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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. · 
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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 

: 



- 79 .:._ 

min mualece tertipleri mecmuasında milhi efiaklı Ha.çlar çoktur. 
Gene bu asırda Numaoın Mecmuay1 tıbbiyesinde, Derviş Örneri 
Şifainin Ilmi esrar eserinde misaller vardır. 

Bu misallerin çoğalması bana bu · tuzun eş k ali isp,ençiyariyede 
sair tuzlara te~ciben eskiden beri çok kullanıldığını gösterdi. 

Şimdiye kadar tetkik etti~im el yazması tıb ınecmualarında 

memleketimizde çıkan kaya tuzlarından babis yoktur. Yalnız bazı 
mualecelerde Anadoluda çıı,an (Hacı bektaş tuzu) ıtlak olunan 
bir tuzdan misal vardır. 

Numaiıın ruecmuayı tıbbiyesinde şu kayıt vardır : 

(Milhi efiaktan murad milhi madenidir. Lisanda meşhur olan 
milhi madeni Efiaktan gelir zan oluııup gayrı yerlerde milhi 
mandeni bulunamaz zannile böyle tabrir olunmuştur ... R umda 
milbin .. alası zubur eder. Bundan ala ve ecveddir. Bahusus Hacı 
bektaş tuzu ,yani mütercimiu ınuradı wilbi madenidir). 

Uygur Türideri on üç ·asır evvel kaya tuzu, (yalgagu) denilen 
yani yalanmak üzere kullamlan bir nevi kaya tuzu, adi tuz, yıdig 
tuzu denileri (kokan tuz manasına· gelen) bir tuz kullanmışlardır. 
Kaya tuzu istimali onlarda görtilür 

1\:Iilhi Eflak pek eski tertipleri\nizde az görülür ve az miktar
da kullanılmıştı . 

gon senelerio istatistiklerinden· (Ziraat nazareti maadin ista
tisti~i ı323) . memleketimizde Ankarada 3, Erzurumda ı, Erzincan 
civarında 3, Sivasda ı, Siirtte 1, Konyada 2 tuz madenin mev
cudiyetini öğreniyoruz. Şu muhakkak ki memlekatimizde deniz
deki memlahalar da dahil olmak üzre madenierden çıkarılan 

tuzlardan ziyade eski · hekimlerimiz Eflak tuzu denilen tuzu kul
lanmışlardır. Bizde çıkanlardan Hacı bektaş tuzu malumdur 
ve böyle yazılır. Belki memleketimizde çıkan waden (kaya) tuzu" 
na da Eflak tuzu da denmiş olabilir . Lakin maruf olan bu isim
ledir. 

XVIII ve XIX uncu asırlara ait görebildiğim Avrupa müelle
fatıodanda Eflak tuzundan bahse tesadüf etmedim. Daha eski 
tarihlerde hatta XVI ıncı asırdan itibaren Lehistanda Willinczka 
nam yerçlen çikan 'kaya tuzu daıuan bilcümle tuz madeni 
damarlarından büyük . oldu~undan Avrupaya çok sevkedilmiş 
ve Karpatların üstündeki (Saline) ler Avrupada daha çok tanın· 
mıştır. Bu tuz o tarihlerlerde (sel de gemme) olarak maruftur 
(A. Richard. Element-s d' Histoire naturelle medicale T. 11 p. ll 
Minerologie .1838. page 190. 
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Bu eserden öğreniyoruzki dünyanın her 'tarafında fazla mik
. d:ı. büyük tuz kitleleri, ezcümle Karpateların bütün şimali kıaım-

. ' larında Transılvanya ve Macaristanda zengin ·ve büyük damarlar 
·vardır. · 

Şarkta ise bilhassa Türkiyede asırlardş.n hP.ri karpatların aşa
ğı silsilesin deki Eflak tuzu yani . bir nevi kaya tuzu maruf ve . 
mtistameldir: Kaya tuzunun bize L.ehistandan geldiğine dair hir 
kayıda tesadüf edemediru. Bundau bir asır evvel· yazılmış olan 
eserlerde de .tuzun tababette az istimal olunduğundan bı~:hsedilir. 
Pürgatif olduğu, tenk~yede az muharriş olup, az miktarda veje
tasyona pek iyi geldiği beyan edilir. 

Yukarıda bahsettiğim mualecat mecmuasındaEflak tuzu dihen, 
tıla ve hukneler terkibine az giriyor. Sair tuzdan tasrih olunan 
maddelerde buna yakın terkipl~rde az vardır. Eski Türkçe me
tinlerde mil h tuz mukabilidir. Misal olarak mualaca:t mecmuasın

daki tertipleri aynen bura-ya yazıyorum. Metindeki dirhem 3 gram 
mukabili olarak . gösterilmiştir. · 

Tıla. Hekim Sadi efendi terkibi (veca için) sahife 263. XVITI 
inci asır. 

Da rO. 
Kekik 
Papatya. 
Tuz 

30 gr. 
30 ]) 
30 ]) 
30 ]) 

Diheni nıubarek ; Masurularıo göbeğine ve karnma sürerler. 
Solucanı kırar : 

Mürrii safi 210 gr . . 
Mastak i (sakız) 270 ]) 

Sabrı iskotori 240 , 
Milhi eflak 36 " 

Camlesi iyi kanşa. taktir oluna, mail mukayyii mide olan 
ahiatı fasideyi suhuletle kusdurur. Gayetle çoR. faide vardır. 

Abı tadık? 

Papatya 
Raziyan e 
Milhi eflak 
Badem· yağı 
Beiir yağı 
Anason 

(Hekim As~l terkibi) 

No. ı 

3 gr. 
3 ]) 
3 ]) 

30 ]) 
30 ]) 
ı :ı> 50 . 
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Meldebi Tıbbiyede reçeteler Profesör r crnardın Viyanadan gelmesinden sonra latince 

'yazdınlıyor ve Türkce mukabilleri de eski tarzda gösteriliyordu. Bu reçete sureti 
Hekimbaşı Abdüllıak Mollanın oğlu ve bilahare mektebi tıbbiye ders nazırı ve 

Hekimbaşı olan tabib Hayrullah efendinin mekteb not defterlerinden çıkarılmıştır. 

( Ol!lu şair AbdOihak Hamid kolı.kslyonundan ) 

(Tıb Tarihi Arkivi IlAvesi) 
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H~kne oluna. kitabda mevcut 18 huknede·n birinde Eflak tuzu 
var. 26 tıla .(sürü~~cek ilaç) nın birinde milhi Eflak mevcuttur. 

i782 tarihli bir akrabadın garb . mtielliflerinden iktihas ile 
vücuda getirilmiştir. Kenarında meşhur hekim SUlayınan efendinin 
şerhleri vardır. Metinde bu şerhlerdeki tertiplerde sık sık Eflak 
tuzunun istimal olunduğunu görüyoruz. Bundan bir kaç misal 
alıyorum. 

Onguent de giroffle _...,. diheni karanfil - cümle barid hasta
lıklara nafi. Kalbe kuvvet verir. Diş agrısını giderir : 

Karanfil 
Milhi eflak 
Su ro. k. 

300 gr. 
24 :D 

Beş gün hamarnı ınari(ie durur, badebu taktir olunur. 

Diğer bir tertip : 

Müferrihtir. Kf.Llbe kuvvet verir ve baş ağrısını giderir. 

Beyaz Sandal (toz) 
Su · . 

Milbi eflak 

300 gr. 
900 'J> 

24 :D 

14 gün hamarnı maride durup badebu taktır oluna. 
Bunlar .. gibi daha pek çok misaller vardır. Milhi Efiakın ter

kipiere nasıl girdiklerini göstermek için bu örnekleri kftfi ad 
tıdiyorum. 

Sel de Valachie 

Dr. A Sübeyl Onver ("') 
Prof. argege 

A l'occasion des recherches sur les anciens mMica.ments 
€rnploye sen Turquie, j'ai retrouve plusieurs fois mention du sel 

. de Valachie, .dans_le .r .e.cueil .des .med.icaments datant des XVll et 
XVIII erne siecles et conserve a la bibliotheque de l'institut 

(1) Communication faite a la societe d'Histoire de la Medecine de 
Bucaret en presence a la seance du 13 juiı:ı 1935 a l'occasion de la lll ~ 
şemaine medicale balcanique 
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d'Histhoire de la Medacine de l'Uni versite d'İstaubul. - ~n cer
tains endroits, je n'ai trouve que le nom de sel, mais je crois 
que c'est un e form e abregee q u i signifie aussi sel de V:alachie. 
Mon opinion a ete confirmee du reste par les nombreuses men
tioos que j'ai trouvees a ce sujet dans nombre . d'autres ouvrages·. 

Dans le livre traduit du grec en turc par la chirurgieu İbra
him efendi en ı506, il est fait mention qu'on emploie le sel de 
Valachie dans le traitement de la gale franque (Marino Frantche). 
De meme, dans ·ıe fameux livre du celebre Stileyman efendi 
Dans les formulaires des medacins du XVIII erne siecle, le sel de, 
Valachie joue egalement un grand rôle, et on en trouve nombre 
d'exemples dans l'ouvrage de Numan, Ilmüo Esrar du medecin 
ümer Chifai. 

Cette multiplicite d'exemples ın'induit a penser que ce sel 
fut employe de preference a tout autre. Dans les recueils manus
erita que j'ai etudies jusqu'a present, il n'est pa~ parle du sel 
de roche extrait dans notre pays. Il n'y est fait mention que du 
sel de Hadji Bektache qui provient d'Anatolie. 

Dans le recueil de Numan, on trouve ce passage : «par sel 
de Bektache on entend sel mineral. · On peose que le veritabla 
sel mineral est importe de Valachie ... , » 

If y a 13 siecles, Ies turca Cuıgurs. se servirent d'un sel a 
leeher (Yalgagu) et du sel ordinaira (yidig) - qui sigoifie sel de 
saveur. Ainsi on trouve deja a cette epoque- mention de l'usage 
par eux du sel de rocbe - mais il n'entra toujours que rarement 
dans les recettes de nos aucieos formuhı.ires. Recemment, les 
statistiques du · Ministere de l'Ag.riculture et Mines (ı905) nous 
apprennent que plusieurs ;riches mines de sel gemme existent en 
Turquie. Trois a Ankara, ı a Erzurum, 3 a Erzindjan et les 
districts environnants, 1 it Sivas. ı a Siirt et . 2 a Konia. Ce. 
qui est certaio, · c'est que notre ancienne medacine s'adressa pour 
son usage de preference au sel de Valachie, tout eo employant 
plus rarement celui de Hadji Bektache. 

Dans les ouvrages anterieurs au XVI eme siecle, on parle 
d'un sel produit a Wilhuczka, en Pologoe, et qui etait importe 
partout en Europe. Ce sel etait connu a cette epoque sous le 
nom de sel gemme. (A. Richard Elemeota d'histoire naturelle 
medicale T . II P. II Mineralogie 1838 p. ı90), 

Cet ouvrage nous apprend que les plus richcs mines de sel 
gemme sont situees dans les Carpates~ principalement dans le 
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nord. en Rongrie. Cependant, en Orient et en· Turquie. c'est 
surtout le sel de Valachie qui fut· eınploye. -

Dans ıes Ol;lvrages de ınedicaıneot datant d'un siecle, on 
trouve que le sel fut plutôt raı:eınente. ınploye. On· le considerait 
coınıne purgatif, legereınent irritant, et bon dans le traiteınent 
des vegetations en petites quantites. Dans l'ouvrage que j'ai cite, 
le sel de Valachie est recomınande pour divers eınplois: ongu
ents, frictions, Iavements. Dans les vieux auteurs, le root 1\Iilh 
(Sel) signifie toujours Na CL 

Je cite quelques exeınples tires du formulaira en question : 
Friction : (Formule du medecin Sadi efendi) (XVIII erne siecle) 

contre les douleurs : 
Balsamite odorante 
Thy m 
Caınoınille 

Sel 

s. usage externe 

30 Grs. 
30 )) 
·so » 

30 • 

Onguent - vermifuge - (XVIII erne siecle) : 
l\Iyrrhe 210 Grs. 
Resine 270 " 
Aloes socotrin 240 ), 
Sel de Valachie 30 » 

s.us. ext. pour les enfants (selon avis du medacins aux autres 
usages) 

Une autre formule (Medecin Asılan) XVID erne siecle : 

Abi tadık? No. ı 
Caınoınille 3 Grs. 
Fenouil 3 » 

Sel de Valachie 3 " 
Huile . d'aınande (douce) 30 » 

Huile de lin 30 ,. 
Ani s ı » 50 

s. pour lavement 
Onguent de giroffle : (pour les maux de dents, maladies par 

refroidissement et tooicardiaque) : 

Giroffle 300 grs. • 
Sel de Valachie 24 » 

Eau 9 s. 
(Selon avis) 
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Cordial, tonicardiaque, contre la cepb~lee : 

~antal (blanc) en poudre 300 g~s. 
Eau 900 , 
Sel de Valanchie 24 , 

(Selon avis) 

Il y a encore une foule d'exemples roais j'estime que ceux · ci 
sont suffisants pour vous donner une ·idee de l'iı.oportance qu'avait 
prise le sel de Valacbie dans la pbarmacopee de l'epoque. 

Yeni eserler 

Dinler Tarihi 

Hilmi. Ömer Budda . 

Üniversite Dinler tarihi Doçent~ 
Vakit Neşriyat evi. Fiati: 125 kr. 

İstanbul üniversitesi dinler faribinin çok değerli profesörü 
Doçent Hilmi Omer Budda ilim kütüpbanemize. yeni ve mükemmel 
bir eser daha hediye etti. Dinler tarihi beşeriyet taribinin evolüs~ 
yonunu göstermesi hasebile çok mübim ve yeni bir mevzudur. 
Basit ve iptidai zannolunan bir çok eski dinlerin yeni diniere 
ne büyük tesiri olduğu bugün artık anlaşılmış~ır. Her yeni bir 
din diğer es~i dinlerden miilhem olarak bir tekemmül misali 
olarak meydana çikmıştır. · 

İslamiyet bu gibi dinlerin en tek~mül etmiş bir niimunesidir. 
Dünyad~ - yepyeni ve maziden ilhamını almadan bir tekll.mül 
görülmüyor. 

Yalnız dinlerde değil san'atlerde de böyle olmuştur. Tıbta da 
böyledir. Hipokrat yeni bir ilmi devre yaratmıştır. LlLkin ondan 
evvel.hiç bir şey yok değildir. Hem fazlaaile vardır. ·Bugün 
Hipokrat'a atfolunan külliyatta eski Mısİr ve Hi.nd mehazlarından 
aynı ibareler görülüyor. Bu mukayeseler bu son asırlarda yapı· 

lınca Hipokrat külliyatının yoktan var edilmediği anlaşılıyor. 
Hilmi Omerin. eseri bu noktaları bize bildirmekle beraber 

diğer iki ciheti de pek güzel anlatıyor. Evv~la dinlerin kaynağı 
hep Asya olmuştur. H~lll. beşeriyet Asyalı büyük din vazilerinin 
önünde eğiJiyor. ~eni dinler bu eski dinlerden bir çok esaslar 
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