
Türk T1p Tarihi Arkivi 
C ilt 1. No. 2. 1935: 

Şerif Oğlu yadigarı : 

·or. Med. M. F. Naii.z 
· ( ... 

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. · 
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C - Tıb lugatının diğer saıni di_IIerdeki mukab!Jleri, tarihçesi 
meoşei ve müştakları. 

Ç - Şark ve garbın eski ve yeııi muhtelif dillerinde (tıb) 
yerine kullanılan kelimeler. Bilhııssa t-ski Türkçede tıp yerine 
kullanılan kelimenin (tıb) ile bir uıüoasebeti olup olmadığı. 

D - Tıbbın sihir!e münasebetleri nedir ? 
E - (Teb) kelimesinin garp dillerinde izi ve benzeri varmıdır? 
F - Teb şehirinin tarihçesi ve bu şehirde sihir ve tababet 

ilimlerinin ·ne derece ilerlerniş olduğunun t~tkiki. 

J - Yılanı tahlilerin toteın ittihaz edişleri~in sebebi ve bunun 
tabipi er tarafından am bilem olarak: alınışının izahı. 

·K - llim·ler, fenler ve meslekler arasıoda memleket veya 
şehir .. adını alan başkaları varmıdır ? · 

!şte bu iki mes'ele hakkıoda aklıına gelenler bunlardır. Kabul 
veya red her halde siz hekimlerin yüksek olan ilminize ve ihti· 
sasınıza bırakılmıştır. Isabet edeınemişsem meslekten olmadığım 
için mazur görüliirüm. Bir az doğru görmüş ve düşünebilmişsem 
Islam ve Türk tı.p tarihine ve değerli arkadaşım Süheyle zerre 
değerinde bir yardıınım olmuştur diye sevinirim. 

Doktor ibrahi m Themo 
(Romanyada 70 ci yılının Romen doktorları tarafından kutlulanması vesilesile) 

Dr. A. Süheyl 'Ünver 

Doktor İbrahim Theıııo tıbbiyede istibdada karşı gelen ve 
·1889 da Tibbiyei Askeriyede terakki ve ittihat cemiyetinin ilk 
nüvesini kuranlard:ın biridir. Tıp tarihimizde mektebi tıbbiye
mizde oynadığı roller cihetile mü him bir şahsiyet olan Bay Themo 
i'le 1932 . senesi . eylulünde Biikreşte inikat eden BeyneimiJel 
Tıp Taribi kongresinde ilk defa taıııştım ve bu nıubtererıı ibti· 
yar meslektaşla kongrenin inıtidadı esnasında konuştum ve ken- . 
disinden tercUmei balini istedirıı. Bir ıuüddet sonra yazıp gön
derdi. Bu tercümei hali kendisinden Tıbbiyei Askeriyede 
hürriyet cereyanlarının nüvesini kuran bir şahsiyet olması hase· 
bile bazı yanlış ııeşriyatı düzeltıııek için almtştım. Şimdi bu kısmı 
kendi lisanından dinleyeceğiz. 
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Fakat İbrahim Themo beyin terciimei haline başlamadan evvel 
tıbbiY,edeki hürriyet cereyaolarından bir nebze bahsedelim : 

Miratı Mektebi Tıbbiye'nin birinci cildinin 126- 134 sıı.hifele
rinde bu ci h et telhis edilmiştir. Buradan öğrendiğimize göre 
1877 te ilk defa açılan meb'uslar meclisini kapatarak kanunu 
esasıyı ortadan kaldıran, Mitbat Paşayı baksiz olarak Talfe 
nefy ve orada boğduran ve Osmanlıların kahiliyeti fikriyelerini 
öldürrneğe çalışan Abdülhaınidin idaresine bir set çekmek ve bu 
suretle vatanın düçar old~ğu dertlere bir çare bulmak için ilk ilı
tila.I teşebbüsleri askeri tıbbbiye ınektebinde oluyor. 

Kon~a.lı Hikmet . Emin, Diyarhekirli lsbak Siikfi.ti, Ohrili !bra· 

İbrahim Themo nın eski bir resmi. Kendi tavsifi veçhile ihtilalkar resmidir. 

him Ethern (Therno), Arapkirli Abdullah Cevdet, Kafkasyalı Meh
met Reşit namında beş talebe 1889 da askeri tıbbiyeniD eski bina
sında rnektep bahçesindeki barnarnın · önündeki odun yığınları 

üzerinde (Hatap Kıraatbanesinde) içtima ile üç sene sonra İttihat 
ve Terakki namını alan Ittihadı Osmani Cemiyetini teşkil ve 
mukaddes vatanı sürüklenmekte olduğu harabi ve inkırazdan 

kurtarmak için hiç bir fedakarlıktan çekinmernek ve cemiyetin 
maksat ve efkarını gayet hafı tutmak ve hiç bir suretle arkadaş
larını ele vermemek için abt ;e peyman edilmişti. Bu suretle 
hafi cemiyet azası ya.vaş yavaş çoğalrnış ve iki sene sonra yüzü 
tecaviiz e tıpiştir. Bundan · sonraki safahat o zamanı idr ak edip 
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b§.la. yaşayan ınubterem doktorlanmızın batırındadır ve leülhamt 
bayatta olan bu zevatın hatıratını da tesbit ederek tıbbiye ihti
l!linin bu kısmını doğru yaz w ak icabeder. 

Şimdi İbrahim Themo Beyi diniiyelim : 
1865 te Manastır vil§.yetinin Obri kazasının Drin nehri üze

rindeki Istroga kasahasmda doğdum. lsmim lbrahim Ethem olup 
mekteplerde perlerimin isminin il§.vesile lhrahim ~urat Efendi 
Ohri diye yadedilirdim. Themo Iakabım Ethemden muhaff~ttir. 
Iptidai tabsilimi Istgroada, ldadi de Boğaziçinde Kuleli ldadisinin 

Dr. Themo nun 1930 da Anadolu seyahatinde pek sevgili fikir arkadaşı Doktor 
· ishak Sükfitinin doğduğu Diyarbekirin kalesi dibinde çıkardığı resim. 

Bu resim arkasına Themo şu beyti yazmıştır. 

Sonra Themo der : 

Biri Dicleden diğeri Drinden, 
Gelip siyasete darbeyi vurur 

Başında topuzlar, gürsler asılı. 
Karşımda ruhu Sükriti durur 
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kısmı tıbbisindedir. Tıp .tabsilim maluro olan Sarayburnu Demir
kapı eski tıbbiye mektebinde olup 1892 de· diplomamı al~ım _ve 
emrazı ayniye o:ıütehassısları kısmına ayrılarak Hardaıipaşada 
kehhal miralay Dikran Acemyan Beyin maiyetiıie verildim. Dip-

- loo:ıa numaram 1440 tır. 

ldadi tahBilimizden itibaren epeyce türk gençl~ri ve talebe ara
sıoda fikri hürriyet -uyanmağa ve saray avenesioin boğduk diye 
zannettikleri Mitbat Paşayı, Kemal ve Şefkati ve sair zevatın 

eserlerini ve Suavi ·ıııerhumun fedakarlığını ibya için gizlice 
propaganda yapılmakt-a idi. Kemal beyin rüyası, eş'arı, el yazı

larile Şefkatinin ltalyada, Londrada bastırmakta olduğu gazete 

ı 
\ .. 

Dr . Tbemo 1935 te Köstencede 

ve resaille giıJice talebeoio dolaplarıoı vasıtaınla dolaşmağa 
başlamış idi, dört sene bu devarn etti. 

1889 da hürriyet aşkının huzmeleri o:ıihrak noktasını buldu, 
ateş almağa başlatiı. Bu senenin bir .yaz mevsiminde idi ki 
Diyarbekirli Ishnk Şükuti ve eski alırardan mUtesarrıf Fabri 
byeio kayın biraderi tıbbiyeli ufacık Meb~et Reşidi ders arasında 
mektep meydanında ağaçlar arasında yakaladım. Artık bir cemi-
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yeti hafiye teşkil etmek için her şeyin hazır olduğuna dair fik
rimi açtım. Mehmet Reşit itiraz etti. Kabusu istibdat, milletin 
nefesini tıkadığı bu sırada biz aciz talebenin ne yapabileceğimizi 

söyledi. Bu büyük işe biz nasıl başlıyabiliriz dedi. Isbak sükO.ti 
dinliyordu. O vakit- Arkadaş dedii:n - Yunanistam bizden ayıran 

Etniki erferia cemiyetinin müessisleri bizim gibi tıp talebesi 
değillerdi. Onlar Rusyada Odesa şehrinde ikisi bakkal, birisi 
meylıaneci çırağı üç geııç rum idi. El verip yemin ettiler, fikir
leri az vakitte Rusyada, Romaoyada; Istanbulda, Babrisefit 
Adalarındaki rumiara sirayet ederek koca bir milli cemiyet 
vücude getirdiler ve Türkiyenin başına bela oldular. Bizilll için 
bu fi~ri neden güç görüyorsun ? 

Ishak Sükilti merhum (Dicle) nehri gibi tuğyan eden göz yaş
larını tutaması, ver elini arkadaş öpeyim ve sana sarılayım dedi. 
And etti, üç sağ eller birleşti, sıkıştı ve karşıdan ve o vakit 
pek dindar bulunan Abdullah Cevdet geliyordu. Gel bu üç eli 
sen de sık dedik, şaşaladı, fakat itiraz etıuedi. Bir iki gün sonra 
tıb~iye hamamının önündeki büyük odun yığınının üzerinde daha 
bir kaç talebe müzakereye iştirak etmiş idi. Bunu takip eden 
görüşmeler hatap kiraathauesi müzakere ve kararları ismini alınış 
idi. 

Az sonra Serefettin Mağwumi, Trabzonlu Kerim Sebati, Izmirli 
merhum Hikmet, Selanikli Ahmet Bahtiyar, Asaf Derviş, Giritli 
(Muharrem Ali) merhum ki sonra (Şam Tıbbiyesi Teşrib mualliuıi) 
olmuştur, Necmettin ve Hasan Arif Beyler, GiritH Şefik ve saire 
ceıniyete girmiı,tiler. 

Biraz sonra yani şilbeler . kuvvetlandikte on ikiler içtimaı 
denilen ilk içtima Edirnekapısı haricinde Arnavut Aloş Ağanın 
kiraladığı Mithat Paşa bağında incir ağacı altında oldu. Ikinci 
içti ma Boğaziçinde yapıldı. · 

Bu fikir diğer mekteplere ve siviilere yayıldı. Çoğalıyorduk. 

Artık muhtasar bir hattı hareket programı yapıp yakayı ele ver
memek için numaralar . tertip ve fikirdaşlg,r zencirvari birbirine 
raptedildi. Ertesi sene tatilinde ben Ohriye sılaya giderken 
bize mensup doktor Şükrü Kamil Beyin (Kamusu Tıp sahibi) 
pederi Obride redif binbaşısı olan ve harniyetli tanıuan Kamil 
Beyi cemiyete ithalim için arkadaşlardan emir aldıro.Fakat Kamil 

· Bey za.nnettiğimiz gibi çıkmadı. Meseleyi telgrafla. saraya bildirdi 
ve kendisi yıldıza celbolunduğu gibi ben de, işten haberdar olmı
yan bir kaç kişi ile bir jandarma kumandam hıfzında mev~ufen 
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!stanbula daha doğrusu saraya celbolundum. Saray ilk defa böyle 
bir hdi ve milli cemiyetten haberdar olmuştu. Bir uzun hikaye 
ve müthi9 bir vak'ai siyasiye teşkil eden bu işaayı ve sarayda 
geçen vekayii yalan ve bazı uydurmalada savdım ve kimsenin 
burnu kanamadan işi kapattım, sarayı avuttum. , 

Fakat bu vak'a eski faaliyetimize mani oldu. Daha gizli ve 
daha tedbirli harekete bizi IJ?.6Cbur etti. Lakin istibdat gittikçe 
kuvvetini artırmakta ve ahrarane fikirler yayılmakta idi. Pariste 
bizimle muhaberede bulunan . Ahmed Rıza Beyin gazeteleri, pek 
çok fikirdaşların Avrupa ya firarı ve bazılarının Istanbul ve taş
rada. tevkifi, tebidi çoğa.lıyordu. Ben de iiç defa daha tevkif 
olunmuş ve pek çok eziyetten · sonra salınmış idi m. 

Vaktaki saray tamamen herşeye vakıf olmuştu, ben on iki 
giin Beşiktaşta Yedi _Sekiz Hasan Paşa karakolunda tevkif olun
muş idim. Hasan Paşa, mahza fikirdaşlarımı ve benimle temaata 
bulunanları yakalamak için beni tahliye etmişti. (Ergani Madeni) 
red if taburuna ·tab ip diye tayin edilerek serbest bırakılmıştım. 

Artık bu vaziyette ben Türkiyede kalıp ta bun·ca fikirdaşları 
tehlikeye koyamazdım. Kabalıatı üzerime almak ve benimle -te
masta bulunanları kurtarmak üzere Romanyaya firar ettim. Bir 
kaç gün sonra tevkifat başlamış ve Taşkışla Divanı Harbi taşek
kül etmiş imiş. Bunun neticesi fikirdaşlardan ekserisi tıbbiyeli 
olmak üzere seksen vatandaş vapuru mahsus ile Trablusgarba 
nefyolunmuş ve koca büyiik asker müşür Matlı Recep Paşaya 
teslim olunmuşlarıJı . Bu vak'a : Şeref ·vapuru kurbanları ismini 
aldı. Bunlardan bazılarının Avrupa ya firarile Cin evre, Paris, 
Londra. ve aair yerlerde n~şriyatta bulundukları P.aris genç Türkler 
kongresi ve muahharen fikirdaşların · ikiye ayrıldıkları, Rumelide 
cemiyetin faaliyeti ve benim teşvikatım, Manastır vekayii ve 
nasıl hürriyet ilan edildiği walftmdur. 

Ben Romanyaya tirarımdan sonra da faaliyetiine devam ettim. 
Ilk risale olarak ta~ basmaaile Bükreşte bastığımız «Hareket» 
risalesini ecnebi · postalarile yüzlerce nüsha olarak lstanbuıa; 
Izmire, Trabzona, Selaniğe sevkettim. Bunu pek çok sevkiyat 
takib etti. 

Dobriceden mada Bulgaristanın Vidin, Lom Palanka, Rusçuk 
Şıımlu, V :nna ve Filibe ·. kasabalarında bizzat gidip birer şube 

teşkil ettim, ve faaliyete başlattım. Bu kasabaların ezcümle 
Köstencenin !stanbulla olan kurbiyet ve miinasebetinden istifade 
ederek senelerce adam sevketmek, risaleler ve gazeteler sokmak 

a 
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gibi hizmetlerde bulundum. Bütün bunlar bir hulasadır. Nezdim
deki resmi evrak, mubabereler, notalar ve faaliyeti tamam yazıl

·mak l!zım gelse binlerce sahife doldurur.) 
Themo nun hatıratı burada kısaca bitiyor. Pek- yakın z_a

manlara ait oldug-u halde tıbbiyemizin bu kısım tarihi henüz 
tesbit olunmamıştır. Şimdiye kadar yapılan neşriyatta bazı ufak 
farklar vardır. Alft.kadar. zevattan sag" olanlar çoktur. Herkes 
bildiklerini yazacak olursa çok kıymetli vesikalar toplanmış olur. 
Nitekim Tbemo nun ha~ıratından bazı safhalar vardır ki bizce 
bugüne kadar malum değildi. Onun için bu kıymetli ve tarihi 
zevatın hatıralarını toplayıp aeşretmek bütün tıbb~yelilere bir 
borçtur. 

Le Docteur 1. Themo 

Dr. A. Süheyl linver 

Le medacins de la Dobroudja en Roumanie, oiı se trouve 
actuellement le Dr. I. Tbemo, vieonent de feter avec de grandes 
ceremooies le soix.ante - dixieme anniversaire de la naissance de 
ce persoanage qui, encore etudiant de medecine, a cree ensemble 
avec des camarades adherant ·a la meme idee que liıi le premier 
noyau de !'«Union et Progres». Ce citoyen turc ne en 1865 .a. 
Ocbrida pres de Monastir, nous raconte sa biographie comme 
suit: Il obtint son diplôme de m adecin en 1892. En 1889, il 
avait· forme avec ses camarades d'ecole Ishak Sukuti de Diyar
bekir et Me)lmed Rechid un cercle irıtime auquel se joignit peu 
apres At,ıdullab Djevdet. lls avaient leurs reunions -sur des tas 
de bois dans le parc de l'ecole. Dans cette pre~iere formatian 
entrerent Cberefeddiıı Magmuroi, Kerim Sebati, Bikmet de Smyr
ne, Ahmed Bahtiyar de S!llonique, Asaf Derviche, Mehmed Ali 
de Crete, Nedjmeddin, Hasno Arif et Chefik de Crete. Tandis 
que les cooversatioos avait lieu d'abord sur le tas de bois 
appele (Cercle des bois), le groupe des 12 jeuoes gens se 
rencontrait plus tard iı. l'occasion de promenades dans diverses 
partie de Ia ville et echangeait ses idees liberales, Dans la suite, 
ila eprouvaient de nombreuses aventures, ils etaient poursuivis, 
leur organisation fut disııoute et les etudiants prenant part iı. 



ces affaire~ furent relegues de l'ecole. Neanmoins les travaux et la 
propaganda clandestine visant a la liberte contiouerent, beaıicoup 
<le membres de l'organisation s'enfuierent en Europe. ı. Theırio 

lui - meme vint se fixer eo Roumanie, ouvrit des sections dans 
ce pay s a.insi que dans des· villes ba.lcaoiqnes et envoya. seere-
tement des ecrits ei:ı Turquie. ' 

Ce mouvemeot liberal des etudiarıts de medecine ocıcu.pe une· 
place importante dans l'histoire de la derniere periode Osmanli. 
Plusieurs des chefs- de ce mouvemeot sont encore en vie, comme 
le Dr. 1. Tbemo meme. 

Milhi Eflak Eflak Tuzu 
(Sel de V alachie) 

Prof. Agr. Dr. A. Süheyl Ünver ["'] 

İstanbul Üniversitesi Tıp tarihi Enstitüsünde mevcut XVII ve 
XVIII inci asırlar ararsında bir çok meşhur Türk hekimlerinin 
ve eski hekimlerin tertiplerle dolu ve mualecat mecmuası namın
daki eserde eski Türkçe ilitç isimlerini ayınrken 4 yerde (Eflak 
tuzu - miliii Eflak) diye o tarihlerde çok kullanılan tuzun ismi
ne tesadüf ettim. bir kaç yerde de tuz kelimesini gördüm. Bu 
kelimenin Eflak tuzundan ihtisaren yazıldığına zabip oldum. 
Zira mualecat kitabiarında bazen böyle kelimeden mürekkep isim
ler ihtisar suretile bir., kelimede de yazılmaktadır. Yalnız bunları 
şüpheli ad ederek Eflak tuzunun sair rnecmualarda olup olmadı

ğını aı;-aştırdım. Ve bir ÇQk eserlerde Eflak tuzunu buldum. 
1506 da Türk cerrabı İbrahim bin Abdullah tarafından Mora· 

da Moson kalesi fethi esnasında kalede bulunan Yunanca aslın

dan açık Tiirkceye tercüme edilen cerrahname ldtabinin (Emiri 
_efendi kütüphanesi. Hekim oğlu Ali paşa Tıb kısmı No: 568} 
22 inci son faslıoda Frenk uyuzu tedavileri meyanında hekim 
(Marino Françse) Maryon hekimin Frengi tedavisi için yaptığı 
·harici cıvalı formiilierin iki13inde Eflak tuzu vardır (1782). 

· Meşhur Süleyman efendinin Akrabadininden bazı kısımlarını.n 

noksanlarını itmam için başiyeler illl.ve olunmuş ve enstitümüzde 
mevcut diğer bir yazma Akrabadın eserinin son kısımlarıoda bir 
çok yerlerde milhi Eflakı buldum. XVIII inci asıra ait bir heki-

[*]Bükreş tıb tarihi Cemiyetinde Balkan tıbbi haftası münasibetile bulun
duğumuz 13 haziran 1935 eelsesinde bizzat tebliğ edilmiştir. No. 7 
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