastahânesi Operatörü) 
1243

anilin 1925; –boyası 1451; –sarısı 846
ani'l-merkez (santrifüj) 1824
anison ma‘cûnu 1339
Ankara 883, 1655, 2054; –Sıhhiye mü-

fettişi 1514, 2174; –Vilâyeti 887, 
979, 1579, 1637, 2172; –Vilâyeti 
Sıhhiye müfettişi 2168

ankilos 223
ankylostome 412
Annales de lʼEnstitu de Pasteur 

125n10
Annam (Vietnam'da) 322, 323, 801
anne sütü 1354, 1930
anneleşdirilmiş süt, bkz. inek sütü
anofel 1917, 1919; –sürfeleri (yavru) 

1919
Antakya Kazâsı Beledî tabîbi 1586
Antalya 126, 979, 1579, 1655, 2172; 

–Sancağı 887
anti-toksin 1509
antikatod 1891
Antipa Efendi, Dr. 1469
antipirin 911, 1977
antisepsi 167, 171, 648, 651, 918, 1236
antiseptik 2075
Antranik Keresteciyan Efendi (Payas 

Belediye Tabîbi) 981
Antranik Paşa 1565
antropoloji 225, 779
Antuvan Havri Efendi (Haleb'de Bâb-ı 

Cebbul Kazâsı Beledî Tabîbi) 1586; 
(Suriye'de Merkez Beledî Tabîb-i 
Evveli) 988

apandisit 1234, 1235, 1236, 1237, 
1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 
1244, 1245; –hastalığı 1234, 1237, 
1238, 1243, 1244

aperitif 733, 734, 739
Apéry (Kimyâger 812, 1470); (Eczâcı 

ustabaşılarından, Revue Médi-
co-Pharmaceutique Gazetesi Mües-
sisi ve Muharriri) 910, 2109, 2161

Apostolaki Efendi (Konya'da Akşehir 
Belediye Tabîbi) 978

apsent 360, 734, 735, 739, 1052, 1055, 
1056, 1165, 1989, 1990; –ıtrı 734

apyol 376
Arab/Arablar 222, 234, 272, 273, 385, 

392, 414, 730n22, 731, 1047, 1056, 
1108, 1695, 1766, 1883, 1945, 
2042, 2060; –edebiyâtı 2042; –elif-
bâsı 893; –etıbbâ 1528; –etıbbâsı 
234, 808, 1973; –hukemâ 925; –hu-
kemâsı 141, 1198; –hükûmetleri 
2039; –kısrağı 1855; –kimyâgerânı 
1768; –mektebleri 1759; –meşâhîri 
393; –nukûş u hutûtu 1062; –ta-
bâbeti 1690; –tarz-ı mi‘mârîsi 1062, 
1064; –tıbbı 235; –usûl-i mi‘mârîsi 
1895

Arab Câbir, bkz. Câbir ibn Hayyan
araba yarışları 215
Arabca 55, 141, 535
Arabî 1548; –-şinâs 1671
Arabistan 141, 273, 1689, 1894; –kıt‘a-

sı 393
Arabiyyü'l-ibâre 600
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Araç Belediye tabîbi 981
Aragon kralları 418
Aragonotlar 850
arak (Arab birası) 414, 707
Aram Boşnakyan Efendi (Kumanova 

Beledî Tabîbi) 2166; (Siroz'da Mer-
kez Beledî Tabîbi) 985; (Vodine 
Kazâsı Belediye Tabîbi) 1575

Aram Efendi (Edirne'de Ortaköy Kazâ-
sı Beledî Tabîbi) 984

Aram Kirkor Efendi (Ohri Kazâsı Be-
ledî Tabîbi) 1576; (Yalvaç Beledî 
Tabîbi) 2172

ararot 320, 368, 1696, 1845
a‘râz 1465
Arbois (Fransa'da) 1210
Ardaşes Mikail Efendi (Hısnımansur 

Beledî Tabîbi) 1584
Arden İsak Efendi (Kavala Beledî Ta-

bîbi) 1575
ardıç 414
arduvaz, bkz. kayağan taşı
argon 1110
argotenin 242
arı/arılar 394, 908, 1940, 1941, 1943, 

1944, 1946, 1956; –beli 2065; –evi, 
bkz. kovan; –zehiri 1946

arıcı/arıcılar 1943, 1944
arıcılık sanʻatı 1942
arılar 394
arılar 908
Arif Bey/Beyefendi, Mîralây (Gala-

ta Gümrüğü'nde tahlîlât icrâsına 
meʼmûr) 149, 976, 1573; (Mekte-
b-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne'de 
Kimyâ-yı Gayr-ı Uzvî Mu‘allim 
Mu‘âvini) 104, 616; (Mekteb-i Tıb-
biye-i Mülkiye-i Şâhâne'de tabîb) 
619; (Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i 
Şâhâne'de Tahlîlât-ı Kimyeviye 
Mu‘allimi) 617; (Şehremâneti'nde 

Meclis-i Umûr-ı Sıhhiye'de görevli) 
154, 973, 1571; (Zahîre mu‘âye-
nesine meʼmûr müfettiş) 149, 976, 
1573

Arif Beyefendi/Paşa, Mîralây (Hazîne-i 
Hâssa-i Şâhâne Emlâk-ı Hümâyûn 
Sermühendisi) 419, 420, 421, 856

Arif Efendi (Evrâk Müdürü) 2159
Arif Efendi (Mekteb-i Tıbbiye-i Adli-

ye-i Şâhâne Nâzırı) 93, 604
Arif İsmet Bey, Tabîb Heyʼet-i Sıhhiye 

Müfettiş-i Umûmîsi refâkatinde) 
2156

Arif Mehmed Beyefendi/Efendi (Ka-
raman Kazâsı Beledî Tabîbi) 1579, 
2171; (Niğde'de Aksaray Belediye 
Tabîbi) 978

Arif Paşa, Ferîk (Musika-i Hümâyûn 
Sertabîbi) 753

Arif Rüstem Efendi (Kerk Merkez 
Beledî Tabîbi) 1587; (Suriye'de Du-
ma'da tabîb) 988

Aristidi Bondas Bey/Beyefendi/Efen-
di/Paşa, Ferîk (Edirne Sıhhiye 
Müfettişi) 983, 1434, 2162, 2163; 
(Meclis-i Sıhhiye-i Umûmiye ve 
Tıbbiye-i Mülkiye a‘zâsından 
Bakteriyoloji Muʻallim Mu‘âvini) 
147, 148, 264, 841, 974, 975, 1434, 
1571, 1572, 1574, 2029

Aristo / Aristotales 415, 1168, 1527, 
2039, 2040, 2041

arka kuşak / ceinture arrière (güreşte 
bir oyun) 966

arkadan çapraz (güreşte bir oyun) 966
arklar 1917
Arloine (Meşhûr fen erbâbından) 1124
arma-i hümâyûn 1062, 1064
Armaon Efendi (Mekteb-i Tıbbiye-i 

Mülkiye-i Şâhâne'de Fransızca 
Mu‘allimi) 104, 616
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Armenak Artin Efendi, Dr. (Kudüs 
Belediye Tabîbi) 990, 1521, 1589, 
2178

Armenak Güleryan Efendi (Hüdaven-
digâr Gurebâ Hastahânesi Eczâcısı) 
1577

Armenak Karabet Çolakyan Efendi 
(Edremid Kazâsı Beledî Tabîbi) 
978, 1578

Armenak Kigork Efendi (Malkara 
Kazâsı Beledî Tabîbi) 984, 1574, 
2163

Armenak Kirkor Efendi (Yenipazar 
Beledî Tabîbi) 1576

armud 368, 384, 1567, 2087; –reçeli 
395

Armudlu (Yalova'da) 853
Arnavud/Arnavudlar 893, 1673, 2057
Arnavud - İşkodra (Kıyâfet-i mahalli-

yemizden) 2053, 2054
Arnavudköyü (İstanbul Boğaziçi'nde) 

162, 1486
Arnavudluk 63n6, 352, 1689
Arnold, Dr. (Montpellier Dârülfünûn-ı 

Tıbbîsi mezûnlarından) 1038, 1690, 
1762

Aron İsak Efendi (Karaferye Kazâsı 
Beledî Tabîbi) 985; (Kavala Beledî 
Tabîbi) 2165

arpa 234, 368, 370, 402, 414, 426, 
1703, 1765; –başağı 1567; –çorbası 
369; –irmiği 836; –tortusu 1163; –
unu 1845

Arpacılar (İstanbul'da) 304
Arras (Fransa'nın Pas-de-Calais vilâye-

tinde) 1821
arsenik 41, 235, 240, 364, 497, 502, 

1419, 1672, 2105; –emlâhı 567
arsenikli ilâclar 242
arslan 930, 934; –dişi 1702; –yağı 1391
Arsonval, Dr. 716

arşivist 147
artezyen kuyuları 1033
Artin Karabet Efendi (Safranbolu 

Belediye Tabîbi) 981, 1583; (Ürgüp 
Beledî Tabîbi) 2171

Artin Kigork Efendi (Çerkeş Beledî 
Tabîbi) 2177

Artin Kirkor Torikyan Efendi (Ertuğ-
rul'da Yenişehir Tabîbi) 977; (Erzin-
can Merkez Beledî Tabîbi) 1584

Artin Rupen Efendi (Toyran Kazâsı 
Belediye Tabîbi) 1575, 2165; (Ulu-
borlu Belediye Tabîbi) 978

Artin Şirinyan Efendi (Sivas Merkez 
Beledî Tabîb-i Sânîsi) 982, 1583

artritizm 878, 1227, 2086
Arz-ı Kenan 1942
Arzumanyan Efendi, Dr. (Mekteb-i 

Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne'den 
mezûn etıbbâ-yı müvellideden) 773, 
1324, 1853

a‘sâb 205, 206, 225, 243, 253, 254, 
272, 412, 634, 790, 849, 928, 929, 
1029, 1118, 1152, 1955, 1975, 
1976; –-ı ayniye 184; –-ı hissiye 
182; –-ı küûl 273

asabî 205, 206, 207, 239, 326, 364, 
380, 399, 410, 411, 412, 512, 518, 
708, 739, 757, 869, 928, 1099, 
1108, 1130, 1247, 1774, 1777, 
1802, 1951, 1953, 2045, 2046, 
2144; –ağrılar 1500; –çocuklar 
704, 723; –hâller 1372, 1385, 1419, 
1461, 1462, 1526; –hastalıklar 187; 
1460, 1461; –kadınlar 330, kadınlar 
926; –mizâc 296, 381; –parmaklar 
894; –tehâlükler 2074; –-i demevî 
206

asabîlik 1372, 1394
asabiye 381, 397, 403, 414, 480, 489, 

509, 513, 515, 517, 518, 519, 522, 
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532, 545, 685, 713, 717, 729, 736, 
738, 807, 849, 862, 872, 877, 878, 
879, 894, 920, 923, 924, 926, 932, 
1118, 1128, 1202, 1207, 1227, 
1247, 1252, 1267, 1268, 1289, 
1386, 1393, 1483, 1493, 1519, 
1526, 1529, 1532, 1537, 1714, 
1766, 1785, 1857, 1955, 1973, 
1976, 1977, 1987, 1990, 2096; –-i 
merkeziye (dimâğî-i şevkî) 932

asabiyet 326, 1661, 1268
asabiyyü'l-mizâc 565
Âsaf Derviş Bey, Kâimmakâm (Ber-

lin'e gönderilen Osmanlı hekîmle-
rinden) 597; (Gülhâne Hastanesi'ne 
meʼmûr Fenn-i Kıbâle ve Emrâz-ı 
Nisâ mütehassısîninden) 875; 
(Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i 
Şâhâne Serîriyât-ı Vilâdiye Muʻalli-
mi) 1319, 1855

Asâkir-i Hâssa-i Şâhâne; –hastahânesi 
578; –hekîmbaşısı 600

Asâkir-i Mansûre Hastahânesi 578
asamiyet; –-i dûdiye 261; –-i üsrübiye 

269
asamm 1533, 1537
asansörler 1894
âsâr; –-ı atîka müntesibi 1343; –-ı hike-

miye 1166, 1550; –-ı tıbbiye 1265
Âsâr-ı Ziver Paşa (Ziver Paşa) 81n8, 

580n12
asel 233, 1945
asepsi 648, 650, 651, 167, 171, 1236; 

–usûlü 132
aseton 1915
asfalt 1415
asfiksi 781
Âsım Abdi Efendi (Serfice Merkez 

Beledî Tabîbi) 987
Asım Abdullah Efendi (Adana'da Sey-

yar Frengi Tabîbi) 1582, 2176

Asım Bey/Beyefendi (Şehremâneti'nde 
Birinci Dâire-i Belediye etıbbâsın-
dan) 151, 970, 1298, 1568, 1796, 
2156

asid; –borik 261, 265, 267, 546, 728, 
863, 990, 1328, 2046; –borik mah-
lûlü 267; –borik suyu 325; –fenik 
316, 905, 1448, 1450, 1451, 1452, 
1863, 2104; –fenik mahlûlü/mahlûl-
leri 1088, 1089, 1450, 2074; –laktik 
1693; –okzalik 378; –purisik 734; 
–salisilik 2084; –ürik 1515

Asir 1759, 1965; –kıt‘ası 1078
Âsitâne 155, 578, 849
asker; –tabâbeti 1769; –tabîbler 1067, 

1771; –tabîbleri 1769
Askerî; –Baytar Mektebi mu‘allimleri 

134; –Hastahâne/Hastahâneler 120, 
132, 671, 1548, 2122, 2130; –mu-
zıka 924; –seyyâr hastahâneler 280; 
–tabîb/tabîbler 128, 1376, 1560, 
1772

Asklepios 850
Asklepiyades 924
Asl-ı Beşere Dâir Tedkîkât (Metchni-

koff'un) 1692n5
asma 529, 539, 1158, 1469; –çubuğu 

1467, 1468, 1469
Assistance Publique (Mu‘âvenet-i 

Umûmiye) Cem‘iyeti 1821, 1828, 
1834; –Nezâreti 1821

Asya 141, 392, 792, 1058, 1076, 1359, 
1405, 1530, 1670, 1689, 1690, 
1695, 2051; –akvâmı 141; –kolerası 
670; –-yı Vüstâ ahâlîsi 2061

Aşağı Koşinşin 1530
aşçı dükkânı/dükkânları 821, 1753
aşçılar 1884
aşçılık 366
aşı/aşılar 85, 139, 140, 142, 143, 144, 

145, 237, 279, 280, 282, 424, 497, 



2195

583, 621, 815, 816, 1260, 1289, 
1481, 1507, 1540, 1543, 1637, 
1740, 1771, 1805, 1806, 1807, 
1808, 1854, 1992, 1994, 2017, 
2066, 2125, 2126, 2127, 2154; –
ameliyâthânesi 1541; –çıbanı 1807; 
–döküntüleri 1807; –İstihzârhânele-
ri 1637; –mayası 143; –meʼmûrları 
91, 598; –şehâdetnâmesi 1637; 
–tecrübeleri 1259; –tecrübesi 1260; 
–tüpü/tüpleri 89, 592, 622, 823; –
usûlü 141, 1539; –virüsü 143

Aşı Nizâmnâmesi 140
aşıcı /aşıcılar 165, 146, 1637, 1807
aşıcılık şehâdetnâmesi 85, 590
âşıklar 1938
aşılama 1741, 1805
aşılamak 339, 1539
aşılanmak 40, 495
aşılı 590
Aşil Nikolaki Efendi (Cebel-i Bereket 

Merkez Beledî Tabîbi) 1582; (Muş 
Merkez Beledî Tabîbi) 1585

Aşil Yordan Efendi (Kırkağaç Kazâsı 
Beledî Tabîbi) 1581

aşk 545, 789, 815, 829, 841, 846, 925, 
962, 1937;–-ı hirre 2001

âşûrâ 33, 477, 483
at/atlar 155, 1162, 933, 1163, 1220, 

1527, 1532, 1537, 1855, 1906, 
2000, 2003; –kestânesi 1567, 1703; 
–koşdurma 215; –oyunları 215; –sı-
racası hastalığı 2001

Ata Hayrullah Efendi (Edirne'de 
Merkez Beledî Tabîb-i Sânîsi) 983; 
(Konya Merkez Tabîb-i Sânîsi) 
1578

atâlet-i hazmiye 518, 1900
ateh 418, 823; –nevbetleri 739
âteş 1224, 1465, 1505; –böcekleri 1914
Atina 730n22, 1670; –tâûnu 798

Atinalı 948
atkuyruğu kılları 1309
atlas kaftanlar 2057
atmaca otu 1702
Atranos Kazâsı Beledî tabîbi 1577, 

2168
atropin 242, 333
atş 634, 947, 1029, 1108
attâr/attârlar 236, 437, 2079
Augier, Emile (Meşhûr muzhikebâz) 

1246
Aurillac; –kasabası (Fransa'da) 1866; 

–Mektebi 1866
Auzias, Emile 278
av 889, 1101; –etleri 381, 1844; –kö-

pekleri 1911
a‘ver, bkz. körbağırsak
avârız-ı teleyyüniye 1733
avcılar 1101, 1527
Averroès, bkz. İbn Rüşd
Avicenne, bkz. İbn Sina
Avlonya; –Kazâsı Beledî tabîbi 1576; 

–Kazâsı tabîbi 2166; –Tahaffuzhâ-
nesi 625

avlular 2028
Avni Beyefendi (Bîmârhâne Tabîb-i 

Sânîsi ve Emrâz-ı Asabiye Müte-
hassısı) 294, 865, 1443, 2018

avort 1725; –hastalıkları 221
Avram Bedos Efendi (Priştine'de Mer-

kez Beledî Tabîbi) 986
Avram Efendi (Zonguldak Belediye 

Tabîbi) 1583
Avram Salamon Efendi (Edirne Vilâye-

ti Merkez Beledî Tabîbi Mu‘âvini) 
2162; (Menemen Kazâsı Beledî 
Tabîbi) 1580

avrat otu 726
Avrathisarı Kazâsı Beledî tabîbi 985
Avrupa 80, 85, 89, 129, 137, 139, 165, 

166, 183, 185, 187, 203, 215, 218, 
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220, 222, 282, 308, 348, 367, 373, 
374, 385, 392, 511, 557, 577, 580, 
585, 587, 589, 591, 592, 624, 654, 
666, 671, 676, 677, 678, 682, 684, 
690, 711, 730n22, 740, 747, 803, 
810, 864, 873, 911, 924, 955, 962, 
963, 964, 1058, 1064, 1065, 1076, 
1078, 1091, 1117, 1153, 1172, 
1188, 1236, 1245, 1315, 1325, 
1334, 1349, 1359, 1361, 1436, 
1482, 1486, 1494, 1507n27, 1523, 
1558, 1565, 1661, 1670, 1689, 
1696, 1697, 1712, 1718, 1757, 
1765, 1806, 1834, 1882, 1893, 
1896, 1961, 1965, 1967, 1985, 
2015, 2039, 2042, 2055, 2062, 
2130; –akademiya ve mecâlis-i tıb-
biyeleri 1241; –akvâm-ı medeniyesi 
647; –âlem-i siyâsîsi 1067; –cerâidi 
124; –cerâid-i tıbbiyeleri 585; –dâ-
rülfünûn tabîbleri 26; –dârülfünûn-ı 
tıbbîleri 473; –dârülfünûnları 1172; 
–erbâb-ı fünûnu 222; –etıbbâsı 158, 
222; –fen mikrob âlimleri 622; –
güleşi 962, 964; –hastahâneleri 91, 
596, 629; –hukemâsı 275; –kadınla-
rı 1777; –kıt‘ası 201, 625; –lisânları 
689; –mekâtibi 693; –mekâtib-i tıb-
biyesi/tıbbiyeleri 82, 86, 102, 581, 
591, 614, 1768; –muharrirleri 1076; 
–mukallidleri 367; –müellifîni 
1549; –müzehâneleri 963; –oyunları 
900, 902; –resâil-i fenniyesi 124; 
–-yı Garbî 1879

Avrupalı/Avrupalılar 159, 222, 235, 
236, 406, 407, 560, 689, 962, 1076, 
1171, 1188, 1361, 1488, 1496, 
1669, 1768, 1778, 1938, 2042; –
asker 1254; –müsta‘merler 1530; 
–pehlivân/pehlivânlar 219, 963; –
sanʻatkârân 1064

avukat 479, 1276, 1706
Avustralya 750, 1883
Avusturya 89, 390, 539, 594, 662, 744, 

749, 864, 1271, 1292, 1426, 1529, 
1530, 1890, 1985; –dârülfünûnları 
1881; –Hükûmeti 2093; –imparato-
ru 548; –kimyâgerleri 1885; –sefîr 
vekîli 154, 973, 1571, 2159

Avusturyalı 220, 1913
ayak/ayaklar; –bezi 353, 358, 1430, 

1496, 1964; –parmakları 333, 1674; 
–sürçmesi 555, 1684; –şişleri 2124; 
–titremesi 513

ayakkabı 349, 1864, 2065
ayakları sıcak tutmak 77
Ayamama Çiftliği (Ayastefanos'da) 

1156
Ayastefanos 162, 1154, 1156, 1157, 

1486
Ayaş Belediye tabîbi 1579
ayazlamak 1129
Ayazma suyu (Yakacık'da) 641, 1036, 

1037
aybaşı 1386; –âdeti/âdetleri 1367, 

1373, 1393, 2045; –buhrânı (hayız 
hâli) 2045; –hâli 2046

Aydın 980, 1581, 2173; –Gurebâ Has-
tahânesi tabîb-i evveli 2173; –Sıh-
hiye müfettişi 1515, 2169; –Vilâyeti 
792, 979, 1580, 1637, 2173

ayı/ayılar 779, 1162
ayıltmak 1958
Ayıntab Kazâsı Beledî tabîbi 1586
Aynaroz 331
Ayos küçük banyosu hâmiyeleri 853
ayran 1696
ayrık; –kökü 285, 437; –otu 303
Ayşe Sıdıka Hanım (Mekteb-i Tıbbi-

ye-i Şâhâne Mu‘âyenehânesi'nde 
kâbile) 99, 611

ayva 368, 384, 393
Ayvacık Kazâsı Beledî tabîbi 989, 
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1588
Ayvalık; –Kazâsı 884; –Kazâsı Beledî 

tabîbi 1578, 2171; –tabîbi 978
Ayvazyan Efendi (Şehremâneti Altıncı 

Belediye Dâiresi'nde umûmhâne-
lere meʼmûr tabîblerden) 153, 972, 
1570, 2158

ayyâş/ayyâşlar 731, 733, 734, 736, 
738, 739, 751, 870, 1050, 1051, 
1059, 1162, 1163, 1164, 1165, 
1268, 1731, 1948

ayyâşîn 1050, 1052
ayyâşlık 1054, 1056, 1163
ayyâşlık 745
a‘zâ-i teneffüsiye 72; –-i bâtıniye 72
Azabkapısı (İstanbul'da) 162, 1632
azı dişleri 769, 1219
Azime Hanım, Hacı (Mekteb-i Tıbbi-

ye-i Şâhâne Mu‘âyenehânesi'nde 
kâbile) 99, 611

Aziz Ahmed Efendi (Eğin Belediye 
Tabîbi) 982, 1584

Aziz Bey, Dr. Kırımlı (Mekteb-i Tıb-
biye-i Şâhâne Emrâz-ı Umûmiye 
Mu‘allimi) 1184

Aziz Efendi, Kolağası (Dokuzuncu 
Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiye-
si'nde) 2158

Aziz İdris Bey (Tabîb) 588
azîzeler 853
Aziziye Beledî tabîbi 1583
azm-i akab, bkz. topuk
Aznardi, Mösyö (Fransızca Muhâsebe 

Müdürü) 2160
azot 76, 190, 193, 194, 253, 361, 362, 

370, 371, 373, 374, 391, 400, 402, 
405, 480, 539, 781, 863, 867, 873, 
1109, 1110, 1185, 1186, 1187, 1216, 
1219, 1221, 1222, 1225, 1227, 
1490, 1515, 1869, 1943; –gazı 1256

azotî gıdâlar 1774
azotiyet emlâhı 641, emlâhı 1035; –-i 

fıdda mahlûlü 1984; –-i potas 377
azotiyetî-i potas 1035, 1036
azotlu 1867; –çorbalar 364
Azrail 432

B
Baalbek Kazâsı Belediye tabîbi 1587
babalar (bir tür tatlı yiyecek) 372
Babayan Paşa (Mekteb-i Tıbbiye-i 

Mülkiye-i Şâhâne Serîriyât-ı Vilâdi-
ye Muʻallimi) 1314, 1852

Baba-yı Atik 1574; –Beledî tabîbi 984
Babes, Dr. (Romanya Dârülfünûn-ı 

Tıbbîsi mu‘allimlerinden) 1542
Bâb-ı Cebbul Kazâsı Beledî tabîbi 

1586
Bâb-ı Ser‘askerî 94, 230; –Eczâ-yı Tıb-

biye müddehiri 1466, 2103; –Has-
tahânesi 120; –Hastahânesi tabîb-i 
evveli 1791

Bâb-ı Vâlâ-yı Ser‘askerî; –Sıhhiye 
Dâiresi Birinci Şu‘be müdürü 1453; 
–Sıhhiye Dâiresi İkinci Şu‘be mü-
dürü 1280, 1787; –Sıhhiye Dâiresi 
reîs-i evveli 1208; –Teftîş-i İnsânî 
Komisyonu 1274, 1313; –Teftîş-i 
İnsânî Komisyonu a‘zâsı 1851

Bâb-ı Zabtiye etıbbâsı 118
Bâbıâli 1084; –Câddesi (İstanbul'da) 

505, 652, 990
Babinier (Erbâb-ı fenden) 1957
babuerre (Fransa'da bir tür tereyağı 

artığı) 1696
baca 1894
bacak/bacaklar 873, 963, 967, 1198, 

1430, 1499, 1677, 1714, 1722, 
1728, 1733, 1734, 1771, 1774, 
1782, 1903, 1907, 1909, 1947, 
1964, 1967, 1995, 2045; –eğrilmesi 
518; –kemikleri 1676; –kesilmesi 
1471
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bacalar 1416
Bacon, Roger (İngiltere hukemâsından) 

297, 418, 1669, 1798
bactéridies charbonneuses 2000
Baçinan, Dr. George 1412
Bad (Avrupa'da) 744
badana 1457
bâdem 368, 389, 390, 539, 565, 1192, 

1701; –baklavası 433; –şekeri 389; 
–tatlıları 1945; –yağı 546, 775

bademcik/bâdemcikler 522, 956, 958, 
1500, 1847; –ufûneti 2078

Baden (Viyana'da) 1713; –kaplıcası 
(İsviçre'de) 864

bâd; –-ı havâ 1895; –-ı nesîm 61, 549; 
–-ı sabâ 1105, 1894; –-ı semûm 
1108; –-ı zehr 961

bâdiye/bâdiyeler 1339, 1892, 2026
Badlerin, Dr. (Fransız hekîm) 1137
Bafra; –Beledî tabîbi 1585; –Belediye 

tabîbi 983
Baginsky, Dr. 1696
bâğ/bâğlar 1150, 1158, 1941, 1986; –

bozumu 57; –budaması 70
bâğçe/bâğçeler 1147, 1160, 1505, 1986
bâğçesizlik 1148
bâğçevân 1662
bâğçevânlık 944
Bağdad 622, 884, 1408, 1638, 1670, 

1758, 1759; –hastahâneleri 1761; 
–Sıhhiye müfettişi 1517, 2178; –
Vilâyeti 393, 887, 988, 1585

Bağdad (Kıyâfet-i mahalliyemizden) 
2051

bağırdak/bağırdaklar 1350, 1707, 1709
bağırsak/bağırsaklar 54, 78, 239, 240, 

247, 261, 286, 287, 359, 363, 370, 
383, 392, 437, 486, 487, 489, 515, 
517, 534, 544, 636, 652, 905, 1040, 
1098, 1101, 1138, 1192, 1200, 
1201, 1202, 1204, 1205, 1207, 

1219, 1220, 1223, 1225, 1227, 
1232, 1234, 1238, 1240, 1242, 
1244, 1246, 1269, 1367, 1371, 
1372, 1375, 1388, 1461, 1462, 
1478, 1485, 1494, 1500, 1511, 
1512, 1513, 1514, 1516, 1692, 
1694, 1709, 1745, 1797, 1800, 
1850, 1864, 1866, 2003, 2004, 
2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 
2024, 2026, 2028, 2030, 2083, 
2131; –ağrısı 1340; –bozukluğu 
1816, 2049; –düğümlenmesi 388; 
–düşmesi 303; –gurultuları 247; –
hastalığı/hastalıkları 47, 526, 1073, 
1708; –hazımsızlığı 1697; –hummâ-
sı 1838; –iltihâbâtı 566; –iltihâbı/
iltihâbları 1356, 1694, 1816, 1819, 
1829, 1833; –mikrobları 1232; –
nezlesi/nezleleri 245, 876, 1128; 
–râhatsızlıkları 404, 1483; –salyası 
1200; –taşçıkları 814; –tefessühâtı 
1693; –ufûneti/ufûnetleri 870, 1817

bağırtlak 368
bağlama 897
bâh 380, 381, 410; –ilâclar 710
Bahaeddin Ahmed Efendi (Diyarbe-

kir'de Merkez Belediye Tabîbi) 982; 
(İskenderun Kazâsı Beledî Tabîbi) 
1586

Bahaeddin Bey, Tabîb (Şehremâne-
ti'nde Hıfzıssıhha Komisyonu'nda 
Heyʼet-i Sıhhiye Müfettişi) 1568, 
2156

Bahaeddin Efendi (Mekteb-i Tıbbi-
ye-i Şâhâne'de Cezâ Kânûnnâme-i 
Hümâyûnu Mu‘allimi) 608, 611

Bahaeddin İzzet Efendi (Avrupa'ya 
gönderilen Osmanlı tabîblerinden) 
589

bahârât 
bahârât 360, 372, 379, 400, 406, 407, 
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1245, 1335, 1391
bahâriyeler 486
Bahçekapısı (İstanbul'da) 990, 1339
Bahr-ı Ahmer 810
Bahr-ı Hazar sevâhili 1167
Bahr-ı Muhît 1957; –-i Atlasî 1109; –-i 

Hindî 1105
Bahr-ı Sefîd 1109, 1688; –boğazı 155; 

–havzası 792; –sevâhili 1105, 1960
Bahr-ı Siyah boğazı 155
bahrî hastahâneler 511, 520
Bahriye; –etıbbâsı 1301, 1302, 1798; 

–Hastahânesi etıbbâsı 1287, 1792; 
–Hastahânesi seroperatörü 177, 
721, 1236, 1764; –Merkez Has-
tahânesi 882, 1240, 1767; –Merkez 
Hastahânesi Emrâz-ı Ayniye tabîbi 
1453, 1926; –Merkez Hastahânesi 
Emrâz-ı Cildiye ve Efrenciye tabîbi 
1485, 2102; –Merkez Hastahânesi 
operatörü/operatörleri 1243, 1767; 
–Merkez Hastahânesi sertabîbi 
1763; –zâbitânı 2138

Baine kaplıcası (Fransa'da) 864
bakâm hulâsası 843
bakar lahmı 405
bakıcılar 1350
bakır 253, 404, 783, 1416, 1672; –em-

lâhı 567; –kablar 1449, 1493
bakırcılar 502
bâkireler 1387
bakkâl 740, 1836, 2079
bakla 253, 369, 373, 838, 1186; –çor-

bası 369; –ezmesi 1300
baklava 433
bakteri/bakteriler 229, 413, 919, 1914, 

2001
Bakteriyoji (Hamdi Paşa'nın) 840
bakteriyolog 1116, 1568, 1776, 2018, 

2156, 2160
bakteriyoloji 124, 125, 413, 618, 637, 

641, 668, 669, 670, 672, 680, 1345, 
1487, 1695, 1778, 1867, 1868, 
1923, 1925, 1959, 1979, 2099; –
ameliyâthâneleri 1484; –dersi 97, 
105; –fenni 89, 124, 127, 140, 593, 
805, 806, 813, 816, 1486, 1867, 
2023; –istihzârâtı 128; –kavâidi 
1691; –laboratuvarı/laboratuvarları 
672, 680, 1695; –mu‘âyenesi 1346; 
–muʻallim mu‘âvini 840, 841; –mü-
tehassısları 1689; –tedrîsâtı 129

Bakteriyolojihâne 26, 89, 102, 112, 
127, 128, 129, 135, 473, 593, 614, 
622, 624, 630, 637, 671, 960; –
mu‘âvinleri 135; –müdür mu‘âvini 
264; –Müdüriyeti (Nişantaşı'nda) 
127; –müdürü 262, 839

Bakteriyolojihâne-i Şâhâne 109, 127, 
128, 451, 624, 818, 835, 881, 1692, 
1695, 1696n6; –mu‘allim mu‘âvini 
1435, 2029; –mu‘âvinleri 135; –
müdürü 132, 818

Baküs 273
Ball (Mu‘allim) 807
bal 234, 341, 372, 394, 395, 486, 1940, 

1941, 1942, 1943, 1945, 1985; –is-
pirtosu 394; –mahlûlü 303; –râyiha-
sı 375; –şarâbı 394; –şurûbları 1945

Balat (İstanbul'da) 785, 1486, 1853
baldır 1731, 1733, 1908; –dış siniri 

1953
baldıran 242, 1703
balgam/balgamlar 365, 397, 491, 502, 

565, 722, 724, 725, 800, 802, 805, 
806, 813, 829, 917, 928, 949, 1128, 
1139, 1421, 1433, 1445, 1446, 
1449, 1455, 1456, 1699, 1700, 
1743, 1804, 1829, 1853, 1862, 
1863; –kabı 1433

balgamî 206, 239
balgamlı göğüs nezleleri 1139
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balık/balıklar 364, 365, 369, 380, 381, 
382, 386, 399, 409, 410, 943, 1081, 
1162, 1163, 1222, 1883, 1208, 
1216, 1844, 2049; –eti 53, 410, 411, 
534, 1197; –fırtınası 57; –otu 410; –
salatası 382; –yağı kapsülleri 990; –
yağı sübyesi 990; –yağı/yağları 240, 
325, 397, 399; –yumurtası 411

balıkçı/balıkçılar 409, 2063
balıkçıl kuşu 931, 934
Balıkesir 1578, 2171
Balili, Dr. (Yunan Sefîr Vekîli, Meclis-i 

Kebîr-i Umûr-ı Sıhhiye'ye devâm 
eden düvel-i ecnebiye meʼmûru) 
2159

balina 411, 2065; –yağı 1883
balkabağı 368
Balkan memleketleri 1529
ballı; –bâdem tatlıları 1945; –bisküvi-

ler 1945; –çikolatalar 1945; –ek-
mekler 1945; –koz helvaları 1945; 
–reçeller 1945; –şekerlemeler 1945

Balmumcu Çiftliği 1042, 1043
balmumu 265, 351, 735, 1946, 2063; 

–rengi 1123
balo/balolar 922, 943, 1877; –esvâbı 

2056
balon 265, 1441, 1849
baloncular 1100
Balzac 928, 1521
ban otu 242, 726
Bandırma; –Beledî tabîbî 2171; –Kazâ-

sı 884; –Kazâsı Beledî tabîbi 1578; 
–tabîbi 978

Bandrol Nizâmnâme-i Hümâyûnu 108
bankalar 1894
Banuk İstepan Efendi (Bor Beledî Ta-

bîbi) 2171
banyo 221, 242, 323, 325, 423, 434, 

511, 512, 514, 515, 516, 517, 519, 
555, 704, 709, 712, 767, 769, 783, 

790, 851, 855, 856, 877, 858, 861, 
867, 869, 871, 872, 873, 876, 879, 
916, 953, 1350, 1472, 1476, 1478, 
1480, 1686, 1714, 1846, 1985, 
1986, 2004, 2047; –termometresi 
1402

banyoluk/banyoluklar 857, 871, 1327, 
1328, 1986

Bar, Dr. Louis (İsviçre etıbbâ-yı meş-
hûresinden) 1843

Bar, Paul (Fransa'da vilâdiyûndan) 
1440

barakalar 625, 629
barbar 1883
barbarlar 766, 803
barbunya balığı 411
Bardi (Paris eczâcılarından) 2012
Barel (Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 

Fransızca Mu‘allimi) 95, 609
bârgîr 1163, 1164, 1217, 1855, 1992, 

1993; –eti 405
bârid 533, 544, 549, 571, 572
Bariedin (Paris'de Taharriyât-ı Tıbbiye 

Kimyâhânesi'nde kimyâger) 1337
Bariş (Viyana'da laboratuvar içinde 

üretilmekde olan basillerden vebâ-
nın şekl-i riʼevîsine tutulan hizmet-
çi) 805

barlow hastalığı 1827, 1834
Barnum and Bailey Cânbâzhânesi 1311
barometre 72, 572, 1099, 1117, 1956
Baron, bkz. Lord Lister
Baronak Avadis Efendi (Akçaabad Be-

lediye Tabîbi) 1585
Bartın 626; –Belediye tabîbi 981, 

2177; –Kazâsı 886
Bartoletti, Barozzi (Cem‘iyet-i Tıbbi-

ye-i Şâhâne Reîsi) 159
barut 1411
baruthâneler 1915
baryum 846, 2092, 2094
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basala 717, 1958
basil/basiller 129, 229, 407, 491, 502, 

636, 637, 639, 793, 800, 801, 802, 
803, 804, 805, 808, 814, 815, 919, 
937, 938, 939, 947, 948, 949, 950, 
1142, 1232, 1485, 1487, 1691, 
1740, 1741, 1923, 1925, 1936, 
1996, 1997

basküller 1377
Basra 622, 625, 823, 1408, 1636, 1637; 

–Karantina enspektörü 1791; –Kör-
fezi 810; –Vilâyeti 987, 1586

bastı 405
Bastion (Fransa'da) 1480; –Hastahâne-

si ihsâiyâtı 1480
bâsûr 374, 391, 397, 404, 417, 540, 

786, 870, 1040, 1445, 1446; –me-
meleri 1202; –mikrobları 1453

baş 1286; –ağrısı/ağrıları 52, 295, 318, 
334, 386, 487, 505, 509, 510, 518, 
521, 532, 651, 727, 728, 772, 775, 
803, 926, 1117, 1121, 1127, 1202, 
1232, 1419, 1427, 1428, 1495, 
1500, 1876, 1877, 1912, 1977, 
2075, 2126; –dönmesi/dönmeleri 
39, 50, 267, 268, 278, 380, 386, 
489, 495, 500, 509, 510, 518, 530, 
1111, 1121, 1125, 1127, 1877, 
1948; –sersemliği 39, 495; –sıskalı-
ğı (istiskâ-i res) 955

başçı dükkânı 433
batâʼet-i hazm 489
bataklık/bataklıklar 77, 62, 63, 65, 238, 

481, 553, 907, 1109, 1117, 1408, 
1410, 1495, 1499, 1502, 1505, 
1507, 1812, 1918, 1919, 1956, 
1965; –sıtması 1412; –sular 409; 
–yerler 77

Batâleme mülûku 1670
batın 1234
batîn (karıncık) 1723

batîü'l-hazm 708
Bavyera 250, 744; –dükası 926
bayat yumurta 402
Bayburd 982; –Belediye tabîbi 1584
Bayezid (İstanbul'da) 990; –Tahaffuz-

hânesi (İran hudûdunda) 625
baygın 786, 1228, 1958
baygınlık/baygınlıklar 73, 712, 1101, 

1126, 1178, 1267, 1371
bayılma 500, 510, 1178, 1801
Bayındır; –Belediye tabîbi 980; –Kazâ-

sı Beledî tabîbi 1580, 2173
bayır/bayırlar 1129, 1146, 1154, 1339, 

1410
baykuş/baykuşlar 932, 934, 1163
baytar 128, 129, 833, 1164, 1165, 

1206, 1467, 1543, 1744, 1993, 
2098; –kâimmakâmları 621; –sıhhi-
ye müfettişi 110

baytarhâne 1066
bâzin (Mekke-i Mükerreme'de bir çeş-

me türü) 1089
bâzû kemiği 167, 169
Be[s]nier, Dr. (Cüzâm Mütehassısı) 

1964
Beau, Mu‘allim (Deverân-ı deme âid 

tedkîkleriyle meşhûr olan) 2032
Beaumetz, Dujardin (Fenn-i Tedâvî 

tabîblerinden) 244, 856, 1048
Beaumont, Dr. William 836
Beaune (Côte-d'Or'da) 2032
Bebek (İstanbul'da) 162, 1486
bebek 356, 703, 1718, 1932
Béclard, Prof. (İlm-i Vezâif-i A‘zâ 

ulemâsından) 1226, 1887, 1958
Becquerel, Dr. 2092
beddu‘âlar 1965
bedevî 700; –çadırları 1689
bedevîlik 1146
bedeviyet 1892
Bedros Agop Valemyan/Vanikyan 
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Efendi (Hüdavendigâr Vilâyeti 
Merkezi Tabîb-i Evveli) 977, 1577, 
2167

Bedros Kasbar Efendi (Hayrabolu 
Kazâsı Beledî Tabîbi) 984, 1574

Bedros Mıgırdıç Efendi (Hüdavendigâr 
Vilâyeti'nde Frengi Tabîbi) 2168

Behçet Ata Efendi (Avrupa'ya gönderi-
len Osmanlı tabîblerinden) 589

Behçet Efendi (Sultân Mahmud Hân-ı 
Adlî devrinde hekîmbaşı) 80

Behçet Paşa, Mîrlivâ (Bâb-ı Ser‘as-
kerî'de Sıhhiye Dâiresi Birinci 
Şu‘be Müdürü ve Mekteb-i Tıbbi-
ye-i Mülkiye'de Fizyoloji ve Em-
râz-ı Ayniye Muʻallimi) 104, 230, 
617, 795, 1453; (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Mülkiye-i Şâhâne'de Serîriyât-ı 
Kehhâliye Mu‘allimi) 105, 618

Behring, Dr. Von (Mu‘allim) 108, 672, 
1508, 1509, 1734, 1739, 1778

Beier, Dr. 1440
bekâr odaları 1423, 1645, 2154
Bekir (Pehlivan) 220
bekrî/bekrîler 274, 734, 737, 740, 1268
bekrîlik 273, 332, 1055, 1058, 1858
bel 1367, 1462
bel 423, 748, 952, 962, 963, 965, 1681, 

1804, 1860, 2052; –ağrıları 1373; –
eğriliği 248; –etleri 2036; –kemiği/
kemikleri 654, 1354, 1368, 1674, 
1676, 1679, 1680, 1681, 1849, 
1980, 1981, 2096; –soğukluğu 
279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 
670, 1174, 1263, 1264; –soğukluğu 
akıntısı 280, 286, 1848; –soğukluğu 
mikrobu bkz. gonokok

Belçika 744, 745, 750, 1066, 1377, 
1426, 1651, 1806, 1822; –âlem-i 
siyâseti 1382; –kadınları 824; –kralı 
1641; –sefîr vekîli 154, 973, 1571, 

2159
Belçikalı/Belçikalılar 414, 417; –mü-

hendis 1813
beledî; –etıbbâsı 1279; –tabîbi 2162
belediye/belediyeler 415, 451, 622, 

623, 634, 642, 654, 655, 660, 662, 
663, 667, 683, 822, 823, 826, 827, 
829, 830, 834, 835, 882, 948, 964, 
977, 1574, 1632, 1650, 1812, 
1834, 2028, 2031, 2090, 2091, 
2153; –çavuşluğu 1296; –çavuşu 
666; –dâireleri 1450; –etıbbâsı/
etıbbâları 89, 100, 594, 612, 666, 
786, 2161; –Hastahânesi (Şam'da) 
631; –meʼmûrları 647, 648, 652, 
660; –tabâbeti 1070; –tabîbi 977, 
978, 979, 980, 981, 982

Belh ahâlîsi 1167
belîh 739
belladonna, bkz. lüffâh otu
belsemiyât 39, 49, 494, 529, 779
bend (akadük) 861
bendler 153, 972, 1032, 1045, 1570, 

2158
benefşe 844; –çiçeği 844
Benî –âdem ocağı 2110; –İsrail 1942, 

1965
benizler 1423
benler (kadınların yüzüne yapılan) 

1946
Benoitst (Fransa'da röntgen mütehas-

sıslarından) 1890
benzoate de soude 396
Berâmike âilesi 1669
Berane Kazâsı (Kosova'da) 886
Berat (Yanya'da) 986, 1576, 2166
Berât [gecesi] 477, 548
berber/berberler 165, 237, 820, 1095, 

1175; –bozuntuları 2129; –esnâfı 
820

Berck-sur-Mer Verem Hastahânesi (Pa-
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ris'de) 1737
berdel‘acûz / berd-i acûz 70, 478
bere/bereler 172, 174, 405, 555, 1396, 

1540
Bergama; –Belediye tabîbi 980; –Kazâ-

sı Beledî tabîbi 1580, 2173
bergamot; –ıtrı 386; –rûhu 775
Bergen (Norveç'de) 1964
Berger, Dr. Paul (Fransa Encümen-i 

Dânişi a‘zâsından) 1056, 1057, 
1113, 1928, 2151

Bergos (İstanbul'da) 632
beriberi (Japonya'da çıkan hastalık) 

1774
Berkeley 1260
Berlin 596, 622, 625, 948, 1337, 1340, 

1409, 1880, 1881, 1962, 1964, 
2131; –Bakteriyoloji Müessesesi 
2018; –Charité Hastahânesi 1343; 
–Dâire-i Sıhhiyesi etıbbâsı 1993; 
–Dârülfünûn-ı Tıbbîsi Emrâz-ı Etfâl 
muʻallimi 1880; –havâsı 1812; –
Kimyâ Konferansı 2091; –Kongresi 
948; –Medrese-i Tıbbiyesi mu‘al-
limliği 1343; –Tıb Dârülfünûnu 
2007

Berlinli 1885
Berliuse (Meşhûr musikişinâs) 932
Bernard, Claud (Fransız hekîm) 82, 

235, 582, 1101, 1877, 1901, 2032; 
(Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'nin ilk 
mu‘allimlerinden) 1184

Bernheim, Mu‘allim (Nancy Tıb Mek-
tebi'nde) 329, 330, 332

Berriyyetü'ş-Şamlılar 374
Berry peyniri 401
Bert, Paul (Fransız hekîm) 919, 1101, 

1103, 1473, 1528
Berthelot (Meşhûr kimyâger) 1170, 

1491, 1489, 1671, 2091
Berthelot, André (Kimyâger Berthe-

lot'nun oğlu) 1491
Berthelot, Philippe (Kimyâger Berthe-

lot'nun oğlu) 1491
Bertier Paşa (İstihkâm Ferîki) 1041
Bertrand, Dr. 55, 535, 2036
besere-i habîse (karakabarcık) 905
besi 408
Besim Beyefendi (Haleb Sıhhiye Mü-

fettişi) 2174
Besim David Efendi (Gevgili Kazâsı 

Belediye Tabîbi) 1575
Besim Ferahi Bey/Efendi (Haleb Sıh-

hiye Müfettişi) 1518, 1586; (İşkod-
ra'da Sıhhiye Müfettişi) 986

Besim Ömer Bey/Beyefendi/Paşa, 
Ferîk 23, 25, 88, 97, 98, 164, 271, 
272, 281, 339, 443, 592, 599, 610, 
701, 774, 1024, 1065, 1068n4, 
1190n9, 1192n10, 1198n11, 
1227n12, 1349n21, 1361n22, 
1418n23, 1519, 1595, 1630, 
1657n1, 1660n1, 1663n3, 1716n7, 
1718n8, 1790n13, 1847n18, 
1849n19, 1850n20, 1860n21, 
1997n25, 2034n28, 2087n30, 
2110n31; (Cem‘iyet-i Tıbbiye-i 
Mülkiye A‘zâsı) 147; (Meclis-i 
Sıhhiye-i Umûmiye A‘zâsı) 148, 
975, 1572; (Meclis-i Tıbbiye-i Mül-
kiye A‘zâsı) 974, 1571 (Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şâhâne Fenn-i Kıbâle, 
Serîriyât-ı Vilâdiye ve Ebeler 
Mu‘allimi) 197, 775, 1840n17, 
1862, 2017n27, 2044n29, 2119n32, 
2129n33

besleme 1808, 1809, 1821
beslenme 1819, 1833
beste/besteler 896, 897, 923, 928, 929
bestekâr 896
beşere 324, 1396, 1397, 2106; –-i kasa-

biye 1142; –-i riʼeviye 1142
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beşik/beşikler 188, 352, 677, 701, 703, 
725, 742, 916, 1181, 1318, 1347, 
1350, 1354, 1663, 1707, 1709, 1932

beşikli sandalye 945
Beşiktaş (İstanbul'da) 162, 629, 785, 

990
Beşinci Dâire 148; –Heyʼet-i Sıhhiyesi 

152; –-i Belediye (İstanbul'da) 882; 
–Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiye-
si 1569, 2157

Beşir Kemal Bey (Bahçekapısı'nda 
eczâcı) 990

betr-i etrâf-ı süfliye 1980
bevâsîr 207
bevl 412, 707, 868, 871, 960, 1173, 

1329, 1424, 1452, 1518, 2071
bevle, bkz. üre
bevliye 381
bevvâb (mi‘denin bağırsaklara açılan 

kapısı) 1371
beyâbân 1917
beyâz; –akıntı 1387; –ayılar 2081; –et/

etler 398, 913, 1197; –kan damarları 
1201; –karga 805; –karınca 1487; 
–kıl 1520; –kurd 1488; –mermer 
1417; –peynir 400; –şarâb 1483

beyin 356, 358, 368, 408, 727, 751, 
790, 836, 1053, 1101, 1125, 1127, 
1185, 1207, 1256, 1378, 1400, 
1402, 1461, 1462, 1511, 1537, 
1732, 1947, 1948, 1951, 1953, 
2112, 2118; –damarı/damarları 
1190, 1727; –hastalığı 1404; –hum-
mâsı (iltihâb-ı sehâyâ) 295, 319, 
510, 905, 1248, 1857, 2131; –sulan-
ması 1732; –sübyesi 1357; –zârının 
iltihâbı 319; –zârları 1531, 1850

beyʻiye resmi 742
Beykoz 162; –suyu 1037
Beylerbeyi 162; –Hastahânesi 120
beylerce (bir çeşit üzüm) 390, 539

beylik sefineleri 155
beyne kan sıçraması 1948
beyne'l-medâreyn 1118
Beynelmilel; –Birinci Verem Kongresi 

(Paris'de) 1734, 1738, 1744, 2132; 
–Cüzâm Konferansı (Berlin'de top-
lanan) 1964; –Sıhhiye Konferansı 
(İstanbul'da toplanan) 2020; –Ve-
rem Kongresi (Londra'da) 1308

beyne'n-nevm ve'l-yakaza 295
Beyoğlu 158, 162, 584, 1243, 1631, 

1632, 2100; –Câddesi 163
Beypazarı; –Belediye tabîbi 1579; –ta-

bîbi 979
Beyrut 823, 1071, 1411, 1655, 1766; 

–Sıhhiye müfettişi 1518, 2174; –
Tahaffuzhânesi 625; –Vilâyeti 989, 
1587

Beyşehir; –Belediye tabîbi 978; –Kazâ-
sı Beledî tabîbi 1579

Beyt-i Tâûn (San Francisco'da) 1966, 
1967

bez/bezler 797, 807, 808, 959, 960, 
1195; –Fabrika-i Hümâyûnu tabîbi 
2118; –gömlek 358

beze 569
bezelye 368, 1186, 1300; –çorbası 369
bezm-i ekâlîm 1412
Bezmiâlem Vâlide Sultân 121
bıçkı talaşı 403
bıldırcın 368; –fırtınası 524
bıngıldaklar 303
bıyıklar 1522
biber 361, 379, 381, 415, 1200
biberli 2004
Bicester Hastahânesi (Fransa'da) 1050
Bicêtre (Paris'de) 924
Bier usûlü 1980
biftek 369, 406, 837, 946
Biga Kazâsı Beledî tabîbi 989, 1588
bikarbonat dö sud 2048
Bilâd-ı Selâse 28, 162, 451, 835; –bay-
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tar müfettişi 148
bilardo 943
Bilecik 628, 1064, 1066
bilek 1674, 1678, 1685, 1726; –damarı 

1728
bileyciler 502
billûr 253
billûrîn 1983
bi'l-vâsıta neşr-i şuʻâ‘ 2092
bîmârhâne 159, 161, 428, 738, 740; –

tabîb-i sânîsi 294, 865, 1443, 2018
bîmâristân 1760
Binbirdirek mahzeni 765
bi-nefsihî; –eşiʻa-nisâr cisimler 2092; –

şuʻâ-nisâr 2092; –tesemmüm 1513
Bingazi 807
Bion, Fizyolojist 1980
biorlonya 1891
bira 298, 370, 382, 414, 415, 733, 734, 

735, 741, 942, 947, 1162, 1339, 
1765, 2087; –fabrikaları 1163

birahâne 1753
Birinci Dâire 148; –Dâire Heyʼet-i 

Sıhhiyesi 151; –Dâire-i Belediye 
(İstanbul'da) 882; –Dâire-i Bele-
diye etıbbâsı 1298, 1302, 1796, 
1799; –Dâire-i Belediye Heyʼet-i 
Sıhhiye reîsi 764; –Dâire-i Belediye 
Heyʼet-i Sıhhiyesi 1568, 2156; –
Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi 
reîsi 1295, 1795

Birunabad Kazâsı Beledî tabîbi 1580, 
2173

bisküvi/bisküviler 372, 401, 922, 1709, 
1945

Bismarck 221; –esmeri 846
bisre-i vebâiye 804
Bisserier, Dr. 1887, 1890
bit 1997; –çıbanı 1401
Bitter 733; –likörleri 385
Bitini vilâyeti 853

Bitlis 1071; –Vilâyeti 982, 1585
bi't-tebrîd muâyene (kriyoskopi) usûlü 

1824
Bizans 850
Bizişta karyesi (Manastır'ın İstarova 

kazâsında) 1547
bizmut 2092
Blanchard, Raphaël (Mu‘allim) 1057
Blaşko?! (Frengi Mütehassısı) 1993
Boccaccio (İtalya hikâye-nüvîsânın-

dan) 798
boden (Avrupalıların kanı, yağ ve 

bahârâtla karıştırarak yedikleri) 407
Bodrum Hapishâne tabîbi 980, 1581, 

2176
Boerhaave (Kadîm etıbbâdan) 387, 

498, 1483, 1669, 2084
Boethiahlılar 1135
Bogos Bedros Efendi (Birunabad 

Kazâsı Beledî Tabîbi) 1580, 2173
boğa dövüşü 216
boğaz 73, 389, 932, 956, 960, 1112, 

1128, 1138, 1191, 1192, 1195, 1196, 
1380, 1538, 1745, 1847, 1879, 
2021, 2078, 2079, 2123; –ağrısı/
ağrıları 77, 207, 481, 482, 512, 727, 
958, 1847, 1879, 2078; –hastalıkları 
2064, 2086; –iltihâbı 959; –kuruma-
sı 1128; –urları 1040

Boğaziçi (İstanbul'da) 162, 583, 632, 
1150, 1157, 1158, 1159; –sâhilhâne-
leri 1159; –sevâhili 1486; –yalıları 
1409, 1410

boğmaca 723, 726, 828; –öksürüğü 
(su‘âl-i dîkî) 39, 40, 495, 522, 826, 
827, 917, 1433

boğulma 322, 513, 517, 781; –nevbeti 
722

Bohemya 864, 2056, 2092; –hudûdu 
1806

Bohemyalı 360



2206

Boilly (Ressâm) 1249
Boissingault (Dağ seyyâhı) 1100
Bokrat (Hipokrat) 82, 234, 235, 370, 

401, 415, 417, 486, 528, 581, 674, 
709, 785, 849, 1040, 1306, 1470, 
1766, 1922, 1942, 2129, 2137; –
meslek-i felsefîsi 1761

boks 216, 217, 963, 964
Bolonyalı 948
Bolu 981, 1583, 2175; –Hastahânesi 

626
Bolvadin Beledî tabîbi 1578, 2170; –

tabîbi 977
Bombay (Hindistan'da) 791, 806
boncuk hastalığı 296, 303, 1335
Boner (Fransa'da vilâdiyûndan) 1440
Bonkofski Paşa 1041
Bonmarşe (Beyoğlu'nda) 158
Bonn (Almanya'da) 730; –Dârülfünûn-ı 

Tıbbîsi 628
Bonnejoy 403
Bor Beledî tabîbi 978, 2171
boralar 1097, 1099
Borina, Dr. Etienne (Romanya etıbbâ-

sından) 1704
boritler 864
Bornovil (Fransa asabiyûn-ı meşhûre-

sinden) 1050
Borrel, Dr. (Paris Dârülfünûn-ı Tıbbîsi 

Hıfz-ı Sıhhat Muʻallimi Dr. Chan-
temesse'in mesâ‘î refîki) 815, 2016, 
2017, 2024

borsalar 1894
Bosna 948
Bossuet (Hekîm) 1225
bostân/bostânlar 1147, 1718, 1894
Bostancı (İstanbul'da) 632
Boston (Amerika'da) 1945; –Hastahâ-

nesi 1888
botriyosefal 1206
Bouchardat (Eczâcı) 547, 1113, 1483

Bouches-du-Rhône (Fransa'da) 1294
Bouillaud, Mu‘allim (Deverân-ı deme 

âid tedkîkleriyle meşhûr olan) 2032
Bourboule (Fransa'da miyâh-ı ma‘deni-

ye) 520, 873
Bourgeois, Léon (Fransa sâbık vükelâ-

sından) 1734, 1735
Bourgogne vapuru 220
bouveau vaccine (verem-i bakarî aşısı) 

1739
Bouvet (Fransa'da) 1651
Boxer (Son Çin iğtişâşında yakalanan) 

1254
boya 1490, 2105; –fabrikası 2092, 

2093
Boyabad Beledî tabîbi 2175
Boyacıköyü (İstanbul'da) 162
boyacıl 1525
boynuz 934, 1472, 1525; –fabrikası 

1411
boyun 808, 960, 1681, 2064; –atkısı/

atkıları 546, 574, 2064; –bağı 574; 
–tutkunluğu 73, 573

boyunduruk (güleşde bir oyun) 219, 
966, 967

boza 1339, 1765, 1935
Bozdoğan; –Beledî tabîbi 1581, 2175; 

–Belediye tabîbi 980
Bozöyük tabîbi 2170
böbrek/böbrekler 193, 199, 244, 245, 

283, 279, 396, 397, 407, 423, 735, 
736, 738, 832, 870, 876, 1056, 
1113, 1125, 1338, 1372, 1375, 
1380, 1381, 1396, 1400, 1511, 
1512, 1513, 1516, 1722, 2002, 
2004, 2005, 2083, 2140, 2142; 
–âfeti 1989; –düşmesi 1372; –has-
talığı/hastalıkları 187, 519, 1118, 
2124, 1465, 1466, 1692; –iltihâbı 
1050, 1499; –kulunçları 397; –
kumu 1337; –sancısı 1189, 1978; 
–ufûnetleri 2141
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böcek 1407, 1483, 1883, 1884; –ka-
bukları 502

böcekbaşı 1350
böğürtlen 368
börek/börekler 74, 369, 372, 559, 574, 

837, 1245
Brahmanlar 1217
Brandt, Dr. 1528
Branzeau, Mösyö (Yalova hammâmı 

müsteʼciri) 880, 881
Braya (Müellif) 807
Brecher, Dr. 1528
bregra levhası 642
Brehmer (Almanya etıbbâsından) 941
Brenton, Sir Lauder (İngiliz devâiyû-

nundan) 1229
Breslau Tıb Dârülfünûnu 2007
Breton (Meşhûr ihsâiyûndan) 1880, 

1981
Brezilya arâzîsi 1530; –hamuru 843
Brezilyalılar 1914
Brieux 1854
Brillat-Savarin 1482
Bristol, Henry 1250
British Medical Journal 1501
Broadbent, Sir William (İngiltere kra-

lının tabîbi, Londra'da Saint Mary 
Hastahânesi'nde tabîb) 1839

Brocq, Dr. 1887, 1890
brom 512, 1448, 1483, 2094; –radyum 

2097
bromür 298, 1483; –dö potasyum 212; 

–dö sodyum 399
bronşit 62, 318, 550, 724, 726, 1879, 

2004
Brouardel, Dr. (Paris Mekteb-i Tıbbi-

yesi Tıb Kânûnu Muʻallimi ve Tıb 
Akademisi A‘zâsı) 634, 936, 940, 
1053, 1358, 1363, 1421, 1836, 2108

Brown-Séquard (Hayâtiyûndan) 1380
Bruce (Fransız tabîb) 64, 484, 552, 

1218, 1341, 1960; –mikrobları 1960

Bruka, Dr. 358
Brüksel 625, 1641, 1822
Buchard, Dr. Charles (Meşhûr mu‘al-

lim) 520, 1232, 1344, 1511
budala 1051, 1056, 1268, 1349
budalalık 1050, 1052
Budapeşte 1409, 1507n27; –İhsâiyât 

Dâiresi Müdürü 1420
Budin, Dr. (Fransız Ordusu etıbbâsın-

dan, Cem‘iyet-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Üyesi) 159

Budin, Dr. (Mu‘allim) 197, 774, 1436, 
1439, 1440, 1442, 1817, 1820, 
1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 
1826, 1827, 1829, 1830, 1831, 
1832, 1833, 1834, 1931; (Paris 
Mekteb-i Tıbbiyesi Muʻallimi ve 
Tıb Akedemisi A‘zâsı) 1814

Buenos Aires 1109
bufa balığı 410, 411
buğday 368, 370, 371, 838, 414, 1186, 

1221, 1224, 1703; –unu 370, 371, 
372, 761

buğular 1872
buğuluk 873
buhâr 76, 77, 359, 1112, 1115, 1448, 

1450, 1457; –banyosu/banyoları 
953, 1472

Buhara 1167
buhrân 404
Buhter (Meşhûr fen erbâbından) 1124
bulamaç 303, 364, 370, 761, 769, 

1696, 1709, 1710, 1845
bulantı 510, 1099, 1121, 1925
bulaşıcı hastalıklar 55n5
bulaşık 2026; –gemiciler 2017; –yolcu-

lar 2017
Buldan; –Beledî tabîbi 2176; –Beledi-

ye tabîbi 980
Buley (Kuduz Mütehassısı) 1533
Bulgar 1695; –eşkıyâsı 1562; –Has-



2208

tahânesi seroperatörü 1763; –köy-
leri 893; –mâyası 1695; –Mâyası 
Şirketi 1695

Bulgarca 1024, 1630
Bulgaristan 126, 1056, 1690, 1695
Bulletin de lʼAcadémie de Médicine de 

Paris 124n10
bulut/bulutlar 76, 480, 1115, 1117, 

1956
bunak 702
Burdur 978, 1579, 2171
Burhaneddin Halis Bey, Tabîb Yüzbaşı 

(Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Serî-
riyât-ı Vilâdiye Mu‘âvini) 1320, 
1859; (Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Serîriyât-ı Dâhiliye Mu‘âvin-i Sânî-
si) 1799

Burhaniye; –Beledî tabîbî 2171; –
Kazâsı Beledî tabîbi 1578; –tabîbi 
978

burkulma 257, 555, 1684, 1686, 2065
Bursa 884, 901, 909, 1639; –kaplıcaları 

82, 582
Bursalı 1068
burun/burunlar 73, 269, 727, 873, 939, 

956, 1128, 1129, 1138, 1139, 1142, 
1349 1380, 1446, 1727, 1804, 1846, 
1864, 1870, 1871, 1878, 1913, 
1932, 1966, 1988, 2000; –boşlukları 
727; –delikleri 728, 789, 904; –has-
talığı 859; –hekîmleri 1381; –kana-
ması/kanamaları 37, 39, 207, 493, 
495, 505, 1099, 1108, 1370, 1499, 
1500, 1727; –kokması 518; –tıka-
nıklığı 728

buruşdurucu 392
bûse 1938, 1939
Buşmanlar (Bir kabîle) 889
butlân-ı his 269
Buvat (Kuduz Mütehassısı) 1534
buz/buzlar 53, 510, 534, 544, 568, 920, 

921, 922, 1126, 1127, 1129, 1944, 
1957; –çiçeği 1702; –parçası/parça-
ları 506, 1398, 2059

buzağı/buzağılar 143, 144, 368, 843, 
1260, 2125; –aşısı 139, 140, 621; –
çiçeği 2125; –mayası aşısı 89, 592

buzlu 541; –dolâblar 638; –su 1126; –
şerbet/şerbetler 1093, 1300

Büchner (Batılı meşhûrlardan) 411
büdce 124, 158
büklümler 2033
büküntü 2033
bül‘ûm, bkz. boğaz
bülbül 933
bülehâ 331, 924
bülûğ 1395, 1846, 1848, 1859, 2045
Bünyamin İsak Efendi (Lazkiye'de Cile 

Kazâsı Beledî Tabîbi) 989
bünye bozukluğu 1388
bürʼ-i tâm 1305
bürûdet 778, 783, 920, 1988
büvet 856, 862
büyü 2075
büyük; –bağırsak 1202; –kundak 352, 

353, 354, 355, 358
Büyük Britanya 1053, 1306; –

Cem‘iyât-ı İlmiyesi 1307
Büyük Ansiklopedi (Berthelot'nun) 

1491
Büyük Liman Hastahânesi (İstan-

bul'da) 120
Büyükada (İstanbul'da) 162, 1147, 

1148
Büyükçekmece; –Kazâsı Beledî tabîbi 

989; –Kazâsı tabîbi 1588
Büyükdere (İstanbul'da) 162; –Kiryazi 

suyu 641
büzeyrât (sporlar) 1232, 1233, 1447, 

1448
Byron, Lord (İngiliz Şâ‘ir-i hekîmi) 

2035
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C
Câbir ibn Hayyan (Kimyâger) 234, 

1668, 1669, 1670, 1671, 1672
cacık 1689
cadı 159
Cafer Hüseyin Efendi (Ertuğrul Mer-

kez Belediye Tabîbi) 977, 1578
Cafer Süleyman Efendi (Gostivar Bele-

dî Tabîbi) 2166
Calamar 2014; –Teşrîhhânesi 2014
Calinos 141, 234, 409, 528, 1363, 

1364, 1528, 1538, 1761, 1766
Calinos-ı Arab, bkz. Râzî
Calleja, Antoine (Mekteb-i Tıbbiye-i 

Adliye-i Şâhâne'de mu‘allim) 83, 
583

Calmette, Albert 815, 1925, (Fransa'nın 
Lille şehrinde Pasteur Müessesesi 
Müdürü) 1433, 1436, 1482; (Pas-
teur Müessesesi'nin yetiştirdiği bü-
yük âlimlerden) 1479, 1481

câm 253, 340; –masuralar 340; –masu-
rası 316; –parçası 255, 2094; –zer-
râtı 1140

Cambises (50 bin kişilik orduya sâhib 
olan) 1109

Camember, peyniri 401
câmi‘ 112, 120, 1167; – avlusu 160
canfes 309
Canik 983
Canterville, Dr. 1442
Carnot, Mösyö (Fransa Reîs-i Hükû-

meti) 661
Carré, Dr. 74, 574
Carresi (Heykeltırâş) 1252
Casadesus, Mösyö (Kâğıddan tükürük 

hokkası yapan) 1434
Casimir-Perier (Fransa'da Himâye-i Et-

fâl Cem‘iyeti Reîsi) 1880; (Fransa 
sâbık Reîs-i Hükûmeti) 1734

Castaldi (Cem‘iyet-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Reîsi) 159

Castein; –ılıcası suyu 866; –kaplıcası 
(Avusturya'da) 864

Cava 1530
Cazalis, Dr. Henri (Meşhûr Fransız 

hekîm, Aix-les-Bains kaplıcaları 
tabîbi) 1262, 1425, (Tabîb-i edîb) 
1651

cazgır 220
Cebele Kazâsı Beledî tabîbi 1587
Cebel-i Bereket 981, 1582, 2177
Cebel-i Garbî (Trablusgarb'da) 989, 

1587
cebîreler (kırık sarmağa mahsûs) 663
cederî (çiçek) 39, 40, 85, 89, 91, 141, 

142, 143, 339, 495, 590, 592, 598, 
823, 835, 2154; –virüsü 143; –-i 
bakarî 142; –-i bakarî aşısı 109; –-i 
bakarî virüsü 142, 143, 144

cehennem; –pencereleri 2056; –taşı 
323, 776, 1254

cehri 844
Celâl İsmail Bey/Beyefendi/Paşa (Av-

rupa'ya gönderilen Osmanlı hekîm-
lerinden) 592; Mîralây (Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şâhâne'de Serîriyât-ı 
Dâhiliye Mu‘allim Mu‘âvini) 610; 
Mîrlivâ (Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâ-
ne'de Serîriyât-ı Dâhiliye Muʻallim 
Mu‘âvini) 97, 171, 701, 707, 1211, 
1748

Celâl Muhtar Bey, bkz. Celâleddin 
Muhtar Bey/Beyefendi, Mîralây

Celâl Muhtar Beyefendi, bkz. Celâled-
din Muhtar Bey/Beyefendi, Mîralây 

Celâleddin Beyefendi (Midilli Belediye 
Tabîbi) 2175

Celâleddin Muhtar Bey/Beyefendi, Mî-
ralây 1265n15; (Avrupa'ya gönde-
rilen Osmanlı hekîmlerinden) 592; 
(Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Serî-
riyât-ı Cildiye ve Efrenciye Mu‘al-
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limi) 97, 98, 105, 204, 273, 610, 
611, 618, 874, 1065, 1484, 1265, 
2101; (Şehremâneti Altıncı Dâire'de 
umûmhânelere meʼmûr, müfettiş) 
153, 972, 1570, 2158; (Van Sıhhiye 
eski Müfettişi) 1524

Celâleddin-i Süyutî 794, 796
Celsus (İskenderiye ulemâ-yı etıbbâ-

sından) 1527
Cem‘iyet; –-i Cerrâhiye (Fransa'da) 

1441; –-i Sıhhiye-i Nisvâniye 227; 
–-i Tıbbiye-i Mülkiye 146; –-i Tıb-
biye-i Mülkiye a‘zâsı 212, 221, 231, 
762, 796; –-i Tıbbiye-i Osmaniye 
1548; –-i Tıbbiye-i Şâhâne 157, 
158, 420, 1243, 1543, 1554, 2132

Cem‘iyet-i Tıbbiye-i Şâhâne gazetesi 
1562

Cemal Bey/Beyefendi/Efendi (Diplo-
ma Kâtibi) 607n14; (Merkez Beledî 
Tabîbi) 1574; (Şehremâneti Üçüncü 
Dâire Heyʼet-i Sıhhiyesi'nden) 151, 
971, 1569, 2157

Cemal Bey/Beyefendi/Paşa, Mîrli-
vâ (Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
İlm-i Ensâc Muʻallimi) 1314, 
1852; (Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Mu‘âyenehânesi'ne devâm eden 
etıbbâdan) 98; (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne'de İlm-i Ensâc Mu‘allim 
Mu‘âvini) 96, 609, 611, 758; (Mek-
teb-i Tıbbiye-i Şâhâne'ye bağlı 
Hıfzıssıhha müfettişlerinden) 2160; 
(Sekizinci Dâire'ye meʼmûr hıfzıs-
sıhha müfettişi) 148, 976, 1573

Cemal Efendi (Edirne Vilâyeti Merkez 
Beledî Tabîbi) 983, 2162; (Mer-
sin'de Merkez Belediye Tabîbi) 981

Cemal Hüsnü Efendi (Nazilli Belediye 
Tabîbi) 980, 1581, 2175

Cemal Kâzım Bey (Üsküdar'da eczâcı) 
990

Cemal Selim Efendi (Suriye Merkez 
Beledî Tabîb-i Evveli) 1586

Cemal Yahya Bey, Binbaşı (Maltepe 
Hastahânesi'nde operatör) 1244, 
1768

Cemaleddin Efendi (Seretıbbâ-yı 
cenâb-ı cihânbânî, Mekteb-i Tıbbi-
ye-i Adliye-i Şâhâne Nâzırı) 93, 603

Cemil Bey/Beyefendi/Paşa, Operatör 
Müşîr 88, 137, 138, 139, 224, 255, 
1065, 1565; (Avrupa'ya gönderi-
len Osmanlı hekîmlerinden) 592; 
(Cem‘iyet-i Tıbbiye-i Şâhâne Reîsi) 
159; (Hamidiye Etfâl Hastahâne-
si'nde cerrâh) 657; (Mekteb-i Tıb-
biye-i Şâhâne Serîriyât-ı Hâriciye 
Muʻallimi) 97, 139, 177, 610, 667, 
673, 718, 1761, 1764, 1885, 1887, 
1889, 1233, 1246; (Meclis-i Sıh-
hiye-i Umûmiye A‘zâsı) 148, 975, 
1572; (Zeyneb Kâmil Hastahânesi 
Başhekîmi) 137

Cemil Halil Efendi (Bolu'ya bağlı 
Ereğli'de Belediye Tabîbi) 1583, 
2177

Cemil İbrahim Bey (Şehremâneti'n-
de bendlerin umûr-ı sıhhiyesine 
meʼmûr) 153, 972, 1570, 2158

cemre 69, 568
cenâze/cenâzeler alâyı 661, 1987, 

1088; –du‘âları 1965
Cendere; –Boğazı 633; –vâdîsi 1041
Cenevre 694, 1206
Cenevreli 1389
cenîn 202, 203, 257, 301, 303, 309, 

518, 1301, 1330, 1438
Cenin Kazâsı Beledî tabîbi 989
Cenova Dârülfünûnu 779
centiyana 415
Cenûbî Amerika hükûmâtı 1272
cerâhat/cerâhatler 175, 291, 324, 397, 
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517, 546, 648, 649, 804, 806, 808, 
1139, 1173, 1175, 1176, 1179, 
1234, 1239, 1240, 1241, 1242, 
1305, 1314, 1446, 1516, 1771, 
1779, 1848, 1964, 2125; –mikrobu, 
bkz. streptekok

cerâhatlanma 414
cerâid-i tıbbiye 1699
Cerâim-i Sıhhiye Kânûnu 156, 157
cerberin 410
cereyân 1152; –-ı dem 269, 814; –-ı 

havâ 78, 79, 533, 545, 546, 1911
cerha/cerhalar 1178, 1179, 1889, 2086
cerîde-i tıbbiye 158, 159, 1501
Cerîde-i Tıbbiye-i Askeriye 764; –ser-

muharriri 1795, 1295
Cerîde-i Tıbbiye-i Şarkiye (Cem‘iyet-i 

Tıbbiye-i Şâhâne'nin yayın organı) 
158, 420

cerîha 1305, 1565, cerîhalar 1228, 
1264, 1508, 2005

Cermenya akvâmı 395
cerrâh 88, 89, 166, 170, 174, 175, 176, 

256, 569, 583, 592, 595, 649, 670, 
907, 912, 918, 1067, 1070, 1228, 
1234, 1238, 1240, 1241, 1245, 
1260, 1305, 1312, 1315, 1380, 
1387, 1388, 1542, 1703, 1704, 
1745, 1776, 1777, 1779, 1840, 
1845, 1913, 1926, 1928, 1974, 
1976, 1977, 1980, 2114

cerrâh bıçağı 1913
Cerrah Paşa (Muktedir etıbbâdan) 1067
Cerrâhhâne 80, 81, 577, 580, 599; 

–müdürü 601; –-i Âmire 578; –-i 
Âmire hocası 579; –-i Mamûre 579

cerrâhî 386, 578, 1174, 1213, 1234, 
1235, 1236, 1237, 1241, 1242, 
1305, 1306, 1307, 1308, 1565, 
1745, 1891, 1980; –âlât 172, 181; 
–ameliyât 344, 1244, 1245; –edevât 

172, 230, 1243; –emrâz 176; –fenni 
165, 166, 171, 231, 1260; –has-
tahâneler 1306; –koğuşları 1774; 
–Kongresi (1904'de Paris'de topla-
nan) 1923, 1927

Cerrâhî-i Bilâ-Ta‘affün ve Nazariye-i 
Cerâsîm (Lord Lister'in) 1308

cerrâhîn 669
cerrâhiye 577, 580, 585, 651, 654, 655, 

657, 664, 667, 712, 1560, 1760, 
1771, 1775, 1977, 2068

cerrâhlık 34, 164, 238, 1178, 1228, 
1306, 1381, 1473, 1770, 1771, 
1772, 1779, 1974, 1976; –âlemi 
1308, 1315; –şehâdetnâmesi 89, 
594

cesîmât-ı malipikî 1891
Cevad Efendi (Şehremâneti'nde Onun-

cu Dâire Heyʼet-i Sıhhiyesi'nden) 
153, 2158

Cevad Mazhar Bey, Dr. Kolağası 
(Gümrük Tahlîlhânesi'ne meʼmûr) 
1471; (Rüsûmât Emâneti'nde kim-
yâger) 2160

Cevad Tahsin Bey, Kolağası Dr. (Mek-
teb-i Tıbbiye-i Şâhâne ve Dârül-
fünûn Kimyâ-yı Tahlîli ve Hayâtî 
Muʻallimi) 2107

Cevahirciyan Efendi, Dr. (Etıbbâ-yı 
müvellideden) 1324, 1859

cevelân-ı dem 269, 493, 572, 703, 877, 
926, 1733, 1804, 1949, 1950, 1951

cevf 1230; –-i unnâbî 169
ceviz 360, 368, 392, 1192; –oynamak 

1074; –yağı 392
Cevizlik (Kadıköy'de) 110
cevv; –-i havâ 1100; –-i havâî 1152; 

–-i nesîmî 1098, 1144, 1145, 1248, 
1445

Ceyb-i Hümâyûn-ı Mülûkâne 629
Cezâ Kânûnnâme-i Hümâyûnu [dersi] 

608
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Cezayir 509, 905, 1505, 1530, 1690, 
2122; –havâsı (Millî bestelerimiz-
den) 929; –yoğurdu 1690

Cezayir-i Bahr-ı Sefîd Vilâyeti 884, 
887, 983, 1582, 2176

Ceziretülarab ahâlîsi 2060
Chamberland 643, 1529; –boruları 

644; –süzgeci 130, 644; –süzgeci 
bataryaları 641

Championnière, Lucas (Cerrâhî Müte-
hassısı) 918

Champs élysées; –galerisi (Paris'de) 
1737; –Sarâyı 1737

Channig, Gean (Râzî'nin Risâletü 
fî'l-Cüderî ve'l-Hasbe adlı eserini 
İngilizceye terceme eden) 1766

Chantemesse, Dr. 127, 1475, 1476, 
1477, 1479, 1480, 1484; (Fransa'da 
Pasteur Dârülameliyâtı mu‘âvin-
lerinden) 622; (Paris Dârülfünûn-ı 
Tıbbîsi Hıfz-ı Sıhhat Muʻallimi) 
1475n26, 2016, 2017, 2024, 2025; 
–usûlü 1477

Chaptal, Mösyö 390, 538
Charcot, Dr. (Mu‘allim) 328, 731, 

1059, 1288, 1289, 1290
Charité Hastahânesi 1820, 1821, 1833; 

–sertabîbi 1881
Châteauneuf (Fransa'da) 1971
Châtelet (Fransa'da) 658; –Tiyatrosu 

1737
Chauveau, Dr. (Paris'de verem hasta-

lığının sirâyet ü intikâlini ilk defa 
olmak üzere bir sûret-i tecrübiyede 
isbâta muvaffak olan) 2132

Chavanne, Dr. (Fransız bilimadamı) 
1824, 1825

Cherene, Mösyö 1109
Chester peynirleri 401
Chimborazo dağı 1100
Chopin 929

Chroback, Dr. (Viyana Mekteb-i Tıbbi-
yesi muʻallimlerinden) 1842

cılızlık/cılızlıklar 1096, 1420
cibinlik/cibinlikler 916, 1506, 1707, 

2030
cicutine 242
Cidde 1077, 1081; –Beledî tabîbi 1588
Cide (Kastamonu'da) 626
cider 733, 740
ciğerler 317, 318, 414, 501, 502, 512, 

700, 703, 704, 849, 938, 950, 1103, 
1111, 1139, 1143, 1194, 1370, 1400, 
1421, 1495, 1722, 1742, 1860

cihâz-ı hazmî 2083
cilâ 1457
cild/cilt 55n5, 1101, 1112, 1113, 1114, 

1118, 1121, 1125, 1127, 1129, 1130, 
1132, 1301, 1378, 1397, 1402, 
1469, 1497, 1512, 1885, 1913, 
1916, 1967, 1973, 1984, 1986, 
1988, 2059, 2061, 2063, 2079, 
2096, 2106; –çatlakları 1108; –has-
talığı/hastalıkları 878, 1939, 1967, 
1998; –veremi, bkz. lüpüs; –-i rakîk 
72, 571

cildiye 497, 518, 519, 529, 614
Cile Kazâsı Beledî tabîbi (Lazkiye'de) 

989
cilve 2044
cimâ‘ 279, 1660
cimnastik 211, 214, 215, 216, 218, 220, 

221, 238, 319, 694, 1896, 1906, 
2050; –âlâtı 218

cinci 1789
cinler 1350
cinnet 358, 736, 737, 739, 740
cirîd 216
Cisneros (Tabîb) 387, 498, 926, 2084
Cisriergene; –Beledî tabîbi 1574, 2162; 

–Kazâsı Beledî tabîbi 984
Cisrimustafapaşa; –Beledî tabîbi 1574; 
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–Kazâsı Beledî tabîbi 984; –Tahaf-
fuzhânesi

civa 240, 253, 305, 334, 335, 337, 412, 
1432, 1672, 2012, 2105; –emlâhı 
404, 567, 776; –emlihası 289; –em-
lihası mahlûlleri 289; –mürekkebâtı 
1994; –sütûnu 1098, 1432

civalı ilâclar 242
Civani Ananyan Beyefendi/Efendi, 

Mîralây (Avrupa'ya gönderilen 
Osmanlı tabîblerinden) 589; (Mek-
teb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Emrâz ve 
Serîriyât-ı Üzniye ve Hancereviye 
Muʻallimi) 97, 98, 240, 611, 825, 
1379, 1938

civciv 739, 1488, 1883
Clapham varoşu (Londra'da) 1145
Clemow, Dr. (İngiltere Sefîr Vekîli, 

Meclis-i Kebîr-i Umûr-ı Sıhhi-
ye'ye devâm eden düvel-i ecnebiye 
meʼmûru) 973, 1571, 2159

Clermon-Ferrand (Fransa'da) 1281
coccus 1922, 1926; –bacile 1960
cocuyo (Saint Dominik'de yaşayan dört 

kanadlı bir böcek) 1914
coğrafya 101, 613, 1549; –tederrüsü 

1642
Cohnheim, Profesör 2007
Colenita Hastahânesi (Romanya'da) 

1704
Collège de France 2032
Combi?! (Fransız bilimadamı) 1825
Commandeur rütbesi 1441
Consultation de Nourrissons / Muâye-

ne-i Nevzâdgân (Mu‘allim Budin'in 
teʼsîs etdiği) 1820

copahue 285
Coquelin (Fransız san‘atkâr) 1736
Corci Beyefendi, Tabîb (Şehremâne-

ti'nde Heyʼet-i Sıhhiye A‘zâsı) 150
Cornil, Victor André (Paris Mekteb-i 

Tıbbiyesi mu‘allimlerinden) 1483
Côte d'Azur 1737
Côte-d'Or 2032
cowpox 142
Cozzoni Efendi, Dr. (Meclis-i Umûr-ı 

Sıhhiye Nezâreti Müfettiş-i 
Umûmîsi) 818, 819

crookes borusu/boruları 249, 250, 2092
Crookes, Sir William (İngiliz hu-

kemâ-yı ulemâsından) 2091
Crouillere (Müellif) 565
culex (Bir sivrisinek türü) 1917
Cuma-i Bâlâ; –Beledî tabîbi 1575; –

Kazâsı (Selanik'de) 885
cure de raisin, bkz. tedâvî bi'l-ineb
Curacao likörleri 385
Curi, Madam 2091, 2092, 2093, 2094, 

2095
Curi, Mösyö (Radyumun kâşifi) 2091, 

2092, 2093, 2094, 2096, 2098
Cuvier (Tabî‘iyûndan) 1364
cübbe 2057
cüce 1661, 1962
cümle; –-i asabiye 1800, 1841, 1958, 

1967, 1978, 2005, 2137; –-i asa-
biye-i basariye 2096; –-i muhrike 
2096

Cürcan 1167
cüzâm 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 

1968, 1969, 1970; –mikrobu 1970
Cüzâm (Dr. Zambako Paşa'nın) 170, 

699
cüzâmlı/cüzâmlılar 1963, 1964, 1965, 

1966, 1967, 1968, 1969, 1971; –ço-
cuklar 1969

cüzdân 1434

Ç
çadırlar 1406, 1894
çağla 389
çakal 1537
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çakıl; –taşı/taşları 1415, 1728; –taşlı 
arâzî 1411

çakmak taşı 501
Çal; –Beledî tabîbi 1581, 2176; –Bele-

diye tabîbi 980
çalıkuşu 368
çalılık 1967
çam/çamlar 1158, 1417; –ağaçları 627; 

–mantarları 909; –tomurcukları 726
çamaşır 338, 1848
çamaşırhâne 119, 121, 161
çamaşırlık 1426
Çamlıca 135, 1060, 1063, 1157; –etek-

leri 1159; –suyu 641, 1036
çamur balığı 410
Çankırı 626, 981, 1583, 2175; –Has-

tahânesi tabîbi 2177
çapa 2036
çapraz (bir güleş oyunu) 963, 965, 967, 

968
çarpıklıklar 877
çarpınma 1127, 1714; –buhrânları 1462
çarpıntı 210, 211, 212, 246, 293, 375, 

1097, 1371, 1497, 1731, 1912, 
2004, 2050

çarpma (güleşde bir oyun) 965
çarşaf 1453, 1455, 2054
Çarşamba; –anası 2078; –Belediye 

tabîbi 983
çarşı hammâmları 419
Çatalca 884; –kurâsı hayvânâtı 132; –

Sancağı 887, 989, 1588
çatlaklar 341
çavdar 368, 372, 414, 1224; –başağı 

1567; –mehmûzu 242, 302, 1970; 
–unu 372

çavuş üzümü 390, 539
çay 79, 211, 520, 545, 708, 862, 879, 

922, 946, 1300, 1844, 1845, 2049
çaydânlık 2077
çayır/çayırlar 492, 1158, 1718, 1895, 

1934; –kasbaronu 1702; –melekesi 
1702

çayırcıklar 848
çayırlık/çayırlıklar 1114, 1985, 2036
Çaylakî fırtınası 29, 478
çekirdeksiz üzüm 390, 539
çekirge 1488, 1883
çelik 240, 243, 402, 704, 767
çelme (güleşde bir oyun) 967, 968
çemenler 1149
çemenzârlar 2013
çenber 353, 354, 358
çene/çeneler 954, 1543, 1661, 1674, 

1938; –adalâtı 1537; –kemikleri 
919; –titremesi 513

Çene suyu (İstanbul'da) 1036
Çengelköyü 162
çengiler 1334
Çerkes/Çerkesler 417, 894; –kadınları 

824
Çerkeş; –Beledî tabîbi 1583, 2177; –

Belediye tabîbi 981
çerviş yağı 40, 173, 496
çeşme/çeşmeler 633, 1031, 1032, 1044, 

1089, 2153; –suları 1045
Çeşme; –Belediye tabîbi 980; –Kazâsı 

Beledî tabîbi 1580, 2173
Çeştof (Alman hekîm) 1101
çetik mest 2057
çıban/çıbanlar 141, 142, 143, 144, 

145, 175, 266, 669, 804, 955, 1142, 
1254, 1256, 1353, 1386, 1401, 
1466, 1496, 1499, 1699, 1734, 
1807, 1809, 1915, 1942, 1991, 
1993, 1994, 2096, 2126

çıbanlaşma 2096
çığırtma (bir tür çalgı) 897
çıkık/çıkıklar 165, 166, 169, 171, 172, 

173, 174, 175, 257, 563, 1335, 
1686, 1704, 2009

çıkıkçı/çıkıkçılar 164, 165, 169, 170, 
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172, 174, 175, 176, 222, 223, 1070, 
1686

çıkıkçıbaşı 175
çıngıraklar 1966
Çırçır suyu (İstanbul'da) 1036, 1037
çırpınma 723, 1512
çiçek (cederî) 39, 40, 41, 77, 113, 141, 

296, 297, 339, 778, 816, 828, 905, 
1108, 1111, 1122, 1125, 1136, 1146, 
1153, 1248, 1262, 1421, 1422, 
1444, 1447, 1459, 1718, 1721, 
1804, 1805, 1807, 1809, 1874, 
1939, 1987, 2011, 2125, 2154; –
aşısı 424, 815, 1258, 1259, 1260, 
1637, 1771, 1805, 1807; –aşısı 
ihzârı 2066; –bozuklukları 1805; 
–çıbanları 1987; –hastalığı 39, 141, 
237, 481, 495, 497, 593, 1134, 
1258, 1447, 1637, 1766, 1771, 
1806, 1808, 2153; –illeti 85, 109, 
583, 590, 621, 823, 1077; –kör-
lükleri 1805; –marazı 89; –saksısı 
483; –suyu 298, 385, 404, 1977; 
–tohumları 1154; –vefeyâtı 1259, 
1806; –virüsü 142

Çiçek fırtınası 32, 483
Çiçek Aşısı, Sebeb ve Te'sîrâtı (Edward 

Jenner) 1260
çiçekli hastalar 1987
çiçekliler 1920, 1987; –hastahânesi 435
Çiçeron (Yunan'da hatîb-i şehîr) 65, 

553, 1135
çift sabanı 2036
çiftçi/çiftçiler 509, 550, 716, 732, 

1682, 1956; –hânesi 1645
çiftetelli 930
çiftlikler 1156, 1157
çiğ 480, 1883, 2028; –ciğer 2000; –et 

304, 1204, 1864; –kaymaklar 1844; 
–limonata 540; –sebzeler 1845; –süt 
369, 396, 1823; –yumurta 1864

çiğnemik 683, 769
çikolata/çikolatalar 520, 921, 922, 946, 

1710, 1864, 1945; –fabrikası 1652
çilek 368, 387, 388, 393, 497, 498, 

921, 1703, 2084, 2086, 2087; –üzü-
mü 390, 539

çimdiklenme 513
çimen/çimenler 490, 1153, 1158
çimento 1414, 1415
Çin 141, 222, 385, 797, 806, 815, 

1117, 1188, 1358, 1359, 1361, 
1488, 1964, 1966, 1967, 2023, 
2026; –hasırları 1985; –hükkâmı 
1359; –Hükûmeti 1359; –iğtişâşı 
1254; –kadınları 824; –muhârebe-
si 1778; –rüsûmâtı 801; -ruhbânı 
1359; –suları 1106

çini 1415, 2075; –soba/sobalar 74, 574, 
1300, 1841

çinko 1416, 1493; –kablar 1943; –le-
ğen 1808

Çinli/Çinliler 233, 370, 379, 402, 417, 
801, 1058, 1188, 1254, 1359, 1361, 
1487, 1488, 1884, 1961, 1962, 
1966, 1968, 1997; –kadın ayağı 
1961; –miskîn 1968

çiriş 1393
çiroz 368
çit sarmaşığı 1702
Çitli Ma‘den Suyu tabîbi 1578
çivid/çivit 844; –mahlûlü 1328
çiy (bir yağış şekli) 76
çizme 2052
çoban 909; –iğnesi 1702
Çoban – Anadolu (Kıyâfet-i mahalliye-

mizden) 2055
çobanlık 2036
çocuk; –ağrısı 308; –düşürmek 1373, 

1375, 1387; –hastalıkları 112, 317, 
318, 1716, 1789; –hastalıkları mü-
tehassısı 1431; –hastalıkları tabîb-i 
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mütehassısı 321; –hekîmi/hekîmleri 
320, 1696; –ilâcları 1391; –kuluç-
kası, bkz. küvez; –muâyenehâneleri 
1823; –skorbütü 1827; –toprağı 352

Çocuklara Aş yâhûd Vâlidelere Hediye 
(Besim Ömer'in) 25, 198, 339n20, 
471, 677n19, 775, 1024, 1630, 
1716n7, 1815n15

çopur balığı 411
çopurluk 1805
çorab 349, 573, 2061; –bağı 1304, 

1733; –bayramı / kipur (Yahudile-
rin) 537

çorba/çorbalar 179, 221, 302, 338, 364, 
365, 369, 378, 399, 560, 561, 761, 
762, 769, 942, 946, 1200, 1842, 
1845

Çorlu 135; –Beledî Tabîbi 1574, 2163; 
–Kazâsı 883; –Kazâsı Beledî tabîbi 
984

Çorum 979, 1580, 2172; –Sancağı 883
çöller 1114, 2026
çömlek kebâbı 405
çöpleme 1701, 1703
çörek 338, 1164; –otu 1334, 1350, 

1942
çörekçi 1164
çubuk tedâvîsi 1464, 1471
çubukçu 1469, 1471
çuha 352, 949
çuka çiçeği/çiçekleri 1454, 1455, 1700, 

1701
çukulata 369, 424
çulluk 368

D
dâ; –-i afyon 274; –-i bühr 518, 878; –

duhân 750,; –-i efrenc 878, 1994;–-i 
küûl 274, 730, 731, 735, 737, 738, 
740, 741, 745, 746, 747, 750, 1049, 
1057, 1162, 1163, 1164, 1165, 

1268, 1296, 1461, 1566, 1753, 
1815, 1899, 1900; –-i küûl-i müz-
min 734; –-i merâk 298; –-i morfin 
1361; –-i pot 1366; –-i raks 522; –-i 
reml 391, 540; –-i sükker 1900

dadı 1848
dâfi‘; –-i âlâm 1981; –-i zebîb 1481, 

1482; –-i zebîb serumu 1481
dâfi‘u't-taaffün 669, 712
Dagotino Efendi, Charles (Meclis-i Ke-

bîr-i Umûr-ı Sıhhiye A‘zâsı, Meclis 
Fransızca Kâtibi) 2159

dağ/dağlar 553, 949, 1129, 1528, 
1544, 1877, 1983; –demiri/demir-
leri 1542, 2097; –hammâmı 847, 
hammâmı 850; –havâsı 1135, 2049; 
–kaplıcası (Fransa'da) 864; –millet-
leri 1109; –seyyâhı/seyyâhları 1099, 
1100; –tepeleri 1125

dağlama 1543; –ameliyâtı 1542
dağlamak 1467
dağlılar 1876
dahâme-i kalb (yürek büyümesi) 1731
dâhilî tabîb 1440, 2168
Dâhiliye Nezâreti 102, 107, 110, 124, 

147, 606, 614, 821, 822, 823, 975, 
1572, 1643

dahk 1253; –-i sardûnî 1247
dakîk 368
dalak (tıhâl) 63, 396, 525, 551, 757, 

832, 1497, 1498, 1499
dalgıçlar 265
Dalmadiko Bey, Dr. Binbaşı (Balat'da 

Musevî Hastahânesi Sertabîbi) 1853
damak 956, 958, 1947
damar/damarlar 254, 513, 555, 653, 

737, 939, 953, 1050, 1101, 1124, 
1125, 1127, 1177, 1178, 1179, 1185, 
1190, 1201, 1226, 1228, 1229, 
1312, 1313, 1333, 1370, 1380, 
1381, 1399, 1684, 1722, 1724, 
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1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 
1730, 1731, 1733, 1904, 1947, 
1969; –bozuklukları 1537; –hasta-
lığı/hastalıkları 1223, 1226, 1466, 
1694; –şebekesi 1396

damla 50, 530, 531, 1189, 1497
dana 129, 132, 133, 134, 143, 144, 

155, 368, 398, 405, 1909; –başı 
408; –bezi 408; –dili 408; –eti 369, 
381, 411, 1197, 1673; –eti suyu 
129; –ızgarası 406; –kanı 407; –
mi‘desi 407; –paçası 408

Danimarka 662, 744, 750, 1271, 1482, 
1530

Dânişnâme (İbn Sina'nın) 1170
Danon Yako Efendi (Aydın'da Tire 

Belediye Tabîbi) 980
dantela 1846, 2054
Danyau (Fransa'da vilâdiyûn-ı meşhû-

reden) 1440
Danzig likörü 394
daphnia pulex 640
darabân-ı kalb 209
d'Aranco (Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâ-

ne'nin mi‘mârlarından) 1066
darb-ı mesel 410, 934, 1245, 1553, 

1771, 1774, 1796, 1800
darbuka 897
dârçîn 379; –tozu 379
darı 368, 370, 1765
darter 365
Dârülaceze 115, 116, 117, 624, 626, 

627, 882, 1288, 1641, 1642, 1643; 
–operatörü 1768; –sertabîbi 211, 
759, 1291

Dârü'l-akâkîr 1068
Dârülameliyât 87, 108, 125, 126, 590, 

621, 671
Dârülemân 181, 626
Dârülfen 124
Dârülfeyz-i âlî 580, 582

Dârülfünûn 672, 1276, 1559, 1670, 
1772, 1879, 1881; –Kimyâ-yı Tahlî-
li ve Hayâtî muʻallimi 2107; –-ı 
Şâhâne Nebâtât muʻallimi 1799; –-ı 
Tıbbî (Fransa'da) 1958

Dârülhadîs 80, 577
Dârülhayr 924, 1073, 1074, 1075; –

binâsı 26
Dârülkelb Ameliyâthânesi müdürü 126
Dârülkeşfiyât 108, 109
Dârülkütüb 1289
Dârülmemât 181
Dârülmuʻallimîn mektebi 1866
Dârü'l-Ulûm-ı Hikemiye / Dârü'l-Ulû-

mi'l-Hikemiye-i Osmaniye 81, 580, 
591

Dârüssıhha 180, 627
Dârü's-sınâ‘a 1143, 1144
Darüşşafaka 1074; –Mekteb-i Âlîsi 

1074
Dârüşşifâlar 941, 943
Dârütta‘lîm-i sanâyi‘ 117
Dârüttedâvî 109, 139, 163, 233, 1133
Darwin 923
daturin 242
dâü'l-bühr 1103
dâü'l-cümûd 327, 328, 329; –-ı nevmî 

328
dâü'l-efrenc 143, 200, 625; –-i irsî 143
dâü'l-fîl 907
Dâü'l-Hafr (Mustafa Münif Paşa'nın) 

195, 770
dâü'l-hanâzir 143
Dâülkelb 124; –ameliyâthâneleri 87, 

124, 125, 586, 590, 1638; –Ame-
liyâthânesi müdürü 169; –dersi 
97; –illeti 139; –Şu‘besi 597; –Te-
dâvîhânesi 621, 622, 1636, 1638; 
–tedâvîsi 124; –ve Bakteriyoloji 
Ameliyâthânesi 124

dâü'z-zerka 189
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da‘vâ vekîlleri 1276
Davey Bensiyon Efendi (Kula Kazâsı 

Beledî Tabîbi) 2175
David (Hukemâ-i mütekaddimeden) 

924
davul 894, 896, 897, 898, 934; –takımı 

901
dazlaklar 2106
de Chamber (Meşhûr tabîb) 1369
de Croisir (Paris'de Hasta Çocuklar 

Hastahânesi tabîblerinden) 1969
de Croix, Mösyö (Paris'de Tütünün 

Sûisti‘mâli Aleyhindeki Meclis Reî-
si) 270, 271

de Corna, Dr. 1378
de Gaulle, Prens 227
de la Cour, Dr. (Fransa Sefîr Vekîli) 

1571
de la Roche 1113
de Paul (Fransız Akademisi'nde Fenn-i 

Vilâde Mu‘allimi) 1440
de Rebini (Dağ seyyâhlarından) 1099
de Salm, Dr. Kont (Kuduz üzerinde 

çalışan) 1528
debbâğhâne 1411; –müdürü 1210
Debre Sancağı (Manastır'da) 2167
Dedeağaç 630, 984, 1574, 2163
def‘;–-i hâcet 1245, 1332, 1353, 1455, 

1829, 1912, 2005; –-i netânet-i 
cevf-i fem 289; –-i netânet-i esnân 
289; –-i netânet-i fem 289; –-i ta‘af-
fün 1444, 1808; –-i tabî‘î 1202

def‘u't-taaffün 951
defin tezkeresi 1087
defne yaprağı 380
değirmi abani 352, 354
değirmilikler 2033
dekolte esvâb 2045
dekstrin 371, 414, 1943
Delapeche (Fransa'da vilâdiyûn-ı meş-

hûreden) 1365, 1440

Delbet (Fransız doktor) 1928
delk 1988
Della Suda Faik Paşa, Ferîk (Mekteb-i 

Tıbbiye-i Şâhâne Serîriyât-ı Dâhili-
ye Muʻallimi) 856, 860, 863; (Mek-
teb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Kimyâ-yı 
Uzvî Mu‘allimi ve Bâb-ı Ser‘askerî 
Eczâ-yı Tıbbiye Müddehiri) 284, 
897, 1466, 2103

Delvine Beledî tabîbi 2166
dem 356, 396, 412, 634, 646, 758, 814, 

833, 921, 1029, 1228, 1724, 1726, 
1727, 1729, 1730, 1731, 1733, 
1776, 1897, 1912, 2010, 2046, 
2081; –-i hayz 2046; –-i mütebevvil 
1179

demevî 50, 205, 206, 207, 239, 296, 
340, 518, 530, 708, 1099, 1497; –
mizâc 40, 64, 496, 552

demir 253, 359, 373, 376, 704, 1109, 
1185, 1203, 1338, 1416, 1417, 
1483, 1672; –çerçeveler 1066; –di-
rekler 1416; –kablar 1449, 1458, 
1494; –karyola 1325; –pasları 1454; 
–putreller 1066; –sobalar 74, 574

Demirci; –Belediye tabîbi 980; –Kazâ-
sı Beledî Tabîbi 1581, 2175

demirciler 704, 732
demircilik 1074, 1075
demirhâne amelesi 1226
demirhindi 486
Demirhisar; –Beledî tabîbi 1575, 2165; 

–Kazâsı Beledî tabîbi 985
Demirkapı 84, 85, 586, 587, 589
Demokritos (Roma ileri gelenlerinden) 

1942
Démolins (meşâhîr-i etıbbâdan) 42
deniz 409, 411, 480, 481, 823, 848, 

1114, 1115, 1125, 1149, 1157, 
1158, 1164, 1413, 1475, 1892; –
aygırları 1883; –balığı/balıkları 
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409, 411; –banyosu/banyoları 265, 
511, 515, 516, 517, 518, 521, 522, 
705, 1305, 1714, 2047; –çamları 
848; –hammâmı/hammâmları 64, 
514, 521, 552, 1846; –hastahâneleri 
1156; –havâsı 511, 512, 518, 519, 
521, 522, 1115, 1116; –hayvânâtı 
1222; –hayvânları 1216; –kadayıfı 
726; –kenârları 1486, 1713, 2049; 
–sâhili 1145; –sevâhili 1409; –suyu 
386, 511, 512, 515, 516, 519, 811, 
911, 1483, 2050; –tutması 386, 911, 
912; –tuzu 911

Deniz Havâsı ve Hammâmları (Celâl 
İsmail'in) 705

Denizde Banyo, Su ile Tedâvî (Besim 
Ömer'in) 25, 198, 471, 775, 1024, 
1630

Denizli 980, 2176, 1581
Dennay (İngiliz Tabîbi) 2011
déontologie / deontoloji 343, 1764
derbeder 2055
dere 534, 636
derebeylik devri 2055
Dereboyu (İstanbul'da) 1159
derece-i harâret 38, 40, 71, 75, 78, 128, 

129, 134, 144,145, 311, 318, 333, 
334, 335, 336, 337, 348, 392, 493, 
496, 516, 521, 540, 541, 543, 544, 
571, 575, 639, 675, 708, 713, 783, 
814, 815, 862, 867, 868, 871, 872, 
876, 916, 920, 921, 922, 953, 1034, 
1077, 1100, 1104, 115, 1119, 1157, 
1239, 1242, 1300, 1304, 1315, 
1325, 1334, 1346, 1357, 1403, 
1429, 1430, 1431, 1432, 1448, 
1449, 1450, 1451, 1478, 1479, 
1690, 1698, 1824, 1826, 1877, 
1925, 1957, 1992, 2012, 2045, 
2046, 2061, 2071, 2075, 2094, 
2114, 2116

dere/dereler 704, 1154, 1158
deren 832, 936, 937, 940, 941, 950, 

1742, 1967
deri/deriler 213, 555, 776, 779, 906, 

920, 937, 956, 1114, 1118, 1130, 
1173, 1177, 1178, 1185, 1186, 
1304, 1312, 1313, 1314, 1335, 
1353, 1396, 1397, 1399, 1400, 
1401, 1402, 1405, 1423, 1446, 
1459, 1479, 1496, 1530, 1531, 
1540, 1678, 1718, 1745, 1829, 
1850, 1871, 1902, 1903, 1938, 
1963, 1967, 1969, 1975, 1977, 
1983, 2003, 2004, 2033, 2058, 
2096; –fabrikaları 1411; –hastalığı/
hastalıkları 1401, 2000; –kabarcık-
ları 142; –parçaları 1812; –siniri 
1953; –veremi 1744, 1988, 2097

Derne (Trablusgarb'da) 807
Ders Nezâret-i Behiyyesi 599
Dersaadet 28, 85, 111, 120, 124, 127, 

135, 139, 146, 147, 154, 156, 157, 
162, 451, 583, 584, 590, 599, 602, 
621, 623, 663, 666, 667, 823, 835, 
881, 882, 883, 888, 964, 990, 1045, 
1074, 1077, 1102, 1103, 1106, 
1107, 1119, 1120, 1309, 1346, 
1347, 1486, 1554, 2161; –ahâlîsi 
631; –Cem‘iyet-i Tıbbiyesi, bkz. 
Cem‘iyet-i Tıbbiye-i Şâhâne; –
Devâir-i Belediye Vefeyât İstatistik 
Cedveli 1345; –Kuduz Aşısı Ame-
liyâthânesi müdürü 1543; –mekâtibi 
şâkirdânı 692; –suları 124; –Telkîh-
hânesi 1638; –ve Bilâd-ı Selâse 
baytar müfettişi 148, 976, 1573, 
2160

dershâne/dershâneler 628, 686, 689, 
690, 691, 1680, 1822, 1867, 2014, 
2069

Dersim 1585
Derviş Bey, Kâimmakâm (Dârülaceze 
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Sertabîbi) 211, 759
Derviş Beyefendi/Paşa (Mekteb-i 

Tıbbiye-i Mülkiye'de Emrâz-ı 
Asabiye Mu‘allimi) 105, 618, 619, 
866, 1443, 2018; (Mekteb-i Tıbbi-
ye-i Mülkiye'de Emrâz-ı Dâhiliye 
Mu‘allim Mu‘âvini) 105; (Mekteb-i 
Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne'de Em-
râz-ı Hâriciye Mu‘allim Mu‘âvini) 
618

désoxygènation 1100
Despine, Lyonlu 698, 1885
Despot Hammâmı (Yalova dağ ham-

mâmında) 851, 856
dessâmeler 1230
destân 1995
destgâh 1651, 1806, 1876
destgere 654, 655, 659, 663
Dettweiler (Almanya etıbbâsından 

Brehmer'in şâkirdi) 941
devâ/devâlar 621, 1116, 1131, 1155, 

1157, 1168, 1176, 1255, 1259, 
1279, 1310, 1338, 1339, 1340, 
1358, 1367, 1380, 1381, 1464, 
1468, 1969, 1972

Devâir-i Belediye; –Heyʼet-i Sıhhiye 
müfettiş-i umûmîsi 110; –Heyʼet-i 
Sıhhiyesi 110; –Vefeyât Cedveli 
1475

devâiyûn 237
devâlî (evridenin kabarıp şişmesi) 1734
devâr (baş dönmesi) 268, 269; –-ı 

mi‘dî 515
devârü'l-üzn 267
deve/develer 155, 1527, 1883; –eti 

405; –sütü 1689; –tüyü 1406; –di-
keni 368, 375; –kuşu 1231

Develi Beledî tabîbi 1580, 2172
deverân 872, 1906, 2010; –u cevelân-ı 

dem 72; –-ı dem 53, 292, 333, 379, 
381, 517, 519, 533, 572, 872, 877, 

926, 1097, 1370, 1723, 1726, 1732, 
1734, 1860, 1900, 1943, 2032, 
2106; –-ı demevî-i cenîn 1330; –-ı 
muhîtî-i verîdî 1734; –ı nesgî 1469; 
–-ı şarî 517; –-ı verîdî 1189

devler 766
Devlet-i Aliyye 155, 156
devre-i tefrîh 2016
devr; –-i iştidâdlar 1967; –-i tefrîh 

1531, 1532
Deycke, Dr. (Robert Rieder'in mu‘âvi-

ni) 91, 596
dezenfeksiyon 625, 799, 811
dezenfekte 810, 811, 813, 1720, 2011
dıhâme-i kalb 259
diastase 414
dibidiken 390, 539
Dickens, Charles 1550
Dickson, Dr. (İngiltere Sefîr Vekîli, 

Meclis-i Umûr-ı Sıhhiye'ye devâm 
eden düvel-i ecnebiye meʼmûru) 
154

Dieppe limanı 2090
Dieulafoy, Dr. (Besim Ömer'in hocası) 

1238, 2136
difteri 113, 386, 670, 828, 835, 956, 

958, 960, 1939, 1959, 1970, 1998, 
2011; –difteri basilleri 129, 130; –
mikrobları 130; –serumu 109, 451, 
624, 835, 881; –toksini 132

difteriya 39, 495
digitalis 242
Dijon İ‘dâdîsi (Fransa'da) 1440
Dika Efendi (Avrupa'ya gönderilen 

Osmanlı tabîblerinden) 589
dîk-ı nefes 1103, 1370, 1500
dikiş 1390; –makinesi 1302, 1394; –

ta‘lîmi 1643
Dikran Acemyan Beyefendi, Kehhâl 

Mîralay (Haydarpaşa ve Haseki 
Hastahânelerine meʼmûr) 231, 796, 
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1454, 1929
Dikran Simon Efendi (Kayseri Beledi-

ye Hastahâne Tabîb-i Sanîsi) 979, 
1580, 2172

dil/diller 790, 957, 1458, 1958, 2076; 
–bağı 1206; –balığı 368, 411; –
çekmek 791

dilencilik 1640
dilsiz/dilsizler 1281, 1282, 1285, 1286; 

–mektebleri 1286
dilsizlik 1281, 1661
dimâğ 1947, 1951, 1952, 1953, 1958, 

1975, 1976, 1981, 1982, 2006, 
2010, 2078; –hastalığı 202

dimâğî-i şevkî 932
Dimestokal Efendi (Avrupa'ya gönderi-

len Osmanlı tabîblerinden) 589
Dimitraki Yosefaki Efendi (Burhaniye 

Beledî Tabîbî) 2171
Dimitri Dilaveridi Efendi (İçel'de 

Merkez Belediye Tabîbi) 981, 1582, 
2177

Dimitri Lazari Efendi (Kaş Beledî Ta-
bîbi) 2172

Dimitri Saridis Efendi (Muş'da Merkez 
Belediye Tabîbi) 982

Dimitri Yorgiyadi Efendi (Edremid 
Tabîbi) 978; (Gönen Beledî Tabîbî) 
1578, 2171

Dimosten Poliharon Efendi (Ayvacık 
Kazâsı Beledî Tabîbi) 989, 1588

Dioskorid 1528
diploma/diplomalar 82, 84, 100, 102, 

103, 165, 177, 300, 306, 582, 587, 
596, 602, 612, 614, 615, 821, 1275, 
1276, 1547, 1556; –harcı 103; –
kâtibi 607n14

diplomat 2150
Dirhemsiz Bekir (Bir tür zeybek) 896
diş/dişler 287, 288, 289, 290, 291, 296, 

319, 338, 360, 370, 373, 375, 417, 

437, 521, 665, 696, 708, 760, 761, 
768, 769, 780, 824, 889, 913, 942, 
957, 1192, 1193, 1194, 1219, 1220, 
1226, 1350, 1458, 1495, 1534, 
1535, 1537, 1779n11, 1829, 1837, 
1847, 1900, 1977, 2048, 2076, 
2083, 2128; –ağrısı/ağrıları 566, 
1975; –aşısı 2129; –çıkarması 1462; 
–çürümesi 386, 565, 566, 2048; 
–etleri 291, 506, 1350; –fırçaları 
291, 1459; –gıcırdaması 318; –Has-
talıkları tabîbi 283; –Hastalıkları 
tabîb-i mütehassısı 876; –iksîrleri 
379; –kökleri 919; –sancıları 270; 
–suyu/suları 292, 1458, 2048; –sür-
mesi 768; –sürümü 319; –tabîbi 
292; –tabîb-i mütehassısı 1490, 
2097; –tozu/tozları 289, 291, 292, 
913, 1945

dişçi 919
dişçilik 164, 590, 2129; –san‘atı 85
dişi balıklar 409
Dişlerin Hıfz-ı Sıhhati (Besim Ömer'in) 

25, 198, 471, 775, 1024, 1192n10, 
1630, 1847n18, 2129n33

dîvân-ı mücevvezeler 2057
Divanyolu (İstanbul Sultanahmed'de) 

228, 275, 308, 332, 472, 505, 685, 
747, 881, 990

Divriği Kazâsı Beledî tabîbi 1583
diyabet 878, 1158
diyabetis 365
diyabetisli 365
diyakod şurûbu 726
Diyarbekir 823, 1071, 1638; –Vilâyeti 

982, 1584
diyastaz 1195, 1868
Diyeperis, Dr. 271
diyoptri 687
dizanteri 385, 392, 404, 413, 565, 

1455, 2016; –basili 1778
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dizanterya-yı müntin 828
Dizbağı nişânı (İngiltere'nin) 1308
dizlik 901
doğum 953, 954, 955
Doğururken ve Doğurdukdan Sonra 

(Besim Ömer'in) 1630, 2110n31
Dohl, Von (Petersburg Sarây-ı İmpara-

torîsi etıbbâsından) 1931
doktor/doktorlar 60, 90, 224, 305, 185, 

277, 279, 297, 422, 423, 425, 428, 
432, 436, 437, 587, 595, 665, 805, 
1227, 1273, 1274, 1279, 1281, 
1482, 1687, 1706, 1737, 1739, 
1756, 1789, 1837, 1864, 2066, 
2077, 2078, 2079, 2106, 2134, 2143

doktor imtihânı/imtihânları 100, 101; 
–şâkirdânı 83

doktora 1550; –imtihânı/imtihânları 
102, 598, 602, 612, 613, 614

doktorluk 82, 582, 584; –risâle-i im-
tihâniyesi 1438

Dokuzuncu Dâire 148; –-i Belediye 
882; –-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi 
1570, 2158

dolâb illeti 365
Dolabderesi 1632
dolama 311, 324, 325
Dole (Fransa'da) 1210
domates 376, 378, 1845
domino 943
domuz/domuzlar 1205, 1206, 1207, 

1527; –eti 1204; –sucuğu 838; –
yavrusu 368

don [soğuk hava] 348, 349, 357, 719, 
1414, 2061

Don César de Bazan 510
dondurma 388, 920, 921, 922, 1093, 

1300
Donem?! (Fransız doktor) 1828
donma 78, 544, 567, 1129, 1130
Doria, Rosya (Roma etıbbâsından) 948

Doyen (Paris'de meşhûr cerrâhlardan) 
912, 1311, 1312, 1315, 1923, 1924, 
1925, 1926, 1927, 1928; –coccusu 
1923; –mikrobları 1926

döğülmüş süt 1696
Decaisne, Dr. 922
dökme soba 574
döl 1717; –yetişdirme 1271
Dördüncü Dâire 148; –Heyʼet-i Sıhhi-

yesi 151; –-i Belediye (İstanbul'da) 
882; –-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi 
1569, 2157

dört başlı bir çocuk 1472
döşek 1454, 1455
Draç (İşkodra'da) 986, 1576, 2167
Dragon Alâyı (Fransa'da Nancy'de) 

2143
Drama (Selanik'de) 985, 1575, 2165
dramlar 1974
Drepanum (Karamürsel) 850
Dresd Belediye Meclisi 1510
Dresden 625, 810
Droz, Gustave 1248
Du Bois-Reymond 1343
duba 2089, 2090
Dublin 73, 573
Dubois, Dr. Raphaël (Paris Mekteb-i 

Tıbbiyesi muʻallimîn-i meşhûresin-
den) 746, 1057, 1271, 1288, 1914, 
1915

Dubreuil, Dr. 1699, 1700
Ducas 1247, 1255
Ducca Paşa (Meclis-i Kebîr-i Umûr-ı 

Sıhhiye A‘zâsı, Karantinalar Müfet-
tiş-i Umûmîsi) 1570, 2159

Duclaux, Emile (Pasteur Dârülame-
liyâtı Müdürü) 748; (Pasteur'ün yar-
dımcılarından) 1124, 1210, 1866, 
1867, 1868

dûd 1207; –-ı dem 907; –-ı kebed 
1039; –-ı medîne 412, 1039; –-ı 
mükeyyes 1205, 1206, 1207
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dudak/dudaklar 957, 1108, 1252, 1281, 
1282, 1285, 1938, 1964

duhân 272, 274, 275
dul/dullar 1652, 2142
Duma (Suriye'de) 988; –Kazâsı Beledi-

ye tabîbi 1587
Duma fils 278
durgun sular 1410, 1507
During Paşa 610, 622 (Mekteb-i Tıbbi-

ye-i Şâhâne'de Emrâz-ı Cildiye ve 
Efrenciye Muʻallimi) 97, 98, 611, 
626, 1887

Duster 1558
duş/duşlar 238, 515, 517, 519, 859, 

867, 869, 872, 873, 877, 1404, 
1714, 1753, 1846, 2004, 2047

duşhâneler 520
Duteau Sokağı (Paris'de) 1868
duvak 353, 358
Duval, Matmazel (Fransız şarkıcı) 

1736
düğün teşrîfâtı 893
dülgerler 502
dürr-i nâb 2129
Dürûs-ı Hayât-ı Beşeriye (Mîrlivâ Şa-

kir Beyefendi'nin) 209, 757
Düstûr 155, 165
Düstûr (Hekîm Tokadlı Mustafa ibn 

Ahmed'in) 1068
Düstûr-ı Edviye ve İlm-i Nebâtât (Dr. 

Bernard'ın) 82, 582
Düstûrü'l-Vesim fî Tıbbi'l-Cedîd 

ve'l-Kadîm (Abbas Vesim Efen-
di'nin) 961

düşkünlük 1967
düvel; –-i ecnebiye 1571; –-i Mu‘azza-

ma 1295; –-i mütehâbbe murahhas-
ları 625

düz (bir çeşit içki) 1055
Düzce 626; –Belediye tabîbi 1583, 

2177
Dybowski, Dr. 1695

E
ebe/ebeler 84, 187, 188, 299, 300, 301, 

304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 
312, 313, 315, 356, 416, 598, 833, 
951, 952, 1318, 1321, 1323, 1325, 
1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 
1333, 1350, 1389, 1391, 1392, 
1395, 1835, 2069, 2112, 2116, 
2119; –görücülüğü 1319; –hanım 
1332, 1333, 1335, 1389, 1390; –
hekîm 1332; –hekîmi/hekîmleri 
955, 1318, 1325, 1329, 1389; –in-
tihâbı 1319; –iskemlesi 1267; –ka-
dın/kadınlar 1392, 1402; –muʻalli-
mi 772, 775; –sınıfı 713; –şâkirdânı 
2069; –taslakları 304, 306, 1389, 
1716, 1789

ebegümeci 946
Ebelere Öğütlerim (Besim Ömer'in) 

1630
ebelik 34, 299, 300, 584, 599, 831, 

1321, 1395, 2117, 2118, 2119; –el-
bisesi 1332

Ebelik, Doğurma ve Doğurtma (Besim 
Ömer'in) 1630, 2119n32

Eberth (Alman âlim) 636; –basili/basil-
leri 1485, 1487

ebher, bkz. şâhdamarı
ebhire-i merzagiye 63
ebkem 1281
Ebu Ali, bkz. İbn Sina
Ebu Cafer Ahmed 925
Ebu Cafer ibn Harun (İbn Rüşd'ün tıb-

daki üstâzı) 2040
Ebu Mahmud-ı Şirazî (Cürcan'ın en 

büyük ve muktedir erbâb-ı yesârın-
dan) 1167

Ebu Tufeyl (Endülüs meliklerinden 
el-Mehdi Yakub'un husûsî tabîbi) 
2040, 2041

Ebu Ubeyd-i Cürcanî (İbn Sina'nın 
refîki) 1167
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Ebubekir-i Râzî, bkz. Râzî
ebûcehil karpuzu 486
Ebu'l-Ferec (Müverrih) 1760
Ebu'l-Fida (Müverrih) 1669, 1762
Ebu'l-Kasım-ı Zehravî (Endülüs tabîb-

lerinden) 234, 2129
Ebu'l-Velid Muhammed (İbn Rüşd'ün 

büyük pederi) 2039
Ebusa‘d Tahaffuzhânesi 625
"Eclaircie" (Sully Prudhomme'un) 

1736
ecnebî hastahâneleri 2130
École Polytechnique şâkirdânı (Pa-

ris'de) 2143
Economidès, Dr. (Etıbbâ-yı mütevelli-

deden) 1856
eczâ 621, 630, 662, 822, 1490; –depo-

su 1064; –dolabı 1432;–-yı milhiye 
1116; –-yı tıbbiye 147

eczâcı/eczâcılar 83, 103, 118, 146, 162, 
185, 425, 436, 437, 486, 584, 615, 
990, 1083, 1085, 1542, 2145, 2176; 
–efendiler 162; –mektebleri 234; –
talebesi 103, 615; –ustabaşıları 910, 
2109, 2161

eczâcılık 165, 386, 585, 615, 1770; –
tahsîli 103

eczâhâne/eczâhâneler 62, 112, 119, 
121, 137, 139, 146, 149, 160, 162, 
238, 302, 436, 437, 550, 647, 828, 
882, 1064, 1083, 1087, 1511, 1553, 
1573, 1945, 1972, 1988, 2047, 
2146; –Heyʼet-i Teftîşiyesi 2161; –
müfettişi 210, 910, 1492, 2108

Eda Hanım (Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâ-
ne Mu‘âyenehânesi'ne devâm eden 
kâbileden) 99

edebî musâhabeler 1991
edebiyât 259, 798, 1166, 1768, 1865; 

–-ı tıbbiye 1462
Edhem Akif Bey, Dr. (Mekteb-i Tıbbi-

ye-i Şâhâne Serîriyât-ı Vilâdiye ve 
Tıb Kânûnu Mu‘âvini) 1858

Edhem Bey (Şehremâneti Birinci Dâi-
re-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi'nde 
görevli) 151, 1568, 2156

Edhem Efendi, Mülâzım (Şam Mek-
teb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhânesi 
Mekteb Eczâcısı) 2161

Edhem Pertev Bey (İstanbul Aksa-
ray'da eczâcı) 990

edimme (derinin beşeresi altında) 1396
Edinburg 1307; –Serîriyât-ı Cerrâhiye-

si 1307
Edirne 142, 630, 883; –Belediye tabî-

bi 1498; –etıbbâsı 2165; –Sıhhiye 
müfettişi 2163; –Vilâyeti 887, 983, 
1574, 2162

Edirnekapısı 1793
Edison (Fransız müellif) 249, 250
Edouard, Altıncı (İngiltere Kralı) 1237, 

1308
edrân 939, 940, 943, 1742
edrânü'r-riʼe 935, 940
Edremid; –Beledî tabîbî 2171; –Kazâsı 

Beledî tabîbi 1578; –tabîbi 978
edviye 87, 1245, 1256, 1380, 1476, 

1518; –-i hafiye 108; –-i müstahza-
ra 108, 567, 583

Edviye-i Basîta-i Fâ‘ile (Calinos'un) 
234

ef‘îler 1481
efâviye 360, 361, 378, 379, 381, 382, 

386
Eflâtun 962
Eflatun Kostantin Efendi (Tikveş 

Kazâsı Belediye Tabîbi) 2165
efrenc 614, 1993, 1994
efsûncular 1789
Efşene köyü (Buhara'da) 1167
egzama/egzamalar 207, 266, 1699, 

1700, 1827, 2108
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egzersiz 269
Eğin; –Beledî tabîbi 1584; –Belediye 

tabîbi 982
Eğirdir; –Beledî tabîbi 1579; –Belediye 

tabîbi 978
Eğridere 1574; –Beledî tabîbi 984, 

2162
Eğrikapı (İstanbul'da) 162
ehdâb-ı mütehezzize-i turuk-ı havâiye 

199
ehl; –-i hibre 276; –-i salîb 853
Ehrlich 1741
Eissen (Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 

Serîriyât-ı Mütenevvi‘a-i Ayniye 
Mu‘allimi) 97, 98, 610, 611

ekinokok 1207
ekîsâs-ı zülâliye 257
ekmek 194, 253, 274, 338, 361, 362, 

365, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 
389, 414, 429, 433, 1187, 1188, 
1191, 1195, 1199, 1221, 1222, 
1401, 1483, 1845, 1935, 1942, 
1945; –içi 683; –kabuğu 870; –râyi-
hası 371

ekmekçi/ekmekçiler 373, 1798, 1836, 
1902, 1935

Ekonomidis, Mösyö (Etıbbâ-yı müvel-
lideden) 1320

Ekrem Bey (Eczâcı) 990
ekşi 379, 382, 385, 386, 388, 392, 405, 

414, 541, 1689, 1690, 1691, 1692, 
1693, 1696, 1944, 2087

ekşili 2004
ekşilik 372, 384, 387, 392, 565, 1899
ekşimsi 372, 375
ekşimtırak 378, 392
ekûl 1731
ekyâs-ı azm 256
el 2064, 2076; –cânlısı 2118; –fırçası 

1328; –kemikleri 2094; –titremesi 
513

el-Cezire 1669, 1670

elektrik 249, 250, 251, 532, 533, 865, 
869, 874, 1133, 1228, 1417, 1472, 
1698, 1977, 1982, 1986, 1988, 
2089, 2090, 2092, 2094, 2095; –kı-
vılcımları 2089; –lambası/lambaları 
530, 690, 1986, 1987, 2123; –ma-
kinesi 251; –menbaʻı 1986; –telleri 
1893, 1904

elemler 1391
Elénie, Madam (İltisâk-ı mafsala müb-

telâ olan) 223, 224
elense (Güleşte bir oyun) 963, 965
el-Hâlis (Câbir ibn Hayyan'ın) 1672
el-Hâvî (Râzî'nin) 1765
el-Hikmetü'ş-Şarkıye (İbn Sina'nın) 

1169
Elinopolis, bkz. Helenopolis
el-Kânûn, bkz. Kânûn (İbn Sina'nın)
el-Kimyâ (Câbir ibn Hayyan'ın) 1672
el-kuhl 1047
ellerin çatlamaması 75
elma 368, 369, 384, 393, 836, 837, 

1567, 1703, 2087; –şarâbı 382, 384
elmacıklar 1252, 1349
Elmalı; –Beledî tabîbi 1579, 2172; 

–Belediye tabîbi 979; –suyu (İstan-
bul Anadoluhisarı'nda) 413, 632, 
633, 1037

el-Mansûr Billah (Endülüs meliklerin-
den) 2041

elmâs 2006, 2094
el-Meʼmûn (Abbasi Halifesi) 1670
elyâf 503; –-ı adaliye-i muhattıta 199; 

–-ı asabiye 199; –-ı melsâ 199; –-ı 
nesc-i munzam 199

Elyas Matar Beyefendi/Efendi/Paşa, 
Ferîk (Avrupa'ya gönderilen Os-
manlı tabîblerinden) 589; (Bahriye 
Merkez Hastahânesi Emrâz-ı Ayni-
ye Tabîbi) 1453, 1926; (Mekteb-i 
Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne Hıfz-ı 
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Sıhhat Mu‘allimi) 105, 617, 1284, 
1568, 1788; (Şehremâneti'nde 
Heyʼet-i Sıhhiye A‘zâsı) 150; (Şeh-
remâneti'nde Hıfzıssıhha Komisyo-
nu A‘zâsı) 969, 2155

em‘â 286, 288, 389, 401, 405, 487, 
559, 807, 870, 873, 913, 1514, 
1912; –usârâtı 1193; –yorgunluğu 
395

Emced Efendi (Şehremâneti Beşinci 
Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiye-
si'nde görevli) 1569

Emerson (Tabî‘iyyûndan) 903
Emevî Devleti 234
Emile Lorant, Dr. (Nikotizm kitâbının 

müellifi) 271
Emin Beyefendi (Kurenâ-yı Şeh-

riyârî'den) 1041
Emin Şerif Paşa, Mîrlivâ (Humbarahâ-

ne Hastahânesi Sertabîbi ve Teftîş-i 
İnsânî Komisyonu Aʻzâsı) 757, 
1787

Emine Hanım (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Mu‘âyenehânesi'ne devâm 
eden kâbileden) 99

Emine Hanım, Kasımpaşalı (Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şâhâne Mu‘âyenehâne-
si'nde kâbile) 611

Eminönü (İstanbul'da) 162, 1338
Emirza Efendi, Dr. (Fransız Hastahâne-

si etıbbâsından) 1856
emlâh 395, 404, 641, 1116, 1483, 

1487, 1516, 1973; –billûrları 1137; 
–-ı kilsiye 940, 1226; –-ı ma‘deniye 
1035

Emlâk-ı Hümâyûn 624; –sermühendisi 
419, 856

emliha 332, 370, 391, 516, 519, 539, 
540, 636, 637, 863; –-i kilsiye 737; 
–-i ma‘deniye 413; –-i tartariye 395

emrâz 36, 39, 50, 53, 54, 62, 75, 77, 

79, 81, 82, 115, 530, 534, 535, 
675; –tohumları 76; –ve Serîriyât-ı 
Ayniye dersi 97; –ve Serîriyât-ı Ay-
niye mu‘allimi 231; –ve Serîriyât-ı 
Üzniye dersi 97; –ve Serîriyât-ı 
Üzniye ve Hancereviye mu‘allimi 
240; –-emrâz-ı asabiye 331, 618, 
1289, 2136; –-ı Asabiye dersi 97, 
105, 610, 866, 1443, 2018; –-ı 
Asabiye mütehassısı/mütehassısları 
294, 865, 1443, 1446, 1447, 2018; 
–-ı ayniye 1289; –-ı Ayniye mu‘alli-
mi 189, 693, 795; –-ı batniye 1234; 
–-ı bevliye 377, 2131; –-ı cerrâ-
hiye 166; –-ı Cerrâhiye muʻallim 
mu‘âvini 2097; –-ı cihâz-ı teneffüsî 
2131; –-ı cildiye 41, 240, 333, 377, 
391, 392, 540, 1998; –-ı Cildiye ve 
Efrenciye mu‘allimi 204, 273, 626; 
–-ı dâhiliye 82, 137, 138, 166, 231, 
618; –-ı Dâhiliye dersi 97, 105, 106; 
–-ı Dâhiliye mu‘allimi 168, 695, 
1746; –-ı Dâhiliye mütehassısîni 
704; –-ı Dâhiliye müteveggılîni 
703; –-ı Dâhiliye ve Etfâl mu‘al-
limi 232; –-ı Dâhiliye ve Hâriciye 
597; –-ı dereniye 2131; –-ı etfâl 
317, 318, 511, 518, 1696, 1789, 
1881, ; –-ı Etfâl dersi 97, 106, 618; 
–-ı etfâl kitâbı 197, 774; –-ı Etfâl 
mu‘allimi 255; –-ı Etfâl mütehas-
sısları 319; –-ı Ekâlîm ve Menâtık-ı 
Hârre Mektebi (Londra'da) 1500; 
–-ı evveliye 39; –-ı hâdde 396; –-ı 
hâriciye 137, 138, 618, 1979; –-ı 
Hâriciye dersi 97, 105, 106; –-ı 
Hâriciye mu‘allim mu‘âvini 195; 
–-ı Hâriciye mu‘allimi 178, 181, 
720, 1240; –-ı Hâriciye mu‘allim-i 
sânîsi 180; –-ı Hâriciye Mu‘allim-
liği 1554; –-ı ihtikâniye 1227; –-ı 
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iltihâbiye 62; –-ı indifâiye 2154; 
–-ı intâniye 1038, 2099; –-ı intâ-
niye târîhi 1529; –-ı irsiye 376; –-ı 
istîlâiye 1421; –-ı istiskâiye 392; –-ı 
kalbiye 211, 259; –-ı kesîre 37; –-ı 
kilyeviye 2131; –-ı mefâsıl 257; –-ı 
mi‘âiye 287; –-ı mi‘deviye 287; –-ı 
muhtelife 36, 39; –-ı muz‘ife 399; 
–-ı müstevliye 38, 39, 40, 63, 156, 
1420; –-ı müstevliye-i nezleviye 
1108; –-ı müz‘ice 239; –-ı müzmine 
38, 207, 397; –-ı nifâsiyet 1440; 
–-ı nisâ 304, 305, 1389, 1982; –-ı 
riʼeviye 1152; –-ı sadriye 372; –-ı 
sâriye 109, 149, 156, 189, 228, 413, 
905, 1079, 1420, 1421, 1453, 2089, 
2153; –-ı sayfiye 39; –-ı şiryâniye 
1226; –-ı tenâsül-i nisâ 304; –-ı te-
neffüsiye 77; –-ı umûmiye 2043; –-ı 
Umûmiye dersi 96, 105, 609, 617; 
–-ı Umûmiye mu‘allimi 169, 698; 
–-ı üzniye 261, 265; –-ı Üzniye ve 
Hancereviye mu‘allimi 240, 824; 
–-ı Üzniye ve Hancereviye müte-
hassısı 241, 826, 1379; –-ı Üzniye 
ve Hancereviye tabîbi 825, 1383; 
–-ı Üzniye ve Hancereviye tabîb-i 
mütehassısı 241; –-ı vahîme 79; –-ı 
vahîmiye 413; –-ı vebâiye 1077, 
1079; –-ı zühreviye 1973

Emrâz-ı Dâhiliye (Ferîk Feyzullah 
Paşa'nın Strümpell'den tercümesi) 
168, 695

Emrâz-ı Dâhiliye (Nafiz Paşa'nın Nie-
meber'den tercümesi) 169

Emrâz-ı Dâhiliye (Nafiz Paşa'nın Tar-
dieu'den tercümesi) 169, 698

Emrâz-ı Etfâl (Nafiz Paşa'nın Despine 
- Picot'dan tercümesi) 169, 698

Emrâz-ı Hâriciye (Mîrlivâ Hayreddin 
Paşa'nın Moynac'dan tercümesi) 

178, 720
Emrâz-ı Nisâ (Besim Ömer'in Luta-

ud'dan tercümesi) 25, 197, 471, 
774, 1024, 1630

Emrâz-ı Umûmiye (Nafiz Paşa'nın Hal-
lopeau'dan tercümesi) 169, 698

Emrâz-ı Umûmiye-i Cerrâhiye (Ahmed 
Hilmi Paşa'nın) 606

emr-i mesnûn-ı hitân 1435
emzice 206, 207, 579; –-i erba‘a 205; 

–-i tâliye 206
emzik/emzikler 232, 337, 1154, 1354, 

1355, 1357, 1358, 1707, 1818, 
1819, 1821, 2077; –şişesi 416, 481, 
728, 1356

emzikli kadınlar 244
emzirme 1355, 1395, 1817, 1819, 

1821, 1834
Emzirme, Çocuk (Besim Ömer'in) 198, 

775
emzirmek 1354, 1462, 1837, 1838
enbûbe/enbûbeler 134, 144, 378, 379, 

382, 383; –-i hazmiye 382, 1819
encere (Sonbahârda bataklıklardan ta-

sa‘ud u tebahhur etmekde olan) 62
Encümen-i Dâniş (Fransa'da) 1529; –-i 

Dâniş 1759; –-i Dâniş-i Tıb 1288; 
–-i Dâniş-i Tıbbî (Paris'de) 637

Encümen-i Tıb (Fransa'da) 2098
endol 1960
Endülüs 1759, 2039, 2040, 2042; –cer-

râhîni 2129; –etıbbâsı 2129; –mülû-
ku 2040

enf 939; –epitelyuması 1887
enfiye 270, 276; –tiryâkisi 276
engerek 1481
enginar 40, 368, 375, 496, 1223, 1845
enînler 1555
en-Necât (İbn Sina'nın) 1169
ense 963, 2050
ensice 47, 190, 199, 214, 225, 255, 



2228

257, 302, 359, 361, 363, 366, 391, 
395, 412, 539, 1115, 1126, 1142, 
1185, 1202, 1380, 1511, 1915; –-i 
lenfâviye 1891; –-i şibh-i lenfâviye 
1891

entâri 349, 357, 2057
entârilik kumaş 1323
entern (talebe mu‘âvin) 2136
enzife (kan akması) 37, 310, 493, 700
eozin 846
eozinofil 1741
Ephtiboulis, Dr. (Fransa Hastahânesi 

etıbbâsından) 1217, 1751
epidemi 935
Episepsis Pylopythia 850
epitelyuma 1885, 1887, 1888, 1889, 

1890, 1891
Erasmus (Felemenk hukemâsından) 

1256
Erba‘în 66, 68
erbita-i arîza 877
Erdek; –Beledî tabîbî 2171; –Kazâsı 

Beledî tabîbi 1578; –tabîbi 978
Ereğli 626; –Belediye tabîbi (Bolu'da) 

1583, 2177; –Belediye tabîbi (Kon-
ya'da) 978; –Kazâsı Beledî tabîbî 
(Konya'da) 1579, 2171

Erenburg, Mösyö 1109
Erenköyü (İstanbul'da) 162, 1150, 

1157, 1159
Ergani 982, 1584
ergenlik 1401
Ergiri (Yanya'da) 986, 1576, 2166
ergotin 1329
erguvanî; –çivid mahlûlü 1328; –kah-

kaha 1702
erguvanlar 486
erhâm-ı lîfiye 1393
erik 368, 392, 486, 1701, 1845
erkân kürkleri 2057
erkek balıklar 409

Ermeni 367, 1694; –cemâ‘ati 163; –
Hastahânesi (İstanbul Yedikule'de) 
631

Ertuğrul (Hüdavendigâr Vilâyeti'nde) 
1578, 2170

Erzincan 1584, 1635, 1636, 1638
Erzurum 823, 884; –Sıhhiye müfettişi 

1515, 2173; –Vilâyeti 887, 982, 
1584

Esad Arif Bey (Şehremâneti'nde Ye-
dinci Dâire Heyʼet-i Sıhhiye Reîsi) 
159, 152

Esad Bey/Beyefendi, Ferîk 1643, 
(Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Emrâz ve Serîriyât-ı Ayniye Muʻal-
limi, Cem‘iyet-i Tıbbiye-i Mülkiye 
Aʻzâsı, Dârülaceze ve Hamidiye Et-
fâl Hastahânesi Göz Tabîbi) 88, 97, 
147, 189, 231, 592, 610, 693, 796, 
974, 1065, 1309, 1310, 1457, 1571, 
1641, 1927; (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Mülkiye-i Şâhâne'de Tıb Kânûnu 
Mu‘allim Mu‘âvini) 106, 618

Esad Bey, Tabîb (Şehremâneti'nde 
Heyʼet-i Sıhhiye Müfettişi) 970, 
2156

Esad bin Sadeddin (Şa‘ir) 275
Esad Feyzi Efendi, Yüzbaşı (Mekteb-i 

Tıbbiye-i Şâhâne'de Hikmet-i Ta-
bî‘iye Mu‘allim Mu‘âvini) 95, 259, 
608, 1564, 1565

Esad Necib (Şair) 635
Esad Şerefeddin Bey/Efendi, Kolağa-

sı (Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i 
Şâhâne'de İlm-i Nebâtât Mu‘allim 
Mu‘âvini) 95, 104, 617; (Mekâti-
b-i Tıbbiye-i Şâhâne İlm-i Nebâtât 
Muʻallim Mu‘âvini ve Dârülfünûn-ı 
Şâhâne Nebâtât Mu‘allimi) 608, 
1799

esamm 532
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esâtîr 924
esâtize 1305
Escorial Kilisesi 2042
eser-i felsefî 1558
Eski Mısrîlerde Frengi (Dr. Zambako 

Paşa'nın Fransızca eseri) 170, 699
eski rom 397
Eskimo/Eskimolar 1187, 1188, 1883, 

2081
Eskişehir; –Beledî tabîbi 1578, 2170; 

–tabîbi 977
Eskülâb 234 (Eski Yunan'da tabâbet 

ilâhı) 233
esmâr-ı sadriye 726
esmer 1523
Esmeryan Efendi, Kehhâl Dr. 797, 

1454, 1929
Espero Krevokiros Efendi (Cezayir-i 

Bahr-ı Sefid'de Merkez Belediye 
Tabîbi) 983, 1582, 2176

esrâr 237, 1987
Essen kasabası (Almanya'da) 1651
Estarhus Yovanidi Efendi (Biga Kazâsı 

Beledî Tabîbi) 1588
estetik 892
Estil Yordan Efendi (Kırkağaç Kazâsı 

Beledî Tabîbi) 2175
esvâb sepeti 1328
eşʻâr 926
eşek 1956; –eti 405
eşekarısı 903, 908, 909
eşi‘a-i kimyeviye-i ziyâiye 1132
Eşil Ekilayidis Efendi (Karesi'de Bur-

haniye Tabîbi) 978
Eşref Ruşen Bey (Berlin'e gönderilen 

Osmanlı hekîmlerinden) 597
Eşref Süleyman Beyefendi/Efendi, Dr. 

(Adana Sıhhiye Müfettişi) 970, 981, 
1514, 1582, 2176

eş-Şifâ, bkz. Şifâ (İbn Sina'nın)
et 53, 231, 304, 324, 338, 359, 361, 

362, 364, 365, 366, 369, 374, 375, 
381, 382, 386, 395, 398, 399, 405, 
406, 407, 408, 409, 410, 416, 534, 
837, 937, 946, 1135, 1185, 1187, 
1188, 1191, 1193, 1196, 1197, 
1204, 1207, 1208, 1216, 1217, 
1218, 1219, 1220, 1222, 1224, 
1225, 1226, 1227, 1245, 1252, 
1308, 1313, 1363, 1368, 1386, 
1391, 1495, 1511, 1675, 1723, 
1842, 1844, 1870, 1883, 1884, 
1902, 1913, 2023, 2049, 2080, 
2082, 2083, 2124; –haşlaması 381; 
–hulâsası 369; –iksîrleri 1218; –kı-
zartması 942; –parçası 1205; –sa-
latası 382; –sineği hortumu 1999; 
–sucukları 1208; –suyu/suları 129, 
130, 302, 520, 802, 814, 816, 917, 
946, 1186, 1200, 1203, 1244, 1331, 
1540, 1673, 1675, 1693, 1710, 
1844, 1923, 1925; –usâresi 369; –
yemekleri 406; –zârları 838

et‘ime 74
etek 1510; –bezi 353, 354, 355, 358
eter 323, 754, 790, 1329, 1741, 1977, 

2114; –râyihası 384
etfâl hastahâneleri 1881
etıbbâ 26, 27, 40, 64, 80, 82, 83, 84, 

85, 86, 89, 91, 98, 100, 101, 107, 
108, 109, 110, 111, 129, 137, 146, 
147, 148, 153, 155, 157, 158, 159, 
160, 164, 166, 176, 222, 224, 236, 
238, 239, 241, 243, 244, 245, 246, 
254, 255, 295, 301, 302, 304, 305, 
307, 308, 318, 319, 320, 322, 343, 
360, 363, 378, 386, 387, 388, 395, 
411, 415, 416, 417, 418, 427, 428, 
429, 433, 438, 451, 473, 474, 479, 
482, 487, 496, 498, 518, 520, 552, 
565, 577, 579, 581, 582, 584, 586, 
587, 588, 589, 590, 593, 594, 596, 
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598, 599, 602, 611, 612, 613, 619, 
622, 623, 625, 627, 628, 658, 666, 
667, 669, 671, 682, 683, 684, 700, 
701, 711, 712, 735, 753, 763, 764, 
772, 773, 786, 796, 798, 806, 808, 
813, 817, 818, 826, 829, 832, 835, 
848, 850, 854, 856, 859, 876, 877, 
882, 905, 906, 912, 913, 918, 920, 
924, 926, 941, 947, 948, 949, 961, 
972, 974, 975, 977, 1033, 1050, 
1052, 1056, 1067, 1068, 1070, 
1071, 1072, 1085, 1086, 1087, 
1095, 1101, 1114, 1128, 1136, 
1139, 1160, 1166, 1171, 1184, 1197, 
1208, 1218, 1226, 1228, 1234, 
1235, 1237, 1238, 1240, 1241, 
1244, 1245, 1248, 1253, 1255, 
1256, 1263, 1270, 1272, 1276, 
1279, 1290, 1303, 1304, 1308, 
1310, 1316, 1320, 1324, 1337, 
1338, 1342, 1343, 1362, 1363, 
1364, 1366, 1368, 1373, 1377, 
1388, 1427, 1428, 1433, 1436, 
1441, 1466, 1472, 1483, 1487, 
1500, 1508, 1510, 1511, 1527, 
1545, 1550, 1552, 1554, 1561, 
1563, 1565, 1570, 1572, 1637, 
1638, 1641, 1662, 1689, 1695, 
1696, 1699, 1703, 1704, 1705, 
1710, 1726, 1744, 1754, 1757, 
1759, 1761, 1762, 1765, 1766, 
1770, 1771, 1772, 1775, 1779n11, 
1783, 1785, 1790, 1793, 1813, 
1822, 1827, 1829, 1853, 1855, 
1859, 1868, 1881, 1883, 1885, 
1886, 1891, 1893, 1899, 1921, 
1924, 1938, 1946, 1959, 1966, 
1968, 1969, 1971, 1973, 1977, 
1979, 1982, 1991, 1998, 2011, 
2013, 2014, 2015, 2017, 2032, 
2066, 2072, 2073, 2076, 2078, 

2079, 2084, 2102, 2108, 2113, 
2120, 2127, 2129, 2132, 2133, 
2134, 2150, 2156, 2158; –dâiresi 
1065, 1066; –mu‘âyenehâneleri 
1394, 1427; –-yı askeriye 149; –-yı 
mülkiye 149; –-yı Osmaniye 1553

Etienne Tonda Efendi (Fransızca 
Muhâberât Evrâk Meʼmûru) 2160

etnoğrafi fenni 893
etüv/etüvler 109, 120, 625, 639, 669, 

1332, 1450, 1454, 1457, 1458, 
1695, 2003; –dâireleri (Hamidiye 
Etfâl Hastahânesi'nde) 114; –maki-
neleri 128, 138, 1450; –odası 128

etyaran 324
Eugene, Dr. 912
ev; –hayvânları 1531; –hekîmi 1394
ev‘iye 254, 1730, 1731, 1981; –has-

talıkları 221; –-i demeviye 1189, 
1725; –-i demeviye-i sagîre 190n11; 
–-i dimâğiye 1732; –-i keylusiye 
398; –-i şa‘riye 872, 190n11, 1726, 
1729; –-i şa‘riye-i demeviye 199, 
–-i şiryâniye 1731

Evalambos Yovakim (Gazze Beledî 
Tabîbi) 1589

evcâʻ 922; –-ı batn 339; –-ı kebediye 
404; –-ı batniye 909; –-ı rahmiye 
1982; –-ı tevlîdiye 1982

Evliyâ Hüseyin Bey, bkz. Hüseyin 
Remzi Bey

evrâm 1888, 1890, 1891, 1923, 1927, 
1935; –-ı habîse 1891

evride (siyâh kan damarları) 815, 919, 
1726, 1729, 1734

evtâr 253, 325; –-ı arîza (et zârları) 838
exercice de la médecine 343
"Ey Gâzîler!" (Millî bestelerimizden) 

929
Eyfel Kulesi 1819
eytâm 1073, 1074; –-ı askeriye 1074
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Eyüb (İstanbul'da) 629, 1793; –tepeleri 
1157

Eyüb Mehmed Efendi (Sandıklı Beledî 
Tabîbî) 2170; (Vulçıtrın Beledî Ta-
bîbi) 2166

Eyüb Necmeddin Efendi (Kerkük Mer-
kez Beledî Tabîbi) 1585

Eyübsultan 162
ezhâr 726
ezik 325
Ezine Kazâsı Beledî tabîbi 989
ezme 389

F
Fabrika/fabrikalar 634, 647, 655, 678, 

686, 822, 9481123, 1140, 1141, 
1142, 1143, 1148, 1256, 1410, 
1426, 1493, 1651, 1697, 1712, 
1750, 1811, 1813, 1876, 1883, 
1894, 1945, 1996, 2088; –ameleleri 
269, 662; –ocakları 1646

fagosit 939
fagositoz (ekl-i hücre) 1478, 1740
fâhişeler 830, 1303
fahmiyet 1337, 1483; –-i kils 1675
Fahreddin Salih Efendi (Denizli'de Ka-

raağaç Beledî Tabîbi) 1581, 2176; 
(Denizli'de Saray Belediye Tabîbi) 
980

Fahri Bey/Beyefendi, Mîralây (Avru-
pa'ya gönderilen Osmanlı hekîmle-
rinden) 592; (Hıfzıssıhha Komisyo-
nu Reisi) 818; (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Mülkiye-i Şâhâne'de Müdâvât-ı 
Sıhhiye Mu‘allimi) 98, 106, 611, 
618, 1220; (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne'de Hıfz-ı Sıhhat Mu‘allim 
Mu‘âvini) 96, 609, 702

fahrî doktor 1307
Faik Hıram Efendi (Suriye'de Merkez 

Beledî Tabîbi) 988; (Hama Merkez 

Beledî Tabîbi) 1587
Faika Hanım (Mekteb-i Tıbbiye-i 

Şâhâne Mu‘âyenehânesi'ne devâm 
eden kâbileden) 99

fâiz 271, 1426, 1649, 1652
fakîr ekmeği 374
fakr-ı dem 1219, 1225, 1370, 1646, 

1722, 1730; –-i dimâğî 1981
fakrü'd-dem 47, 48, 73, 211, 240, 322, 

333, 365, 378, 385, 396, 415, 438, 
484, 489, 506, 516, 518, 522, 527, 
528, 573, 653, 686, 687, 877, 878, 
931, 1155, 1227, 2008, 2047; –-i 
amîk 518; –-i dimâğî 298, 366

fakrü'd-demliler 407
fâlcılar 766, 1350
Faller, Dr. (Avusturya Sefîr Vekîli, 

Meclis-i Kebîr-i Umûr-ı Sıhhi-
ye'ye devâm eden düvel-i ecnebiye 
meʼmûru) 2159

fanila 349, 358, 496, 509, 544, 573, 
1711, 1714, 1864, 2061; –yelek 
1454

Fano Paşa, Tabîb (Şehremâneti Hıf-
zıssıhha Komisyonu'nda Heyʼet-i 
Sıhhiye Müfettişi) 150, 970, 1568, 
2156

fânûs 386, 1110, 1877
fâre/fâreler 801, 802, 803, 811, 815, 

906, 1110, 1346, 1407, 1538, 1869, 
1870, 1883, 1884, 1993, 1995, 
1997, 2009, 2022, 2088, 2089, 
2090, 2096; –kulağı 1702; –leşi/leş-
leri 801; 805, 812; –ölüsü 801

Farisî 1548; –eş‘âr ve âsâr 1170
faro (Belçika birası) 414
Faroe adaları 1919
Fars 2052
fart; –-ı semâne 1731; –-ı şahm 1731
Fas 2040, 2041; –hâkimi 2040; –Kadı-

lığı 2041; –memâliki kadılığı 2040
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fasd 206, 363, 1218; –ameliyâtı 132; 
–ameliyesi 134

fasl-ı rebî‘ 52, 533
fassâdlar 1179
fasulye 253, 368, 373, 837, 1186, 1192, 

1222, 1225, 1845; –çorbası 837; –
kabuğu 1193; –suyu 683

Fatih (İstanbul'da) 990
Fatih Sultân Mehmed Hân 1068
Fatma Hanım (Mekteb-i Tıbbiye-i 

Şâhâne Mu‘âyenehânesi'ne devâm 
eden kâbileden) 99

Faure, Jules (Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâ-
ne'de Fransızca muʻallimi) 96, 609

Fauvel, Dr. (Cem‘iyet-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Reîsi) 159; (Fransa Sefâreti 
Tabîbi) 158; (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne'de İlm-i Emrâz-ı Dâhiliye 
Mu‘allimi Fransız hekîm) 586; (Os-
manlı tabâbetine hizmet eden meş-
hûr Fransız) 2020, 2022

faytonlar 880
Feç (Habeşistan'da bir kabîle) 1883
Fehim Efendi, Kolağası (Şehremâneti 

Onuncu Dâire-i Belediye Heyʼet-i 
Sıhhiyesi Reîsi) 153, 972, 1570, 
2158

Fehmi Rıza Bey/Efendi, Yüzbaşı 
(Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Kim-
yâ-yı Uzvî ve Fenn-i İspençiyârî 
Mu‘allim Mu‘âvini) 95, 608; (Mek-
teb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Kimyâ-yı 
Uzvî Muʻallimi) 2107

fekül 324, 325, 338, 362, 368; –lâpaları 
728

felâsife 2085
Felâtun 1661, 2039
felc 51, 175, 297, 332, 510, 518, 531, 

537, 736, 804, 1361, 1493, 1530, 
1533, 1536, 1537, 1538, 1544, 
1732, 1733, 1989; –-i ânî 509, 510; 

–-i esfel 1732; –-i nısf-ı tûlânî (kol 
ve bacağa inme) 1732, 1733; –-i 
tıflî 1958

felekiyât 1168
Felemenk 409, 744, 750, 1530, 1806; 

–balıkçıları 409; –hukemâsı 1256; 
–peyniri 401; –sefîr vekîli 155, 973, 
1571, 2159

felsefe 259, 1167, 1168, 1491, 1670, 
1757, 1759, 1761, 2039, 2040, 
2041, 2042; –-i tabâbet 2079

felsefî mebâhis 2042
felsefiyât 27, 474
fem 1247, 2011
fenasetin 1977
Fenerbahçe (İstanbul'da) 1160
Feneryolu (İstanbul'da) 1159
Fengüy Efendi (Çankırı Merkez Bele-

diye Tabîbi) 981
fenn; –-i Bakteriyoloji 643, 670; –-i 

Bakteriyoloji mütehassısı 263, 842; 
–-i bedâyi (estetik) 892; –-i cerrâhî 
648, 655, 669, 912, 918, 1776, 
1913, 2014, 2086, 2113; –-i Cer-
râhî Mektebi (Edinburg'da) 1307; 
–-i cerrâhî mütehassısları 918; –-i 
Cerrâhî-i Mecrûhîn 597; –-i ebdân 
82; –-i emrâz-ı tecrübiye 1475; –-i 
emrâz-ı umûmiye 1475; –-i Ensâc 
mu‘allimi 2162; –-i ictimâ‘î (sos-
yolocya) 891; –-i ispençiyârî 240, 
608, 1945; –-i ispençiyârî dersi 
2067; –-i İspençiyârî muʻallimi 
901; –-i İspençiyârî Şu‘besi 597; 
–-i kehhâlî mu‘allimi 88; –-i kıbâle 
598, 599, 618, 1547, 2069; –-i 
Kıbâle dersi 105, 610; –-i Kıbâle 
mu‘allim mu‘âvini 195, 771; –-i 
Kıbâle mu‘allimi 195, 317, 339, 
341, 770, 775; –-i kıbâle tahsîli 83; 
–-i Kıbâle ve Emrâz-ı Nisâ müte-
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hassısîni 875; –-i Kıbâle ve Serî-
riyât-ı Vilâdiye dersi 97; –-i Kıbâle 
ve Serîriyât-ı Vilâdiye ve Ebeler 
mu‘allimi 197; –-i kimyâ 89, 594, 
637, 868, 1671, 1672, 2093, 2108; 
–-i Menâfiʻu'l-A‘zâ muʻallimi 2162; 
–-i mikrobî (bakteriyoloji) 961; –-i 
musiki 923, 2122; –-i müdâvât 242; 
–-i Müdâvât muʻallimi 869; –-i 
tabâbet 587, 612; –-i tabakâtü'l-arz 
1482; –-i tahlîl-i kimyâî 865; –-i 
tedâvî 48, 83, 222, 232, 234, 235, 
236, 238, 239, 242, 245, 246, 390, 
539, 584, 918, 1919; –-i Tedâvî der-
si 814, 2067; –-i Tedâvî mu‘allimi 
1286; –-i Tedâvî ve Müfredât-ı Tıb 
dersi 96, 609; –-i Teşrîh 608, 609, 
779, 869, 2014; –-i Teşrîh dersi 95, 
96; –-i Teşrîh mu‘allim mu‘âvini 
192, 208, 213; –-i Teşrîh muʻallim 
mu‘âvini 754, 755, 760, 761; –-i 
teşrîh-i marazî 2008; –-i tıb 84, 587, 
599, 668, 878, 961; –-i vilâde 83, 
584, 1437, 1982; –-i Vilâde mu‘alli-
mi 1024, 1440

Fenn-i İspençiyârî (Mu‘allim Münir 
Bey'in) 1558

Fenn-i Kıbâle (Besim Ömer'in) 1270
Fenn-i Teşrîh (Mazhar Paşa'nın 

Jamin'den tercümesi) 209
fennî musâhabeler 1991
fenol 1448, 1452, 1453, 1473; –mahlû-

lü/mahlûlleri 1450, 1451, 1455
ferâceler 2057
Ferâʻine 2081
ferc 1387
Ferdinand Paşa, Ferîk 146; (Meclis-i 

Sıhhiye-i Umûmiye A‘zâsı) 148, 
975, 1572; (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne'de Hıfz-ı Sıhhat Mu‘allimi 
ve Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye Reî-

si) 1211, 1571; (Meclis-i Tıbbiye-i 
Mülkiye Reîsi) 974; (Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şâhâne'de Hıfzıssıhha 
Muʻallimi ve Meclis-i Tıbbiye-i 
Mülkiye Reîs-i Sânîsi) 96, 609, 697

Féré Ilıcası (Dedeağaç'da) 630
feres 405, 1854
Ferhad (Hikâye kahramanı) 604
Ferid Bey/Efendi (Mekteb-i Tıbbiye-i 

Mülkiye-i Şâhâne'de İlm-i Teşrîh 
Mu‘allim Mu‘âvini) 104, 617; 
(Mülkiye'den, Altıncı Dâire-i Bele-
diye Heyʼet-i Sıhhiyesi'nde) 2157

Ferid İbrahim Bey, Tabîb (Şehremâneti 
Bakteriyologu) 1568, 2156

Ferid Paşa (Konya Vâlîsi) 630
ferve 2057
fes 1509, 2101
fesâd; –-ı havâ 1120; –-ı mi‘â 39, 495; 

–-ı mi‘de 39, 495, 496
feth-i meyyit 717, 936, 1372, 1537
Fethi Tahsin Beyefendi/Efendi, Tabîb 

(Musul Sıhhiye Müfettişi) 1522, 
1585, 2178; (Van'da Merkez Beledi-
ye Tabîbi) 983

fetih 1234
fevagra 408
fevk; –-ı klor-ı hadîd 506; –-ı klor-ı 

sud-ı zeheb 1973; –-ı manganiyet -i 
potas mahlûlü 919

feylesof 214, 1167, 1920, 2041, 2055, 
2081

Feyzi Paşa, Ferîk, bkz. Feyzullah Paşa, 
Ferîk

Feyzullah Paşa, Ferîk (Avrupa'ya 
gönderilen Osmanlı tabîblerinden) 
589; (Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i 
Şâhâne'de Emrâz-ı Dâhiliye ve 
Serîriyât-ı Dâhiliye Mu‘allimi) 97, 
98, 105, 168,611, 618, 619, 622, 
695, 1210, 1746; (Mekteb-i Tıbbi-
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ye-i Şâhâne'de Emrâz-ı Dâhiliye ve 
Etfâl Mu‘allimi) 610, 818; (Şeh-
remâneti'nde Hıfzıssıhha Komisyo-
nu A‘zâsı) 150, 969, 1568, 2155

Feyzullah Hasan Efendi, bkz. Feyzul-
lah Paşa, Ferîk

Feyzullah Hasib Beyefendi (İşkodra 
Sıhhiye Müfettişi ve Merkez Tabî-
bi) 1498, 1576, 2164, 2167; (Kuşa-
dası Belediye Tabîbi) 980

fıçılar 1045, 1917
fındık 360, 368, 389, 390, 398, 539, 

848, 1701
Fındıklı (İstanbul'da) 162, 1632; –suyu 

1037
fırça/fırçalar 288, 289, 291, 1459, 

2047, 2114, 2116
fırın kebâbı 837
fırtına/fırtınalar 1097, 1099, 1152, 

1956, 1957
fıstık 393, 565
fıtâm 760, 762
fıtık 1350, 1977, 1980
fıtrat 1139, 1160, 1257, 1298, 1362, 

1372, 1385, 1427, 1513, 1514, 1520
fi‘l-i tahammuz 73
fibrin 405, 407
Ficher, Berlinli (Erbâb-ı himemden) 

1885
Figaro gazetesi 1736
Figuier, Louis (Hukemâ ve ulemâdan) 

360, 1768
Fikri Beyefendi/Paşa, Mîrlivâ (Bahri-

ye Hastahânesi Seroperatörü) 177, 
224, 721, 1236, 1764

fil/filler 638, 1162, 1230
fiʻl-i tahammuz 572
filâhat 716, 2081, 2099
Filat (Yanya'da) 986
filburnu 1703
fildişi 143, 820, 1176; –düğmeler 1545

file 406
filiz-i ma‘denî 2092
filoksera 678
Filorina Kazâsı Beledî tabîbi 987, 1576
Fine Champagne (Bir içki türü) 733
Finistère 1109
Finlandiya 744, 1880
Finley, Carlos (Havan'da icrâ-yı san‘at 

eden tabîb) 905
fino 1995
Finsen (Kopenhag Tıb Mektebi mu‘al-

limlerinden) 529, 1132, 1133, 1134, 
1919, 1920, 1921, 1987, 1988; –
Müessesesi (Kopenhag'da) 1131

fioravanti belsemi 728
firâş 1327; –-ı sefâlet 1325
Firid Efendi (Şehremâneti'nde Altıncı 

Dâire Heyʼet-i Sıhhiyesi'nden) 152
firkete 260, 266
Fisagores, Yunanî 1222
Fisagorissiyûn 1227
fiskalar 546, 567
fistân 1846
fistül 256
fişne suyu 844
fitiller 1314, 1393
Fiyoset?! (İngiliz Parlamentosu a‘zâ-

sından, Posta Müdürü) 1382
fizik 1169
fizyoloci 939
fizyolocya 890, 891
fizyoloji 90, 205, 212, 218, 225, 227, 

235, 304, 317, 390, 405, 538, 595, 
617, 868, 869, 1247, 1342, 1468, 
1868, 1912, 1921, 1958, 1985, 
2009, 2031, 2032, 2137; –ameliyât-
hânesi (Paris'de) 2032; –dersi 104, 
2069; –fenni 1897, 1901, 2122; –
mu‘allimi 209, 757, 791, 795, 2032; 
–ve Emrâz-ı Ayniye mu‘allimi 230

fizyolojist 1980
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Flaubert (Fransız hekîm) 1490
flegmon 311, 919, 2105; –-ı gılâf-ı 

kazîb 1179
Fleury, Dr. (Fransız hekîm) 277
flor 190
Floransa 798, 1822
Florence (Târîh-i Tabîî-i Ecsâm-ı Uzvi-

ye Muʻallimi) 2032
floriyetler 864
florür 863
flüor mürekkebâtı 1141
Foçatin; –Belediye tabîbi 980; –Kazâsı 

Beledî tabîbi 1580, 2173
fok 1883; –balıkları 2081
Folkman (Meşhûr cerrâhlardan) 1307
Fonssagrives (Hıfz-ı Sıhhat Mu‘allimi) 

372
Fontaine (Fransa Bahriye Sertabîbi, 

Mu‘allim) 1229
Fontenelle (Meşhûr felâsifeden) 2085
Foritinius Liçeti (İtalya hukemâsından) 

1931
formalin 2011
formol (formalin) mahlûlü 2030
Formulaire Thérapeutique (Avrupalıla-

rın neşrettikleri risâlelerden) 236
formül buhârı 811
Forster, Dr. 1739
fosfat 402, 990
fosfor 190, 243, 253, 364, 373, 376, 

402, 403, 408, 411, 546, 1185, 
1411, 1943, 2094, 2096

fosforiyet/fosforiyetler 391, 395, 414, 
540, 767, 1483, 1844; –emlâhı 
1483; –-i kils (kireç) 370, 371, 373, 
397, 767, 1675, 1681

fosforlanma 251, 252, 253
fosforlu; –tohum 409; –yağ 410
fotoğraf 1983, 2094
fotoğrafçılar 1946
fotoğrafhâneler 1985

fotoğrafya 2092
Fotyadis, Dr. (Mekteb-i Tıbbiye-i 

Şâhâne'de Emrâz-ı Üzniye ve Han-
cereviye Muʻallimi) 241, 825, 1379, 
1938

Fourneau (Fransız Kimyâger) 1980
Fournier, Dr. (Frengi mütehassısı) 201, 

203, 204, 1265, 1266
francala 338, 942, 946, 1845
François Efendi (Şehremâneti Yedinci 

Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi 
Reîsi) 152, 971, 1569, 2157

Frank (Röntgen şu‘â‘ı hakkında tedkîk-
lerde bulunan) 1889

Frankel, Dr. (Almanyalı) 948, 1994
Frankfurt 2007; –Dârülfünûnu 2007
Franklar 1942
Franklin (Meşhûr hekîm) 51, 531, 2048
Fransa 27, 34, 38, 53, 89, 108, 141, 

144, 215, 222, 235, 270, 271, 312, 
377, 386, 387, 390, 405, 410, 474, 
493, 498, 511, 512, 520, 533, 538, 
594, 622, 637, 662, 669, 671, 730, 
738, 741, 743, 746, 749, 782, 784, 
824, 833, 864, 872, 936, 944, 949, 
1051, 1053, 1057, 1101, 1182, 
1210, 1214, 1234, 1271, 1281, 
1286, 1289, 1290, 1292, 1293, 
1294, 1344, 1349, 1409, 1439, 
1475, 1476, 1482, 1489, 1490, 
1529, 1557, 1647, 1651, 1659, 
1664, 1665, 1666, 1667, 1695, 
1696, 1734, 1750, 1806, 1814, 
1815, 1816, 1820, 1821, 1822, 
1824, 1828, 1830, 1831, 1833, 
1834, 1866, 1868, 1880, 1881, 
1885, 1890, 1929, 1931, 1938, 
1971, 1972, 1980, 1987, 2013, 
2031, 2036, 2081, 2088, 2089, 
2090, 2091, 2098, 2099, 2122, 
2130, 2132; –Akademyası 337; –
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asabiyûn-ı meşhûresi 1050; –askeri 
509; –askerî tabîbleri 1377; –Bah-
riye Nezâreti 1376; –Bahriye serta-
bîbi 1229; –Cerrâhî Meclisi 1928; 
–cerrâhîni 2129; –Dâhiliye Nezâreti 
1476; –Dârülfünûn-ı Tıbbîsi nâzır-ı 
umûmîsi 634; –dârülfünûnları 1881; 
–devâir-i belediyesi 1666; –Devleti 
tebaʻası 586; –eâzımı 718; –En-
cümen-i Dânişi a‘zâsı 728, 2151; 
–Encümen-i Dâniş-i Tıbbî a‘zâ-i 
muhâbiri 170; –Encümen-i Dâniş-i 
Tıbbîsi 699, 963, 1307; –Encümen-i 
Dâniş-i Tıbbîsi a‘zâsı 790, 869; 
–Encümen-i Tıbbîsi a‘zâsı 1959; 
–Enstitüsü 2033; –erbâb-ı ihtisâ-
sı 1881; –erbâb-ı ilim ve kemâli 
1344; –etıbbâsı 1494, 1500, 1815; 
–etıbbâ-yı meşhûresi 937, 1647; –
etıbbâ-yı mütehassısîni 926; –fenn-i 
mikrob âlimleri 108; –fenn-i vilâde 
âlemi 1441; –Harbiye nâzırı 1376; 
–Hastahânesi etıbbâsı 1217, 1751; –
hukemâ-i meşhûresi 410; –hukemâ-
sı 1262n14, 1815; –Hükûmeti 1734; 
–Kimyâ Cem‘iyet-i Fenniyesi 1557; 
–köyleri 426; –kralı/kralları 434, 
1256; –kraliçeleri 1355; –meşâhîr-i 
cerrâhîni 1924; –meşâhîr-i etıbbâsı 
940; –muʻallimîn-i tıbbı 1735; –mu-
harrirîn-i meşhûresi 411; –müellifî-
ni 1292; –ordusu 644, 1377; –reîs-i 
hükûmeti 661, 1734; –Sefâreti tabî-
bi 158; –sefîr vekîli 155, 973, 1571, 
2159; –tabâbet-i askeriye cerîdesi 
1779; –tâbi‘iyeti 1296; –üdebâsı 
1815, 2035; –vükelâsı 1734

Fransa Cerîde-i Tıbbiye-i Askeriyesi 
1562

Fransalı/Fransalılar 793, 1659
Fransız 163, 220, 409, 417, 507, 658, 

731, 740, 745, 782, 963, 964, 1056, 
1259, 1296, 1666, 1800, 2020, 
2091; –Akademisi 1289, 1383, 
1439, 1440, 1441; –âlem-i fenni 
1901; –aleyhdârlığı 1343; –boy-
nu 432; –edebiyâtı 277; –etıbbâsı 
1344, 1885, 2023, 2036; –etıbbâ-yı 
askeriyesi 158, 1771; –gazeteleri 
1378; –hastabakıcıları 2069; –Has-
tahânesi (İstanbul Taksim'de) 163, 
882; –Hastahânesi etıbbâsı 1856; –
kadınları 1363; –kundağı 349, 350, 
351; –misyoner müessesât-ı tedrî-
siye ve tıbbiyeleri 1070; –müellif 
250, 741; –nesli 1659; –ordusu/
orduları 1805; –sıhhat-şinâsı 1051; 
–şarâbı 379; –tabâbeti 1442; –tabîb 
484; –ticâreti 1294; –ulemâ ve fu-
dalâsı 1344; –usûlü 348; –üdebâ-yı 
meşhûresi 727

Fransızca 55, 146, 158, 170, 177, 222, 
535, 589, 597, 608, 609, 699, 718, 
973, 1308, 1463n24, 1671, 1739, 
1766, 1756n9, 2134n36; –kitâb 
272n15; –Meclis kâtibi 154, 1571; 
–Muhâberât Evrâk meʼmûru 2160; 
–Muhâsebe müdürü 2160

Fredholm (İsveç ve Norveç Sefîr 
Vekîli, Meclis-i Umûr-ı Sıhhiye'ye 
devâm eden düvel-i ecnebiye 
meʼmûru) 154, 1571

Fregsisen, Wail (Londra'daki King's 
College Serîriyât-ı Cerrâhiyesi'nde 
mu‘allim) 1307

Fremy (Kimyâger) 1868
frengi 139, 168, 187, 200, 202, 203, 

204, 279, 821, 822, 1053, 1265, 
1266, 1268, 1461, 1466, 1636, 
1815, 1939, 1970, 1991, 1992, 
1993, 1994; –âsârı 1993; –aşısı 
1231; –çıbanı/çıbanları 1991, 202; 
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–çiçeği 1994; –Hastahânesi 626; –
Hastahânesi tabîbi 2177; –Hastahâ-
nesi tabîbi (Kırkkilise'de) 2162; –
hastalığı 953; –mikrobu/mikrobları 
200, 201, 1992, 1993; –mütehassısı/
mütehassısları 203, 1993; –tabîbi 
1577, 1578, 1582, 1584, 1588, 
2167, 2168, 2171, 2176; –virüsü 
1992, 1994

Frengi ve İzdivâc (Celâleddin Muhtar 
Bey'in Fournier'den tercümesi) 
1265n15, 1266

frengili/frengililer 202, 203, 1264, 
1265, 1266, 1992, 1994; –çocuklar 
202

frenk; –arpa çorbası 369; –güleşi 964, 
965, 966, 967, 968; –kündesi 967; –
usûlü 967; –üzümü 368, 388; –üzü-
mü şurûbu 51, 532, 541

Frenkçe 965
Frenkler 235, 322, 355, 482, 489, 523, 

536, 568, 967, 968, 1223
Fridman, Kimyâger Mösyö (Umûm 

eczâcılar ustabaşılarından) 856, 
860, 863, 910

Friedrich Wilhelm Dârülfünûn-ı As-
kerîsi (Hansdorf'da) 1508

frost 217
Fuad Bey (Mülkiye'den, İkinci Dâire-i 

Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi'nde 
görevli) 2156

Fuad Bey, Kâimmakâm (Bahriye 
Merkez Hastahânesi'nde operatör) 
1240, 1767; (Şehremâneti Altıncı 
Belediye Dâiresi'nde umûmhâne-
lere meʼmûr tabîblerden) 153, 972, 
1570, 2158; (Şehremâneti Onuncu 
Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiye-
si'nde görevli) 1570, 2158

Fuad İsmail Bey, Kâimmakâm (Sıhhiye 
Dâiresi Birinci Şu‘be Müdür Mu‘â-

vini) 1794
Fuad Süreyya Bey/Beyefendi/Paşa, 

Operatör (Cem‘iyet-i Tıbbiye-i 
Mülkiye Fahrî A‘zâsı) 147; (Mec-
lis-i Sıhhiye-i Umûmiye fahrî 
görevlisi) 148, 1572; (Meclis-i 
Tıbbiye-i Mülkiye A‘zâsı) 974, 975, 
1571; (Şifâ Hastahânesi Müessis 
ve Müdürü) 725; (Şifâ Hastahânesi 
Operatörü) 1237, 1764

fuhuş 282
fuhuşhâneler 280
fukâ‘ât-ı gaziye 862
fukarâ; –barometresi 1956; –hastahâ-

neleri 1562
fuksin 846
furfural 1053
Fusûl (İbn Sina'nın) 1167
Fusûs (Muhyiddin-i Arabî'nin) 1550
futbol 216
Fünûn; –Akademisi (Fransa'da) 1868; 

–-ı baytariye 2098; –-ı cerrâhiye 
583; –-ı edebiye 603; –-ı İslâmiye 
2039; –-ı ispençiyâriye 80, 83, 580, 
584; –-ı sıhhiye 627; –-ı tabî‘iye-i 
Osmaniye 1548; –-ı tıbbiye 80, 82, 
83, 85, 1071, 577, 580, 582, 583, 
584, 587, 588, 589, 600, 604, 614, 
620, 624, 627; –-ı tıbbiye tedrîsâtı 
602

füsha-i bîmâristân 1306
fütr-i zehebî-i kâzib 909
Füyujal (Müellif) 687

G
Gabouizzi, Napolili 949
Gaffky (Bakteriyolog) 2018
Gal memleketi 2053
galaktofor 1825
galaktoz 1943
Galata (İstanbul'da) 162, 255, 256, 
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785, 832, 834, 1430, 1431, 1631, 
1632; –Gümrüğü 149, 976; –Sarâyı 
80, 85, 578, 580, 580

galat-ı his 1976
galeyân 1824
Galib Ata Bey, Dr. (Mekteb-i Tıbbiye-i 

Mülkiye-i Şâhâne Serîriyât-ı Dâhili-
ye Muʻallim Mu‘âvini) 1755

Galib Bey, Kâimmakâm (Askerî Baytar 
Mektebi Mu‘allimi) 134

Galib Hakkı Efendi (Mekteb-i Tıb-
biye-i Mülkiye-i Şâhâne'de Ame-
liyât-ı Cerrâhiye Mu‘allim Mu‘âvi-
ni) 617

Galib Salih Efendi (Karahisar-ı Sâhib 
Merkez Belediye Tabîbi) 977

Galtier, Dr. 1528
Gamaliel (Odesa etıbbâsından) 1542
Gambetta, Mösyö (Fransa siyâsetçile-

rinden) 1234
gangren, bkz. kangren
Ganj; –havâlîsi 183; –kadınları 417, 

824
Gapoçi, Dr. (İspanya Sefîr Vekîli, 

Meclis-i Kebîr-i Umûr-ı Sıhhi-
ye'ye devâm eden düvel-i ecnebiye 
meʼmûru) 973, 1571, 2159

gar 948
Gara Durmuş (Bir tür zeybek) 896
garb 1363, 1437, 1688, 1697, 1813, 

1814, 1938, 2057; –erbâb-ı tefek-
kürü 2040; –hukemâsı 2039; –tarz-ı 
telebbüsü 2056

garbiyûn 1052
Garcia, Manuel (Hancerenin mu‘âye-

nesine muvaffak olan) 2120, 2121
gardiyan 1084, 1085; –yevmiyeleri 155
gard-malad 711, 712, 713; –şehâdetnâ-

mesi 713
gargara 288, 289, 2076
Garik (İngiliz pehlivan) 220

Garnier, Dr. (Fransa etıbbâsından) 
1494

Garos, Mösyö (Limonları bir kavak 
tahtası üstüne koyup üzerlerine bir 
fanus veya ağzı geniş bir şişe geçi-
rerek muhafaza usulünü bulan) 386

Gas-Soret (Tabîbe) 1367, 1373
gaseyân/gaseyânlar 386, 509, 909, 

920, 1111, 1127, 1235, 1239, 1315, 
1812, 1981

gasilhâne 161, 419, 1404
Gaspar Bey (Cem‘iyet-i Tıbbiye-i 

Şâhâne Reîsi) 159; (Mekteb-i Tıb-
biye-i Adliye-i Şâhâne'de mu‘allim) 
83, 583

gaşy 269, 500, 510, 871, 922, 1190, 
1981

Gaule memleketi 141
Gautier, Armand (Fransız Kimyâger) 

362, 1557, 2107
Gautier, Théophile (Fransa edîblerin-

den) 1135, 2035
Gavril Haralambo Efendi (Karesi'de 

Sındırgı Tabîbi) 978
gayakol 1467, 1980
gayr-ı irâdî 1285
gayrimüslim 103, 615
gaytân yakısı 1765
gaz/gazlar 335, 366, 381, 384, 516, 

1031, 1034, 1098, 1109, 1111, 
1423, 1141, 1371, 1410, 1411, 
1414, 1456, 1672, 1750, 1870, 
1872, 1918, 1919, 2059, 2088, 
2089, 2095; –depoları 1411; –hab-
becikleri (fukâ‘ât-ı gaziye) 862; 
–lambası 419; –-ı tenvîr 1813

Gazalî 809
Gazette Médicale dʼOrient 124n10
gazino/gazinolar 158, 734, 822, 930, 

1121, 1877, 1896
Gazların Temeyyu‘u (Berthelot'nun) 
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1489
Gaznevîler 1168
gazoz 541; –fabrikaları 822
Gazze Beledî tabîbi 1589
gebe/gebeler 299, 405, 739, 952, 955, 

1270, 1297, 1299, 1300, 1301, 
1302, 1303, 1304, 1305, 1318, 
1321, 1324, 1330, 1374, 1389, 
1437, 1663, 1692, 1694, 1854; –
mezârı 1437; –kadınlar 1387, 1519, 
2115

gebelik 308, 831, 1270, 1297, 1298, 
1299, 1300, 1301, 1303, 1316, 
1318, 1321, 1373, 1375, 1389, 
1390, 1519, 1854, 2111, 2112, 
2119, 2153; –kuşağı 1303, 1373

Gebelik ve Gebelikde Tedâbîr (Besim 
Ömer'in) 1024, 1297n17, 1321, 
1373, 1519, 1630, 1663n3, 1718n8

Geber, bkz. Câbir ibn Hayyan
Gebze; –Beledi tabîbi 1589, 2161; –

sevâhili 1486
gece; –kandîli 1802; –kundağı 1352; –

safâsı 1702; –uykusu 2005
Gedikpaşa (İstanbul'da) 109, 623, 835
Gediz tabîbi 977
geğirme 722, 1371
geğirmek/geyirmek 366, 377, 959
Gelibolu 895, 901, 984, 1574, 2163; –

Sancağı 883
gelin 1299
gelincik 1703; –çiçeği 844
gelincikçiler 1789
gemi/gemiler 783, 803, 810, 811, 931, 

1116, 1885, 1956, 2017, 2020, 
2025, 2026, 2088

Gemlik 909; –Kazâsı Beledî tabîbi 
1577, 2168; –tabîbi 977

Gençler İçin Jimnastik (Gutsmuths'un) 
215

Gençlere Nasîhat (Kâimmakâm Tevfik 

Vacid Bey'in) 210
gençlik 1522
genegerçek; –ağaçları 1505; –saksıları 

1505
Geneste ve Herscher 1458; –etüvleri 

1450
geniz 1932
Genoud, Dr. 1133
Geoffroy Saint-Hilaire (Hukemâdan) 

1216
gerdân 1938, 2033; –suyu 1710
gerden, bkz. gerdân
Gerede Beledî tabîbi 1583
gergedan 638, 928, 934
Gergeroğlu Konağı (İstanbul Has-

köy'de) 83, 587
gessler borusu 249
Gevgili Kazâsı Belediye tabîbi 1575, 

2165
geviş 1220
gevrek 1845
gevşeklik 1101
geyik 368, 1527; –boynuzu 814
Geyve Kazâsı Beledî tabîbi 989, 1588
gezinti; –mahalleri 1751; –yeri 1895
gıcık 727
gıcıklanmak 1975
gıdâ/gıdâlar 1185, 1187, 1188, 1191, 

1192, 1195, 1196, 1199, 1200, 
1201, 1202, 1205, 1208, 1225, 
1226, 1299, 1339, 1340, 1356, 1487

gıdıklanma 1252
gırtlak 959, 961, 1194, 1286, 1333, 

1380, 1538, 1863, 1871, 1878, 
1932, 1966; –adalâtı 1537; –borusu 
1329; –veremi 722

gışâ-i/gışâ-yı muhâtî 72, 383, 571, 877, 
939, 959, 1108, 1143, 1380, 1904; 
–-i rahm 1387; –-i riʼevî 1153

Giffard, Henry 163
Gilan Beledî tabîbi 2166
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Giresun Belediye tabîbi 983, 1585
Giro?!, Dr. (Toulouse Dârülfünûnu 

Hıfz-ı Sıhhat Mu‘allimi) 1366
Gironde (Fransa'da) 1294
Gladstone (İngiliz siyâsetçi) 1058, 

1910
Glasgow (İngiltere'de) 1307, 1426
glikojen 1891, 1898
gliser 341, 990
gliserin 75, 144, 145, 261, 575, 775, 

1329, 1925, 1992
glukoz 286, 371, 382, 414, 1943, 1944, 

1945, 2010
glüten 371, 374, 1186; –bisküvisi 990; 

–ekmeği 365, 990
Gocu Mustava / Koca Mustafa (Bir tür 

zeybek) 896
Goçlih?!, Profesör 2017
Gohier, Dr. (Kuduz Mütehassısı) 1528
golf oyunu 216
Golf-Stréam akıntısı 1957
Golvalar 2055
gonokok 279, 281, 282, 284, 1937
Gostivar Beledî tabîbi 1576, 2166
Gotier, Züğürt (Ehl-i Salîb orduları 

kumandanlarından) 853
göbek 338, 1239, 1328, 1332, 1333; –

bağırsağı 303, 312, 953, 954, 1330, 
1331, 1333; –taşı/taşları 1304, 1403

göbelek 1208
göçebelik 1146, 1149
göğüs 963, 965, 1128, 1229, 1248, 

1253, 1284, 1286, 1311, 1313, 
1325, 1366, 1368, 1369, 1370, 
1373, 1375, 1376, 1465, 1537, 
1538, 1723, 1804, 1858, 1859, 
1864, 1872, 1907, 1908, 1909, 
1993, 2023, 2044, 2050, 2051, 
2078; –çaprazı (güleşde bir oyun) 
965; –hastalığı/hastalıkları 1157, 
1158, 1404; –nezlesi/nezleleri 62, 

318, 550, 1128, 1139, 1159; –râhat-
sızlıkları 2004; –yelekleri 1303

Göksu (İstanbul Beykoz'da) 1159, 1161
göl 480, 534, 943, 1114, 1117, 1405, 

1408, 1410, 1413, 1488, 1507; –ba-
lıkları 1206; –kenârları 1495, 1499; 
–suları 1845

gömeç, bkz. petek
gömlek 348, 350, 352, 354, 357, 358, 

1304, 1453, 1455, 1509, 1864, 2061
Gönen; –Beledî tabîbî 2171; –Kazâsı 

Beledî Tabîbi 1578; –tabîbi 978
Gördes Kazâsı Beledî tabîbi 1581, 

2175
görenek 1160, 1318, 1358, 1361, 1389, 

2112, 1354, 1390
Görice (Manastır'da) 987, 1577, 2167; 

–Sancağı 885
gözler 318, 362, 489, 686, 688, 692, 

727, 873, 932, 1101, 1128, 1148, 
1178, 1207, 1226, 1247, 1252, 
1361, 1498, 1512, 1516, 1531, 
1535, 1555, 1760, 1811, 1913, 
1948, 1967, 2075, 2092; –ağrısı/
ağrıları 188, 207, 303, 905, 1308, 
1109; –banyosu 870; –çukurları 
1349; –emrâzı 112; –hastalığı/hasta-
lıkları 182, 183, 487, 862, 859, 878, 
1308; –hekîmleri 1381; –kamaş-
ması 1127; –kapağı/kapakları 328, 
1252, 1360, 1700; –kapakları şişleri 
2124; –kararması 500, 510, 1125; 
–pınarı 1964; –siniri 269; –yuvası 
1674; –za‘fı 1428

gözbebekler 1315
Göz –Gözlerin Hıfz-ı Sıhhati– (Besim 

Ömer'in) 25, 198, 471, 775, 1024, 
1630

gözlük 184, 186, 1987, 1256
gözlükçü 185
göztaşı mahlûlü 1088
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Göztepe; –menba‘ suyu 1034; –men-
ba‘ı 1036; –suyu 641, 1037

gözyaşı/gözyaşları 328, 932, 1247, 
1249, 1521

Grancher, Mu‘allim 1747
Grand-Palais (Paris'de) 1734, 1735
Granville (Paris'de) 1651
Gras (Sineklerin ayaklarında hastalık 

tohumlarını isbât eden) 905
gravyer peyniri 401, 1222
Graw (Dublin'de Mekteb-i Tıbbiye 

mu‘allimlerinden) 573
gréco-romaine (güleşin bir türü) 968
gregarinler 1922, 1923
Grehan?! (Fransız hekîm) 1101
Grétry (Musikişinâs) 934
Grifozyus Efendi (Bandırma Kazâsı 

Beledî Tabîbî) 1578, 2171
Grinyoviç (Tabîbe) 1367, 1374
grizu 1915
Gros warden kaplıcası (Macaristan'da) 

864
gubâr-ı tal‘ 1137
gudde/guddeler 283, 284, 332, 794, 

1195, 1199, 1200, 1202; –-i lisâniye 
1195; –-i nekfiye 1195; –-i taht-ı 
fekkiye 1195

Guérin, Alphonse (Meşhûr cerrâh) 178, 
720, 1976

gulfe/gulfeler 1173, 1174, 1176, 1177
gulyabânî 766, 2078
Gurebâ; –Hastahânesi/Hastahâneleri 

630, 977, 1635; –Hastahânesi ec-
zâcısı 1577, 2167; –Hastahânesi 
operatörü 1577, 2164; –Hastahânesi 
sertabîbi 818; –Hastahânesi tabîb-i 
evveli (Hüdavendigâr Vilâyeti'nde) 
2167; –Hastahânesi tabîb-i evveli 
1577, 1580; –Hastahânesi tabîb-i 
râbi‘i 1577; –Hastahânesi tabîb-i 
sâlisi 1577, 2167; –-yı Müslimîn 

Hastahâne tabîbi 1284; –-yı Müs-
limîn Hastahânesi 121, 122, 710; 
–-yı Müslimîn Hastahânesi etıbbâsı 
2099; –-yı Müslimîn Hastahânesi 
sertabîbi 1786, 1278; –-yı Müslimîn 
Hastahânesi tabîb-i sânîsi 211, 759, 
1788; –-yı Müslimîn ve Haseki 
Nisa Hastahânesi operatörü 1763

gûşa 725
gut 845
Guyon, Jean Casimir Félix (Fransız 

tabîblerinden) 1440
guzrûf (kıkırdak) 1673
gübre 1180, 1813, 2113
gübrelik 2030
güherçile 377, 1031, 1422, 1644, 1914
gül/güller 843, 1701, 1894, 1895; –balı 

1945; –hastalığı 905; –sirkesi 2074
Gül bayramı (Yahudilerin) 489
güleş 215, 216, 218, 219, 220, 962, 

964, 968; –ıstılâhâtı 219; –usûlleri 
219

güleşmek 214, 215
Gülhane 83, 91, 587, 596, 628; –Has-

tahânesi 91, 596, 597, 701, 724, 
875; –Hastahânesi Emrâz-ı Üzni-
ye mu‘allimi 1936; –Hastahânesi 
Serîriyât-ı Ayniye muʻallimi 1930; 
–Serîriyât Hastahânesi 596, 628, 
882, 1769; –Serîriyât Hastahânesi 
Emrâz-ı Asabiye muʻallimi 2021; –
Serîriyât Hastahânesi Heyʼet-i Ta‘lî-
miyesi 2029; –Serîriyât Hastahânesi 
mu‘allim ve müdürü 91

güllâc 1988, 2079
gülleler 1908
gülmek nevbeti 1254
gülsuyu 75, 575
gülücüler 1254
Gümrük 87, 89, 108, 110, 147, 591, 

594, 655, 740, 747, 786; –hammâl-
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ları 165; –Heyʼet-i Teftîşiye-i Sıh-
hiyesi 110; –şu‘beleri 654; –Tahlîl-
hânesi 1467, 1470, 1471, 1474, 
2103, 2106; –Tahlîlhânesi Sıhhiye 
müfettişi 1295

gümrükçüler 271
Gümülcine 984, 1574, 2162; –Sancağı 

883
gümüş 253, 1141, 1525, 1672, 1934, 

2100
Gümüşhacıköy 1584
Gümüşhane 983, 1585
Gümüşsuyu Hastahânesi 120; –etıbbâsı 

1795; –operatörü 179, 722, 1239, 
1766; –Hastahânesi sertabîbi 1788

Gündönümü fırtınası 66, 499
güneş; –banyosu 1985; –çarpması 505, 

1125, 1127, 1497; –hammâmları 
1985; –vurması 50, 509, 510, 530

günlük 233
gürbüz 1306, 1854
Gürcüler karyesi (Yalova kasabasında) 

847
Gürgenç şehri (Harezm'de) 1167
güveçler 364
güvercin 368, 960, 1170n5, 1527, 

1719, 1995, 1998; –difterisi 1998; 
–eti 408; –palazı 368

güzel; –avrat otu 242, 333; –yemiş 374

H
hab/hap 243, 426, 436, 806, 1339, 

1542, 1793, 1862, 1988, 2079, 2102
habbecik 1742
Habeşistan 1883
Habib Ressam Efendi (Bitlis Merkez 

Beledî Tabîbi) 1585
habîbî (bir milh-i mu‘tedilde münhal 

bir mâdde) 1741
habl 312, 313, 315
hac farîzası 1079

hacamât 303, 1095; –şişeleri 1528
hacer-i feylosofî 1973
Hacı Hanım (Mekteb-i Tıbbiye-i Mül-

kiye-i Şâhâne'de kâbile) 619
Haçik Kalost Efendi (Araç Belediye 

Tabîbi) 981
Haçin tabîbi 2177
Haçuze zırhlısı 1774
hâdd 519, 1960; –ve enfin epitelyuması 

1887
hadeka 1512, 1981
hades 2030
Hadi Faik Bey, Binbaşı Dr. (Mekteb-i 

Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne Kim-
yâ-yı Uzvî Muʻallimi) 1475, 2103

Hadice Sultân (Sultan II. Abdülha-
mid'in kızı) 111

hadîd 254, 364, 371, 375, 391, 402, 
539, 863

hadîdî 1222
hadîdü'l-mizâc 380
Haeckel, Dr. (Avusturya Sefîr Vekîli) 

973, 1550, 1571
hafakân 209, 211, 931, 1189; –-ı asabî 

210, 522; –-ı kalb 210
Haffkine, Dr. (Rus tabîb) 816; –aşısı 

816, 817
hâfıza 2006
Hafide Hanım (Mekteb-i Tıbbiye-i 

Şâhâne Mu‘âyenehânesi'ne devâm 
eden kâbileden) 99

Haga (Japon cerrâh) 1778
hakke 391
Hakkı Bey (Eczâcı) 990
Hakkı Bey (Jurnal Odası Başkâtibi) 

2160
Hakkı Bey, Ruscuklu Binbaşı (Bahriye 

etıbbâsından) 765, 1301, 1798
Hakkı İsmail Efendi (Çerkes Belediye 

Tabîbi) 981; (Kale-i Sultaniye'de 
frengi tabîbi) 1588

Haleb 235, 823, 885, 1071, 1406, 1411; 
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–Sıhhiye müfettişi 1518, 1551, 
2174; –Vilâyeti 887, 988, 1586

Haleb (Kıyâfet-i mahalliyemizden) 
2058

halecân-ı kalb 209
hâlet; –-i eşiʻa-nisârî 2092; –-i nez‘ 64, 

322, 333, 362, 430
half-i üzneyn 795
Halıcıoğlu (İstanbul'da) 162
halılar 1139, 1417, 2113
hâl-i meşkûk 39, 494
Haliç (İstanbul'da) 785, 1486
Halid Efendi, Tabîb Yüzbaşı (Şam 

Mekteb-i Tıbbiyesi'nde İlm-i Hay-
vânât Muʻallimi) 2162

Halid İzzet Bey (Hamidiye Etfâl Has-
tahânesi'nde cerrâh) 657

Halid Şazi Bey/Efendi, Kolağası (Be-
şinci Dâire'ye meʼmûr hıfzıssıhha 
müfettişi) 148, 1572; (Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şâhâne'de Ameliyât-ı Cer-
râhiye Mu‘allim Mu‘âvini ve Diş 
Hastalıkları Tabîb-i Mütehassısı) 
96, 283, 292, 609, 876, 1490, 2097; 
(Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'ye bağlı 
Hıfzıssıhha müfettişlerinden) 975, 
2160

Halil Edhem Beyefendi (İlmü'l-Arz 
Mu‘allimi) 1549

Halil Efendi (Beyrut Merkez Beledî 
Tabîbi) 989, 1587

Halil Hasan Efendi (Burdur Beledî 
Tabîbi) 1579; (Siroz Merkezi Beledî 
Tabîbi) 2165

Halil Hayık Efendi (Trablusşam'da 
Merkez Beledî Tabîbi) 989

Halil Hüsnü Efendi (Burdur Merkez 
Belediye Tabîbi) 978

Halil İbrahim Bey, Tabîb (Şehremâne-
ti'nde Hıfzıssıhha Komisyonu'nda 
Heyʼet-i Sıhhiye Müfettişi) 1568, 
2156

Halil, Adalı Kara (Pehlivan) 220
Halil, Pançooğlu (Pehlivan) 220
Halim Paşa, Mîrlivâ (Bâb-ı Vâlâ-yı 

Ser‘askerî Sıhhiye Dâiresi İkinci 
Şu‘be Müdürü) 1280, 1787; (Mek-
teb-i Tıbbiye-i Şâhâne'ye bağlı 
Hıfzıssıhha müfettişlerinden) 2160; 
(Yedinci Dâire'ye meʼmûr hıfzıssıh-
ha müfettişi) 148, 975, 1572

Halis Asım Efendi (Bağdad'da Birinci 
Dâire-i Belediyesi Tabîbi) 988; 
(Bodrum Hapishâne Tabîbi) 1581, 
2176

Halkalı Zirâ‘at Mektebi 1103, 1106, 
1119; –Çiftliği 134

Haller, Fizyolojist (İngiliz ulemâsın-
dan) 1226

Hallopeau, Dr. 698, 817
halmartan rüzgârı (İran'da) 1105
halter 1908
Halter, Dr. Hers 905
halvet 857, 859
Hama (Suriye'de) 988, 1208, 1587
hamaklar 1894
Hamburg 1134
Hamdi Bey (Şehzadebaşı'nda Vezneci-

ler'de eczâcı) 990
Hamdi Paşa, Ferîk (Avrupa'ya gön-

derilen Osmanlı hekîmlerinden) 
592; (Galata Gümrüğü'nde tahlîlât 
icrâsına meʼmûr) 149, 976, 1573; 
(Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i 
Şâhâne'de Bakteriyoloji Mu‘alli-
mi) 105, 618; (Mekâtib-i Tıbbiye-i 
Şâhâne'de Bakteriyoloji Muʻallimi) 
97, 818, 840, 1434, 2027

hâmız/hâmızlar 253, 371, 540, 863, 
865, 921, 1052, 1691, 1693; –klor-ı 
mâʼ 1697; –-ı azot (tîz-âb) 541, 
846, 1672; –-ı bevl (asid ürik) 
868, 1515, 2010; –-ı bor 324, 325; 
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–-ı bor mahlûlü 325, 1392, 1458, 
1459; –-ı botirik 399; –-ı fahm 359, 
1048, 1109, 1111, 1122, 1141, 1185, 
1339, 1396, 1397, 1811, 1870, 
1872, 1873, 1874, 1877, 1878, 
1906, 2010, 2058; –-ı fenik 41, 289, 
311, 312, 325, 497, 919; –-ı fenik 
mahlûlü 312, 920; –-ı fosfor 1337, 
1338; –-ı karbon 76, 198, 199, 371, 
413, 414, 480, 716, 812, 863, 864, 
873, 2088; –-ı karbon fukââtı 1696; 
–-ı karbon gazı 915; –-ı kâvî 1983; 
–-ı kibrît 541, 863; –-ı kibrîtî 811, 
1448, 1456, 2089, 2090; –-ı kibrîtî 
gazı 2088, 2089, 2090; –-ı kibrît-i 
mâʼ 863, 873; –-ı kiyânus 389; –-ı 
kiyanus-ı mâ’ 243; –-ı kiyânus-ı mâ’ 
438; –-ı klor-ı mâʼ, bkz. tuzruhu; 
–-ı leben 1213, 1690, 1691, 1693, 
1697; –-ı limon 386; –-ı pikrik 415, 
846; –-ı purisik 734; –-ı silisik 863; 
–-ı tartar (asid tartarik) 312, 1328, 
2029; –-ı temyîk 289

hâmızât 566, 1983; –-ı şahmiye-i 
mu‘attara 401; –-ı şedîde 1988

hâmızıyet 291, 375, 1690
hâmızî 375, 393, 394, 1925
Hamidabad (Konya'da) 978, 1579, 

2172
Hamidiye; –Belediye tabîbi (Bolu'da) 

981, 1583, 2177; –çeşmesi/çeşme-
leri 1026, 1043, 1044, 1632, 2153; 
–Etfâl Hastahâne-i Âlîsi 1887; –Et-
fâl Hastahâne-i Âlîsi etıbbâsı 1936, 
1939, 2072; –Etfâl Hastahâne-i Âlî-
si etıbbâ-yı fahriyesi 1554; –Etfâl 
Hastahâne-i Âlîsi sertabîbi 1336, 
1706; –Etfâl Hastahâne-i Âlîsi tabî-
b-i sânîsi 2071; –Etfâl Hastahânesi 
26, 111, 112, 113, 114, 241, 270, 
473, 615, 627, 657, 680, 827, 882, 

1044, 1336, 1382, 1559, 1635; 
–Etfâl Hastahânesi etıbbâsı 826, 
1379; –Etfâl Hastahânesi göz tabîbi 
1641; –Etfâl Hastahânesi sertabî-
bi 1427; –Hastahânesi (Bursa'da) 
1639; –Hastahânesi (Konya'da) 
629; –Hastahânesi tabîbi (Adana'da) 
2176; –Hastahânesi tabîb-i müvel-
lidi (Suriye'de) 1586; –Kazâsı (Si-
vas'da) 885; –Kazâsı Beledî tabîbi 
(Adana'da) 1582, 2176

Hamidiye Etfâl Hastahâne-i Âlîsi İsta-
tistik Mecmû‘ası 1887n24

hâmile 1270, 1298
hamîre 1935
haml 339, 1270, 1297, 1298, 1299, 

1304, 1305, 1318, 1324, 1387
hammâl 186, 784, 786, 931, 1405
hammâm/hammâmlar 119, 120, 160, 

230, 266, 281, 300, 303, 418, 420, 
520, 552, 628, 682, 784, 822, 830, 
848, 851, 852, 853, 855, 856, 857, 
858, 860, 861, 868, 879, 880, 1063, 
1066, 1304, 1321, 1335, 1401, 
1402, 1403, 1404, 1753, 1965, 
1985, 2075; –anası/anaları 1335, 
1350, 1403, 1716; –harâbesi 872; –
hizmetçileri 830; –işkenceleri 1402; 
–müsteʼciri 881; –ustaları 164, 165; 
–-ı mari 399, 1824

hammâmcılar 830
Hammâmsuyu vâdîsi (Yalova kasaba-

sında) 847
Hammer Târîhi 853
hamr 370, 557, 747, 1047, 1056
hamsi 411
Hamsîn 68, 562; –rüzgârı (Mısır'da) 

1105
hamur; –işleri 2049; –tatlıları 2049
Hamursuz Bayramı (Pasah) 482
Hamza Efe (Bir tür zeybek) 896
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hân/hânlar 1423, 1645, 2154
hancere 77, 721, 1253, 2120, 2122, 

2123; –adalâtı 1253; –borusu 1333; 
–emrâzı mütehassısları 2122; –il-
tihâbât-ı müzminesi 878

Hanekin Tahaffuzhânesi (İran hudû-
dunda) 625

Hanri İvof Efendi (Büyükçekmece 
Kazâsı Beledî Tabîbi) 989

Hansdorf 1508
Hansen, Dr. 1968; –basili 1968
Hantar İstepan Efendi (Demirci Kazâsı 

Beledî Tabîbi) 2175; (İskilib Beledî 
Tabîbi) 1580

Hantar Simon Efendi (Mekteb-i Tıbbi-
ye-i Mülkiye-i Şâhâne'de Fransızca 
Mu‘allimi) 616

Hapil Parsih Efendi (Tavas Beledî Ta-
bîbi) 2176

hapis 1971
hapishâne 118, 1421
Haralambos Grigoryadis Efendi 

(Çarşamba Belediye Tabîbi) 983; 
(Merzifon Beledî Tabîbi) 1584

harâret 494, 495, 505, 510, 513, 514, 
516, 517, 520, 521, 527, 528, 532, 
534, 540, 541, 544, 546, 548, 550, 
551, 565, 567, 571, 575, 622, 639, 
645, 675, 709, 719, 726, 727, 763, 
778, 783, 790, 803, 804, 807, 814, 
816, 830, 859, 862, 867, 868, 870, 
871, 872, 873, 876, 879, 903, 915, 
916, 920, 921, 922, 953, 956, 960, 
1239, 1242, 1255, 1300, 1304, 
1314, 1315, 1325, 1334, 1346, 
1357, 1378, 1398, 1399, 1403, 
1408, 1416, 1429, 1431, 1432, 
1448, 1449, 1450, 1451, 1462, 
1467, 1478, 1496, 1512, 1550, 
1660, 1690, 1698, 1711, 1800, 
1824, 1826, 1863, 1864, 1872, 

1877, 1884, 1898, 1911, 1913, 
1915, 1925, 1931, 1940, 1943, 
1945, 1957, 1960, 1975, 1983, 
1988, 1992, 1993, 2011, 2012, 
2022, 2045, 2046, 2051, 2058, 
2059, 2061, 2063, 2071, 2075, 
2094, 2114, 2125, 2126; –kâğıdı 
2114; –-i hummâ-yı asfer 2022

harâşif-i beşeriye-i cild 199
hardal 361, 381, 783, 838, 1200, 1467, 

1472; –kâğıdı/kâğıdları 51, 510, 
532, 786, 1126; –lapası 1126; –tozu 
234, 381

Hardy, Mu‘allim 1969
Harem-i Şerîf 1089
Harezm 1167
Harezmîler 1167
Hâriciye nâzırı 154, 1570, 2159
harîk 80, 419, 584, 730, 1407
Harim Kazâsı Beledî tabîbi 1586
Harkany kaplıcası (Macaristan'da) 864
Harmisin kasabası (Belh'de) 1167
harnûb şerbeti 1081
Harran (el-Cezire'de) 1669
Harunü'r-Reşid (Abbasi Halifesi) 1670
Harvey, William (Deverân-ı demi keş-

feden İngiliz tabîb) 1900
hasâfet; –-i cild 1900; –-i vech 1981
Hasan Ali Efendi (Aydın'da Merkez 

Belediye Tabîb-i Sânîsi) 979
Hasan Efendi, Yüzbaşı (Mekteb-i Tıb-

biye-i Şâhâne'de İlm-i Hayvânât 
Mu‘allim Mu‘âvini) 96, 98, 609

Hasan Fahri Efendi (Yozgad'da Merkez 
Belediye Tabîbi) 979

Hasan Fehmi Paşa (Selanik Valisi) 
1563

Hasan Fuad Bey, Binbaşı Operatör 
(Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Em-
râz-ı Hâriciye Mu‘âvini) 1964

Hasan Halil Efendi (Adana'da Seyyar 
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Frengi Tabîbi) 1582, 2176; (Trab-
lusgarb'da Merkez Beledî Tabîbi) 
989

Hasan Mazhar Paşa, Ferîk (Mekâti-
b-i Tıbbiye-i Şâhâne İlm-i Teşrîh 
Muʻallimi) 1785

Hasan Nafiz Bey (Kadıköyü'nde eczâ-
cı) 990

Hasan Rauf Bey (Divanyolu'nda eczâ-
cı) 990

Hasan Süleyman Efendi (Preveze'de 
Merkez Belediye Tabîbi) 986, 1576, 
2166

Hasan Şaban Efendi (Kâğıdhane ve ci-
vârının umûr-ı sıhhiyesine meʼmûr) 
972, 1570, 2158

Hasan Şevki Efendi (Bartın Belediye 
Tabîbi) 2177

Hasan Şevki Refet Efendi (Denizli'de 
Nif Beledî Tabîbi) 980, 1581; (İz-
mid Sancağı'nda Karamürsel Kazâsı 
Beledî Tabîbi) 1588

Hasan Tahir Efendi (Şehremâneti Al-
tıncı Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıh-
hiyesi'nde görevli) 1569, 2157

Hasan Tahsin Efendi, Tabîb Yüzbaşı 
(Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nde Fenn-i 
Ensâc Mu‘allimi) 2162

Hasbayya Kazâsı Belediye tabîbi 1587
hasebe (kızamık) 39, 495
Haseki; –Câddesi 119; –Hastahânesi 

118, 119; –Mahbesi 118; –Nisâ 
Hastahânesi 118, 119, 231, 1454, 
630, 796; –Nisâ Hastahânesi etıbbâ-
sı 1752; –Nisâ Hastahânesi operatö-
rü 1237

hasır 1966; –külü 1175
Hasib Süleyman Efendi (Lazistan'da 

Merkez Belediye Tabîbi) 983
Hasköy (İstanbul'da) 83, 162, 587, 785, 

1486, 1632

Hasret Karabet Efendi (Ankara'da Ka-
lecik Belediye Tabîbi) 1579; (Filori-
na Kazâsı Beledî Tabîbi) 987

Hâssa Asâkir-i Şâhâne; –sertabîbi 755, 
1785; –tabîbi 1275

hassiyü's-semek 409
hasta/hastalar 30, 46, 48, 50, 51, 58, 

60, 108, 112, 118, 119, 125, 126, 
132, 138, 139, 159, 160, 161, 167, 
169, 172, 173, 174, 176, 181, 187, 
200, 211, 223, 232, 233, 235, 238, 
239, 240, 244, 256, 258, 272, 281, 
295, 298, 299, 301, 302, 304, 310, 
311, 318, 332, 333, 335, 336, 344, 
345, 346, 347, 364, 372, 373, 396, 
397, 408, 414, 416, 420, 421, 422, 
423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 
430, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 
438, 480, 485, 497, 500, 506, 509, 
510, 518, 523, 528, 531, 538, 541, 
555, 559, 563, 565, 568, 569, 578, 
581, 598, 599, 619, 636, 648, 650, 
653, 654, 658, 663, 664, 665, 669, 
711, 712, 714, 717, 724, 725, 726, 
735, 737, 738, 748, 750, 753, 761, 
763, 778, 782, 783, 789, 797, 798, 
800, 804, 805, 807, 808, 813, 815, 
816, 827, 828, 833, 834, 850, 856, 
859, 870, 871, 878, 912, 913, 914, 
916, 917, 919, 924, 941, 942, 943, 
944, 945, 946, 947, 951, 956, 960, 
961, 1056, 1065, 1082, 1087, 1088, 
1094, 1116, 1121, 1126, 1127, 1129, 
1130, 1133, 1147, 1155, 1157, 1159, 
1160, 1175, 1198, 1226, 1228, 
1235, 1236, 1241, 1242, 1243, 
1244, 1248, 1256, 1273, 1276, 
1278, 1279, 1284, 1289, 1299, 
1303, 1306, 1307, 1309, 1310, 
1319, 1334, 1338, 1350, 1367, 
1375, 1389, 1400, 1402, 1418, 
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1422, 1427, 1432, 1433, 1439, 
1444, 1445, 1446, 1453, 1455, 
1457, 1458, 1463, 1466, 1470, 
1473, 1477, 1478, 1480, 1496, 
1497, 1501, 1511, 1538, 1541, 
1552, 1553, 1555, 1562, 1634, 
1649, 1676, 1677, 1687, 1688, 
1692, 1694, 1695, 1697, 1699, 
1700, 1705, 1706, 1709, 1711, 
1714, 1716, 1717, 1722, 1729, 
1732, 1736, 1745, 1754, 1756, 
1757, 1760, 1773, 1774, 1778, 
1784, 1790, 1792, 1807, 1809, 
1827, 1828, 1829, 1835, 1851, 
1853, 1862, 1863, 1864, 1865, 
1869, 1876, 1883, 1889, 1890, 
1896, 1899, 1910, 1911, 1918, 
1923, 1927, 1946, 1950, 1960, 
1964, 1967, 1970, 1972, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1979, 1985, 
1986, 1987, 1988, 2001, 2009, 
2011, 2014, 2026, 2030, 2045, 
2047, 2068, 2069, 2070, 2073, 
2074, 2077, 2079, 2087, 2101, 
2102, 2107, 2113, 2114, 2116, 
2125, 2135, 2136, 2137, 2140, 
2143, 2145, 2148, 2149; –arabaları 
1160; –Bakmak Usûlü dersi 713; 
–çadırları 1770; –çocuklar 1857; 
–Çocuklar Hastahânesi (Paris'de) 
1703, 1969; –dâireleri 1153; –hay-
vânât lühûmu 832; –kadın/kadınlar 
118, 1394, 1395; –koğuşları 119, 
121; –müşterîleri 1332; –nafakası 
411; –Nakli dersi 597; –odası 2075, 
2076; –ta‘âmı 408; –ziyâreti/ziyâ-
retleri 2075, 2154

hastabakıcı/hastabakıcılar 598, 711, 
713, 1736, 1776, 2069, 2070, 2072, 
2073, 2074, 2075, 2078, 2113, 
2114, 2117

hastabakıcılık 711, 2068, 2074; –fenni 
2069

hastagân 48, 82
hastahâne/hastahâneler 26, 73, 89, 91, 

111, 114, 117, 118, 120, 121, 136, 
137, 138, 139, 159, 161, 163, 178, 
179, 180, 181, 227, 236, 280, 337, 
343, 413, 435, 473, 511, 520, 573, 
578, 594, 595, 596, 614, 626, 627, 
629, 630, 647, 651, 652, 654, 656, 
658, 659, 662, 663, 671, 725, 736, 
740, 746, 816, 829, 835, 853, 882, 
883, 924, 943, 944, 948, 952, 979, 
987, 988, 1055, 1084, 1087, 1088, 
1153, 1159, 1305, 1336, 1421, 
1433, 1437, 1440, 1442, 1450, 
1477, 1480, 1504, 1548, 1560, 
1561, 1565, 1635, 1637, 1638, 
1672, 1736, 1737, 1744, 1748, 
1759, 1770, 1771, 1772, 1782, 
1808, 1809, 1811, 1820, 1821, 
1828, 1833, 1835, 1839, 1881, 
1971, 1992, 2012, 2014, 2069, 
2113, 2130, 2135, 2145, 2149; –ara-
baları 655; –hizmetçileri 1808; –ta-
bîbi/tabîbleri 981, 1705, 2172

hastalık/hastalıklar 46, 77, 94, 129, 
134, 135, 139, 141, 143, 147, 155, 
167, 172, 183, 184, 187, 201, 202, 
205, 206, 210, 214, 228, 229, 231, 
232, 235, 236, 239, 244, 245, 248, 
259, 261, 267, 268, 279, 280, 281, 
282, 283, 284, 286, 291, 295, 297, 
302, 305, 307, 317, 318, 319, 320, 
336, 338, 339, 344, 359, 370, 374, 
378, 388, 397, 415, 417, 419, 426, 
429, 484, 488, 489, 494, 495, 496, 
512, 517, 519, 523, 525, 526, 529, 
533, 550, 559, 573, 579, 602, 605, 
621, 636, 643, 645, 654, 657, 669, 
670, 671, 679, 683, 686, 695, 711, 
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717, 721, 725, 726, 728, 730, 739, 
746, 753, 776, 777, 778, 779, 793, 
796, 797, 798, 800, 801, 802, 803, 
804, 806, 807, 808, 810, 811, 813, 
814, 815, 816, 818, 825, 833, 840, 
842, 859, 860, 868, 870, 878, 905, 
906, 907, 916, 917, 918, 928, 936, 
937, 938, 940, 941, 944, 948, 949, 
951, 953, 955, 956, 957, 958, 960, 
961, 1038, 1040, 1055, 1056, 1058, 
1080, 1082, 1087, 1089, 1090, 
1093, 1094, 1095, 1099, 1100, 
1107, 1108, 1114, 1117, 1118, 1124, 
1128, 1132, 1137, 1139, 1143, 1144, 
1152, 1155, 1158, 1159, 1160, 1168, 
1173, 1174, 1179, 1188, 1189, 1190, 
1193, 1194, 1199, 1204, 1206, 
1207, 1223, 1224, 1225, 1226, 
1227, 1229, 1232, 1234, 1236, 
1237, 1239, 1240, 1241, 1245, 
1246, 1256, 1257, 1258, 1259, 
1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 
1269, 1273, 1274, 1279, 1298, 
1299, 1306, 1308, 1311, 1317, 
1320, 1322, 1323, 1324, 1334, 
1338, 1342, 1346, 1354, 1355, 
1358, 1377, 1388, 1390, 1391, 
1392, 1393, 1394, 1401, 1403, 
1404, 1405, 1409, 1410, 1419, 
1429, 1431, 1438, 1443, 1444, 
1445, 1455, 1459, 1460, 1464, 
1465, 1466, 1474, 1476, 1477, 
1478, 1479, 1483, 1485, 1487, 
1493, 1495, 1496, 1502, 1507, 
1509, 1515, 1518, 1526, 1527, 
1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 
1538, 1539, 1553, 1555, 1556, 
1563, 1565, 1631, 1632, 1633, 
1637, 1662, 1675, 1676, 1693, 
1694, 1699, 1706, 1709, 1712, 
1719, 1721, 1744, 1745, 1746, 

1750, 1753, 1754, 1762, 1765, 
1770, 1774, 1776, 1782, 1787, 
1790, 1792, 1793, 1804, 1805, 
1806, 1807, 1810, 1812, 1832, 
1841, 1845, 1847, 1848, 1850, 
1853, 1854, 1865, 1866, 1867, 
1875, 1886, 1890, 1899, 1913, 
1917, 1922, 1928, 1934, 1939, 
1940, 1942, 1946, 1959, 1963, 
1965, 1967, 1968, 1969, 1971, 
1978, 1985, 1988, 1989, 1991, 
1994, 1995, 1998, 2000, 2001, 
2004, 2015, 2016,2020, 2021, 2022, 
2023, 2025, 2026, 2027, 2028, 
2031, 2035, 2036, 2045, 2047, 
2049, 2050, 2064, 2074, 2076, 
2077, 2102, 2105, 2106, 2112, 
2115, 2116, 2124, 2125, 2127, 
2128, 2130, 2132, 2133, 2140, 
2154; –basilleri 833; –mikrobu/
mikrobları 1500, 2016; –nevbeti 
1535; –tohumu/tohumları 311, 
1040, 1109, 1135, 1232, 1358, 
1389, 1394, 1462, 1860, 1998, 2119

Hastaya Bakmanın Cihât-ı Nazariye ve 
Ameliyesi dersi 598

haşarât 62, 402, 1481
haşefe 1174
haşerât 550, 905, 908, 949, 1883, 1915, 

1940, 1979, 1997, 2016, 2017, 
2022, 2023, 2090

Haşerâtü'l-Emvât (Faik Bey'in) 817
haşere 907, 934, 1919
haşhaş 664, 1702; –matbûhu 322; –

şurûbu 702; –yağı 403
Haşim Atıf Efendi (Humus Kazâsı 

Beledî Tabîbi) 1587; (Suriye'de Hu-
mus Kazâsı Beledî Tabîbi) 988

Haşim Efendi, Hacı (Mekteb-i Tıb-
biye-i Şâhâne'de Akâid-i Dîniye 
Mu‘allimi) 608, 609
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Haşim Mehmed Efendi (Çitli Ma‘den 
Suyu Tabîbi) 1578

haşîş (bir tür edviye) 1256
hâşiyeler 1171
haşlama 369, 405, 836, 837, 838, 839
hatmi 79, 545, 726, 848; –banyosu 

324; –menkû‘u 325, 728
hatt-ı istivâ 1105, 1118, 1496; –çölleri 

1892
Hautes Etudes Mektebi Ulûm-ı Beşeri-

ye Laboratuvarı Müdüriyeti (Fran-
sa'da) 1959

Hauvre (Fransa'da) 367
havâ; –borusu 254, 1871; –şimendiferi 

rayları 1893; –-i bahrî 512; –-i berrî 
512; –-i nesîmî 76, 480, 492, 493, 
533, 678, 781, 870; –-i râtıb 76; –-i 
ratîb 1115; –-yı cârî 196n12; –-yı 
cevvî 198; –-yı ceyyid 1121; –-yı 
nesîmî 501, 512, 550, 1450; –-yı 
neşʼe-bahşâ 1256; –-yı ratîb 1115

havâgazı 114, 128, 137, 783; –fenerleri 
660; –lambası 688, 690; –sobası 75, 
575

Havai Adası 1967
havâî sâ‘atler 1103
havâle/havâleler 202, 397, 1203, 1207, 

1267, 1321, 1335, 1356, 1519, 
1692; –nevbetleri 955, 1462

Havan 905
Havanalılar 1914
havâss; –-ı hayâtiye 2096; –-ı şifâiye 

1973, 1982, 1986, 2084, 2086, 
2087; –-ı tahmîriye 1739; –-ı temsî-
liye 1740

Hawarden (İngiliz siyasetçi Gladston'ın 
lakabı) 1910

havf; –mine'l-mâʼ 1538; –-ı ziyâ 187, 
1128

havlu 339, 820, 1453, 1509, 1714, 
1848, 2047, 2114

Havre limanı 2090
Havro?! (Amerikalı tabîb) 1506
havsala 1368
havuç 368, 369, 378, 395, 838, 1703
havuzlar 633, 642, 871, 1406, 1917
Havva, Hz. 1365
havyar 411, 946
Havza; –Beledî tabîbi 982; –Kazâsı 

Beledî tabîbi 1584
hayât sigortası 1298, 1299
hayâtiyûn 1342, 1380
Haydar Beyefendi, Mîralây (Gala-

ta Gümrüğü'nde tahlîlât icrâsına 
meʼmûr) 149, 976, 1573; (Mekteb-i 
Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne'de İlm-i 
Ensâc Mu‘allimi) 105, 617; (Mekte-
b-i Tıbbiye-i Şâhâne'de İlm-i Ensâc 
Mu‘allimi) 96, 609, 1789

Haydar Kâmil Efendi (Avrupa'ya gön-
derilen Osmanlı tabîblerinden) 589

Haydar Paşa, Dr. Mîrlivâ (Haydarpa-
şa Hastahânesi Emrâz-ı Asabiye 
mütehassısı) 2019; (Haydarpaşa 
Hastahânesi operatörü) 1767, 1786, 
1929, 2073; (Rüsûmât Emâneti'nde 
bakteriyolog) 2160

Haydarpaşa 90, 595, 597, 627, 1060, 
1063, 1065, 1069, 1157; –Has-
tahânesi 120, 231, 702, 796, 1060, 
1063, 1065, 1454, 1561; –Hastahâ-
nesi Emrâz-ı Asabiye mütehassısı 
867, 1444; –Hastahânesi operatörü 
1243; –Hastahânesi seroperatörü 
723; –Hastahânesi sertabîbi 756, 
1280; –Mektebi 597

Hayem, Georges (Muʻallim ve meşhûr 
tabîblerden) 1366

hayız 391, 540, 1225; –hâli 2045; –
kanı 279

Haymana Beledî tabîbi 2172
Hayrabolu; –Beledî Tabîbi 1574; –
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Kazâsı Beledî tabîbi 984
hayrâthâne/hayrâthâneler 306, 307, 

943, 944, 1823
Hayreddin Bey, Binbaşı (Onuncu Dâi-

re'ye meʼmûr hıfzıssıhha müfettişi) 
148, 976, 1573

Hayreddin Bey/Paşa, Müşîr 175, 1563, 
(Cem‘iyet-i Tıbbiye-i Mülkiye 
A‘zâsı) 147; (Meclis-i Sıhhiye-i 
Umûmiye A‘zâsı) 148, 975, 1572; 
(Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye A‘zâsı) 
974, 1571; (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Mülkiye-i Şâhâne'de Ameliyât-ı 
Cerrâhiye Mu‘allimi) 105, 617; 
(Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Emrâz-ı Hâriciye Muʻallimi) 97, 
178, 181, 589, 597, 610, 720, 1763; 
(Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'ye bağlı 
Hıfzıssıhha müfettişlerinden) 2160; 
(Şehremâneti'nde Heyʼet-i Sıhhiye 
Müfettişi) 150, 970, 1568, 2156

Hayreddin Mustafa Efendi (Avrupa'ya 
gönderilen Osmanlı tabîblerinden) 
589

Hayriye Hanım (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Mu‘âyenehânesi'ne devâm 
eden kâbileden) 99, 611

Hayrullah Efendi (Seretıbbâ-yı hazret-i 
şehriyârî, Mekteb-i Tıbbiye-i Ad-
liye-i Şâhâne Nâzırı) 93, 603, 604, 
605

Haytekaka?! (Röntgen şu‘â‘ı mütehas-
sısı) 1891

hayvânât; –bağçeleri 1162; –teşrîhhâ-
nesi 128

hayvânî yağlar 399
haza‘;–-ı batn 138; –-ı cenîn (çocuğu 

parçalamak) 1982, 1441; –-ı rahm 
138; –-ı şiryân-ı şezen ameliyesi 
2123

hazım/hazm 40, 287, 320, 336, 359, 

360, 361, 365, 366, 368, 369, 370, 
371, 372, 375, 376, 377, 379, 381, 
382, 384, 385, 387, 388, 389, 390, 
391, 392, 393, 394, 395, 396, 398, 
399, 400, 401, 403, 404, 405, 406, 
407, 408, 409, 410, 411, 415, 416, 
418, 493, 496, 498, 504, 517, 520, 
534, 538, 540, 559, 560, 561, 565, 
566, 574, 591, 592, 593, 702, 708, 
734, 735, 748, 760, 761, 769, 790, 
836, 851, 870, 878, 904, 913, 920, 
922, 926, 940, 946, 947, 1097, 
1099, 1193, 1197, 1198, 1200, 
1201, 1202, 1203, 1221, 1225, 
1239, 1245, 1247, 1255, 1300, 
1301, 1337, 1338, 1354, 1357, 
1367, 1371, 1375, 1378, 1461, 
1482, 1483, 1487, 1492, 1537, 
1675, 1691, 1692, 1697, 1708, 
1709, 1711, 1744, 1797, 1801, 
1825, 1826, 1829, 1835, 1842, 
1844, 1845, 1846, 1847, 1864, 
1866, 1884, 1899, 1907, 1909, 
1911, 1912, 1925, 1935, 1943, 
1948, 1973, 2004, 2008, 2022, 
2033, 2049, 2076, 2080, 2083, 
2128; –borusu/boruları 385, 395, 
564, 636, 844, 1191, 1192, 1195, 
1711, 1730, 2017, 1219, 1222; –bo-
zuklukları 1803, 1817; –hastalıkları 
1357, 1483; –uykusuzlukları 379; 
–yolu/yolları 1340, 2021, 2028, 
2030; –yolu râhatsızlıkları 47, 526; 
–-ı hâmızî 400; –-ı kimyevî 286

Hâzım Beyefendi, Mîralây (Gümüş-
suyu Hastahânesi Operatörü) 179, 
722, 1239, 1766

hazımsızlık/hazımsızlıklar 78, 295, 
298, 372, 386, 401, 408, 411, 544, 
677, 683, 870, 1199, 1203, 1218, 
1225, 1300, 1485, 1709, 1817, 
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1825, 1827, 1832, 1909, 1912, 
2049, 2050

hazîne; –-i celîle 100, 612; –-i Hâssa-i 
Şâhâne 419, 633

hecme-i dem 1727
hekîm/hekîmler 58, 64, 68, 82, 141, 

182, 187, 236, 238, 241, 244, 299, 
318, 339, 346, 409, 416, 417, 418, 
421, 424, 425, 426, 429, 430, 431, 
432, 479, 481, 488, 496, 497, 510, 
529, 552, 563, 585, 693, 696, 711, 
713, 735, 746, 768, 788, 807, 821, 
833, 915, 934, 937, 943, 951, 952, 
962, 1131, 1154, 1166, 1167, 1168, 
1169, 1170, 1171, 1172, 1212, 
1216, 1225, 1260, 1298, 1319, 
1329, 1365, 1381, 1386, 1389, 
1391, 1392, 1394, 1395, 1425, 
1466, 1489, 1686, 1696, 1711, 
1716, 1717, 1720, 1728, 1790, 
1815, 1835, 1848, 1877, 1920, 
1959, 2035, 2037, 2039, 2042, 
2047, 2048, 2077, 2079, 2091, 
2115, 2117, 2137; –ebeler 2112; –
ilâcları 242, 1468; –odası 942

Hekim, bkz. Alphonse (Aragon Kralı)
hekîmbaşı 584, 599
hekîmbaşılık 80, 577
hekîmlik 422, 1716, 1782, 2039; –sat-

mak 2072; –taslamak 2071
helâ/helâlar 830, 1456
Helen (Bizans İmparatoriçesi) 850, 853
Helenopolis 853
Heleponis (Bizans İmparatoru Büyük 

Kostantin'in vâlidesi) 850
Heller (Mu‘allim) 491
helvâ 389
helvacıkabağı 368
helyum 1110
hem-zeyl (xiphopage) 1311
Hemedan 1168; –hâkimi 1168

hemoglobin 48, 527, 1048, 1891
hemşîrelik 1854
Hendese-i Mülkiye-i Şâhâne Mektebi 

mu‘allimleri 1042
Henri, Dördüncü (Fransa Kralı) 434
Heraklis (Bizans İmparatoru) 850
Herar (Fransa muʻallimîn-i tıbbının en 

kıdemlisi) 1735, 1736
Hereke 628, 1064, 1066; –taşları 1064
herem 710, 1735
herpetizm 2086
Hersen (Tonkin'de Çinli bir baba ve 

Alman bir anadan dünyâya gelen) 
1962

Hevsel?!, Mösyö (Belçika Sefîr Vekîli) 
1571

heyâkil-i Mısriye 2051
heyamola 931
Heybeliada 162; –Çam Limanı 1150, 

1151
heyecân 932
heyʼet 1759; –-i nücûm 1757
Heyʼet-i Sıhhiye-i Bahriye 1789, 1286; 

–a‘zâsı 1763
heykel/heykeller 963, 1211, 1290, 1946
heykeltırâş/heykeltırâşlar 1252, 1913, 

2032
hezeyân 509, 510, 546, 1500; –-ı mür-

te‘iş 736
hıçkırık 425, 1100, 1500
hıffet-i akl 1361
Hıfz-ı Sıhha-i Umûmiye müfettişi 754
hıfz-ı sıhhat 25, 36, 37, 40, 48, 51, 52, 

55, 62, 63, 64, 65, 73, 75, 79, 207, 
214, 225, 227, 228, 272, 286, 287, 
290, 297, 334, 357, 358, 365, 370, 
372, 382, 395, 413, 418, 420, 425, 
471, 492, 493, 496, 504, 513, 531, 
533, 536, 546, 549, 550, 551, 552, 
553, 558, 564, 566, 573, 574, 579, 
609, 617, 620, 634, 676, 677, 678, 
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679, 719, 768, 777, 840, 890, 905, 
941, 1024, 1032, 1034, 1035, 1037, 
1044, 1054, 1076, 1077, 1079, 
1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 
1117, 1121, 1132, 1143, 1145, 1149, 
1154, 1156, 1157, 1160, 1173, 1197, 
1198, 1202, 1227, 1239, 1245, 
1246, 1270, 1297, 1299, 1318, 
1333, 1343, 1345, 1348, 1356, 
1362, 1367, 1374, 1375, 1377, 
1378, 1385, 1388, 1391, 1401, 
1402, 1403, 1405, 1406, 1407, 
1411, 1413, 1418, 1420, 1421, 
1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 
1435, 1474, 1493, 1510, 1557, 
1630, 1642, 1645, 1646, 1650, 
1656, 1658, 1659, 1660, 1663, 
1664, 1692, 1698, 1709, 1712, 
1738, 1746, 1749, 1750, 1754, 
1772, 1774, 1775, 1794, 1796, 
1797, 1810, 1839, 1842, 1854, 
1862, 1866, 1867, 1868, 1904, 
1930, 1940, 1965, 1989, 2023, 
2030, 2031, 2043, 2044, 2066, 
2105, 2108; –dersi 96, 105, 1797; 
–kitâbları 1395; –muʻallimi 1797; 
–tedrîsi 1797; –-i ictimâî 1868; –-i 
ictimâiye 1893; –-i Umûmiye mü-
fettişi 1277; –-i Umûmiye sermüfet-
tişi 1786

Hıfz-ı Sıhhat (Besim Ömer'in) 25, 197, 
361n26, 471, 774, 1024, 1418n23, 
1630, 1796

Hıfz-ı Sıhhat (Nafiz Paşa'nın) 169, 698
Hıfz-ı Sıhhat-i İslâmiye (Bertrand'ın) 

55, 535
Hıfzıssıhha 118, 188, 320, 400, 495, 

559, 669, 686, 688, 702, 707, 708, 
713, 775, 830, 833; –Komisyonu 
149, 969, 1568; –Komisyonu erkânı 
2155; –Komisyonu reîsi 817, 818; 

–Meclisi 110; –muʻallim mu‘âvini 
702; –muʻallimi 697; –müfettişle-
ri 148, 786, 975, 1572, 2160; –-i 
Umûmiye Meclis-i Âlîsi 1471; –-i 
Umûmiye müfettişleri 110, 821, 
822, 823; –-i Umûmiye Müfettişliği 
177; –-i Umûmiye sermüfettişi 110; 
–-i Umûmiye Sermüfettişliği 107, 
821, 822

hıfzıssıhhat 260, 407, 550, 717, 720
hılt 206, 404
hımâr 155
hımye 48, 64, 416, 487, 763, 765, 

2079; –-i halmiye 397; –-i leben 
396, 397, 398; –-i lebeniye 398; –-i 
mutlaka 363; –-i mutlaka-i leben 
397, 398; –-i nebâtiye 539; –-i ta-
bî‘iye 398

hınnâ çiçeği 1703
hınzır 368, 557, 839, 1532; –eti 837; 

–kaburgası 838; –lahmı 406; –su-
cukları 406

hıref 1143
Hıristaki Efendi (Mekteb-i Tıbbiye-i 

Şâhâne Mu‘âyenehânesi'nde aşıcı) 
611

Hıristiyan/Hıristiyanlar 28, 117, 161, 
162, 322, 1332, 1562, 2042; –ebeler 
1332; –mezhebi 410

Hıristiyanlık 2055
Hıristo Fevridi Efendi (Mekteb-i Tıbbi-

ye-i Mülkiye-i Şâhâne'de Fransızca 
Mu‘allimi) 617

hırka 353, 357, 1846
Hırka-i Sa‘âdet 67; –ziyâreti 477, 555
Hısnımansur Beledî tabîbi 1584
hıyar 382, 1689
hıyarcık 793, 796, 800, 801, 802, 803, 

804, 805, 808, 813, 1179; –hastalığı 
807

hıyarcıklı vebâ 808
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hıyârcil, bkz. hıyarcık
Hızır (a.s.) 962
hicâb-ı hâciz 192, 1370, 2044
hicâmet 753, 758, 759, 1765; –şişesi/

şişeleri 754, 755, 757
Hicaz 1055, 1077, 1078, 1079, 1635; 

–vilâyeti 393
hicret 1882
hidro-terapi 857; –-terapi dâiresi 859
hidrometre 632
hidrometrik su 633
higrometre 1118
Hikemiyât (Bokrat'ın) 486
hikemiyât 27, 474, 1491, 1768, 2039, 

2041
hikmet 559, 597, 1038, 1092, 1096, 

1166, 1168, 1169, 1262, 1437, 
1550, 1765, 1784, 2040, 2091; –
imtihânı 66; –-i kimyeviye 578; 
–-i meşşâiye müntesibîni 1169; –-i 
tabî‘iye 1167; –-i Tabî‘iye dersi 95, 
104; –-i Tabî‘iye mu‘allim mu‘âvini 
259, 1564; –-i Tabî‘iye mu‘allimi 
764, 1565; –-i tabîʻiye 578, 608, 
616, 1759, 1867, 2059; –-i Tabîʻi-
ye mu‘allimi 2162; –-i Tabîʻiye 
muʻallim muâvini 2162; –-i tabî‘iye 
ulemâsı 1256; –-şinâs 259, 2095; 
–-şinâsân 1123

Hikmet Bey (Şehremâneti'nde Altıncı 
Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiye-
si'nde görevli) 152, 971, 1569, 2157

Hikmet Emin Efendi (Mekteb-i Tıbbi-
ye-i Şâhâne'de Fenn-i Teşrîh Mu‘al-
limi Mu‘âvini) 96, 98, 611

Hikmet-i Tabî‘iye-i İbtidâiye (Esad 
Feyzi Bey) 1565

hikmethâne 1565
Hilâfet 581, 1759
hilâl (kulağı temizlemek için kullanı-

lan) 2048
hilâlî gömlek 2057

hilʻât-ı fâhire 2057
Hilmi Beyefendi (Ankara Sıhhiye 

Müfettiş-i sâbıkı, Kayseri Belediye 
Reîsi) 2174

Hilmi Beyefendi, Mîralây Hâfız 611; 
(Haydarpaşa Hastahânesi Emrâz-ı 
Asabiye Mütehassısı) 867, 1444, 
2019; (Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Mu‘âyenehânesi'ne devâm eden 
etıbbâdan) 98; (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne'de Ebeler Mu‘allimi) 611, 
772, 1316, 1852

Himalaya dağları 780, 801; –etekleri 
806

Himâye-i Etfâl Cem‘iyeti (Fransa'da) 
1880

Hind 379, 791, 798, 799, 801, 806, 
811, 813, 816, 1078, 1188, 1358, 
1361, 1964, 1967, 2023, 2026, 
2081, 2082, 2127; –Brahmanları 
1217; –domuzu/domuzları 130, 
1936; –horosu 837; –hüccâcı 1076, 
1078; –irmiği 836; –kütüb-i dîniye-
si 1964; –Tatarları 2082; –Ticâret 
Kumpanyası 1359; –yağı 714; –
yağı kapsülleri 990; –-i Çin 800; –-i 
Çinî 1967

hindi 368, 369; –palazı 368; –palazı eti 
408

hindibâ 1702; –368, 382; –çiçekleri 
1956; –kökü 377

Hindî-i Cermanî 2053
Hindîler 399, 1226
Hindistan 141, 142, 792, 793, 825, 

1056, 1346, 1359, 1488, 1530, 
1965, 2015, 2053; –cevizi 304, 380, 
381; –cevizi ağaçları 1488; –fakîr-
leri 215

Hindli/Hindliler 233, 371, 374, 370, 
1188, 1883, 1902, 1965, 1997

hindyağı 486, 775, 778
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Hipokrat (Bokrat) 1228, 1256, 2036
hipopotam 929, 934
hiposyamin 242
Hiroşima Askeri Hastahânesi 1773
hissizlik 414, 1257
histeri 877, 926, 932, 1394, 1460
histerikler 332
hitân 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 

1179, 1180, 1435, 1769
hiyeroglif 892; –hutûtu 2052
Hoffman (Mu‘allim Lasar'ın mu‘âvini) 

1700, 1994
hokkalar 829, 1433
Holçeknakat?! (Avusturya'da röntgen 

mütehassıslarından) 1890
Hollanda 662, 743
Holm's System of Surgery (Lord Lis-

ter'in) 1307
holoroz 518
Homer/Hommer (Yunanlı şâʻir ve mü-

verrihi) 798, 924, 1883
Hong Kong 800, 816, 1778
Honkiyanus Ohannes Efendi (Ergani 

Merkez Belediye Tabîbi) 982, 1584
Hop, Mu‘allim 298
hora 893, 895
Horasan 1669, 1758, 1760
Horasancıyan Bedros Ağa (Sarrâf, Mi-

kail Horasancı Efendi'nin babası) 
1554

horasanin 319
horos/horoz 368, 1248, 1350, 1894; –

öksürüğü 1509
hoşâb 385
Hôtel; –Continental (Fransa'da) 1736; 

–de Ville (Paris'de) 1737; –Dieu 
Hastahânesi (Fransa'da) 658, 659, 
2145; –Dieu Hastahânesi cerrâhlığı 
2014

Houdas, Mösyö (Meşhûr Arabî-şinâs) 
1671

Hoy (Bir tür ma‘den kömürü) 915
Hristaki Efendi (Mekteb-i Tıbbiye-i 

Şâhâne Mu‘âyenehânesi'ne devâm 
eden aşıcılardan) 99

Hristo Evangelidi Efendi (Bafra Beledî 
Tabîbi) 1585

Hristo Foridi Efendi (Mekteb-i Tıbbi-
ye-i Mülkiye'de Fransızca Mu‘alli-
mi) 104

Hristo Yosefidi Efendi (Keşan Kazâsı 
Tabîbi) 1574, 2163

Hristofyani Efendi (Taşköprü Belediye 
Tabîbi) 981; (Kırkkilise Frengi Has-
tahânesi Tabîbi) 2162

Huayt, Mister (Sinekler hakkında te-
dkîklerde bulunan Amerikalı) 2030

Huayt Chapel (Londra'nın merkezinde) 
1145

hubeybât-ı sincâbiye 1742
hubeybî (tuzda münhal mâdde) 1741
Hubsch, Dr. (Belçika Sefîr Vekîli, 

Meclis-i Kebîr-i Umûr-ı Sıhhi-
ye'ye devâm eden düvel-i ecnebiye 
meʼmûru) 154, 973, 2159

Hubsch Sarèll (Cem‘iyet-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Reîsi) 159

hubûbât 260, 369, 370, 414, 731, 1047, 
1186, 1225, 1227, 1567, 1883, 
2023, 2083; –ispirtosu 1053

hucerât-ı seratâniye 1887
Huchard (Mu‘allim) 853, 1226
Hudson Körfezi kırları (Amerika'da) 

1506
Hufeland, Dr. 795, 870, 1800
hufreteyn-i enfeteyn 72
Hugo, Victor 277, 661, 1227, 1347
hukemâ 246, 268, 296, 317, 401, 528, 

625, 682, 730, 735, 854, 865, 923, 
925, 926, 1053, 1056, 1169, 1171, 
1198, 1216, 1217, 1219, 1247, 
1251, 1256, 1364, 1428, 1664, 
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1973, 2039, 2040, 2041, 2132; –-yı 
kadîme-i Yunaniye 412

hukne 340, 1329
huleymât-ı şaʻriye 2106
hulkûm 957
Hulusi Beyefendi (Hendese-i Mülki-

ye-i Şâhâne Mektebi Mu‘allimi) 
1042

Hulusi Raif Efendi, Kolağası (Mekte-
b-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Kimyâ-yı 
Gayr-ı Uzvî Mu‘allim Mu‘âvini) 
95, 98, 611

Hulusi Raşid Efendi, Kolağası (Mek-
teb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de İlm-i Hay-
vânât Mu‘allimi) 96, 98, 609

Humbarahâne 83, 587; –Hastahânesi 
120, 629; –Hastahânesi sertabî-
bi 757, 1787; –-i Âmire Kışla-i 
Hümâyûnu 585

Humboldt (Tâbi‘iyyûndan) 142, 1409
humekâ 331, 924
humeyyât 48
hummâ/hummâlar 79, 296, 325, 333, 

335, 336, 375, 380, 388, 396, 414, 
485, 505, 541, 545, 565, 724, 729, 
737, 806, 807, 814, 916, 920, 951, 
955, 1128, 1248, 1254, 1306, 1320, 
1334, 1387, 1390, 1399, 1428, 
1430, 1431, 1495, 1496, 1497, 
1563, 1693, 1756, 1765, 1808, 
1838, 1853, 1857, 1919, 1959, 
1960, 1967, 1987, 2139; –-i asfer 
907; –-i ma‘denî 879; –-i mütekat-
tı‘a 63, 908; –-i nâibe 76, 77, 480, 
481; –-i nifâsî/nifâsîler 301, 302, 
310; –-i şibh-i tifo, bkz. karahum-
mâ; –-yı asfer 905; –-yı asfer hasta-
lıkları 2090; –-yı nâibe, bkz. sıtma; 
–-yı nifâsî 828, 1322, 1324, 1437, 
1438; –-yı şibh-i tifo 1478, 1483; 
–-yı tifoid 828; –-yı tifoidi 670, 

918, 2153
hummâlı hastalıklar 1431, 1462
hummâlılar 1438
hummavî 145
hummâziyet-i kils 2010
hummeyât 1077
hummeyât; –-ı indifâiye 505, 528, 916; 

–-ı iltihâbiye 528
Hums (Trablusgarb'da) 989, 1587
Humus Kazâsı Beledî tabîbi 988, 1587
humz; –-ı ahîr-i hadîd 864; –-ı alümin-

yum 864; –-ı fahm 74, 574, 1750; 
–-ı kalsiyum 864; –-ı karbon 2088; 
–-ı manyezyum 864; –-ı potasyum 
864; –-ı sodyum 864; –-ı uranyum 
2092

huni 1119
hunnâk 38, 73, 79, 311, 386, 494, 545, 

573, 956, 959, 960, 1107
Hunter, John (Londra'da Saint Georges 

Hastahânesi Cerrâhı, İngiltere Mek-
teb-i Cerrâhânı Müzesi Müdür ve 
Müessisi) 1260, 1888

hurâc 311
hurâfât 1318, 1323, 1333, 1334, 1358, 

1390, 1794, 2075
hurâfe 2154, 1392, 1395
hurdebîn 1524, 1537
hûre 519
hurkalar (yanıklar) 404
hurkat, bkz. yanma
hurkatü'l-bevl 184, 279; –-i gudevî 

283, 284; –-i hâd 282
hurma 368, 393
Hurşid Beyefendi/Efendi, Hacı (Şeh-

remâneti'nde Meclis-i Kebîr-i 
Umûr-ı Sıhhiye Aʻzâsı ve Muhâse-
becisi) 154, 973, 1571, 2159

huşûnet-i mefâsıl 1986
huveynât 62, 1922; –-ı muzırra 62, 550
huveyn-i demevî 1500
huy 1258
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huysuzluklar 1385
Hübner, Mösyö (Berlin Dârülfünûn-ı 

Tıbbîsi Emrâz-ı etfâl Muʻallimi) 
1696, 1880

hüccâc 1635
hücerât-ı seratâniye 1890
hücre/hücreler 1523, 1524, 1525, 1526, 

1739, 1741, 2003
hücûm; –-ı ahlât-ı sadr 922; –-ı dem 

1114; –-ı eklî (fagositoz) 1478
Hüdavendigâr 1655; –vâlîsi 1638; 

–Vilâyeti 887, 977, 1577, 1637, 
2167; –Vilâyeti müfettişi 1522; –
Vilâyeti Seyyâr Frengi tabîbi 2170; 
–Vilâyeti Sıhhiye müfettişi 969, 
2168; –Vilâyeti Sıhhiye Müfettişliği 
909

Hüdaverdi Dikran Efendi (Taşköprü 
Belediye Tabîbi) 2177

hükkâm 2052
Hükûmât-ı Müttehide, bkz. Amerika
Hükûmet-i Seniyye 125, 126, 158, 

1079, 1259, 1265, 1345, 1641, 
1782, 1806, 2152

hülâme 1964
Hünkâr suyu 641; –menba‘ı 1036
Hürmüz Yadi Efendi (Çatalca'da Mer-

kez Beledî Tabîbi) 989, 1588
Hüsameddin Bey, Dr. Kâimmakâm 

(Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Teşrîh-i Marazî Muʻallimi, Telkîh-
hâne-i Şâhâne Müdürü, Fenn-i 
Bakteriyoloji Mütehassısı) 842

Hüsameddin Ferhad Efendi (Ergiri'de 
Merkez Belediye Tabîbi) 986, 1576, 
2166

Hüsameddin Ömer Efendi (Manisa'da 
Akhisar Belediye Tabîbi) 980, 
1581, 2175

Hüseyin Ali Efendi (Denizli Merkez 
Beledî Tabîbi) 2176; (İnebolu Bele-

diye Tabîbi) 981, 1583
Hüseyin Efendi, Hacı (Limni'de Mer-

kez Belediye Tabîbi) 983, 1582
Hüseyin Fahri Efendi (Burdur Merkezi 

Beledî Tabîbi) 2171; (Siroz Beledî 
Tabîbi) 1575

Hüseyin İhsan (Gurebâ-yı Müslimîn 
Hastahânesi'nde tabîb-i sânî) 710

Hüseyin Kâmi Abdurrahman Efendi 
(Sinop Merkez Belediye Tabîbi) 
981; (Trabzon Merkez Tabîbi) 1585

Hüseyin Remzi Bey, Mîrlivâ 2066; 
(İlm-i Hayvânât Mu‘allimi) 621; 
(Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'nin eski 
mu‘allimlerinden) 140

Hüseyin Salih Efendi (Edirne'de dok-
tor) 883

Hüseyin Şaban Efendi (Kâğıdhane 
ve civârının umûr-ı sıhhiyesine 
meʼmûr) 153

hüsnâ 401
hüsn-i ahlâk 2066
Hüsnü Ali Efendi (Aydın Merkezi Be-

lediye Tabîb-i Sânîsi 1580, 2173
Hüsnü Bey/Efendi (Mekteb-i Tıbbiye-i 

Şâhâne'de Fransızca Mu‘allimi) 95, 
608

Hüsnü Bey, Hacı (Şehremâneti'nde 
Beşinci Dâire Heyʼet-i Sıhhiyesi'n-
den) 152

Hüsnü Bey, Mîralây (Dersaadet ve 
Bilâd-ı Selâse Baytar Müfettişi) 
148, 621, 976, 1573

Hüsnü Efendi (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne'de Akâid-i Dîniye Mu‘alli-
mi) 95, 96

Hüsnü Efendi, Kolağası (Şehremâneti 
Dokuzuncu Dâire Heyʼet-i Sıhhiye-
si'nden) 153, 972

Hüsnü Nimetullah Efendi (İlbasan'da 
Merkez Beledî Tabîbi) 987
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Hüsnü Paşa, Ferîk (Heyʼet-i Sıhhiye-i 
Bahriye Reîsi ve Şehremânet-i Celî-
lesi'nde Meclis-i Sıhhiye A‘zâsı) 
1277, 1786

Hüsnü Süleyman Efendi (Bolu'da Ha-
midiye Belediye Tabîbi) 1583, 2177

Hüsnü Şakir Bey/Beyefendi, Dr. (Mek-
teb-i Tıbbiye-i Mülkiye Serîriyât-ı 
Vilâdiye Muʻallim-i Sânîsi) 1855, 
1322

Hüsrev (Hikâye kahramanı) 604
Hüsrev Karabet Efendi (Ertuğrul Mer-

kezi Beledî Tabîbi) 2170
hüzâl 1052, 1163, 1263, 1268; –-i 

dimâğî 1050; –-i şahsî 1058; –-i 
şeyhî 1521; –-i ta‘akkulî 1050

hydrophobie 1538
Hygiène Portus 1901
hyoscyamus 242

I
ıbt 1886
ıhlamur 234, 298, 521, 1703; –

menkûʻu 1977; –râyihası 1943
ıhlîl 2124
ıkınma 1330, 1331
Ilgın; –Belediye tabîbi 978; –Kazâsı 

Beledî tabîbi 1579, 2171
ılıca/ılıcalar 519, 520, 847, 853, 864, 

866, 867, 868, 869, 872, 1305, 
1336; –suları 865, 869

ılık su 1402, 1714
Illustration mecmû‘ası 1281, 1782n12
ımızganma 295
Independance Roumaine gazetesi 1704
ınfluenza 670
Institut de France 1101
Irak ahâlîsi 2057
Irineu, Leon (Kimyâger, eczâcı ustaba-

şılarından) 2109, 2161
ırk 1261, 1263, 1264, 1268, 1269, 

1270, 1271, 1292, 1717, 2045, 
2051, 2057; –-ı ahmer 889

ırku'n-nisâ 1465; –evcâʻı 926
ırmak/ırmaklar 848, 1408, 1409, 1413, 

1877, 1892, 1966, 2014
Isaakidès, Dr. (Yalova kaplıcasına 

meʼmûr) 861, 879
ısbı‘-ı bokratî 322
Isfahan 1168; –hâkimi 1168
Isgâ (Faik Bey'in) 817
ısırgan otu 1699
ısırık 808
Islâhât 82, 621; –-ı Sıhhiye Komisyonu 

(Dâhiliye Nezâreti'nde) 110
ıslâhhâneler 1074
ıslak 1112
ıslık 959
ıspanak 368, 373, 375, 844, 946
Isparta Sancağı 887
ıspazmoz 202, 269, 303, 513, 787, 955
Istelogon?!, Amerikalı 1887, 1888
Istropalya Tahaffuzhânesi 625
ıtır 379, 385, 386, 393, 406
ıtrî 392, 394, 400, 401; –rûhlar 1055
ıtriyât 747, 921, 1847, 1943
ıtriyâtçılık 385
ızgara (ıskara) 405, 406, 836, 837, 838; 

–köftesi 369, 946

İ
ibik 368
İbn A‘râbî 2040
İbn Cabir 234
İbn Hacer (Fuzalâ-yı İslâmiye'den) 

794, 2023
İbn Rüşd 2037, 2038, 2039, 2040, 

2041, 2042
İbn Sina 234, 416, 497, 794, 1068, 

1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 
1172, 1669, 1765

İbn Züheyr (İbn Rüşd'ün felsefedeki 
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üstâzı) 2040
İbnü'l-Gubar (Müverrih) 2042
İbnü'l-Hasan 234
İbo, Kara (Pehlivan) 220
İbrahim Bey/Efendi (Şehremâneti Bi-

rinci Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıh-
hiyesi'nde görevli) 151, 1568

İbrahim Beyefendi/Paşa (Etıbbâ-yı 
Hazret-i Şehriyârîden, Hamidiye 
Hastahânesi Sertabîbi) 680, 1336, 
1427, 1706

İbrahim Edhem Efendi (Hums Merkez 
Beledî Tabîbi) 1587

İbrahim Efendi; (Şehremâneti İkinci 
Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhi-
yesi'nde görevli) 151, 1569, 2156; 
(Yedinci Dâire-i Belediye Heyʼet-i 
Sıhhiyesi'nde) 2157

İbrahim Feyzullah Efendi (Avlonya 
Kazâsı Beledî Tabîbi) 1576, 2166

İbrahim Hakkı Efendi (Adapazarı 
Kazâsı Beledî Tabîbi) 1588

İbrahim Hakkı Efendi (Prizrin Beledî 
Tabîbi) 2166; (Ustrumca Kazâsı Be-
lediye Tabîbi 1575

İbrahim Lütfi Paşa, Mîrlivâ 1546, 
1547, 1548, 1550; (Cem‘iyet-i Tıb-
biye-i Mülkiye A‘zâsı) 147; (Mec-
lis-i Sıhhiye-i Umûmiye A‘zâsı) 
148, 974, 975; (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Mülkiye-i Şâhâne'de İlmü'l-Arz 
ve'l-Ma‘âdin Mu‘allimi) 95, 104, 
208, 616; (Mekâtib-i Tıbbiye-i 
Şâhâne'de İlmü'l-Arz ve'l-Maʻâdin 
Muʻallimi) 608, 756

İbrahim Mehmed Efendi (Pirlepe 
Kazâsı Beledî Tabîbi) 2167

İbrahim Nazif Efendi (Kayseri'de bele-
diye ve hastahâne tabîbi) 979, 1580, 
2172

İbrahim Osman Efendi (Mitroviçe Be-

ledî Tabîbi) 2166
İbrahim Şazi Efendi (Amasya Merkez 

Beledî Tabîbi) 1584, (Sivas'da Mer-
kez Beledî Tabîbi) 982

İbrahim Toma Efendi (Sofulu Kazâsı 
Beledî Tabîbi) 984, 1574, 2163

İbrahim Yusuf Efendi (Avrupa'ya gön-
derilen Osmanlı tabîblerinden) 589

İbrahim, Hergeleci (Pehlivan) 220
İbrahim, Şem‘dâncıbaşı (Pehlivan) 220
İbranî lisânı 2042
İbranice 1172
İbranîler 399, 400, 410
ibrik 1848, 2077
İbtâl-i His (Ferîk Cemil Paşa'nın eseri) 

177, 718
ibtilâ 1393; –-yı küûl 1268
îcâd 2123
icâzetnâme 584, 596, 1307, 1508, 

1554, 2007
iç; –bezi 353, 354, 355, 357; –çekmeler 

932; –gömleği ufûneti 305; –sıkıntı-
sı 517, 1951

İçel 981, 1582, 2177
içki/içkiler 50, 221, 414, 415, 530, 733, 

734, 740, 1047, 1048, 1052, 1053, 
1055, 1162, 1190, 1199, 1245, 
1462, 1696, 1858, 1945, 1989, 
1990, 2003

içkili 1268
içyağı (periton) 650, 815, 1240, 1946; 

–mumu 305
İdâre-i Umûr-ı Tıbbiye 606
Îd; –-i edhâ 477, 479; –-i fıtr 562, 564; 

–-i Havâriyyîn 42
i‘dâdî 597; –dersleri 613; –mektebleri 

102, 614
İdlib Kazâsı Beledî tabîbi 1586
idman 214, 215, 217, 221, 292, 944, 

1135, 1906, 1907, 1908, 1912; –
oyunları 214; –ta‘lîmleri 215
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idrâr 244, 279, 281, 375, 412, 700, 
702, 814, 916, 1125, 1127, 1173, 
1187, 1226, 1321, 1337, 1353, 
1372, 1387, 1455, 1496, 1498, 
1511, 1512, 1513, 1515, 1516, 
1518, 1519, 1692, 1693, 2003, 
2083, 2124; –kumu 1337; –mu‘â-
yenesi 1518; –tahlîli 1510, 1517, 
1519; –tahlîli raporları 1559; –yolu 
378, 807; –yolu hastalıkları 878

idrofil pamuğu 1328, 1329, 1333; –par-
çaları 1394

îdü'l-ekânîm (Frenklerin) 489
ifrâğât; –-ı cildiye 199; –-ı kilyeviye 

199
ifrâzât 184, 243, 244, 286, 382, 383, 

385, 412, 634, 709, 727, 1114, 
1138, 1139, 1174, 1350

ifrîtler 1350
iftâr 559, 560, 1239
iğdin yumurta 403
iğmâ 871
iğne 1329, 1845; –i‘mâli 1140
iğtidâ 872, 1860
ihlâlât 932
ihlîl; –-i fevkânî 1179; –-i tahtânî 1179
ihrâk 1448, 1813
ihrâm 2060
ihsâʼ 1980
İhsâʼ 578n8
ihsâiyûn 1880
İhsan Ahmed Bey, Kolağası (Mekteb-i 

Tıbbiye-i Şâhâne Serîriyât-ı Ayniye-
si'ne meʼmûr) 1930

İhsan Bey/Beyefendi/Paşa (Gurebâ-yı 
Müslimîn Hastahânesi Tabîb-i 
Sânîsi) 211, 759, 1788, 1284; (Şeh-
remâneti Altıncı Dâire-i Belediye'de 
umûmhânelere meʼmûr tabîblerden) 
153, 972, 1570, 2158

İhsaniye (Üsküdar'da) 1159

ihtibâs-ı bevl 1179
ihtikân 53, 187, 291, 295, 350, 396, 

489, 518, 519, 533, 870, 877, 878, 
1114, 1227, 1337, 1350, 1367, 
1381, 1393, 1500; –-ı dem 186, 
873; –-ı demevî 708; –-ı dimâğ 485, 
1077; –-ı dimâğî (başa kan hücûmu) 
50, 221, 505, 510, 530, 531, 1190; 
–-ı kebed 245; –-ı rahm 519, 522, 
1269, 1386; –-ı ri’evî 221, 757, 
871; –-ı şedîd 269

ihtikânât 39, 391, 495, 518, 519, 540, 
700, 703, 704, 921; –-ı rahmiye 522

ihtilâc/ihtilâclar 319, 1053, 1056, 1203, 
1207, 1267, 1335, 1356, 1462, 
1497, 1512; –nevbetleri 1052

ihtilâcât 318, 319, 386, 509, 510, 546, 
739, 763

ihtilâl 870, 877
ihtilâlât 322, 412, 518, 877
ihtilât/ihtilâtlar 1175, 1392, 1457, 1478
ihtilâtât 517; –-ı kalbiye 876
ihtinâk 52, 509, 532, 781, 783, 786, 

961, 1190
ihtinâk-ı rahm (histeri) 187, 327, 518, 

515, 522, 877, 932
ihtirâk 395, 1113, 1870, 1909; –-ı cild 

2108
ihtisâs 582, 593, 597, 1753
ihtiyâr/ihtiyârlar 707, 708, 710, 1522, 

2001, 2002, 2005; –kadınlar 708
ihtiyârlama 674
ihtiyârlık 416, 418, 823, 1181, 1319, 

1344, 1378, 1382, 1393, 1520, 
1521, 1522, 1524, 1526, 1639, 
1658, 1679, 2002

İkdâm gazetesi 1060n3, 1273n16, 
1463n25, 1464, 1552n28, 1564n31, 
1704

iki; –ada tavşanı 1984; –kanadlılar 
2023

İkinci Dâire 148; –Heyʼet-i Sıhhiyesi 
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151; –-i Belediye (İstanbul'da) 882; 
–-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi 
2156

ikiz doğum 955
iklîm/iklîmler 492, 509, 678, 868, 871, 

879, 903, 905, 945, 1105, 1114, 
1117, 1118, 1123, 1147, 1149, 1150, 
1155, 1156, 1157, 1161, 1187, 1188, 
1219, 1225, 1227, 1406, 1407, 
1496, 1529, 1656, 1658, 1660, 
1661, 1701, 1703, 1756, 1770, 
1800, 1801, 1802, 1803, 1872, 
1983, 2013, 2024, 2027, 2045, 
2051, 2053, 2057

iksîr/iksîrler 379, 388, 1218, 1259, 
1378, 1862; –-i tûl-i ömür 1973

iktisâd 1870, 2152
ilâc 139, 488, 522, 523, 541, 579, 581, 

588, 590, 621, 627, 651, 652, 666, 
696, 704, 711, 714, 727, 763, 776, 
777, 835, 854, 917, 946, 949, 958, 
962, 1161, 1155, 1175, 1176, 1256, 
1259, 1310, 1323, 1329, 1332, 
1339, 1346, 1380, 1381, 1390, 
1391, 1393, 1395, 1463, 1464, 
1465, 1466, 1468, 1477, 1478, 
1507, 1508, 1544, 1552, 1681, 
1716, 1739, 1740, 1742, 1743, 
1791, 1793, 1834, 1862, 1864, 
1899, 1912, 1915, 1916, 1969, 
1970, 1972, 1977, 1978, 1988, 
2006, 2030, 2037, 2070, 2075, 
2076, 2077, 2078, 2102, 2104, 
2119, 2145; –şişeleri 1808, 1862

ilâclı; –banyolar 242; –sular 1327
ilâhiyât 1166
İlbasan (Manastır'da) 987, 1577, 2167
ilel; –ü emrâz 751, 1857; –-i asabiye 

1483; –-i Cerrâhiye-i Üzniye ve 
Hancereviye tabîbi 827; –-i Cerrâhi-
ye-i Üzniye ve Hancereviye tabîb-i 

mütehassısı 1382; –-i müstevliye 
1116; –-i müzmine 1160; –-i sâriye 
156, 207, 623, 1407, 1412, 1857; 
–-i sâriye-i intâniye 1160

ilik 368, 837, 1224, 1531, 1537, 1539, 
1540

ilkâh 1177
illet; –-i dereniye 2000; –-i dimâğiye 

160; –-i kalbiye 1465; –-i sâriye 
1116, 156, 157

İlm; –-i Ahlâk 608; –-i Akaid 617, 618; 
–-i Akâid dersi 105; –-i arz 1044; 
–-i beşer 1224; –-i beşer mütehas-
sısı 1343; –-i cev 1105; –-i ebdân 
1092, 1794; –-i edviye 236, 242; 
–-i edyân 1794; –-i emrâz 1345; –-i 
Emrâz 237, 1744; –-i Emrâz-ı Dâhi-
liye 585; –-i emrâz-ı istîlâiye 1345; 
–-i Ensâc 96, 617, 2008; –-i Ensâc 
dersi 105, 609; –-i Ensâc muʻallim 
mu‘âvini 758; –-i Fıkıh 616, 617; 
–-i Fıkıh dersi 104; –-i Hayvânât 
609, 617, 621, 2066; –-i Hayvânât 
dersi 96, 104; –-i Hayvânât muʻal-
limi 2162; –-i hıfz-ı sıhhat 1091; 
–-i Hıfzıssıhha 707; –-i izâfî-i beşer 
1550; –-i kavânîn-i ictimâ‘iye 
343; –-i kelâm 2040; –-i kelâm-ı 
nazarî 1167; –-i Kimyâ mu‘allimi 
2162; –-i kimyâ-yı tahlîlî 1559; –-i 
Kimyâ-yı Tıbbî 242; –-i lügat 1170; 
–-i maraz-ı hücrevî 1341; –-i Nebât 
578; –-i Nebâtât 617; –-i Nebâtât 
dersi 104; –-i rûh 1167, 1251; –-i 
servet 370; –-i sevk-i miyâh 1042; 
–-i sıhhat 1076; –-i simyâ 1973; –-i 
tedâvî 235, 236, 237; –-i teşhîs 245; 
–-i Teşrîh 617; –-i Teşrîh dersi 104; 
–-i Teşrîh mu‘allimi 2162; –-i Teş-
rîh muʻallim mu‘âvini 2162; –-i teş-
rîh-i marazî 2008; –-i teşrîh-i tavsîfî 
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1979; –-i tıb 579, 668, 695, 711, 
1175, 2007; –-i vezâif-i a‘zâ 1520; 
–-i vezâif-i a‘zâ ulemâsı 1226; –-i 
Vezâif-i Etıbbâ (Deontoloji) 1764; 
–-i vezâifü'l-etıbbâ 343

İlm-i Maraz-ı Hücrevî (Virchow'un) 
1342

İlm-i Nebâtât (Dr. Bernard'ın) 82
İlm-i Teşrîh (Mazhar Paşa'nın) 755
İlmü'l-Arz ve'l-Ma‘âdin 608, 616, 

1548, 1549; –dersi 104; –mu‘allim 
vekîli 1564; –mu‘allimi 208, 756; 
–Mu‘allimliği 1548

İlmü'l-Arz ve'l-Ma‘âdin (Esad Feyzi 
Bey'in) 1565

İlmü'l-Arz ve'l-Ma‘âdin (İbrahim Lütfi 
Paşa'nın) 95, 208

İlmü'l-Beşer (Antropoloji) 779
iltihâb 72, 245, 257, 261, 279, 281, 

283, 323, 324, 325, 336, 484, 530, 
550, 571, 572, 648, 649, 702, 727, 
760, 794, 803, 808, 870, 877, 878, 
959, 1108, 1114, 1118, 1125, 1128, 
1132, 1173, 1180, 1203, 1227, 
1234, 1236, 1240, 1242, 1264, 
1309, 1356, 1366, 1373, 1381, 
1387, 1388, 1390, 1393, 1465, 
1467, 1468, 1478, 1494, 1498, 
1540, 1701, 1891, 1916; –-ı a‘ver 
1234; –-ı a‘ver-i mütekayyıh 1308; 
–-ı akd-i lenfâiye-i mağbeniye 
1179; –-ı azm 256; –-ı azm-i derenî 
256; –-ı cerhî 257; –-ı edimme-i 
ihmirârî 1891; –-ı em‘â 404, 487, 
2131; –-ı ev‘iye-i lenfeviye 907, 
1179; –-ı evride 1179; –-ı evtâr 325; 
–-ı fem 132; –-ı gulfe 1179; –-ı 
hâdd-i dimâğ 522; –-ı hâdd-i em‘â 
1081; –-ı hancere 36, 72, 76, 79, 
480, 492, 545, 571, 722; –-ı haşefe 
1179; –-ı husye 1960; –-ı ihlîl 1179; 

–-ı kasabât (bronşit) 36, 38, 72, 77, 
79, 480, 481, 492, 494, 545, 571, 
724, 1429, 1817; –-ı kasabât-ı hâd 
522; –-ı kilye 736, 2124; –-ı kilye-i 
müzmine 2137; –-ı mafsal 1465; –-ı 
mafsal-ı dâü'l-efrencî 257; –-ı maf-
sal-ı hurkatü'l-bevl 257; –-ı mafsal-ı 
resyevî 257; –-ı mafsal-ı zâtî 257; 
–-ı mefâsıl 41; –-ı mesâne 245; –-ı 
mi‘de 374, 922, 2087; –-ı muh-ı 
azm 256; –-ı muhît-i a‘ver 1234; –-ı 
mültehime 132; –-ı periton 78, 305, 
319, 544, 651, 2131; –-ı sehâyâ 
202, 295, 485, 1049, 1981, 2131; 
–-ı sehâyâ aʻrâzı 1982; –-ı sehâyâ-
yı dimâğî 318, 319; –-ı simhâk-ı 
azm 256; –-ı verîd 2136; –-ı zeyl-i 
a‘ver 1232; –-ı zeyl-i dûdî 1234

iltihâbât 397, 518, 669, 700, 703, 921, 
1920; –-ı hâdde 207; –-ı kasabi-
ye 72, 572; –-ı mafsaliye 397; –-ı 
mefâsıl 497

iltisâk; –-ı mafsal 223, 257; –-ı maf-
sal-ı mirfak 223; –-ı mefâsıl 257

iltiyâm 1130
İlya Abdünnur Efendi (Avrupa'ya gön-

derilen Osmanlı tabîblerinden) 589
İlya Bedos Efendi (Akşehir Kazâsı Be-

ledî Tabîbî) 2171; (Konya Beyşehir 
Kazâsı Beledî Tabîbi) 1579

İlya Nesim Efendi (Milas Beledî Ta-
bîbi) 1581, 2176; (Milas Belediye 
Tabîbi) 980

İlyad (Hommer'in) 798
İmadeddin Naim Efendi (Eskişehir 

Tabîbi) 977; (Hamidabad Merkez 
Beledî Tabîbi) 1579, 2172

i‘mâlâthâneler 117, 1410
İmdâd-ı Mecrûhîn (Hamdi Paşa'nın) 

840
imsâk 821, 1303
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imtilâ 366; –-i dem 389, 485; –-yı dem 
297; –-yı mi‘de 268; –-yı mi‘de 
hastalığı 433

imtisâs 1203
inbik 272, 1567
inbisât 398; –-ı verîdî 877
ince; –ağrı 1853; –bağırsak/bağırsak-

lar 1191, 1200, 1201, 1203, 1204, 
1220; –sâz 896

inci çiçeği 1703
incik/incikler 172, 174, 175; –dış siniri 

1953; –kemiği 1674, 1677
incimâd 264
incir 368, 389, 390, 408, 539, 565; –

yaprağı külü 1175
ineb 43
İnebolu; –Belediye tabîbi 964, 981, 

1583, 2177; –Hastahânesi 626; –
Hastahânesi tabîbi 981, 1583, 2177; 
–Kazâsı 886

İnegöl 1638; –Beledî tabîbi 1578, 
2170; –tabîbi 977

inek 155, 368, 937, 1308, 1745, 1875, 
1876, 1998; –ahırları 1744; –etleri 
405; –sütü 337, 397, 398, 1339, 
1358, 1689, 1817, 1819, 1821, 
1823, 1825, 1826, 1828, 1831, 
1833, 1932; –sütü kaymağı 397

infizâc 1127
influence/influenza 244; –hastalığı 124
İngiliz/İngilizler 216, 220, 227, 358, 

414, 417, 431, 813, 907, 963, 964, 
1169, 1359, 1361, 1883, 2035, 
2050; –ağniyâsı 431; –âlem-i tıbbı 
2126; –amele 1884; –asâkiri 2127; 
–başı 432; –devâiyûnu 1229; –esâti-
ze-i tıbbı 2126; –etıbbâsı 508, 1368, 
1960, 2023; –etıbbâ-yı askeriyesi 
158; –fırçası 709; –gemileri 386; –
gliserini 728; –güleşi 964; –hekîmi 
1216; –hukemâsı 934; –hukemâ-yı 

ulemâsı 2091; –iğnesi/iğneleri 349, 
358, 1326, 1328; –istatistik erbâbı 
2083; –kadınları 824; –kavmi 1258; 
–lirası 1653; –lordu 2036; –muhar-
rirleri 1081; –nisvân-ı hikâye-nü-
vîsânı 1265; –orduları 2128; –ordu-
su tabîbi 157; –Parlamentosu a‘zâsı 
1382; –ricâli 1910; –sefîri 1259; 
–şâ‘iri 2035; –tabîb 1900; –tabîbi 
1259, 2011; –Ticâret Kumpanyası 
1359; –topluiğneleri 316, 340; –tuğ-
laları 1415; –tuzu 239; –ulemâsı 
1226; –usûlü 348, 349, 1353

İngilizce 142, 1172, 1768
İngiltere 89, 142, 215, 511, 594, 661, 

671, 742, 744, 745, 750, 1053, 
1218, 1271, 1292, 1308, 1361, 
1426, 1529, 1646, 1649, 1650, 
1652, 1653, 1654, 1659, 1806, 
1881, 1910, 1929, 2035, 2081, 
2088; –Dârülfünûn-ı Tıbbîsi Em-
râz-ı Nisâ muʻallimi 1889; –dârül-
fünûnları 1307; –Devleti sefiri 142; 
–etıbbâsı 396; –Harbiye Nezâreti 
2126; –hukemâsı 418; –hükümdâ-
rı 2122; –kralı 1237, 1308, 1839, 
1840; –kraliçesi 488, 499; –Mekte-
b-i Cerrâhânı Müzesi 1888; –Par-
lamentosu 1260; –sefîr vekîli 154, 
973, 1571, 2159

İngiltereli 142
inhilâl 807, 1672
inhirâf; –-ı kadem 257; –-ı yed 257
inhisâr 742, 746
inkıbâz 207, 318, 334, 341, 376, 377, 

381, 388, 389, 391, 392, 398, 412, 
418, 487, 517, 540, 565, 1202, 
1203, 1204, 1207, 1225, 1371, 
1800, 1827, 1900; –-ı kalb 1190; –-ı 
muʻannid 525

inkıtâʻ; –-ı tams 877; –-ı teneffüs (as-
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fiksi) 781
inme 1733
insân; –çiçeği 2125; –çiçeği hastalığı 

142; –na‘şı 1229; –sütü 1825
insıbâb-ı sadr 1465
insıbâbât 257, 322, 397; –-ı şeffâf-ı 

kalb 259
insidâd 877
inşikâk-ı kalb 871
intân 310, 312, 315, 339, 648, 650, 

704, 748, 877, 917, 918, 919, 938, 
950, 1038, 1073, 1151, 1153, 1160, 
1174, 1179, 1213, 1242, 1264, 
1305, 1306, 1307, 1324, 1325, 
1331, 1332, 1334, 1335, 1385, 
1387, 1389, 1390, 1393, 1404, 
1440, 1529, 1704, 1917, 1922, 
1989, 2099, 2113; –-ı afenî 167, 
1306; –-ı kîhî 167; –-ı nifâsî 1331, 
1441

intânî 1444, 1754, 1850; –hastalık/
hastalıklar 956, 1124, 1443, 1693, 
2105; –yara 1703

intifâh-ı riʼe 522
intihâr 737, 740, 1108, 1259, 1361, 

1513, 1804, 1974
inversin 1943
inzibâz-ı kalb 258
iodure d'ammonium 396
ip oyunu 2050
ipek 74, 352, 546, 574, 1328, 1711; –

iplik 2114
ipekböcekleri 1213, 1866
İplikhane (İstanbul Eyüb'de) 629
ipnotize 327, 331
ipnotizm 326, 327, 328, 329, 330, 331, 

332
İpnotizm, Manyetizm –Tenvîm ve Te-

nevvüm– (Besim Ömer'in) 25, 471, 
774, 1024, 1630

İrakli Andonyadi Efendi (Menteşe'de 

Merkez Belediye Tabîbi) 980; 
(Sinop Merkez Beledî Tabîbi) 1583, 
2177

İran 142, 625, 1105, 1759, 1965; –
mülûkü 1760; –sefîr vekîli 154, 
973, 1571, 2159

İranîler/İranîler 852, 893, 1334
İrem bâğı 1894
İrfan Hüsnü Efendi (Erdek Kazâsı Be-

ledî Tabîbi) 1578, 2171
irin 279, 1967
İrlandalılar 374
irmik çorbası 836
irsî frengi 1994
irtişâh; –-ı hülâmî 1742; –-ı sincâbî 

1742
irzâʻ 676, 679, 681, 761, 762, 1270, 

1296, 1358, 1660, 1819, 1820, 
1821, 1822, 1823, 1826, 1828, 
1833, 1834, 1881; –-ı sınâ‘î 1354

is 1140, 1142
İsa bin Yahya (İbn Sina'nın üstâdı) 

1167
İsa, Hz. 33, 798
İsak Avram Efendi (Hüdavendigâr 

Vilâyeti'nde tabîb) 2168; (Kara-
hisarısahib Beledî Tabîbi) 1578; 
(Ödemiş Kazâsı Beledî Tabîbi) 980, 
1580, 2173

İsak Elbağlı Efendi (Aydın'da Bozdo-
ğan Belediye Tabîbi) 980

İsak Sidya Efendi (Soma Kazâsı Beledî 
Tabîbi) 2175

İsevî 103, 615
ishâl 41, 65, 78, 132, 207, 240, 319, 

339, 356, 370, 375, 383, 385, 390, 
398, 399, 404, 487, 496, 505, 538, 
544, 553, 566, 636, 696, 703, 761, 
831, 909, 955, 1077, 1081, 1128, 
1193, 1199, 1207, 1208, 1340, 
1357, 1428, 1483, 1494, 1498, 



2264

1500, 1676, 1693, 1694, 1816, 
1818, 1833, 1899, 1900, 2030, 2071

ishâlât 319, 320
iskamonya 486
İskandinavya 1880
iskât 245; –-ı cenîn 234
İskeçe Beledî tabîbi 984, 1574, 2162
iskemle 309, 1325, 1330
İskender; –seddi 1260; –-i Kebîr 1942
İskenderiye 792, 806, 1670; –ulemâ-yı 

etıbbâsı 1527
İskenderun 1655; –Kazâsı 885; –Kazâ-

sı Beledî tabîbi 1586
İskilib Beledî tabîbi 1580
İskoçya 403; –dârülfünûnları 1307
iskorbüt 240, 375, 376, 377, 380, 381, 

382, 385, 386, 397, 415; –hastalığı 
374

İslâm 28, 161, 162, 222, 273, 275, 322, 
556, 557, 559, 560, 576, 578, 747, 
809, 1055, 1168, 1173, 1174, 2153, 
1562, 1759, 2030, 2129; –bilâdı 
1031; –dîni 1031; –ebeler 584; –hu-
kemâsı 1169, 2039; –karyesi 1031; 
–kimyâgeri 1669; –ulemâsı 1757; 
–ümmeti ulemâsı 1669

İslâmiyet 222, 274, 557, 1173, 2042; 
–âdâbı 265

İsmail Ahmed Bey/Efendi, Kolağası 
(Suriye'de Şam Hamidiye Gure-
bâ-yı Müslimîn Hastahânesi Tabîb-i 
Müvellidi ve Ebeler Mu‘allimi) 
1322, 1586, 1860

İsmail Ali Efendi, Kolağası (Mekte-
b-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne'de 
Hikmet-i Tabî‘iye Mu‘allimi) 104, 
616; (Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Hikmet-i Tabî‘iye Muʻallimi) 95, 
608, 764, 1298, 1798

İsmail Besim Bey/Paşa, Mîrlivâ (Mek-
teb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Fenn-i 

Teşrîh Mu‘allim Mu‘âvini) 95, 
104, 213, 608, 617, 760; (Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şâhâne Emrâz-ı Dâhiliye 
Muʻallim-i Sânîsi) 1294, 1788

İsmail Bey/Efendi (Şehremâneti Birin-
ci Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhi-
yesi'nde görevli) 151, 970, 1568, 
2156

İsmail Bey, Binbaşı (Şehremâneti Al-
tıncı Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıh-
hiyesi'nde görevli) 152, 971, 1569, 
2157

İsmail Derviş Bey/Beyefendi/Efen-
di, Binbaşı 611, 713; (Avrupa'ya 
gönderilen Osmanlı hekîmlerinden) 
592; (Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i 
Şâhâne'de tabîb) 619; (Mekteb-i 
Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne'de 
İlm-i Ensâc Mu‘allim Mu‘âvini) 
617; (Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Mu‘allim) 610, 611; (Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şâhâne'de Serîriyât-ı 
Mütenevvi‘a-i Nisâiye Mu‘allim 
Mu‘âvini) 97, 98, 610; (Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şâhâne'de Serîriyât-ı 
Vilâdiye Mu‘allim Mu‘âvini) 196, 
774, 1861, 1326

İsmail Efendi (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Mu‘âyenehânesi'ne devâm 
eden aşıcılardan) 99, 611

İsmail Efendi, Sakızlı (Cerrâhhâne eski 
Müdürü) 601

İsmail Hakkı Bey, Tabîb (Beyrut Sıhhi-
ye Müfettişi) 1518

İsmail Hakkı Efendi (Akseki Beledi-
ye Tabîbi) 979; (İnebolu Belediye 
Tabîbi) 964; (Manisa'da Kırkağaç 
Belediye Tabîbi) 980

İsmail Hakkı Efendi, Eczâcı Mülâzı-
mı (Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nde 
Hikmet-i Tabîʻiye ve Tabakâtü'l-Arz 
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Mu‘allimi) 2162
İsmail Hakkı Efendi, Kolağası (Hü-

davendigâr Gurebâ Hastahânesi 
Tabîb-i Evveli) 1577, 2167; (Yalova 
Kazâsı Beledî Tabîbi) 1588

İsmail Halil Efendi (Edremid Beledî 
Tabîbî) 2171

İsmail Hasan Efendi (Bodrum Hapis-
hâne Tabîbi) 980; (Selanik Merkezi 
Tabîb-i Râbi‘i) 1575, 2163

İsmail Hüseyin Efendi (Dersim Merkez 
Tabîbi) 1585

İsmail İbrahim Efendi (Yemen'de Sıh-
hiye Müfettişi) 987, 1588

İsmail Mehmed Efendi (Beyrut Sıhhiye 
Müfettişi) 1587; (İnebolu Hastahâ-
nesi Tabîbi) 981, 1583, 2177

İsmail Paşa (Mekteb-i Tıbbiye-i Adli-
ye-i Şâhâne Nâzırı) 92, 601, 603

İsmail Paşa (Nâfi‘a Nâzırı) 602
İsmail Servet Efendi (Mekke-i Müker-

reme'de Merkez Beledî ve Hastahâ-
ne Tabîb-i Evveli) 987, 1588

İsmailîler 1167
İspanya 662, 744, 749, 839, 1105, 

1895, 2039, 2122; –hükümdârı 
2122; –kadınları 824; –sefîr vekîli 
154, 1571, 2159

İspanyalılar 373, 392
İspanyol/İspanyollar 216, 417, 2042; 

–bacağı 432
İspençiyâr Nizâmnâme-i Hümâyûnu 

146
ispençiyârî 162, 234, 363, 1432
ispermeçet 395
İspir 1584
İspiraki Paşa, Tabîb (Şehremâneti'nde 

Heyʼet-i Sıhhiye A‘zâsı) 150
ispirto 54, 221, 272, 273, 278, 285, 

311, 312, 322, 333, 334, 335, 341, 
371, 394, 414, 415, 420, 535, 555, 

563, 729, 731, 732, 733, 734, 735, 
736, 737, 738, 739, 743, 747, 754, 
773, 775, 786, 790, 820, 822, 1047, 
1048, 1050, 1052, 1059, 1190, 
1300, 1328, 1330, 1467, 1566, 
1567, 1701, 1944, 2048, 2116; –
buhârı 739; –lambası 754, 1931; 
–mahlûlü 568

ispirtolu 341; –içkiler 50, 530, 2003; –
komposto 393; –meşrûbât 360

isrâf 1199
İsrail İsak/İshak Efendi (Yenipazar 

Beledî Tabîbi) 1576; (Seniçe Beledî 
Tabîbi) 2166

istakoz 381, 509
İstanbul 40, 64, 162, 228, 301, 308, 

332, 352, 354, 357, 366, 472, 496, 
514, 552, 602, 622, 632, 678, 682, 
685, 747, 785, 807, 810, 814, 847, 
852, 881, 896, 995, 1035, 1037, 
1040, 1067, 1068, 1074, 1150, 
1156, 1159, 1172, 1238, 1259, 
1281, 1334, 1468, 1511, 1540, 
1547, 1554, 1559, 1561, 1595, 
1635, 1642, 1655, 1688, 1689, 
1695, 1793, 1804, 1808, 1885, 
1897, 2020, 2130, 2134, 2152, 
2153, 2154; –câddeleri 1338; –
Dâülkelb Tedâvîhânesi 1638; –etıb-
bâsı 1553; –iklîmi 1703; –Kadılığı 
pâyesi 599; –mahallâtı 1044; –pâ-
yelileri 600; –tekfuru 854; –Zirâat 
Müfettişliği 505

İstanbullu 126
İstapoviç Efendi (Fransızca Meclis 

Kâtibi) 154
İstarova kazâsı (Manastır'da) 1547
İstatistik risâlesi (Hamidiye Etfâl Has-

tahânesi idâresince neşrolunan) 627
istatistikçiler 493
istatistikler 1981
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İstavri Bedos Efendi (Ereğli Belediye 
Tabîbi) 978; (Konya'ya bağlı Ereğli 
Kazâsı Beledî Tabîbî) 1579, 2171

İstavri Danoplo Efendi (Denizli'de Çal 
Belediye Tabîbi) 980

İstavri Efendi (Kula Kazâsı Beledî Ta-
bîbi) 1581

İstavri İstepan/İstefan/İstefani Efendi 
(Ayvalık Kazâsı Beledî Tabîbî) 
2171; (Serfice Beledî Tabîbi) 1577; 
(Petriç Kazâsı Beledî Tabîbi) 985

İstavri Nikola Efendi (Gevgili Kazâsı 
Belediye Tabîbi) 2165; (Pirlepe 
Kazâsı Beledî Tabîbi) 1576

İstavri Yovanidis Efendi (Biga Kazâsı 
Beledî Tabîbi) 989; (Karaferye'de 
görevli tabîblerden) 2163

istavrit azmanı 411
İstepan Toros Efendi (Bafra Belediye 

Tabîbi) 983
isteri, bkz. histeri
istifrâğ/istifrâğlar 1127, 1199, 1204, 

1428
istihâle; –-i dem 512; –-i şeyhûhiye 

1521, 2105
istihmâm 704, 848, 849, 1304, 1402, 

1403, 1404, 1985
istihzâ 1258
İstil Nikola Efendi (Bayburd'da tabîb) 

982
İstilordan Efendi (Manisa'da Demirci 

Belediye Tabîbi) 980
İstiʻmâl-i Mirʼâtü'l-Ayn (Mustafa Mü-

nif Paşa'nın) 195, 770
istimnâʼ 695
istinşâk 266
İstinye 124
İstirati Beyefendi/Efendi, Mîrlivâ (Şeh-

remâneti Dokuzuncu Dâire-i Bele-
diye Heyʼet-i Sıhhiyesi Reîsi) 152, 
972, 1570, 2158

İstirati Haralambo Efendi (Kirmasti 
Kazâsı Beledî Tabîbi) 2168

istirhâ 258
istirhâʼ; –-i muassıra-i şerc 1981; –-yı 

izâm 256
istiridye 1216, 1238, 1482, 1483, 1484, 

1485, 1486, 1487
istiridye 369, 837, 838, 1972; –çorbası 

838; –tarlası 1486
istiskâât 48, 383, 397, 416, 528
istiskâlar 366
istronkilos 411
İsveç 370, 744, 745, 750, 973, 1259, 

1271, 1349, 1495, 1530, 1880; –dâ-
rülfünûnları 1881; –etıbbâsı 1987; 
–sefîr vekîli 154, 1571; –usûlü 216, 
217, 1907; –ve Norveç sefîr vekîli 
2159

İsveçli 1349; –profesör 218
İsviçre 144, 390, 539, 742, 743, 745, 

750, 864, 941, 949, 1218, 1271, 
1648, 1651, 1806, 1880, 2081; 
–dârülfünûnları 1881; –etıbbâ-yı 
maʻrûfesi 1845; –etıbbâ-yı meşhû-
resi 1843, 1844

İsviçreli amele 1226
İşbiliye Kadılığı 2040
işçi/işçiler 1649, 1755, 1876; –çocukla-

rı 1712; –kadınlar 1712
işkembe/işkenbe 368, 407, 832, 836
İşkodra 883, 1636; –Askerî Hastahâ-

nesi 1548; –Sıhhiye müfettişi 1498, 
2164; –Vilâyeti 887, 986, 1576, 
2167

işret 747, 752, 1050
İştib (Kosova'da) 986
iştihâ 53, 74, 271, 295, 325, 335, 360, 

375, 376, 377, 378, 383, 385, 389, 
409, 414, 433, 534, 565, 566, 594, 
606, 733, 751, 763, 903, 905, 912, 
913, 921, 946, 1055, 1056, 1097, 
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1099, 1121, 1127, 1199, 1202, 
1222, 1482, 1487, 1533, 1543, 
1722, 1841, 1889, 1989, 2004, 2008

iştihâsızlık 240, 412, 1853, 1908, 1912
İtalya 215, 235, 390, 539, 671, 744, 

749, 859, 1105, 1108, 1292, 1294, 
1377, 1386, 1822, 1880, 2054; –
dârülfünûnları 1881; –Hastahânesi 
Emrâz-ı Asabiye mütehassısı 1446; 
–Hastahânesi Emrâz-ı Asabiye ta-
bîbi 1463; –hikâye-nüvîsânı 798; 
–hukemâsı 1931; –kadınları 824; 
–kraliçesi 948; –mermerleri 858; 
–sefîr vekîli 154, 973, 1571, 2159; 
–sevâhili 511

İtalyalı 904
İtalyan/İtalyanlar 163, 417, 926, 1226; 

–gözü 432; –uşak 1502
itfâiye; –alâyı 654; –efrâdı 110
iyod 41, 240, 245, 253, 376, 497, 512, 

727, 863, 867, 990, 1467, 1483, 
1915, 2049; –emlihası 863; –rûhu 
1945; –-ı sânî-i zîbak 289

iyodoform 1508
iyodür 864, 1483
izbe 1446, 1460, 1533
izdivâc/izdivâclar 745, 1261, 1266, 

1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 
1272, 1355, 1386, 1395, 1425, 
1461, 1657, 1658, 1659, 1661, 
1662, 1664, 1666, 1667, 1962, 
1969, 1991, 2139, 2141

İzmid 124, 884; –Körfezi 847, 1486; 
–Memleket tabîbi 1517, 2170; –
Müstakil Sancağı 1588; –Sancağı 
887, 989

İzmir 126, 792, 818, 901, 1655, 1695; 
–Askerî Hastahânesi sertabîbi 817; 
–Mevleviyeti 603; –siyâhı (Bir çeşit 
üzüm) 390, 539; –vebâsı 817

İzzeddin Efendi (Sayda Kazâsı Beledî 

Tabîbi) 1587
İzzet Ahmed Efendi (Aydın Merkez 

Belediye Tabîbi) 980, 1581, 2175
İzzet Bey/Beyefendi, Mîralây (Mek-

teb-i Tıbbiye-i Mülkiye'de Teşrîh-i 
Marazî Muʻallim Mu‘âvini ve Te-
dâvî bi'l-Mesh Tabîb-i Mütehassısı) 
105, 274, 618, 875; (Şehremâneti 
Beşinci Dâire Heyʼet-i Sıhhiyesi 
Reîsi) 152, 971, 1569, 2157, 2160; 
(Hıfzıssıhha Müfettişi) 976

İzzet Emin Bey, Dr. (Mekteb-i Tıbbi-
ye-i Mülkiye-i Şâhâne muʻallim-
lerinden ve Gurebâ-yı Müslimîn 
Hastahânesi etıbbasından, Masaj 
Mütehassısı) 1490, 2099

İzzet Şahin, Dr. (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Mülkiye'de Teşrîh-i Marazî Mu‘al-
lim Mu‘âvini) 224

J
jaborandi (nebât menkûʻu) 777
Jaccoud, Dr. (Mu‘allim) 1058, 1440
Jackson, Dr. (Amerika etıbbâsından) 

565
Jacques Mandille Paşa, Dr. 1749
Jacques Nesim Paşa, Operatör 1560, 

1561, 1562, 1563, 1703
jalapa (şedîd müshilâtdan) 486
jâle 1117
jaluz (basillerin üretildiği yerlerden) 

802, 1925
Jamaire 1227
jambon 406
Jamin, Dr. (Fenn-i Teşrîh yazarı) 209, 

755
Jantil (Fransa'da âletçi) 1825; –tıpası 

1825
Japon/Japonlar 1188, 1361, 1530, 

1771, 1772, 1774, 1776, 1778, 
1972; –Askerî Hastahânesi 1773; 
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–cerrâhları 1777, 1779, 1782; –etıb-
bâsı 222, 1775, 1777, 1778; –etıb-
bâ-yı askeriyesi 1771; –hastahâne-
leri 1776, 1779, 1782; –Heyʼet-i 
Sıhhiyesi 1775; –kadınları 1776; 
–kâğıdı 1434; –ma‘mûlâtı 1257; –
mecrûhîn 1780; –muhârebesi 1772; 
–ordugâhı 1773; –ordusu 1771, 
1774, 1776, 1972; –tabâbeti 1776, 
1777; –tabîb-i askerîsi 1775; –tul-
lâb-ı tıbbı 1779; –zâbitânı 1775

Japonya 222, 672, 1294, 1774, 1776, 
1967, 2082; –tabâbeti 1776

Japonyalı/Japonyalılar 222, 793, 800, 
1782; –doktor 1778

Javal, Dr. (Paris Tıb Akademisi a‘zâ-
sından) 1382, 1383

jelatin 368, 406, 408, 409, 837, 1673, 
1914, 1925

jelatinli 407
Jenner, Edward (Çiçek aşısını bulan) 

142, 2125, 1258, 1259, 1260; –mü-
essesesi mensûbîni 1145

Jeyatigark kaplıcası (Kafkasya'da) 864
jimnastik 207, 214, 218, 597, 706, 

1246, 1747, 1907; –koğuşları 942; 
–Şu‘besi 597

Jolly, Dr. 1056
Jonnart, Mösyö (Mu‘allim Budin'in 

Nevzâd ismiyle neşretdiği kitâba 
"Mukaddime" yazan) 1822

Joseph Zagaski Efendi (Cisrimustafa-
paşa Beledî Tabîbi) 984, 1574

Joubert (Zürihli mu‘allim) 1824
Journale gazetesi 1737
Juillard, Dr. (İsviçre etıbbâ-yı meşhûre-

sinden) 1844
Jurnal Odası başkâtibi 2160
Just-Hatmaker makinesi 1697
Justinyen, Birinci (Bizans İmparatoru) 

853, 1670
jüleb 235

jüvi (bir tür gürültü) 268
K

ka‘r-ı ayn 187
kabarcık/kabarcıklar 143, 804, 1129, 

1396
kabartılar 1915, 1963, 1967, 2033
kabız 240, 268, 1238, 1244, 1245
kâbız 1176, 1178
kâbızât 65, 553, 1332
kâbile/kâbileler 83, 146, 188, 300, 955
kâbilelik 300, 584
Kâbilî 1056
kabristân/kabristânlar 1410, 1810, 

1934
kaburga/kaburgalar 208, 1370, 1372, 

1500, 1953; –kemiği/kemikleri 569, 
1366, 1677

kaçakçılık 270
Kadı Ebu'l-Velid Muhammed bin Ah-

med bin Muhammed bin Rüşd, bkz. 
İbn Rüşd

Kadıköy/Kadıköyü (İstanbul'da) 110, 
162, 632, 713, 785, 990, 1117, 
1151, 1157, 1159, 1160

kadın; –hastahâneleri 1437; –hastalık-
ları 112, 1073, 1388, 1389, 1393, 
1394; –saçları 1525

kadınlık 1394
Kadırga (İstanbul'da) 101, 613; –Mey-

dânı 102, 614
kadîd 571, 1437, 1658, 1674
kadife 948
kâdi'l-kudât 2039
Kadir [gecesi] 477, 562
Kadran (Meşhûr âlim) 1669
Kadri Raşid Bey (Mekteb-i Tıbbiye-i 

Mülkiye-i Şâhâne Serîriyât-ı Etfâl 
ve Fizyoloji Muʻallimi) 1970; (İkin-
ci Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhi-
yesi'nde) 2156

kadril (Avrupa'da bir oyun türü) 892, 
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900, 902
kafa 1462; –kemikleri 2106
kafatası (cümcüme) 727, 1774, 1951, 

1966
kafes 2096
kafesî destârlar 2057
Kâfirîler (Afrika'da çıplak gezen) 889
Kafkas yaylaları 1339
Kafkasya 864, 2062
Kafkasyalılar 1339
kaftanlar 2057
kâfûr 555, 563, 728; –rûhu 567, 568, 

786; –sabgı 1472
kâğıd 253, 1419, 1455, 2042
Kâğıdhane (İstanbul'da) 153, 632, 

930, 972, 1158, 1159, 1688; –
Menba‘ Suları 1027, 1040, 1041, 
1045, 1631, 1632; –Menba‘ Suları 
Makine Dâiresi 1043; –suyu/suları 
633, 1026, 1036, 1042, 1044, 1045, 
1559, 1631, 1632, 1633; –suyu 
menba‘ları 1041; –umûr-ı sıhhiyesi 
1570, 2158

kâhiller 1479
kâhin/kâhinler 233, 850
kâhine 850
Kahire Mevleviyeti 599
kahkaha 1253, 1254, 1257, 1956; –

nevbeti 1256
kaht 373, 729, 1965; –u galâ 729, 808, 

1963
kahvaltı 942, 946, 1985
kahve 51, 54n4, 211, 377, 386, 520, 

531, 535, 708, 740, 870, 879, 921, 
938, 946, 1300, 1323, 1359, 1844, 
1845, 1996, 2049, 2086; –çukulata 
424; –fincânı 755; –peykeleri 1423, 
1645; –tiryâkisi 54, 535

kahvehâne/kahvehâneler 230, 734, 
740, 745, 822, 1121, 1753, 1877

kahveci/kahveciler 1095, 1175, 1468

kahvein 1315
Kahver?! Mekteb-i İ‘dâdîsi 1958
kaka 1462
kakao 1844
kâkûle 304
kalay 253, 821, 1493, 1672, 1825
kalaycı/kalaycılar 1493; –dükkânı 1493
kalaylı kablar 337
kalb 317, 375, 396, 408, 418, 733, 

1097, 1130, 1228, 1229, 1247, 
1366, 1370, 1388, 1461, 1466, 
1512, 1514, 1676, 1692, 1723, 
1725, 1726, 1729, 1730, 1731, 
1733, 1800, 1804, 1846, 2004; –
cerrâhlığı 1228; –hastaları 1101, 
1118; –hastalığı 210, 506, 2145; 
–râhatsızlıkları 217, 221, 1158; –
zârı/zârları 1230, 1313; –-i eymen 
(siyâh kan kalbi) 1723, 1724, 1726; 
–-i eyser (kırmızı kan kalbi) 1724, 
1726; –-i halfî 1723; –-i kuddâmî 
1723; –-nüvîs âleti 2032

kalça 962; –çukuru ufûneti 388; –kemi-
ği 44, 167, 952, 1674, 1239

Kalecik; –Beledî tabîbi 2172; –Beledi-
ye tabîbi 1579

Kale-i Sultaniye; –Müstakil Sancağı 
1588; –Sancağı 989

Kalekapısı (İstanbul'da) 1157
kalender 2055
kalevî 1453; –sular 1321; –-i türâbî 

2093
kaleviyât 41, 253, 391, 406, 497, 540
kalın bağırsak/bağırsaklar 1191, 1201, 

1203, 1230, 1231, 1233, 1329; –
amipi 1038

Kalivokas (Atinalı) 948
kalkan 215, 368, 411; –balığı 410
Kalkandelen (Kosova'da); –Beledî 

tabîbi 2166; –Kazâsı 886; –Kazâsı 
Beledî tabîbi 986



2270

kallâvîler 2057
kallimast (sıhhî korse) 1374
Kallmann (Mu‘allim) 692
kalorifer 719
kalsiyum 190, 863, 2094
Kaluke?!, Dr. 1483
Kamaran 1088; –Tahaffuzhânesi 625, 

2017
kameriye/kameriyeler (büvet) 856, 

862, 945, 1894, 1895, 1896
kamış 1038; –bayramı (Yahudilerin) 

537; –kemiği 1674, 1677; –siniri 
1953

Kâmil Beyefendi, Tabîb (Kosova Vilâ-
yeti Sıhhiye Müfettişi) 986, 1499, 
1575, 2164, 2166

Kâmil Emrullah Efendi (Bergama 
Belediye Tabîbi) 980, 2173

Kâmil Mazhar Efendi (Selanik'de dok-
tor, kimyâger) 885, 985

Kâmil Mehmed Efendi (Giresun Bele-
diye Tabîbi) 983; (Trabzon Merkez 
Beledî Tabîbi) 1585

Kâmil Paşa (Zeyneb Hanımefendi'nin 
zevci) 136

Kampavnd sistemi 1043
Kâmûs-ı Tıb (Littré'nin) 793
kan 190, 391, 395, 407, 525, 539, 541, 

571, 646, 648, 649, 652, 653, 654, 
655, 663, 664, 665, 699, 702, 712, 
735, 745, 748, 753, 754, 755, 758, 
759, 800, 804, 807, 813, 833, 849, 
868, 872, 873, 905, 907, 908, 919, 
922, 928, 955, 967, 1029, 1048, 
1099, 1100, 1101, 1108, 1124, 
1125, 1127, 1128, 1130, 1139, 1143, 
1146, 1153, 1176, 1177, 1179, 
1185, 1190, 1191, 1195, 1196, 1198, 
1202, 1203, 1216, 1225, 1242, 
1313, 1314, 1316, 1325, 1329, 
1333, 1338, 1341, 1366, 1367, 

1370, 1380, 1387, 1393, 1400, 
1402, 1462, 1471, 1473, 1478, 
1480, 1497, 1498, 1500, 1501, 
1507, 1511, 1512, 1513, 1514, 
1515, 1516, 1528, 1563, 1658, 
1661, 1676, 1711, 1719, 1720, 
1721, 1722, 1725, 1726, 1727, 
1728, 1729, 1730, 1732, 1779, 
1800, 1804, 1849, 1850, 1864, 
1873, 1875, 1883, 1897, 1906, 
1912, 1917, 1919, 1948, 1952, 
1967, 1968, 1971, 1992, 1994, 
1997, 2001, 2004, 2005, 2059, 
2065, 2071, 2080, 2083, 2103, 
2105, 2110, 2125, 2150; –akması 
1948; –aldırma 484; –alma 485; –
almak 363, 2149; –banyoları 1218; 
–damarı/damarları 182, 395, 396, 
653, 665, 872, 1056, 1179, 1201, 
1205, 1312, 1370, 1381, 1399, 
1725, 1871; –hapları 1218; –hasta-
lığı/hastalıkları 1423, 1646, 1722; 
–hayvâncıkları 1917; –hücûmu 509, 
1304; –kusması 506, 518; –mu‘â-
yenesi 1242, 1243, 1919; –pıhtısı 
1733; –serumu 1960; –seyelânı 
653; –suyu 1481; –tükürme 1099, 
1108; –tükürmek 37, 493; –tükür-
mesi 518; –vergisi 678; –za‘fı 211; 
–za‘fiyeti 374; –ziyâ‘ı 1381

Kanada 750, 836, 1832
kanamalar 1099
kanât; –-ı keylûsiye 1201; –-ı sadrî 

1201; –-ı şevkî 1981, 1982
kanbur 512, 739, 952, 1676, 1683, 

1908; –hastalığı 1154
kanburluk 767, 1675, 1680
Kanburoğlu Efendi (Almanya Hastahâ-

nesi Operatörü) 179, 719
kanca 396
kandîl 566, 1874; –bayramı (Yahudile-
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rin) 547
Kandilli (İstanbul'da) 162
kangren 1563
kangren 167, 174, 175, 176, 804, 919, 

1478, 1678, 1728, 1963, 1967, 
2086; –yaralar 386

kangroid 1886, 1889, 1890; –sudgu 
1887

kanlı bâsûr 374, 391, 525, 540, 636, 
1040, 1455; –mikrobları 1453

Kanlıca (İstanbul'da) 1688
Kanlıkavak suyu (Rumeli'de) 641, 

1037
kansızlar 1158, 1985
kansızlık 506, 1103, 1112, 1121, 1202, 

1203, 1337, 1338, 1370, 1408, 
1497, 1691, 1694, 1722, 1730, 
1827, 2045, 2049

kantar 1972
kantarid 1542
kanto 896
Kânûn (İbn Sina'nın) 794, 1068, 1167, 

1169, 1171, 1172
kânûn; –-ı fıtrat 2105; –-ı fıtrî 2105
Kânûnî Sultân Süleyman Hân (Osman-

lı Hükümdârı) 80, 159, 577, 1067
Kap (Afrika'nın güneyinde) 1530
kapan 1997
kapaniçe 2057
kapelâlar 261
kaplan 931, 934
kaplıca 82, 520, 582, 847, 850, 851, 

852, 864, 865, 866, 867, 868, 
869, 873, 877, 879, 1156, 1157, 
1262n14, 1336; –suyu/suları 865, 
877

kaplumbağa 357; –çorbası 1487
Kapril Efendi (Şehremâneti Sekizinci 

Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiye-
si'nde görevli) 152, 1570

kar 534, 567, 571, 1032, 1115, 1125, 

1127, 1129, 1895, 1983, 2060; –
lapaları 1688

kara; –kabarcık 670, 2000; –su 48; –
tâûn epidemisi 935

Kara Ahmed (Cihân pehlivânı) 965
karaağaç 848
Karaağaç (İstanbul'da) 1159; –Beledî 

tabîbi (Denizli'de) 1581, 2176
Karabet Agop Efendi (Adana Hamidi-

ye Hastahânesi Tabîbi) 2176
Karabet Aramyan Efendi (Langaza 

Kazâsı Belediye Tabîbi) 1575
Karabet Bedros Efendi (Selanik Mer-

kezi Tabîb-i Sâlisi) 2163; (Siroz'da 
Demirhisar Kazâsı Beledî Tabîbi) 
985, 1575

Karabet Dikran Efendi (Midye Tabîbi) 
2162

Karabet Haçator Efendi (Haymana Be-
ledî Tabîbi) 2172; (Koçana Beledî 
Tabîbi) 1576

Karabet İgna/İkna Efendi (Lazistan 
Merkez Beledî Tabîbi) 977, 1585

Karabet İstepan Efendi (Koçana Beledî 
Tabîbi) 2166

Karabet Mardiros Efendi (Kalecik Be-
ledî Tabîbi) 2172

Karabet Ohannes Efendi (Sındırgı 
Kazâsı Beledî Tabîbi) 1578, 2171

Karabet Serkiz Tomasyan Efendi (İne-
bolu Belediye Tabîbi) 2177; (Bartın 
Belediye Tabîbi) 981

Karabiga 895
karaca 368, 1527; –eti 382; –kaburgası 

836
Karacaali Kazâsı Beledî tabîbi 984
Karacasu; –Beledî tabîbi 1581; –Bele-

diye tabîbi 980
karaciğer 205, 244, 247, 258, 364, 

368, 378, 381, 391, 396, 397, 407, 
408, 525, 527, 540, 565, 700, 735, 
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832, 876, 1053, 1056, 1192, 1207, 
1312, 1313, 1337, 1366, 1367, 
1370, 1372, 1375, 1498, 1499, 
1511, 1514, 1515, 1846, 1898, 
2086; –âfeti 1989; –ağrısı 757; –
hastalığı/hastalıkları 187, 207, 399, 
416, 506; –iltihâbâtı 1337; –iltihâbı 
1050, 1499; –kuluncu 407; –kum-
ları 1337; –kurdu 412; –râhatsızlığı 
377; –sancısı 1189, 1190, 1978; 
–şişi 757

Karaçi (Hindistan'da) 792
Karadeniz 850
Karaferye Kazâsı Beledî tabîbi 985
karagöz 368; –balığı 411
Karagöz perdesi 302
Karahisarısahib (Hüdavendigâr Vilâye-

ti'nde) 1578, 2170; –Ma‘den Suyu 
1336, 1337, 1338, 1559; –suyu 
1337; –vâdîsi 1336

Karahisarışarkî 982
karahummâ (hummâ-i şibh-i tifo)
karahummâ 54, 76, 228, 295, 322, 

332, 336, 413, 481, 484, 505, 534, 
634, 636, 637, 638, 778, 816, 1033, 
1040, 1124, 1134, 1358, 1412, 
1421, 1422, 1445, 1446, 1453, 
1455, 1474, 1476, 1477, 1478, 
1483, 1485, 1486, 1509, 1531, 
1631, 1632, 1633, 1771, 2016, 
2023, 2125, 2126, 2127, 2153; –ba-
sili/basilleri 1232, 1486; –mikrobu/
mikrobları 1223, 1476, 1480

karakabarcık 905
Karakemer (İstanbul'da) 632
Karakilise Kazâsı (Erzurum'da) 884
Karakin Manuk Efendi (Ilgın Belediye 

Tabîbi) 978; (Konya Akşehir Kazâsı 
Beledî Tabîbi) 1579

karakol 654, 655, 663

karakolhâneler 848
karakoncolos 159, 766, 2078
Karaköy Hammâmı 785
Karakulak; –menba‘ı 1036; –suyu 641, 

1037
Karaman; –Belediye tabîbi 978; –

Kazâsı Beledî tabîbi 1579, K 2171
Karamürsel 850, 853; –Kazâsı Beledî 

tabîbi 989, 1588
karanfil 380, 1701, 1702, 1703
karantina/karantinalar 155, 156, 605, 

669, 810, 1091, 2017; –başkâtibi 
154, 973, 1571; –dâiresi 136; –ko-
ğuşu (Hamidiye Etfâl Hastahâne-
si'nde) 112; –müddeti 156; –müfet-
tiş-i umûmîsi 154; –nizâmâtı 156, 
602; –riyâseti 812; –rüsûmu 155; 
–Sıhhiye İdâresi 93; –tabîbi 818; –
usûlü 154

Karantina Nizâmnâmesi 155
karantinahâne 797
Karapınar Belediye tabîbi 978
karasu (kemne) 528
Karaşit Serope Efendi (Hüdavendi-

gâr'da Atranos Kazâsı Beledî Tabî-
bi) 1577

karatavuk 368
karazehir 766
kârbân/kârbânlar 1109, 2017, 2020, 

2026
karbon 190, 193, 194, 198, 361, 362, 

370, 399, 863, 1111, 1122, 1185, 
1186, 1187, 1217, 1221, 1222

karbonat 2076
karbonifer devri 1550
karboniyet 391, 540; –-i nühas 845; –-i 

sud 779
kardinaller 70, 745, 1256
Karem?!, Dr. 1216
Karesi (Hüdavendigâr Vilâyeti'nde) 
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Karesi 978, 1578
kargabüken 237, 242, 243, 1972
kargalar 801, 1163, 1230
karha/karhalar 1464, 1942; –-i âkile 

1988; –-i leyyine 1174
karın/karınlar 652, 1239, 1244, 1245, 

1253, 1269, 1303, 1314, 1316, 
1320, 1325, 1332, 1366, 1368, 
1369, 1370, 1372, 1388, 1497, 
1498, 1499, 1535, 1537, 1538, 
1804, 1907, 2024, 2033, 2035, 
2036, 2065, 2110, 2065; –adalâtı 
1253; –ağrısı/ağrıları 243, 308, 
380, 392, 1199, 1239, 1373; –etle-
ri 1537; –hastalığı 1404; –içi zârı 
1313; –kuşağı 1303, 1373; –şişkin-
liği 1827; –veremi (tederrün-i emâ) 
683, 2131; –yağı 1303; –zârı 650, 
1173, 1240, 1850; –zârı iltihâbı 
1235; –zârı ufûnetleri 1234

karınca 804, 805, 1247, 1487, 1956, 
1997

karıncık 1723, 1725
Karkanoskie (Rusya Sefîr Vekîli) 154, 

1571
karmen 567
karnabahar 368, 377, 1339, 1845
Karnik Agop Efendi (Cisriergene 

Kazâsı Beledî Tabîbi) 984; (Lazki-
ye'de Cebele Kazâsı Beledî Tabîbi) 
1587

karpuz 392, 433, 1089
karşılama alaturka oyunlardan) 896
Karşıyaka (İzmir'de) 895
Kartal (İstanbul'da) 162
karyola 309, 1449, 1841, 2070
Kasaba; –Belediye tabîbi 980; –Kazâsı 

Beledî tabîbi (Manisa'da) 1581, 
2175

kasabalar 1691
kasabât (nefes boruları) 76, 721, 939, 

1498, 1817, 2123; –-bîn 2123, 2124
kasd-ı nefs 1259, 1804
kasık/kasıklar 653, 797, 807, 808, 

1239, 1253, 1497; –kıvrıntıları 333; 
–yerleri 1353

Kasım İzzeddin Beyefendi (Basra 
Karantina Enspektörü) 1791; (Şam 
Sıhhiye Tabîbi) 1091, 1297

Kasım Paşa (Cerrâh) 1067
Kasımpaşa (İstanbul'da) 162, 785, 

1632, 1793
kasnak 219
kasr-ı basar 1124
kasru'l-basar 692
kasru'l-basarî 189, 686, 687, 688
kassâb/kassâblar 237, 496, 1381; –dük-

kânları 1947, 1217; –havâsı 930
Kastamonu 625, 886; –ahâlîsi 2057; 

–Hastahânesi 626; –Sıhhiye müfet-
tişi 2169; –Vilâyeti 888, 981, 1582, 
1637, 2177

kasvet 493
Kaş Beledî tabîbi 2172
kâşâne 1156
kaşıma 1916
kaşınma 260, 266, 282, 376, 386, 1847, 

1916
kaşıntı/kaşıntılar 143, 333, 391, 567, 

903, 1321, 1401, 1700, 1701
kâşif 2091, 2126
katalepsi 327, 328
katarât 333, 481
katır 155; –eti 405
Kâtib Çelebi 275, 1672
katküt 2114
katrân 778, 846, 1885; –hakkı 990; –

suyu 726, 990
katranımsı 382
katranlı 428; –su 1506
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Katrin Kazâsı (Selanik'de) 885
kauçuk (lastik) 340, 783, 917, 948, 

1329, 1460, 2063; –bez 1326; –
sergi 1458

kavâ‘id-i sıhhiye 73
Kavak; –Tahaffuzhânesi 625; –Has-

tahânesi 120; –İskelesi (Haydarpa-
şa'da) 1067

kavak tahtası 386
Kavala; –Beledî tabîbi 1575, 2165; –

Kazâsı Beledî tabîbi 985
Kavaye; –Beledî tabîbi 1576, 2167; –

Kazâsı Beledî tabîbi 986
kâv-ı hindî tozu 1175
kâvî 2097
kâviyât 1891, 1988; –-ı cerhalar 1178
kavrulmuş un 338
kavs; –-i ebher 192; –-i kuzah 1123, 

1983
kavuk 901, 2057
kavun 53, 302, 368, 392, 437, 534, 

921, 2030
kay’/kayʼlar 78, 319, 339, 356, 370, 

380, 417, 506, 509, 510, 544, 702, 
725, 803, 920, 947, 950, 953, 957, 
1199, 1239, 1300, 1692, 1829, 
1869, 1877, 1981, 2000, 2030, 2071

kayağan taşı/taşları 1415, 1416, 1417
kaygana 303, 403, 946
kayıkçı/kayıkçılar 186, 784, 786, 1731, 

1902, 2063
Kayın?! 904
kayısı 368, 388, 1701, 2087
Kayışdağı; –menba‘ı 1036; –suyu 641, 

1037
kaymak 397, 399, 921, 1357, 1826, 

1844; –merhemi 310
kaymaklı peynir/peynirler 400, 1844
kaynak su 822
kaynar su 1328, 1453, 1454, 1459, 

1467

kaynatılabilir mîzân-ı harâre 2011, 
2012

kayser 1942
Kayseri 979, 1580, 2172; –Belediye 

reîsi 2174; –Sancağı 883
Kaysunîzâde 53, 534
kayyiʼât 318, 319, 320, 913, 917; –-ı 

muhâtiye 735
kaz 155, 368, 369, 408, 837, 1956, 

1966; –eti 408; –kanadı (güleşde bir 
oyun) 965, 966; –karaciğerleri 408

Kaze?!, Dr. 1254
kazein 373, 395, 399, 400, 1357, 1697, 

1823, 1825; –pıhtıları 1696
kazıklı hummâ 1306; –mikrobu, bkz. 

tetanoz mikrobu
Kâzım Bey (Beşiktaş'da eczâcı) 990
kazîb 1177
kazkanadı 218
kâzûrât 915, 916, 917, 918, 1222, 

1446, 1451, 1452, 1455, 1513
kebâb/kebâblar 361, 364, 365, 369, 

395, 405, 1692, 1842; –dükkânları 
821

Keban Madeni Beledî tabîbi 1584
kebed 258, 1514
Keçe suyu (İstanbul'da) 641
Keçeci (Pehlivan) 220
keçi 155, 1527, 1532, 1669, 1671, 

1970, 2000, 2087; –eti 407; –sütü 
337, 397, 401, 1689; –tüyü 1406; –
yavrusu 1472

kedi/kediler 950, 1163, 1164, 1165, 
1229, 1296, 1407, 1511, 1531, 
1532, 1537, 1543, 1884, 1940, 
1956, 1976, 1995, 1997, 2000, 
2001; –balığı 368, 411; –eti 406; –
yavrusu 357

kefal 368
Kefe kimyonu 304
kefir 990, 1339, 1689, 1690, 1693, 
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1935; –mâyası 1691
kehhâl 58, 231, 592, 1309, 1454, 1760, 

1929
kehhâliye 614
kehle 1400, 1997
kekemelik 1109
kekik 380, 1703; –otu rûhu 289; –râyi-

hası 1943; –yağı 311
keklik 368; –palazı 368
kekre 378, 379, 382, 383, 384
kelb/kelbler 406, 423, 436, 1927
Keldanî 1670
kelebekler 1883, 1894
kelle şekeri 1349
Kemal Bey (Mülkiye'den, Altıncı Dâi-

re-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi'n-
de) 2157, 2158

Kemal Bey/Beyefendi/Efendi Yüzbaşı 
(Haseki Nisâ Hastahânesi etıbbâ-
sından) 1215, 1752; (Mekteb-i Tıb-
biye-i Şâhâne'de Menâfi‘u'l-A‘zâ 
Mu‘allim Mu‘âvini) 609

kemân 934
kemâne (güleşde bir oyun) 966, 967
keme (Hama ve Şam'da yetişen bir 

mantar türü) 1208
kemençe 894
Kemerburgaz köprüsü 1042
kemik 1185, 1380
kemikler 253, 254, 255, 256, 257, 

267, 356, 359, 370, 563, 569, 705, 
820, 952, 1207, 1224, 1363, 1368, 
1545, 1673, 1674, 1675, 1676, 
1677, 1680, 1686, 1849, 1850, 
1902, 1903, 1913, 1964, 1976, 
2009, 2131; –hastalığı/hastalıkları 
175, 202, 302, 415, 512, 767, 1103, 
1675, 1676; –iliği 408; –parçaları 
1563; –ucu 1703; –yolu 1441

kemne (karasu) 528
kemre 1966

Kenderci?!, Mösyö 1981
Kendini Bil (Besim Ömer'in) 25, 198, 

471, 775, 1024, 1630
kenevir 503; –elyâfı 502
kepek/kepekler 145, 403, 773, 779, 

2047; –ekmeği 372, 376; –lapası 
1357; –suyu 773; –yağı 1053

kereviz 40, 368, 376, 382, 496
Kerim Abdülehad Efendi (Basra'da 

Sıhhiye Müfettişi, Merkez Beledî 
Tabîbi ve Telkîhhâne Müdürü) 987, 
1586

Kerim Sebati Bey, Operatör Kolağa-
sı (Berlin'e gönderilen Osmanlı 
hekîmlerinden) 597; (Gülhane 
Hastahânesi'ne meʼmûr) 724

Kerk 1587
Kerkük 1585
Kern, Alphonse (Operatör) 436
kertenkeleler 1985
Kerupe Agop Efendi (Tiran Kazâsı 

Beledî Tabîbi) 986
kesb-i hıffet 748
keselân-ı tâm 1125
kesik 325
kesiklik 269
Keskin 1584; –Beledî tabîbi 1579
Kesriye Kazâsı Beledî tabîbi 987, 

1577, 2167
kestâne 368, 370; –rengi 1520; –suyu 

(İstanbul'da) 1037
Keşan Kazâsı; –Beledî tabîbi 984; –

tabîbi 1574, 2163
keşfiyât 2032, 2136
keşif/keşifler 1768, 1865, 2091, 2098, 

2120, 2123, 2136, 2142
Keşişdağı 1135
keşîşler 331
keten 1711, 1712, 2059, 2060, 2061; 

–elbise 1454, 2061; –lifleri 1812; –
mensûcâtı 2051
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kettân 53, 350, 358, 533; –mendil 53; 
–tohumu lapası 267; –yağı 403

Kettler (Fransız İstatistikçi) 38, 493
key 958, 1467, 1468, 1470; –-i harûrî 

1542; –-i harûrî âleti 1544
keylus 366, 405; –-ı tabî‘î 396
keymus 366, 836
kıbâle 88, 164, 165
Kıbtiyeler 1334
kıkırdak/kıkırdaklar 839, 253, 254, 

257, 356, 357, 368, 1673, 1675
kıl/kıllar 820, 1521, 1525, 1841, 1863
kılçık (güleşde bir oyun) 968
kılıç 215; –oyunları 215
kımız 1339, 1689, 1695
kınakına 211, 325, 364, 777, 778, 917, 

947, 1095
Kınbuk?! (Röntgen şu‘â‘ı hakkında te-

dkîklerde bulunan Viyanalı doktar) 
1891, 1889

Kıpçak çölleri 1339
kır/kırlar 492, 497, 716, 936, 1114, 

1136, 1145, 1148, 1149, 1150, 1151, 
1154, 1159, 1203, 1339, 1408, 
1505, 1713, 1718, 1747, 1756, 
1840, 1874, 1892, 1914, 1941, 
1966, 1986, 2113; –âlemi 1892; 
–evleri 1505; –havâsı 1135, 2049; 
–hayâtı 1893; –risâleleri 1797

kırâathâne 230, 1426, 1896
kırağı 76, 480
kırbacı/kırbacılar 1716, 1789, 1790
Kırçova Kazâsı Beledî tabîbi 987
kırgınlık 51, 79, 532, 545, 1103, 1978
Kırgız 1349; –kabîleleri 1406; –yayla-

ları 1527
kırık 165, 167, 171, 172, 173, 174, 

175, 256, 405, 569, 1335, 1677, 
1704, 2009; –çıkık 165; –kemik 648

kırıkçı/kırıkçılar 85, 164, 165, 170, 
172, 174, 176, 590, 1678, 1686

kırıkçıbaşı 174
kırıklık 380, 1239
Kırım 144; –buzağıları 140; –inekleri 

(Çorlu'da) 135; –Muhârebesi 157
kırk; –dükkân süprüntüsü 305, 1350; 

–hammâmı 1335
Kırkağaç; –Belediye tabîbi 980; –

Kazâsı Beledî tabîbi (Manisa'da) 
1581, 2175

Kırkçeşme kemerleri 1030
kırkı çıkmak 352
kırkkilid otu 303
Kırkkilise 984, 1574, 2162
kırlangıç 1309, 1956; –fırtınası 30, 57, 

542; –yuvası yemeği 1487, 1488
kırlık 945
kırmız 843
kırmızı; –anilin boyası 1451; –balık 

734; –biber 305; –et 406, 1204; –
kan 1726; –kan damarı 1725; –kan 
damarları 737, 1724, 1949, 1950; 
–kan kalbi 1724; –Kışla (İstanbul 
Gülhane'de) 587; –odalar 1920; –
racine 905; –turb 377

kırpacılar 1350
kırpe 304
Kırşehri 979, 1579, 2172
kısırlık 205, 1373, 1385, 1393, 1394
kısmet düğümleri 860
kısrak 1883; –sütü 1339
kış balı 394
kışla/kışlalar 84, 85, 90, 413, 589, 627, 

654, 655, 663, 901, 1744, 1750, 
1753, 1806, 2153; –-i hümâyûn 84, 
587, 589

kışr-ı dimâğ 1981
kışriyeler 364
kıtʻa-i Kenaniye 1965
kıvırcık salata 1933
kız mektebi/mektebleri 1753, 1884
kızak kaymak 216
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kızamık 113, 187, 202, 261, 296, 297, 
495, 505, 723, 826, 827, 828, 905, 
1421, 1422, 1433, 1444, 1459, 
1812, 1939, 2154; –hastalığı 1766

kızartı 143, 510, 546, 555, 567, 1479
kızartma 837, 838, 839
kızıl 687, 828, 905, 113, 187, 202, 261, 

296, 297, 336, 1358, 1422, 1433, 
1447, 1459, 1509, 1812, 1939, 
2154; –hastalığı 244, 1446

kızılcık (yemek borusu) 1191, 1932
kızılcık (bir tür meyve) 1701
Kızıltoprak (İstanbul'da) 162, 1157
Kızkulesi 786
kızkuşu 368; –yumurtası 402
kızlık 1394
Kıztaşı (İstanbul'da) 665
kibrît 190, 260, 270, 271, 863, 864, 

874, 1411, 1451; –ucu 266; –nebâtı 
(likopod) 917; –-i baryum 2094; –-i 
fizza 1141

kibrîtiyet 391, 540; –-i barit 846; –-i 
kils 1673, 1675; –-i kinin 1507; 
–-i nühâs 1448; –-i nühâs mahlûlü 
1455

Kiel 662
Kigork Filipos Efendi (Tosya Belediye 

Tabîbi) 981
Kigork Karabet Efendi (Develi Tabîbi) 

979
Kigork Karabet Kaşyan Efendi (Men-

teşe Merkez Beledî Tabîbi) 1581, 
2176

Kigork Oseb Efendi (Karacaali Kazâsı 
Beledî Tabîbi) 984

kîh mikrobu 1452
Kikosi (Japon cerrâh) 1779
kil 814, 1180
Kilaidis Efendi, Müfettiş (Altıncı 

Dâire-i Belediye'de umûmhânelere 
meʼmûr tabîblerden) 153, 972, 2158

kilâr/kiler 1324, 1414, 1426
kilimler 2113
Kilis Kazâsı Beledî tabîbi 1586
kilise 418, 805, 1226, 1965, 2143
Kilisli Rıfat Bey, Dr. 1861n22, 

2130n34
killi arâzî 1411
Killian, Tabîb (Almanya'da kasabât-bîn 

âletini îcâd eden) 2123
kils 391, 402, 403, 539, 1036, 1419, 

1675
kilye 257, 2010; –-i tıbbiye 2131
kimyâ 83, 234, 235, 242, 243, 371, 

410, 413, 578, 584, 585, 597, 1033, 
1038, 1047, 1052, 1170, 1668, 
1670, 1671, 1672, 1757, 1761, 
1765, 1766, 1866, 1867, 1868, 
1884, 1974, 2095; –dersi 438; –la-
boratuvarı 1559; –-yı Gayr-ı Uzvî 
95, 608, 616; –-yı Gayr-ı Uzvî dersi 
104; –-yı Gayr-ı Uzvî ve Tahlîlî ve 
Uzvî mu‘allimi 2162; –-yı hayâtî 
1557, 1559; –-yı Ma‘denî mu‘al-
lim-i evveli 284, 899; –-yı Ma‘denî 
mu‘allim-i sânîsi 285, 898; –-yı 
tahlîlî 1557, 1559; –-yı Tahlîlî 
ve Hayâtî mu‘allimi 1035; –-yı 
tecrübî 1973; –-yı uzvî 242, 608, 
1558, 1559; –-yı uzvî dersi 2067; 
–-yı Uzvî mu‘allimi 284, 897, 899, 
1466; –-yı Uzvî ve Fenn-i İspen-
çiyârî 95, 617; –-yı Uzvî ve Fenn-i 
İspençiyârî dersi 104

Kimyâ-yı Ma‘denî (Ahmed Hilmi 
Paşa'nın) 606

kimyâger 110, 681, 812, 860, 901, 
985, 1052, 1170, 1191, 1216, 1336, 
1337, 1338, 1466, 1470, 1517, 
1557, 1558, 1559, 1575, 1668, 
1670, 1671, 1672, 1689, 1768, 
1847, 1868, 1980, 2091, 2107, 
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2160, 2163, 2176
kimyâhâne/kimyâhâneler 87, 112, 

586, 591, 621, 630, 731, 865, 1062, 
1191, 1557, 1337, 1557, 1672, 1759

kimyevî 1123, 1987; –ilâclar 242; –
mâddeler 1034

kimyon 304, 305
King's College Serîriyât-ı Cerrâhiyesi 

(Londra'da) 1307
kinin 1507, 1918, 1919, 1960
Kintbury kasabası (İngiltere'de) 1652
kipur, bkz. çorab bayramı
kirâhâneler 1655
kiraz 368, 388, 1223, 1468, 1703; –çe-

kirdeği/çekirdekleri 388, 911
Kirazlı suyu (Kâğıdhane sularından) 

641, 1036
kireç 77, 905, 1066, 1346, 1357, 1452, 

1455, 1456, 1675, 1844; –emlâhı 
1035; –kaymağı 813, 1346, 1448, 
1452, 1455, 1456; –mahlûlü 1088; 
–merhemi 546; –suyu 546, 1878; –
taşları 1411; –tozu 1089

kireçli; –arâzî 481; –tarlalar 1151
kiremit 1416, 1417
kirişhâne 1411
Kirkor Ohannes Harunyan Efendi 

(Zonguldak Belediye Tabîbi) 981
Kirmasti; –Kazâsı Beledî tabîbi 1577, 

2168; –tabîbi 977
Kirmisson (Fransız doktor) 1928
kirpikler 1252, 1884
kirş 388, 726, 911, 1052, 1935, 1990
Kiryako Efendi (Menemen Belediye 

Tabîbi) 980
Kiryako Mihailidi Efendi (Niğde'de 

Bor Belediye Tabîbi) 978
Kiryako Yani Efendi (Karamürsel 

Kazâsı Beledî Tabîbi) 989
kisbet/kispet 219, 220, 964, 966
kişniş tohumu 380
kitâbet 101, itâbet 613, 616, 617; –der-

si 104
Kitâbu fî Sıfâtı Bîmâristân (Râzî'nin) 

1760
Kitâbu fî Siyeri'l-Hukemâ (Râzî'nin) 

1762
Kitâbu Havâssu't-Telâmîz (Râzî'nin) 

1763
Kitâbu Sırru't-Tabîb (Râzî'nin) 1763
Kitâbü'l-Edviye 243
Kitâbü'l-Havâs (Câbir ibn Hayyan'ın) 

1672
Kitâbü't-Tedâvî (Dujardin-Beau-

metz'in) 244
Kitâbü't-Tedâvî 239
Kitâbü't-Tıb (Kaysunîzâde'nin) 53, 534
Kitasato, Dr. (Hong Kong'da vebâ mik-

robunu bulan Japonyalı bakteriyo-
log) 672, 793, 800, 1778

Kivork Filipos Zeyrekyan Efendi (Çer-
keş Beledî Tabîbi) 1583

Kiyan ahâlîsi 1883
kiyanus-ı baryum 2094
Klazomen Tahaffuzhânesi 625
Klebs-Löffler basili 956
klor 190, 776, 863, 864, 1141, 1448, 

1456, 2094; –etil 1312; –gazı 1983; 
–radyum 2097; –sodyum (âdî tuz) 
516, 1035, 1036, 1186; –-ı mâiyet-i 
anilin 846; –-ı mâiyet-i roz anilin 
846; –-ı sânî-i zîbak 909, 919; –-ı 
tûtyâ mahlûlü 919; –-ı zeheb 1973

kloral 773; –râyihası 392
klorat dö potas tuzu 728
klorider 990
klormait pilokarpin 244
klorofil 48, 527, 1111
kloroform 170, 171, 256, 331, 1312, 

1329, 1741, 1976, 1977, 2114
kloroz 240, 1722
klorür/klorürler 391, 395, 399, 402, 

905, 1483
kobay/kobaylar 129, 130, 949, 1936, 
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1984, 2096
kobra 934
Koca Yusuf (Meşhûr pehlivânlardan) 

220, 963
kocakarı/kocakarılar 1392, 1544, 

1716, 2075, 2119; –âdetleri 1716; 
–ilâcı 1468

Koch (Almanya mütehayyizân-ı 
etıbbasından) 622, 905, 937, 949, 
1308, 1740, 1741, 1742, 1778, 
1918, 1998; –basili 937, 939, 1142, 
1997; –usûlü 1919

koç; –ayırma zamânı 46, 56; –katımı 
59

Koçana Beledî tabîbi 1576, 2166
Koçoni Efendi, Dr. (Karantinalar Mü-

fettişi, Meclis-i Umûr-ı Sıhhiye 
A‘zâsı) 154, 973

kodein şurûbu 726
kok kömürü 915
kokain 1381, 1980, 1981
Kokolatos Efendi, Tabîb (Şehremâ-

neti'nde Hıfzıssıhha Komisyonu 
A‘zâsı) 970, 1568, 2155

kokonolar 1391
koksidiler 1922
kokular 1490
kokulu peynirler 400; –sular 1847
kokus 229
kol/kollar 873, 1430, 1722, 1725, 

1728, 1774, 1782, 1903, 1907, 
1908, 1947, 1964, 1967, 2009, 
2033, 2036, 2096; –bezi 353, 354, 
355; –etleri 1907; –oyunu / Tour de 
bras (Güleşte bir oyun) 968

kola 905
kolcu/kolcular 271, 682, 683, 684
kolej 1070
koleksiyon 1435, 1769, 1782n12
Kolera (Mustafa Münif Paşa'nın) 195, 

770

kolera 40, 63, 76, 83, 108, 127, 183, 
228, 413, 481, 495, 551, 587, 622, 
634, 636, 670, 778, 810, 828, 905, 
918, 922, 935, 1040, 1050, 1076, 
1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 
1082, 1088, 1089, 1090, 1091, 
1358, 1412, 1445, 1446, 1452, 
1453, 1485, 1770, 1791, 1874, 
1917, 1933, 1963, 2016, 2018, 
2021, 2023, 2025, 2028, 2030, 
2086, 2099, 2132; –basilleri 127, 
638; –hastahânesi 83, 587; –illeti 
84, 2015; –istîlâsı 2027; –korkusu 
2015; –mikrobu/mikrobları 1078, 
1232, 1447, 1487, 2016, 2017, 
2019, 2021, 2023, 2024, 2025, 
2028; –-yı münferid 670

koleralılar 2016
kolerin 39, 495, 918, 922
kolesterin 402, 404, 408
kolibasil 1937
kollegyum 83, 584
kolodyon 403, 912
kolofan 1946
Kolomb, Kristof 2120
Kolombiya 1967
koloniler 639, 1925
Kolonya (Avrupa'da bir şehir) 1218
kolonya 270, 500, 1126, 2074; –suyu 

386, 567, 568, 790, 909, 1435, 
1847, 2048

koltuk altı 1430, 1432
koltuk altı/altları 333, 336, 797, 808
koltuklu 945
kolza lambası 688
Komamoto Miskînhâneleri (Japonya'da 

Nagazaki civârında) 1967
komposto 384, 385, 388, 392, 393
komposto 395, 946
kompres 2114
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konak/konaklar 304, 1897
konferanslar 1738
kongreler 1218
Koning (Alman tabîblerinden) 2083
konser/konserler 924, 926, 943, 1955
konservatuvar 2122
konserveler 1972
konsültasyon 2140
konsülte 174, 2149
konsülto 828, 1273
Konta?!, Tabîbe 1058
kontralize rüzgârları 1105
kontrfile 406
Konya 629, 630, 886, 1655; –Sıhhiye 

müfettişi 2169; –Vilâyeti 888, 978, 
1309, 1578, 1637, 2171

konyak 747, 790, 911, 1052, 1165, 
1190, 1329, 1990; –ıtrı 733

Kopenhag 624, 1131, 1133, 1919; –
Mekteb-i Tıbbîsi 529; –Tıb Mektebi 
mu‘allimleri 1132

Kordilyer dağları 1099
Korizi?!, Mösyö 1420 (Budapeşte İh-

sâiyât Dâiresi Müdürü) 1420
korku 1285
korna başları 1403
korse/korseler 50, 246, 247, 248, 349, 

530, 538, 1303, 1304, 1362, 1363, 
1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 
1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 
1374, 1375, 1387, 1846, 1858, 
1859, 2064, 2065

Koru/korular 1149, 1409, 1410; –kar-
yesi (Yalova'da) 847

koruk 1718
Kosova 126, 886; –Sıhhiye müfettişi 

1499, 2164; –Vilâyeti 888, 986, 
1575, 2166

Kostantin (Cerrâhhâne-i Âmire Hocası 
ve Topkapı Hastahânesi Tabîbi) 579

Kostantin Efendi, Karatodori (Cem‘i-

yet-i Tıbbiye-i Şâhâne Reîsi) 159; 
(Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
mu‘allim) 158

Kostantin İstepanidi (Bozöyük Tabîbi) 
2170

Kostantin Moridis Efendi (Sungurlu 
Beledî Tabîbi) 979, 1580, 2172

Kostantin, Büyük (Bizans İmparatoru) 
850, 852, 853

Kostantin, İstefanaki (Mekteb-i Tıbbi-
ye-i Adliye-i Şâhâne'de mu‘allim) 
83, 583

Kosti Efendi (İdlib Kazâsı Beledî Tabî-
bi) 1586

Kosti Limaraki/Macaraki Efendi (Ada-
na'da Hamidiye Kazâsı Beledî Tabî-
bî) 1582, 2176

Kosti Simon Efendi (Gümülcine'de 
Merkez Beledî Tabîbi) 984, 1574, 
2162

Kosti Zahari Efendi (Avrupa'ya gönde-
rilen Osmanlı tabîblerinden) 589

koşnil (nebâtî boyalardan) 567
kotlet 1725
kovan/kovanlar 1940, 1943, 1944, 

1946
koyun 129, 155, 368, 369, 406, 407, 

529, 831, 1220, 1227, 1472, 1527, 
1532, 1537, 2000; –beyni 1947; –
dili 408; –eti 406, 837, 838, 1844; 
–eti çorbası 838; –eti külbasdısı 
1203; –kanı 407; –külbasdısı 1197, 
2049; –paçası 408; –sütü 1689; –
yağı 839

koz helvaları 1945; –kavuran fırtınası 
478

Kozan 981, 1582, 2177
Kozana Beledî tabîbi 987, 1577
Kozma Paşa (Bahriye Merkez Hastahâ-

nesi Sertabîbi, Heyʼet-i Sıhhiye-i 
Bahriye a‘zâsından) 1763

Kozma Sefail Efendi (Bolvadin Tabîbi) 
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977
kozmetik 774
kök 1463, 1464, 1883; –nişastaları 

1186; –tozu 380
kökçüler 164, 165, 236
köledoyuran 390, 539
kömür/kömürler 74, 77, 183, 307, 359, 

425, 481, 483, 575, 643, 915, 1113, 
1141, 1143, 1185, 1187, 1189, 1404, 
1542, 1549, 1779, 1811, 1869, 
1870, 1872, 1874, 1884, 1905, 
1972; –iğnesi 1142; –mağazaları 
269; –parçacıkları 1140; –parçası/
parçaları 1110, 1194; –süzgeci 642; 
–tozu 298, 643, 1411, 1972

kömürcü/kömürcüler 502, 740
köpek/köpekler 436, 733, 739, 791, 

860, 950, 1162, 1163, 1187, 1207, 
1296, 1525, 1526, 1528, 1529, 
1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 
1535, 1536, 1537, 1540, 1541, 
1542, 1543, 1544, 1884, 1910, 
1940, 1997, 2000; –dişi/dişleri 
1193, 1219; –eti 406; –kudurması 
1533; –salyası 1528; –yavrusu/yav-
ruları 357, 1472, 1884

köprü / le pont (Güleşte bir oyun) 967
Köprü (İstanbul'da) 785
Köprübaşı (Eminönü'nde) 162
köprücük; –damarı 1728; –kemiği 169, 

569, 1370, 1674
Köprülü; –Beledî tabîbi 1576, 2166; –

Kazâsı (Selanik'de) 885, 985
kör/körler 263, 286, 1282, 1283, 1382, 

1383, 1384, 1639, 1641
körbağırsak 1203, 1234, 1236, 1237; 

–hastalığı 1234; –iltihâbı 1204; –
ufûneti 1234

körlük 263, 264, 1383, 1639, 1805, 
2096

körpe hayvânlar 1223

kösele 253
köstebek 2009
köşk/köşkler 1149, 1159, 1160
köy/köyler 936, 1148, 1691; –tabîbi 

1439
Köyceğiz; –Beledî tabîbi 1581; –Bele-

diye tabîbi 980
köylü/köylüler 1876, 1884; –çocukları 

1953
kramayerli 719
Kraşit Serupe Efendi (Atranos Kazâsı 

Beledî Tabîbi) 2168
Kratova (Kosova'da) 986; –Beledî tabî-

bi 1576, 2166; –Kazâsı 886
kreozot kokusu 1452
kreş 1426
krezil 1452; –müstahlebi 1448, 1453
kriket 216, 2050
kriyoskopi 1824
kriyozidin 846
krizantem 1700
krom; –emlâhı 567; –sarısı 845
kromiyet; –-i potas 845; –-i üsrüb 845
krupp (kuşpalazı) 959
Krupp fabrikası (Almanya'da) 1651; –

topu/topları 487, 947, 1933
kudemâ 2149
kudret helvâsı 486
Kudret Raif Bey, Operatör Dr. 181, 724
kudret-i şuʻâ-nisârî 2092
kudurma 1527, 2000, 2125
kudurmak 1533, 1538
kudurmuş hayvânât 125
kuduz 436, 590, 621, 730, 1526, 1528, 

1529, 1530, 1531, 1532, 1535, 
1536, 1537, 1540, 1543, 1638, 
1806, 1970, 2125; –ameliyâthâne-
leri 1539; –aşısı 1213, 1528, 1540, 
1544, 2125; –Aşısı Ameliyâthânesi 
1539, 1543, 1544; –hastalığı 1529, 
1534, 1538, 1541; –illeti 86, 109, 
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126, 1528, 1529, 1538, 1543; –illeti 
aşısı 1289; –kelb 423; –Kongresi 
(1891'de Londra'da) 1540; –köpek 
1541, 1544, köpek 2000; –virüsü 
1527, 1529, 1530, 1538, 1539

kuduzböceği (kantarid) 1542
kuduzluk 1536
Kudüs; –Belediye tabîbi 1521; –etıbbâ-

sı 2178; –Sancağı 990, 1589
Kufe (el-Cezire'de) 1669
Kuğu fırtınası 31
kuhûl-i şeyhî 2131
kukla 300
kukuleta 2052
Kula; –Belediye tabîbi 980; –Kazâsı 

Beledî tabîbi 1581, 2175
kulak/kulaklar 259, 260, 261, 262, 263, 

264, 265, 266, 267, 269, 934, 1101, 
1129, 1148, 1178, 1281, 1284, 
1480, 1723, 1846, 1948, 1963, 
2075; –ağrısı 1847; –akıntıları 
1473; –çatlaklığı 264; –çınlaması 
500, 510; –deliği 2048; –emrâzı 
112; –frengisi 268; –hastalığı/hasta-
lıkları 265, 268, 489, 859; –kemik-
leri 268; –kiri 2048; –memesi 2048; 
–siniri 269; –uğultuları 268, 1127; 
–za‘fları 1428; –zârı 2048

kulakçık 1723, 1725
kulaklık 261
kule 1894
Kuleli 85, 589; –Hastahânesi operatörü 

1775
kuluçka 1931, 2111
kuluçkalıklar 1441
kulunç/kulunçlar 78, 370, 374, 380, 

383, 505, 544, 566
kum 404, 876, 1226, 1811; –birikinti-

leri 1338; –bulutları 1107; –dâneleri 
1516; –hastalığı/hastalıkları 391, 
393, 525, 540, 835, 1040, 1189, 

2010; –kasırgaları 1109; –tabakası/
tabakaları 643, 862; –taşı 1415

Kumanova; –Beledî tabîbi 1576, 2166; 
–Kazâsı (Kosova'da) 886

kumaşlar 1454, 2089
kumbara parçaları 254
Kumkapı (İstanbul'da) 930
kumpanya 632, 642, 1036
kumral 1520
kumsal yerler 1411
kundak/kundaklar 188, 338, 348, 349, 

351, 352, 355, 356, 357, 358, 697, 
698, 699, 700, 701, 726, 1349, 
1350, 1351, 1353, 1707, 1710, 
1716, 1837; –bezi/bezleri 312, 702, 
1328, 1352; –sübeği/sübekleri 355, 
358; –takımı 354, 1328, 1834

kundaklama 351; –usûlü 350
kundura/kunduralar 323, 534, 706, 

1684, 1811, 2065, 2081
kunduracılık 1074, 1075
kunduz 1247
kunduz böceği 777
kuplar 1922
Kur’ân 273, 1167
kurâbiye 389
kuraklık 1957
kurbağa 199, 1956; –taslakları 1984; 

–yavrusu 1122
Kurbağalıdere (İstanbul Kadıköy'de) 

1117, 1157, 1159
kurd (köpek familyasındaki) 1527, 

1537, 2010
kurd (toprakdaki) 265, 1883
kurdboğan otu 242, 394
kurdeşen 381
kurs 726, 917, 1825
kursak 1118; –mâyası 1691
kurşun 252, 253, 254, 337, 372, 404, 

412, 502, 914, 1416, 1417, 1493, 
1494, 1565, 1913, 2094; –aksâmı 
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1565; –dökdürülme 1716; –emlâhı 
776, 2105; –levha 1891, 2094; –
mürekkebâtı 269; –sirkesi 75, 322, 
546, 555, 563, 567, 575; –tılââtı 
1498; –yaraları 1229

kurşuncu/kurşuncular 1350, 1789; –ka-
dın 961

kurşunlu boyalar 1418
Kurtuba (Endülüs'de) 1759, 2039, 

2040, 2041; –Câmi‘i 2037, 2039; –
Kâdi'l-Kudâtlığı 2040

kuru; –boynuz, bkz. hicâmet; –ceviz 
392; –erik 368; –havuz 873; –mey-
veler 390, 539; –ot 1455; –pastalar 
372; –sebze ezmesi 1494; –üzüm 
382, 390, 539

Kuruçeşme (İstanbul'da) 162
Kurudere (İstanbul'da) 632
kurufasulye 1542
kurum rengi 1967
kurûn; –-ı kadîme 1971, 1972; –-ı 

mütevassıta 1971; –-ı vüstâ 1965, 
1968, 1969, 1973, 1987, 2057; –-ı 
vüstâ bidâyeti 2056; –-ı vüstâ mis-
kînhâneleri 1966

kusmuk 1455
kusuntu 2017, 2020, 2030
kuş/kuşlar 361, 801, 1230, 1231, 1233, 

1877, 1894, 1940, 2009, 2049; –
hevesi 2001; –kirazı 368; –tüyleri 
2033; –yumurtaları 1931

Kuşadası; –Beledî tabîbi 2173; –Bele-
diye tabîbi 980

kuşak/kuşaklar 901, 1303, 1304, 2057
kuşbâzlık 2001
Kuşdili çayırı (İstanbul'da) 1159
kuşkonmaz 368, 375, 1845
kuşluk; –ta‘âmı 365; –uykusu 366; –

yemeği 365
kuşpalazı (zâbiha-i hânika) 39, 89, 

108, 202, 261, 386, 495, 593, 624, 

670, 723, 814, 948, 956, 959, 960, 
961, 1358, 1421, 1433, 1446, 1447, 
1509, 1703, 1740, 1741, 1743, 
1812, 1933, 1939, 1998, 2078, 
2125; –ameliyâthanesi 128; –has-
talığı 1279, 1476; –maslı 1508; –
mikrobları 1446; –serumu 128, 129, 
131; –serumu istihsâli 130

Kuşpalazı (Dr. Muhyiddin Beyefen-
di'nin) 960n30

kuşüzümü 390, 539
Kutub/Kutublar 571, 903, 1105, 1118, 

1123, 1957; –denizleri 1983; –sey-
yâhları 1050; –-ı Şimâlî 1957

kuvars adesâtı 1921
kuvve-i nutkiye 1733
kuvvet şurûbu 990
kuyruk; –sokumu çukurluğu 953; –

sokumu kemiği 952, 954; –yağı 40, 
496

kuyu/kuyular 636, 643, 1038, 1101, 
1103, 1410, 1411, 1412, 1422, 
1424, 2028; –suyu/suları 413, 1038

Kuzguncuk (İstanbul'da) 162
kuzu 155, 368, 837, 1909, 1929; –çe-

virmesi 1673; –kürkü 1702
kuzukulağı 368, 375
Küba adası 1530
kübere 1674
Kübler?! (Üstâd-ı şehîr) 1223
küçük; –bağırsak 1236; –beyin (mu-

heyh) 1885, 1953; –bez 354, 355, 
356; –cerrâhlık 1381; –cerrâhlık 
şehâdetnâmesi 89, 594; –dil 956, 
958, 1804

Küçük Cerrâhlık (Kâimmakâm Tevfik 
Vacid Bey'in) 210

Küçükçekmece Belediyesi (İstan-
bul'da) 882

Küçükçiftlik (Dersaadet'de) 135
küf/küfler 260, 372, 384, 388, 905, 
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1644, 2024
küfüviyet; –-i bedeniye 1262; –-i sıhhi-

ye 1262
kühûf-ı ri’eviye 259
kükürt 41, 253, 376, 402, 403, 497, 

726, 778, 863, 867, 873, 874, 1141, 
1185, 1672, 2088, 2089; –dumanı 
2089; –ihrâkı usûlü 2088; –kokusu 
860, 861, 862

kükürtlü 383, 1141; –ılıcalar 864; –
kaplıcalar 867; –sular 878

kül 403, 1189, 1453, 1455, 1456, 1469; 
–çamuru 1469

külâhlar 901, 2057
külbasdı 369, 946, 1331, 1842
külçe/külçeler 2092, 2093
Külliyât (İbn Rüşd'ün) 2042
kültür/kültürler 129, 814, 816, 1922
kümes/kümesler 1527, 1995; –hay-

vânâtı eti 408
künde 219
Künhü'l-Ahbâr (Gelibolulu Mustafa 

Âlî'nin) 853
Künnâşü'l-Mansurî (Râzî'nin) 1760
küpe/küpeler 261, 2048
kürdan/kürdanlar 288, 289
Kürdler 2057
kürek; –cezâsı 156, 416, 821; –çekme 

1906; –çekmek 217, 1849; –kemiği 
1673

küreyvât 1497, 1501, 2001; –-ı beyzâ 
199, 748, 803, 939, 1242, 1478, 
1480; –-ı dem 1719; –-ı demeviye 
36, 491; –-ı hamrâ 1721, 1722, 
1891, 1985

küreyve; –-i beyzâ 748, 1739; –-i ham-
râ 1721

kürk 1531, 2057, 2062
kürsü 309
kürtaj 1982
küştâbe-i zerrîn 1973
Kütahya 909, 1578, 2170; –Sancağı 

884
kütübhâne 112, 120, 128, 1167, 1169, 

1172, 1289, 1548, 1558, 1670, 
1759, 2042; –-i Âfiyet 25, 197, 198, 
471, 775, 1630; –-i Osmanî 1550

kütüb; –-i cesîme-i tıbbiye 85; –-i fen-
niye 85, 589, 1512; –-i ilmiye-i ta-
bîʻiye 588; –-i tıbbiye 85, 586, 589, 
602, 950, 1236, 1237, 1942, 1998, 
2130; –-i tıbbiye-i frengiye 604; –-i 
ulûm-ı tıbbiye-i nâfi‘a 588

küûl 730, 731, 737, 739, 740, 742, 
745, 746, 747, 750, 752, 943, 1046, 
1047, 1050, 1052, 1053, 1055, 
1056, 1057, 1058, 1162, 1165, 
1186, 1188, 1190, 1213, 1222, 
1268, 1339, 1359, 1462, 1566, 
1567, 1690, 1691, 1693, 1731, 
1732, 1741, 1753, 1758, 1765, 
1864, 1865, 1868, 1899, 1945, 
1987, 1989, 2006, 2082, 2114; –
mübtelâsı 1163

küûlât 814
küvet 1327, 1418, 2114
küvez 1144, 1931, 1932
küzâz 1179, 1306, 1532; –mikrobları 

1531

L
Labiche (Fransız üdebâ-yı meşhûresin-

den) 727
laboratuvar/laboratuvarlar 1064, 1557, 

1559
laboratuvar 127, 128, 129, 628, 637, 

670, 671, 672, 731, 805, 942, 1742, 
1823, 1827, 1958

Laborde, Dr. Fizyolojist (Fransa Encü-
men-i Dâniş-i Tıbbîsi a‘zâsından) 
790, 919, 1052, 1958, 1959, 2095

Laennec, Dr. 1742
Lagofet Bedros Efendi (Düzce Beledi-
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ye Tabîbi) 2177
lağım/lağımlar 520, 634, 830, 841, 

1040, 1417, 1421, 1418, 1422, 
1485, 1486, 1644, 1810, 1811, 
1813, 1894, 2028; –gazları 1418

lahana/lahanalar 368, 369, 377, 837, 
1192, 1709, 1845; –salatası 837; –
turşusu 369, 1402

Laheille (Mekteb-i Tıbbiye'de muʻal-
lim) 83

lâhika-i dûdiye 1203
lahm 1216, 1217, 1222, 1224, 1227, 

1884, 1902, 2080, 2081, 2083; –-ı 
bakarî 194

lak 567
laktoz 1960
lal hamuru 843
lâle 31, 1701
lamba 1874
Lambini (Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 

Mu‘âyenehânesi'ne devâm eden 
etıbbâdan) 98; (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne'de Mu‘allim) 611

lando/landolar 847, 880
Landouzy (Paris Mekteb-i Tıbbiyesi'n-

de muʻallim) 944, 949, 1736
Langaza; –Kazâsı Beledî tabîbi 985; –

Kazâsı Belediye tabîbi 1575
Langlois, Paul (Sıhhiyûndan) 1366
Laos ahâlîsi 794
lapa/lapalar 324, 325, 374, 779
lapiska saçları 1847
Laponlar 1883, 2081
Laponya 1660, 1271
Laponyalılar 1406
Lasar?!, Mu‘allim, Tabîb 1700, 1887, 

1889
Laskovski, Dr. (Cenova Dârülfünû-

nu'nda İlmü'l-Beşer (Antropoloji) 
Muʻallimi) 779, 780

lastik 2063; –çorablar 1734; –tıpalar 

1824
lâşe 907
latalar 2057
laterna 896, 930
Latin ulemâsı 1669
Latince 1172, 1670, 1766, 2042
Lav?! (İtalyan doktor) 1502
lavanta 1435, 1847; –râyihası 1943
laveran; –huveynâtı 1917; –kan hay-

vâncıkları 1919
Laveran, Mu‘allim (Fransa etıbbâsın-

dan) 1500, Tabîb 1917
lavn tenis 216
Lavoisier 1214, 1491, 1869; –Kânûnu 

2095
Lavre?! kaplıcası (İsviçre'de) 864
Layard, Mösyö 1215
lâyiha/lâyihalar 307, 599, 810, 1079, 

1083, 1084, 1259, 1440, 1642, 
1643, 1991, 2069

Laz/Lazlar 894, 2057
lâzımlık 358, 1327, 1328, 1445
Lazistan 983, 1585
Lazkiye (Beyrut'da) 989, 1587
Lazköyü (Yalova kasabasında) 847
Le Danto?! (Mu‘allim ve Cerrâh) 1228
leben 390, 391, 395, 396, 397, 398, 

399, 539, 1689; –-i râib 1689
lebenî 370, 1339
Lebert, Dr. 2007
Lebid Bey, Kolağası (Operatör Cemil 

Paşa'nın mu‘âvini) 139
Lechant?!(Paris'de Taharriyât-ı Tıbbiye 

Kimyâhânesi'nde kimyâger) 1337
Leclainche (Baytar Edmond Nocard'ın 

talebesi) 2099
Leconte de Lisle 1736
Légion d'honneur 1441; –nişânı 2099
Legrand, Dr. (Montpellier etıbbâsın-

dan) 1973
leğen 339, 1848, 2047



2286

Lehistan 2092
Lehmann, Dr. (Almanya hukemâ-i 

meşhûresinden, Bonn şehrinde 
mukîm) 730

Leiden, Prof. 941
Leiden kütübhâneleri 1670
Leipzig Dârülfünûnu 2007
Lejander (Paris'de Tenon Hastahânesi 

Tabîbi) 1055
lekeler 567, 804, 1967
lenf 1480; –bezleri 1746; –hücreleri 

1741
lenfâ; –aralıkları 1205; –damarları 803
lenfâvî 704
lenfâviyü'l-mizâc 686
lenfevî 41, 205, 206, 296, 324, 382, 

497, 520, 522, 1099, 1338; –kızlar 
2049; –mizâc 207, 878; –mizâclı 
40, mizâclı 496

lenfevîlik 1124
lenfeviyet 365, 517, 878, 1116, 1155, 

1226
lenfeviyyü'l-mizâc 188, 376, 381
Leon Efendi (Şehremâneti'nde Seki-

zinci Dâire Heyʼet-i Sıhhiyesi'nden) 
152

Leon Kigork Efendi (Kırkkilise Mer-
kez Beledî Tabîbi) 984, 1574, 2162

Leonidas Limarakis, Dr. 1801
Leonidas Polindaki/Polityaki Efendi 

(Cisr-i Ergene Beledî Tabîbi) 1574, 
2162

Leonordo da Vinci 1250
Lepin?!, Prof. 1891
Lermite, Pierre 853
Leroux, Dr. 1984
"Les Elfes" (Leconte de Lisle'in) 1736
Les Remplacements (Brieux'nün kitâbı) 

1854
le[si]tin 1338
leş 801, 804, 812, 813

letarci 926
Letulle, Dr. Maurice (Beynelmilel 

Birinci Verem Kongresi Kâtib-i 
Umûmîsi) 1735

levhalar 804
levrek 411
Lévy, Michel (Hıfz-ı Sıhhat Mütehas-

sısı) 297
leylâk 1701, 1703
leylek 805
leylî mektebler 1747
Libade suyu (İstanbul'da) 1037
Liebig (Almanya kimyâgerlerinden) 

1216; –nazariyesi 1216
Liège (Belçika'da) 1822
lig; –sistemi 217; –usûlü 217
Ligor Efendi (Mülkiye eczâcılarından, 

Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nde İlm-i 
Kimyâ Mu‘allimi) 2162

liken 952, 954; –kemikleri 953
likopod 917
likör 394, 734, 742
Likurgus 1659
Lilienfeld (Avusturya kimyâgerlerin-

den) 1885
Lille (Fransa'da) 1482; –şehri Pasteur 

Müessesesi müdürü 1433
Limarakis, Dr. 420
Limni (Cezayir-i Bahr-ı Sefid'de) 983, 

1582, 2176
limon 386, 388, 394, 540, 541, 765, 

777, 912, 921, 1393, 1483, 1894, 
2086, 2087; –kabuğu 541; –mat-
bûhu 386; –râyihası 1943; –rûhu 
775; –suyu 912, 2087; –şekeri 386; 
–şurûbu 386; –usâresi 386, 540

limonat 386
limonata 51, 426, 532, 540, 541, 561
limoniyet-i potas mahlûlü 134
limonluk 529
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Lincoln (Hekîm) 1226
Linné (Nebâtât ulemâsından) 1701, 

1703, 2084
lînet 1225
linolyum 1841
Lionidas Polinaki Efendi (Çorlu Kazâsı 

Beledî Tabîbi) 984
Lionne (Küvez İ‘mâlhânesi Müdürü) 

1144
lisân; –epitelyuması 1887; –-ı efrenc 

600; –-ı Fransevî 579; –-ı Fransevî 
616, 617; –-ı Osmanî 612, 613; –-ı 
Türkî 604

Lister, Lord (Mu‘allim) 1305, 1306, 
1307, 1308

litografya; –destgâhı 585; –taşı 642
Littré (Kâmûs-ı Tıb müellifi) 205, 793
lityum 190
Livarot peyniri 401
Liyâkat madalyası 1548
Lize, Madam (Mekteb-i Tıbbiye-i 

Şâhâne Mu‘âyenehânesi'ne devâm 
eden kâbileden) 99, 611

lizol 1328; –mahlûlü 1330
Logofet Bedros Efendi (Düzce Beledi-

ye Tabîbi) 1583
lohusa/lohusalar 239, 299, 301, 302, 

303, 307, 310, 311, 312, 313, 314, 
315, 316, 339, 340, 341, 352, 598, 
952, 953, 955, 1322, 1325, 1326, 
1327, 1328, 1332, 1333, 1334, 
1390, 1391, 1437, 1438, 2117; –ba-
kıcısı 1329; –evi 1331; –hastalık-
ları 1392; –hummâsı 955; –odası 
1334

lohusalık 683, 954, 1305, 1326, 1387, 
1390, 1395, 1835, 2045, 2115, 
2153; –döşeği 1318, 1390; –hum-
mâsı 1387

lokanta/lokantalar 227, 230, 400, 742, 
745, 821, 1753, 2081

Lokman Hekîm 696, 962
lokman rûhu 270, 500, 506, 912, 790, 

1126, 1329
Lombardiyalılar 1226
Lombroso, Dr. 1491; –Mektebi (İtal-

ya'da) 1386
Londra 77, 481, 624, 792, 803, 807, 

907, 924, 936, 1108, 1145, 1218, 
1260, 1307, 1308, 1361, 1409, 
1411, 1482, 1500, 1501, 1540, 
1652, 1839, 1888, 2122; –Has-
tahânesi cerrâh müşâviri 1840; 
–hayvânât bağçesi 934; –Heyʼet-i 
Fenniyesi 2120; –Mekteb-i Tıbbîsi 
muʻallimîni 2127; –Sefâreti 2143; –
sokakları 661; –Tıb Kongresi 1998

lor 400
Lorant, Emile (Nikotizm kitabının ya-

zarı) 271n14
Lorraine (Dr. Marey'in muhibbi) 2032
Lorta?! (Lyon Mekteb Tabîbi Nâzırı) 

1133
Loubet, Mösyö (Fransa Reîs-i Hükû-

meti) 1734, 1735, 1737
Louis, Mösyö (Tenvîm Usûlü dersleri 

veren) 327
Louis, On Üçüncü (Fransa Kralı) 1256
Louvre Müzesi 247
lu‘âb 286, 291, 375, 382, 388, 389, 

393, 395
lu‘âbî 392
Lubbock, Dr. Sir John 1182
Lucerne (Müellif) 687
Ludwig (Alman hekîm) 1101
luhûm-ı zâide 267
Lumière, Lyonlu (Hikmet-i Tabî‘iye 

ulemâsından) 1256
Lunel?! (İngiliz istatistik erbâbından) 

2083
lupilin 414
Lutaud, Dr. 197, 774, 1365
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Luther 821
lüb 1922
lüffâh otu 1223
lügât; –-ı fenniye 602; –-ı tıbbiye 588
Lügat-ı Tıbbiye 588
lühûm 794, 2083
Lüleburgaz; –Beledî tabîbi 984; –tabîbi 

1574, 2162
lüpüs (cild veremi) 529, 530, 950, 

1132, 1887, 1890, 1920, 1921, 
1988, 1998, 2097; –hastalığı 1133

lüpüslü 1744, 1921
Lütfi Akif Bey/Efendi (Sekizinci Dâi-

re-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi 
Reîsi) 972, 1570, 2157

Lütfi Bey (Şehremâneti'nde Dokuzun-
cu Dâire Heyʼet-i Sıhhiyesi'nden) 
152

Lütfi Beyefendi, Mîralây Dr. (Meclis-i 
Sıhhiye-i Umûmiye A‘zâsı) 818, 
973; (Meclis-i Umûr-ı Sıhhiye 
A‘zâsı) 154

Lütfi Efendi (Takvîmhâne-i Âmire 
Musahhihi ve Vak‘anüvîs) 586

Lütfiye Hanım (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Mu‘âyenehânesi'nde kâbile) 
99, 611

Lyon 624, 625, 1426, 1651; –Mekteb-i 
Tıbbîsi nâzırı 1133

Lyonlu 1256

M
M. Rıfat (Şair) 645, 715
ma‘âdin 1137, 1671, 1672, 2094
Ma‘ârif; –müsteşârlığı 603; –Nezâreti 

23, 25, 102, 103, 197, 471, 614, 
690, 774, 828, 832, 995, 1024, 
1054, 1074, 1075, 1595, 1630; –
Nezâreti müşteşârlığı 604

ma‘cûn/maʻcûnlar 502, 683, 1463, 
1945

ma‘den 253, 340, 1176, 1336, 1418, 
1669, 1671, 1972, 2093, 2094, 
2095; –kömürü/kömürleri 846, 915, 
1549, 1934, 2091; –kömürü amelesi 
1124; –kuyuları 265, 1123; –ocakla-
rı 732, 1915; –suyu/suları 298, 391, 
515, 856, 860, 865, 867, 869, 870, 
947, 1336, 1337, 1338, 1483, 1559; 
–suyu şişeleri 1825

ma‘denciler 1718
ma‘denî 412, 1972; –eşyâ 1449; –satıh-

lar 2089
ma‘deniyât 48, 190, 253, 1131
maʻlûl 526, 856, 916, 1676
ma‘lûlîn 75, 1949
ma‘lûlînhâne 1288, 1306, 1386
ma‘lûliyet 1681, 1790, 1805, 2131
ma‘mûriyet 1407
mâ’; –-i asel 394; –-i mukattar 54, 534, 

1945; –-i zerrîn 1672
Mâbeyn-i Hümâyûn-ı Cenâb-ı Mülûkâ-

ne etıbbâsı 1745
Macaristan 864, 1271, 1292, 1529, 

1822
maç yapmak 217
Madagaskar 816, 1964, 1967
madalya 1738, 2033
Madam Alabiz çiçeği 1702
Madrid 625, 1822, 2121
mafsal/mafsallar 257, 328, 397, 1378, 

1465, 1468, 1471, 1545, 1684, 
1686, 2131

Magliery?!, Dr. (Roma tabîblerinden) 
386

magnezi 1036; –emlâhı 1035
magnezya 239
magnezyum 190
mağara/mağaralar 850, 860, 1224, 

1405, 1406
mağaza/mağazalar 1806, 1883, 2003
mahalle; –hammâlları 165; –kahveleri 
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1111; –mektebleri 1857
mahâz (çocuk ağrısı) 308, 309, 313, 

316
mahbûshâne/mahbûshâneler 1123, 

1765
mahbûslar 1124
mahlûl/mahlûller 134, 244, 267, 289, 

303, 310, 311, 312, 315, 339, 568, 
773, 775, 919, 920, 1132, 1328, 
1329, 1330, 1381, 1392, 1448, 
1451, 1454, 1455, 1456, 1457, 
1981, 1988, 2095

mahlûlât 187, 340, 403, 779, 869, 905
mahlût/mahlûtlar 575, 1473, 2048
mahmasa 362, 363
Mahmud Celâleddin Efendi (Kosova 

Vilâyeti Merkez Beledî Tabîbi) 986, 
1575, 2166

Mahmud Hakkı Paşa, Mîrlivâ (Meclis-i 
Sıhhiye-i Umûmiye A‘zâsı) 148, 
975, 1572; (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne'de ders nâzırı) 94, 597, 607

Mahmud Hân II (Osmanlı Sultânı) 80, 
81, 84, 577, 580, 587, 810, 855

Mahmud Mehmed Efendi (Sivas Mer-
kez Beledî Tabîbi) 982, 1583, 2178

Mahmud Nami Beyefendi, Mîralây 
(Bâb-ı Ser‘askerî Hastahânesi Tabî-
b-i Evveli) 1791

Mahmud Nedim Efendi (Havza Kazâsı 
Beledî Tabîbi) 1584

mahzenler 1420
Maine-et-Loire (Fransa'da) 1294
mak‘ad 241, 244, 309, 1430, 1848
makak (bir cins maymun) 1991
Makâlât-ı Tıbbiye (Hayrullah Efen-

di'nin) 93, 604
makarna 1188
makaronya 1188, 1226
makâs/makâslar 1459, 1974, 1975
Makriköy/Makriköyü 162, 1151, 1157, 

1159; –Beledi tabîbi 1589, 2161; –

Belediyesi 2118
Malaka şibh-i cezîresi 1530
Malatya 982, 1584
Malezya 1361
Malibran (Meşhûr musikişinâs) 932
mâlihulyâ 269, 435; –hastalığı 56
mâlikâne 1971, 2136
Malikî; –fıkhı 2040; –mezhebi 2039
Mâliye Nezâreti 102, 614
Malkara; –Beledî tabîbi 1574, 2163; –

Kazâsı Beledî tabîbi 984
mallein 131
Mallei?! 643, 644; –süzgeci 644
Malta 1960; –hummâsı 1959
Maltepe (İstanbul'da) 162, 1153, 1157; 

–Hastahânesi 120, 1244, 1768
Maltızlar 1960
maltuz 286
Mamuretülaziz 1071; Sıhhiye Müfettişi 

2175, –Vilâyeti 352, 982, 1584
Manastır 126, 823; –Sıhhiye müfettişi 

1505, 2165; –Vilâyeti 885, 887, 
987, 1547, 1576, 2167

Manchester 1361; –Cem‘iyet-i Felsefi-
ye ve Edebiyesi 1232

Mançuri ahâlîsi 2062; –muhârebâtı 
1782

manda 831, 1883; –sütü 1689
mandalina 385
mandaren (Çin hekîm ve ruhbânı) 1359
mandıra 909
Mandille Paşa, Dr. Jacques 1215
mangal/mangallar 74, 75, 419, 574, 

575, 718, 1127, 2075; –kömürü 
1972

manganez 190, 391, 539, 1338
Manisa 980, 1581, 2173
manit 394
mannit[ol] 1943
manometre 1103
Manson, Dr. Patrick (Londra'da Em-

râz-ı Ekâlîm ve Menâtık-ı Hârre 
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Mektebi Mu‘allimi) 907, 1501
Mansur bin İsmail Hâkân (Horasan ve 

Maveraünnehir sâhibi) 1760
mantar/mantarlar 260, 337, 401, 909, 

917, 1137, 1208, 1209, 1224, 1337, 
1339, 1401, 1812, 2000

Manteuffel, Zoyle?! von (Alman cer-
râh) 1228

mantık 1167, 1168, 1169, 2036
manto 1864, 1966
mantol 1435
Manu kavânîni (Hind'de) 2081
Manyan?! (Mütebahhir ulemâdan) 

1052
manyetizm 326, 331, 332
manyetizma 1987
manyezi 371, 402, 486, 2048
manyezyum 863
Maragliano, Dr. (Verem Mütehassısı) 

1742
Marakeş 2040
marangozluk 1074, 1075
Maraskin likörü 394
Maraş 352, 988; –Sancağı 885, 988
maraz 109; –-ı asabî 296; –-ı cederî 

141; –-ı cederî-i bakarî 142; –-ı 
cederî-i beşerî 143; –-ı müstevlî 50, 
531, 1134; –-ı riʼevî 2151

marazî; –fizyoloji 2032; –temâyüller 
1385

Marburg 1743; –Dârülfünûnu Nebâtât 
muʻallimi 1741

Marche Funebre (Chopin'in eseri) 929
Mardin 1584
Marey, Dr. 2031, 2032; –Müessesesi 

(Paris'de) 2033
Margaret adası (Tuna nehri üzerinde) 

1507n27
margarin 400, 402
Margille?!, Matmazel (Fransız şarkıcı) 

1736

Mari, Madam (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Mu‘âyenehânesi'nde kâbile) 
99, 611

Maria-Rosalina (ikiz çocuklar) 1311, 
1312

Marius (Fransa'da hekîm) 141
Marko Kemal Efendi (Gemlik Tabîbi) 

977; (İnegöl Beledî Tabîbi) 2170
Marko Kiryanos Efendi (Niğde Merkez 

Beledî Tabîbi) 978, 1579
Marko Mişon Efendi (Lüleburgaz Be-

ledî Tabîbi) 984
Marko Paşa (Mekteb-i Tıbbiye-i Adli-

ye-i Şâhâne Nâzırı) 93, 94, 605, 607
Marmara 628, 859, 1060, 1069; –Deni-

zi 847; –Denizi sâhili 847
marmelât 384
Marmorek, Dr. (Verem Mütehassısı) 

1742
Maro?!, Rene (Mühendis) 2088, 2089
maroken 1434
marpuççu talaşı 1175
marquise (büyük çadır) 661
Marsilya 1066, 1651; –limanı 2090
Marsilyalı 220, 967
Martin, Dr. (İsveç ve Norveç Sefîr 

Vekîli, Meclis-i Kebîr-i Umûr-ı Sıh-
hiye'ye devâm eden düvel-i ecnebi-
ye meʼmûru) 2159

Martin, Saint (Kanada ahâlîsinden, 
sayyâd) 836

marul 368, 375, 382, 1703
marzâ 75, 87, 150
masaj/masajlar 166, 167, 218, 222, 

224, 515, 872, 1161, 2009; –müte-
hassısı 1490, 2099

masal/masallar 766, 893, 1995
masl 814, 1315, 1476, 1478, 1480, 

1481, 1482, 1512, 1740, 1741, 
1742, 1971, 1993; –-ı sınâ‘î 1315; 
–-ı şâfi 1991
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maslî 340; –-i demevî 340
mastika 68
masura 311, 1327
Matba‘a-i Ahmed İhsan 1595; –ve Şü-

rekâsı 995
matbah tuzu 378, 379
matbû‘ât 1868, 2091
matbûhât 541
mâtem 1254, 1255; –elbisesi 2051
Mathieu (Fransız hekîm) 1101
Matin gazetesi 1737
Matinon?!, Dr. 1779
Matyos Kigork Efendi (Lazkiye'de 

Cenin Kazâsı Beledî Tabîbi) 989
Maulis Efendi (Eczâcı ustabaşıların-

dan) 2161
Maveraünnehir 1760
mâvi kîh basili 1925
Mavroyani Paşa (Cem‘iyet-i Tıbbiye-i 

Şâhâne Reîsi) 159; (Sultan II. Ab-
dülhamid'in baştabîbi) 856

mâya/mâyalar 369, 370, 371, 414, 
909, 1339, 1690, 1691, 1695, 1812, 
1868, 1935

mâyalandırmak 371
Mâyalar ve Hastalıklar (Emile Ducla-

ux'nun eseri) 1867
mayasıl 381, 391, 411, 540, 1401, 

1694, 2086
maydanoz 234, 376, 1223; –lapası 303
Mayer, Arthur (Marburg Dârülfünûnu 

Nebâtât Muʻallimi) 1741
Mayer Şüʼteman Efendi (Bozdoğan 

Beledî Tabîbi) 1581; (Hamidabad 
Merkez Belediye Tabîbi) 978; (Zon-
guldak Belediye Tabîbi) 2177

Maygrier, Dr. (Fransa'da vilâdiyûndan) 
1440, 1828, 1833

mayhoş 384, 388, 394
mâyiʻ; –-i devâî 1981; –-i dimâğî-i 

şevkî 1980, 1981, 1982
maymun/maymunlar 129, 801, 808, 

928, 929, 934, 1162, 1231, 1247, 
1256, 1529, 1991, 1992, 1994, 2009

Mayor, Albert (İsviçre etıbbâ-yı meş-
hûresinden) 1843

Mazel?!, Dr. 1984
Mazhar Beyefendi/Paşa, Mîrlivâ (Mec-

lis-i Sıhhiye-i Umûmiye A‘zâsı) 
148, 975, 1572; (Meclis-i Tıbbiye-i 
Mülkiye A‘zâsı) 147, 974, 1571; 
(Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de İlm-i 
Ahlâk Mu‘allimi) 608; (Mekteb-i 
Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne'de İlm-i 
Teşrîh Mu‘allimi) 96, 104, 192, 
209, 617, 1274; (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne'de Fenn-i Teşrîh Mu‘allimi) 
608, 609, 755; (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne'de mu‘allim) 597

Mazhar Hüsnü Bey, Dr. (Mekteb-i Tıb-
biye-i Şâhâne İlmü'l-Emrâz Mu‘al-
limi) 1221, 1755

Mazhar Süleyman Efendi (Avrupa'ya 
gönderilen Osmanlı tabîblerinden) 
589

mazı 1393, 1701; –tuzu 75, 575
McBurney, Dr. 1239
Mcfiden?!, Dr. Allan (Jenner müesse-

sesi mensûbîninden) 1145
Mead (Râzî'nin Risâletü fî'l-Cüderî 

ve'l-Hasbe adlı eserini İngilizceye 
terceme eden) 1766

Mebâhis-i Tıbbiyeden Şişmanlık ve 
Zayıflık (Besim Ömer'in) 1190n9, 
2034n28, 2036

mebhas-i bevl (urologie) 1516
mebîz 877
Mecâlis-i Sıhhiye 26, 86, 415; –ve 

Mülkiye a‘zâsı 1210; –-i Umûmiye 
264

mecânîn 331, 738
Mecdüddevle (Rey Hâkimi) 1167, 

1168
Mecelle-i Fenn-i Vilâde (Tarnier'nin) 
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1442
mecelle-i tıbbiye 1169
Mecid, bkz. Abdülmecid (Osmanlı 

Sultânı)
Mecidî nişânı 1548
mecidiye 103, 2074
Meclis; –-i Ahkâm-ı Adliye a‘zâsı 602; 

–-i Hâss-ı Vükelâ 1084; –-i Kebîr-i 
Umûr-ı Sıhhiye (Şehremâneti'nde) 
1570, 2159; –-i Ma‘ârif riyâseti 
603; –-i Ma‘ârif-i Umûmiye 604; 
–-i Ma‘ârif-i Umûmiye nâzırı 602; 
–-i Sıhhiye 156, 810; –-i Sıhhiye 
a‘zâsı 53, 533; –-i Sıhhiye-i Mülki-
ye 768, 2108; –-i Sıhhiye-i Mülki-
ye a‘zâsı 775, 1297; –-i Sıhhiye-i 
Umûmiye 107, 108, 147, 148, 301, 
451, 567, 599, 621, 768, 820, 822, 
823, 909, 975, 1309, 1310, 1548, 
1558, 1572, 1643, 2108, 2132; –-i 
Sıhhiye-i Umûmiye a‘zâsı 775, 841; 
–-i Tıbbiye-i Mülkiye 148, 177, 
974, 975, 1548, 1571, 1572; –-i 
Tıbbiye-i Mülkiye reîsi 1211; –-i 
Tıbbiye-i Mülkiye reîs-i sânîsi 697; 
–-i Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye-i 
Umûmiye a‘zâsı 1313; –-i Umûr-ı 
Hâriciye 973; –-i Umûr-ı Sıhhiye 
154, 605, 625, 818, 973, 1554; –-i 
Umûr-ı Sıhhiye Nezâreti müfettişi 
819; –-i Umûr-ı Tıbbiye 1064

mecnûn 394, 739
meç 1906
medâris; –-i tıbbiye 1068; –-i tıbbiye-i 

İslâmiye 1166; –-i tıbbiye-i Osma-
niye 1067

medd ü cezr 1152
medenî 716, 889, 892; –göçebelik 

1149; –memleketler 703; –oyunlar 
892

Medeni Kadri Bey (Adalar Beledi Ta-

bîbi) 1589, 2119, 2161
medeniye/medaniyet 75, 178, 214, 225, 

233, 371, 416, 560, 575, 677, 718, 
729, 730, 741, 780, 889, 892, 1030, 
1145, 1146, 1232, 1281, 1335, 
1348, 1362, 1367, 1389, 1405, 
1406, 1437, 1482, 1495, 1641, 
1649, 1651, 1655, 1694, 1734, 
1805, 1810, 1813, 1820, 1882, 
1892, 1893, 1922, 1923, 1928, 
1967, 1970, 1994, 2001, 2031, 
2033, 2034, 2039, 2053, 2130

medîdü'l-basar 186, 692
Medine-i Münevvere 987, 1308, 1635, 

1637; –Vilâyeti 1588
Medicinske Lysinstitut (Finsen tarafın-

dan meydâna getirilen müessese) 
1921

medrese/medreseler 1068, 1167, 1168, 
2039, 2040

Medrese-i Tıbbiye (İstanbul Süleyma-
niye'de) 80, 577, 1068

meflûc 532, 699, 786, 1732
meflûcîn 924
mehâkim-i nizâmiye 146
mehbil 870, 873, 954, 1387
Mehmed Abdullah Beyefendi/Efendi 

(Ankara Vilâyeti Sıhhiye Müfettişi) 
1579, 2168, 2172

Mehmed Abdurrahman Efendi (Yeni-
ce-i Vardar Kazâsı Beledî Tabîbi) 
985, 1575

Mehmed Ali Bey/Beyefendi/Efendi, 
Mîralây (Bahriye Hastahânesi etıb-
bâsından) 1287, 1792; (Hıfzıssıhha 
Komisyonu A‘zâsı ve Vilâyet Sıh-
hiye Müfettişi) 818; (Şehremâneti 
Beşinci Dâire-i Belediye Heyʼet-i 
Sıhhiyesi'nde görevli) 152, 971, 
1569, 2157; (Şehremâneti Dördün-
cü Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhi-
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yesi Reîsi) 151, 971, 1569, 2157
Mehmed Ali Beyefendi/Efendi (Aydın 

Sıhhiye Müfettişi) 979, 1515, 1580, 
2169, 2173

Mehmed Arif (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Matba‘ası Müdürü) 586

Mehmed Avni Paşa, Mîrlivâ (Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şâhâne Nâzırı, Umûm 
Erkân-ı Harbiye Dâiresi Reîsi) 94, 
147, 607

Mehmed Celâleddin Efendi (Midilli 
Merkez Beledî Tabîbi) 2176

Mehmed Cemal Efendi (Bitlis'de 
Merkez Belediye Tabîbi) 982; (Ma-
muretülaziz Merkez Beledî Tabîbi) 
1584

Mehmed Efendi (Çal Beledî Tabîbi) 
1581, 2176

Mehmed Efendi (Manisa'da Alaşehir 
Belediye Tabîbi) 980

Mehmed Efendi (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Mülkiye'de İlm-i Akâid Mu‘allimi) 
105, 617, 618; (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Mülkiye'de İlm-i Fıkıh Mu‘allimi) 
104, 616, 617

Mehmed Emin Efendi (Cidde Beledî 
Tabîbi)

Mehmed Emin Efendi (Medine-i 
Münevvere'de Beledî ve Hastahâne 
Tabîbi) 987, 1588

Mehmed er-Refii el-Hüseynî, Şeyh 276
Mehmed Faruk Efendi (Şehremâneti 

İkinci Dâire-i Belediye Heyʼet-i 
Sıhhiyesi'nde) 151, 971, 1569, 2156

Mehmed Fuad Bey/Beyefendi/Efendi, 
Tabîb (Manastır Sıhhiye Müfettişi) 
987, 1505, 1576, 2165, 2167

Mehmed Hâmid Efendi (Suriye'de 
Duma Kazâsı Belediye Tabîbi) 
1587; (Tekfurdağı Beledî Tabîbi) 
2163

Mehmed Hüsnü Efendi (Manisa Mer-
kez Tabîb-i Evveli) 980, 1581, 2175

Mehmed İsmail Beyefendi/Efendi 
(Diyarbekir Merkez Beledî Tabîbi) 
1584; (Şam Mekteb-i Tıbbiye-i 
Mülkiye-i Şâhânesi Müdür ve Ders 
Nâzırı) 2161

Mehmed Kâmil Efendi (Niğde Merkezi 
Beledî Tabîbi) 2171

Mehmed Kâzım Bey (İstanbul Fatih'de 
eczâcı) 990

Mehmed Kemal Bey (Bayezid'de 
eczâcı) 990

Mehmed Kemal Efendi (Mudanya 
Kazâsı Beledî Tabîbi) 1577

Mehmed Lütfi Efendi (Pravişte Kazâsı 
Beledî Tabîbi) 985

Mehmed Mustafa Efendi (Hüdavendi-
gâr'da Gurebâ Hastahânesi Tabîb-i 
Sânîsi) 977; (İzmid'de Merkez 
Beledî Tabîbi) 989, 1588

Mehmed Mustafa Faik Efendi (Konya 
Vilâyeti Merkezi Tabîb-i Evveli) 
1578, 2171

Mehmed Nureddin Paşa, Mîrlivâ 
(Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Ameliyât-ı Cerrâhiye ve Mekteb-i 
Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne'de Serî-
riyât-ı Hâriciye Muʻallimi) 1236, 
1764

Mehmed Rauf Beyefendi (Kastamonu 
Sıhhiye Müfettişi) 2169

Mehmed Refi Bey, Kolağası (Mekâti-
b-i Tıbbiye-i Şâhâne Müfredât-ı Tıb 
ve Fenn-i Tedâvî Mu‘allim Mu‘âvi-
ni ve Çocuk Hastalıkları Mütehassı-
sı) 96, 98, 609, 1431, 1970

Mehmed Refi Efendi, Kâtibzâde (Reî-
sületıbbâ) 1068

Mehmed Reşad Efendi (Sivas'da Sıhhi-
ye Müfettişi) 982
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Mehmed Sadık Efendi (Kilis Kazâsı 
Beledî Tabîbi) 1586

Mehmed Said Efendi, Tabîb Yüzbaşı 
(Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nde Fenn-i 
Menâfiʻu'l-A‘zâ Muʻallimi) 2162

Mehmed Salih Efendi (Tire Kazâsı 
Beledî Tabîbi) 1580, 2173

Mehmed Servet Bey (İzmid Memleket 
Tabîbi) 1517, 2170

Mehmed Şakir Efendi (Manastır Vilâ-
yeti Merkezi Beledî Tabîbi) 987, 
1576, 2167

Mehmed Şerif Efendi (Suriye'de Has-
bayya Kazâsı Belediye Tabîbi) 1587

Mehmed Tahir Efendi (Payas Beledî 
Tabîbi) 1582, 2177

Mehmed Tahsin Efendi (Delvine Bele-
dî Tabîbi) 1576, 2166

Mehmed Tevfik Efendi (Hüdavendigâr 
Vilâyeti'nde Dâhilî Tabîbi) 2168; 
(Vize'de tabîb) 1574

Mehmed Yahya Beyefendi/Efendi, Ta-
bîb (Hüdavendigâr Vilâyeti Sıhhiye 
Müfettişi) 1522, 1577, 2167, 2168; 
(Konya'da sıhhiye müfettişi) 978

Mehmed Zeki Paşa, Erkân-ı Harbiye 
Mîrlivâsı (Mekteb-i Tıbbiye-i Aske-
riye-i Şâhâne Müdürü) 607

Mehmed Ziya Bey, Tabîb ve Kimyâger 
Kolağası (Gümrük Tahlîlhânesi'ne 
meʼmûr) 1474

Mehmed, Boyabadlı (Mecrûh gâzîler-
den) 251

Mehmed, Katrancı (Pehlivan) 219
Mehmed, Kurtdereli (Pehlivan) 219, 

220
mehr-i mu‘accel 1263, 1663, 1765
Meila?! (Roma etıbbâsından) 948
Mejer?! (Fransa'nın Toulon şehri do-

ğumlu. Usûl-i meshi tıb fennine 
tatbîk ve idhâl eden) 222

Mekâtib; –-i âliye 102, 687, 693, 2066; 
–-i âliye programı 1796; –-i ibti-
dâiye 687, 774, 1797; –-i ibtidâiye 
talebesi 262; –-i i‘dâdiye 197, 1796; 
–-i i‘dâdiye programı 1796; –-i 
i‘dâdiye şehâdetnâmesi 103, 615; 
–-i leyliye-i askeriye 1074; –-i mü-
te‘addide-i tıbbiye 1071; –-i rüşdiye 
1796, 1797; –-i Seniyye-i Şâhâne 
145; –-i Şâhâne 1557; –-i Tıbbiye 
621, 1070; –-i Tıbbiye-i Şâhâne 
129, 162, 168, 169, 178, 192, 208, 
209, 232, 240, 255, 263, 273, 695, 
698, 720, 755, 756, 757, 758, 764, 
824, 831, 840, 842, 874, 1746; –-i 
Tıbbiye-i Şâhâne Bakteriyoloji 
mu‘allimi 1434, 2027; –-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Emrâz-ı Dâhiliye mu‘allimi 
1968; –-i Tıbbiye-i Şâhâne Emrâz-ı 
Dâhiliye ve Etfâl mu‘allimi 1428; 
–-i Tıbbiye-i Şâhâne Emrâz-ı Dâhi-
liye ve Serîriyât-ı Dâhiliye mu‘al-
limi 1210; –-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Emrâz-ı Umûmiye mu‘allimi 1207, 
1745; –-i Tıbbiye-i Şâhâne Emrâz-ı 
Üzniye ve Hancereviye mu‘allimi 
1379; –-i Tıbbiye-i Şâhâne Emrâz-ı 
Üzniye ve Hanceriye muʻallimi 
1935; –-i Tıbbiye-i Şâhâne Etfâl 
mu‘allimi 1968; –-i Tıbbiye-i Şâhâ-
ne İlm-i Nebâtât muʻallim mu‘âvini 
1799; –-i Tıbbiye-i Şâhâne İlm-i 
Teşrîh mu‘allimi 1274, 1785; –-i 
Tıbbiye-i Şâhâne İlm-i Teşrîh-i 
Marazî mu‘allimi 1438, 2029; –-i 
Tıbbiye-i Şâhâne Müfredât-ı Tıb 
muʻallim mu‘âvini 1970; –-i Tıb-
biye-i Şâhâne Müfredât-ı Tıb ve 
Fenn-i Tedâvî mu‘allim mu‘âvini 
1431; –-i Tıbbiye-i Şâhâne Serî-
riyât-ı Cildiye ve Efrenciye mu‘alli-
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mi 1484, 2101; –-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Teşrîh mu‘allim-i sânîsi 1294; –-i 
Tıbbiye-i Şâhâne Teşrîh muʻallim-i 
sânîsi 1794; –-i Umûmiye Nezâreti 
604

Mekke/Mekke-i Mükerreme 222, 622, 
1076, 1077, 1078, 1079, 1081, 
1083, 1086, 1087, 1090, 1091; –
ahâlîsi 1085, 1088; –Emâreti 987; 
–İdâre-i Sıhhiyesi 1085; –pâyesi 
603; –Sıhhiye Tabâbeti 1079, 1083; 
–Vilâyeti 1588

Mekong nehri 794
mekonyum 954
Mekri; –Beledî tabîbi 1581, 2176; –Be-

lediye tabîbi 980
Meksika 1488, 1530; –Körfezi 1957
Meksikalılar 1488
Mekteb 81, 83, 1670, 1744, 1747, 

1750, 1753, 1759, 1883; –sağırlığı 
(asamiyet-i şâkirdân) 262; –-i Ad-
liye-i Şâhâne nâzırı 601, 603; –-i 
Bahriye tabîb-i sânîsi 1290, 1795; 
–-i eytâm 1074; –-i Fünûn-ı Bah-
riye-i Şâhâne Hikmet-i Tabîʻiye 
muʻallimi 1792; –-i Fünûn-ı Bah-
riye-i Şâhâne sertabîbi 1290, 1792; 
–-i Fünûn-ı Bahriye-i Şâhâne Serta-
bîbi ve Hikmet-i Tabî‘iye mu‘allimi 
1290; –-i Fünûn-ı Tıbbiye-i Askeri-
ye 1062; –-i Fünûn-ı Tıbbiye-i As-
keriye-i Şâhâne 1069; –-i Fünûn-ı 
Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne 1564; 
–-i Fünûn-ı Tıbbiye-i Şâhâne 1035, 
1547, 1564; –-i Harbiye 129; –-i 
Harbiye-i Şâhâne 94; –-i Harbiye-i 
Şâhâne Nezâreti 606; –-i İ‘dâdî-i 
Tıbbî 102, 614; –-i İ‘dâdî-i Tıbbî 
mu‘allimleri 1065; –-i İ‘dâdî-i Tıb-
bî-i Şâhâne 1565; –-i Musikî-i Fiz-
yoloji (Paris'de) 2122; –-i Sanâyi‘ 

1074; –-i Tıbbiye 100, 128, 1070, 
1071; –-i Tıbbiye (Fransa'da) 1958; 
–-i Tıbbiye (Şam'da) 1637; –-i Tıb-
biye mu‘allimleri 73, 573, 637; –-i 
Tıbbiye mu‘allimliği 83, 583; –-i 
Tıbbiye Nezâreti 601; –-i Tıbbiye-i 
Adliye-i Şâhâne 81, 580; –-i Tıbbi-
ye-i Adliye-i Şâhâne mu‘allim-i ev-
veli 83, 582; –-i Tıbbiye-i Adliye-i 
Şâhâne nâzırı 92, 93, 603; –-i Tıbbi-
ye-i Adliye-i Şâhâne Nezâreti 604; 
–-i Tıbbiye-i Askeriye 100, 101, 
102, 103, 588, 612, 614, 621, 1061, 
1235, 1559; –-i Tıbbiye-i Askeriye-i 
Şâhâne 26, 80, 84, 94, 101, 246, 
473, 586, 588, 606, 613, 1063; –-i 
Tıbbiye-i Askeriye-i Şâhâne Fenn-i 
Kıbâle mu‘allim-i sânîsi 1858; –-i 
Tıbbiye-i Askeriye-i Şâhâne Mü-
düriyeti 607; –-i Tıbbiye-i Mülkiye 
101, 102, 195, 224, 230, 274, 317, 
339, 341, 587, 588, 613, 614, 621, 
795, 875; –-i Tıbbiye-i Mülkiye 
Fenn-i Kıbâle mu‘allim mu‘âvini 
1322; –-i Tıbbiye-i Mülkiye Serî-
riyât-ı Vilâdiye muʻallim-i sânîsi 
1855; –-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâ-
ne 100, 104, 195, 612, 613, 616, 
770, 771, 773, 866, 1236, 1443, 
1559, 1764, 1930, 2018, 2019; –-i 
Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne Fenn-i 
Kıbâle mu‘allimi 1313, 1851; –-i 
Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne Fenn-i 
Tedâvî mu‘allimi 1291; –-i Tıbbi-
ye-i Mülkiye-i Şâhâne Hıfz-ı Sıhhat 
mu‘allimi 1284, 1788; –-i Tıbbiye-i 
Mülkiye-i Şâhâne Kimyâ-yı Uzvî 
mu‘allimi 1475, 2103; –-i Tıbbiye-i 
Mülkiye-i Şâhâne muʻallimleri 
2099; –-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâ-
ne Müfredât-ı Tıb mu‘allimi 1291; 
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–-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne 
Serîriyât-ı Ayniye mu‘allimi 1453; 
–-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne 
Serîriyât-ı Dâhiliye Mu‘allim 
mu‘âvini 1224, 1755; –-i Tıbbiye-i 
Mülkiye-i Şâhâne Serîriyât-ı Dâ-
hiliye muʻallim-i sânîsi 1752; –-i 
Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne Serî-
riyât-ı Etfâl ve Fizyoloji mu‘allimi 
1430, 1970; –-i Tıbbiye-i Mülkiye-i 
Şâhâne Serîriyât-ı Vilâdiye muʻalli-
mi 1319, 1852, 1855; –-i Tıbbiye-i 
Şâhâne 25, 27, 83, 84, 85, 86, 89, 
90, 93, 95, 107, 109, 128, 139, 146, 
147, 164, 165, 168, 169, 170, 171, 
177, 178, 180, 189, 196, 197, 204, 
208, 210, 213, 231, 240, 259, 283, 
284, 285, 286, 295, 300, 301, 306, 
471, 474, 583, 584, 585, 587, 589, 
590, 591, 595, 596, 597, 598, 603, 
607, 608, 622, 626, 627, 628, 696, 
697, 698, 701, 702, 713, 718, 721, 
754, 758, 759, 760, 761, 772, 774, 
775, 791, 796, 825, 866, 876, 897, 
898, 899, 900, 901, 1024, 1060, 
1065, 1067, 1068, 1071, 1184, 
1236, 1240, 1317, 1466, 1547, 
1556, 1561, 1630, 1764, 1769, 
1938, 2021, 2097, 2160; –-i Tıbbi-
ye-i Şâhâne Bakteriyoloji mu‘allim 
mu‘âvini 1434, 2029; –-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Dâhiliye müdürü 1572; –-i 
Tıbbiye-i Şâhâne Ebeler mu‘allimi 
1316, 1852, 1862; –-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Emrâz-ı Asabiye mu‘allimi 
1444; –-i Tıbbiye-i Şâhâne Em-
râz-ı Cerrâhiye mu‘allim mu‘âvini 
1490; –-i Tıbbiye-i Şâhâne Emrâz-ı 
Dâhiliye mu‘allim mu‘âvini 1294; 
–-i Tıbbiye-i Şâhâne Emrâz-ı Dâ-
hiliye muʻallim-i sânîsi 1788; –-i 

Tıbbiye-i Şâhâne Emrâz-ı Hâriciye 
Mu‘allimliği 1554; –-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Emrâz-ı Hâriciye mu‘âvini 
1964; –-i Tıbbiye-i Şâhâne Em-
râz-ı Hâriciye muʻallim-i evveli 
1763; –-i Tıbbiye-i Şâhâne Em-
râz-ı Hâriciye muʻallim-i sânîsi 
1766; –-i Tıbbiye-i Şâhâne Emrâz-ı 
Umûmiye muʻallimi 1754; –-i 
Tıbbiye-i Şâhâne Emrâz-ı Üzniye 
ve Hancereviye mu‘allimi 1379; 
–-i Tıbbiye-i Şâhâne Fenn-i Kıbâ-
le mu‘allimi 1862; –-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Fenn-i Kıbâle Serîriyât-ı 
Vilâdiye ve Ebeler mu‘allimi 
1327; –-i Tıbbiye-i Şâhâne Fenn-i 
Tedâvî muʻallimi 1791; –-i Tıbbi-
ye-i Şâhâne Fizyoloji mu‘allimi 
1283, 1787; –-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Hıfz-ı Sıhhat mu‘allimi 1211; –-i 
Tıbbiye-i Şâhâne Hıfz-ı Sıhhat ve 
Müdâvât-ı Sıhhiye muʻallimi 1748; 
–-i Tıbbiye-i Şâhâne İ‘dâdîsi 587, 
1547; –-i Tıbbiye-i Şâhâne İ‘dâdi-
yesi (Gülhane'de) 83; –-i Tıbbiye-i 
Şâhâne İlm-i Ensâc muʻallimi 1314, 
1789, 1852; –-i Tıbbiye-i Şâhâne 
İlm-i Hikmet-i Tabî‘iye mu‘allimi 
1298, 1798; –-i Tıbbiye-i Şâhâne 
İlmü'l-Arz ve'l-Ma‘âdin Mu‘al-
limliği 1548; –-i Tıbbiye-i Şâhâne 
İlmü'l-Emrâz mu‘allimi 1221, 1755; 
–-i Tıbbiye-i Şâhâne Kimyâhânesi 
89, 594, 639; –-i Tıbbiye-i Şâhâ-
ne Kimyâ-yı Ma‘denî mu‘allimi 
1467, 2104; –-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Kimyâ-yı Tahlîlî ve Hayâtî mu‘al-
limi 2107; –-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Kimyâ-yı Uzvî muʻallimi 2107; 
–-i Tıbbiye-i Şâhâne Matba‘ası 
müdürü 586; –-i Tıbbiye-i Şâhâne 
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mu‘allimleri 158, 818, 1277, 1786; 
–-i Tıbbiye-i Şâhâne Mu‘âyenehâ-
nesi 98, 611; –-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Müdâvât-ı Sıhhiye mu‘allimi 1220; 
–-i Tıbbiye-i Şâhâne müfettişi 91, 
596, 628; –-i Tıbbiye-i Şâhâne Müf-
redât-ı Tıb mu‘allimi 1286, 1791; 
–-i Tıbbiye-i Şâhâne nâzırı 975; –-i 
Tıbbiye-i Şâhâne Nezâreti 92, 94, 
599, 602, 606; –-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Serîriyât-ı Ayniye mu‘allimi 1457, 
1641, 1927; –-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Serîriyât-ı Ayniyesi 1309, 1930; –-i 
Tıbbiye-i Şâhâne Serîriyât-ı Dâhili-
ye mu‘allim mu‘âvini 1211; –-i Tıb-
biye-i Şâhâne Serîriyât-ı Dâhiliye 
mu‘allimi 856, 1210, 1748; –-i Tıb-
biye-i Şâhâne Serîriyât-ı Dâhiliye 
mu‘âvin-i sânîsi 1799; –-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Serîriyât-ı Dâhiliye muʻal-
lim-i sânîsi 1748; –-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Serîriyât-ı Dâhiliye-i Müte-
nevvi‘a mu‘allimi 1220, 1748; –-i 
Tıbbiye-i Şâhâne Serîriyât-ı Hârici-
ye mu‘allimi 1233, 1246, 1761; –-i 
Tıbbiye-i Şâhâne Serîriyât-ı Hârici-
ye muʻallim-i sânîsi 1764; –-i Tıb-
biye-i Şâhâne Serîriyât-ı Hâriciyesi 
255, 652, 673n17, 1887; –-i Tıb-
biye-i Şâhâne Serîriyât-ı Vilâdiye 
mu‘allimi 1862; –-i Tıbbiye-i Şâhâ-
ne Serîriyât-ı Vilâdiye mu‘allim-i 
sânîsi 1326, 1861; –-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Serîriyât-ı Vilâdiye mu‘âvi-
ni 1320, 1852, 1859; –-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Serîriyât-ı Vilâdiye ve Tıb 
Kânûnu mu‘âvini 1858; –-i Tıbbi-
ye-i Şâhâne Tıb Kânûnu mu‘allimi 
1283, 1787; –-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Emrâz ve Serîriyât-ı Üzniye ve 
Hancereviye mu‘allimi 1379; –-i 

Tıbbiye-i Şâhâne'de Emrâz-ı Hârici-
ye muʻallim-i sânîsi 723; –-i Tıbbi-
ye-i Şâhâne'de Serîriyât-ı Vilâdiye 
mu‘allim mu‘âvini 774

mektebli 1857
melankoli 926, 932
melanor 405
melano-sarkom 1889
Melas şurûbu 812
melek otu sapları 1883
melisa 298, –suyu 911
melodi 1736
meltem rüzgârı/rüzgârları 1105
memâlik; –-i cenûbiye 1660; –-i ecne-

biye 584, 594, 596, 599, 628; –-i 
garbiye 627; –-i hârre 509, 907, 
921; –-i hârre ahâlîsi 1895; –-i 
Mahrûse 84, 126, 158, 162, 273, 
275, 587, 598, 1077; –-i Mahrûse-i 
Osmaniye 1310; –-i Mahrûse-i 
Şâhâne 83, 85, 88, 124, 132, 143, 
146, 154, 155, 183, 300, 306, 349, 
584, 585, 590, 592, 621, 624, 625, 
672, 810, 888, 1634, 2057; –-i 
Mahrûse-i Şâhâne ahâlîsi 100, 587, 
612; –-i muʻtedile 78, 509, 544; –-i 
mütemeddine 623, 654, 1641, 1650, 
1882, 1884, 2152; –-i Osmaniye 
142, 155, 156, 276, 393, 671, 893, 
1563, 1642, 1689, 1690; –-i Şâhâne 
91, 109, 110, 166, 176, 233, 598, 
620, 627, 668, 832, 1077, 1636, 
1638, 1641; –-i şimâliye 906, 1659

Memduh Beyefendi (Beyrut Sıhhiye 
Müfettişi) 2174

Memduh Beyefendi/Paşa (Mekteb-i 
Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne'de 
Fenn-i Kıbâle Mu‘allim Mu‘âvini) 
105, 195, 618, 619, 771

meme/memeler 337, 338, 339, 343, 
370, 728, 760, 761, 769, 1154, 
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1198, 1303, 1356, 1366, 1367, 
1374, 1375, 1388, 1462, 1500, 
1709, 1710, 1717, 1718, 1723, 
1814, 1815, 1817, 1818, 1819, 
1826, 1827, 1828, 1829, 1831, 
1832, 1833, 1834, 1838, 1856, 
1886, 1888, 1931; –başları 341; –
bezi 955; –çatlağı 1357

Memedeki Çocuklarda Vefeyât (Besim 
Ömer'in) 1630

memeli/memeliler 1230; –hayvânât 
1230; –hayvânlar 718, 1230

memelik 1374
meʼmûrîn-i tıbbiye-i adliye 1071
Menâfi‘u'l-A‘zâ 609, 713; –fenni 167
Menahem Efendi (Şehremâneti Do-

kuzuncu Dâire-i Belediye Heyʼet-i 
Sıhhiyesi'nde görevli) 153, 972, 
1570, 2158

Menahem Hodara Bey, Kâimmakâm 
(Bahriye Merkez Hastahânesi Em-
râz-ı Cildiye ve Efrenciye Tabîbi) 
1485, 2102

Menahem Mişon Efendi (Kosova'ya 
bağlı Köprülü Beledî Tabîbi) 1576, 
2166

menba‘/menbaʻlar 54, 534, 641, 861, 
862, 870, 876, 1034, 1036, 1042, 
1813; –suyu/suları 413, 636, 639, 
947, 1033, 1034, 1037

mendil 350, 1433, 1435, 1453, 1509, 
2064

menekşe 726, 1701; –kokusu 1699; 
–rengi 1983, 1984, 1987, 1988; 
–renkli câm 1984; –renkli sandık 
1984

Menemen; –Belediye tabîbi 980; –
Kazâsı Beledî tabîbi 1580, 2173

mengene 952; –tozu 302
meni 731, 1173
menʻ-i müskirât cem‘iyetleri 557

Menilcen?!, Dr. 855
Menier?! fabrikası (Fransa'da) 1425-

1426
menkûʻ/menkûʻlar 320, 2079
menkûʻât 541, 545
mensûcât 2062
menşeʼ; –-i mahlûkât (felsefî bahisler-

den) 2042; –-i tefessüh 1202
Menteş Paşa, Mîrlivâ (Heyʼet-i Sıhhi-

ye-i Bahriye'de İdâre ve Mu‘âyene 
Komisyonu Reîsi) 1286, 1789

Menteşe 980, 1581, 2176
mentol 2048
menuet (bir oyun türü) 892
Merakeş 2041
merâkî 206
merâkiz-i imdâdiye (poste du secours) 

654
merʻâlar 1803
merâsim-i tekfîniye 1254
mercimek 373, 946, 1186, 1193, 1222, 

1225, 1300; –ezmesi 1845; –unu 
373

merhem/merhemler 176, 242, 546, 
1390, 1793, 2048, 2102

merî (yemek borusu) 913, 1191, 1192, 
1196, 2123, 2124

merkez; –-i rüʼyet 1947; –-i tahrîr 
1947; –-i tekellüm 1947

merlanos 368, 410, 411
mermer 1415, 1418; –kireç 1419; –taşı 

812; –taşlar 1414
mermi 1704, 1778, 1782
mersin 848; –balığı 368, 411
Mersin 981, 1582, 2174
Meryem (vilâdeti) 55; –Ana eli 1331; 

–Ana Fırtınası 537; –savmı 45
Merzifon Beledî tabîbi 982, 1584
mesâkin-i gadîriye 1158, 1405
mesâne 257, 279, 283, 340, 375, 377, 

378, 381, 387, 391, 498, 525, 540, 
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953, 1173, 1330, 1372, 1387, 1516, 
2124; –iltihâbâtı 397; –sondası 
1329

mesh 222, 238, 266
Mesîh 962
meslûlîn 38
mest 303; –-i lâ-ya‘kıl 1566
meşcereler 1813, 1934
meşe 848; –tahtası 1417
meşîn 253, 949, 1455
meşrûbât 360, 361, 545, 568, 920, 921, 

922, 943, 1057, 1188, 2034; –-ı 
küûliye 54, 211, 535, 1899

Metchnikoff, Dr. (Pasteur Müesse-
sesi'nin yetiştirdiği hekîmlerden) 
1231, 1232, 1479, 1520, 1558, 
1692n5, 1740, 1924, 1925, 1991, 
1992, 1993, 1994

mevâdd; –-ı afeniye 1446; –-ı azotiye 
1898, 1943; –-ı gâita 700, 1202, 
1204, 1205, 1237, 1424, 1455; 
–-ı luʻâbiye 1945; –-ı ma‘deniye 
1943; –-ı mâiye-i fahmiye 1898; 
–-ı muʻattara 1943; –-ı mülevvene 
1943; –-ı müte‘affine 1459; –-ı 
neşâiye 1884, 1898; –-ı sulbe 1237, 
1513; –-ı sulbiye 1238; –-ı şahmi-
ye 1943; –-ı şibh-i zülâliye 1201, 
1868; –-ı zülâliye 1186

mevâşî 1885
Mevlid 43
Mevlidü'n-Nebî 477, 500
mevt; –bi'l-ihtinâk 73; –-i ficâî 709; 

–-i muhakkak 1178; –-i muvakkat 
1178; –-i zâhirî 1958

mevtâhâne, bkz. morg
mevzi‘î buhâr banyoları 1472
meyâsima/meyâsimalar 482, 512, 717, 

915, 1109
meyâsimât 497

mey-gedeler 742, 941
meyhâne/meyhâneler 741, 742, 743, 

745, 746, 1163
meyhâneci/meyhâneciler 734, 1053, 

1059
meyve 41, 51, 53, 63, 65, 338, 360, 

362, 368, 370, 384, 386, 387, 388, 
389, 390, 392, 393, 394, 395, 496, 
497, 498, 531, 534, 538, 539, 551, 
553, 903, 942, 1108, 1191, 1192, 
1226, 1238, 1245, 1262, 1300, 
1401, 1406, 1842, 1845, 1883, 
2028, 2030, 2084, 2087; –çekirdek-
leri 1203, 2123; –kabukları 360; 
–kompostosu/kompostoları 946, 
2049; –suyu 1186; –şekeri 1195; –
tatlısı 946

mezâristân 1934
mezbaha/mezbahalar 833, 1066
Mıçı Efendi (Karantina Tabîbi) 818
Mıgırdıç Karabet Efendi (Balıkesir Be-

ledî Tabîbi) 1578; (Karesi Merkez 
Belediye Tabîbi) 978, 2171

mıknatıs 2094, 2123
mıkrâs 659, 820
mısır 368, 408, 491; –buğdayı 370, 

414, 1224, 1226
Mısır 141, 183, 808, 816, 905, 1056, 

1105, 1109, 1406, 1408, 1505, 
1530, 1689, 1690, 1759, 1931, 
1942, 1965, 2051, 2052, 2081, 
2099; –Çarşısı 236; –göz hastalığı 
183; –Hidîviyeti 393; –kadınları 
824; –Karantina İdaresi 2017; –yo-
ğurdu 1690

Mısırlı/Mısırlılar 137, 233, 417, 1363, 
1942

Mısrîler 371, 379, 1942, 2051
mıstar 1990
mi‘â-yı müstakîm 2124
mi‘de/miʻdeler 54, 68, 78, 239, 240, 
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241, 247, 254, 278, 286, 287, 335, 
360, 362, 365, 366, 367, 370, 372, 
374, 375, 376, 377, 378, 379, 381, 
382, 383, 384, 387, 388, 389, 391, 
392, 396, 398, 399, 401, 407, 408, 
409, 410, 411, 412, 414, 418, 489, 
496, 498, 506, 515, 517, 534, 536, 
540, 541, 544, 560, 561, 564, 565, 
566, 574, 685, 708, 722, 735, 760, 
762, 763, 764, 765, 784, 790, 803, 
836, 870, 911, 912, 920, 921, 926, 
932, 946, 957, 1034, 1046, 1049, 
1081, 1093, 1178, 1187, 1191, 
1192, 1193, 1196, 1197, 1198, 
1199, 1200, 1202, 1205, 1207, 
1219, 1220, 1222, 1225, 1238, 
1244, 1245, 1246, 1300, 1337, 
1366, 1371, 1375, 1461, 1462, 
1483, 1485, 1494, 1500, 1511, 
1512, 1513, 1514, 1537, 1694, 
1708, 1709, 1797, 1804, 1841, 
1846, 1847, 1864, 1866, 1909, 
1912, 1932, 1935, 1943, 2004, 
2021, 2028, 2030, 2033, 2049, 
2050, 2087; –ağrısı/ağrıları 379, 
1096, 1193, 1340, 1711; –borusu 
255; –bozukluğu 1816, 2049; –em-
râzı 1152; –hastalığı/hastalıkları 
47, 187, 359, 385, 398, 526, 559, 
1168, 1218, 1337, 1694, 1708; –ha-
zımsızlığı 1697; –ihtihâbâtı 566; 
–iltihâbı 1694, 1816, 1819, 1829, 
1833, 2045; –nezlesi/nezleleri 876, 
1050; –rahatsızlığı/râhatsızlıkları 
377, 735, 1483, 1842; –sancısı/
sancıları 391, 425, 525, 540, 1096, 
1199, 1371; –ufûneti 390, 538, 
1817; –usâresi 1200, 1201; –yarası 
398; –yorgunluğu 395

Mi‘de (Besim Ömer'in) 25, 198, 
361n25, 366n29, 471, 775, 1024, 

1227n12, 1630
Miʻde, Tegaddî ve Hazma Dâir 

Kavâʻid-i Sıhhiye (Besim Ömer'in) 
1198n11

mi‘devî 380, 382, 384, 385
mi‘mâr/miʻmârlar 1064, 1065, 1066, 

1247, 1414, 1415, 1419, 1646, 
1656, 1735

mi‘mârî 1042, 1060, 1062, 1415
Mi‘râcü'n-Nebî 59, 477
Michelet (Meşhûr hekîm) 841, 1298, 

1386
micro-coccus 1925; –melitensis 1960; 

–neoformans 1923, 1925, 1926, 
1928

Midhat Efendi, Yüzbaşı (Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şâhâne'de Emrâz ve Serî-
riyât-ı Üzniye Mu‘allim Mu‘âvini) 
97, 98

Midilli 1582, 2176; –Belediye tabîbi 
2175

midye 1216, 1238; –kabuğu 435
Midye 1574; –Beledî tabîbi 984; –tabî-

bi 2162
miğfer 2055
Mihal Yani Efendi (Büyükçekmece 

Kazâsı Tabîbi) 1588
Mihaliç; –Kazâsı Beledî tabîbi 1577, 

2168; –peynirleri 909; –tabîbi 977
Mihran Boyacıyan Efendi (Aydın'da 

Söke Belediye Tabîbi) 980, 1581, 
2175

Mihran Efendi (Uşak Beledî Tabîbi) 
977, 1578, 2170

Mihran Kigork Efendi (Vize'de tabîb) 
1574, 2162

Mihran Kigork Efendi (Yanya Filat'da 
tabîb) 986

Mihran Ohannes Efendi (Aclun Kazâsı 
Beledî Tabîbi) 1587

Mihrgân fırtınası 524
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Mikado ordusu (Japonya'da) 1774
Mikail Horasancı/Horasancıyan Efendi 

97, 98, 1552, 1553, 1554, 1699; 
(Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Serîriyât-ı Mütenevvi‘a-i Dâhiliye 
Mu‘allimi) 168, 610, 611, 622, 696; 
(Şehremâneti'nde Heyʼet-i Sıhhiye 
A‘zâsı) 150; (Şehremâneti'nde Hıf-
zıssıhha Komisyonu A‘zâsı) 969

Mikel?! (Meşhûr mikrobcu) 1357
mikrob/mikroblar 36, 54, 53, 62, 77, 

128, 130, 142, 145, 167, 182, 183, 
184, 187, 279, 229, 235, 239, 279, 
282, 287, 288, 289, 311, 396, 406, 
413, 481, 491, 492, 495, 502, 530, 
534, 535, 550, 566, 636, 637, 638, 
639, 642, 643, 644, 648, 649, 650, 
651, 669, 672, 704, 748, 800, 807, 
808, 833, 803, 805, 842, 877, 905, 
918, 937, 938, 939, 940, 956, 1032, 
1033, 1039, 1040, 1078, 1082, 
1112, 1116, 1117, 1118, 1124, 1132, 
1134, 1137, 1138, 1139, 1140, 1142, 
1143, 1173, 1175, 1176, 1178, 1179, 
1180, 1194, 1204, 1213, 1223, 
1232, 1233, 1238, 1246, 1259, 
1300, 1306, 1307, 1321, 1322, 
1325, 1339, 1357, 1358, 1387, 
1392, 1401, 1407, 1410, 1433, 
1443, 1446, 1447, 1448, 1449, 
1453, 1457, 1458, 1471, 1473, 
1474, 1478, 1479, 1484, 1487, 
1490, 1500, 1508, 1509, 1514, 
1531, 1690, 1691, 1693, 1696, 
1739, 1741, 1744, 1811, 1812, 
1823, 1824, 1826, 1850, 1851, 
1853, 1858, 1860, 1861, 1862, 
1863, 1865, 1866, 1867, 1868, 
1914, 1920, 1922, 1923, 1925, 
1926, 1927, 1933, 1934, 1935, 
1936, 1937, 1940, 1968, 1969, 

1970, 1981, 1983, 1986, 1988, 
1991, 1993, 1994, 1997, 1998, 
1999, 2000, 2011, 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020, 2021, 2024, 
2025, 2027, 2030, 2048, 2086, 
2090, 2096, 2101, 2103, 2125, 
2126; –fenni 648, 649, 668, 669, 
670, 671, 679, 1933, 1968; –ham-
mâlları 2016; –ilmi 668; –kasırgası 
1811; –öldürücü ilâclar 2104; –öl-
dürücü sular 2116; –sporu/sporları 
1447, 1450; –tohumları 1825; –yu-
vası 303, 2113

mikrobî hastalık 956
mikroskob 378, 1775, 1811
mikyâs; –-ı harâret 1426, 1429, 1431, 

1432, 1496, 2011; –-ı mâʼ 632; –-ı 
matar 1119; –-ı rutûbet 1118, 1119, 
1120; –-ı rutûbetler 1114, 1118; –-ı 
tazyîk 1103

Mila?!, Dr. 1440
Mîlâd-ı Meryem yortusu (Frenklerin) 

524
Milan şehri 1286
Milas; –Beledî tabîbi 1581, 2174; –Be-

lediye tabîbi 980
milh 412, 516, 869, 1741, 2094; –-i 

potas 375
milkat 1178, 1329, 1333; –-ı cenîn 

1438, 1441; –-ı cenîn tatbîki 1982
millî; –beste 896, 929; –masallar 893; 

–oyunlar 893; –rakslar 896
Millingen (Cem‘iyet-i Tıbbiye-i Şâhâ-

ne Reîsi) 159
Milne-Edwards (meşhûr tabîʻî) 1113, 

1122
mina 1418, 1494; –parçaları 1494
Mina (Mekke-i Mükerreme'de) 1082, 

1084, 1089
minalı kablar 1238
Minas Agop Efendi (Antakya Kazâsı 
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Beledî Tabîbi) 1586; (Sultanyeri 
Kazâsı Beledî Tabîbi) 984; (Tosya 
Belediye Tabîbi) 2177

mintan 901, 2057
Miquel (Paris şehri bakteriyologu) 

1116
Mirabelle, Dr. (Fransa Sefîr Vekîli, 

Meclis-i Kebîr-i Umûr-ı Sıhhi-
ye'ye devâm eden düvel-i ecnebiye 
meʼmûru) 2159

Miʻrâc [gecesi] 547
mîralâylık 83
mîrâs altını 303
Misak Karabet Vanilyan Efendi (Ada-

na'da Hamidiye Belediye Tabîbi) 
981; (Cebel-i Bereket'de Merkez 
Belediye Tabîbi) 981, 2177

Misak Serkiz Efendi (Bolvadin Beledî 
Tabîbi) 1578, 2170

misk 393
misket üzümü 390, 539
miskîn 1793, 1965, 1966, 1968, 1969, 

1971
miskînhâne/miskînhâneler 1965, 1966, 

1967, 1971
miskînlik 1963, 1965, 1968, 1971
misyoner 891; –müessesât-ı tedrîsiye 

ve tıbbiyeleri 1070
Mişon Salamon Efendi (Demirhisar 

Beledî Tabîbi) 2165
mişrat 1329, 1913, 1974
Mitroviçe; –Beledî tabîbi 2166; –Kazâ-

sı (Kosova'da) 886
miyâh 413; –-ı gaziye 360; –-ı ma‘de-

niye 412; –-ı muzırra 413; –-ı müf-
side 413

miʻyârât-ı kimyeviye 1775
miyasmalar 77
miyasmât 41
miyop 1124
mizâc 40, 41, 47, 50, 51, 65, 79, 188, 

205, 206, 207, 226, 236, 269, 273, 
296, 321, 331, 373, 376, 377, 380, 
381, 382, 385, 386, 388, 394, 400, 
404, 496, 497, 506, 522, 523, 527, 
530, 532, 541, 545, 552, 553, 565, 
676, 753, 776, 871, 873, 878, 894, 
936, 1073, 1093, 1099, 1116, 1125, 
1154, 1157, 1160, 1232, 1263, 
1370, 1427, 1659, 1663, 1776, 
1800, 1839, 1860, 1984, 2045, 
2086, 2102; –-ı asabî 206, 207; –-ı 
lenfevî 207; –-ı merâkî 206; –-ı saf-
ravî 207

mîzân 337; –-ı harâret 2011, 2012, 
2095; –-ı havâ 1956; –-ı nâr 2012

mîzânü'l-harâre 72, 75, 334, 335, 336, 
337, 571, 575, 598, 2114

mîzânü'l-havâ 1103
moda 1363, 1465, 2045, 2054, 2056, 

2065
Moda (İstanbul'da) 1159, 1160
Moiz Bahor Efendi (Denizli'de Saray 

Beledî Tabîbi) 982, 1581, 2176
Mulhouse (Fransa'da) 1425
Molière (Komedi yazarı) 429, 484
Moloharis Efendi (Altıncı Dâire-i Be-

lediye'de umûmhânelere meʼmûr 
tabîblerden) 2157, 2158

Molova Beledî tabîbi 1582
Molşot?! (Hekîm) 1216
Momsen (Müverrih) 1343
Mondain, Tabîb 1886
Mongeri, Dr. Luigi (İtalya Hastahânesi 

Emrâz-ı Asabiye Mütehassısı) 1446, 
1463; (Şişli Fransız Hastahânesi 
Emrâz-ı Asabiye Mütehassısı) 2022

Monière, Madam (Yalova hammâmı 
müsteʼciri Mösyö Branzeau'nun 
madaması) 880, 881

Monin, Dr. (Fransa'da Meclis-i Sıhhiye 
üyesi) 533, 775

Mono?!, Tabîb 1887
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monomani 926
Mont-Blanc dağı 1100
Mont d'Or (Fransa'da miyâh-ı ma‘deni-

ye) 520, 873; –peynirleri 401
Montagu, Madam (İngiltere Devleti 

sefîrinin eşi) 142
Montesquieu 410
Montgomery (Röntgen şu‘â‘ı hakkında 

tedkîklerde bulunan) 1889
Montigny-en-Ostrevent Sanatoryumu 

(Paris'te) 1737
Montpellier; –Dârülfünûn-ı Tıbbîsi 

1690; –etıbbâsı 1973
Morel, Dr. 1833
morfin 237, 298, 713, 1381, 1978, 

1987, 2006; –mahlûlü 1361
Morfin ile Tesemmüm (Dr. Zambako 

Paşa'nın Fransızca eseri) 170, 699
morfinizm 274
morg 936
morina balığı 411, 836
Mortman, Dr. (Almanya Hastahânesi 

etıbbâsından) 1217, 1751; (Alman-
ya Sefîr Vekîli, Meclis-i Umûr-ı 
Sıhhiye'ye devâm eden düvel-i 
ecnebiye meʼmûru) 154, 856, 973, 
1571

Mosaço Efendi (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne'de Fransızca Mu‘allimi) 96, 
608

Moses Karabet Efendi (Keşan Kazâsı 
Beledî Tabîbi) 984

Moskova 625
movanilin 846
Moynac, Dr. 178, 720, 817
Mozart 932
muʻâlecât 1853
muʻannid egzamalar 1699
mu‘âyene 637, 805, 810, 813, 827, 

835, 936, 949, 951, 952, 957, 958, 
963, 1747, 1750, 1754, 1760, 
1790, 1793, 1834, 1284, 1311, 

1314, 1315, 1319, 1333, 1518, 
1519, 1523, 1524, 1525, 1553, 
1559, 1814, 1822, 1827, 1828, 
1831, 1833, 1834, 1837, 1849, 
1890, 1924, 1991, 1993, 2124, 
2149; –raporu 1518; –-i Çeşm-Bînî 
ve Mihrâk-ı Ayn Şu‘besi 597; –-i 
Nevzâdgân 1820, 1822, 1827, 1831, 
1833, 1834

mu‘âyenehâne/muʻâyenehâneler 102, 
112, 137, 175, 433, 614, 619, 627, 
650, 651, 653, 683, 684, 948, 1266, 
1394, 1427, 1562, 1789, 1820, 
1821, 1822, 1827, 1828, 1829, 
1830, 1832, 1833, 1834, 1850, 2131

Mudanya; –Kazâsı Beledî tabîbi 1577, 
2168; –tabîbi 977

mugaddî 574
muhâcir/muhâcirler 1292, 1496, 1655
muhaddirât 50, 530
muhâfazahâne-i etfâl 1712
muhallebiler 1710
muhallil 515
Muhammed Ebubekir bin Zekeriya 

er-Râzî, bkz. Râzî
muhammerât 39, 41, 62, 495, 497, 

550, 920, 1826, 1827; –-ı muzırra 
535

Muharrem Halil Efendi (Beyrut Mer-
kez Beledî Tabîbi) 1587; – (Nab-
lus'da Merkez Beledî Tabîbi) 989

muhazzi‘-i cenîn 1438
muhazzirât 298
Muhîtü'l-Ma‘ârif (Câbir ibn Hay-

yan'ın) 1670
Muhsin Rasim Efendi (Kumanova 

Beledî Tabîbi) 1576; (Menemen 
Kazâsı Beledî Tabîbi) 2173; (Pirle-
pe Kazâsı Beledî Tabîbi) 987

muhtesib efendi 1087
muhtıra 1440
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Muhtıra-i Kehhâl (Mustafa Münif 
Paşa'nın) 195, 770

Muhyiddin Bey, Abdülhakzâde Kâim-
makâm (Hamidiye Etfâl Hastahâ-
ne-i Âlîsi etıbbâsından Emrâz-ı 
Üzniye ve Hanceriye Mütehassısı) 
241, 270, 826, 960, 1379, 1939

Muhyiddin-i Arabî 1550
mukabbız 517
mukâta‘a 275
mukavva 253
mukavvî 515, 516, 517, 528, 537, 541, 

574, 1055, 1161, 1973
mukayyi’ 417
Mukbil Salih Efendi (Kastamonu'da 

Merkez Beledî Tabîbi) 981, 1582, 
2177

muktesid 1647
mum 335, 1110, 1869, 1870, 1874, 

1943, 1946; –iskemleleri 1325
mumhâne 1411
mumya 379, 534
murdâr 1390, 1400; –bezler 811; –has-

talık 1507; –ilik (nuhâʻ-ı şevkî) 243, 
253, 368, 513, 1461, 1531, 1537, 
1539, 1540, 1951, 1953, 1981, 2125

murı 368
Musa, Hz. (aleyhissselâm) 1965
musaffî-i dem 382, 391, 540
Musevî 28, 103, 161, 162, 615, 1238, 

1562; –cemâ‘ati 1561; –Hastahâne-
si (Balat'da) 1853

Musika-i Hümâyûn sertabîbi 753
musiki 259, 268, 269, 293, 889, 923, 

924, 925, 926, 927, 928, 929, 931, 
932, 934, 1390, 1545, 1642, 1759, 
2035, 2044, 2121; –Encümen-i 
Kralîsi (Londra'da) 2122; –ta‘lîmi 
1644; –-şinâs 2122

muska 961
muslin 1354, 2086

musluklar 1811
Mustafa (Osmanlı Sultânı) 1171
Mustafa Ahmed Efendi (Draç'a bağlı 

Kavaye Beledî Tabîbi) 1576; (Ka-
vaye Kazâsı Beledî Tabîbi) 986, 
2167; (Suriye Merkez Beledî Tabî-
b-i Sânîsi) 1586

Mustafa Ali Efendi (Akka'da Merkez 
Beledî Tabîbi) 989; (Bergama Kazâ-
sı Beledî Tabîbi) 1580; (Bozdoğan 
Beledî Tabîbi) 2175; (Demirci 
Kazâsı Beledî Tabîbi) 1581 

Mustafa Behçet Efendi (Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şâhâne Nâzırı) 599, 600; 
(Rumeli sudûrundan, Sultân II. 
Mahmud'un tabîblerinden) 577

Mustafa Bey, Tabîb (Onuncu Dâire-i 
Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi'nde) 
2158; (Şehremâneti'nde Hıfzıssıhha 
Komisyonu'nda Heyʼet-i Sıhhiye 
Müfettişi) 150, 153, 970, 972, 1568

Mustafa Beyefendi/Efendi (Yanya 
Sıhhiye Müfettiş-i sâbıkı ve Gurebâ 
Hastahânesi Operatörü) 818, 968, 
986, 1506, 1576, 2164

Mustafa Efendi (Aydın Gurebâ Has-
tahânesi Tabîb-i Evveli) 979, 1580, 
2173

Mustafa Efendi, Binbaşı (Galata 
Gümrüğü'nde tahlîlât icrâsına 
meʼmûr) 149, 976, 1474, 1573, 
2103; (Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Mu‘âyenehânesi'ne devâm eden 
etıbbâdan) 98; (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne'de Fenn-i Kıbâle Mu‘alli-
mi) 610, 611; (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne'de Kimyâ-yı Uzvî ve Fenn-i 
İspençiyârî Muʻallimi) 95, 899; 
(Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i 
Şâhâne Fenn-i Kıbâle Muʻallim-i 
Sânîsi) 1858
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Mustafa Efendi, Tabîb Binbaşı (Şam 
Mekteb-i Tıbbiyesi'nde İlm-i Teşrîh 
Mu‘allimi) 2162

Mustafa Hakkı Efendi (Selanik'de kim-
yâger) 1575, 2163

Mustafa Hakkı Efendi, Eczâcı Mülâ-
zımı (Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nde 
Kimyâ-yı Gayr-ı Uzvî ve Tahlîlî ve 
Uzvî Mu‘allimi) 2162

Mustafa Halil Efendi (Tekfurdağı Mer-
kez Beledî Tabîbi) 984, 1574

Mustafa Hâmid Bey, Dr. Kolağası 
(Rüsûmât Emâneti'nde kimyâger) 
2160

Mustafa Hilmi Bey/Efendi, Tabîb (An-
kara Sıhhiye eski Müfettişi) 979, 
1514; (Kalkandelen Kazâsı Beledî 
Tabîbi) 986

Mustafa ibn Ahmed, Tokadlı (Hekîm) 
1068, 1171

Mustafa Kâmil Efendi (Boyabad Bele-
dî Tabîbi) 2177

Mustafa Mehmed Efendi (Adana'da 
Kimyâger, Eczâcı) 2176; (Karaman 
Belediye Tabîbi) 978; (Söğüd Bele-
dî Tabîbi) 1578, 2170

Mustafa Münif Beyefendi/Paşa (Mek-
teb-i Tıbbiye-i Mülkiye'de Fenn-i 
Kıbâle Mu‘allimi) 105, 195, 317, 
339, 341, 1313, 1851; (Mekteb-i 
Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne'de 
Fenn-i Kıbâle Muʻallimi ve Serî-
riyât-ı Hâriciye Mu‘allim Mu‘âvini) 
618, 770; (Mekteb-i Tıbbiye-i Mül-
kiye-i Şâhâne'de tabîb) 619

Mustafa Nazmi Efendi (Manisa'da 
Kula Belediye Tabîbi) 980

Mustafa Şükrü Efendi (Malatya Mer-
kez Belediye Tabîbi) 982, 1584

Musul 1039, 1071; –Sıhhiye müfettişi 
1522, 2178; –Vilâyeti 988, 1585

Muş 126, 982, 1585
muşammaʻ 1841, 1946, 2063
muşmula 368, 384
mutatabbib/mutatabbibler 201, 244, 

245, 426, 2142
Muvahhidîn hükümdârânı 2040
muz 393, –ağacı 2085; –hevenki 2087
muzâdd; –-ı iskorbüt 380; –-ı sem 404, 

1481, 1509; –-ı semmiye 1740; –-ı 
sil 397; –-ı sudâ‘ 239; –-ı ta‘affün 
(antisepsi) 288, 292, 303, 918, 920, 
1322, 1328, 1357, 1445, 1452, 
1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 
1460, 1473, 1487, 1697, 1863, 
1972, 1986, 2011; –-ı taaffün mah-
lûlât 2088; –-ı ta‘affün mahlûller 
1454, 1456, 2075; –-ı ta‘affün mah-
lûlü 339; –-ı ta‘affün mâyiʻât 942; 
–-ı ta‘affünât 40, 41, 1441; –-ı ta‘af-
fünî 1307; –-ı ta‘affün-i edviye 289; 
–-ı ta‘affün-i mâyi‘ 289; –-ı ta‘affü-
niye 291; –-ı temessüliye 1338; –-ı 
teşennücât 380; –-ı toksin 1739; –-ı 
vebâ-i masl 1346

Muzaffer Bey, Kâimmakâm (Gümüşsu-
yu Hastahânesi etıbbâsından) 1795

muzhikebâz/muzhikebâzlar 1253; –
cem‘iyeti 1256

muzhikeler 1251
muzıka 928, 931, 932, 934
mûziyât 811, 1350, 1354, 1407, 1425, 

1506, 2026, 2030
mübe‘id 1441
mübevvil 541
mübtıl; –-i his 1980; –-i hiss-i mevziî 

1979, 1981
mübtılât 1977; –-ı his 1976, 1977
Mücerrib, bkz. Râzî
mücerribîn 1481, 1527, 1992
müdâvât 1464, 1465, 1466, 1467, 

1468, 1470, 1471, 1472, 1481; –-ı 
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Sıhhiye dersi 106, 618
müderrisler 692
müellefât-ı mühimme-i garbiye 2134
müessesât; –-ı hayriye 26, 1119; –-ı 

sıhhiye-i iklîmiye 1156
Müessir Münebbih Gibi Ziyâ (Fin-

sen'in) 1920
Müfide Hanım (Mekteb-i Tıbbiye-i 

Şâhâne Mu‘âyenehânesi'nde kâbile) 
611

Müfredât; –-ı tıb 83, 617, 814, 1973; 
–-ı Tıb dersi 105, 2067; –-ı Tıb 
mu‘allimi 2162; –-ı Tıb ve Fenn-i 
Tedâvî mu‘allimi 210, 246, 759

mühendis 1276, 1646, 1735, 2032, 
2088

Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn 
1066; –Hıfz-ı Sıhhat muʻallimi 
1799

Mühlig, Dr. Frederich 1214, 1749; 
(Cem‘iyet-i Tıbbiye-i Şâhâne Reîsi) 
159; (Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Teşrîh-i Marazî Mu‘allimi) 97, 610, 
700; (Tabîb-i Müşâvir-i Hazret-i 
Pâdişâhî) 171

Mühlig, Le fils (Almanya Hastahânesi 
etıbbâsından) 1218, 1752

mühür mumları 1946
Mükeyyifât: Afyon, Esrâr, Kahve ve 

Çay (Besim Ömer'in) 198, 775
Mükeyyifâtdan Afyon (Besim Ömer'in) 

1361n22
mülattıf 541
mülâzemet 165
Mülkiye 970, 971, 972, 974, 975, 

2156; –Baytar Mektebi mu‘allimleri 
135; –eczâcıları 2162; –etıbbâsı 
100, 612

Müller, Dr. (Viyana'da laboratuvar 
içinde üretilmekde olan basillerden 
vebânın şekl-i riʼevîsine tutulan 

hizmetçi Bariş'i tedâvî eden) 805
mümteliyyü'd-dem 51, 531
münebbih 516, 517, 922, 1057, 1300, 

1973
münebbihât 1245, 1973
müneccim 962
Münir Bey, Dr. (Mu‘allim) 1558, 2067
Münsterberg (Silezya'da) 2007
mürabba‘ 385, 395
mürâhık 1269
mürdeseng 845
mürebbi/mürebbîler 692, 1276, 1282, 

1865, 1979
mürebbiye/mürebbiyeler 1348, 1364, 

1374, 1375, 1848
Mürefte Kazâsı 883; –Beledî tabîbi 

984; –tabîbi 1574, tabîbi 2163
mürekkebât-ı zehebiye 1973
mürûr suyu 50, 530
mürüvvet 1267
mürver 234, 325, 521, 726, 728, 848
mürziʻahâne/mürziʻahâneler 682, 676, 

683
müsâmereler 922
müseffifler (pulvérisateur) 1458
müsekkin 233, 234, 375, 382, 385, 

396, 397, 726; –devâlar 1539
müsekkinât 298, 403
müshil 391, 484, 486, 510, 540, 541, 

911, 1244, 1245, 2085; –alma 486
müshilât 206, 391, 486, 487, 540, 763; 

–-ı milhiye 486, 487; –-ı mutavassı-
ta 486, 487; –-ı mülattafe 486, 487; 
–-ı müleyyene 486; –-ı şedîde 486, 
487

müskirât 273, 274, 275, 297, 298, 385, 
398, 414, 416, 425, 537, 739, 740, 
741, 742, 745, 746, 747, 1054, 
1057, 1732; –depoları 1048; –şişe-
leri 355

Müskirât (Besim Ömer'in) 25, 471, 
740n24, 1024, 1054, 1630
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Müskirât ve Seyyiâtı (Besim Ömer'in) 
198, 775

müskirâthâneler 1053
müsta‘iddü'l-ihtikânât 51, 531
müsta‘mereler 1496
müstahleb 398, 1452, 1453
müstahzar 363, 1341, 1698; –edviye 

185
müstahzarât 27, 179, 234, 382, 385, 

475, 823, 990, 1742, 1766; –-ı Cali-
nosiye 234

müstahzırlar 776
müstaʻmerât 1969, 2127
müstemlekeler 1882
müsteşrik 2042
müşâhede 2071; –defterleri 1310
müşâhedenâme/müşâhedenâmeler 428, 

1890
müşâvere; –-i ispençiyâriye 83; –-i 

ispençiyâriye imtihânı 584; –-i tıb-
biye 83; –-i tıbbiye imtihânı 584

müşküle 390, 539
mütebahhirîn 1669
mütehammir peynir 400, 401
mütehassıs/mütehassıslar 473, 593, 

652, 687, 690, 712, 728, 825, 871, 
918, 964, 1289, 1310, 1334, 1380, 
1395, 1558, 1637, 1638, 1689, 
1745, 1794, 2122

mütetabbib/mütetabbibler 518, 519, 
520, 521, 584, 586, 1095, 1309, 
1544

müteverrim/müteverrimler 399, 407, 
414, 828, 832, 833, 936, 937, 938, 
944, 949, 1108, 1151, 1267, 1299, 
1358, 1445, 1446, 1465, 1738, 
1743, 1747, 1750, 1751, 1753, 
1858, 1862, 1863, 1864, 1899, 
1901, 1985, 1998; –inekler 937, 
1308; –kobaylar 1984

müvellid 642

müvellidü'l-humûza 35, 76, 190, 198, 
214, 253, 359, 480, 491, 493, 512, 
641, 716, 781, 863, 915, 918, 919, 
920, 1034, 1035, 1036, 1097, 1099, 
1100, 1101, 1103, 1107, 1109, 1110, 
1122, 1185, 1203, 1315, 1396, 
1473, 1491, 1721, 1723, 1803, 
1811, 1869, 1870, 1871, 1872, 
1874, 1877, 1878, 1897, 1905, 
1909, 1948, 1949, 1952, 1985, 
2004, 2010, 2048, 2058, 2089, 
2143, 2144

müvellidü'l-mâ’ 190, 253, 402, 863, 
864, 874, 1185, 1186, 1187, 1217; 
–fahmı 1186; –gazı 1872; –-i karbo-
niye 370, 371

müvellidü'r-rîh 377, 393
müverrih 1760, 1762, 1768
müverrihîn 1669, 2042
müvezzi‘lik 1296
müzahrafât 1175
müze 1062
müzehâneler 963
müzmin 38, 39, 143, 207, 240, 283, 

284, 285, 391, 397, 398, 495, 540, 
721, 722, 731, 747, 854, 856, 870, 
876, 878, 1128, 1149, 1152, 1158, 
1160, 1263, 1264, 1308, 1309, 
1361, 1393, 1407, 1427, 1465, 
1468, 1493, 1495, 1499, 1507, 
1697, 1700, 1917, 2004; –akciğer 
hastalıkları 1116; –belsoğukluğu/
belsoğuklukları 283, 284; –damar 
hastalıkları 1223; –dizanteri 565; –
egzamalar 1699; –hastalık/hastalık-
lar 283, 1238, 1841, 2130; –hazım 
hastalıkları 1483; –iltihâb/iltihâblar 
1393, 1498; –ishâl/ishâller 398, 
1483; –nezle 525; –öksürük 1159; 
–romatizma hastalığı 876; –roma-
tizmalar 1337
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N
N şu‘â‘âtı 1123, 1465, 1470
na‘ne 1703
nabız 435, 500, 517, 541, 803, 804, 

920, 1100, 1239, 1242, 1314, 1346, 
1360, 1478, 1496, 1497, 1726, 
1730, 1898, 1981, 2071, 2141; 
–-nüvîs âleti 2032

Nablus (Beyrut'da) 989, 1587
Nadir, A. (Şair) 752
Nâfi‘ Bey, Kâimmakâm (Haydarpaşa 

Hastahânesi ve Zabtiye Merkez 
Hastahânesi Operatörü) 2073

Nafilyan Paşa, Ferîk (Haydarpaşa Has-
tahânesi etıbbâsından) 1275, 1786

Nafiz Ahmed Efendi (Gönen Tabîbi) 
978

Nafiz Paşa, Müşîr Hacı (Meclis-i 
Sıhhiye-i Umûmiye A‘zâsı) 148, 
975; (Mekteb-i Tıbbiye-i Mülki-
ye-i Şâhâne'de Emrâz-ı Umûmiye 
Mu‘allimi) 617; (Mekâtib-i Tıbbi-
ye-i Şâhâne'de Emrâz-ı Umûmiye 
Muʻallimi) 96, 105, 169, 609, 698, 
1207, 1745; (Şehremâneti'nde Hıf-
zıssıhha Komisyonu A‘zâsı) 150, 
969, 1568, 2155

Nafiz Tahir Efendi (Drama'ya bağlı 
Sarışaban Beledî Tabîbi) 2165

Nagazaki 1967
nâhiye; –-i mağbeniye 653; –-i mi‘diye 

836
Nail Efendi, Yüzbaşı (Koçana Beledî 

Tabîbi) 1576; (Kratova Beledî Tabî-
bi Vekîli) 986, 2166

Naîm Bey, Mîralây Dr. 622
Naîm Hasan Efendi (Avrupa'ya gönde-

rilen Osmanlı tabîblerinden) 589
nakış 1390
Naki Ata Efendi (Draç'da Merkez Be-

lediye Tabîbi) 986, 1576, 2167

nakî‘iye/nakîʻiyeler 413, 550, 638
Nallıhan Beledî tabîbi 2172
Namık Beyefendi (Şehremâneti'nde 

Meclis-i Umûr-ı Sıhhiye'de görevli) 
973, 1571, 2159

[Namık] Kemal Bey 62
Namık Paşa, Ferîk (Hâssa Asâkir-i 

Şâhâne Sertabîbi) 755, 1275, 1785
nân u nemek hakkı 2124
Nancy (Fransa'da) 2143; –Mekteb-i 

Tıbbîsi 329
nâne 380; –rûhu 2076
nân-ı azîz 838
nanit-i hadîd 375
Napoli 625, 947, 948
Napolili 949, 1188
Napolyon 865
nâr 394
Nartier?!, Binbaşı (Fransa askerî tabîb-

lerinden) 1377
nasır 2037
Nasturîler 1670
nâsûr 836
nâtır 1716
Naum Efendi, Tabîb (Meclis-i Tıb-

biye-i Mülkiye'de görevli) 1572; 
(Şehremâneti'nde Hıfzıssıhha Ko-
misyonu'nda görevli) 150, 969, 
1568, 2155

nâz 2044
Nazarî Fenn-i Kıbâle 597
nazariyât-ı tıbbiye 2043
nazariyeler 1528
Nazım Bey/Efendi, Kâimmakâm (Şeh-

remâneti'nde Hıfzıssıhha Komisyo-
nu'nda Heyʼet-i Sıhhiye Müfettişi) 
970, 1568, 2156; (Yıldız Hastahâ-
nesi Operatörü) 180, 722, 1239, 
1767

Nazif Ali Efendi (Kozan'da Merkez 
Belediye Tabîbi) 981, 1582
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Nazif Bey/Efendi, Binbaşı (Şeh-
remâneti Birinci Dâire-i Belediye 
Heyʼet-i Sıhhiyesi'nde görevli) 151, 
1302, 1568, 1799, 2156

Nazif Efendi (Şam Mekteb-i Tıbbiye-
si'nde Müfredât-ı Tıb Mu‘allimi ve 
Hikmet-i Tabîʻiye Muʻallim Muâvi-
ni, etıbbâ-yı Mülkiye'den) 2162

Nazif Matran Efendi (Baalbek Kazâsı 
Belediye Tabîbi) 1587

Nazilli 901; –Beledî tabîbi 1581, 2175; 
–Belediye tabîbi 980; –taburu 901

nazr 1335
nebât 1972
nebâtât 95, 1866, 1877, 1884, 1946, 

1956, 2036, 2051, 2080, 2082, 
2083, 2084; –bâğçesi 628

nebâtî 1972; –boyalar 567; –edviye 
242; –ilâclar 242

nebâtiyûn 1701
necâset 2030
Necef taşı 2094
necl çiçeği 1702
nedbe 954, 1887, 1890, 1913
nedebât 1987
nefes 1315; –alma (şehîk) 1871; –boru-

su/boruları 77, 241, 244, 391, 491, 
502, 512, 518, 525, 540, 873, 876, 
939, 959, 1097, 1128, 1498, 1538, 
1871, 1878; –çekme 723; –daral-
ması 1906; –darlığı/darlıkları 1371, 
1877; –kesikliği 1370; –verme 
(zefir) 723, 1872; –yolları 726

nefîr 877, 1390; –iltihâbı 1388
nefsü'd-dem 1099, 1108
neft; –kokusu 1419; –yağı 1419
nehir/nehirler 943, 1114, 1336, 1413, 

1488, 1689, 1965, 2025; –suyu/su-
ları 636, 1845, 2050

Neisser (Belsoğukluğu mikrobunu bu-
lan hekîm) 279; –mikrobu 279

nekâhet 375, 409, 485, 917, 1152
nekâhethâneler 1153
Nélaton, Dr. (Meşhûr Fransız cerrâh) 

649, 669, 1928
nem 544, 1412, 1878, 1879
neo-plazmalar 1927
nergis 1702, 1956
Néris kaplıcası (Fransa'da) 864
Nerses Kirkor Efendi (Sandıklı Beledî 

Tabîbi) 1578; (Çankırı Merkez Be-
ledî Tabîbi) 2177

nesc 1326, 1375, 1469, 1513, 1514, 
1550

Nesibe Hanım, Hacı (Mekteb-i Tıbbi-
ye-i Şâhâne Mu‘âyenehânesi'nde 
kâbile) 99, 611

nesil 1261, 1263
Nesim David Efendi (Gevgili Kazâsı 

Belediye Tabîbi) 2165
Nesim Davud Efendi, Dr. (Jacques Ne-

sim Paşa'nın babası) 1561
Nesim Efendi (Şehremâneti İkinci Dâi-

re-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi'nde 
görevli) 151, 1569, 2156

Nesim Harun Efendi (Giresun Belediye 
Tabîbi) 1585

Nesim Harun Karidi (Kosova'da Yeni-
pazar'da Merkez Beledî Tabîbi) 986

neşâ 371, 374, 1200
neşʼe reçeteleri 1256
Neşet Osman Bey/Beyefendi, Mîralây 

(Bahriye Hastahânesi etıbbâsın-
dan) 1287, 1792; (Altıncı Dâire'ye 
meʼmûr hıfzıssıhha müfettişi) 1572; 
(Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Em-
râz-ı Umûmiye Mu‘allim Mu‘âvini) 
96, 98, 609, 611; (Mekteb-i Tıb-
biye-i Şâhâne Emrâz-ı Umûmiye 
Muʻallimi) 1754; (Mekteb-i Tıb-
biye-i Şâhâne'ye bağlı Hıfzıssıhha 
müfettişlerinden) 2160; (Şehremâ-



2310

neti'nde Üçüncü Dâire Heyʼet-i Sıh-
hiyesi'nden) 151, 2157

neşter /neşterler 175, 485, 758, 906, 
1179, 1341, 1806

Neşv ü Nemâ-yı Beşer Şu‘besi 597
netânetü'l-enf (burun kokması) 518
Netter, Dr. 808, 1924
Neuser, Dr. (Viyana Mekteb-i Tıbbiye-

si muʻallimlerinden) 1842
nevâhî-i baîde 795
nevât (çekirdek) 1523-1524
nevâzil 494
nevbet/nevbetler 917, 932, 938, 947, 

955, 1254, 1496, 1499, 1497, 1501, 
1502, 1526, 1535, 1536, 1538, 
1540, 1919, 2086, 2149; –-i hande 
1256

Néville (Fransa'da) 2138
nevrasteni 272, 1232
nevroz 296, 326, 518
Nevrûz-ı Sultânî 478
Nevsâl-i Âfiyet 23, 26, 27, 443, 

472, 473, 474, 603, 750, 951, 
1026, 1068n4, 1134, 1297, 1319, 
1320n20, 1345, 1595, 1630, 1631, 
1663, 1672, 1696, 1850n20, 
1860n21, 1884, 1988, 2016n26, 
2107, 2043, 2045, 2068, 2087, 
2125, 2131n35; –kârileri 419

Nevşehir; –Beledî tabîbi 2171; –Bele-
diye tabîbi 978; –Kazâsı 887

Nevzâd (Mu‘allim Budin'in) 1822, 
1832

New York 656, 658, 1694, 1698, 1893, 
1894; –atları 1163; –binâları 1893; 
–Heyʼet-i Tıbbiyesi 1772; –Kanalı 
1966; –limanı 1894

Newton 297, 1214, 1225
nezâfet 1173
nezf/nezfler 505, 518, 653, 664, 665, 

666, 814, 1099, 1500, 1727, 1729, 
1732, 1190; –-i dimâğ 522; –-i 

dimâğî 50, 295, 506, 531, 1099, 
1732; –-i enfî (burun kanaması) 39, 
495; –-i rahmî 522; –-i şedîd 2096; 
–-i şiryânî 1727; –-i üznî 267; –-i 
verîdî 1727

nezle/nezleler 72, 73, 77, 79, 207, 
245, 304, 391, 481, 515, 518, 525, 
540, 545, 546, 550, 571, 572, 573, 
703, 704, 723, 726, 727, 873, 876, 
1108, 1118, 1128, 1139, 1159, 1353, 
1429, 1500, 1714, 1863, 1911, 
2061, 2065; –otu 1506; –-i enf 132; 
–-i enfiye 1433; –-i gayr-ı mütekay-
yide 39, 494; –-i kasabât 878; –-i 
kasabât-ı müzmine 522; –-i mesâne 
397; –-i mi‘deviye 398; –-i müstev-
liye 494, 1433; –-i müzmine 1158; 
–-i riʼeviye 39, 494, 724; –-i sadriye 
36, 492, 494

nezleliler 1118
nıhrîr 1966
nıkrîs/nıkrîsler 41, 365, 375, 376, 377, 

386, 387, 389, 391, 393, 397, 418, 
497, 498, 525, 540, 560, 728, 834, 
835, 868, 876, 878, 926, 1118, 
1190, 1227, 1337, 1946, 1976, 
1986, 1989, 2084, 2086, 2102

nıkrîsliler 1117
Nicolas (İngiliz etıbbâsından) 2023
Nicolle, Dr. (Paris'de Pasteur Dârülkeş-

fiyâtı'nda yeşiten erbâb-ı ihtisâsdan, 
Bakteriyolojihâne-i Şâhâne Mü-
dürü) 89, 108, 125, 127, 129, 132, 
133, 135, 262, 593, 623, 624, 671, 
818, 839, 1692

Nicolsen?! Kontluğu (İngiltere'de) 
2035

Nicomedia Körfezi 853
Niemeber, Dr. 169, 698
Nif; –Beledî tabîbi 1581; –Belediye 

tabîbi 980
nifâs 303, 316, 340, 341; –hummâsı 
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239
nifâsiyet 1395
Niğde 978, 1579, 2171; –Sancağı 887
Nihad Bey (Mekteb-i Tıbbiye-i Mülki-

ye-i Şâhâne'de Kitâbet Mu‘allimi) 
104, 616, 617

nikâh 1268, 1663
Nikola Dimitri Efendi (Kırçova Kazâsı 

Beledî Tabîbi) 987
Nikola Kiryako Efendi (Kastamonu'da 

Frengi Hastahânesi Tabîbi) 981, 
1582, 2177

Nikola Peraskiyovayidis Efendi (Kon-
ya'da Merkez Tabîb-i Sânîsi) 978

Nikola Yorgi Efendi (Aydın Vilâyeti 
Dördüncü Dâire Tabîbi) 2173; (De-
nizli Merkez Belediye Tabîbi) 980; 
(Develi Beledî Tabîbi) 1580, 2172

Nikolaki Efendi/Paşa, Kolağası Tabîb 
(Şehremâneti Dokuzuncu Dâire 
Heyʼet-i Sıhhiyesi'nden) 152, 972, 
1568, 1570, 2158; (Şehremâneti'n-
de Hıfzıssıhha Komisyonu A‘zâsı) 
969, 2155

Nikoli Mihal Efendi (Tikveş Kazâsı 
Beledî Tabîbi) 985; (Tosya Belediye 
Tabîbi) 1583

Nikomedi vilâyeti 853
nikotin 278
nikotiyoman 271, 272
Nikotizm (Dr. Emile Lorant'ın) 271n14
nikotizm 274, 275
Nil (Mısır'da) 808
nilüfer 1038, 1702, 1703
Nimer Leon Paskal Efendi (Denizli'de 

Tavas Belediye Tabîbi) 980
Nimfeon 850
nîmtenler 2057
nine 2118
ninni 926, 1802, 2112
nisâ hastahâneleri 1386

Nîşâbâh / kara bayram (Yahudilerin) 
508

Nişabur hastahâneleri 1761
nişadır rûhu (amonyak) 790
Nişan Efendi (Mekteb-i Tıbbiye-i Mül-

kiye-i Şâhâne'de Kimyâ-yı Gayr-ı 
Uzvî Mu‘allimi) 104, 616; (Mekte-
b-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne'de 
Tahlîlât-ı Kimyeviye Mu‘allimi) 
617

Nişan Karabet Efendi (Langaza Kazâsı 
Beledî Tabîbi) 985

Nişan Serupe (Safed Beledî Tabîbi) 
989; (Nablus Merkez Beledî Tabîbi) 
1587

Nişantaşı (İstanbul'da) 127, 128, 162, 
622, 1044

nişasta 53, 74, 362, 368, 369, 371, 373, 
393, 395, 400, 414, 502, 534, 565, 
574, 917, 1187, 1195, 1226, 1353, 
1945; –lapaları 325

nişastalı 1127; –meyveler 370; –ye-
mekler 365

nitrat dö potas 374
Niyazi Osman Efendi (Bolu Merkez 

Belediye Tabîbi) 1583, 2177; – 
(Hüdavendigâr'da Kirmasti Tabîbi) 
977

Nizameddin Efendi (Bağdad Birinci 
Dâire-i Belediye Tabîbi) 1585; 
(Bağdad'da İkinci Dâire-i Belediye-
si Tabîbi) 988

nizâmnâme 155, 156, 165, 582, 585, 
613, 623

nizâr 1437
Nobel, Tabîb 1886; –mükâfâtı/

mükâfâtları 1509, 2091
Nocard, Edmond (Fransa'da Alfort 

Mekteb-i Baytarîsi muʻallimlerin-
den ve Encümen-i Tıb a‘zâsından) 
1528, 2098
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Nodwik B.?! (Avrupalı meşhûr müellif-
lerden) 1550

noga (Bir nev‘ şekerleme) 392
nohud 368, 946, 1222, 1225, 1845; –

kabuğu 1193
Noisel (Fransa'da) 1425
Noli Efendi, Tabîb (Şehremâneti'nde 

Hıfzıssıhha Komisyonu A‘zâsı) 
2155

Normandiya 740, 1109, 2013
Norveç 745, 750, 973, 1271, 1530, 

1964, 1968; –sefîr vekîli 154, 1571; 
–sevâhili 1482

Nota?!, Dr. 204
Nothnagel, Dr. (Viyana Mekteb-i Tıb-

biyesi muʻallimlerinden) 1843
Noulis, Dr. 1218; (Emrâz-ı Dâhiliye 

müteveggılîninden) 703; (Şehremâ-
neti Meclis-i Sıhhiye a‘zâsından) 
1752

Nubar Agop Efendi (Vize Beledî Tabî-
bi) 984

Nuh bin Mansur (Samanîlerden) 1167
nuhâ‘ 1462; –-ı şevkî 243, 326, 513, 

866, 890, 1265, 1952, 1958, 1982
Nuhkuyusu (Üsküdar'da) 135, 136
nuhre-i azm 256
nukahâ 335, 384, 395, 403, 407, 408, 

518, 526, 572, 804, 924, 1813
nukleo, bkz. albümin
Nurbanu Vâlide Sultân 160
Nureddin Bey/Beyefendi, Mîrlivâ 

(Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Ameliyât-ı Cerrâhiye ve Tıbbiye-i 
Mülkiye'de Serîriyât-ı Hâriciye 
Mu‘allimi) 96, 98, 105, 178, 286, 
609, 611, 618, 619, 721

Nureddin Hasan Efendi (Kirmasti 
Kazâsı Beledî Tabîbi) 1577

Nuri Bey (Zahîre mu‘âyenesine 
meʼmûr müfettiş) 149, 976, 1573

Nuri Bey, Binbaşı Dr. (Bakteriyolojihâ-
ne-i Şâhâne Müdürü Dr. Nicolle'ün 
mu‘âvinlerinden) 818

Nuri Bey, Hâfız (Şehremâneti Sekizin-
ci Dâire Heyʼet-i Sıhhiyesi Reîsi) 
152, 972, 1570, 2157; (Şehremâneti 
Dördüncü Dâire-i Belediye Heyʼet-i 
Sıhhiyesi'nde görevli) 151, 971, 
1569, 2157

Nuri Beyefendi, Mîralây (Hamidiye Et-
fâl Hastahâne-i Âlîsi Tabîb-i Sânîsi) 
2071

Nuri Kenan Efendi (Avrupa'ya gönde-
rilen Osmanlı tabîblerinden) 589

Nuri Latif Bey, Dr. (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Emrâz-ı Hâriciye Mu‘alli-
mi) 1184

Nuri Ömer Bey/Beyefendi/Efendi, 
Dr. (Hüdavendigâr Vilâyeti Seyyâr 
Frengi Tabîbi) 1577, 1638, 2167, 
2170; (Bolu'da Merkez Belediye 
Tabîbi) 981

Nuri Süleyman Efendi (Gelibolu'da 
Merkez Beledî Tabîbi) 984, 1574, 
2163

Nurullah Bey (Tahrirât Kalemi Mü-
meyyizi) 2159

Nusretiye Câmi‘i 1044
nutfe 1269
nü‘âs 295
nühâs 190; –mürekkebâtı 1132
nüks/nüks 1152, 1245, 1457, 1468, 

1478, 1887, 1889, 1890, 1919, 
1924; –-i seratân-ı sediye epitelyu-
ması 1887

nüsha (büyü, üfürme vb. tür uygulama-
lardan) 2075

nüzûl (sekte) 50, 51, 506, 530, 531, 
537, 871, 1732, 1948

Nysa (Sıhhî hammâmlarıyla meşhûr) 
853

Nysten (Tıb lügatı) 588
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O
obur/oburlar 1526, 1731
oburluk 381, 566, 1203, 1884
obüs 1774
ocak (babadan evlâda intikâl eden 

ma‘lûmât) 164
ocak (evlerde kullanılan) 164, 165, 

176, 719, 2074; –hakkı 165; –süpü-
rücüsü 766

ocakbaşı safâsı 1686, 1687, 1688
oda hizmetçisi 2116
Odesa etıbbâsı 1542
Odise (Hommer'in) 924
odun 74, 734, 1140, 1141, 1189, 1404, 

1460, 1537, 1874
odüv?! 734
oer?! memeleri 688, 690
oğlak 155, 368, 405
oğul arı 1944, 1946
Ohannes Horasancı Efendi, Dr. (Mikail 

Horasancı Efendi'nin oğlu) 1554; 
(Şehremâneti Meclis-i Sıhhiye a‘zâ-
sından) 1221, 1568, 1754, 2155

Ohannes İstepan Efendi (Avrupa'ya 
gönderilen Osmanlı tabîblerinden) 
589

Ohannes Kigork Efendi (Radovişte 
Beledî Tabîbi) 2166

Ohri Kazâsı Beledî tabîbi 1576
Oil Down Almond?! (Bazı meşrûbâta 

ilâve olunan) 733
okain 1980
oklavalar 399
oksifil 1741
Okyanus sevâhili 1056
oldetem?! (Pensilvanya'da bir balık 

türü) 1163
Ole Olsen (Norveçli cüce) 1962
olein 402
oma 1681
omnibüs/omnibüsler 938, 1435

omurga (amûd-ı fıkarî) 1679, 1681, 
1682, 1683, 1951

omuz/omuzlar 1674, 1714, 1904, 1908, 
2033, 2036; –etleri 1907; –sinir 
örgüsü 1953

Onuncu Dâire 148; –Heyʼet-i Sıhhiyesi 
153; –-i Belediye (İstanbul'da) 882; 
–-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi 
1570, 2158

opalin 1418
opera/operalar 923, 930
operatör/operatörler 88, 89, 166, 174, 

176, 435, 436, 563, 569, 592, 595, 
673n17, 1561, 1686, 1779n11, 
1913, 1977, 1980, 2014, 2113, 
2114, 2149

operatörlük 164
Oporto 806; –Hastahânesi 816
orakçı 509
orangutan 934; –maymunu 928
Ordu Belediye tabîbi 983, 1585
ordu-yı hümâyûn 83; –ümerâsı 1067
Orhan (Osmanlı Sultânı) 853
Orhan Tahsin Bey, Dr. (Fransız Has-

tahânesi etıbbâsından) 1856
orkestra 931, 934
orkinos 411
orman/ormanlar 71, 533, 549, 571, 

780, 880, 942, 943, 949, 1114, 
1149, 1151, 1157, 1162, 1336, 
1409, 1410, 1549, 1550, 1813, 
1894, 2014; –bekçileri 1409; –ve 
Ma‘âdin ve Zirâ‘at Nezâret-i Celî-
lesi 134

ormancık 848, 1153
ormanlık 76, 480, 860, 1967
Ormanyan Efendi, Dr. (Emrâz-ı Dâhili-

ye Mütehassısı) 704, 1224; (Şeh-
remâneti'nde Hıfzıssıhha Komisyo-
nu A‘zâsı) 1749, 2155

orsil 843
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orta sinir 1953
Ortaköy 162, 629; –Kazâsı Beledî ta-

bîbi 984
ortopedi (sanʻat-ı dürüstsâzî) 1913
oruç 556, 559, 560, 561
Oseb Efendi (Mekteb-i Tıbbiye-i 

Mülkiye-i Şâhâne'de Kimyâ-yı Uzvî 
ve Fenn-i İspençiyârî Mu‘allim 
Mu‘âvini) 104, 617

Osman Ali Efendi (Gediz Tabîbi) 977
Osman Beyefendi/Paşa, Mîrlivâ (Bi-

rinci Dâire'ye meʼmûr hıfzıssıhha 
müfettişi) 148, 975, 1572; (Mekte-
b-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Ameliyât-ı 
Cerrâhiye Mu‘allimi) 96; (Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şâhâne'ye bağlı Hıfzıssıh-
ha müfettişlerinden) 2160

Osman Gâzî (Osmanlı Beyliği'nin 
kurucusu) 853

Osman Hasan Efendi (Avrupa'ya gön-
derilen Osmanlı tabîblerinden) 589

Osman Hayri Efendi (Haçin Tabîbi) 
2177

Osman İsmail Efendi (Mekke-i Müker-
reme Merkez Beledî Tabîbi ve Has-
tahâne Tabîb-i Sânîsi) 987, 1588

Osman Nuri Bey (Bakteriyolojihâne-i 
Şâhâne'ye meʼmûr erbâb-ı ihtisâs ve 
iktidârdan) 1696n6

Osman, Arnavudoğlu (Pehlivan) 220
Osmanî nişânı 1548
Osmanlı/Osmanlılar 216, 274, 620, 

784, 900, 1033, 1047, 1069, 1692, 
2008, 2057; –ahâlîsi 26; –altını 
157; –etıbbâsı 1166, 1170, 1171, 
1208; –gâzîleri 254; –kavmi 647; –
kavm-i necîbi 1073; –limanları 155; 
–lirası 158; –tabâbeti 1067; –tarz-ı 
mi‘mârîsi 1064

Ostia kırları (Roma civârında) 1502
Oswald (Berlin'de Alman ordusunda 

hizmet eden) 1962
ot/otlar 1677, 1883, 1934, 2010, 2080, 

2082, 2083; –minder 1449
otel/oteller 158, 851, 856, 1426, 1507, 

1650, 1721, 2033, 2154, 2081
otoklav 1824, 2012, 2113
otomobiller 2090
otrmer 844; –boyası 844, 845
ova/ovalar 491, 509, 532, 553, 572, 

1125, 1129, 1146, 1148, 1688, 1877
ovmak 1400
Oxford Dârülfünûnu 1169
oxyurisler 1038
oyluk sinir örgüsü 1953
oymacılık 943, 1075
oymak 2118
oynak yerler 1678, 1850
oyun; –bâğçeleri 1895; –havâsı 926; –

yeri/yerleri 1895
oyuncak/oyuncaklar 188, 1950, 1314, 

1716, 1848, 1946, 1952; –bebek 
1312

oyuncular 1253
ozon 512, 2089

Ö
Ödemiş; –Belediye tabîbi 980; –Kazâsı 

Beledî tabîbi 1580, 2173
öğütücü dişler 1219
ökçe 2065
öksürük/öksürükler 39, 261, 316, 339, 

389, 394, 397, 436, 491, 494, 502, 
522, 565, 635, 703, 720, 721, 722, 
723, 724, 726, 736, 826, 827, 917, 
939, 950, 959, 1128, 1139, 1159, 
1421, 1465, 1500, 1509, 1853, 
1862, 1864, 1911, 2000, 2123; –
nevbetleri 938

öküz/öküzler 155, 368, 405, 406, 1206, 
1220, 1381, 1527, 1537, 1669, 
1671, 1742, 1743, 1745, 1803, 
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1876; –çorbası 838; –eti 405, 406, 
837, 838, 839; –iliği çorbası 839; –
karaciğeri 836

öllük 351; –kazanı 351; –mahalleri 
351n23

öllükçüler 351n23
Ömer Abdullah Efendi (Avrupa'ya gön-

derilen Osmanlı tabîblerinden) 589
Ömer Efendi (Anadolu Kadı‘askeri, 

Reîsületıbbâ) 577, 1068
Ömer Faruk Efendi (Ankara'da Bey-

pazarı Tabîbi) 979; (Gümüşhane 
Merkez Beledî Tabîbi) 1585; (Kır-
şehri'de Keskin Tabîbi) 979

Ömer Fuad Bey/Beyefendi, Bakte-
riyolog Mîralây (Hamidiye Etfâl 
Hastahânesi'nde hekîm) 680, 2072

Ömer Mehmed Efendi (Antalya'da El-
malı Beledî Tabîbi) 979, 1579, 2172

Ömer Nâzım Bey (Altıncı Dâire-i Be-
lediye Heyʼet-i Sıhhiyesi'nde) 2157

Ömer Paşa, Ferîk (Bâb-ı Vâlâ-yı 
Ser‘askerî'de Teftîş-i İnsânî Komis-
yonu ve Şehremânet-i Celîlesi'nde 
müteşekkil Heyʼet-i Sıhhiye Reisi) 
110, 150, 754, 970, 1568, 1274, 
1784, 2152, 2156

Ömer Reşad Efendi (Mekteb-i Tıbbi-
ye-i Mülkiye-i Şâhâne'de Hikmet-i 
Tabî‘iye Mu‘allim Mu‘âvini) 104, 
616

Ömer Şevket Efendi (Hüdavendigâr 
Vilâyeti'nde Gurebâ Hastahânesi 
Eczâcısı) 2167

Ömer Şevki Bey, Kâimmakâm (Hay-
darpaşa Hastahânesi Operatörü) 
723, 1243, 1767

Ömer Şifaî, Bursalı 1068
önden; –çapraz (güreşte bir hareket) 

966; –kuşak (ceinture de devant) 
Güleşde bir oyun 965

ördek 155, 368, 838, 839, 1718, 1956, 

1966; –eti 408, 1197
örf (bir giysi türü) 2057
örümcek/örümcekler 934, 1883, 1956, 

1949; ; –yuvası 665
östaki nefîri 261, 265, 268, 270
özima-yı kazîb 1179

P
pabuçlar 2057
paça 406, 408
paçavra 1449, 1455, 1537; –fabrikası 

1411
Padel, Dr. (Almanya Sefîr Vekîli, 

Meclis-i Kebîr-i Umûr-ı Sıhhi-
ye'ye devâm eden düvel-i ecnebiye 
meʼmûru) 2159

pâdzehir 1481, 1972
Pajot, Dr. (Fransa'da Serîriyât-ı Vilâ-

diye Mu‘allimi) 842, 1271, 1441, 
2045

palamarlar 803
palamut (balık türü) 368
palamut (bitki türü) 370
Paleologlar 853
pamuk/pamuklâr 53, 311, 315, 316, 

323, 325, 339, 340, 348, 350, 352, 
357, 358, 503, 533, 649, 650, 651, 
657, 662, 665, 666, 754, 755, 820, 
822, 1306, 1394, 1686, 1711, 1717, 
2011, 2033, 2047, 2059, 2060, 
2061; –bez 2059; –elbise 1454, 
2061; –gömlek 2057; –ipliği 2065; 
–kettân 502; –mensûcâtı 2051

pamukçuk 1847
pamuklu 353, 357, 1846; –hırka 353; 

–takye 354
panayır/panayırlar 732, 779
Panayot Bey, Dr. (İran Sefîr Vekîli, 

Meclis-i Kebîr-i Umûr-ı Sıhhi-
ye'ye devâm eden düvel-i ecnebiye 
meʼmûru) 154, 973, 1571, 2159
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Panayot Ksenofon Efendi (Alaşehir 
Kazâsı Beledî Tabîbi) 1581; (Ezine 
Kazâsı Beledî Tabîbi) 989

Panayot Yani Efendi (Limni Merkez 
Beledî Tabîbi) 2176

pancar 368, 382, 395, 732, 844, 1047, 
1567; –tortusu 1052

Panço Maşo Efendi (Köprülü Kazâsı 
Beledî Tabîbi) 985

Panço Nikola Efendi (Menteşe'de Bod-
rum Hapishâne Tabîbi) 1581; (Men-
teşe'de Köyceğiz Belediye Tabîbi) 
980

Pangaltı (İstanbul'da) 162
pankreas 244; –guddesi 1200; –usâresi 

1200, 1201
pankreatin 298
pansiyon/pansiyonlar 1650, 2081
Panviç, Dr. 942
panzehir 404, 1694, 1972
Papadopulos Nikola Efendi (Filorina 

Kazâsı Beledî Tabîbi) 1576; (Sür-
mene Belediye Tabîbi) 1585

papadya; –menkûʻu 728; –tozu 303
papağan/papağanlar 950, 1163, 1995, 

1230, 1247, 1296, 1998
Papakosti Efendi (Şehremâneti'nde Al-

tıncı Dâire Heyʼet-i Sıhhiyesi'nden) 
152, 2157

papas/papaslar 745, 805, 814, 1219, 
1281, 1976

papatya 298; –saksısı 1122
para çantası 1434
Paracelsus (Latin ulemâsından) 1669
parafin 1913
paratoner/paratonerler 52, 533
paravan 945
parfümeri 385, 386
Paris 86, 89, 109, 124, 128, 139, 163, 

203, 270, 272, 367, 385, 395, 406, 
590, 593, 621, 624, 637, 654, 655, 

656, 658, 659, 660, 661, 783, 810, 
919, 924, 935, 936, 944, 947, 1055, 
1116, 1137, 1143, 1163, 1164, 1218, 
1234, 1238, 1256, 1281, 1288, 
1337, 1344, 1409, 1411, 1426, 
1436, 1437, 1440, 1442, 1477, 
1482, 1520, 1554, 1556, 1641, 
1651, 1692, 1695, 1703, 1734, 
1736, 1737, 1738, 1811, 1812, 
1813, 1817, 1821, 1822, 1823, 
1827, 1828, 1834, 1835, 1868, 
1895, 1923, 1958, 1969, 1987, 
1991, 2032, 2033, 2093, 2098, 
2107, 2122, 2131, 2132, 2134, 
2136, 2138, 2142, 2143, 2145, 
2150; –Belediye Dâiresi 1143; –Be-
lediye Meclisi 1823; –Belediyesi 
1737; –çamaşırcıları 1164, 1736; 
–Dârülfünûn-ı Tıbbîsi 1554; –Dâ-
rülfünûn-ı Tıbbîsi Hıfz-ı Sıhhat 
muʻallimi 2016; –Dârülfünûn-ı 
Tıbbîsi Kimyâ-yı Uzvî Laboratuvarı 
1557; –Dârülfünûnu 2014; –Dâül-
kelb Ameliyâthânesi 124; –eczâcı-
ları 2012; –etıbbâsı 428, 1881; –Fa-
kültesi 936; –gazeteleri 659; –halkı 
1311; –hastahâneleri 1477, 1480; 
–İ‘âne-i Umûmiye Cem‘iyeti 1442; 
–iklîmi 1701, 1703; –Konservatu-
varı 2122; –Kuduz Ameliyâthânesi 
1540; –Kütübhâne-i Millîsi 2039; 
–kütübhâneleri 1670; –matbû‘âtı 
1991; –Medrese-i Tıbbiyesi 1475; 
–Medrese-i Tıbbiyesi Hıfz-ı Sıhhat 
mu‘allimi 1367, 1475n26; –Medre-
se-i Tıbbiyesi Tıb Kânûnu mu‘al-
limi 1421; –Mekteb-i Tıbbîsi 605; 
–Mekteb-i Tıbbiyesi 1024, 1439; 
–Mekteb-i Tıbbiyesi Fenn-i Vilâde 
mu‘allimi 25, 471, 1630; –Mekteb-i 
Tıbbiyesi mezûnları 815; –Mek-
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teb-i Tıbbiyesi mu‘allimleri 1483, 
1814, 1980; –Mekteb-i Tıbbiyesi 
muʻallimîni 746, 949; –Mekteb-i 
Tıbbiyesi muʻallimîn-i meşhûresi 
944, 963; –Mekteb-i Tıbbiyesi Tıb 
Kânûnu muʻallimi 1836; –Mek-
teb-i Tıbbiyesi'nde Emrâz-ı Nisâ 
muʻallimi 1837; –mektebleri 1969; 
–meşâhîr-i cerrâhîni 1923; –nisvânı 
203; –Serîriyât-ı Vilâdiyesi 1820; 
–Şehremâneti 661; –Tıb Akademisi 
1228, 1229, 1344, 1483, 1695; –Tıb 
Akademisi a‘zâsı 1382; –Zirâat 
Mekteb-i Âlîsi Hikmet-i Tabîʻiye ve 
Alâim-i Cevviye Muʻallimliği 1866

Parisliler 406
parke taşları 504
parmak/parmaklar 952, 1545, 1964, 

2009; –üzümü 390, 539
Parpoluk?! (Mekteb-i Tıbbiye-i Mülki-

ye'de Viyanalı teşrîh muʻallimi) 83
Parsih Seviyan Efendi (Sivas'da Divri-

ği Kazâsı Beledî Tabîbi) 985, 1583
Parsîler (Bombay'da) 791; (Hind'de) 

801
parşömen kâğıdı 1944
Pas-de-Calais vilâyeti (Fransa'da) 1821
pasdırma 560, 832, 1207, 1488
paskalya 482
paslı 325
Pasquier, Dr. Adolphe 1483
pasta 384
pastacı 567; –dükkânı 372
pastacılık 567, 843, 845; –san‘atı 389
pasta/pastalar 369, 372, 379, 708
pastel 844
Pasteur 62, 87, 108, 109, 124, 550, 

621, 817, 906, 937, 1210, 1211, 
1212, 1213, 1214, 1259, 1289, 
1306, 1342, 1440, 1479, 1490, 
1491, 1527, 1528, 1529, 1539, 

1540, 1865, 1866, 1868, 1970; –
Ameliyâthânesi müstahzırları 127; 
–Dârülameliyâtı 127, 139, 140, 
623; –Dârülameliyâtı mu‘âvinleri 
622; –Dârülameliyâtı müdürü 748; 
–Dârülkeşfiyâtı (Paris'de) 89, 593; 
–laboratuvarı 800; –Müessesesi 
(Paris'de) 1479, 1520, 1692, 1868, 
1924, 1991; –Müessesesi müdürü 
1433, 1482; –nazariyâtı 1344; –usû-
lü 86, 126, 590, 1544, 1744

pastörleştirilme 1826
Paşabahçesi 162, 176
Paşadere (İstanbul'da) 632
patates 194, 362, 368, 373, 374, 378, 

732, 837, 838, 1047, 1052, 1195, 
1567, 1925, 1935, 2049; –fekül la-
pası 324; –salatası 382

patente 155, 156
patinaj 216
patiska 353
Patten?!, Quivy (Fransa Kralı On 

Üçüncü Louis'nin tabîbi) 1256
Paul Garsiye Efendi (Musul'da Sıhhiye 

Müfettişi) 988
pavillon 628, 629
Pavlaki Paşa, Mîrlivâ (Bâb-ı Vâlâ-yı 

Ser‘askerî Teftîş-i İnsânî Komisyo-
nu ve Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye 
ve Meclis-i Sıhhiye-i Umûmiye 
A‘zâsı) 147, 148, 768, 974, 975, 
1313, 1571, 1572, 1851

pavyon/pavyonlar 112, 113, 114, 782, 
783, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 
1065, 1776

Payas; –Beledî tabîbi 1582, 2177; –Be-
lediye tabîbi 981

Pazarköy –Kazâsı Beledî tabîbi 1577; 
–tabîbi 977

pazarlar 732, 1894
pazı 368, 838; –damarı 664
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pazu 1727, 1731, 1902, 2050; –adalesi 
1903, 1904; –eti 1904; –kemiği 
1674, 1685

Peabody tesîsâtı 1650
Péan (Fransız operatör) 659, 1440
peçe 1503
Pefloker?! (Alman hekîm) 1101
pekblend (filiz-i ma‘denî) 2092; –kül-

çesi 2093
pehlivân/pehlivanlar 214, 218, 219, 

220, 221, 422, 962, 963, 964, 965, 
967, 968, 1731, 1942; –cimnastiği 
216; –heykelleri 64, 552; –yakısı/
yakıları 436, 1472, 1994

Pekin 1359; –muhâsarası 1779
peklik 1846
peksimed 1708
pelesenk 379, 381
pelin; –ıtrı 734; –rûhu 415
pellagr 370
pençe 1472
pendepis 372
Pendik (İstanbul'da) 847
penicillium (bir mantar çeşidi) 401
pens 1329, 2123
Pensilvanya 51, 531, 1163
penzehir 1972
Peppo Acchioti Efendi, Dr. (Emrâz-ı 

Asabiye Mütehassısı) 1447; (Mek-
teb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne'de 
Serîriyât-ı Asabiye Muʻallimi) 2019

pepsin 398, 407, 1196, 1200
pepton 405, 1196, 1201, 1925
perhîz 43, 234, 240, 285, 398, 423, 

425, 435, 543n6, 559, 568, 761, 
821, 1244, 1303, 1334, 1692, 1693, 
1864, 2050, 2079, 2087

peri/periler 766, 850, 853, 1350; –
hikâyâtı 2035

Perî-i Cemâl, bkz. Venüs
perine 954

periton 650, 651, 652, 815, 877, 1236, 
1240; –iltihâbı 1478

peritonit 1235, 1241, 1242
perûkâr 820; –esnâfı 820
Pervant Parsih Efendi (Sivrihisar Bele-

dî Tabîbi) 2172
Pervant Sökyas Efendi (Ilgın Kazâsı 

Kazâsı Beledî Tabîbi) 1579; (Konya 
Vilâyeti Merkezi Tabîb-i Sânîsi) 
2171; (Konya'da Beyşehir Belediye 
Tabîbi) 978

pervaz şırıngası 1329
pesittakoz 1998
Pester?!, Dr. 1483
pestil 378
Peşte 625
petek/petekler 1943, 1946
Peter, Dr. 769, 1440
Petersburg Sarây-ı İmparatorîsi etıbbâ-

sı 1931
petit suisse kaymaklı peyniri 400
ptomain 401, 406
Petraki Papadopulo Efendi (Birinci 

Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiye-
si'nde) 2156

Petriç Kazâsı Beledî tabîbi 985
Petro Efendi (Şehremâneti Dördüncü 

Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiye-
si'nde görevli) 151, 1569, 2157

Petro Papadopulo Efendi (Kale-i Sulta-
niye'de Merkez Beledî Tabîbi) 989, 
1588

Petro Savaidis Efendi (Hüdavendigâr 
Vilâyeti'nde Gurebâ Hastahânesi 
Tabîb-i Evveli) 977, 2167

petrol 813, 1505, 1506, 1918, 1919; –
lambası 688, 690

Pettenkofer (Almanya sıhhiyûnundan) 
1419

Petty, Charles (Temps gazetesinin Ja-
ponya'daki muhâbiri) 1776
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peygamber çiçeği 844
peynir 362, 369, 400, 401, 416, 766, 

838, 849, 903, 909, 946, 1203, 
1208, 1216, 1222, 1300, 1844, 
1935; –dişleri 290; –mâyası 1691; 
–şekeri 304

Philadelphia etıbbâsı 378
phlegmasia 2136
pıhtı 1696, 1732
pınar suları 1033
pırasa 368
Picot 698
pide 560
pideli kebâb 1689
pike kundak 358
pilav 369, 378, 1710
Pilepetya 850
piliç 368, 1718, 1844, 1973; –çorbası 

838; –eti 408, 1197
Pillig?! (Amerikalı pehlivan) 220
Pinard (Meşhûr mu‘allim, Paris Mek-

teb-i Tıbbiyesi'nden) 1335, 1373, 
1439

Pincoffs, Dr. (İngiliz Ordusu Tabîbi) 
157; (Cem‘iyet-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Reîsi) 159

Pinel (Fransa mütehassıs tabîblerinden) 
926

pipo 1360
Pirbongofski Efendi (Kavala Kazâsı 

Beledî Tabîbi) 985
pire 265, 503, 804, 906, 1400, 1978, 

1997; –ısırığı 804
pirebolu 1946
pirinç 338, 368, 370, 402, 761, 836, 

1188, 1195, 1226, 1696, 1765, 
2082; –birası 414; –lapası 1188; –
unu 50, 530; –unu bulamacı 1710

Pirlepe Kazâsı Beledî tabîbi 987, 1576, 
2167

pirzola 406

pisboğazlık 1203
pisi 368; –balığı 410, 411
piston 1981
pişikler 1353
Pitia 850, 852, 853; –hammâmları 853; 

–kaplıcaları 852
Pitopolis 850
pityalin 286
pityriasis versicolor (Bir tür deri hasta-

lığı) 1401, 2000
piyâde karakolu 881
piyano 839, 896, 943, 1302, 1545, 

1546
Piyoviyon?!, Mösyö 1222
plaçka 889
platin 253, 2094; –levhası 249, 251
platinli kiyanus baryum 253; –parçası 

249, 250
Plinius (Kudemâdan) 394
Plombières kaplıcası (Fransa'da) 864
Plötner (Dresd Belediye Meclisi Üyesi) 

1510
Plutarkhos 682, 684
pnömokok mikrobları 805
Podven, Dr. 1315
Poğ?! (Fransa'da miyâh-ı ma‘deniye) 

520
poğaça 837
Poissonnière Câddesi (Paris'de) 1137
Poitiers (Fransa'da) 2143
Police Mitilli?! gemisi 812
poliklinik 112, 168
polis 647, 648, 652, 655, 660, 662, 

663, 666, 786; –dâireleri 654; –
meʼmûrları 650

politeknik mektebi 1866
polka 892, 902, 933; –mazurka 933
Pollion (Roma ileri gelenlerinden) 

1942
polonyum 2092
Pomaklar 218
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pomata 320, 728, 774, 775, 777
Pomeranya 1342
Pompon (bârgîr adı) 1164
Pons, Paul (Marsilyalı pehlivân) 220, 

967
Pont-l'Évêque peyniri 401
porselen 643, 814, 943, 1418; –süzgeci 

643, 644; –süzgeçler 1528, 1991
Port Arthur asâkir-i muhâsırîni 1773
Port Salut peyniri 401
Port Sunlight (İngiltere'de) 1652
portakal 41, 368, 385, 435, 496, 565, 

921, 1845, 1894, 2086, 2087; –çi-
çeği 1702; –kabuğu 435; –râyihası 
1943

Portekiz 744, 750, 1271
porter (İngiliz birası) 414
Portland çimentosu 1646
Porto 792
posa 565, 946, 1202
Posta Müdüriyet-i Umûmiyesi (İngilte-

re'de) 1382
postahâneler 938
Postani (Almanya'da) 1508
Poşe?!, Dr. (Paris'de Encümen-i 

Dâniş-i Tıbbî A‘zâsı ve Mekteb-i 
Tıbbiye Mu‘allimi) 637

Potain, Mu‘allim (Fransa Encümen-i 
Dâniş Tıbbîsi a‘zâ-i maʻrûfe ve Pa-
ris Mekteb-i Tıbbiyesi muʻallimîn-i 
meşhûresinden) 944, 963, 1554

potas 391, 395, 539, 1512, 2105
potasyum 190, 243, 863
potin 534
potomain/ potomainler 1878, 2083
poturlar 2057
Potüki?! (Tarnier'nin talebesinden) 

1441
poyraz 1688, 1975
Pozzi, Dr. (Paris Mekteb-i Tıbbiyesi'n-

de Emrâz-ı Nisâ Muʻallimi ve Tıb 

Akademisi A‘zâsı) 1837
pratika 157
Pravişte Kazâsı (Kosova'da) 886; –Be-

ledî tabîbi 985
preparat 1341
Presse Médicale 1882, 1886, 1901
présure (husûsî mâya) 1691
Preveze (Yanya'da) 986, 1576, 2166; 

–Sancağı 887
Priştine (Kosova'da) 986; –Sancağı 886
privat-docent (muʻallim muʻâvini) 

1342
Prizren (Kosova'da) 986, 1576; –Bele-

dî tabîbi 2166
Prokofski, Dr. 1992, 1993
prostat 283
protein 190, 194
protozoair 1922; –sınıfı 1038
Proust (Paris Medrese-i Tıbbiyesi 

Hıfz-ı Sıhhat Mu‘allimi) 1367, 
1475n26

Prudhomme, Sully 565, 1736
Prusya 1879, 1880
psikolocya 890
pûç 1681
pudra 546, 1353
puhu kuşu 848
pulsuz balıklar 410
punç 922
putreller 1066
pülverizatör 669, 1088
püskül 1509
Pythonis 850
Pytlasinski (Rus pehlivan) 220

Q
Quebec havâlîsi (Kanada'da) 1822

R
raboteur (reddâd) 165
raboteur 165
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Raçovref?!, Dr. 1700, 1992
Radika-Dodika (Siyamlı ikizler) 1311, 

1312, 1314
Radovişte Beledî tabîbi 2166
radyo-kronometre 1890
radyum 1470, 2091, 2092, 2094, 2095, 

2096, 2098; –emlâhı 2094, 2095; 
–kâşifi 2098; –ma‘deni 2093, 2097; 
–şu‘â‘tı 1465, 1922, 2094, 2096, 
2098

rafadan; –tâze yumurta 1844; –yumurta 
403, 946

Rafael Yahmail Efendi (Alaiye Beledî 
Tabîbi) 2172

Ragıb Bey, Hacı (Karantinalar Başkâti-
bi ve Sicill-i Ahvâl Müdürü) 973; 
(Şehremâneti'nde Meclis-i Umûr-ı 
Sıhhiye'de Sicill-i Ahvâl Müdürü) 
154, 1571

râhib/râhibler 1257, 2055, 2056
râhibe 1315
rahim 302, 308, 340, 391
rahim/rahm 518, 540, 779n25, 877, 

878, 953, 954, 955, 1263, 1264, 
1269, 1298, 1303, 1311, 1317, 
1321, 1322, 1323, 1329, 1330, 
1331, 1333, 1334, 1335, 1367, 
1372, 1373, 1385, 1386, 1387, 
1388, 1390, 1391, 1392, 1393, 
1394, 1717, 1932, 2111, 2119; –
akıntıları 953; –çarpıklıkları 302; –
deliği 280; –derisi 1387; –eğrilikleri 
1387; –hastalığı/hastalıkları 187, 
281, 1404; –iltihâbları 1373; –kan-
seri 279; –sondası 1329; –ufûnetleri 
305; –yarası 1385; –yolu 279, 280, 
281; –-i mâder 1461, 1462, 1472, 
1854, 1931; –-i mi‘de 245

rahitis 1675, 1676; –hastalığı 705
Rahmi Bey/Beyefendi (Edirne Beledi-

ye Tabîbi) 1498, 2165

Raimond (Mu‘allim) 1226
rakı 735, 739, 740, 790, 1162, 1165, 

1190, 1329, 1543, 1836, 1989, 
1990; –emziği 740

rakkâseler 2051
raks 889, 890, 893, 894, 896, 897, 899, 

930, 2010
Ramasama (Panayırlarda teşhîr olunan 

garîb adam) 779, 780
Ramazan Tevfik Efendi (Denizli'de 

Buldan Belediye Tabîbi) 980
Ranzi?!, Dr. 1984
Raquel, Dr. 695
rasadhâne/rasadhâneler 1759, 1957
rasâs (kurşun) 914
Rasih Emin Bey, Dr. 1887, 1889
Rasim Paşa, Ferîk (Mekteb-i Tıbbiye-i 

Şâhâne'de Fenn-i Teşrîh Muʻallimi 
ve Şehremâneti'nde Hıfz-ı Sıhha-i 
Umûmiye Müfettişi) 95, 110, 148, 
150, 208, 754, 970, 975, 1277, 
1568, 1572, 1786, 2156, 2160

raʻşe-i etrâf-ı süfliye 1981
Raşid Bey, Dr. (Mekteb-i Tıbbiye-i 

Mülkiye-i Şâhâne Serîriyât-ı Etfâl 
ve Fizyoloji Mu‘allimi) 1430

Raşid Paşa, Ferîk (Yıldız Hastahânesi 
Sertabîbi) 1278

Raşid Tahsin Bey/Beyefendi/Efendi, 
Kâimmakâm (Avrupa'ya gönderi-
len Osmanlı hekîmlerinden) 592; 
(Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de ve 
Gülhane Serîriyât Hastahânesi'nde 
Emrâz-ı Asabiye Muʻallimi) 97, 98, 
610, 866, 1444, 2021

raşitik 512
raşitizm 319, 365, 518, 767, 1103, 

1154, 1155, 1827, 1834
Rachtaigne?!, Enke 1374
râtıb 480, 491, 495, 533, 546, 551, 571, 

572, 678, 873
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ratîb 1105, 1112, 1115, 1117, 1154, 
1409, 1412, 1414, 1417, 1447, 1450

Rauf Ali Efendi (Serfice Merkezi Bele-
dî Tabîbi) 2167

Rauf Bey/Paşa, Dr. (Ma‘ârif Nezâret-i 
Celîlesi'nde etıbbâ-yı müfettişeden, 
Şirket-i Hayriye Tabîbi, Galata'da 
Saint George Çocuk Hastahânesi 
Tabîbi) 255, 321, 832, 1430

râvend 239, 486
Rayormenar?!, Dr. Saint 1695
razakı 390, 539
Râzî (Arab hukemâdan) 141, 565, 

1669, 1757, 1758, 1759, 1760, 
1761, 1762, 1765, 1766, 1768

re‘âyâ ebeleri 584
Récamier (Fransız tabîb) 415, 926
recefân-ı dimâğî 52, 532
Reclus, Élisée (Paris Mekteb-i Tıbbiye-

si muʻallimlerinden) 1109, 1980
reçel 385, 394, 395, 565, 1945
reçete 238, 302, 312, 425, 436, 582, 

745, 926, 948, 1279, 2077; –tertîb-
leri 236

reçine; –sabunu 1451, 1452; –yağı 
1488

reddâd, bkz. raboteur
redd-i zebân 1321
redîʼe-i müzmine 143
Refael Hamail Efendi (Alaiye Beledî 

Tabîbi) 1579
Refet Hüsameddin Bey (Şehremâneti 

Yedinci Dâire-i Belediye Heyʼet-i 
Sıhhiyesi'nde görevli) 971, 1569; 
(Birinci Dâire-i Belediye Heyʼet-i 
Sıhhiyesi'nde) 2156

Refî‘zâde (Osmanlı hekîmi) 1171
Refik Bey/Efendi, Dr. Binbaşı (Mekte-

b-i Tıbbiye-i Mülkiye'de Bakteriyo-
loji Mu‘allim Mu‘âvini) 105, 133, 
135, 618; (Mülkiye Baytar Mektebi 

Mu‘allimi) 135; (Serviburnu Has-
tahânesi Tabîb ve Bakteriyologu) 
2156

Refîk Hasan Bey/Efendi (Makriköy 
Beledî Tabîbi) 1589, 2161

Regâib [gecesi] 477, 542
Régis (Psikiyatr) 1491
Regnard, Mösyö 919
rehâbîn 1226
Reichstag Meclisi A‘zâlığı 1343
Reinhartd (Virchow'un mesai arkadaşı) 

1342
reîs-i hükkâm 2040
reîsületıbbâ 577, 601, 1068
Reji İdâresi 271
remâd 845
remed-i nevzâd 184, 303
Remlinger, Dr. (Dersaadet Kuduz Aşısı 

Ameliyâthânesi Müdürü) 1543
Remzi Bey/Efendi (Şehremâneti Al-

tıncı Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıh-
hiyesi'nde görevli) 152, 971, 1569, 
2157, 2158

ren geyikleri 1883
Renan, Ernest (Müsteşrik, Hekîm) 

2042
rençber 931, 1294, 1308, 1718; –takımı 

1800, 1802, 1803
Renol?!, Dr. 1528
Reny, Dr. 801
resâil-i tıbbiye 1545
Resmî Tahsin Beyefendi/Efendi (Koso-

va Sıhhiye Müfettişi) 2164; (Yanya 
Vilâyeti Sıhhiye Müfettişi) 2166; 
(Hums'da Merkez Beledî Tabîbi) 
989; (Trablusgarb Sıhhiye Müfettişi 
ve Merkez Beledî Tabîbi) 1587

ressâmlar 1913, 1946
rest bacillus (basil bakıyyesi) 1741
resye (romatizma) 493, 497; –-i mafsa-

liye 519; –-i mafsaliye-i hâd 522
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Reşad Bey, Kâimmakâm (Altıncı Dâi-
re'ye meʼmûr hıfzıssıhha müfettişi) 
148, 975

Reşad Rıza Bey, Bakteriyolog (Gülha-
ne Serîriyât Hastahânesi Heyʼet-i 
Ta‘lîmiyesi'nden) 2029

reşehât 1116
Reşid Mümtaz Paşa (Hüdavendigâr 

Vâlîsi) 1638
Reşid Paşa (Şehremâneti'nde Hıfzıs-

sıhha Komisyonu'nda Reîs-i Evvel) 
2155

Revan (İran'da) 740
Reverdin, Dr. Auguste (İsviçre etıb-

bâ-yı maʻrûfesinden cerrâh) 1845
Reverdin, Jacques (İsviçre etıbbâ-yı 

meşhûresinden) 1844
Revue de Chirurgie 1887n23
Revue d'Hygiène 125n10
Revue Médico-pharmaceutique gaze-

tesi 2109
Rey (Horasan'da) 1167, 1758, 1759, 

1760; –hâkimi 1167; –hastahânele-
ri 1761; –tüccârı 1759

Reine, Dr. 1890
Reynière, Grimod de la (Şikem-per-

verândan) 404
Rhasés, bkz. Râzî
Rıdvan Paşa (Şehremîni) 969, 1345, 

1568, 150; (Şehremâneti'nde Sıhhi-
ye Komisyonu Reîs-i Evveli) 149

Rıfat Bey, Dr. (Pasteur'ün Dârülkeş-
fiyât'ında ikmâl-i tahsîl eden) 109

Rıfat Efendi (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Mu‘âyenehânesi'ne devâm 
eden tımârcılardan) 99, 611

Rıfat Efendi, Kilisli Dr. 2130
Rıfat Hüsameddin Bey/Beyefendi, 

Mîrlivâ (Avrupa'ya gönderilen Os-
manlı hekîmlerinden) 592; (Bak-

teriyolojihâne-i Şâhâne Müdürü 
Dr. Nicolle'ün mu‘âvinlerinden) 
818; (Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i 
Şâhâne'de Teşrîh-i Marazî Mu‘al-
limi) 618; (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne'de Teşrîh-i Marazî Mu‘alli-
mi) 97, 98, 105, 140, 145, 263, 610, 
611, 1438, 2029

Rıfat Muhtar Bey, Binbaşı (Bakteriyo-
lojihâne-i Şâhâne Mu‘allim Mu‘â-
vini) 1435, 2029

rıhtım 1409; –hammâlları 165
Rıza Hayati Efendi (Denizli Merkez 

Beledî Tabîbi) 1581
Rıza Hüsameddin Efendi (Dedeağaç 

Merkez Beledî Tabîbi) 984
Rıza Nur/Nuri Bey, Operatör Kolağası 

(Gülhane Serîriyât Hastahânesi 
Muʻallim mu‘âvinlerinden) 1769; 
(Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i 
Şâhâne'de Serîriyât-ı Dâhiliye 
Mu‘allim Mu‘âvini) 105, 618, 619, 
1180, 1184, 1224, 1435, 1752, 
1769, 2156

Rıza Paşa, Ferîk (Meclis-i Sıhhiye-i 
Umûmiye Reîs-i Sânîsi ve Mekte-
b-i Tıbbiye-i Şâhâne Nâzırı) 975

Rıza Servet Bey/Beyefendi, Tabîb (Se-
lanik Sıhhiye Müfettişi) 985, 1499, 
1575, 2163

Rıza Tevfik Bey/Beyefendi 902, 930, 
968, 1796; (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Mülkiye'den) 147; (Cem‘iyet-i 
Tıbbiye-i Mülkiye A‘zâsı) 212, 
762, 216, 221; (Meclis-i Sıhhiye-i 
Mülkiye a‘zâsından) 1297, 1571; 
(Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye A‘zâ-
sı) 974

Rıza Tevfik Efendi (Hüdavendigâr 
Vilâyeti Merkezi Tabîb-i Sânîsi) 
977, 1577, 2167
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ri’e/riʼeler 73, 213, 288, 572, 721, 
781, 832, 872, 873, 939, 940, 1189, 
1228, 1247, 2010

Ribard, Dr. 2134
Richardson, Dr. 674
Richmond varoşu (Londra'da) 1145
Richon, Dr. 1854
Rieder, Robert 91, 596, 597, 628
Rigler (Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i 

Şâhâne'de mu‘allim) 83, 583
rikkat; –-i câzibe 2013; –-i his 1976
ringa balığı 411
Ringard, Dr. 364
Rio de Janeiro Mekteb-i Tıbbiyesi 

mu‘allimleri 1312
Risâle-i fî Mihneti't-Tabîbi ve Keyfe 

Yenbagî en-Yekûne Hâlihî fî Nefsihî 
ve Bedenihî ve Sîretihî ve Edebihî 
(Râzî'nin) 1763

Risâletü fî'l-Cüderî ve'l-Hasbe 
(Râzî'nin) 1766

Risâletü'ş-Şifâ fî Edvâi'l-Vebâ (Taş-
köprülüzâde Ahmed bin Musta-
fa'nın) 795, 809

riyâzât 1909, 1910, 1912, 2010; –-ı 
bedeniye 551; –-ı hummiye 552

riyâziyât 879, 1167, 1168, 1759, 1761
riyâziye 101, 1824, 2032
Robert (Amerikalı güleşçi) 220
Robin, Albert (Fransa Encümen-i 

Dâniş-i Tıbbîsi a‘zâsından, Fenn-i 
Müdâvât Muʻallimi) 869, 1648

Robin, Charles 1343
Rochelle limanı 2090
Rodenyam?! (Belçikalı meşhûr siyâ-

setçilerden) 1382
Roiya?! (Avrupa'da) 873
Rokfor peyniri 401

Rolen?!, Dr. 1253
rom 397, 726, 747, 773, 775, 911, 

922, 950, 1052, 1162, 1164, 1990; 
–küpü 1164

Roma 383, 624, 625, 810, 852, 857, 
872, 907, 1169, 1409, 1495, 1501, 
1502, 1965; –arâzîsi 1942; –devri 
1403; –etıbbâsı 386, 948; –ham-
mâmı/hammâmları 851, 858, 873; 
–melbûsâtı 2055; –pehlivânları 962; 
–süfehâsı 234; –şehri 1413

Romalı/Romalılar 215, 352, 392, 398, 
402, 730n22, 766, 850, 962, 1363, 
1406, 1415, 1482, 1670, 1883, 
1942, 1965, 2054; –güleşi 962

romancı muhâkemeleri 2139
romanlar (Edebî bir tür) 1521, 2044
Romanya 1987; –Dârülfünûn-ı Tıbbîsi 

mu‘allimleri 1542; –etıbbâsı 1704
romatizma (resye) 37, 41, 72, 76, 79, 

175, 187, 480, 485, 493, 497, 514, 
515, 517, 522, 545, 572, 728, 757, 
850, 855, 878, 1158, 1408, 1409, 
1412, 1419, 1463, 1465, 1467, 
1468, 1470, 1500, 1555, 1694, 
1803, 1946, 1986, 2084, 2086, 2102

romatizma hastalığı 396, 876, 2084
romatizmalılar 238, 1117, 1118, 1128, 

1337, 1470, 1985
Romatizmanın Yabânî Asma Çubuğu 

İle Tedâvîsi 1464
Rorschach, Dr. 730
roseoller 1994
Rossini (Musiki erbâbından) 2035
Roşar?! 792
Rothschild, Dr. 1823; –Hastahânesi 

(Paris'de) 1737
Rothschild, de Henri (Fransız doktor) 

1737
Rouen şehri belediyesi (Fransa'da) 

1834
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Rousseau, Jean Jacques (Fransız edîb) 
357, 801, 1217, 2010

Rouvier, Mösyö (Fransa'da vükelâ reî-
si) 1735

Roux, Dr. Emile (Pasteur Müessese-
si'nin yetiştirdiği büyük âlimlerden) 
108, 672, 1365, 1479, 1529, 1540, 
1744, 1991, 1992, 1993

rovelver 1254
roz dö magdala 846
rozbif 1884
röntgen 1889, 1891, 1922; –şu‘â‘âtı 

249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 
256, 259, 1123, 1565, 1778, 1886, 
1988, 2096; –Şu‘â‘âtı İle Mu‘âyene 
Şu‘besi (Mekteb-i Fünûn-ı Tıbbi-
ye-i Şâhâne'de) 1565; –şu‘â‘ı 171, 
172, 257, 259, 1885, 1886, 1888, 
1889, 1890, 1891, 1961; –şuʻâʻı 
terâzîsi 1890; –usûlü 251, 252

Röntgen, Dr. 249, 250, 2092
Röntgen Şu‘â‘âtı, Tatbîkât-ı Tıbbiye 

ve Cerrâhiyesi (Esad Feyzi Bey'in) 
1565

ru‘âf (burun kanaması) 131, 505, 905, 
1099; –mikrobu 1452

Rubner?! (Alman sıhhiyûnundan) 1812
rûh/rûhlar 333, 415, 1048, 1052, 1055, 

1126, 1169, 1172, 1227, 1251, 
1255, 1506, 1988, 2002, 2006, 
2033, 2034, 2037; –sürülmesi 2079; 
–-ı Aristo, bkz. İbn Rüşd; –-ı beşerî 
1169; –-ı hayvânî 1169; –-ı nebâtî 
1169

Ruha, bkz. Urfa
ruhbân 322, 323, 479, 745, 1226, 1359
ruhbâniyet 410
rûhiyûn 1491
Ruhmkorff 249
ruhsatnâme 83, 85, 165, 300, 584, 590
Rum/Rumlar 367, 417, 537, 893, 895, 

896; –cemâ‘ati 163, 2154; –gemi-
ciler 895; –Hastahânesi (İstanbul 
Balıklı'da) 630; –kadınları 824; –
kavmi 893

Rumeli 144, 162, 352, 1037, 1056, 
1136, 1336, 1468, 1562, 1673, 
1689, 1695, 1977; –ahâlîsi 1495; 
–sadâreti pâyesi 599; –sudûru 577; 
–yoğurtları 1690

Rumelihisarı 162
Rus 163, 220, 732; –etıbbâsı 816, 

1339; –Hastahânesi 882; –meşâhîr-i 
etıbbâsı 1545; –muhârebesi 1772; 
–pehlivânı 967

Rusya 662, 671, 742, 743, 749, 1118, 
1271, 1292, 1529, 1806, 2062; 
–Hastahânesi (İstanbul Şişli'de) 
624; –imparatoru 488, 542; –ovaları 
1108, 1408; –sefîr vekîli 154, 973, 
1571, 2159

ruşeym 1038, 1205, 1206
rutûbet 72, 75, 76, 77, 434, 480, 481, 

544, 553, 572, 574, 703, 708, 727, 
778, 808, 868, 871, 903, 1112, 
1113, 1114, 1115, 1118, 1119, 1120, 
1126, 1128, 1157, 1158, 1304, 
1403, 1407, 1408, 1412, 1413, 
1414, 1418, 1422, 1447, 1452, 
1462, 1644, 1860, 1956, 1957, 
2074; –hastalıkları 1419; –ölçüsü 
1118

Roi?!, Dr. 1254
rûynigâr 390, 539
Rüstem, Yenişehirli (Pehlivan) 220
rüsûb-ı sâbit 1035
rüsûm 155
Rüsûmât; –Emânet serkimyâgeri 2104; 

–Emâneti 2160; –Emânet-i Celîle-
si Fen müşâviri 2103; –Emânet-i 
Celîlesi Heyʼet-i Tahlîliyesi 2160; 
–Emânet-i Celîlesi serkimyâgeri 
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2160; –idâreleri 833; –kolcuları 
786; –kulübeleri 786

rüşdiye şehâdetnâmesi 101, 103, 613, 
615

Rüşdiye-i Askeriye binâsı (İstanbul 
Gülhane'de) 91, 596, 628

Rüşdü Beyefendi/Paşa, Mîrlivâ (Mek-
teb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Tıb 
Kânûnu Mu‘allimi) 106, 758, 1283

S
sâ‘at-i ezhâr 1703
sâ‘id epitelyuması 1887
Sabiha Hanım (Mekteb-i Tıbbiye-i 

Şâhâne Mu‘âyenehânesi'nde aşıcı) 
611

sabun 310, 636, 704, 773, 820, 990, 
1321, 1322, 1323, 1327, 1329, 
1330, 1402, 1404, 1451, 1458, 
1459, 1701, 1846, 1848, 1916, 
2076, 2114, 2116; –fabrikası 1652; 
–suyu 546

sabunhâne 1411
Saburu?!, Dr. 2101
saç [demir aksâmından] 1416; –boru-

lar 1417
saç/saçlar [baştaki] 386, 774, 775, 

776, 777, 778, 820, 1118, 1520, 
1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 
1526, 2076, 2105; –ağarması 1523, 
1525; –boyası/boyaları 2105, 2107, 
2108; –dökülmesi 772, 779, 2048, 
2100, 2101, 2102, 2106; –hasta-
lıkları 2106; –kökler 2101; –kökü 
2101, 2103; –makineleri 820; –teli 
1524, 1526, saç teli/telleri 1525, 
2047, 2101, 2102; –tuvaletleri 772

saçdöken 2106
saçkıran 2106
sadaka 2055
Sadâret 1643

Sadberk Hanım (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Mu‘âyenehânesi'ne devâm 
eden aşıcılardan) 99, 611

sâde yağ 409
Sadık Hüseyin Efendi (Eğridere Bele-

dî Tabîbi) 984, 1574, 2162
Sadık Mustafa Efendi (Buldan Beledî 

Tabîbi) 2176
Sadi Efendi, Kolağası (Mekteb-i Tıb-

biye-i Şâhâne'de Dâülkelb Mu‘al-
lim Mu‘âvini) 97, 98

sadr 1247, 1286, 1377, 1871, 2045, 
2065, 2123

sadrî 391, 394, 539
sâf sütler 396
Safed Beledî tabîbi 989
safrâ 286, 385, 670, 1337; –kumu 399
safrân 844
Safranbolu; –Belediye tabîbi 981, 

1583, 2177; –Hastahânesi tabîbi 
981, 1583; –Kazâsı 886

safravî 205, 206, 239, 380, 394, 404, 
412, 515, 565, 1029; –ishâller 207; 
–mizâc 373, 2086; –-i demevî 206

safraviyyü'l-mizâc 377, 381, 382, 385, 
386, 388, 400, 404

safsâfiyet-i metil 1472
Safvet Mesud Efendi (Karahisar-ı 

Şarkî Merkez Beledî Tabîbi) 982; 
(Kozan Merkez Tabîbi) 2177; 
(Mardin Merkez Beledî Tabîbi) 
1584

sagu 761, 1845
sağanak 1118
sağır/sağırlar 263, 269, 1282, 1283, 

1284, 1285, 1286; –mektebleri 
1286; –ve Dilsizler Mektebi (Pa-
ris'de) 1281

"Sağır ve Dilsizin Tekâmülü" (Illust-
ration mecmû‘asında) 1281

sağırlık 261, 263, 264, 266, 268, 269, 
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386, 1101, 1281, 1282, 1283, 1284, 
1661

sağlık 46, 534, 585, 753, 1716, 1789, 
1790, 1835, 2075

sağlıkçı/sağlıkçılar 1790, 1793; –koca-
karılar 1716, 2071

sağmal inek 1837
sâhilhâneler 1159
sâhirler 766
sahleb 380, 1845; –çiçekleri 1956; –

fekülü 368
sahrâ/sahrâlar 549, 572, 716, 1114, 

1149, 1408, 1505, 1892; –çölleri 
1109; –-yı Kebir 1105

sahrınç 1411, 1417
sahtiyân kazıntısı 1175
sahûr 559, 561, 1239
Sâib Hüsnü Efendi (Beyrut'da Sıhhiye 

Müfettişi) 989
Sâib Paşa (Mekteb-i Tıbbiye-i Adli-

ye-i Şâhâne Nâzırı) 94, 606
Said Beyefendi (Şehremâneti'nde 

Meclis-i Umûr-ı Sıhhiye'de görev-
li) 154, 973, 1571, 2159

Said Paşa, Birinci Ferîk (Sertabîb-i 
Hazret-i Şehriyârî) 1705

Said Paşa (Şûrâ-yı Devlet Reîsi) 1643
Said Paşa, Mısırlı Halim Paşazâde 

137, 139
Saim Bey (Saraçhanebaşı'nda eczâcı) 

990
Saint; –Dâiresi Meclis-i Sıhhiyesi 

(Paris'de) 2107; –Dominik ahâlîsi 
1914; –George Çocuk Hastahânesi 
(Galata'da) 832, 1430, 1431; –Ge-
orge Çocuk Hastahânesi etıbbâsı 
255; –George Hastahânesi (Gala-
ta'da) 834, 882; –George Hastahâ-
nesi sertabîbi 256, 1970; –Georges 
Hastahânesi cerrâh-ı meşhûru 
(Londra'da) 1888; –Jacques kulesi 

(Fransa'da) 658; –Louis Hastahâne-
si (Paris'de) 658, 659, 1137; –Mary 
Hastahânesi (Londra'da) 1839; 
–Michel köprüsü (Fransa'da) 658; 
–-Gothard tüneli (İsviçre'de) 1226; 
–-Nectaire (Fransa'da miyâh-ı 
ma‘deniye) 520, 873

sâk (Diz kapağından aşağıdaki iki ke-
mik) 167

sakağı hastalığı 2001
sakai 405
sakal 1521; –ağarması 1525
sakâve marazı 130, 131
sakız 946
Sakız (Cezayir-i Bahr-ı Sefid Vilâye-

ti'nde) 983, 1582, 2176; –Sancağı 
(Cezayir-i Bahr-ı Sefîd Vilâyeti'n-
de) 884

sakkaroz 1943
saklambaç 330
sakolar 573
saksı/saksılar 1505, 1718
Sakson ırkı 414
Salacak (Üsküdar'da) 1159
salamura 362, 381, 386, 836, 1488; –

peyniri/peynirleri 400, 401
salamuralı 410
salata/salatalar 40, 361, 368, 376, 378, 

382, 469, 1200, 1207, 1208, 1223, 
1486, 1488, 1845

salça/salçalar 364, 365, 403, 408, 410, 
837, 1709

salçalı 2004; –etler 2049
Salerno Mektebi 1181, 1182, 1800, 

1802
salgın 413, 1526, 1845; –emrâz 808; 

–hastalık/hastalıklar 636, 798, 802, 
1040, 1050, 1112, 1118, 1120, 
1770, 1875, 2125; –vebâlar 803

salıncak 1707
sâl-i ömr 1522
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salîb yortusu (Frenklerin) 536; (Rum-
ların) 537

Salîb-i Ahmer 1772; –bayrakları 661; 
–Hastahânesi 1776

Salih Abdurrahman Efendi (Suriye'de 
Merkez Beledî Tabîb-i Sânîsi) 988

Salih Bey/Beyefendi/Efendi, Mîralây 
(Avrupa'ya gönderilen Osmanlı 
hekîmlerinden) 592; (Cem‘iyet-i 
Tıbbiye-i Mülkiye'de kâtib) 147; 
(Hamidiye Etfâl Hastahânesi'nde 
cerrâh) 657; (Meclis-i Tıbbiye-i 
Mülkiye Kâtib-i Umûmîsi) 1428, 
1572; (Mekteb-i Tıbbiye-i Mülki-
ye-i Şâhâne'de Emrâz-ı Dâhiliye 
Mu‘allimi) 105, 610, 618; (Mekâti-
b-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Emrâz-ı 
Dâhiliye ve Etfâl Muʻallimi) 97, 
106, 232, 255, 831, 1968; (Mekte-
b-i Tıbbiye-i Şâhâne Nâzırı) 601, 
602, 605; (Seretıbbâ-yı Şehriyârî) 
92, 93, 588

Salih İsmail Efendi (İlbasan Merkezi 
Beledî Tabîbi) 1577, 2167

Salih Paşa, Ferîk (Bâb-ı Vâlâ-yı 
Ser‘askerî Sıhhiye Dâiresi Reîs-i 
Evveli) 1208, 1783; (Şehremâ-
neti'nde Hıfzıssıhha Komisyonu 
Reîs-i Sânîsi) 149, 150, 969, 1568, 
2155

Salih Süleyman Efendi (Çorum'da 
Merkez Belediye Tabîbi) 979; 
(Yozgad Merkez Beledî Tabîbi) 
1580, 2172

Salih Yusuf Efendi (Kütahya Merkez 
Belediye Tabîbi) 977, 1578, 2170

Salihiye Tahaffuzhânesi (Basra'da) 
625

Salim Mehmed Efendi (Hüdaven-
digâr'da Mihaliç Kazâsı Beledî 
Tabîbi) 977, 1577, 2168

Salim Paşa, Mîrlivâ (Meclis-i Sıhhi-
ye-i Umûmiye A‘zâsı) 148, 975, 
1572

salisilat dö metil 2085
salisilatlar 396
sâlnâme 1595
Salpêtrièr (Paris'de) 924, 1256, 1288, 

1290; –Hastahânesi (Paris'de) 739, 
1987; –Ma‘lûlînhânesi 1288; –
Şifâhânesi (Paris'de) 1256

Saltanat-ı Seniyye 107, 109, 110, 224, 
306, 581, 629, 631, 663, 667, 784, 
1041, 1075, 1634, 1635, 2131

salya/salyalar 244, 286, 376, 950, 
956, 1191, 1192, 1193, 1195, 1196, 
1197, 1200, 1201, 1202, 1512, 
1525, 1528, 1530, 1531, 1535, 
1536, 1537, 1544, 1964, 1997, 
2048

sam 1108; –rüzgârı (Sahra-yı Ke-
bir'de) 1105

saman 1449, 1455, 1537, 1677; –kö-
mürü 1779

Samanîler 1167
Samanlıdağ silsilesi 847
Samaritin 662
samg 389
Sami Bey/Efendi (Cem‘iyet-i Tıb-

biye-i Mülkiye'de arşivist) 147; 
(Meclis-i Sıhhiye-i Umûmiye'de 
kâtib) 148, 151, 975; (Şehremâneti 
Dördüncü Dâire Heyʼet-i Sıhhiye-
si'nden) 971, 2157

Samoyedler 1406
Samsun Sancağı 886
Samuel Benyamin Efendi (Dedeağaç 

Merkez Beledî Tabîbi) 2163
Samuel Efendi (Şehremâneti'nde Al-

tıncı Dâire Heyʼet-i Sıhhiyesi'nden) 
152, 2157

samur kürkler 2057
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San Francisco 1361, 1966
San‘a (Yemen'de) 622
sanʻat 731, 732, 813, 820, 927, 943, 

990, 1651, 1655, 1656, 1672, 1704, 
1716, 1736, 1777, 1800, 1802, 
1884, 1902, 1913, 1930, 1935, 
1940, 1945, 1966, 1969, 1974, 
2008, 2013, 2032, 2034, 2054, 
2061, 2068, 2069, 2074, 2112, 
2115, 2116, 2135, 2149, 2151; –ek-
meği 1934; –-ı dürüstsâzî 1913; –-ı 
nefîse 1759

sanatkâr 479, 1646
sanatorya/sanatoryalar 941, 942, 943, 

944
sanatoryum/sanatoryumlar 943, 944, 

948, 949, 1156, 1736, 1737, 1747, 
1971; –Cem‘iyeti (Paris'de) 944

sanâyi‘ 117, 222, 233, 239, 269, 479, 
686, 718, 732, 1103, 1140, 1143, 
1145, 1490, 1646, 1657, 1680, 
1759, 1813, 1824, 1945, 1946; 
–-i nefîse 889, 1075, 1670, 1759, 
1913, 1914, 2053

Sancak (Kosova'da) 2166
sancı/sancılar 240, 261, 266, 270, 

313, 387, 391, 425, 426, 498, 540, 
702, 1189, 1190, 1199, 1202, 1204, 
1207, 1208, 1230, 1356, 1371, 
1391, 1428, 1465, 1497, 1978, 
2030, 2047, 2048, 2049, 2112, 
2115

Sand, George (Meşhûr Fransız Edîbe) 
2122

sandal 1966, 2025; –safâsı 1914
Sandıklı; –Beledî tabîbi 1578, 2170; 

–tabîbi 977
Sandor?! (Alman cimnastikçi) 220
Sandowaj adası ahâlîsi 1968
Sanerelli (Bolonyalı) 948
sansar 1407

santonin 319
santrifüj usûlü 1943
Sappey (Meşhûr müşerrih) 1370, 1860
saprofit 1321, 1934
sar‘a/sarʻalar 187, 358, 519, 522, 828, 

932, 1050, 1052, 1053, 1056, 1394, 
1661, 1942, 1990; –illeti 2149

sarʻalılar 1978
Saraçhanebaşı (İstanbul'da) 990
Saray; –Beledî tabîbi (Denizli'de) 

1581, 2176; –Belediye tabîbi 980
sardalya 411, 946, 1844
sardele 368
Sarèll, Mösyö (Mekteb-i Tıbbiye-i 

Mülkiye'de Serîriyât-ı Hâriciye 
Mu‘allimi) 105

sargı/sargılar 338, 657, 662, 1677, 
1686, 1961, 2009; –ve Masaj 
Şu‘besi 597

sarhoş 422, 731, 732, 734, 742, 1051, 
1053, 1055, 1162, 1164, 1165, 
1268, 1361; –bisküvisi 401

sarhoşluk 731, 1058, 1163, 1662
sarı sıtma 1077
sarılık 303, 304, 377, 391, 397, 525, 

540, 955, 1483, 1494
sarımsak 379, 383, 1334, 1350
Sarışaban Beledî tabîbi (Drama'da) 

2165
Sarıyer (İstanbul'da) 162, 1159, 1160, 

1688
sârî 426, 907, 1139, 1174, 1234, 1324, 

1419, 1438, 1443, 1444, 1445, 
1449, 1527, 1530, 1745, 1750, 
1754, 1850; –hastalık/hastalıklar 
670, 906, 956, 1816; –ishâller 398

sarma (güleşde bir oyun) 219, 963, 
968

sarmaşık/sarmaşıklar 1703, 1894
sarrâfân 1554
Sava nehri 1689
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Sava Nikola Efendi (Konya'da Merkez 
Tabîb-i Evveli) 978

Savarin, Brillat 401
savm 554; –-ı Meryem 523
Savoie (Fransa'da) 864; –dağları 2085
Sayda 126; –Kazâsı Beledî tabîbi 1587
saydelânî 1359
saydele 103, 615
sayfiye/sayfiyeler 716, 1136, 1149, 

1150, 1156, 1158, 1159, 1160, 
1203, 1408, 1651, 1713, 1874, 
1893, 1756, 1840, 1892, 2049

sayfiyelik 1157
sayıklama/sayıklamalar 1127, 1496
sâz 925, 1038
sazan 368, 410, 411
Schaudinn (Berlin Dâire-i Sıhhiyesi 

etıbbâsından) 1993, 1994
Schlatter, Carl (Zürih Dârülfünûnu 

heyʼet-i tedrîsiyesinden) 912
Schopenhauer 1247
Schumann (Fransız bestekâr) 1736
sebîl/sebîller 1032, 1039
sebze/sebzeler 51, 53, 338, 362, 366, 

369, 373, 375, 376, 377, 378, 399, 
409, 531, 534, 636, 767, 837, 942, 
946, 1188, 1191, 1192, 1193, 1197, 
1200, 1207, 1208, 1216, 1217, 
1219, 1220, 1222, 1223, 1224, 
1227, 1245, 1331, 1406, 1675, 
1845, 1883, 1884, 1894, 2028, 
2036, 2049, 2080, 2081, 2083; 
–suyu 1710; –turşuları 362; –-pe-
restân 1884

sebzevât 39, 40, 368, 373, 375, 378, 
381

sebzevâtçı 740
secourse aux blessés 654
Sedren?! (Bizans vak‘anüvîsi) 850
Sedrof, Kont de Pierre (Almanya 

hükûmet meclislerinden birinde 

a‘zâ) 1880, 1881
sedye 650, 656, 657, 782, 1677
sefk-i dem 484, 1218
sehâb 1149
sehpâ-yı hıfz-ı sıhhat 1132
Seine (Fransa'da) 1294; –nehri 783, 

1738
Seji?!, Dr. 1115
Sekizinci; –Dâire (İstanbul'da) 148; 

–Dâire Heyʼet-i Sıhhiyesi 152; –
Dâire-i Belediye (İstanbul'da) 882; 
–Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhi-
yesi 1570, 2157

sekr 730, 734, 742, 746, 747, 1359
sekte 207, 537, 871, 1227, 1497, 1765; 

–-i demeviye 518; –-i dimâğ 39, 
495; –-i dimâğiye 1732; –-i kalb 
52, 518, 532; –-i kalbiye 509; –-i 
ri’etân 39, 495

Selami Paşa, Mîrlivâ (Gümüşsuyu 
Hastahânesi Sertabîbi) 1788

Selanik 126, 885, 1561, 1563, 1636, 
1638; –ahâlîsi 1561; –Askerî Has-
tahânesi 1561, 1563, 1703; –halkı 
1562; –Hastahânesi 630, 1561; 
–Heyʼet-i tıbbiyesi 1561; –Merkez 
Hastahânesi 1561; –Sıhhiye mü-
fettişi 1499, 2163; –valisi 1563; 
–Vilâyeti 887, 985, 1575, 2163

selc suyu 541
selhhâneler 407, 1223, 1885
Selim Nahle Efendi (Haleb'de Harim 

Kazâsı Beledî Tabîbi) 1586
selîmîler 2057
Selimiye (İstanbul'da) 162; –Kışla-i 

Hümâyûnu 1060, 1063; –Kışlası 
1065

selsebîl 1044
selüloid 340
selüloz 371, 820
selvi talaşı 2074
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sem/semler 214, 237, 239, 241, 243, 
272, 289, 413, 522, 566, 567, 574, 
636, 684, 717, 719, 729, 733, 734, 
737, 747, 752, 795, 801, 811, 814, 
841, 909, 914, 937, 939, 1052, 
1053, 1055, 1056, 1058, 1059, 
1109, 1111, 1143, 1153, 1224, 
1233, 1268, 1354, 1357, 1358, 
1380, 1419, 1451, 1452, 1473, 
1480, 1481, 1482, 1483, 1495, 
1511, 1512, 1514, 1539, 1542, 
1731, 1739, 1741, 1817, 1877, 
1878, 1906, 1934, 1972, 1980, 
1990, 2105, 2151; –-i fecî‘ 243; –-i 
riʼevî 717

semâver 419
semdâr 242, 394, 401, 410; –mayiler 

1990
Semennof İsrail Efendi (Burhaniye 

Kazâsı Beledî Tabîbi) 1578
semiz 2034; –hayvânlar 1223
semizlik 1118, 1163, 2033, 2035, 2050
semizotu 375, 382, 1702
Sempon?! (İtalyan doktor) 1502
Senegal 509
senfoni 932
Seniçe Beledî tabîbi 2166
sepet 338
Sepilman, Dr. 905
Séquard, Brown, Dr. 716
Ser‘askerî 89, 595, 606, 754, 768, 

795; –Erkân-ı Harbiye Dâiresi Be-
şinci Şu‘besi 94; –Sıhhiye Dâiresi 
reîs-i evveli 1783; –Sıhhiye Dâiresi 
reîs-i sânîsi 1784; –Sıhhiye Dâiresi 
Riyâset-i Sâniyesi 94

sera 310
Serandi (Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i 

Şâhâne'de mu‘allim) 83, 583
Seraskerî Erkân-ı Harbiyesi Dâiresi 

Beşinci Şu‘besi 606

seratân/seratânlar 279, 378, 729, 1053, 
1227, 1388, 1465, 1756, 1885, 
1886, 1887, 1888, 1890, 1921, 
1922, 1923, 1925, 1926, 1927, 
1935, 2097; –mikrobları 1923; 
–yaraları 1473; –-ı izâm 256; –-ı 
miʻdevî 2136; –-ı mütekarrıh-ı se-
diye 1886; –-ı sediye 1887, 1889

serçe 950, 1998
serdâb 1408
seretıbbâ 80, 81, 92, 93, 580, 601, 

603; –-yı şehriyârî 588
Serfice (Manastır'da) 987, 1577, 2167; 

–Sancağı (Manastır'da) 885
sergi 661, 1736, 1738
serinlik 1112
serîriyât 88, 236, 592, 597, 1305, 

1310, 1395, 1480, 1553, 1881, 
1926, 1960, 1980, 1985, 2136, 
2137; –dershânesi 1563; –dersleri 
102, 614, 1760; –hastahânesi/has-
tahâneleri 100, 102, 612, 614, 628, 
1065; –hocaları 1235; –mu‘allimle-
ri 46; –-ı Asabiye muʻallimi 2019; 
–-ı Ayniye 88, 592, 610, 1065; –-ı 
Ayniye muʻallimi 796; –-ı cerrâ-
hiye 86, 1565, 1779n11, 2099; –-ı 
cerrâhiye mu‘allimi 1307; –-ı cil-
diye 1065; –-ı Cildiye ve Efrenciye 
618; –-ı Cildiye ve Efrenciye dersi 
97, 105, 610; –-ı dâhiliye 82, 87, 
88, 614, 618, 1065; –-ı Dâhiliye 
dersi 97, 105, 106, 610; –-ı Dâhi-
liye mu‘allim mu‘âvini 171, 701, 
706; –-ı Dâhiliye mu‘allimi 87, 
126, 169, 621, 698, 876, 1746; –-ı 
efrenciye 1065; –-ı Efrenciye ve 
Cildiye 618; –-ı Efrenciye ve Cil-
diye dersi 106; –-ı Hancereviye ve 
Üzniye 618; –-ı Hanceriye ve Üz-
niye dersi 105, 106; ––-ı hâriciye 
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82, 86, 88, 174, 175, 255, 618, 633, 
1065; –-ı Hâriciye dersi 97, 105, 
106, 610; –-ı Hâriciye mu‘allim 
mu‘âvini 770; –-ı Hâriciye mu‘al-
limi 177, 178, 667, 718, 721, 1236, 
1764; –-ı hâriciye muʻallimliği 
2014; –-ı Kehhâliye 618; –-ı Keh-
hâliye dersi 105, 106; –-ı Mütenev-
vi‘a-i Ayniye dersi 97; –-ı Mütenev-
vi‘a-i Dâhiliye dersi 97, 610; –-ı 
Mütenevvi‘a-i Dâhiliye mu‘allim 
mu‘âvini 170; –-ı Mütenevvi‘a-i 
Dâhiliye mu‘allimi 168; –-ı Mü-
tenevvi‘a-i Dâhiliye Mu‘allimliği 
1554; –-ı Mütenevvi‘a-i Nisâiye 
dersi 97, 610; –-ı Mütenevviʻa-i 
Ayniye [dersi] 610; –-ı Mütenev-
viʻa-i Dâhiliye muʻallimi 696; –-ı 
Mütenevviʻa-i Dâhiliye muʻallim 
mu‘âvini 697; –-ı tıbbiye mektebi 
1068; –-ı Üzniye ve Hancereviye 
muʻallimi 825; –-ı vilâdiye 1065, 
1442, 610, 1821, 1822, 1823, 1831, 
1833, 1834; –-ı Vilâdiye mu‘allim 
mu‘âvini 196; –-ı vilâdiye mu‘al-
limi 775, 1441; –-ı Vilâdiye ve 
Nisâiye 597

Serîriyât-ı Hâriciyede İcrâ Olunan 
Ameliyât (Operatör Ferîk Cemil 
Paşa'nın) 177, 718

Serîriyât-ı Vilâdiye (Besim Ömer'in 
Budin'den tercümesi) 25, 88, 197, 
471, 774, 1024, 1630

Serkiz Artin Şehirliyan Efendi (Hü-
davendigâr Gurebâ Hastahânesi 
Tabîb-i Râbi‘i) 977, 1577; (Hüda-
vendigâr Vilâyeti'nde Gurebâ Has-
tahânesi Tabîb-i Sâlisi) 2167

sersem 702
sertabâbet 602
sertabîb 680, 856, 1705, 1706, 1759

serum 89, 108, 109, 128, 130, 132, 
133, 134, 135, 451, 593, 624, 653, 
745, 814, 815, 816, 835, 881, 882, 
887, 961, 1481, 1922, 1923, 1924, 
1927, 1928, 1960, 2125; –istih-
zârâtı 135; –istihzârı 132, 133; 
–istihzârı ameliyâtı 129; –şırınga 
1926; –takımları 654, 661; –zer-
kiyâtı 135

Serupe Artin Efendi (Vodine Kazâsı 
Belediye Tabîbi) 2165

Servanidi Efendi (Dokuzuncu Dâire-i 
Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi'nde) 
2158

Server Bey (Mekteb-i Tıbbiye-i Mül-
kiye-i Şâhâne'de Müfredât-ı Tıb 
Mu‘allim Mu‘âvini) 617

Server Hilmi Bey/Beyefendi/Efendi 
(Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i 
Şâhâne Müfredât-ı Tıb ve Fenn-i 
Tedâvî Mu‘allimi) 1291, 1791; 
(Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye'de 
Müfredât-ı Tıb Mu‘allim Mu‘âvini) 
105; (Üçüncü Dâire'ye meʼmûr hıf-
zıssıhha müfettişi) 148, 975, 1572; 
(Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'ye 
bağlı Hıfzıssıhha müfettişlerinden) 
2160

Servet Hanım (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Mu‘âyenehânesi'ne devâm 
eden kâbileden) 99, 611

servet; –-i sınâ‘iye 1549; –-i umûmiye 
270, 271

Servet-i Fünûn 224, 1308n19, 
1555n29, 1560n30, 1696n6

Serviburnu Hastahânesi tabîb ve bak-
teriyologu 2156

Serviçen Efendi (Cem‘iyet-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Reîsi) 159; (Mekteb-i Tıb-
biye-i Şâhâne'de mu‘allim) 158
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ses kısıklığı/kısıklıkları 77, 481, 482, 
1128

setre 1510
Sevânihu'n-Nevâdir fî Ma‘rifeti'l-Anâ-

sır (Zâtî'nin) 54, 535
sevk; –-i fıtrî-i tenâsülî 1362; –-i tabî‘î 

1149
seyâhat 516, 1303
Seydişehir Beledî tabîbî 2171
seyelân; –-ı ebyaz 518; –-ı menî 518; 

–-ı muhâtî 1114
seyr fi'l-menâm 327; –hastalığı 327
seyr-i sefâin şirketleri 2088
seyyâhîn 1488, 2026, 2124
seyyâhlar 510, 891, 1050, 1099, 1100
seyyâr; –hastahâne/hastahâneler 661; 

–hastahânecikler 656; –vebâ 806
Sezar, Jules 1942
sıbyân mektebleri 693
sıcak; –bâd-ı semûm 1108; –su 1330, 

1402, 1455; –su mahzenleri 1403; 
–su menbaʻları 848; –vurması 1126

sıcaklık 1112, 1872
sıçan; –eti 406; –otu 364
Sıddık Bey (Mekteb-i Tıbbiye-i Mül-

kiye-i Şâhâne'de Emrâz-ı Umû-
miye Mu‘allim Mu‘âvini) 105, 
617; (Şehremâneti Birinci Dâire-i 
Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi'nde 
görevli) 151, 1568

Sıdıka Hanım (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Mu‘âyenehânesi'ne devâm 
eden kâbileden) 99

Sıdkı Ömer Efendi (Mudanya Kazâsı 
Beledî Tabîbi 2168; (Yenişehir Be-
ledî Tabîbi) 1578

sıfâkât 253, 1903
sığır/sığırlar 833, 1142, 2000; –beyni 

1947; –eti 1204, 1844; –eti kül-
basdısı 1203; –kanı 833; –kuyruğu 
1702; –külbasdısı 1197, 2049

sıhhat 60, 65, 67, 473, 475, 480, 481, 
495, 498, 512, 521, 525, 527, 528, 
544, 548, 552, 553, 556, 558, 565, 
572, 573, 578, 580, 581, 585, 590, 
591, 593, 625, 627, 634, 646, 653, 
667, 678, 681, 685, 690, 700, 741, 
746, 762, 765, 767, 768, 778, 804, 
811, 821, 823, 833, 840, 849, 854, 
869, 870, 916, 926, 933, 940, 943, 
962, 1634, 1638, 1639, 1655, 
1656, 1662, 1663, 1675, 1692, 
1695, 1696, 1698, 1704, 1706, 
1707, 1716, 1723, 1750, 1751, 
1779, 1783, 1784, 1785, 1793, 
1794, 1796, 1810, 1813, 1817, 
1820, 1823, 1838, 1840, 1847, 
1861, 1873, 1876, 1880, 1884, 
1892, 1895, 1897, 1905, 1910, 
1933, 1934, 1942, 1953, 1959, 
1973, 1978, 1983, 1984, 1985, 
2004, 2006, 2009, 2034, 2037, 
2044, 2045, 2046, 2048, 2050, 
2063, 2065, 2083, 2099, 2105, 
2107, 2120, 2128, 2131, 2133, 
2134, 2151, 2153; –Hammâmı 418, 
419, 420; –şehâdetnâmesi 1663; 
–-şinâslar 1797–şurûbu 990; –-i be-
den 287; –-i umûmiye 269, 325 

sıhhathâneler 1156, 1159
Sıhhat-nümâ-yı Aile (Besim Ömer'in) 

197, 774, 1024, 1630, 1840n17, 
2044n29

Sıhhat-nümâ-yı Etfâl yâhûd Ebeveyne 
Yâdigâr (Besim Ömer'in) 25, 197, 
356, 471, 774, 1024, 1630

Sıhhat-nümâ-yı İzdivâc (Besim 
Ömer'in) 25, 197, 471, 774, 1024, 
1270, 1630, 1657n1, 1660n1

Sıhhat-nümâ-yı Nevzâd Kundak, Be-
şik, Emzik (Besim Ömer'in) 25, 
198, 348n22, 471, 701, 774, 1024, 
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1349n21
Sıhhat-nümâ-yı Tenâsül (Besim 

Ömer'in) 25, 197, 471, 774
sıhhî 2154; –konferans/konferanslar 

2088, 2089, 2132; –kongreler 2088, 
2132; –kordon 800; –Süt Müesse-
sesi 1822

sıhhiye 533, 546, 567, 575, 598, 623, 
636, 647, 654, 667, 669, 684, 685, 
686, 702, 728, 729, 741, 762, 767, 
768, 783, 785, 792, 794, 797, 808, 
809, 810, 811, 813, 817, 820, 824, 
827, 829, 832, 842, 856, 911, 913, 
915, 916, 940, 941, 944, 947, 948, 
951

sıhhiye 1631, 1636, 1641, 1645, 
1649, 1651, 1661, 1698, 1704, 
1738, 1747, 1754, 1770, 1771, 
1772, 1774, 1783, 1790, 1794, 
1796, 1797, 1814, 1817, 1819, 
1820, 1821, 1839, 1841, 1849, 
1853, 1854, 1857, 1879, 1880, 
1940, 1982, 1995, 1998, 2016, 
2027, 2028, 2031, 2043, 2058, 
2099, 2133, 2139, 2152, 2153, 
2154; –Dâiresi 1083, 1086, 1087, 
1089, 1750; –Dâiresi Birinci Şu‘be 
müdür mu‘âvini 1794; –Dâiresi 
Birinci Şu‘be müdürü 230; –Ec-
zâhânesi 1083; –gardiyanı/gardi-
yanları 1084, 1086, 1087, 1088; 
–İdâresi 1087, 1782; –Komisyonu 
108, 149, 622, 623; –meʼmûrîni 
1087; –müfettişi/müfettişleri 110, 
150, 246, 623, 820, 822, 977, 978, 
979, 981, 982, 983, 985, 986, 987, 
988, 989, 1574, 1575, 1576, 1577, 
1579, 1580, 1582, 1583, 1584, 
1585, 1586, 1587, 1588, 2162, 
2163, 2166, 2167, 2171, 2173, 

2176, 2177, 2178; –nâzırı 154, 
973, 1570; –Nezâreti 110, 2159; 
–nizâmâtı 602; –teskerecileri 1087; 
–zâbıtası 1085; –zâbıtası meʼmûru 
1083; –-i Bahriye reîsi 1786; –-i 
Umûmiye Nezâreti 606

sıhhiyyûn 320, 686, 1046, 1048, 1052, 
1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 
1373, 1419, 1421, 1445, 1696, 
1803, 1812, 1893, 2015, 2017, 
2108

sıhr-i-i asabî 515
sımâme 1733; –-i demeviye 1733
sınâ‘î; –buzlar 124; –ispirto 731; –ku-

luçka 1931
Sındırgı; –Beledî tabîbî 2171; –Kazâsı 

Beledî tabîbi 1578; –tabîbi 978
sıpalar 1884
sıraca 139, 207, 240, 365, 376, 415, 

512, 517, 520, 522, 728, 1112, 
1116, 1124, 1155, 1226, 1408, 
1423, 1646, 1661, 1803, 1973, 
2049; –hastalığı 517

sıracalı/sıracalılar 40, 41, 399, 497, 
1299, 1846; –mizâclı 496

Sırakahveler (İstanbul Süleymani-
ye'de) 1468

Sırbiye 126, 1056
sırça 334, 2077
sırık hammâlları 165
sırlı lenger 1327
Sırmakeş suyu 1037
sıska 1299, 1422, 1709
sıskalık 1096, 1409
sıtma (hummâ-yı nâibe) 
sıtma 239, 335, 336, 376, 386, 387, 

391, 424, 498, 540, 551, 1077, 
1117, 1337, 1410, 1412, 1495, 
1496, 1498, 1500, 1501, 1502, 
1503, 1504, 1505, 1507, 1512, 
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1785, 1912, 1917, 1918, 1919, 
1995, 2084, 2086; –ağacı/ağaçları 
1410, 1505; –hastahânesi 1504; –
mikrobu 1507; –nevbeti/nevbetleri 
238, 239, 1495, 1497, 1502

sıtmalılar 1117, 1159, 1499, 1500, 
1919

sıyâm 556, 559
sıyrık 1396
sıyrıntı/sıyrıntılar 333, 808
sızı/sızılar 171, 172, 1495, 2112
sibâhâthâneler 1713
Sibirya 1118, 1349, 1529; –ahâlîsi 

1966; –çölleri 373
Sibiryalılar 1050
Sicill-i Ahvâl müdürü 154, 973, 1571
sidâde-i dimâğiye (kanın pıhtılaşması) 

1732
sidik 1387
sifon 830
sigara 560, 1323, 1324, 1334; –kutusu 

1434
sigorta 1267, 1298, 1299, 1407, 1755
sikat 1303, 1304, 1305, 1387
sikencübîn 234, 1945
silâh ta‘lîmi 1906
silâhlık 901
Silezya 2007
silis 190, 863, 1109
silisiyet-i kilsler  1419
silistler 1419
Silivri (İstanbul'da) 1688; –yoğurdu 

1695, 1696
silkinti otu 303
sillü'r-ri’e 47, 72, 76, 259, 332, 333, 

389, 480, 494, 501, 519, 522, 527, 
565, 572, 670, 829, 922, 940; –
mu‘âyenesi 259

Siman?! (Amerikalı tabîb) 1772
simit 369, 560, 1812, 1842
Simoil Bünyamin Efendi (Tikveş 

Kazâsı Belediye Tabîbi) 1575
Simon Anastas Efendi (Kesriye Kazâsı 

Beledî Tabîbi) 987, 1577, 2167
Simon, Dr. (Fransa etıbbâsından) 1494
Simonazaki Bahriye Hastahânesi (Ja-

ponya'da) 1774
simyâ 731, 1170
simyâgerân 1973
sinâmeki 486
sindirmek 1191
sinek/sinekler 265, 405, 903, 904, 905, 

949, 1488, 1534, 1956, 1998, 2017, 
2023, 2024, 2025, 2026, 2028, 
2030; –başı 1999; –hortumu 1999; 
–yumurtaları 1488

sinematograf 1315
Singapur 1488, 1530
sinir/sinirler 254, 325, 837, 890, 926, 

953, 1050, 1201, 1255, 1399, 1461, 
1462, 1514, 1902, 1904, 1951, 
1952, 1953, 1974, 1975, 1977; 
–bozuklukları 1394; –buhrânları 
1207, 1460; –hastalığı/hastalıkları 
202, 1050, 1256, 1460, 1790, 1955; 
–illeti 519, 1388; –nevbeti 932; 
–râhatsızlıkları 1545; –şebekele-
ri 1396; –tûfânları 1267; –uçları 
1396; –za‘fı/zaʻfları 1269, 1338, 
1372, 1460, 1694; –zayıflıkları 
1989

sinirli/sinirliler 296, 1158, 1301, 1707, 
1777, 1954; –çocuk 1952; –etler 
1844

sinirlilik 293, 1103, 1954
sinn-i buhrân, bkz. âdet kesilmesi
sinn-i buhrânî 518
Sinop 625, 626, 981, 1583, 2177; –

Hastahânesi 626; –Sancağı 886; 
–Tahaffuzhânesi 625

Siotis, Dr. (Yalova kaplıcası müsteʼciri 
ve Beyoğlu'ndaki Tedâvî bi'l-Mâʼ 
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Müessesesi Müdürü) 879, 2100
sirke/sirkeler 234, 361, 378, 379, 381, 

382, 500, 506, 538, 790, 1126, 
1209, 1213, 1329, 1935, 2037; –
rûhu 733, 1052

Sirkeci (İstanbul'da) 785; –İskelesi 785
sirkeli salça 408
sirkler 933
siroko rüzgârı (İtalya ve İspanya'da) 

1105
sirop 235
Siroz (Selanik'de) 985, 1575, 2165
sis/sisler 76, 77, 481, 482, 512, 1032, 

1115, 1117, 1149; –tabakası 1409
sistiserk 1205
sitrat dö manyezi (limoniyet-i manye-

zi) 541
Sivas 885; –Merkez Gurebâ Has-

tahânesi sertabîbi 2169; –Sıhhiye 
müfettişi 2169; –Vilâyeti 887, 982, 
1583, 2178

sivilce/sivilceler 201, 260, 376, 1471, 
1700

Sivrihisar; –Beledî tabîbi (Ankara'da) 
2172; –Belediye tabîbi 1579; –ta-
bîbi 979

sivrisinek/sivrisinekler 503, 804, 903, 
906, 907, 908, 949, 1501, 1502, 
1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 
1915, 1916, 1917, 1919, 1995, 
1997, 2016, 2022; –sürfesi 640; –
yavrusu 638

siyâh kan 1723, 1726; –damarı/damar-
ları 395, 717, 735, 815, 919, 1179, 
1201, 1202, 1312, 1370, 1724, 
1725, 1729, 1734; –kalbi 1724

Siyamlı 1311
siyâset 2058
siyil 1401
skorbüt 1827, 2086
Smarck, Dr. Almanya'da meşhûr cer-

râhlardan) 662
soba/sobalar 74, 75, 529, 574, 719, 

915, 1127, 1189, 1874, 1975, 2075; 
–boruları 1750, 1874

soda 539, 820, 1453, 1455, 1456
sodyum 190, 243, 863
soeur de charité 137, 138
sof 2057
sofalar 1909
Sofokles (Yunan fecâyi‘-nüvîsânın-

dan) 1254
sofra bezi 1453
Sofulu Beledî tabîbi (Dedeağaç'da) 

984, 1574, 2163
soğan 368, 383, 1247, 1334, 1350
soğuk; –algınlığı/algınlıkları 1911, 

2045, 2061, 2065, 2086; –alma 78, 
79, 544, 545, 1128, 2061; –banyo/
banyolar 519, 1476; –ısırması 261; 
–su 500, 510, 511, 513, 515, 516, 
532, 538, 544, 555, 704, 783, 921, 
922, 1126, 1209, 1328, 1337, 1402, 
1714, 1765; –su banyosu 515, 1479

sokak köpekleri 1530
soko 1333
sokrizm (dâ-i sekr) 1900
Sokslet (Alman bilimadamı) 1824; –

âleti 1358; –cihâzı 1825
solak 1731
solgun 1756
solgunluk 1123, 1124
Solon (Atina'da Yunan hekîmlerinden) 

730n22
solucan/solucanlar 261, 303, 376, 383, 

386, 394, 487, 489, 638, 723, 906, 
950, 1038, 1040, 1204, 1205, 1206, 
1207, 1238, 1246, 1462, 1883, 
1884, 1956, 2086; –düşürmek 319; 
–öldürmek 732

soluk 953, 956, 1646, 1658, 1719
soluma 959
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soma balığı 838
Soma Kazâsı Beledî tabîbi 2175
somaki 1064; –taş 628
somnambulizm 327
somya 1841
son (dölyatağı) 954; –ağrısı/ağrıları 

340, 955
sonda/sondalar 311, 340, 953, 1329, 

2123
Sorbonne Dârülfünûnu 748, 1489, 

1868; –Kimyâ-yı Hayâtî Muʻallim-
liği 1866

Sorel, Madam (Fransız şarkıcı) 1736
sosyolocya 891, 902
sosyolojik 902
Sotiraki Efendi (Şehremâneti'nde 

Yedinci Dâire Heyʼet-i Sıhhiyesi'n-
den) 152

Sotiropolis 850; –kaplıcaları 852
soytarı/soytarılar 1252, 1253, 1254
soytarılık/soytarılıklar 1257
soyulma 370
söğüd/söğüt 1701; –ağacı 1406
Söğüd Beledî tabîbi 1578, 2170; –ta-

bîbi 977
Söke; –Beledî tabîbi 1581, 2175; –Be-

lediye tabîbi 980
spazmoz 2149
Spencer, Herbert (İngiliz hekîm) 1216, 

1247, 1857
spesyalite 108
spiroket 1993
Spitzer, Dr. (Mekteb-i Tıbbiye-i Ad-

liye-i Şâhâne'de mu‘allim-i evvel, 
Viyanalı) 83, 582

spor/sporlar 1447, 1448, 1450, 1452, 
1896, 1898, 2044; –zerleri 1960

stafilokok 638, 1925, 1937
Stapoviç Efendi (Fransızca Meclis 

Kâtibi) 973
stearin 406

Stecoulis, Dr. (Felemenk Sefîr Vekîli) 
856, 876, 969, 973, 1568 1571; 
(Meclis-i Kebîr-i Umûr-ı Sıhhi-
ye'ye devâm eden düvel-i ecnebiye 
meʼmûru) 150, 155, 2155, 2159; 
(Şehremâneti'nde Hıfzıssıhha Ko-
misyonu'nda görevli) 1568

Stefan Markopolo Efendi (Antalya 
Merkezi Beledî Tabîbi) 979, 1579, 
2172

Stepan (Hüdavendigâr Gurebâ Has-
tahânesi Tabîb-i Sâlisi) 1577

Stepan Melkist Efendi (Hüdavendi-
gâr'da Gurebâ Hastahânesi Tabîb-i 
Sâlisi) 977

sterilize 669
Stilton peyniri 401
Stiyapoviç Efendi (Şehremâneti'nde 

Meclis-i Umûr-ı Sıhhiye'de Fran-
sızca meclis kâtibi) 1571

stovaine 1980, 1981
Strabon (Kudemâdan) 394
Strauss, Paul (Fransız insâniyet-per-

verlerinden) 1142, 1734
streptekok 1925, 1937; –mikrobları 

805
strixin 745
Strümpell (Emrâz-ı Dâhiliye kitabının 

yazarı) 168, 695
su (Fransız frangının yirmide biri) 740
su; –başağı 1038; –bendleri 631; –

buhârâtı 1448; –buhârı 76, 480, 
1109, 1113, 1114, 1117, 1399, 
1448, 1450, 1454, 1455, 1698, 
1872, 1873, 1877; –cereyânları 
1114, 1505; –çimentosu 1414, 
1415, 1416; –damlacıkları 1397; 
–hazneleri 2153; –kavunu 392; –
kemerleri 631; –laboratuvarı 637; 
–lüleleri 1033; –menbaʻları 633; 
–muslukluğu 1417; –olukları 1417; 
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–şişeleri 1933; –terâzîsi 1043; –te-
resi 382; –testileri 1399

Su (Besim Ömer ve birâderi Mustafa 
Azmi'nin) 54n3, 471, 1024, 1630

Su (Hamdi Paşa'nın) 840
Su ile Tedâvî (Besim Ömer'in) 511
su‘âl-i dîkî 495
su‘ûbet-i tebevvül 1179
Suad Ahmed Hâki Efendi (Keskin 

Beledî Tabîbi) 1579; (Safranbolu 
Belediye Tabîbi) 2177

Suad Beyefendi (Suriye'de Sıhhiye 
Müfettişi) 988, 1586

Subhi Efendi (Şehremâneti Üçüncü 
Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiye-
si'nde görevli) 151, 1569, 2156

Subhiye Hanım (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Mu‘âyenehânesi'ne devâm 
eden aşıcılardan) 99

sucuk/sucuklar 369, 406, 560, 832; –
fabrikaları 405

suçiçeği 828
sud 391, 497, 539, 1035
sudan korkmak/havf mine'l-mâʼ (hyd-

rophobie) 1538
sû; –-i hazm 40, 41, 221, 287, 293, 

298, 320, 361, 366, 367, 384, 387, 
389, 392, 393, 398, 400, 406, 407, 
496, 498, 517, 565, 717, 877, 1198, 
1483, 1692, 1827, 1901, 2087; –-i 
hazm-ı rîhî 366, 515, 522; –-i kınye 
1497; –-i kınye-i medenî 522; –-i 
kınye-i merzegıye 522, 1499; –-i 
tegaddî 2131

sukuş, bkz. kamış bayramı
Sular, bkz. Sarıyer (İstanbul'da)
sulfato 238, 239, 268, 386, 814, 1507
Sultân Mahmud Türbesi (İstanbul'da) 

601
Sultansuyu (İstanbul'da) 1037
Sultanyeri Kazâsı Beledî tabîbi 984

sulu; –ekmek 414; –meyveler 41
Sungurlu Beledî tabîbi 1580, 2172
Sunʻî; –ayak 1913; –husye 1913
Sunlight Sabun Şirketi (İngiltere'de) 

1649
sunûf-ı harbiye-i tıbbiye 84
supe 366, 367
Suriye 1071, 1208, 1689, 1690, 1759, 

1965; –ahâlîsi 2057; –sâhili 1156; 
–sevâhili 1105, 1108; –Vilâyeti 
988, 1586; –yoğurdu 1690

Suriyeli 1669
susam 414
susta (alaturka oyunlardan) 896
susuzluk 803
Sutton (Fransız Doktor) 1971
suʻûbet-i hazm 498
suyolları 1040, 1134, 1407, 1904
süʻâl-i teşennücî 522
sübât 295
sübek/sübekler 355, 358, 1707
süblime (aksülümen) 289, 918, 1448, 

1450, 1672, 1766, 2104; –buhârâtı 
1448; –mahlûlü 920, 1088, 2076, 
2114

sübye 286, 389, 398, 1540
sükker 129, 385, 389, 391, 395, 539
sükkerî 392, 394
sükkerîn 1943
sükr 273
Sükût Kulesi (Bombay'da Parsîlerin 

ölülerini bırakdıkları kule) 791, 
793, 801

sükût-ı kilye 1372
Süleyman Bey/Paşa, Mîralây (Şeh-

remâneti'nde Üçüncü Dâire-i Bele-
diye Heyʼet-i Sıhhiyesi Reîsi) 151, 
971, 1569, 2157

Süleyman Numan Bey, Kâimmakâm 
(Berlin'e gönderilen Osmanlı 
hekîmlerinden) 596; (Gülhane Has-
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tahânesi'ne meʼmûr) 701; (Mek-
teb-i Tıbbiye-i Şâhâne Serîriyât-ı 
Dâhiliye-i Mütenevviʻa Muʻallimi) 
1220, 1748

Süleymaniye (İstanbul'da) 1468; –
Bîmârhânesi 160

sülfata dö kinin 333
sülfat dö sud 486
sülüğen 845
sülük/sülükler 510, 759, 956, 1095, 

1341, 1883, 1956
sülün 368
sümkürme 939
sümûm 36, 237, 242, 243, 492, 840. 

1223, 1372, 1389, 1476, 1509, 
1511, 1512, 1513, 1514, 1516, 
1518, 1693, 1739, 1972, 2003, 
2004, 2083; –-ı münhalle 803

sümük 728, 950, 1433, 1446, 1455
sümüklüböcekler 1524
sünbül 1701, 1702
sünger/süngerler 337, 1394, 1400, 

1404, 1407, 1446, 1459, 1480, 
1846, 1848, 2047; –taşı 643

sünnet 1173, 1174, 1176, 1177, 1178, 
1179, 1977

sünnetçi/sünnetçiler 165, 1174, 1176, 
1177, 1178, 1179, 1977

süprüntü arabaları 1813
süpürge 438, 1863
sürfeler 410, 1039, 1883
sürm-bîn 2124
Sürmene Belediye tabîbi 1585
Süryanî 1670
süt/süd 145, 194, 231, 232, 234, 244, 

302, 320, 337, 338, 343, 361, 362, 
368, 369, 370, 373, 393, 395, 396, 
397, 398, 399, 400, 401, 405, 415, 
675, 677, 681, 682, 684, 701, 726, 
728, 736, 760, 761, 762, 767, 769, 
836, 837, 870, 909, 917, 921, 937, 
942, 946, 947, 1197, 1216, 1222, 

1225, 1244, 1300, 1308, 1331, 
1337, 1339, 1355, 1356, 1357, 
1358, 1451, 1452, 1462, 1675, 
1676, 1677, 1689, 1691, 1692, 
1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 
1708, 1709, 1715, 1716, 1744, 
1746, 1817, 1819, 1820, 1821, 
1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 
1828, 1829, 1832, 1833, 1834, 
1835, 1837, 1842, 1844, 1854, 
1855, 1862, 1864, 1867, 1883, 
1925, 1930, 1931, 1932, 1942, 
1985, 1998, 2049, 2070, 2079, 
2124; –anası 2112; –bozası 1339; 
–Damlası 1823; –dişleri 290, 1847; 
–hayrathâneleri 1823; –hummâsı 
1334; –kaymağı 397; –Müessese-i 
Hayriyesi 1823; –perhîzi 1693; –
pıhtıları 957; –şekeri 1691, 1692, 
1823, 1826; –taʻkîmi 1822; –tozu 
1698

sütçüler 1357, 1824
süthâneler 1824
sütlü; –çay 1844; –kahve 942, 1844; –

kakao 1844; –yumurtalar 1844
Sütlüce 83, 1688
sütnine/sütnineler 676, 677, 679, 681, 

682, 683, 685, 762, 766, 926, 1296, 
1355, 1356, 1677, 1809, 1819, 
1837, 1838, 1854, 1857, 1930, 
1932; –iğnesi 1328

sütninelik 677
Süvârî; –Karakolhâne-i Hümâyûnu 

(İstanbul Şişli'de) 624; –Karakolu 
881

süzgeç/süzgeçler 1512, 1513, 1528, 
1813; –bataryası 644

Sydenham (Meşhûr hekîm) 141, 415, 
807

Ş
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şâ‘ir/şâʻirler 924, 1260, 1662, 1784, 
1938, 1982, 1985, 2080

şâb 1393
şadırvanlar 1032
Şadiye Hanım (Mekteb-i Tıbbiye-i 

Mülkiye-i Şâhâne'de kâbile) 619
şâhdamarı/şâhdamarları 1229, 1728, 

1993
Şahbazyan Efendi, Dr. (Etıbbâ-yı mü-

vellideden) 1316, 1856
şahm 368, 1189, 1884
şakâk/şakâklar 1520, 2100; –kemiği 

1674
şakalar 1257
şakâyık 1703
Şakir Abdullah Efendi (Kırşehri'de 

Merkez Belediye Tabîbi) 979, 
1579, 2172

Şakir Beyefendi, Mîrlivâ (Mekâti-
b-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Fizyoloji 
Muʻallimi) 209, 757, 791, 1283, 
1787; (Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâ-
ne'de Menâfi‘u'l-Aʻzâ Mu‘allimi) 
609

Şakir Efendi (Mekteb-i Tıbbiye-i Mül-
kiye-i Şâhâne'de cerrâh) 619

Şakir Selim Efendi (Avrupa'ya gönde-
rilen Osmanlı tabîblerinden) 589

şakk 758, 920
Şakman?! (Alman pehlivan) 220
şale (Yalova dağ hammâmında) 851; 

–usûlü 1651
şalgam 368, 369, 377, 837, 838
şalvarlar 2057
Şam (Suriye'de) 126, 631, 1071, 1208, 

1406, 1637, 1638; –Hamidiye Gu-
rebâ Hastahânesi Ebeler muʻallimi 
1860; –Hamidiye Gurebâ Has-
tahânesi tâbib-i müvellidi 1860; 
–Hamidiye Gurebâ-yı Müslimîn 
Hastahânesi tabîb-i müvellidi 

1322; –Mekteb-i Tıbbiye-i Mül-
kiye-i Şâhânesi 2161; –Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şâhânesi müdürü 2161; 
–Mekteb-i Tıbbiyesi 1070, 1071; 
–Sıhhiye tabîbi 1297; –-ı Şerîf 
Sıhhiye tabîbi 1091

şampanya 425, 2010
Şânîzâde (Osmanlı hekîmi) 1171
şankra-i efrenciye 1992
şapka 2101
şarâb/şarâblar 51, 234, 273, 365, 379, 

382, 385, 409, 416, 418, 421, 422, 
531, 541, 565, 568, 730n22, 731, 
733, 734, 740, 741, 747, 762, 833, 
917, 922, 926, 947, 1047, 1052, 
1053, 1057, 1058, 1059, 1162, 
1163, 1188, 1190, 1223, 1483, 
1942, 1977, 1990, 2087; –ispirtosu 
733; –mağazası 1163; –mahzeni 
1163; –şişeleri 1164; –tâciri 1164

şarâbcı 1163
şarâbhâneler 833
şarapnel parçaları 1774
şarbon 905; –bakterisi/bakterileri 919, 

2001; –hastalığı 906, 907, 2000
şark 1359, 1437, 1688, 1691, 1938, 

1966; –etıbbâsı 1166, 1172, 1693; 
–hammâmları 1304; –memleketleri 
1361; –rüzgârları 1108

şarkı/şarkılar 892, 893, 896, 933
Şarkî Roma imparatorları 1670
şarkiyûn 871
Şarklılar 53, 534, 1172, 1689
Şarköy Kazâsı 883
şarlatanlar 1544, 1765, 1789, 2100, 

2102
şarlatanlık 1389, 1758, 1899
şaşı 1354; –bakmak 318
şaşılık 184, 187, 188, 189, 692, 701
şato 719, 1737, 2142, 2145
şeb; –külâhlar 2057; –-tâb mikrobu 
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1914; –-i yeldâ 554
şebboy 1701
şebîke mezârlığı 1088
şebnem 1117, 1149
Şefik Paşa, Mîrlivâ (Avrupa'ya gönde-

rilen Osmanlı hekîmlerinden) 592; 
(Mekâtib-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Emrâz-ı Üzniye ve Hancereviye 
Muʻallimi) 97, 98, 105, 240, 618, 
824, 1379, 1935; (Mekteb-i Tıbbi-
ye-i Şâhâne'de Serîriyât-ı Üzniye 
ve Hancereviye Mu‘allimi) 610, 
611

şeftali 921, 368, 389, 393, 1701, 1845, 
2087; –çekirdeği 237, 243, 304

şehâdetnâme/şehâdetnâmeler 83, 85, 
89, 101, 103, 165, 584, 590, 594, 
595, 599, 615, 663, 693, 713, 1637, 
1663, 2081

şehevât 1270
şehîk (nefes çekme) 723
Şehremâneti 108, 109, 110, 118, 149, 

150, 622, 623, 660, 661, 683, 684, 
754, 821, 822, 882, 883, 969, 1554, 
1568, 1631, 1786, 1817, 2130, 
2152, 2153, 2154, 2155; –bakteri-
yologu 1568, 2156; –Heyʼet-i Sıh-
hiye reîsi 1274; –Meclisi (Paris'de) 
659; –Meclis-i Sıhhiye a‘zâsı 1214, 
1221, 1749, 1752, 1754; –-i Celî-
lesi Heyʼet-i Sıhhiye müfettiş-i 
umûmîsi 2152; –-i Celîlesi Heyʼet-i 
Sıhhiye reîsi 1784; –-i Celîlesi Hıf-
zıssıhha Komisyonu 451, 824; –-i 
Celîlesi Meclis a‘zâsı 1277

şehremîni 150, 1345, 1568
Şehzade; –Câmii 578; –Sebîli (İstan-

bul'da) 1032
Şehzadebaşı (İstanbul'da) 80, 577, 990
şeker/şekerler 168, 214, 287, 369, 371, 

383, 384, 389, 390, 394, 395, 397, 

401, 407, 414, 539, 541, 564, 565, 
566, 574, 714, 761, 765, 846, 903, 
912, 921, 922, 1186, 1187, 1194, 
1195, 1199, 1201, 1226, 1227, 
1300, 1514, 1516, 1691, 1710, 
1825, 1842, 1847, 1864, 1897, 
1898, 1899, 1900, 1901, 2049, 
2085, 2087; –hastalığı 565, 1118, 
1337, 2010; –illeti 239, 240, 333, 
389, 399, 407, 1226, 1515; –parça-
ları 2030; –şerbeti 541

şekerci 567; –dükkânları 1901
Şekerci Hacı Bekir (İstanbul Bahçeka-

pısı'nda) 1339
şekercilik 567, 843, 845
şekerleme/şekerlemeler 389, 392, 394, 

564, 565, 566, 1710, 1900, 1945, 
2049; –i‘mâli 388

şekerlemecilik 393
şekerli 1127; –nebâtât 272; –pastalar 

372; –sıcak su 404; –su 337, 540
şelâle 860
şemʻ-i asfer 1946
şempanze 1991
Şemseddin Efendi (Şehremâneti İkinci 

Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhi-
yesi'nde görevli) 151, 971, 1569, 
2156

şems-i tâbân 1982, 1986
şemsiye 533
Şemsüddevle (Hemedan Hâkimi) 1168
şerâyîn (kırmızı kan damarları) 736, 

737, 871, 1729
şerbet/şerbetler 385, 561, 922, 1093, 

1300, 1334, 1845, 1945
şerbetçiotu 414, 415
Şerefeddin Bey, Dr. (Dördüncü Dâi-

re'ye meʼmûr hıfzıssıhha müfettişi) 
1572; (Hüdavendigâr Vilâyeti Sıh-
hiye Müfettişi) 969, 977; (Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şâhâne'ye bağlı Hıfzıs-
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sıhha müfettişlerinden) 2160
Şerefeddin Tevfik Efendi (Taşköprü 

Belediye Tabîbi) 1583
Şerh-i Kebîr (İbn Rüşd'ün) 2041
Şerh-i Mütevassıt (İbn Rüşd'ün) 2041
şerhler 1171
Şerif Yusuf Beyefendi/Efendi, Tabîb 

(Erzurum Sıhhiye Müfettişi) 982, 
1515, 1584, 2173

şerît, bkz. tenya
Şevket Bey (Şehremâneti Üçüncü Dâi-

re-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiyesi'n-
de görevli) 151, 1569, 2157

Şevki Efendi (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne'de Lisân-ı Türkî Hocası) 
586

şeyh-i müsin 364
Şeyh-i Reîs, bkz. İbn Sina
şeyhûhat 1735, 1847
Şeyhü'l-etıbbâ, bkz. Bokrat
şeyhülislâm 2040
Şeyhürreîs, bkz. İbn Sina
şıra 391, 539, 540, 1047, 1935
şırınga/şırıngalar 109, 187, 241, 260, 

266, 283, 285, 301, 303, 316, 339, 
340, 653, 713, 717, 733, 801, 813, 
815, 816, 877, 905, 949, 961, 1264, 
1315, 1321, 1322, 1323, 1327, 
1328, 1346, 1361, 1381, 1477, 
1478, 1479, 1480, 1511, 1512, 
1531, 1538, 1539, 1540, 1544, 
1728, 1744, 1877, 1913, 1968, 
1970, 1980, 1981, 1992, 2079, 
2125, 2126

şi‘r 1768, 2042
şibh; –-i kalevî 814; –-i kaleviyât-ı 

hayvâniye (ptomain) 406; –-i neşâ-
lar 190

şifâ 580, 622, 624, 648, 654, 669, 712, 
717, 727, 748, 764, 804, 806, 816, 
859, 866, 870, 876, 877, 879, 913, 

919, 923, 924, 940, 941, 944, 949, 
961, 1155, 1158, 1160, 1173, 1174, 
1228, 1236, 1245, 1255, 1256, 
1258, 1264, 1267, 1286, 1341, 
1387, 1427, 1464, 1465, 1466, 
1468, 1477, 1480, 1481, 1542, 
1544, 1694, 1700, 1710, 1719, 
1739, 1742, 1743, 1746, 1747, 
1756, 1772, 1774, 1790, 1793, 
1850, 1886, 1888, 1889, 1891, 
1919, 1920, 1921, 1922, 1927, 
1941, 1945, 1946, 1948, 1970, 
1971, 1972, 1973, 1974, 1978, 
1984, 1988, 2028, 2068, 2078, 
2087, 2091, 2098, 2124, 2125, 
2131, 2133; –Hastahânesi 725; –
Hastahânesi operatörü 1237, 1764

Şifâ (İbn Sina'nın) 1168, 1169
şifâhâne/şifâhâneler 941, 942, 943, 

944, 949
Şifâî (Osmanlı hekîmi) 1171
Şiga (Japonyalı doktor) 1778
Şikago 402, 742, 1361, 1409, 1415
şikem-perverlik 1884
şil yeşili 845
Şili 1530; –ma‘den ocakları 1884
şilte 1841, 1863
Şimal Denizi sevâhili 1482; –rüzgârı/

rüzgârları 1108, 1109
Şimâlî; –Afrika 1408; –Almanya 743
şimendifer/şimendiferler 1435, 2020, 

2025; –amelesi 1503
şimşek 52, 533
şimşir 415, 1701
şirket 1650, 1651, 1736
Şirket-i Hayriye tabîbi 832, 1430; –

vapurları 1410
şîrpençe 201, 793, 804
şiryân/şiryânlar (kırmızı kan damarla-

rı) 1724, 1726, 1727, 1729, 1730, 
1731, 1732, 1733, 2032; –-ı azudî 
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664; –-ı fahzî 653, 665; –-ı sübâtî-i 
aslî 653

şiş/şişler 257, 303, 323, 555, 563, 567, 
569, 758, 797, 804, 807, 954, 959, 
960, 1388, 1497, 1676, 1684

şişe/şişeler 1045, 1119
şişkinlik 567
Şişli (İstanbul'da) 109, 111, 624, 627, 

1631, 1632; –Fransız Hastahânesi 
Emrâz-ı Asabiye mütehassısı 2022; 
–tepeleri 1634

şişlik 953, 1235
şişman/şişmanlar 294, 396, 437, 1189, 

1190, 1478, 1658, 1680, 2033, 
2034, 2035, 2036; –çocuklar 705

şişmanlık 389, 397, 1189, 1226, 1478, 
şişmanlık 2033, 2034, 2035, 2037, 
2050

şivinfurt yeşili 845
şose yollar 1812
şu‘â‘-i şems 1123
şu‘â‘ât; –-ı gayr-ı muzî’e 251; –-ı ka-

todiye 251; –-ı kimyeviye 1920; –-ı 
şemsiye 1123

şu‘abât-ı tıb 26
şu‘arâ 486, 493, 571, 580, 798, 924, 

1982
şu‘be-i tıbbiye-i kıbâle 88
şuhûm 190
Şûrâ-yı Devlet reîsi 1643
şurûb/şurûblar 235, 320, 332, 385, 

388, 395, 541, 565, 726, 812, 846, 
990, 1451, 1452, 1944, 1945

Şükrü Bey/Beyefendi, Mîralây (Ga-
lata Gümrüğü'nde tahlîlât icrâsına 
meʼmûr) 149, 976, 1467, 1573; 
(Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Kimyâ-yı Gayr-ı Uzvî Mu‘allimi) 
95; (Mekteb-i Fünûn-ı Bahriye-i 
Şâhâne Sertabîbi ve Hikmet-i 
Tabî‘iye Mu‘allimi) 1290, 1792; 

(Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Kimyâ-yı Ma‘denî Mu‘allim-i 
Sânîsi) 285, 898; (Rüsûmât Emâ-
net-i Celîlesi Serkimyâgeri) 2104, 
2160

şükûfeler 1892
şüûnlar 1555

T
ta‘affün 1305, 1306
ta‘affünât 62, 550, 1512
taʻâmhâne 942
tabâbet 27, 83, 86, 88, 90, 100, 101, 

103, 146, 157, 159, 164, 165, 177, 
201, 205, 222, 229, 232, 233, 235, 
257, 317, 331, 337, 343, 345, 346, 
376, 386, 401, 404, 414, 416, 429, 
430, 475, 486, 497, 555, 580, 587, 
590, 592, 595, 602, 612, 613, 615, 
627, 668, 669, 670, 672, 680, 695, 
711, 808, 814, 821, 869, 1065, 
1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 
1093, 1094, 1095, 1103, 1113, 
1132, 1166, 1171, 1172, 1174, 
1176, 1255, 1256, 1260, 1272, 
1275, 1288, 1289, 1305, 1306, 
1310, 1318, 1324, 1340, 1341, 
1343, 1348, 1354, 1381, 1385, 
1388, 1427, 1442, 1471, 1472, 
1483, 1516, 1548, 1553, 1559, 
1560, 1562, 1688, 1690, 1699, 
1706, 1707, 1760, 1761, 1762, 
1765, 1769, 1772, 1775, 1777, 
1779, 1790, 1793, 1866, 1867, 
1868, 1917, 1919, 1921, 1922, 
1928, 1930, 1938, 1942, 1945, 
1959, 1963, 1971, 1973, 1974, 
1982, 1987, 1988, 1995, 2007, 
2011, 2020, 2032, 2036, 2041, 
2043, 2066, 2067, 2068, 2079, 
2086, 2098, 2120, 2122, 2123, 
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2131, 2135, 2150, 2151; –diplo-
ması 416, 821, 1275, 1779n11; 
–icâzetnâmesi 1554; –ilâhı 233; –-i 
baytariye 1467; –-i belediye 165; 
–-i İslâmiye 474; –-i Osmaniye 
1068, 1546, 1550, 1552, 2068; –-i 
şarkiye 474

tabakâtü'l-arz 597; –fenni 1549; –
mu‘allimi 2162

tabbâhat 1884; –san‘atı 404
Taberî (Râzî'nin tıbdaki üstâdı) 1759
tabî‘iyûn 903, 904, 1364, 1409
tabîb 60, 91, 103, 110, 117, 118, 119, 

127, 128, 129, 146, 157, 164, 166, 
185, 186, 188, 200, 207, 234, 235, 
236, 238, 242, 248, 258, 266, 281, 
285, 292, 302, 304, 314, 315, 317, 
318, 319, 336, 339, 340, 344, 346, 
363, 416, 421, 422, 423, 424, 425, 
426, 427, 428, 429, 430, 433, 434, 
436, 437, 484, 485, 497, 506, 519, 
522, 536, 538, 541, 542, 559, 565, 
573, 581, 583, 587, 598, 605, 615, 
622, 647, 649, 655, 656, 657, 658, 
659, 662, 664, 665, 666, 667, 670, 
672, 681, 696, 711, 713, 714, 726, 
728, 735, 745, 753, 759, 770, 783, 
805, 808, 810, 828, 830, 854, 856, 
871, 879, 905, 907, 915, 916, 917, 
951, 952, 959, 960, 961, 964, 968, 
979, 981, 982, 988, 989, 1058, 
1070, 1083, 1085, 1116, 1126, 
1155, 1160, 1161, 1167, 1204, 
1208, 1225, 1239, 1244, 1246, 
1256, 1262, 1264, 1267, 1270, 
1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 
1279, 1284, 1288, 1292, 1318, 
1327, 1330, 1334, 1358, 1369, 
1376, 1380, 1395, 1425, 1427, 
1429, 1431, 1432, 1440, 1463, 
1464, 1468, 1504, 1506, 1510, 

1515, 1517, 1518, 1519, 1542, 
1544, 1553, 1556, 1561, 1564, 
1565, 1638, 1651, 1663, 1677, 
1678, 1686, 1697, 1705, 1706, 
1708, 1726, 1727, 1735, 1737, 
1750, 1758, 1759, 1760, 1761, 
1764, 1769, 1772, 1774, 1775, 
1789, 1797, 1820, 1822, 1826, 
1828, 1839, 1849, 1850, 1857, 
1881, 1898, 1909, 1913, 1917, 
1920, 1926, 1969, 1972, 1975, 
1978, 2011, 2032, 2036, 2040, 
2041, 2045, 2068, 2070, 2071, 
2072, 2077, 2078, 2098, 2106, 
2107, 2122, 2131, 2135, 2136, 
2139, 2140, 2142, 2149, 2151; 
–diploması 1547; –icâzetnâmesi 
1508; –intihâbı 1319; –mesleği 
1560; –mîralâyı 93; –mîralâyı 
rütbesi 605; –mîrlivâ 607; –ücreti 
1793; –-i hâzık 1552, 1765; –-i 
müvellid 1318, 1322, 1389, 1586

Tabîb-i Etfâl yâhûd Ebeveyne Yâdigâr 
(Besim Ömer'in) 25, 197, 343n21, 
364n27, 471, 774, 956n29, 958, 
960, 1024, 1790n13

tabîbe/tabîbeler 1367, 1374
tabîblik 435, 1770
tabîʻî fizyoloji 2032
Tacüddevle (Şemsüddevle'nin oğlu) 

1168
taflân; –ağacı 1894; –suyu 726
tafta 341
tagayyürât; –-ı ifrâzât 1900; –-ı ve‘âi-

ye 1537
tagayyür-i nabız 1981
tahaffuz 704, 803, 809, 810, 811, 815, 

820, 829, 860, 905, 908, 948, 1735, 
1744, 1745, 1748, 1776, 1815, 
1854, 1865, 1880, 1911, 1919, 
1931, 1997, 2016, 2017, 2025, 
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2027, 2028, 2030, 2051, 2057, 
2128

tahaffuzhâne/tahaffuzhâneler 156, 625, 
2017, 2019, 2027; –meʼmûrîni 155

tahallus 315
tahammuz 1110
tahammuzât 1118
tahammür 919, 1339, 1690, 1691, 

1693, 1696, 1697, 1709, 1711, 
1741, 1934, 1935, 1943, 1944, 1945

tahammürât 62, 550, 1512, 1810, 1811, 
1812, 1866, 1867, 1934, 2004; –-ı 
mi‘deviye 1899

tahâret 1173, 1174, 1175, 1449, 1459
Taharriyât-ı Tıbbiye Kimyâhânesi (Pa-

ris'de) 1337
tahavvülât-ı şeyhûhiye 1526
Tahir Ali Beyefendi/Efendi (Sivas Sıh-

hiye Müfettişi ve Merkez Gurebâ 
Hastahânesi Sertabîbi) 1583, 2169, 
2178; (İşkodra'da Merkez Belediye 
Tabîbi) 986

Tahir Bey/Beyefendi/Paşa, Dr. (Ec-
zâhânelerin küşâd ve sedd ü bendi-
ne meʼmûr) 910, 976, 1492, 1573, 
2108, 2161; (Meclis-i Sıhhiye-i 
Umûmiye'de görevli) 1572; (Mek-
teb-i Bahriye Tabîb-i Sânîsi) 1290, 
1795; (Şehremâneti Dokuzuncu 
Dâire Heyʼet-i Sıhhiyesi'nden) 972, 
2158

tahlîl raporları 1337; –-i bevl 1516; –-i 
Kimyevî-i Hurdebînî Şu‘besi 597

Tahlîlât; –-ı Kimyevî mu‘allimi 285; 
–-ı Kimyeviye 609, 617; –-ı Kimye-
viye dersi 96; –-ı Kimyeviye muʻal-
limi 900

Tahlîl-i Kimyevî (Ahmed Hilmi Pa-
şa'nın) 606

tahşiye 1171
taht; –-ı azotiyet-i bizmut 65, 553; –-ı 

kloriyet-i kils 41, 497
tahta 1460; –kehlesi 1350, 1400, 1407, 

1997
tahtakurular 1997
tahtakurusu 265, 503, 804, 1400, 1997, 

2030
Tait, Lawson (İngiltere Dârülfünûn-ı 

Tıbbîsi Emrâz-ı Nisâ Muʻallimi) 
1889

Takaki (Japon tabîb) 1774
takallus/takalluslar 332, 922, 1164, 

1202, 1512
takallusât 318, 513, 1317; –-ı ihşâiye 

380; –-ı rahmiye 1899; –-ı teşennü-
ciye 269

Takamine (Amerika hayâtiyûnundan) 
1380

takayyuh 919, 920
taʻkîm 669
takma dişler 1193
Taksim (İstanbul'da) 163, 1631, 1632; 

–Çeşmesi 163
taktîr 1672, 1766
Takvîmhâne-i Âmire musahhihi 586
takvîm-i ezhâr 1701
Takvîm-i Vekâyi‘ 578, 810
takye 350, 351, 353, 354, 357, 358, 

1453, 1966
talʻ 502
talâk 281
talaş (Sirke imalinde kullanılan) 382; 

–sirkeleri 823
Talat Efendi (Yanya Vilâyeti Merkez 

Beledî Tabîbi) 986, 1576, 2166
Tales (Kadîm Yunan hukemâsından) 

412
Talha Efendi (Mekteb-i Tıbbiye-i Mül-

kiye-i Şâhâne'de Fizyoloji Mu‘al-
lim Mu‘âvini) 104, 617

Talha Mahmud Efendi (Debre Sancağı 
Merkez Tabîbi) 2167
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Talib Kasım Efendi (Drama Beledî Ta-
bîbi) 1575; (Karahisarısahib Mer-
kezi Beledî Tabîbî 2170; (Maraş'da 
Merkez Beledî Tabîbi) 988

ta‘lîk 1171
Tamer Bostanî Efendi (Vadiyü'l-Acem 

Kazâsı Belediye Tabîbi) 988, 1587
Tameşvar eyâleti (Macaristan'da) 1822
tampon 2114
tams 518, 809
Tanaş Haci Foti Efendi (Ordu Beledi-

ye Tabîbi) 983, 1585
tandır 575, 1733, 1734
tanen 379, 393, 394, 917, 990
tanzîfât arabacısı 1084
Tapta Efendi, Dr. (Emrâz-ı Üzniye ve 

Hancereviye Mütehassısı) 1383, 
1939

tapyoka 320, 368, 369, 761, 836, 1845
Tarabya 162
Tarafalgar Square bâğçesi (İngilte-

re'de) 1260
tarak 1459, 2047
Taranto Efendi, Dr. (Dârülaceze Ope-

ratörü) 1768
Tardieu 698
tarhana çorbası 365
tarhoz (ringa) balığı 368, 411
târîh; –şinâsân 798; –-i tabîʻî 1759; –-i 

ecsâm-ı uzviye muʻallimliği 2032
Târîh (Hammer) 853
Târîh-i Devlet-i Aliyye (Hayrullah 

Efendi'nin) 93
Târîh-i Osmanî (Hayrullah Efendi) 

604
Târîh-i Umûmî (Ebu'l-Fida) 1669
Târîhden Muktebes Mesâil-i Veremiye 

(Besim Ömer'in) 1740
tarla/tarlalar 509, 1151, 1158, 1909; –

fâreleri 1884
Tarnier, Étienne-Stéphane (Muʻallim) 

1270, 1436, 1438, 1439, 1440, 
1441, 1442, 1821, 1931; –Serîriyâtı 
1442

Tarsus; –Beledî tabîbi 1582, 2176; –
Belediye tabîbi 981

tartancık 352, 353, 354, 355
tartın 1844
tasallub 1672; –-ı şerâyîn 1900
tasallubât-ı rahmiye 1393
tasʻîd 1766
taskebâbı 369
tasnîʻ-i uzv 1913
Tasnî‘-i Bevvâb-ı Mi‘de (Operatör 

Ferîk Cemil Paşa'nın) 177, 718
taş/taşlar 377, 397, 876, 1226, 1549; 

–illeti 387, 498
Taş Konak 118, 119
Taşdelen; –menba‘ı 1036; –suyu 641, 

1037
taşkömürü 1141
Taşköprü Belediye tabîbi 981, 1583, 

2177
Taşköprülüzâde 805
Taşlıca Beledî tabîbi (Kosova'da) 2166
taşlık 1417
Tataristan 1056, 2062; –kabîleleri 

1406
Tatarlar 1883
Tatavla (İstanbul'da) 162
tathîr-i em‘â 486
tathîrât 1443, 1445, 1448, 1451, 1452, 

1456, 1457, 1487
tatlı/tatlılar 74, 379, 389, 433, 559, 

566, 574, 726, 1118, 1514, 1245, 
1690, 1710, 1900, 1942, 2049; –
meyveler 41; –su/sular 373, 409, 
1524; –su balıkları 409, 411; –su 
hanyası 411; –su kayası 411

tatlıcılık san‘atı 389
tatlımsı 371, 374, 380, 384, 392
tatula 242



2347

tâʻûn 729, 794, 795, 797, 798, 807, 
808, 809, 814, 906, 1058, 1963; 
–epidemileri 936; –zehri 815; –-ı 
hafîf (seyyâr vebâ) 806

Tavas; Beledî tabîbi 1581, 2176; –Be-
lediye tabîbi 980

tavşan/tavşanlar 129, 368, 406, 717, 
733, 801, 815, 1480, 1511, 1528, 
1540, 1711, 1984, 1993, 2010, 
2125; –eti 382; –yağı 1391

tavuk/tavuklar 155, 368, 398, 402, 
748, 751, 837, 838, 845, 946, 950, 
1350, 1488, 1527, 1894, 1995, 
1998; –difterisi 1998; –suyu 427; –
tüyleri 502; –yağı 305; –yumurtası/
yumurtaları 402, 739

tavuskuşu yumurtası 402
tay 1855
tayf-ı şems 529, 1123, 1132, 1921
tayfun 1106
tazayyuk; –-ı halfî 1179; –-ı kuddâmî 

1173
tâze; –bâdem 389; –fasulye 368; –

öküz yağı 400; –peynir/peynirler 
400, 401; –sebze 51, 531; –süt kay-
mağı 397; –üzüm 390, 538, 539

tebâşir 1945
tebdîl; –-i havâ 431, 945, 1117, 1136, 

1145, 1149, 1150, 1151, 1152, 
1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 
1158, 1159, 1160, 1161, 1756, 
1995; –-i hayât 1154; –-i iklîm 
1114, 1117; –-i mekân 516, 1149; 
–-i mekân 516; –-i mevkiʻ 492; –-i 
muhît 1154; –-i şerâit 1154, 1155

teberrüd 783, 921
tebeşir 400, 1226, 1411, 1811, 1944
tebevvül-i zülâl (şişlik) 244, 518, 522, 

736, 953, 1158, 1300, 1303, 1692
tebevvülât-ı zülâl 404
tebhîr 1088, 1454, 2088, 2089, 2090; 

–makinesi 829, 2090
tebhîrât 830
tebhîrhâne/tebhîrhâneler 109, 121, 

161, 451, 623, 835, 2154; –
ta‘lîmâtı 825

Tebhîrhâneler Nizâmnâme-i Hümâyû-
nu 109

tecârüb-i serîriye-i dâhiliye 83
tecdîd-i havâ 1118, 1121
teceddüd-i havâ 74
tecrîd 1808, 1971
tecrübî tedâvî 1958
tedâvî 1881; –bi'l-havâ 942; –bi'l-ineb 

(üzüm ile tedâvî) 390, 391, 525, 
539, 540; –bi'l-mâʼ (hidro-terapi) 
207, 211, 221, 557, 857; –bi'l-mâʼ 
koğuşları 942; –bi'l-Mâʼ Müessese-
si (Beyoğlu'nda) 2100; –bi'l-mesh 
222, 223, 224; –bi'l-Mesh tabîbi 
274; –bi'l-mesh tabîb-i mütehassısı 
875; –bi'l-mesh usûlü 222; –bi'z-
ziyâ usûlü 1921

tedâvîhâne/tedâvîhâneler 654, 857, 
858, 1315

Tedbîr-i Menzil 1753
tederrün 935
teehhül 1261, 1264, 1265, 1267, 1269, 

1270, 1319, 1520, 1660, 1663, 
1664, 1666, 1667, 1668, 1676, 
1765, 1848

teessür-i zâtî 1699, 1700
tefcîr 1412; –boruları 1417
tefellüs 370
tefrîd 1808
Teftîş Komisyonu 110
Teftîş-i İnsânî Komisyonu (Ser‘asker-

lik'de) 754, 757, 768; –Komisyonu 
a‘zâsı 1787; –reîsi 1784

Tegaddî-i Usûlî ve İktisadî 1753
tehevvür nevbeti 1526
teheyyüc-i asabî 2148
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tein 373
tekâ‘üd 1554
tekerlekli sandalye 945
Tekfurdağı 984, 1574, 2163; –Sancağı 

883
tekir 368; –balığı 410
teklîs 1672
tel; –cibinlik 1503; –dolâb 2030; –ka-

fes/kafesler 1503, 1507n27, 2030
telefon telleri 1813, 1893
Telemak Karnik Efendi (Foçatin Bele-

diye Tabîbi) 980
teleyyün; –-i dimâğ (beyin sulanması) 

890, 1732, 1733; –-i izâm 256
telgraf telleri 1813
telgrafhâne 851, 2143
telhîs 1169
Telhîs (İbn Rüşd'ün) 2041
teʼlîf-i âsâr-ı tıbbiye 1072
teʼlîfât 1172
telkîh (aşılama) 1482, 1741, 1922, 

1928, 1997, 2016, 2153; –-i cederî 
40, 339, 495, 835; –-i cederî ame-
liyâtı 85, 89, 91, 590, 592, 598, 
823, 2154; –-i cederî usûlü 143

Telkîhhâne 26, 89, 92, 473, 593, 598, 
622; –müdürü 987, 1586; –-i Şâhâ-
ne 109, 139, 140, 144, 451, 621, 
622, 843, 2066; –-i Şâhâne müdürü 
145, 263, 842, 1438; –-i Şâhâne 
müstahzarâtı 823

telkîn 327, 329, 330, 331, 332; –-i 
nevmî 329

telkînât-ı sıhhiye 1510
temâyül-i amûd-ı fekarî 257
temeddün 1095, 1406
Temps gazetesi 1776
temriye 188
ten 2055, 2061
tenâkus; –-ı kuvâ 1900; –-ı lifî 396
tenâsül 267, 302, 303, 304, 309, 311, 

313, 315, 316, 338, 339, 340, 381, 
519, 877, 937

tenâsül 1173, 1174, 1177, 1178, 1263, 
1264, 1267, 1268, 1269, 1271, 
1303, 1304, 1321, 1322, 1325, 
1326, 1329, 1330, 1332, 1335, 
1355, 1372, 1385, 1386, 1387, 
1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 
1393, 1394, 1395, 1437, 1483, 
1657, 1658, 1660, 1662, 1663, 
1847, 1848, 1996, 2005, 2046, 
2047; –bi-nefsihî 1214, 1343; –-i 
tav‘î 1343

Tenâsül (Besim Ömer'in) 25, 198, 471, 
775, 1024, 1630

tenbîhnâme 155
tencereler 719
tenebbüh 920
tenebbütât 1122
teneddüb 1889
teneddübât 1889
teneffüs 36, 37, 38, 39, 46, 48, 61, 72, 

76, 77, 196, 213, 230, 237, 246, 
258, 292, 318, 388, 391, 394, 395, 
412, 419, 481, 492, 493, 494, 500, 
501, 502, 509, 511, 512, 513, 514, 
517, 519, 527, 539, 549, 571, 572, 
634, 673, 700, 704, 705, 717, 727, 
728, 757, 781, 783, 788, 789, 791, 
804, 805, 840, 841, 872, 873, 915, 
917, 932, 938, 939, 940, 943, 957, 
959, 1097, 1099, 1100, 1109, 1111, 
1112, 1113, 1114, 1117, 1121, 
1130, 1131, 1135, 1136, 1137, 
1138, 1141, 1143, 1144, 1145, 
1187, 1189, 1255, 1315, 1325, 
1329, 1333, 1367, 1370, 1375, 
1378, 1396, 1397, 1400, 1423, 
1444, 1473, 1496, 1502, 1512, 
1538, 1646, 1803, 1804, 1812, 
1840, 1841, 1860, 1862, 1870, 
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1871, 1873, 1877, 1878, 1896, 
1897, 1898, 1906, 1907, 1909, 
1912, 1948, 1981, 2004, 2008, 
2010, 2044, 2058, 2059, 2151; –
boruları 1112; –hastalıkları 1135, 
1412, 1423; –koğuşları 160; –yol-
ları 1142; –-i âdîde 196n12

teneffüshâne 128, 160
teneke 1417
tenezzühgâh 1156, 1895
tenis 2050
tenkâr 41, 497, 1847
tenkıye 308, 340, 341, 424, 484, 510, 

538, 728, 763, 1244
Tenon Hastahânesi (Paris'de) 1055
tentürdiyod 245, 727, 1468, 1472, 

1915
tenya/tenyalar 394, 407, 412, 1039, 

1204, 1205, 1206, 1207, 1246; –
sürfeleri 410; –yumurtaları 905

Teogolos Efendi (Konya'ya bağlı Ak-
saray Beledî Tabîbi) 2171

tepe/tepeler 1154, 1410, 2014
Teplitz kaplıcası (Bohemya'da) 864
ter 333, 513, 533, 535, 544, 545, 703, 

804, 859, 873, 903, 917, 920, 921, 
922

ter 1107, 1112, 1118, 1125, 1126, 
1187, 1325, 1399, 1400, 1496, 
1497, 1512, 1717, 1853, 1863, 
1864, 1912, 1960, 2003, 2058, 
2059, 2062; –bezleri 1397, 1512; –
damlacıkları 1397; –delikleri 1398; 
–döşeği 303, 352

terâküm-i dem 519
terâkümât-ı demeviye 73, 518
terâzî/terâzîler 1377, 1822
terbiye 696, 697, 1839; –-i akliye 

2002; –-i bedeniye 2002; –-i rûhiye 
2002

terceme 1171

Terci, Mösyö (İtalyan doktor) 1502
tere 376, 1038; –usâresi 376
terementi 905; –rûhu 333
tereotu 368
tereyağ/tereyağı 194, 374, 398, 399, 

400, 429, 838, 942, 946, 1216, 
1357, 1483, 1696, 1844, 1864, 
1883, 2082; –artığı 1696; –sütü 
1696

terkîb 1885, 2105, 2107
terkîbât 1945
Terkos 413; –Gölü 632; –suyu/suları 

124, 632, 633, 1036
terleme 2061
terlemek 54, 535, 1981
termometre 334, 1402
ternöv köpekleri 733
Tersâne-i Âmire Hastahânesi 578
tersine çapraz / ceinture à rebours 

(Güleşte bir oyun) 966, 967
tertîbler 2102
terziler 1902
terzilik 1074, 1075
tesakkub-ı em‘â 360
tesâvî-i leyl ü nehâr 478
tesellî 61, 332
tesemmüm 245, 269, 272, 274, 278, 

320, 386, 389, 403, 406, 412, 730, 
731, 738, 776, 909, 1112, 1360, 
1361, 1451, 1494, 1499, 1518, 
1519, 1969, 1972; –-i küûlî, bkz. 
alkolizm

tesemmümât 245, 372, 404, 412, 
1232, 1493, 1694

tesettür 73, 2051, 2057
teshîn 718, 719
teskere 1678
teskereci 1084
teskîn-i veca‘ 50, 530
tesmîm 1563
Tesner?!, Dr. 1701
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testereler 1974
testiler 1399, 1496
Testut (Meşhûr müşerrih) 1368
teşemmüs (humret-i şemsiye) 50, 51, 

530, 531, 532, 1125, 1126, 1983
teşennüc/teşennücler 513, 1164, 1203, 

1207, 1335, 1497, 1526, 1538, 
2096, 2131; –nevbeti 1315

teşennücât 1317
teşhîs 582, 670, 726, 811, 828, 829, 

830, 912, 951, 960, 1518, 1519, 
1532, 1553, 1686, 1746, 2032, 
2122; –ve Tedâvî-i Elektrikî Şu‘be-
si 597; –-i emrâz 82

teşrîh 83, 90, 563, 584, 595, 713, 
1341, 1342, 1760, 1765, 2009, 
2014, 2096; –dersi 2014, 2069; 
–fenni 167; –imtihânı 44; –mu‘al-
limi 209; –mu‘allimliği 83, 583; 
–-i marazî 1289, 1342, 1979, 2007, 
2008; –-i marazî dersi 105, 610; 
–-i marazî fenni 1959; –-i marazî 
mu‘allim mu‘âvini 224, 274, 875; 
–-i marazî mu‘allim mu‘âvinliği 
1547; –-i marazî mu‘allimi 145, 
263, 842; –-i marazî mu‘allimliği 
1343, 2007; –-i meyyit 1234; –-i 
nâhiyevî 597

teşrîhât-ı tıbbiye 2139
teşrîhhâne 128, 628, 1063, 2014
Teşrîh-i Marazî (Ahmed Hilmi Pa-

şa'nın) 606, 618
Teşrîh-i Tavsîfî (Mazhar Paşa'nın) 192, 

193, 209, 755
Teşrîh-i Topoğrafî (Prof. P. Tillaux'nun 

kitâbı) 2014
tetanos/tetanoz 670; –mikrobu 1937
tevebbül-i zülâl illeti 245
teverrüm 700, 948, 950, 1747, 1851, 

1859, 1860, 1861, 2000
tevessü‘;–-i mi‘de 1199, 1232; –-i ev-

ride 1734; –-i hadeka 1981
tevettür-i şerâyîn 2032
Tevfik Ali Efendi (Canik'de Merkez 

Belediye Tabîbi) 983
Tevfik Daniş Bey/Beyefendi (Mekte-

b-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne'de 
Fransızca Mu‘allimi) 104; (Mekte-
b-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne'de 
Fransızca Mu‘allimi) 617

Tevfik Efendi (Suriye'de Merkez Bele-
dî Hastahânesi Tabîbi) 988

Tevfik Efendi, Yüzbaşı (Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şâhâne'de Emrâz ve Serî-
riyât-ı Ayniye Mu‘allim Mu‘âvini) 
97, 610

Tevfik Hasan Efendi (Mekteb-i Tıb-
biye-i Şâhâne Mu‘âyenehânesi'ne 
devâm eden etıbbâdan) 98, 611

Tevfik İsmail Bey/Efendi (Gebze Be-
ledî Tabîbi) 1589, 2161

Tevfik Mehmed Efendi (Beyrut Mer-
kez Beledî Tabîbi) 1587

Tevfik Timur Efendi (Selanik Merkez 
Tabîb-i Evveli) 985; (Selanik Mer-
kezi Tabîb-i Sânîsi) 1575 2163

Tevfik Vacid Beyefendi, Mîralây 
(İkinci Dâire'ye meʼmûr hıfzıssıhha 
müfettişi) 975, 1572; (Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şâhâne'de Müfredât-ı 
Tıb ve Fenn-i Tedâvî Mu‘allimi) 
96, 148, 210, 246, 609, 759, 1286, 
1791; (Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâ-
ne'ye bağlı Hıfzıssıhha müfettişle-
rinden) 2160

Tevhide Hanım (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Mu‘âyenehânesi'nde kâbi-
le) 99, 611

tevlîd 1395
Tevrât 1965
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tez 1235, 2136; –varakası 1235
tezek 1413
Theodora (Bizans İmparatoru Birinci 

Justinyen'in zevcesi) 853
Thucydides (Yunanlı tarihçi) 798
Thuillier (Pasteur'ün şâkirdânından) 

1529
tıb 88, 90, 102, 103, 146, 168, 172, 

173, 183, 184, 185, 222, 229, 230, 
232, 235, 236, 237, 239, 245, 275, 
280, 281, 298, 307, 308, 317, 335, 
345, 346, 363, 382, 383, 385, 396, 
426, 473, 484, 485, 491, 494, 505, 
542, 551, 578, 579, 580, 582, 583, 
585, 587, 592, 595, 597, 613, 620, 
622, 627, 628, 629, 630, 656, 662, 
664, 668, 670, 671, 672, 674, 709, 
711, 729, 746, 748, 753, 767, 785, 
797, 809, 810, 813, 814, 840, 876, 
948, 951, 1067, 1071, 1159, 1166, 
1167, 1168, 1170, 1174, 1175, 
1177, 1180, 1198, 1213, 1228, 
1234, 1248, 1255, 1289, 1296, 
1318, 1320, 1341, 1342, 1346, 
1358, 1377, 1395, 1427, 1429, 
1431, 1432, 1466, 1480, 1508, 
1509, 1517, 1520, 1528, 1549, 
1550, 1553, 1560, 1564, 1565, 
1695, 1697, 1734, 1747, 1757, 
1759, 1760, 1761, 1762, 1766, 
1768, 1772, 1814, 1880, 1881, 
1914, 1919, 1922, 1923, 1931, 
1933, 1945, 1969, 1971, 1975, 
1979, 2007, 2008, 2013, 2015, 
2040, 2042, 2075, 2096, 2113, 
2125, 2129, 2132, 2133, 2135, 
2136, 2142, 2146; –Akademisi 
(Fransa'da) 312; –Akademisi a‘zâ-
sı 1735, 1814, 1836, 1837, 1868; 
–Dârülfünûnu 1554; –Encümen-i 
Dânişi 919; –fenni 164; –kânûnu 

1070; –Kânûnu 597, 618, 936; –
Kânûnu dersi 97, 106; –Kânûnu 
muʻallimi 758; –kitâbları 236; –
kongresi 1344; –kütübü 241, 318; 
–lisânı 1072; –lugâtı 205; –mü-
ellifîni 1072; –müntesibîni 1072, 
1564; –resâili 318; –san‘atı 65, 
553; –talebesi 103, 615, 670; –târî-
hi 233, 234, 235; –tullâbı 2014; –-ı 
kadîm 234; –-ı Osmanî 606

tıbbî 428, 1276, 1307; –âlât 181; –âsâr 
1068; –edevât 230; –riyâzet 218

Tıbbiye 684, 696, 1771; –Nezâreti 
607; –-i Askeriye 101, 613; –-i 
Mülkiye 178, 721; –-i Mülkiye 
a‘zâsı 264, 841; –-i Mülkiye-i 
Şâhâne 102, 614; –-i Şâhâne 91, 
581, 596, 598, 628

Tıbhâne 81, 82, 580, 581, 602; –-i 
Âmire 80, 577, 578, 579, 599

tıhâl 1891, 1960
tıkanma 2004
tılâ 137, 403, 428, 1916, 1942
tılsım 814, 1469
tımâr 138, 322, 386, 389, 404, 651, 

712, 959, 1176, 1178, 1179, 1180, 
1306, 1307, 1328, 1455, 1563, 
1772, 1774, 1779, 2086; –bağı 
1531; –takımları 1306

tımârcı/tımârcılar 655, 1779n11
tımârcılık 89, 164, 594, 595
Tımârhâne 159
tıpa 1825, 2048
tırâş 534, 778
tırnak/tırnaklar 253, 310, 321, 322, 

323, 324, 2076; –batması 323, 324; 
–fırçaları 310, 311; –hallâlları 2114

tırpan (güleşde bir oyun) 965, 967, 
968

tırtıllar 1883
ticâret 718, 1759, 1883, 2058
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tifo (karahummâ) 1874
tifo 77, 261, 288, 413, 481, 636, 687, 

712, 1077, 1478, 1480, 1483, 1874, 
1959; –hastalığı 413; –vefeyâtı 
1475

tifolu 1812
tiftik/tiftikler 176, 323, 650, 779
tifüs 828
Tih sahrâsı 1942
Tikveş Kazâsı; –Beledî tabîbi 985; 

Belediye tabîbi 1575, 2165
Tilikâ (Tabîbe) 1367
tilki/tilkiler 1527, 1537, 1884
Tillaux, Mu‘allim Prof. P. 2013, 2014, 

2015
Times nehri (Londra'da) 803
timol 75, 575, 2048, 2074
Timoleon Paskal Efendi (Çorlu Beledî 

Tabîbi) 1574, 2163; (Tavas Beledî 
Tabîbi) 1581

timsah 934
Tiran; –Beledî tabîbi 2167; –Kazâsı 

Beledî tabîbi 986
Tire; –Belediye tabîbi 980; –Kazâsı 

Beledî tabîbi 1580, 2173
Tirebolu Belediye tabîbi 983, 1585
tirid 372, 761, 1710, 1844
tiryâk 234, 579, 814, 961, 1259, 1945
tiryâki 276, 277, 1361
Tiryaki Çarşısı (İstanbul Süleymani-

ye'de) 80, 577
tiryâkilik 332
Tissier (Cerrâh) 1312
titreme 79, 333, 513, 514, 517, 521, 

545, 724, 803, 807, 1117, 1495, 
1563, 1912, 1960

tiyatro/tiyatrolar 293, 425, 924, 938, 
943, 1121, 1160, 1251, 1737, 1876, 
1877, 1955, 2044, 2145; –esvâbı 
2056; –kapısı 1112; –kitâbı 727; –
sahneleri 2122

tîz-âb 2105
Todoraki Bey, Mîralây (Şehremâneti 

Dokuzuncu Dâire Heyʼet-i Sıhhi-
yesi'nden) 152, 972

Todoraki Gavrilidi Efendi (Merzifon 
Beledî Tabîbi) 982

Todoraki Petropulo Efendi (Tokad 
Merkez Beledî Tabîbi) 982, 1584

Todori Gavrilidi Efendi (Gemlik 
Kazâsı Beledî Tabîbi) 1577, 2168

Todori Mihal Efendi (Tirebolu Beledi-
ye Tabîbi) 983, 1585

tok 1198
Tokad 982, 1584
Tokadlı 1068; –tabîb 1171
toksin/toksinler 130, 131, 636, 814, 

1508, 1739, 1986; –zerki 132
Tokyo 1772; –Dârülfünûn-ı Tıbbîsi 

1776
Tomaknas Efendi (Bayındır Kazâsı 

Beledî Tabîbi) 980, 1580, 2173
tombulluk 2049
Tondor?!, Dr. 1686n4, 1808n14, 

1836n16
tonfşit kalsiyum 253
Tonkin (Vietnam'da) 322, 1495, 1530, 

1962, 1987
top 1849; –oyunu 2050
topal 952
Tophane (İstanbul'da) 109, 162, 602, 

623, 835, 1044, 1632
Tophâne-i Âmire Hastahânesi 578
Tophanelioğlu (İstanbul'da) 162
Topkapı Hastahânesi tabîbi 579
Topper (Cerrâh) 1312
toprak testiler 1399
Toptaşı Bîmârhânesi 160
topuk 1961
Torasi, Madam (Mekteb-i Tıbbiye-i 

Şâhâne Mu‘âyenehânesi'ne devâm 
eden kâbileden) 99
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Tourrette, Dr. 1924
Torfura?! (Hekîm) 488
Torkomyan, Dr. 1753
torpil 1774
Tortum 1584
Toska Arnavudları 893
Tosya Belediye tabîbi 981, 1583, 2177
Tuchard, Mösyö (Paris'de dişçi) 919
Toulon (Fransa'da) 222
Toulouse (Fransa'da) 936; –Dârülfünû-

nu Hıfz-ı Sıhhat mu‘allimi 1366
Toulouse, Dr. 1491
toxine diphtérique 129, 130
toygar 368
toykuşu 368
Toyran Kazâsı; –Beledî tabîbi 985; –

Belediye tabîbi 1575, 2165
toz kasırgaları 1109
tozluk 901
tozşeker 287
tönbeki 237
Trablus sarılı külâhlar 901
Trablusgarb 807, 885, 1636; –Vilâyeti 

393, 888, 989, 1587
Trablusşam (Beyrut'da) 989, 1587
Trabzon (Kıyâfet-i mahalliyemizden) 

2052
Trabzon 886; –Sıhhiye müfettişi 1521, 

2173; –Vilâyeti 888, 983, 1585
trampeta 934
tramvay 938, 948, 1435, 1896
Transval 661
trapezler 1908
tren 1103
treponema; –pallida 1994; –pallidum 

1993
Treves, Sir Frederick (İngiltere kra-

lının cerrâhı, Londra Hastahânesi 
Cerrâh Müşâviri) 1840

Triandéfilidès, Dr. (Etıbbâ-yı müvelli-
deden) 196, 772, 1319, 1855

triko 349, 358
trikosefal 1038; –sürfeleri 1039
trişin 410, 557, 1207; –yumurtaları 

905, 1207
Triyeste 812
Trondheim (Norveç'de) 1964
tropakokain 1980
tropeolin 846
Trousseau (Tabîb) 360, 399, 415, 

2136, 2137, 2138, 2140, 2143, 
2145, 2147, 2148, 2149, 2150

Tuarekler 1883
Tuberculosis (Almanya'da neşredilen) 

1740
tufeylât 37, 407, 811, 813, 1425, 2022; 

–-ı hayvâniye 1038, 1812; –-ı ma-
raziye 1124; –-ı muzırra 412; –-ı 
nebâtiye 1812

tufeylî 1246; –hayvânlar 1207; –man-
tarlar 1137; –nebât 2024

tufeyller 1401
Tuffier (Cerrâh) 1228, 1229; (Seratân 

Mütehassısı) 1891; (Röntgen şu‘â‘ı 
hakkında tedkîklerde bulunan) 
1889

tufûliyet 1847
tuğla/tuğlalar 945, 1411, 1414, 1415, 

1416, 1418; –kemerler 1066; –par-
çaları 1413, 1488

tuğyân-ı dem 1727, 1732
tuhme 39, 385, 495; –-i mi‘deviye 

1232
tûl; –-i hayât 1231; –-i müddet 48, 

217, 379, 1492; –-i ömr 1218, 
1230, 1378, 1942, 2082, 2085

tulumba 644, 1235, 1918, 1919
tulumbacı/tulumbacılar 1163, 1164, 

1235; –tûl-i ömür efrâdı 1235
Tulumbacıbaşı Konağı (Şehzadeba-

şı'nda Acemoğlukolluğu'nda) 80, 
577
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Tuna nehri 1507n27, 1689
Tunus 1530
Tur Tahaffuzhânesi 625, 2017, 2019
turb 368, 377
turfanda 53, 534
turna balığı 368, 410, 411; –fırtınası 

479
turp 1223
turşu/turşular 369, 1200
turta 837
turunç 385, 2087; –râyihâsı 1943
Tus (Horasan civârında) 1669
tûtiyâ çiçeği 846
tutkal (jelatin) 1944, 1945; –suyu 

1728
tutya 253; –mürekkebâtı 1419
tuvalet; –eşyâsı 1459; –merhemleri 

2048; –odası 2146, 2147; –suları 
1847; –takımları 1459

tuyûr 62; –-ı mâiye 1956
tuz/tuzlar 274, 288, 361, 377, 378, 

381, 386, 393, 397, 399, 401, 403, 
708, 761, 838, 873, 946, 1185, 
1186, 1209, 1328, 1450, 1483, 
1689, 1692, 1741, 1823, 1826, 
1883, 1912, 2124

tuzlu 379, 400; –balgam/balgamlar 
365, 1699, 1700; –peynirler 401; 
–salamura peyniri/peynirleri 400, 
401; –salamuralı 410; –su 1863

tuzrûhu 546, 812, 1141, 1196, 1448
tüberkülin 144, 622, 949, 1740, 1741, 

1742
tüberkülin şırıngası 1744
tüccâr bezleri 1455
tüffâh 388
tükürme 1863
tükürmek 940
tükürük 369, 370, 372, 385, 412, 564, 

634, 908, 1433, 1939; –hokkası/
hokkaları 820, 938, 940, 943, 948, 

1433, 1434, 1456, 1863, 1896
tülbend 337, 348, 349, 352, 353, 354, 

356; –parçaları 2076
tüneller 1811
türbe 136
Türck (Viyana Emrâz-ı Asabiye 

muʻallimîninden) 2122
Türk/Türkler 215, 895, 964, 1056, 

1167, 1695, 1717; –güleşi 218, 
219, 220, 963, 965, 967, 968; 
–oyunu 965; –pehlivanları 219; –
usûlü 966, 967

Türkçe 177, 586, 587, 589, 602, 
612, 613, 718, 1068, 1171, 1391, 
1463n24, 1547, 1548, 2096; –
Muhâsebe müdürü 2160

Türkî eş‘âr ve âsâr 1170
Türkistan; –ahâlîsi 1966; –kırları 1695
Türkiye 272
Türkmen haymeleri 1689
tütsü/tütsüler 233, 811, 814, 1506
tütün 50, 211, 237, 268, 269, 270, 271, 

272, 273, 275, 277, 278, 297, 530, 
721, 745, 751, 912, 1055, 1058, 
1359, 1732, 1836; –dumanı 1948; 
–mazarrâtı 750; –sarfiyâtı 749; –
tiryâkiliği 332; –tiryâkisi 278

Tütün (Besim Ömer'in) 25, 471, 775, 
1024, 1630

Tütünün Fransa Edebiyâtına Suver-i 
Te’sîri (Dr. Fleury'nin) 277

Tütünün Sûisti‘mâli Aleyhindeki Mec-
lis reîsi 270

Tütünün Sûistiʻmâline Karşı 272n15
tüveycât 1122; –-ı ezhâr 1983
tüy 502; –şilte 703; –ürpermesi 513

U
uçuklar 1496
uçukluk 1827
uçurtma 926, 1849
ûd ağacı 2074
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ufûnet 1179, 1193, 1240, 1244, 1245; 
–mikrobları 1563; –-i dem 1704; 
–-i dem-i nifâsî 311; –-i demevî 
807; –-i nezfî 807

uğultu 268
ukadât; –-ı lenfâiye 1926; –-ı lenfevi-

ye 1886
ukalâ dümbeleği hastabakıcılar 2071
ukde 1994; –-i lenfeviye 803, 808
ukm 518, 842, 845, 877
Ukm ve Anânet (Besim Ömer'in) 25, 

198, 471, 774, 1024, 1630
Uluborlu Belediye tabîbi 978
Ulûm; –ve Fünûn Akademiyası 74, 

574; –-ı âliye 101, 599, 613, 614, 
1168; –-ı âliye tahsîli 102; –-ı 
Âliye-i İctimâʻiye Mektebi Müdü-
riyeti (Paris'de) 1868; –-ı felsefiye 
1169; –-ı hikemiye 103, 603, 614; 
–-ı ibtidâiye 1759; –-ı İslâmiye 
2039; –-ı ispençiyâriye 82, 162, 
582; –-ı mâ-ba‘di't-tabî‘iye 1169; 
–-ı riyâziye 613, 1757, 2032; –-ı 
tabî‘iye 588, 1558, 1564, 1759; –-ı 
tabîʻiye-i efrenciye 588; –-ı tıbbiye 
587, 588, 627, 1547, 1765, 1879

umacılar 766
Umûm; –Erkân-ı Harbiye Dâiresi 

607; –Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâne 
nâzır-ı sânîsi 607; –Mekâtib-i As-
keriye-i Şâhâne Nezâret-i Celîlesi 
94, 599, 606, 2069; –Mekâtib-i 
İ‘dâdiye 25, 471

umûmhâneler 153, 972, 1570, 2158
Umûr; –-ı adliye-i tıbbiye 1070; –-ı 

Nâfi‘a Nezâreti 602; –-ı Tıbbiye 
Nezâreti 606; –-ı Tıbbiye-i Mülki-
ye Nezâreti 147; –-ı Tıbbiye-i Mül-
kiye Nezâret-i Umûmiyesi 124

un 320, 371, 338, 369, 370, 371, 400, 
586, 1935, 1944, 1945

Unkapanı (İstanbul'da) 990

unk 877; –-ı rahm 518, 1387, 1388, 
1394

unnâb 394
ur/urlar 807, 912, 939, 1040, 1388, 

1885, 1977, 1988
uran (filiz-i ma‘denî) 2092
uranyum 2092
Urbain (Fransız hekîm) 1101
Urfa 988, 1670; –Encümen-i Dânişi 

1670; –Mektebi 1670
Urfé (Hukemâ-i mütekaddimeden) 

924
Urineo, Mösyö (Kimyâger) 1471
urologie 1516
urvâ’ 333
usârât 408; –-ı hâzıme 1191, 1201; –-ı 

hazmiye 360
usâre 286, 363, 385, 387, 394, 564, 

921, 1196, 1198, 1200, 1201, 1202, 
1358, 1511; –-i hâzıme 1233; –-i 
hâzımiye 1200; –-i mi‘âiye 1200; 
–-i mi‘deviye 1196, 1199, 1200, 
1202, 1205; –-i mi‘diye 870

uskumru 368, 411
usret 877; –-i belʻ 960; –-i hazm 415, 

525; –-i tams 522, 877; –-i tams-ı 
asabî 877; –-i teneffüs 806; –-i 
tevlîd 1269

Ustrumca Kazâsı; –Beledî tabîbi 985; 
–Belediye tabîbi 1575, 2165

ustunç takımı 436, 663
ustura/usturalar 352, 820, 822, 1176, 

1451, 1459
usûl; –-i dâfiʻu't-ta‘affün 648, 650, 

651, 669; –-i defʻu't-ta‘affün 810, 
811, 949, 961; –-i Kar ve Isgâ 
Şu‘besi 597; –-i muzâdd-ı taʻaf-
fün 664; –-i müstahsene-i nezâfet 
(def‘u't-taʻaffün) 951; –-i tedâvî 
bi'l-mâʼ 519, 872, 877; –-i tertîb-i 
edviye 83

Usûl-i Darb-ı bi'l-Yed ve Sem‘-i 
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bi'l-Vâsıta (Dr. Bernard'ın) 82, 582
Usûl-i Teşhîs-i Emrâz (Ferîk Feyzullah 

Paşa'nın tercümesi) 168, 695
Uşak; –Beledî tabîbi 1578, 2170; –ta-

bîbi 977
uyku 292, 293, 294, 295, 298, 299, 

327, 380, 645, 675, 768, 1714, 
1797, 1801, 1802, 1841, 1863, 
1978, 2005, 2073, 2077

uykusuzluk 1483, 296, 297, 298, 299, 
332, 379, 735, 736, 763, 779, 803

uyluk/uyluklar 1353, 1540, 2036, 
2050, 2052; –büyük damarı 665; –
damarı 653, 1727; –kemiği/kemik-
leri 167, 172, 1674, 1677

uyûn-ı muhtelice 50, 531
uyuşukluk 269, 780, 1948, 1967
uyuz böceği 1400, 1401; –hastalığı 

55n5, 1401, 2000

Ü
Üçüncü; –Dâire 148; –Dâire Heyʼet-i 

Sıhhiyesi 151; –Dâire-i Belediye 
(İstanbul'da) 882; –Dâire-i Beledi-
ye Heyʼet-i Sıhhiyesi 1569, 2157; 
–Ordu 1561; –Ordu umûr-ı sıhhi-
yesi 1561

üdebâ 486, 493, 571, 1982, 1991
üfürme (üfürükçülerin yaptıklarından) 

2075
üfürükçü/üfürükçüler 961, 1468, 1716, 

1789, 1790; –ağa 1468
Ülgün Hastahânesi 733
Ümidburnu 1495
ümmü'd-dem 259, 1731, 1229
Ünye Beledî tabîbi 1585
üre 199, 1512, 1515
üremi hastalığı 397
Ürgüb; –Belediye tabîbi 978; –Beledî 

tabîbi 2171
ürperme 513, 932

üskûfler 2057
Üsküb 1464, 1465, 1468; ; –muhâbir-i 

edîbi 1469
Üsküdar 109, 135, 136, 160, 162, 623, 

632, 785, 835, 990, 1063, 1159; 
–-Kadıköy Su Kumpanyası 1036

üsrüb 190
üstâdiyet 82, 582
üstâz 165
üstübeç 846
üstübeçli tahtalar 371
üşüme 513, 517, 1714, 1774
üşütme 78, 544, 545
üzeyn (kulakçık) 1723
üzniye ve hancereviye 614
üzüm/üzümler 368, 390, 391, 433, 

525, 529, 538, 539, 540, 1052, 
1193, 1567, 1718, 1845, 2087; –
salkımları 1486; –suyu 1047

Üzüm ve Üzüm ile Tedâvî (Besim 
Ömer'in) 25, 198, 391n30, 471, 
540n5, 1024, 1630, 2087n30

üzümşekeri 286, 1191

V
vâ‘iz 2056
vâdî/vâdîler 549, 860, 862, 1146, 1893
Vadiyü'l-Acem (Suriye'de) 988; –

Kazâsı Belediye tabîbi 1587
Vafyadis, Dr. (Yunan Sefîr Vekîli, 

Meclis-i Umûr-ı Sıhhiye'ye devâm 
eden düvel-i ecnebiye meʼmûru) 
155, 973, 1571

Vagon?!, Tabîb Istel 1887
vâhalar 1151, 1893
Vahan Bey/Beyefendi, Mîralây 611; 

(Hıfzıssıhha Müfettişi) 148, 975; 
(Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Serîriyât-ı Mütenevvi‘a-i Dâhi-
liye Mu‘allim Mu‘âvini) 97, 98, 
170, 610, 611, 697; (Şehremâneti 
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Dördüncü Dâire Heyʼet-i Sıhhiyesi 
Reîsi) 151, 971

Vahîd Bey (Mekteb-i Tıbbiye-i Mülki-
ye-i Şâhâne'de Kitâbet Mu‘allimi) 
104, 617

vâhid-i nârî 2095
vahşî/vahşîler 273, 766, 889, 890, 891, 

892, 1349, 1882; –akvâm 1349
vahz bi'n-nüfûz 808
vakʻanüvîs 586, 852
vakıf 1073
Val-de-Grâce Mekteb-i Tıbbiye-i As-

keriyesi (Fransa'da) 1557
valeriyanlar 1095
Vâlide; –Hammâmı (Yalova dağ ham-

mâmında) 851, 856, 861; –Sultân 
855

Vallaury, Mösyö (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne mi‘mârlarından) 1066

Vallen?! (Sıhhiyûndan) 1445
vals 892, 893, 902, 2010
Vals ma‘den suyu 1337
Vamık Efendi (Altıncı Dâire-i Beledi-

ye'de umûmhânelere meʼmûr tabîb-
lerden) 2158

vampirler 766
Van; –Sıhhiye müfettişi 1524; –Vilâ-

yeti 983
vanilya 379, 380, 397
Vanlı 894
vantilatör 946
Vanzaknova (Mekteb-i Tıbbiye'de 

muʻallim) 83
vapur/vapurlar 943, 1896, 2017, 2020, 

2026, 2088, 2089; –dumanları 1141
varek yosunu 1841
Variot, Dr. 1825, 1924
variyole (çiçek hastalığı) 141
Vartanas Kirkor Efendi (Geyve Kazâsı 

Beledî Tabîbi) 989, 1588
Vâsıf (Müellif) 1139

Vasil Dimitri Efendi (Ilgın Kazâsı Be-
ledî Tabîbî) 2171

Vasil Efendi, Binbaşı (Mekteb-i Tıb-
biye-i Şâhâne'de Kimyâ-yı Gayr-ı 
Uzvî Mu‘allimi) 608

Vasil el-Müeyyed Efendi (Şam Mek-
teb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhânesi 
Muhâsebe Meʼmûru) 2161

Vasil Kiryako Efendi (Menteşe'de 
Mekri Belediye Tabîbi) 980, 1581, 
2176

Vasil Naum Bey/Efendi, Binbaşı 
(Cem‘iyet-i Tıbbiye-i Mülkiye 
A‘zâsı) 147; (Meclis-i Tıbbiye-i 
Mülkiye'de görevli) 974, 1571; 
(Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Kimyâ-yı Gayr-ı Uzvî Mu‘allimi) 
95; (Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Kimyâ-yı Ma‘denî Mu‘allim-i Ev-
veli) 284, 899, 1467, 2104

Vasilaki Efendi (Ankara'da Merkez 
Belediye Tabîbi) 979, 1579, 2172

vatan-ı aslî 2013
Vatikan kütübhâneleri 1670
Vauvillé, Octave 278
Vaux-de-Cernay (Fransa'da) 1737
vaz‘-ı haml 307, 309, 310, 341, 1270, 

1319, 1835
vazelin 310, 1328, 1333, 1913
Vazpare?!, Anbero (Fransız Cerrâh) 

2129
vebâ 695, 729, 792, 793, 794, 795, 

797, 798, 800, 801, 802, 803, 804, 
805, 806, 807, 808, 809, 810, 813, 
814, 815, 816, 818, 825, 827, 828, 
906, 1077, 1079, 1345, 1346, 1350, 
1770, 1805, 1917, 1963, 1997, 
2022, 2088, 2090, 2132; –aşısı 
813; –basili/basilleri 792, 800, 
802, 814, 816; –hastalığı 1346, 
1996; –mikrobu 801, 803, 1078, 



2358

1996; –serumu 813, 816; –Serumu 
Ameliyâthânesi (İstanbul Şişli'de) 
624; –-i bakarî 124; –-i bakarî has-
talığı 134; –-i bakarî illeti 132; –-i 
bakarî serumu 128, 132, 134, 624; 
–-yı bakarî 132; –-yı bakarî serumu 
133; –-yı riʼevî 805

Vebâ, Tâ‘ûn (Besim Ömer'in) 471, 
775, 1024, 1997n25, 2017n27

veca‘ 340, 920, 1239, 1915, 1916, 
1975, 1976, 1978, 1980, 1982, 
1987; –-i cenb 806

vech 1247
Vefât-ı Meryem yortusu (Frenklerin) 

523
Vekâyiʻ-i Tıbbiye (tıbbî varaka) 585, 

586
velospid 217, 1906
Vended?!, Hervilli (Alman ahâlîsin-

den, cüce) 1962
Venedik 1109; –625, 810; –Konferansı 

810; –Kütübhânesi 2042
Venüs 1370; –heykeli (Louvre Müze-

si'nde) 247
Verâset, Meme Verme (Besim Ömer'in) 

198, 775
verem/veremler 38, 79, 139, 202, 207, 

246, 288, 365, 376, 397, 415, 491, 
494, 501, 502, 512, 522, 545, 565, 
670, 722, 725, 730, 736, 738, 794, 
829, 832, 833, 935, 936, 938, 939, 
940, 941, 944, 948, 949, 950, 1050, 
1053, 1056, 1073, 1096, 1103, 
1112, 1118, 1124, 1135, 1139, 
1142, 1144, 1152, 1194, 1266, 
1267, 1268, 1269, 1296, 1299, 
1306, 1358, 1367, 1370, 1377, 
1408, 1412, 1421, 1423, 1433, 
1447, 1452, 1461, 1466, 1483, 
1499, 1508, 1509, 1510, 1646, 
1648, 1661, 1691, 1694, 1735, 

1739, 1740, 1742, 1743, 1744, 
1745, 1746, 1747, 1749, 1750, 
1753, 1754, 1755, 1803, 1815, 
1816, 1850, 1853, 1854, 1857, 
1858, 1863, 1865, 1875, 1876, 
1880, 1885, 1889, 1891, 1921, 
1939, 1968, 1970, 1989, 1990, 
1998, 2097, 2130, 2132, 2133; –
basili/basilleri 407, 948, 950, 1739, 
1740, 1741, 1936, 1997, 2000; 
–bürkânları 1157; –döşeği 1861; 
–habbecikleri 1313, 1742; –has-
tahânesi 1737; –hastalığı 144, 322, 
622, 950, 1876; –ilâcı 1734, 1739, 
1744; –kongresi/kongreleri 947, 
1735, 1744, 2132; –kongresi a‘zâsı 
1736; –madalyası 1738; –mikrobu/
mikrobları 905, 937, 938, 939, 941, 
948, 1142, 1204, 1447, 1739, 1741, 
1745, 1851, 1857, 1858; –müesse-
seleri 1737; –Müzesi 1734; –sergisi 
1736, 1738; –tohumları 1486; –-i 
adalî 256; –-i afelî 1886, 1887, 
1889, 1890, 1926, 1927; –-i azm 
256; –-i bakarî 1308; –-i bakarî 
aşısı 1739; –-i beşerî 1308; –-i cild 
1998; –-i habîs 1885, 1886, 1922; 
–-i lenfâvî 1890; –-i lenfevî-i afelî 
1886, 1926, 1927; –-i lîfî-i rahm 
1386; –-i mi‘dî 912; –-i unk 1887; 
–-i zamkî 256

Verem Kâbil-i Şifâdır (Dr. Kilisli Rı-
fat'ın) 1861n22, 2130n34

veremhâneler 1747
veremli/veremliler 269, 1118, 1340, 

1377, 1422, 1456, 1694, 1862, 
1863, 1864, 1875, 1896, 1933; –
ahşâ 2000

veremlilik 1101, 1124
vergi 741, 1296, 1750
verîd/verîdler 1179, 1724, 1726, 1727, 
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1729, 1733; –-i bâb 672; –-i tah-
te't-terkova 1201

vermut 733, 1056, 1990
verniler 1946
Vetaza?! (Avusturyalı pehlivan) 220
veter 1528, 1902
Vezîr Hânı (İstanbul'da) 164; 166, 173
Vezneciler (İstanbul Şehzadebaşı'nda) 

990, 1074, 1075
Vezüv yanardağı 1109
Vichy (Fransa'da miyâh-ı ma‘deniye) 

520; –suyu 1483
Viktor Bey/Efendi, Binbaşı (Bahriye 

tabîblerinden) 764, 1302, 1798
vilâdet/vilâdetler 314, 315, 321, 342, 

356, 359, 1300, 1318, 1322, 1324, 
1326, 1328, 1329, 1330, 1332, 
1334, 1390, 1441; –sancısı 313

vilâdethâne 26, 90, 306, 307, 308, 
473, 952, 1437, 1438, 1440, 1442, 
1519, 1820, 1821, 1825, 1827, 
1833, 1834

vilâdiyûn 1440, 1441
Villemin, Dr. (Paris'de verem hasta-

lığının sirâyet ü intikâlini ilk defa 
olmak üzere bir sûret-i tecrübiyede 
isbâta muvaffak olan) 2132

Villeneuve, Hureau de (Fransız dok-
tor) 1218

Villette Câddesi tulumbacıları (Pa-
ris'de) 1163

Violi, Dr. (Galata'da Saint George 
Hastahânesi Sertabîbi) 256, 834, 
1431, 1970

Virchow, Rudolf (Mu‘allim) 1340, 
1341, 1342, 1343, 1344

Virchow's Archives mecmû‘a-i ilmiye-
si 1342

virüs 132, 133, 134, 142, 143, 144, 
145, 906, 1232, 1526, 1527, 1528, 
1529, 1530, 1531, 1538, 1539, 

1540, 1543, 1868, 1991, 1992, 
1994; –istihzârı 134

viski 1162, 1765
vişne şurûbu 541
Vitalis Efendi, Müfettiş Dr. (Şehremâ-

neti'nde Heyʼet-i Sıhhiye A‘zâsı) 
150, 154

Viyana 82, 581, 587, 624, 625, 805, 
810, 1066, 1409, 1713, 1891, 2131; 
–Dârülfünûn-ı Tıbbîsi 587; –Em-
râz-ı Asabiye muʻallimîni 2122; 
–Mekteb-i Tıbbiyesi muʻallimleri 
1842, 1843; –Tıb Dârülfünûnu 
2007

Viyanalı 83, 583
viyolanilin 846
Vize 1574; –Beledî tabîbi 984; –tabîbi 

2162
vizite 431, 916, 1823
Voçino Efendi (Cezayir-i Bahr-ı Se-

fid'de Sıhhiye Müfettişi) 983
Vodine Kazâsı Belediye tabîbi 1575, 

2165
Voisin, Dr. 782
Voldes?! köyü (Avusturya'da ziyâ 

hammâmı ile meşhûr) 1985
Voltaire 417, 851, 926, 1252
Volter, Dr. (Rusya Sefîr Vekîli, Mec-

lis-i Kebîr-i Umûr-ı Sıhhiye'ye 
devâm eden düvel-i ecnebiye 
meʼmûru) 2159

volutine 1741
Vozay?! 1108
Vuccino Efendi (Cezayir-i Bahr-ı Se-

fid Vilâyeti Sıhhiye Müfettişi) 159, 
1582, 2176

Vulçıtrın Beledî tabîbi 2166
vulnéraire 1990
vürekât-ı tüveyciye 1117

W
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Waldeyer, Profesör 2007
Walshe, Mister (Amerika müellifînin-

den) 1163
Wartbichler (Mekteb-i Tıbbiye-i Ad-

liye-i Şâhâne'de teşrîh mu‘allimi) 
83, 583

Weigert, Karl (Teşrîh-i Marazî Müte-
hassısı) 2007, 2008

Widal, Dr. (Mu‘allim Chantemesse'in 
refîk-i mesâ‘îsi) 1476

Wilbad; –ılıcası suyu 866; –kaplıcası 
(Württemberg'de) 864

Willmann, Dr. (Fransa etıbbâ-yı meş-
hûresinden) 937

Wright, Muʻallim (İngiliz etıbbâ-
sından) 1960, 2126, 2127; –aşısı 
2126, 2128

Württemberg 744, 864
Würzburg; –Dârülfünûn-ı Tıbbîsi 

(Almanya'da) 1343; –Dârülfünûnu 
Hikmet-i Tabî‘iye mu‘allimi 250

X
X şu‘â‘âtı 2092
Xénophon (Kudemâdan) 394
xiphopage 1311

Y
yâbis 1119, 1409
yâbis 493, 550, 571, 873; –bâd-ı 

semûm 1108
Yafa 1655; –Beledî tabîbi 1589; –por-

takalları 2086
yağ/yağlar 395, 396, 398, 399, 400, 

407, 408, 409, 410, 487, 496, 574, 
708, 733, 774, 778, 946, 962, 963, 
1118, 1186, 1187, 1188, 1190, 
1191, 1201, 1226, 1333, 1449, 
1463, 1506, 1686, 1697, 1710, 
1823, 1824, 1884, 1903, 1912, 
2037, 2049, 2104; –mumu 1391; 

–tabakaları 1321
yağlı 407, 409, 410, 411, 1127, 1245; 

–boya 1419; –çorbalar 364; –et/
etler 365, 374, 1844; –karaciğer 
güveçleri 364; –yemekler 1200

yağmur/yağmurlar 1032, 1115, 1118, 
1119, 1120, 1149, 1412, 1417, 
1956, 1957, ; –suları 1811

yağsız et 364
Yahudi/Yahudiler 233, 489, 508, 537, 

542, 547, 2042; –cemâ‘âti 163; –
hekîm 428

Yahya Efendi (İskeçe Beledî Tabîbi) 
984, 1574, 2162

Yahya Yakub Semike Efendi (Bayburd 
Belediye Tabîbi) 1584

Yakacık (İstanbul'da) 1036, 1157, 
1158; –suyu 1037

yakamoz 1914
yakı/yakılar 303, 332, 436, 517, 655, 

956, 1178, 1179, 1463, 1765, 1994
yakıcı 400, 401
Yakob Toma Efendi (Ankara'da Mer-

kez Hastahânesi Tabîbi) 979
Yakomi (Çiftetelli'yi çalan şahıs) 930
Yakub Yusuf (Endülüs meliklerinden) 

2041
Yakubyan Efendi, Dr. (Bulgar Has-

tahânesi Seroperatörü) 1763; 
(Altıncı Dâire-i Belediye Heyʼet-i 
Sıhhiyesi'nde) 2157

Yalakabad 853, 854, 855; –Hammâmı 
855

Yalakova 853
yalancı; –dolması 1402; –vanilya 1703
Yalıköşkü (İstanbul'da) 785
yalılar 1405, 2049
Yalıova 853
Yalova 848, 851, 855, 870, 871, 880; 

–dağ hammâmı/hammâmları 851, 
852, 856, 864, 857, 881; –dağ 
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hammâmları suyu 860; –hammâmı 
müsteʼciri 880; –hammâmları 849, 
853, 858, 869; –kaplıca suları 874; 
–kaplıcası/kaplıcaları 847, 850, 
855, 874, 878, 879; –kaplıcaları 
suları 863; –kaplıcası müsteʼciri 
2100; –kaplıcası suları 864, 867; 
–kasabası 847, 848; –Kazâsı Beledî 
tabîbi 1588; –suları 868, 871, 876, 
877

Yalu müsâdemesi (Ruslar ile Japonlar 
arasında) 1772

Yalvaç Beledî tabîbi 2172
yanaklar 1988
yangın/yangınlar 270, 271, 634, 660, 

1235, 1415, 1416, 1423, 1645
yanık/yanıklar 374, 404, 530, 546, 

567, 1988
Yani Pavlovilako Efendi (Manisa Mer-

kez Tabîb-i Sânîsi) 1581, 2175
Yani Yarako Efendi (Serfice'de Koza-

na Beledî Tabîbi) 987
yankazığı (bir güleş oyunu) 963
Yanko Bey/Efendi, Binbaşı Dr. Bafralı 

(Askerî tabîblerden) 212, 224, 347, 
763, 1301, 1798

Yanko Fesnaki Efendi (Sakız'da Mer-
kez Belediye Tabîbi) 983

Yanko Lefter Efendi (Mürefte Kazâsı 
Beledî Tabîbi) 984, 1574

Yanko Pandiri Efendi (Cezayir-i Bah-
r-ı Sefid'de Sakız Merkez Beledî 
Tabîbi) 1582, 2176

yanma 50, 282, 530, 727, 1916, 1983
Yanya 126, 887; –Sıhhiye müfettişi 

1506, 2164; –Vilâyeti 888, 986, 
1576, 2166; –Vilâyeti Sıhhiye mü-
fettişi 968

Yanyalılar 1495
yapıncak [üzümü] 390, 539
yapma çocuk 300

yaprak; –aşısı zamânı 42; –fırtınası 42, 
500

yara/yaralar 555, 917, 918, 956, 1139, 
1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 
1178, 1179, 1305, 1306, 1307, 
1314, 1446, 1455, 1498, 1528, 
1530, 1542, 1544, 1563, 1678, 
1703, 1704, 1728, 1734, 1779n11, 
1782, 1913, 1966, 2117; –bere 
1321, 1471; –yerleri 1987

yaralılar 1563
yarıklar 341
yarım kundak 356, 358
yarımca 2102
yasdık/yasdıklar 703, 1455, 1841; –

yüzü 1453
yâsemen/yâsemenler 1701, 1894, 1895
yassı alınlar 1333
yaşmak 353
yaşmaklık 354
Yaşuva Menteş Kohen Efendi (Urfa'da 

Merkez Beledî Tabîbi) 988
yatak 1455
yavşaklar 1400
yavşan otu 1038
yayık 398
yayın balığı 368, 410
yayla âlemi 1136
Yaylakabad 853
yaylalar 1507, 1691
yaz balı 394
yazlık 1156; –ev 1156
Yedikule (İstanbul'da) 162, 631
Yedinci Dâire 148; –Heyʼet-i Sıhhiye-

si 152; –-i Belediye (İstanbul'da) 
882; –-i Belediye Heyʼet-i Sıhhiye-
si 1569, 2157

yediveren 390, 539
yel 389

yelek 351, 1846
yelken bezi 945
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Yemen 630, 823, 887, 1055, 1547; –
hüccâcı 1078; –Vilâyeti 393, 888, 
987, 1588

yemenî 350, 351, 354
Yemenliler 1090
yemiş 387, 392, 498, 502; –kompos-

tosu 369
Yemiş İskelesi (İstanbul Haliç'de) 785
Yenice Kazâsı (Selanik'de) 885
Yenice-i Vardar Kazâsı; –Beledî tabîbi 

985; –Belediye tabîbi 1575, 2165
Yeniköy (İstanbul'da) 162
Yenipazar (Kosova'da) 986; –Beledî 

tabîbi 1576; –Sancağı 886
Yenişehir (Hüdavendigâr Vilâyeti'n-

de); –Beledî tabîbî 1578, 2170; 
–Kazâsı 884; –tabîbi 977

yeraltı su tabakası 1412
yerelması 362, 368, 374
yerliler 1339, 1349
Yersin, Dr. (Pasteur Müessesesi'nin 

yetiştirdiği büyük âlimlerden, veba 
basilini keşfeden) 792, 793, 800, 
814, 815, 816, 1479; –basili 1996, 
1997; –serumu 816, 817

Yertevaren Parsih Efendi (Ayaş Beledi-
ye Tabîbi) 1579

yeşil; –meyveler 362; –sabun 1451
Yeşumha Şami Efendi (Yafa Beledî 

Tabîbi) 1589
yetîm 1073
yılan/yılanlar 860, 889, 934, 1481, 

1482, 1541, 1883, 1914, 1976; –
derisi 814

yılanbalığı 368, 381, 409, 410, 411
yılanbaşları 1350
yılancık 50, 229, 311, 510, 530, 670, 

828, 1306, 1565, 1942, 2105; –mik-
robu/mikrobları 1447, 1452

yıldırım 52, 532, 533
Yıldız Hastahânesi 120, 616, 629, 

1565; –operatörü 180, 722, 1239, 
1767; –sertabîbi 1278

yırtıcı hayvânât 2081
yoğurt/yoğurd 408, 1688, 1689, 1690, 

1691, 1692, 1693, 1694, 1696, 
1697, 1935; –köyleri 1688

Yonaki Gavril Efendi (Eskişehir Beledî 
Tabîbi) 1578

yonca 145, 1455, 1956
yorgan 917, 1445, 1454, 1455, 1841
Yorgi Lambus Efendi (Çeşme Kazâsı 

Beledî Tabîbi) 980, 1580, 2173
Yorgi Marango Efendi (Alaiye Beledi-

ye Tabîbi) 979
Yorgi Nikola Efendi (Gümüşhane'de 

Merkez Belediye Tabîbi) 983
Yorgi Tapinos Efendi (Diyarbekir'de 

Sıhhiye Müfettişi) 982, 1584
Yorgi Yani Partinyadi Efendi (Ayvalık 

Kazâsı Beledî Tabîbi) 978, 1578
yorgunluk 296, 328, 932, 1103, 1662, 

1722, 1728, 1877, 1912, 1967, 
2004, 2046, 2077

yortu 507
yosun 413, 550, 1097
Yovanaki Gavril Efendi (Eskişehir Be-

ledî Tabîbi) 2170
Yovanidis Efendi (Şehremâneti Altıncı 

Belediye Dâiresi'nde umûmhânelere 
meʼmûr tabîblerden) 153, 972, 1570

Yozef?! (Frengi Mütehassısı) 1993
Yozgad 979, 1580, 2172; –sancağı 135; 

883
Yörük Osman (Bir tür zeybek) 896
Yörükler 895
yulaf 145, 368, 370, 414, 1047, 1164, 

1703; –unu 1845
yumurta/yumurtalar 145, 231, 283, 

361, 362, 368, 369, 381, 402, 404, 
410, 411, 429, 836, 837, 838, 913, 
946, 1197, 1204, 1207, 1216, 1222, 
1225, 1373, 1400, 1494, 1523, 
1718, 1842, 1844, 1862, 1864, 
1883, 2049; –akı 404, 960, 1885, 
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1222, 1321, 1512, 1525; –salatası 
382; –sarısı 773, 921, 1333, 1847

yumurtalık (kadınlarda) 1263, 1367, 
1388, 1390, 2119; –iltihâbı 1388; 
–râhatsızlıkları 1385

Yumurtalık Tahaffuzhânesi 625
Yunan 766, 798, 924, 1254, 1759, 

2040; –hikemiyâtı 2039; –hukemâ-
sı 730n22, 2042; –hurâfâtı 164; –
lisânı 2041; –mes’ele-i zâilesi 254; 
–Muhârebe-i zâilesi 1565; –müver-
rihi 1883; –pehlivânları 963; –sefîr 
vekîli 155, 973, 1571, 2159; –-ı 
kadîm felâsifesi 2010; –-ı kadîm 
tedvînâtı 141

Yunanî/Yunanîler 730n22, 850, 962, 
1135, 1406, 1482, 1659, 1670, 
1883, 1942, 2053, 2054; –güleşi 
962; –hekîm 2041

Yunanistan 126, 401, 1109, 1527, 
1690, 1695, 1965

Yunanlılar 215, 233, 234, 1363
yunus balığı 411
Yunus Vasfi Efendi (Keskin, Tortum, 

İspir Kazâları Frengi Tabîbi) 1584
Yusuf Efendi, Hâfız (Şehremâneti 

İkinci Dâire Heyʼet-i Sıhhiyesi 
Reîsi) 151, 971, 1569, 2156

Yusuf Efendi, Yüzbaşı (Limni'de Mo-
lova Beledî Tabîbi) 1582

Yusuf Ragıb Bey, Binbaşı (Birinci 
Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhi-
yesi'nde) 2156; (Mühendishâne-i 
Berrî-i Hümâyûn Hıfz-ı Sıhhat 
Muʻallimi) 1799

Yusuf Rami Efendi, Binbaşı (Mekte-
b-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne'de 
İlm-i Teşrîh Mu‘allimi) 617; (Mek-
teb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Fenn-i 
Teşrîh Mu‘allimi Vekîli 96, 98, 

104, 609, 761, 1294, 1794
Yusuf Ziya Beyefendi (Mekteb-i Tıb-

biye-i Mülkiye-i Şâhâne'de Hıfz-ı 
Sıhhat Mu‘allim Mu‘âvini) 105, 
617

Yusuf Ziya Efendi (Selanik Merkezi 
Tabîb-i Evveli) 1575, 2163; (Sela-
nik'de Merkez Tabîb-i Sânîsi) 985

yübûset 868, 871, 1157
yüksükotu 212, 242
yün 73, 74, 350, 352, 357, 496, 503, 

509, 573, 574, 703, 942, 945, 1454, 
1711, 1712, 1717, 1811, 2059, 
2060; –battâniye 1863; –elbise 
1446, 1454; –gömlek 1455; –kun-
dak 1352; –libâs 2061; –mensûcât 
2059; –mensûcâtı 73

yünlü/yünlüler 1332, 2033
yürek 368, 396, 832, 839, 1500, 1722, 

1723, 1724, 1725; –bulantısı 313; 
–çarpıntısı 1101; –hastalığı 1692

yüz 1496, 1811, 2064; –kemikleri 
1661, 2037; –kızarması 932; –siniri 
1953; –solukluğu 382

yüzbaşılık 83
yüzme 513, 514, 521, 1906
yüzmek 1849, 2003, 2050

Z
za‘f; –-ı asâbî 272, 2081; –-ı mi‘de 

433; –-ı nevmîdî 529; –-ı tıynet 
1976; –-ı umûmî 516, 1155; –-ı 
vilâdî 1816

Za‘îf ve Vakitsiz Doğan Çocuklara 
Takayyüdât (Besim Ömer'in) 25, 
471, 774, 1024, 1630

zâbiha-i hânika (kuşpalazı) 39, 495
zâbit 2150
Zabludovsky, Prof. (Rus meşâhîr-i 

etıbbâsından) 1545
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Zabtiye; –Dâiresi 653; –Hastahânesi 
120; –Merkez Hastahânesi operatö-
rü 2073; –Müşîriyet-i Celîlesi 118

zâc; –billûrâtı 1448; –yağı 546, 733, 
812, 1448, 1451, 1523, 2105; –-ı 
kıbrıs 1672

Zâdü'l-Müsâfir (Ebu Cafer Ahmed'in) 
925

zaʻf 516, 1853; –-ı sadrî 515; –-ı 
umûmî 515

zağferân 567, 844
zağferânin 846
zahîre tüccârı 1808
Zambako Paşa, Dr. 1440, 1966, 1969; 

(Fransa Encümen-i Dâniş-i Tıb-
bîsi A‘zâ-i Muhâbiri) 170, 699; 
(Şehremâneti'nde Heyʼet-i Sıhhiye 
A‘zâsı) 150, 1214, 1568, 1749, 
2155

zamg 541, 340, 388, 393, 1186, 1943, 
1944; –şurûbu 726; –-ı arabî 726; 
–-ı arabî mahlûlü 403

zamglı tafta 309, 341
zanbak 383, 1702
Zanni Efendi (Kimyâger-i Hazret-i 

Şehriyârî) 901, 1466; (Rüsûmât 
Emânet-i Celîlesi Fen Müşâviri) 
2103

zâr/zârlar (gışâ-i tabl) 260, 737, 953, 
956, 959, 1192, 1197, 1330, 1903

Zarif Naim Efendi (Ankara'da Sivrihi-
sar Tabîbi) 979; (Balıkesir'de frengi 
tabîbi) 1578, 2171

Zâtî (Sevânihu'n-Nevâdir fî Ma‘rife-
ti'l-Anâsır risâlesinin yazarı) 54, 
535

zâtü'l-cenb 76, 77, 79, 229, 257, 258, 
319, 397, 436, 480, 481, 485, 545, 
724, 757, 1107, 1152

zâtü'l-hancere 38, 494
zâtü'l-kasabât 245, 319, 922

zâtü'l-lenfâ 341
zâtü'r-ri’e 72, 76, 77, 79, 229, 245, 

288, 318, 319, 336, 480, 481, 485, 
572, 724, 545, 571, 670, 687, 724, 
726, 757, 802, 805, 813, 1050, 
1107, 1433, 1447, 1465, 1478, 
1498, 1509, 1817, 1879, 1998

zâtü's-sedâyâ (memeli hayvânlar) 718
Zaviçyano, Dr. (Amerika Sefîr Vekîli, 

Meclis-i Kebîr-i Umûr-ı Sıhhi-
ye'ye devâm eden düvel-i ecnebiye 
meʼmûru) 154, 973, 1571, 2159

zebhiye rüsûmu 1071
zebîb/zebîbler 1481, 1868, 1946; –-i 

zenbûr, bkz. arı zehiri
zecriye resmi 742
zefîr (nefes verme) 723
zeheb 1973
zehir 245, 277, 278, 312, 320, 378, 

410, 436, 438, 734, 776, 815, 860, 
909, 956, 1047, 1052, 1058, 1143, 
1146, 1208, 1258, 1335, 1371, 
1481, 1482, 1512, 1514, 1513, 
1711, 1972, 2086, 2141, 2150; –i 
ma‘denî 1493; –-i tâûn (toksin) 814

Zehir Ali (Bir tür zeybek) 896
zehirli gazlar 811
zekâ 1948
Zekeriya (Râzî'nin babası) 1759
Zekeriya Bey, Tabîb (Şehremâneti'nde 

Hıfzıssıhha Komisyonu A‘zâsı) 
2155

Zeki Bey/Beyefendi/Paşa, Mîrli-
vâ (Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 
Mu‘âyenehânesi'ne devâm eden 
etıbbâdan) 98; (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Dâhiliye Müdürü) 1572; 
(Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Serî-
riyât-ı Vilâdiye Mu‘âvini) 1852; 
(Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Fenn-i Kıbâle Mu‘allimi) 610, 611; 
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(Şehremâneti'nde Heyʼet-i Sıhhiye 
Müfettişi) 970

Zeki Emin Efendi (Şehremâneti Onun-
cu Dâire-i Belediye Heyʼet-i Sıhhi-
yesi'nde görevli) 153, 1570, 2158

Zeki Ziya Beyefendi (Konya Vilâyeti 
Sıhhiye Müfettişi) 1578, 2169, 
2171; (Trabzon'da Merkez Tabîbi) 
983

Zeliha Hanım, Haydarlı (Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şâhâne Mu‘âyenehâne-
si'nde kâbile) 99, 611

Zeliha Hanım, Vefalı (Mekteb-i Tıb-
biye-i Şâhâne Mu‘âyenehânesi'nde 
kâbile) 99

Zemherîr fırtınası 66, 555
zenbûr 1943
zencefil 380, 415, 426
zencefre 845
Zenci/Zenciler 374, 1226, 1162; –

memâliki 1056
Zenciyeler 366
zend 1674
zerdeçav 844
Zeri, Dr. (İtalya Sefîr Vekîli, Meclis-i 

Kebîr-i Umûr-ı Sıhhiye'ye devâm 
eden düvel-i ecnebiye meʼmûru) 
154, 973, 1571, 2159

zerkât 1928
zevi'l-ehdâb sınıfı 1993
zeybek 894, 2057; –havâsı/havâları 

895, 896, 897, 899, 900, 901
Zeybek (Kıyâfet-i mahalliyemizden) 

2056
zeyl; –-i dûdî 1203, 1234, 1236, 1238, 

1241, 1242, 1244, 1245; –-i han-
cerî/hancerîler 1311, 1312, 1313; 
–-i mi‘âî 1234

Zeyneb Hanım Konağı (Vezneciler'de) 
1075

Zeyneb Hanımefendi (Zeyneb Kâmil 

Hastahânesi'ni inşâ etdiren) 135, 
136

Zeyneb Kâmil; –Dârülhayrâtı 138; –
Hastahânesi 135, 136

Zeynelabidin Efendi (Görice Merkezi 
Beledî Tabîbi) 2167

zeyt 310, 383, 389, 1226, 1942; –-i 
mu‘attara 414

zeytî 409
zeytin 368, 560
Zeytinburnu Hastahânesi 120, 629
zeytinyağı 218, 220, 359, 378, 409, 

1179, 1946; –kandîlleri 121; –şişe-
leri 302

zıbın 348, 349, 350, 352, 354, 355, 
357, 358

zıll; –-bînî 254, 257, 259; –-nüvîs 254; 
–-nüvîsî 254, 255, 257, 259

zıpkalar 2057
zırnîh 845
Zibefçe Tahaffuzhânesi 625
zifâf 1269, 1660, 2042
zîk-ı nefes 522
zimaz 1826
zirâ‘at 716, 729, 1296, 1408, 1483, 

1490, 1813, 2081, 2099
Zirâ‘at; –Beşinci Şu‘be müfettişi 135; 

–Nezâret-i Celîlesi 135
zirnîh 235
Zitterer, Tabîb Charles (Şehremâ-

neti'nde Hıfzıssıhha Komisyonu 
A‘zâsı) 2155, 2159

Ziver Efendi/Paşa (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Adliye-i Şâhâne Nâzırı) 92, 603; 
(Şâ‘ir) 81, 82, 580

Ziya Abdurrahman Bey, Dr. Kolağası 
(Rüsûmât Emâneti'nde kimyâger) 
2160

Ziya Bey, Kolağası (Mekteb-i Tıbbi-
ye-i Mülkiye-i Şâhâne ve Gülhane 
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Hastahânesi Serîriyât-ı Ayniye 
Muʻallimi) 1930

Ziya Efendi (Kasaba Kazâsı Beledî 
Tabîbi) 2175; (Manisa'da Kasaba 
Kazâsı Beledî Tabîbi) 980, 1581

ziyâ hammâmı 1985
Ziya Nuri Bey/Paşa, Mîralây (Berlin'e 

gönderilen Osmanlı hekîmlerinden) 
596; (Hamidiye Etfâl Hastahâne-i 
Âlîsi etıbbâsından, İlel-i Cerrâhi-
ye-i Üzniye ve Hancereviye Tabî-
b-i Mütehassısı) 827, 1184, 1382; 
(Gülhâne Hastahânesi Emrâz-ı 
Üzniye Mu‘allimi) 1936

ziyâʻ-ı his 1877
Ziyneti Hanım, Hacı (Mekteb-i Tıb-

biye-i Şâhâne Mu‘âyenehânesi'ne 
devâm eden kâbileden) 99, 611

Zoéros Paşa, Mîrlivâ 97, 109, 126, 
147, 610, 621, 1065, 1210, 1235, 
1539, 1540, 1542; (Cem‘iyet-i 
Tıbbiye-i Şâhâne Reîsi) 159; (Mec-
lis-i Sıhhiye-i Umûmiye A‘zâsı) 
148, 975, 1572; (Meclis-i Tıbbi-
ye-i Mülkiye A‘zâsı) 974, 1571; 
(Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de 
Serîriyât-ı Dâhiliye Mu‘allimi ve 
Dâülkelb Ameliyâthânesi Müdürü) 
87, 169, 590, 698, 876, 1748

Zola, Emile 277
Zonaras (On birinci asr-ı Milâdî 

vakʻanüvîslerinden) 852

Zonguldak; –Belediye tabîbi 981, 
1583, 2177; –Kazâsı 886

zucret-i kalb 1981
zufr-ı mültehim 323
zûrhâneler 215
zurna 894, 896
zü-santorya 1077, 1081
zübâbiye sınıfı 2023
Zübdetü'l-Kimyâ (Mîrlivâ Hayreddin 

Paşa'nın) 178, 720
zügâbe 1201
Zühdü Bey/Beyefendi, Müfettiş Bin-

başı (Galata Gümrüğü'nde tahlîlât 
icrâsına meʼmûr) 149, 976, 1573

zükâm (nezle) 727, 728
zülâl 1186, 1321, 1498, 1516, 1519; 

–-i nebâtî, bkz. glüten
zülâliyât 1186, 1222, 1512, 1513
zümürrüd 571
zümürrüdîn çemenzârlar 1892
Zürih Dârülfünûnu heyʼet-i tedrîsiyesi 

912
Zürihli 1824
zürrâʻ 550, 716, 1885
zürriyet 1666
züyût-ı tayyâre 379


