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Türk dili ile yazılmış bitikierin ·eskilerindendir. Kitabın doğu __ 
kitab evlerinin çoğunda' bulunması, bir zamanlar bu eserin tıbbı.~. 
temeli kftablar arasında olduğunu anl;ı.tır. Dili ç'ok açıktır. · 
Anadolunun Kastamonu, Ankara, aydın, Antalya, ~ursa gibi 
yerlerinden çiçek, ot adlarını yazması, Şerif Oğlu nuiı buraları 
ge~ip< dolaştİğı duygusunu verir. Ne zaman yaşadığı, yazık ki 
belli değildir. Bursalı Tahir bey, Osmanlı müelliflerini cilt, 3 
sahife 204 ünde 1037 de yarligarı yazıp bitirdiğini gösteriyorsa 
da, yazı dili, daha eski olmasını düşündürür. 

· Yavuz Oğlu Kanunf Süleyman ın tıb İnedresesi, vakfiyesi, çok 
işimize yarayacağı için olduğu gibi yazıyorum: 

« •••• ilmi tıb için bina olunan medresei tıbbiyede fazilet ve 
kiyaset ve kuvvei Hadis ve ihs.as ile maruf ve basiretü zeka ve 
selft.meti havas ile mevsuf dekayiki ilmi mizana arif ve külliyat 
ve cüz'iyatı ilmi ebdane vakıf eflatunu zaman ve aristoyu avan 
etibbayı !si dem II!anendi mümtaz ve hükemayi sabıkada «mucez» 
ve . «yadigar» olan'' k avaidi tahsÜ babında ikdam ve <ı:mühimn'ıat'ı 
şifa» da müntehab:ı> ve sedid olan zevabıtı «teshil:ı> emrinde · 
ilıtimam edip derslerine müdaviın ve sair malzernde mülazİm 

olıcak· vazifei yevmiyesi 20 akçe ola» 
Bu sözler arasında geçen Mucezi 677 yahut 687 yılında ölen 

u-+Jt.J.~ J_,-'.tı .5-)ill iJ.ı .J . ..,.~;; .f_..ı.lf')k. in eseri olup 4 makale 
üstüne tertib olunmuş~ur.· Bir çok şerhleri vardır. Cemaleddin 
Aksarai şerlıi ~_,llj>- . «Hallalmucez» pek tanınmıştır. Mucez 
Türkçeye Muslihiddin Biıı Şa.ban yani Sururi elile çekilmiştir. 

Sururi 869 da ölmüştür. Ahmed bin 'Kemal tarafından Süleyman 
paşa adına, mucez şerbi .:Tesis - al sıhha» tercüme edilmiş.tir . 

. 567 S- 8. C 2 0_,:.t11_, ~Cıi..sL!.f 0_rl;.1lo....A!.f' istanbul tabı. 
Mucez, Kalkütede 1288 de basılmıştır. ,Zenker" in şark 

kütübhanesi; Fohnnan ın !ran tıbbının tarihi menbalarına bakınız. 
Şifa, Hacı paşanın «Şifaül eıkam ve devaal alam:o adlı büyük 

· eser,idir, Arabcadır. Kendi el yazısile takımı Topkapı saray 
· ·kütübhanesindedir. Tahir, O. M. C. 3. S. 212. · 

T T. T. A. 4 
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lisant ces pages, on rencantre des renseignements precieuix. Les 
donnees contenues dans ces livres et les figures so&t deıı docu
ments importaots relatifs a la medacine turque dont le! :Ra~se 

dans la patrie r ewonte de 14 siecles. Les figures sont i.ın exempıe 

des connaissances anatomiques des Owgours. Nous supposo~:e( .. 
qu'elles sont de la main du medecin qui ecrivit le texte accoaıpag- .. 
nant. Ces textes relatifs ala medacine oui'goure possedent it notre 
avis autant de valeur pour le passe de la marleeine turque qu,e .· _ 
des papyrus de l'ancienne Egypte. Si , il. côte des pages medicales :.:.; " .. 
Iues jusqu'ici par M. R. Rahmeti, on renssit a lire aussi d'a.utres · · ·· 
textes existants et non encore dechiffres, le passe de l'histoire 
medicale des Turcs en sera considerablement enrichi. 

. . 
Eski Viyana tıp talimi ve -onun Adli sultan 

Mahmud zamanında lstanbula yayılması 

II 

Prof. Dr. phil Karl Süssheim 
München Üniversitesi Doğu dilleri Profesörü 

tıuda öldüğü vakıt yanında birinci hekim olarak yine Störk idi. 
lmparator Josefin dahili siyaseti temel taşlarından katolik 
kilisesinin nüfuzun u kırmak iken Avusturya hül\O.meti erkanı bu 
gibi efkara peyrev olarak Störk olarak 1789 son baharında azası 

bulunduğu mabeyn tetkikat komisyonu müşaveratında komisyo
nun ekseriyetiyJe papalık makarnı . hukukuna mahsus dersler 
darülfüounlar nizamnamesinden kaldJTılrnasına tarafdar idi: . · 

ı 790 dan itibaren Habsburg · hanedanının Almanya imperator
larının başl{a hekimleri varmış. 1784 te Viyanada umumi hastane\ 
açılalı tıp tetebbüatı en ziyade orada temerki.lz ederek umumi 
hastanede· wüdir olan zat tıp tahsil ve tetebbü sahalarında en çok 
nüfuz sahibi oluyormuş. Störk irnperator Josefin vefatı üzerine 
1790 da . umumi hastane tertibatını baştan a.şağa değiştirmek 

teşebbüsünde bulunduysada muvaffak olmadı, projesi reddolundu. 
Bu andan itibaren Störk.ün saraydaki nüfuzu bir miı-tar daha 
azalmış ve cüz'i bir · istisna ile memuriyatlerinde resmen ipka. 
edildiysede mahiyeti bazen elinden çıkıyordu. Störk hiç- bir vakıt 
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roüderrislik etmediği halde Viyana tıp fakültesinin j·~:(~~~~ :··Ücret-· .;· 
lerinden kendine. düşen hissesi yılda 8000, 10000 · flbtirl : (1larak · · 
sayılırdı. S tör k ün bu derece bol geliri bir çok meslektaşini: 'k1s: 
kandırıp çıldırtıyordu. . .. 

·-.·,.. "'· 
1790 dan 1792 ye kadar Viyana tıp fakültesiyle Viyana dok

torları Störkün nüfuzunu kırmak için sarayda çetin gayret ederek 
22 mayıs 1792 tarihli bir saray kararıyla Viyana tıp · fakültesi 
tahsjli idaresini Störkün elinden aldırınağa muvaffak oldular.· 
Tıp fakültesinin celselelji eskisi gibi yene Störkiin riyaseti altında 
vukua gelmesi mezkur saray kararının icabatından idi [1]. Bun
dan başka bütün Avusturya tıp tedrisatı murakabesi hekim başı
nın asli hain ve borcundan sayılınağa geldiğinden Viyana tıp 
fakültesi Störkiıı bakımı altında kalıp duruyordu. 

Störk mevkiini korudu lakin 22 mayıs 1792 tarihli saray 
kararı tesiriyle Viy~na tıp fakültesi işlerine gereği gibi karışamadı. 
Devlet yarım yamalak bir murakaberıin yavaş yavaş ziyanını 

gördü. 29 nisan 1802 de Avusturya darülfünunlarında fakültelerin 
tahsil müdirlikleri bir daha meydana getirildiklerinde Viyana tıp 
fakültesinin tabsil wüdiri olarak yenıiden Störk tayın olundu [2] . 

. Störkün büyük rütbeli dostları da varmış. Habsburg haneda
nma m.ensup pirensler,pirensesler hasta yahut halı nezde bulununca 
Störki bayatwın .soıı yıllarına kadar yataklarıoa çağırırlardı 
(Adam Volf : Avusturya Ar~iqüşes Mari Kristin, A.Iınanca, Viyana 
1863, cilt 2, s. 18n - 6. Störk artık pek ihtiarlam}ştı, 2 şubat 
1803 te öldü ve öldüğü sıra,da imperatori krall saray rrıüşaviri, 

· birinci hekiıni has, tıp tedrisatının daimi reisi ve urouro Avusturya 
meınaliki mevrusesi hekim başısı(protoınedicus) idi (Intelligenzblatt 
der Allgeıneinen Litteraturzeitung von Jena 1803, sütun 4-78). 

Baron Anton fon Störk evli idi, altı çocuğu oldu. Maria Tere
zia Störkün çocukları terbiyesi içüıı babalarına ayrıca senevi 
dörder bin florin tahsisat verirdi ; Maria Terezianın ölmesiyle bu 
tabsisat kesildi. Amma Anton Störkün iki kardeşi daha vardı,; 
Büyük kardeşi Jan Melhior (almanca imlası : Melchior) . Anton 
Störk ten önce Viyauada tıp tahsil ederek 1747 yahut 1746 da 
Viyana darülfiinunda tıp doktorluğunu ihraz ve 1749 den 1756 ya 
kadar Viyaria ilariilfiinunda nazari tıp müderrisliğini işgal etti. 

[1] 1792 de Simplitzius Şvab eyreti adl ı altında çıkanlmış . bir risaleden 
ki mahiyeti, ehemmiyeti de 8 sahife SOi!ra gelecek bir haşiyede gösterilecektir. 

[2] Rudo:f Kink : Viyanadaki imparatori darülfünunu tarihi Viyana 1854, 
birinci cilt, s. 593 - 596, 597. · 

"" .. ::~· 
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1756'da bastalanup ağustosta genç yaşta öldü. Diğer ; kardeşi 
Mattbias 1739 da Sulgauda doğarak tıp kardeşleri gibi tahsil etti. 
Maria Terazianın ikinci oğlu Leopold Toskana f grandu~alığında 
hükümet sürdü k te N atlıias Störk Toskanada 1790 yılına kadar 
Leopoldun ayl.esine ilekimi has olup 1779 da da Avusturyanın 
baronluk rütbesini aldı. Leopoldun 1790 da Almanya imperator 
luğuna terfi olunmasıyla Baron Mattbias fon Störk de imperatod 
bekimi has oldu 1815 te öldü. Zamanımııda Avusturyada mevcut 
Baron fon Störk aylesi Anton Störkün değil, Matthias Störkün 
neslid.ir (1). 

Jan Melhior Störk ve baron Mattlıias foo Störkün eser bastı
rıp bastırmadıkları malum değil. Baron Anton fon Störkün ilmi 
faaliyeti ise birçok cibetten şayanı ehemmiyet bulunmuş ve bütün 
tıp tarihlerinde adı şerefle zikrolunur. Störkün telif sahasın.~aki 
faaliyeti 1757 den 1793 e kadar yani 36 yıldan fazla bir mürldete 
uzanır. !Ik eseri 1757 de çıkmış dokt.ora tezidir ki «Tabii, güç ve 
yahut mugayiri tabiat olan viladet» üzerine olup müderris fao 
Haen ·tarafında.n çok metholundu. Ondan az son;a. hastanelerdeki 
tecrübelerini tafsilatıyla iki cilt üzere kaleme alıp çıkardı. 

Störkün , zamanında ve tıp taribindeki şöhreti nebatlarıo, 

köklerin havasına, ilaç olarak sureti istimaline dair yeni feşfiyat-

tan ve bunlar hakkında verdiği tafsilattan ilerö gelür. Störkün ·1 
bu cibetten elıemmiyetini eo eyi Viyana darülfünuou tıp tarihi 

müdderrisi Dr. Theodor Puşmann «Son yüz yılda Viyapada 
tıp» atlı eserinde ortaya koyar (Viyana ı884, s. 34-39). Daha 
eski" teliflerden ta. 23 yaşında Almanyada Halle darülfünuiıu 

mi.iderrislerinden bulunmuş olan Kurt Sprengel (1766-1833) de 
vüsatca şiuıd~ye kadar görülmemiş ctlmi edviyeoin vakıata müs-
.tenit taribi tecrübe» adlı 6 ciltH tıp taribinden beşinci cildinde 
(Halle 1803 s. 322) çok tafsilat verir. Bununla beraber şuoı da 
gizlememelidir ki o asırda tavsiye olunan edviyenin ekserisi son-
radan yavaş yavaş terkolundu .. 

Störkün ilaçlar fenniude, bilhassa medari şölıreti olan, nebat
lar : öküz gözü (Avrupa ca : am ik a), - baldır an otu (fransızca : 
cigue), kaplan boğan otu (Şaui zade, ilftçlar fihristinde s. 232 ; 
Şanizade bu fibristin sair yerlerinde kısaca kaplan otu der ; 
Sami Bey : kurt boğan ; fransızca : aconit; A vropada umuıriiyetle 

ll]., H. W. Höfflinger: Avusturyanın asılzade hanedanlan nesepleri 
içün cep kitabı, 1910 1 11 e mahsus. dördüncü yıl, Viyana, s. 49 1f2 
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aconitum) ; . beıri benç (fransızca : jusquiame ; La.tince : hyoscya
mus niger L.) ; itbo~an otu ·(Sami Bey : Acicigdem ; fransızca : 
colchique d'a.utomue ; latiuce : colchicum antumnale L.), tilarnura 

(Sonu var) 

(TIB) ile (TEB) ve (yılan ambilemi) ile (YlLAN) tatemi 
arasında münasebet ·varm ıdır? 

Doktor A. Süheyl Ünvere 

Osmaıi Eı•gin 

\ 

(Türk Tıp tarihi arkivi) ~dında bir mecmua çıkaracağınızı 

gönderdiğiniz ilk numara ile öğrendim. Türkün yiizünü ağarta
cak bir çok kıymetli vesikaları neşredeceğiniz için çok sevindim. 
Bu güzel yapının temelinde ben~m de küçük bir taşım bulunsun 
diye üzendinı. Meslekten olmayışım cesaretimi kırmadı. müessisi 
ve ilk muharriri olduğum (İstanbul belediyesi mecmuası) na sene
lerce yapmış olduğumuz yardımlar karşısında ben de böyle bir 
hevese kapıldıru, bu heves baua acıimi de unutturuyordu. Oıiun 
için cüretimi hoş görmenizi, hevesirui kırmayarak şu perişan 

yazılarımı ınecmuaya kabul etmenizi dilerim. 
Bu böyle olmakla beraber yazının (TIP) la ve (TARIH) le 

alakası· olacak bir mevzu olmasını da ~stedim. DUşündüm ve ak
lıııica buldum da; bakınız nasıl?. 

Bundaiı 25- 30 sene önce (SEFlNEl BELAGAT)adındaki eser
de . (HURAFATMI ESATlRMl) başlığı altında şöyle bir yazı 
okumuştum: 

(Bu serlevha ile başlayışımız bazı zevatın (mythologie) yi (esatiri evvelin) · 
tabirile tefsir eylemeleridir. Halbuki esatir ; tarih manasında olan (USTURE) 
nın cemidirki bizde anın müfredi meçhuldür .. Bu lüğatın mehazi ise (İST ARE) 
dir. Zira ezminei · kadimede harp ve darp ve daha bunlara mürnasil · vukuatı 
cesimenin hudusü nucum ve kevakibe isnat edilerek o misillu vukuata - tarik, 
barik, nazik gibi kafi nistıetle (lST ARİK) denilmiştir. Li san aŞ ina olanlara hafi 
olmadığı üzere fürsü kadim lehcesince vasatta vaki olan (ELİF) daima (VA V) 
gibi teleffuz olunduğu cihetle ana göre ismi mensup (İSTORİK) (İSTORYA) 
gelir. Görülmezmiki Darayı ekber zernanında olan si.kke üzerine Daranın yayı 
mersum olduğu cihetle o neyi akçeye (Darakeman)- kemandaki elif vav gibi 
okunmalh- ıtlak olunurdu. Fakat İbranile.rle romalıların lisanı kafın teleffu
zuna pekte müsait olmaması o gibi meskukata (dırahmun, darahmun) daha 
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