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ÖZET
Bizans hekimlerinin en tanýnmýþlarýndan biri olan Aleksandr'ýn doðduðu kent günümüz Aydýn ilinde bulunan
Tralles antik kentidir. Tralles'li Aleksandr olarak anýlan bu hekimin eserlerinin Ýngilizce ya da Türkçe çevirileri
bulunmamaktadýr. Bu çalýþma, Tralles'li Aleksandr'ýn yaþam öyküsünü ve eserlerini tanýtmak amacýyla
yapýlmýþtýr. Aleksandr'ýn eserleri ile ilgili literatür taramasý yapýlmýþ ve ulaþýlan kaynaklardaki bilgiler
sunulmuþtur.
Tralles'li Aleksandr zamanýn týp kitaplarýndan öðrendikleri ile gezdiði yerlerden edindiði bilgileri kiþisel
tecrübeleri ile birleþtirmiþ, çok çeþitli tedavi yöntemleri uygulamýþtýr. Çalýþamayacak kadar yaþlandýðýnda,
hekimlik hayatý boyunca en çok iþe yaradýðýný saptadýðý tedavi yöntemlerini yazýlý olarak kaydetmiþtir.
Aleksandr'ýn yazýlarýndan günümüze ulaþanlar arasýnda "Ateþli Hastalýklarýn Tedavileri", "Barsak Kurtlarý
Üzerine Bir Araþtýrma", çeþitli hastalýklarý ve tedavilerini anlatan on iki kitaplýk bir dizi "Oniki Kitap"
bulunmaktadýr. Aleksandr hastayý bir insan olarak düþünmüþ, kiþisel duygulara ve korkulara hep önem vermiþtir.
Aleksandr'ýn büyü yöntemlerini, sihirli kolyeleri ve büyülü medikal muskalarý uygun olduðunda faydalý kabul
etmesi bununla iliþkilidir.
Aleksandr'ýn çalýþmalarý onun týbbi ve cerrahi tedavi uygulamalardaki baþarýlarýnýn yaný sýra, hastanýn
gereksinimlerinin ne olduðunu anlama konusunda da çok yetenekli olduðunu göstermektedir.
Anahtar sözcükler: Tralles'liAleksandr
The Life And Works Of Alexander Of Tralles
SUMMARY
Alexander of Tralles, who was well known among early Byzantine physicians, was born in Tralles near the
modern city of Aydýn. No English and Turkish translations of the writings of Alexander exist. The aim of the
current study is to present the life and works of Alexander of Tralles. Literature search was performed concerning
Alexander's works and the results were presented in this study.
Alexander of Tralles has combined his personal experience, which he gained from the places he had visited, with
the classical methods that were described in medical text books and applied varying treatments to his patients.
When he was too old to work as a doctor anymore, Alexander wrote down the cures and treatments which he had
found to be most effective through his long years of experience. The “Treatise on Fevers”, the “Letter on
Intestinal Worms” and the “Twelve Books”, concerning various diseases and their treatments are the surviving
writings of Alexander. The patient was always the of primary importance for Alexander, who was known for
being sympathetic to individual feelings and fears. This has lead to Alexander's acceptance of magical
incantations, amulets, and magico-medical charms, as useful when appropriate.
Alexander's works prove his great ability in the application of medical and surgical treatments, and understanding
of the needs of the patient.
Key words: Alexander of Tralles

Antik çaðda Lydia bölgesi içinde yer alan Tralles
kenti günümüz Aydýn ilinde bulunmaktadýr. Tralles;
sýrasýyla Lidya, Pers, Seleukos ve Bergama Krallýðý
egemenliðinden sonra Roma ve Bizans Ýmparatorluðu
döneminde çok sayýda zengin, kültürlü ve deðerli
insanýn yaþadýðý bir kent olmuþtur1. Bu deðerli
insanlar arasýnda özel bir yeri olan Tralles'li hekim
Aleksandr (Alexandros Trallianos) günümüzde ayný
coðrafyada yaþayan hekimler tarafýndan ne yazýk ki
pek tanýnmamaktadýr. Bu çalýþmada Tralles'li hekim
Aleksandr'ýn yaþamý ve eserlerinin tanýtýlmasý
amaçlanmýþtýr.
Tralles'li Aleksandr'ýn eserlerinin Ýngilizce ya da
Türkçe çevirileri henüz bulunmamaktadýr.
Aleksandr'ýn eserlerinin orijinal metinlerine
ulaþýlamadýðý için sunulan bilgiler bu eserlerden alýntý
yapan ikincil kaynaklardan saðlanmýþtýr. Yapýlan
araþtýrmada Tralles'li Aleksandr hakkýnda yazýlan
1

Türkçe bir makaleye de ulaþýlamamýþtýr. Yaþadýðý
dönemin en iyi hekimlerinden biri olan Aleksandr
eserlerinde kendi tecrübelerini, baþýndan geçen bazý
vakalarýn detaylarýný bizimle paylaþmýþtýr. Sadece bu
bile týp sanatýna yaklaþýmýný ve davranýþlarýný daha
yakýndan incelemek için geçerli bir nedendir.
Tralles'liAleksandr'ýnAilesi
Tralles'li Aleksandr ve onun dört kardeþi
hakkýndaki bilgiler Bizanslý tarihçi Agathias'ýn
Historia adlý eserinden edinilmiþtir. Aleksandr,
Stefan adýndaki bir hekimin oðlu olarak M.S. 525'de
Tralles'te doðmuþtur. Stefan'ýn beþ oðlu da
mesleklerinde üst düzey mevkilere gelmiþlerdir.
Bunlardan Anthemius imparatorun baþ mimarý ve
saray mühendisi olup Ayasofya'yý yeniden inþa eden
iki mimardan birisidir.. Metrodorus usta bir gramerci
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olarak itibar görmüþ ve kraliyet sarayýndaki
çocuklarýn eðitiminde yer almýþtýr. Olympius ise
gününün en bilgili hukukçularýndan biri olmuþ ve
muhtemelen Büyük Jüstinyen'e (527-565)
danýþmanlýk yapmýþtýr2,3. Dördüncü kardeþ Dioscurus,
babasý ve aðabeyi Aleksandr gibi hekim olmuþ ve
doðduðu þehirde yaþayarak hekimlik uygulamalarýný
baþarý ile yerine getirmiþtir. Aleksandr bir çok seyahat
ve deneyimden sonra Roma'da yerleþmiþ, yüksek bir
mevki sahibi olmuþ ve M.S. 605'de ölmüþtür 3.
Meslek Yaþamý
Aleksandr ilkokul düzeyindeki eðitimini evinde
almýþtýr. Jüstinyen zamanýnda týp okullarý veya eðitim
olanaklarý yoktu. Hatta 6. yüzyýlda gerçek hastaneler
olup olmadýðý konusu da uzmanlar arasýnda bir
tartýþma konusudur. Muhtemelen Aleksandr týbbi
bilgilerini bir usta-öðretmenden (belki de kendi
babasýndan) öðrenmiþ olmalýdýr. Meþhur “Viyana
Elyazmalarý”ndan (M.S. 512) öðrenildiði gibi
6.yüzyýlýn baþlarýnda en önemli týp otoritesi
Bergama'lý Galen (M.S.129-210) ve Anazarba'lý
Dioscorides (M.S. 1.yüzyýl) idi. Þasýrtýcý bir biçimde
bu dönemde Hippokrates'ten söz edilmemektedir.
Aleksandr tarafýndan yapýlan atýflarda sýk sýk Galen'in
çalýþmalarýndan söz edilirken, Hippokrates'ten
yalnýzca Galen'den aktarma yoluyla söz edilmiþtir 2.
Aleksandr, Jüstinyen I (527-565) ve eþi
Theodora (527-548) zamanýnda meslek hayatýna
devam etmiþtir. Tarihçi Brunet Aleksandr'ýn
Jüstinyen'in özel hekimi olduðunu ve zamanýn önemli
olaylarýnda rol aldýðýný ileri sürmüþse de bunlarý
gösteren bir kanýt yoktur. Çeþitli yazýlar onun Roma'ya
yerleþinceye kadar sýk seyahat ettiðini belirtmektedir.
O zamanýn gezgin hekimleri bir yerden diðerine
geçerken geçtikleri yerlerdeki týbbi bilgileri, yeni
maddeleri ve tedavileri kaydeder ve denerlerdi.
Aleksandr da bir hekim olarak zamanýnýn çoðunu
Yunanistan, Fransa, Ýtalya ve Ýspanya'da geçirmiþtir 2.
Tralles'liAleksandr'ýn Eserleri
Aleksandr'ýn yazýlarýndan geriye kalanlarýn
arasýnda "Ateþli Hastalýklarýn Tedavileri", "Barsak
Kurtlarý Üzerine Bir Araþtýrma" (bir baþlýðý hakeden
ilk parazitoloji çalýþmasý), çeþitli hastalýklarý ve
tedavilerini anlatan on iki kitaplýk bir dizi "Oniki
Kitap" bulunmaktadýr. Çeþitli alýntýlar hariç bu
yazýlarýn Ýngilizce çevirileri bulunmamaktadýr2. Fakat
Ýngilizce yayýnlanmýþ olan eski bir hekimlik el
kitabýndaki bazý bölümlerden M.S. 900 yýlýndan önce
Ýngilizce'ye çevrilmiþ olduðu anlaþýlmaktadýr4.
Geleneksel el yazmalarý daha çok Yunanca olup,
Latince ve Arapça çevirileri de yapýlmýþtýr.
Aleksandr'in yazýlarý böylece daha sonraki
dönemlerde Ýslam hekimleri tarafýndan da tanýnmýþtýr.
Yunanca metinlerin tam bir yeniden düzenlemesi
1878-1879'da Theodor Puschmann tarafýndan
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Almanca çeviri ve bunu anlatan yorum ile
yayýnlanmýþtýr ("Alexander von Tralles"). Fransýz
donanmasýnda bir doktor olan F.Brunet, Aleksandr'ýn
çalýþmalarýný Paris'te o zaman (1933-1937) mevcut el
yazmasý kaynaklardan Fransýzca'ya çevirmiþtir
("Oeuvres medicales d'Alexandre de Tralles")2. Týp
Tarihçisi olan David Langslow, Tralles'li Aleksandr'ýn
yazmýþ olduðu 6. yüzyýlýn önemli týp ansiklopedisi
olan "Therapeutica"nýn Latince çevirisi üzerinde
çalýþmýþ ve Yunanca orijinal baský ile arasýndaki
iliþkileri dilbilimi açýsýndan yorumlamýþtýr. Trallesli
Aleksandr'ýn kitabýnýn Latince çevirisi tek bir el
yazmasý kitaba dayanmakta olup, 1504 yýlýnda
Lyon'da basýlmýþtýr 4, 5.
Aleksandr'ýn “Oniki Kitap”ý çeþitli hastalýklar ve
tedavilerinin bir listesi ile yaklaþýk 600 ilacýn çok
zengin bir farmakolojisi içerir. I. Kitap “Baþ
Hastalýklarý”ný inceler. Bu bölümde “letarji” açýklanýr.
Aleksandr'ýn “melankoli”yi kara safranýn fazlalýðý
olarak tanýmlamasý onun Galen'in de kabul ettiði
Hippokrates'in humoral patoloji teorisini kabul
ettiðini gösterir2. Diðer üç humor kan, balgam ve sarý
safra idi. Saðlýk durumunda bunlarýn dördü uygun
oranlarda olmalýydý6. II. Kitap “Göz Hastalýklarý”
üzerinedir. III. Kitap “Aðýz ve Tükürük Bezi
Hastalýklarý”ný ele alýr. IV. Kitap bir diðer kýsa
açýklama olup “Kalp Hastalýklarý”ndan bahseder. V.
Kitap “Akciðer Hastalýklarý”ný altý bölümde anlatýr.
VI. Kitap “Plörezi” üzerine yazýlmýþ tek bir bölümdür.
VII. Kitap on bölümde “Mide Hastalýklarý”ný ele alýr.
VIII. Kitap "Barsak Hastalýklarý"ný iki bölüm halinde
açýklar. Birinci bölüm “Kolera”, ikinci bölüm ise
“Kolik” üzerinedir. Sýklýkla banyolar önerilmiþtir.
Son çare olarak büyülü muskalar, sihirli kolyeler de
tavsiye edilmiþtir. Aleksandr bunlarýn hastalara
yardýmcý olabileceðini ve kesinlikle onlara zarar
vermeyeceðini sýkça tekrarlamýþtýr. IX. Kitap iki
bölüm halinde “Karaciðer Hastalýklarýný” ele alýr.
Galen'in çalýþmalarýna atýfda bulunarak sarý safranýn
artýþýna baðlý hastalýklardan söz eder. X. Kitap iki
bölüm halinde “Dizanteri” ve “Hidropsi”den
bahseder. Aleksandr bunlarý abdominal hastalýklarýn
iki major çeþiti olarak sýnýflandýrýr. Bunlardan
birincisi durmayan bir çeþit diare olup dört humordan
biri olan balgamýn aþýrý artýþý ve vücudun bu aþýrý sývýyý
dýþarý atmaya çalýþmasý ile açýklanýr. Hidropsi ise çok
fazla sývýnýn birikmesinden kaynaklanýr. “Dropsi” 19.
yüzyýl sonlarýnda dizanteriye neden olan bakteri
(Shigella spp.) keþfedilinceye kadar geçerli bir taný
olarak kabul görmüþtür. XI. Kitap sekiz bölüme sahip
olup, "Genital ve Üriner Sistemin Sýk Görülen
Hastalýklarý" üzerinedir: Bunlar: 1) böbrek taþlarý, 2)
böbrek iltihabý, 3) idrar zorluðu tanýsý ve tedavisi, 4)
mesane taþlarý, 5) “psoriatik mesane” tanýsý, 6) diabet,
7) hasarlý veya hastalýklý penis, 8) priapizm'dir. XII.
Kitap "Gut Hastalýðý"ný açýklar ve tedavi için çok
sayýda tavsiyeler ile çok etkili olan ve günümüzde de
hala kullanýlan kolþisini (Colchicum autumnale L.)
önerir. Bu kitap uzun olup bölümlere ayrýlmamýþtýr2.
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Aleksandr'ýn yazdýðý sanýlan muhtelif diðer
medikal eserler günümüze ulaþamamýþtýr. Kýrýklar ve
yaralar üzerine bir kitap yazma niyetini ifade etmiþtir.
Ýdrarlar ve sýnýflandýrýlmalarý konusundaki bir kayýp
çalýþmanýn kanýtlarý bulunmaktadýr. Oftalmoloji
konusunda bir eser Aleksandr'ýnmýþ gibi Arapçaya
çevrilmiþ, fakat orijinal Yunanca çalýþmadan (eðer
varsa) bir kanýt bulunamamýþtýr 2.
HekimlikAnlayýþý
Aleksandr'ýn çalýþmalarýnýn daha önsözlerinden
itibaren vurguladýðý bir kelime vardýr peira, yani
tecrübe. Kitabýnda daha fazla çalýþamayacak kadar
yaþlandýðý için artýk hayatý boyunca en çok iþe
yaradýðýný saptadýðý tedavi yöntemlerini yazýlý olarak
kaydetmeye karar verdiðinden bahsetmektedir. O, bizi
bir hekimin iþini nasýl yaptýðýna yaklaþtýran, detaylý bir
þekilde anlatan çok ender Bizans dönemi týp
yazarlarýndan birisidir 7.
Aleksandr'ýn ara sýra karmaþýk olan ilaç
reçeteleri (yaklaþýk 495 farklý farmasötik kullanarak)
mücadele edilen semptomlara göre düzenlenmiþ ve bir
çok ilaç kiþisel gözlem ve deneyim vasýtasýyla
doðruluðu ispat edilerek etkili olduklarý
kaydedilmiþtir 3 . Aleksandr'ýn en önemli yol
göstericileri Hippokrates ve Galen gibi daha eski
yazarlar olmuþtur. Fakat iþ tedavi yöntemleri bulmaya
ve uygulamaya gelince körü körüne eski yöntemleri
uygulamamýþ; Galen'le anlaþmazlýk haline düþmesine
raðmen kendi yöntemlerini çekinmeden
uygulamýþtýr 7 . Kullandýðý çok sayýdaki yazýlý
kaynaklara karþý eleþtirel yaklaþýmý Aleksandr'ýn tüm
çalýþmalarýnda karakteristiktir. V. kitabýn 4.
bölümünde yer alan “Akciðerlerdeki visköz humorlar
ve kalýn kitleler üzerine” adlý çalýþmada bulunan
aþaðýdaki cümleler bunu göstermektedir:
Bu Galen tarafýndan Archigenes hakkýnda
söylenmiþ gerçek bir cümledir: “Sonuçta o da bir
insandý; kötü kararlar vermesi, tamamen bilgisiz
olmasý ve dikkatsizce yazýlý belgeler hazýrlamasý gibi
birçok þeyde hata yapmamasý zordu.” Ben bunu böyle
eðitimli bir adam için söylemezdim ama gerçek benim
gözlerimi açmamý saðladý ve beni buna itti. Çünkü
böyle bir durumda sessiz kalmanýn günah olduðunu
düþündüm. Fikrini söylemeyen bir hekim sessizliðiyle
çok büyük bir günah iþler ve bu sessizliði
ayýplanmalýdýr. Ýnsanýn Aristotle'nin þu dediðini
uygulamasý gerekir: “Plato benim arkadaþýmdýr, ama
Gerçek de benim arkadaþým. Ýkisi arasýnda bir seçim
yapmak gerekirse insanýn Gerçeði seçmesi gerekir.” 3
Ýyi bir hekim olan Aleksandr hastayý bir insan
olarak düþünmüþ, kiþisel duygulara ve korkulara hep
önem vermiþtir. Oral yolla alýnan ilaçlardan þüphe
duyan, iðrenen ya da mide rahatsýzlýklarý bulunan
hastalarýna bu ilaçlar yerine dýþ yollarla uygulanan
alternatif tedavi yöntemleri sunmuþtur. Aleksandr'ýn
hastalarýnýn saðlýðý ve iyileþmesi konusundaki
duyarlýlýðý o kadar yüksektir ki muskalarýn ve batýl

inançlara dayalý tedavi yöntemlerinin kullanýlmasýný
bile desteklemiþtir 7. Böylece TrallesliAleksandr, bize
daha önce “týp bilimine dahil olmadýðý” gerekçesiyle
geçerlilikleri kabul edilmeyen bazý iyileþtirme
yöntemlerinin kabul edilmeye baþlandýðýný
göstermiþtir: Eski görüþ, M.S. 60'da bir gladyatörün
kanýný epilepsi tedavisinde kullanmayý reddeden
Scribonius Largus'la aðýrlýk kazanmýþtýr. Benzer
tedavi metotlarý Plinus ve Galen tarafýndan da
reddedilmiþ olmalarýna raðmen Aleksandr tarafýndan
kabul edilip sýk sýk kullanýlmýþtýr. Aleksandr ayrýca
bir çok baþka halk tedavilerine, büyülü, þifalý eþyalara
ve takýlara baþvurmuþtur. Bu metotlar Aleksandr
tarafýndan bulunmamýþlardý; bazýlarý Plinus'un
yazýlarýnda da geçmektedir. Aleksandr'ýn “Mandragor
bitkisini sol elinizle koparýn” ya da “gut hastalarýnýn
baþ ucunda þu sözleri doðru sýrayla okuyun” türünden
tavsiyeleri kendi yarattýðý çözümler deðildir.
Yüzyýllar önce, büyü ile ilgili yazýlar sýnýfýna girecek
dokümanlar arasýnda ve Erken Roma Dönemi yerel týp
kaynaklarýnda geçmektedir 8. Aleksandr kitabýnýn ilk
cümlelerinde biraz savunmacý konuþmuþ, muskalara
ve büyülü eþyalara sadece bilimsel metodun iþe
yaramadýðý mecburi durumlarda baþvurduðunu
söylemiþtir. Fakat daha sonralarý, baþka durumlarda da
bu eþyalarýn kullanýlmasýný savunmuþ, hatta sadece
hastalarýnýn dileklerini yerine getirmek için bunlara
zaman zaman baþvurduðunu da söylemiþtir. Kitabýnýn
karýn aðrýlarýnýn tedavisi üzerine tavsiyeler veren
bölümünün sonlarýna doðru söylediði sözler bize
Aleksandr'ýn düþünce biçimini yansýtýr:
“Bu bahsettiðim metotlarý uygulayan insanlarýn
herhangi bir ekstra yardýma ihtiyacý olmayacaðýný
biliyorum. Fakat birçok hasta, özellikle çok zengin
olanlar, ilaç içmeye ve lavman yaptýrmaya karþý
olduðu için bizi aðrýlarýný büyülü kolyeler yardýmýyla
dindirmeye zorlamaktadýrlar. Bu yüzden bu tür
yöntemlerden bahsetmemin de gerekli olacaðýný
düþündüm. Bu yöntemler arasýnda benim kendi
tecrübelerimle gördüklerim de vardýr, ve güvendiðim
dostlar tarafýndan etkisi onaylanan metotlar da
vardýr” 7 .
Aleksandr canlý böcekler gibi daha egzotik
ilaçlara da meraklý idi. Onun düþüncesine göre, ay
balýk burcu veya kova burcunda iken banotu
(bot.Hyoscyamus niger) yalnýzca sol baþ parmak ile
iþaret parmaðý arasýnda tutulursa etkili idi.
Epileptiklere tavsiye ettiði muska da çok ilginçtir:
“enkaz haline gelmiþ bir gemi çivisini alýp
bilezik haline getirin; henüz canlý iken çýkarý
lan erkek geyik kalbi kemiðini içine yerleþtirin; bunu
sol kolunuza takýn, sonuca þaþýracaksýnýz...” 9.
Aleksandr'ýn çalýþmalarýnýn bu kýsýmlarýný
görünce hayal kýrýklýðý yaþayanlar olabilir. Fakat
baþka bir bakýþ açýsýyla da duruma bakýlabilir.
Kendisi tüm entelektüel saygýnlýðýný kaybetme hatta
dalga geçilme riskini göze alýp korkusuzca bu tür
tedavi yöntemleriyle alakasýný yazmýþtýr. Bu tür
yöntemlerin genelde alt sýnýflar arasýnda yaygýn
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olduðuna dair düþünceye raðmen, bu inançlarýn
Aleksandr ve hastalarýnýn içinde bulunduðu üst sýnýf
içinde de gayet yaygýn olduðu görülmektedir7.
Aleksandr'ýn özellikle fiziksel tedaviyi kabul etmeyen
daha varlýklý hastalarý için gümüþ veya altýndan
yapýlan muskalarý önerdiði bilinmektedir. Buradan
anlaþýldýðý üzere o zamanlar muskalar yalnýzca
fakirler tarafýndan kullanýlmamaktadýr. Aleksandr
zamanýnda gayet açýk bir þekilde kullanýlan muskalar,
daha sonralarý kilise din adamlarý tarafýndan kabul
görmemiþ ve yerini haç gibi daha dini objelere
býrakmýþtýr10, 11.
Tralles'li Aleksandr'ýn çeþitli hastalýklar
hakkýndaki görüþleri
Aleksandr pek çok hastalýk hakkýnda deðiþik
görüþler ileri sürmüþtür. Bunlarýn çoðu günümüzde
geçerli olmamakla birlikte ilgi çekicidir.
Epilepsi
Aleksandr'ýn özellikle epilepsi konusundaki
açýklamalarý dikkat çekmektedir. “Epilepsi mideden
kaynaklanýr, bu nedenle midede rahatsýzlýk ve ezilme
hissi olur, hasta nöbetin yaklaþtýðýný hisseder.” Bu
doðru bir ifade olup gerçekten bir aura mide þikayeti
þeklinde ortaya çýkabilir 12 . Auralý hastalarýn
tedavisinde önerdiði yöntem tedavinin auradan
etkilenen organa yönelik olmasýdýr. Aleksandr,
ayaðýna capsicum (kýrmýzý biber) uygulamasý ile
baþarýlý bir þekilde tedavi ettiði bir epilepsi
hastasýndan söz etmiþtir13. Epilepsi tanýsý için önerdiði
yöntem de çok ilginçtir: “Hastanýn baþýný yýkayýnýz ve
bir keçinin boynuzunu burnunun altýnda yakýnýz,
hasta düþecektir.” Eskiden keçilerin epileptik
nöbetlere en çok eðilimi olan memeli olarak
deðerlendirilmesi bunun açýklamasý olabilir. Epilepsi
tedavisi için de deðiþik yollar ileri sürmüþtür: “Hasta
sabah kalkar kalkmaz barsaklarýný boþalttýktan sonra
ona çok iyi gelecek bir infüzyonu içmelidir. Birçok
insan bunu sadece üç kez içerek iyileþmiþlerdir.
Bitkiler ya da bitki parçalarý ( hyssop gibi;
bot.Hyssopus officinalis, çördük otu) epileptik nöbet
tedavisinde etkilidir.” Günümüzde bitkisel bir ilacýn
epilepsi tedavisinde yeri bulunmamaktadýr 12 .
Aleksandr da Galen gibi çeþitli hastalýklarýn
tedavisinde þarap önermiþtir14,15. Fakat epileptik
hastalarýn þarap içmesinin sakýncalý olduðunu
kitabýnda dile getirmiþtir: “Bir banyodan sonra dilüe
olmamýþ þarap içmek yasaklanmýþtýr, çünkü hiçbir þey
nöbeti daha kolay etkileyemez ve gerçekten dilüe
edilmemiþ þarap tüm epileptikler için genel olarak
tehlikelidir.” Günümüzde de alkolün epileptik nöbet
riskini arttýrabildiði bilinmektedir 12.
Böbrek Hastalýklarý
Aleksandr taþ oluþumunun böbreklerde koyu
humorlarýn birikmesi nedeniyle oluþtuðu teorisini
ortaya atmýþtýr. Buna göre semptomlarýn ortaya
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çýkmasý için iki faktörün varlýðý gereklidir: 1) Koyu
materyalin böbreklerden geçmesi, 2)Ateþin
yükselmesi. Taþlarý eritici etki için nohut, karabiber
ve tarçýn gibi çeþitli bitkiler kullanmýþtýr. Kolik ve taþ
hareketini ise “erkek keçi kaný” ile tedavi etmiþtir16.
Hipertansiyon Aleksandr tarafýndan kanýn fazlalýðý
olarak not edilmiþ olup, bu kiþilerin yemeklerinde
tuzdan kaçýnmasý gerektiði belirtilmiþtir. Pyelonefrit
semptomlarýný idrarda iltihap ve tanecikli veya beyaz
camsý sediment olarak tanýmlamýþtýr. Ýltihabýn
böbreklerden üreterler ve mesane vasýtasýyla atýldýðýný
açýklamýþtýr 17. Barsak ve renal kolik arasýndaki ayýrýcý
taný için daima bir idrar incelemesini içeren yöntemler
önermiþtir 16. Ýdrarýn makroskopik olarak incelenmesi
(üroskopi) Hippokrates ve Galen zamanýndan beri
hemen hemen her hastalýðýn tanýsý ve prognozun takibi
için kullanýlan bir yöntem olmuþtur. Aleksandr
üroskopi hakkýndaki bazý orijinal gözlemlerini
yazmýþtýr18. Tüm Bizans hekimleri gibi Aleksandr da
diabeti renal hastalýklar arasýnda sýnýflandýrmýþtýr 16 .
Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý
Þiddetli farenjitin boðulma gibi bir hisse neden
olabileceði Aleksandr tarafýndan boðaz enfeksiyonu
tanýmlamasýnda bildirilmiþtir. Aleksandr hastalýðýn
bütün tiplerinde aðýzdan verilen çeþitli ilaçlarýn yaný
sýra flebotomi, hacamat yapýlmasý, eksternal yara
lapasý uygulanmasý, gargara yapýlmasý, ýlýk içecekler
ile özel diyet gibi deðiþik yöntemleri de önermiþtir19.
Akut tonsillit ve farenjit vakalarýnda Tralles'li
Aleksandr köpek gübresi ile anti-enflamatuar tedavi
ile yaban mersini, bal, mür, güherçile ve sülfür gibi
maddelerden oluþan kimyasal ve bitkisel karýþýmlarý
önermiþtir. Hatta bazý meyve tohumlarýný da tonsiller
enflamasyon tedavisinde kullanmýþtýr20. Yüksek
derecede alkol içeren tatlý þarabýn, bal, dut suyu ve
safran otu gibi diðer maddelerle karýþtýrýlarak larinks
ve farinks inflamasyonu vakalarýnda kullanýlmasý
Aleksandr tarafýndan tavsiye edilmiþtir 21. Aleksandr'a
göre iþitme kaybý kötü ve yaðlý sývýlar nedeniyle
olmaktaydý22. Tedavi için; fizyoterapi, kimyasal,
hayvansal ve bitkisel maddelerden oluþan barsaklarý
temizleyici yakýlar ve damla þeklindeki ilaçlar
önermiþtir20 ,22. Otit tedavisinde Aleksandr'ýn önerdiði
bir yöntem; 'otenhytes' denilen özel þýrýngalar
kullanýlarak suda eritilmiþ çeþitli maddelerden oluþan
ýlýk solusyonun infüzyonu idi. Aleksandr bu yöntemi
Galen'den adapte etmiþtir. Bir kazanda kaynayan su
veya sirkenin üstü hava geçirmez bir þekilde
kapatýlarak buradan çýkan bir borudan geçen sýcak
buharýn hastanýn kulaðýna ulaþmasý vasýtasýyla dýþ
kulak kanalýna buhar uygulanmasý yöntemi de
Aleksandr tarafýndan tanýmlanmýþtýr21. Timpanik
membran rüptüründe Tralles'li Aleksandr doðrudan
kulak içine maddelerin damlatýlmasýný önermiþtir20, 22.
Bu durumda medikal tedavi ve kulaðýn özel
enstrümanlarla temizlenmesi yöntemini
uygulamýþtýr20. Aleksandr ilaçlarla hapþýrmayý uyarma
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yöntemini kullanmýþ; bu sýrada aðýz ve burun
kapatýlmak suretiyle oluþturulan ani hava basýncý artýþý
yabancý cismin atýlmasýný saðlamýþtýr 21. Aleksandr
yaðlý elementlerin kulaktaki výzýltýlara neden
olduðuna inanýyordu. Tinnutus tedavisi için asit, bal
ve güherçile karýþýmý ile kulaðýn yýkanmasýný
önermiþtir. Aleksandr burun kanamalarýnda özel
olarak yapýlmýþ yaðlý tamponun yakýldýktan sonra
kullanýlmasýný önermiþtir. Aleksandr ayrýca kanamayý
çýnar aðacý kökü gibi özel bir maddenin
durdurabileceði bir yöntem uygulamýþtýr 20, 22 .
Safra Taþlarý
Ýnsanda safra kesesi taþlar hakkýndaki bilinen ilk
yazýlar Aleksandr'a aittir. “Kuruyan humorlarýn taþ
gibi sertleþtiðini” ve bunlarýn karaciðer obstrüksiyonu
ile iliþkisini tanýmlamýþtýr 23, 24.
Geriatri
Trallesli Aleksandr yaþlýlýðýn vücudun
solidlerindeki (modern terminolojiye göre
dokulardaki) nemin tamamen kaybolmasý sonucu
dehidratasyonla karakterize olduðunu belirtmiþtir.
Aleksandr'a göre ayný olay tedavisi mümkün olmayan
'marasmus' hastalýðýnda da olmaktadýr. Yazar doðal
bir 'marasmus' oluþturan yaþlýlýðýn vücut sývýlarý
yeniden yerine konamadýðý için tedavi edilemez
olduðunu açýklamýþtýr.
Trallesli Aleksandr
yaþlýlýktaki kurumayý düzeltmek için banyo ve diyet
yapmaya önem vermiþ ve genellikle daha önceki
hekimler tarafýndan önerilen diyet ve rejimleri
izlemiþtir25. Aleksandr her ikisi de iyileþtirilemez
olmasýna raðmen hekimlerin hem yaþlýlýk hem de
gerçek marasmus ile savaþacak olduðu görüþünü
sürdürmüþtür. Aleksandr'a göre hastalar ne kadar çok
ýstýrap çekiyorsa, o kadar az tedavi verilmelidir, aþýrý
ýstýrap çekenler ise tedavi edilmemelidir 26.
Apoplektik Strok (SerebrovaskülerAtak)
Tralles'li Aleksandr apopleksi ve paralizinin
yakýn iliþkili fakat ayrý hastalýklar olduðu konusunda
zamanýn diðer hekimleriyle hemfikirdi. Galen'i
izleyerek ana farkýn þu olduðunu gördüler; apopleksi
tüm vücudu içerirken, paralizi yalnýzca vücudun belli
bir parçasýný etkiliyordu. Ayný geleneði izleyen
Aleksandr apopleksiyi “tüm vücudun immobilite ve
anestezisi ile buna eþlik eden esas fonksiyonlarýn
kaybý” olarak tanýmlamýþtýr 27.
Aleksandr'ýn Kullandýðý Ýlaçlar
Aleksandr hiçbir çalýþmasýnda özellikle ilaçlar
üzerine yoðunlaþmamýþtýr, fakat hemen hemen tüm
kitaplarýnda hastalýklarýn tanýmlarýný ilaçlarýn listesi
izlemektedir. Aleksandr'ýn çeþitli yazýlarýndan bize
ulaþabilen yaklaþýk 500 reçete bulunmaktadýr 2, 3.
Birkaç ilaç reçetesi orijinal gibi görünmekle
birlikte, spesifik içerikler hemen daima daha önceki
Yunan, Roma ve Bizans farmakolojisinde kullanýlmýþ
ve tanýmlanmýþtýr3. Aleksandr'ýn önerdiði ilaçlarýn

bazýlarý Bizans eczacýlýðý için yeni ilaçlardý.
Aleksandr doðudan gelen laksatif rhubarb'ý tanýtan
ilk Avrupalý olmuþ, daha sonra bunun için
ödüllendirilmiþtir9. Daha önceleri tanýnmayan karanfil
ise iþtah açýcý, deniz tutmasýný önleyici ve gut
hastalýðýný tedavi edici olarak Aleksandr tarafýndan
kullanýlmýþtýr28. Gerçi Plinus (M.Ö. 23- M.S. 79),
Tabiat Tarihi adlý eserinde karanfilden söz etmiþtir,
fakat nadir ve çok ekzotiktir3. Aleksandr Uzakdoðu
farmasötikleri hakkýndaki bu bilgileri Cosmas
adýndaki arkadaþýndan edinmiþ olabilir. Aleksandr
týbbi deneyimlerini derlediði kitabý Cosmas'a ithaf
etmiþtir. Cosmas (babasý Stefan'ýn yaný sýra) onun
karakterinin oluþmasýnda ve hayata bakýþýnda rol
oynayan bir adamýn oðludur. 6. Yüzyýlda Hindistan ile
Bizans arasýndaki aktif ticareti yansýtan ve Sri Lanka,
Arabistan, Hindistan'ý tanýtan ilginç gezi yazýlarýný
bize býrakmýþ olan ünlü Cosmas Ýndicopleustes “Hint
Okyanusu Kaþifi” olarak bilinmektedir. Eðer bu kiþi
Aleksandr'in kitabýný ithaf ettiði Cosmas ise, bu
baðlantý Aleksandr'ýn Uzakdoðu farmasötikleri
hakkýndaki engin bilgisini ve en azýndan 6.yüzyýlda
uzak doðudan baharat ticareti ile özel bir baðlantýyý
bize açýklayabilir 2, 3.
Aleksandr ilaç içeriklerine yeni isimler
saðlamak yoluyla Bizans týbbýnýn tamamen statik
olmadýðýný göstermiþtir. “Ateþ Üzerine Ýnceleme”deki
bir reçetenin içinde yer alan "Ermeni Taþý"(Ermeni
Kili) buna güzel bir örnektir. Papyri Graecae
Magicae'i içeren Erken Yunan metinlerinde ios
chalchou ( verdigris -bakýr pasý veya copper
oxyacetate, yaklaþýk olarak [C2H3O2] Cu.Cu[OH]2
5H2O )'nun faydalý olduðu not edilmiþtir; fakat burada
Aleksandr'ýn Ermeni Taþý ios chalchou'nun yerini
almýþtýr. Bu yeni maddeden Dioscorides'in “Materia
Medica”sýnda önceden söz edilmiþtir, ve biz Ermeni
Taþý'nýn jeolojik kimyasýna bakarsak onun copper
oxyacetate, azurite (yaklaþýk olarak 2CuCO 3
Cu[OH]2) ve malachite'in (yaklaþýk olarak CuCO3.
Cu[OH] 2 ) bileþiminden oluþtuðunu görürüz.
Aleksandr bir çeþit copper oxyacetate'ý diðerinin
yerine geçirmiþtir. "Ermeni Taþý", Aleksandr'ýn
farmasötik tedavilerdeki maddeleri kendi
deneyimlerine göre nasýl yeniden düzenlediðini,
Bizans týbbýnýn bir bütün olarak ne statik ne de
tekrarlayýcý olmadýðýný göstermektedir 2, 3 .
Aleksandr'in çalýþmalarý, kendisinin
farmakoloji, tanýsal ve cerrahi uygulamalardaki
baþarýlarýnýn yaný sýra, hastanýn gereksinimlerinin ne
olduðunu ve hastanýn isteksizliði karþýsýnda ne
yapýlmasý gerektiðini bilme konusunda da çok
yetenekli olduðunu gösterir. Aleksandr'ýn büyü
yöntemlerini, sihirli kolyeleri ve büyülü medikal
muskalarý uygun olduðunda faydalý kabul etmesi
bununla iliþkilidir.
Bu olaðanüstü hekimin, doðduðu ve yaþadýðý
coðrafyadaki hekimler tarafýndan tamamen
unutulmuþ olmasý, henüz eserlerinin Türkçe
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çevirilerinin yapýlmamýþ olmasý üzüntü vericidir.
Eserlerinin Türkçe çevirileri yapýlmalý ve anýsý
yaþatýlmalýdýr.
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