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Hekim başı M. Behçet efendinin kitabiarı 
ve . 

isiamlarla Bitik sevgisi -Bitik evleri 

· Dr. med. M. F. Nnfiz 

tık kütüpb~ne Isa doğmasından 1700 yıl önce Babilliler· t~ra
fından açılmıştır. Pişmiş tuğlalar üstüne mı bi yazı ile yazılmıştı. 

Ikinci olarak Mısırlılar gelir. Eski Yunau mtiverriblerindeo Dio
dare ele Sicile Misır h~kiimdarlarıırdan Osmindias ın k·abrinde _bu
lunan kİtabbaneyi anar. Yunanlılar gününde Bergamada (200) bin 
ciltli bir kütüphane vardı. Büyük İskenderden sonra, İskenderiye 
kitabhapesi meşhurdur. Bunlardan sonra Romalılar kütüphane açar
lar. lmperator Kostantin 355 tarihinde !stanbulda bir kütüphane 
açmıştı. 120 bin cilt kisabı olan biı yer eski zabsiye yerinde idi, . 
yanmıştır. !ranlılar dahi mağaralarda, hayvan derileri ve kumaş
lar üstüne yazılmış eserlerden kolekaiyonlar yapmıştı. 

İ~lamlardan ilk kütüphane açmak şerefi, her ne kadar Erne
vilerden Ömer bin Abdülazizin Şam· kütüphanesinde bulunan Eh
run'un kitabını çıkarmasile başlıyabilirse de, başlangıç olarak Ab
basÜeri k abul etmelidir. 

I - Abbasilerden Reşit zamanındaki Bağdad kiltüphanesine 
«Beyt - ıı.lhikma:ı. denirdi. Tıb, fiendese, nücum, matewatik, edeb, 
lu~at listüne kitablardı. «Yahya hin Halit Bermeld" - tarafından 

Hint müelliflerinden · toplanan kitablarJa bizzat Reşidin Ankara, 
Umurya Rumlardan ele geçirdiği B,umca kitablarla dolu idi. Bu 
kitabhanede ayrı ayrı daireler olup kopye edenler, tercümeciler, 
müellifler bulunurdu. Bu kütüpbade müdürüne «Sahibi Beyt_- albik- . 
·ma:» ·derlerdi. [1] . _ 

Bağdad kitabbane · müdürleri arabhk diişmaolarıudan Şu u biler
den lranlı Danişmentlerdi. .iJ.,.e> ı) ulr"' bunlardandır. Şu halde ilk 
Islam kitabbanelerinde idareci Iranitlar olmuştur. A,li Boyeden 

.[1] Bizim kitabhane dedi~imize araplar Maktaba derler."-Dar- alqutub, 
Khizane dahi söylerler. Almanlar İncil manasına gelen Bibile den alınarak 
Latinterin Bibliotheque sözünü kullanırla.r. Kitap satılan yere frenkler Lib
raire, Alnıanlar Buchhandlung diyorlar. Das Buch kitap demektir". 
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«no tre langue» so nt I es langue~ occidentales. Or, comm,e CQaque 
nation europeaone reveııdique pour elle ses propres grands bom
mas, on ne verra pas d'ioconvenient a ce que nous elı fassions 
de meme. 11 y a la uııe tbese a exaruiner et a apporof~ndir . 

Prenons cocncne exeınple lbni Sina (Avicenne). ll naquit dans 
. un ': iliage pres de Bouk haia au coeur de l'Aııie Central e ou il n'y 

avait pas de Persans. Son pere, sa cnere et ses. aocetres etaient 
originaire d~ la meme coııtreE>, etaient de la population iodigeoe. 
Soo quatrieıne aıeul s'appela (Sına) noın qui signifie «experimente, 
eprouve». S'il eüt ete Arabe, il aura.it ajoute a son oom de sa 
tribu. S'il eut ~te Persan au sens actuel, il aurait ete Chiıte . A 
l'epoque d'lbni· Sina et d'Ebübekir Razi (Raıes) (~e dernier ne 
un siecle auparavaot a Rey en Kborasao dont la population etait 
entierecnent turque),il n'existait pas de Perse indepeodante cocnme 
aujourd'hui. Les Persaus de ce teınps la furent ·des tı:ibus ou 
babitaat des villes et qui parlaient persan. Le fait qu' lboi Sina 
est enseveli a Haıııadan da·ns la Perse. actuelle ne daınontre en 
rien son origine persaııe. Je n'entrerai pas ici dans les details 
sur. les iodices et les docuınents concernant l'origine turque des 
persoonages cites, pour ne pas trop occuper votre teınps; je 
vous prierai seulem.ent de bien vouloir coıısacrer vos soios a 
eclaircir le point sur lequel je viens de rapporter. 

:ıısı ı e ı er 

Esl(i Viyana tıp talimi ve onun Adli sultan 
Mahmud zamanınd~ lstanbula yayılması 

III 

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

Jani yaban yasemini (Şanizade s. 212 ;· s. 243 1 4 : yaban 
şebboyi ; Sami Bey : fulubehar ; fransızca : flamme de Jupiter ; 
IitincP. : c-leruatis erecta), Girid otu; (fransızca : dictaıne; litince: 
diktamus ·al bu s. L.), !\ara pulsatila ( Şaııizade s. 21 O ; Sami Bey : 
dağ Iiiesi ; fransızca : pulsatille ; latince : pulsatilla nigricans). 

18 inci asırda. yeni keşfiyatı havi kitabiarın istifadesini daha · 
büyük mıkyasta ternin için bir eser fransızca olmayınca ikinci bir 



-107-

dile de tercüme edilmesi pek muvafık bir tedbiı: sayılırmış. Öylece 
. S.törkün eserlerinden hemen her biri ayrı ayrı birkaç dilde bastı" 
rıhp . çıkar_ılıyordu . Eserin aslı · latince cılunca, fransızca yahut 
almanca. tercümesi, aslı alınanca olunca Jatincesi yahut fransızcası 
da intişar meydanına konulurdu. Bu, ilm\ eserlerde lazım idi. Zira. 
1783 yılına kadar Viyana ciarülfünunu dersleri hep latince takrir 
ediliyordu. Ancak 1780 de A vusturyada tahta çıkan imparator 
ikinci . Josef bazı derslerden sarfmazar Marülfünun muallimlerinin 

Baron Störk 
• Dr. Med. Nafiz koleksiyonundan • 

taktirleri almanca olmasını ferman eyledi ( 2 haziran '1783; Rudolf 
Kiok : Viyana daki imparatori dar ülfünunu tarihi, cilt I. s. 567) 
Störkün eserlerindau fransızca tercümeleri sürlimu şununla. da ko· 
laylaştırılm ış ki 1755 yılındanberi fransa A,vusturya ile müttefik 

. olmakla Avusturyanın edebi faaliyetine, Avusturya alimlerinin 
Ireşfiyatın.a Pariste ziyade merak varmış. 
· Störkün latinceden fransızca ya tercüme edilip çıkarılan 8 eser-
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den altısı 18 inci asırda pek ın ak bul 12° hacmin de, ikisr: SO hac
mitide idi. Bu fransızca tercümelerden dördtincü Acbille Guillaume 
Lebegue de Presle (1735-1807) yaparak 1762, 1763 ve ; 1764 de 
çıkardı. Birisinin rnüterciıni (1 763) de la Co ur, birisininki de 
(1763) P. Jos. Mar. Collin idi. De la Cour ve P: Jos. Mar. Collio 
üzerine başka malümat bulunmadı. Störkün aşı üzer.ine olan 
kitabını Jansbruk darülftinunu miiderrisi Jan Mibail von Mengbiıi 
(1738-1789) 1771 ile 1777 arasında italyanca da olarak· çıkar.dı·. 

St~ork öyle geçici, Relepür bir doktor değildi. Billl.kis ileri 
. sürdüğü emter, usuller daha cok zaman batırlar.diı. kaiir idi. tımt 

faaliyetinin ilk devrinde ' kaleme aldığı küçük. ri saleler . daha 100 
sene sonra Dr. Di ed vache adli bir Fransız Doktor.u bir araya 
getirip yeniden fransızcaya .tercüme etmekle 18&7 de Störck ün 
adı altında ve 

Etızde de Tiıerapeutique experimenta"le. 

un vanıla J. B. Baillere et Fils. Parist~ bastı . . 432 VI. Sabife 
dir. [ 1] · 

Van S vi tenin yerine geçmesi Störkiin · içtihadına, ilmi faaliye
tine yEmi germi vermiştir. Ta birinci teşrin 1771 .de Jan Sviten, 
Avusturya memaliki mavrusesi için bir -edviye m~hitini kaleme 
alınağa memur bulunuyor ve lakin tasnifi epi bir ~Uddete muhtaç 
olduğunu yazar idi. Birici teşrin 1771 de başlayac~ktı [2]. Ömrü 
vefaetmemekle bu mühim hizmette dahi Störk fan- Svitenin halef 
ve varisi oldu . 

16 ıncı, 17 inci ve 18 inci asırlarda bir çok bUyük ve küçük 
hükumetlar marifetile yerli eczacılara mahsue iJa}çlar kamusları 
tertip edilip bastırılmıştı. Avustu~ya için 1729 da Vlya_nada «Avus
turyanın, Viyananın eczacılık dükanı:ı> ( Dipeosatorium Pharma
cantieum Austriaca - Niennence) adlı resmi ilaçlar karnusu IMince 
olarak Almanya imparatorunun imtiyazile intişar" meydanına çıkıp 
18 inci asırda A vu~turyada kısaca Viyana eczanesi ( Di_pensato-

(1] Bu fransızca eserin Tıp kitapları için en büyük Esamii Kütüp olan 
bir Amerikan l<itabında Amerika Cemalıiri mütdehidesi ordusu baş kuman
danı Operatoru dairesine tabi kütübhane fihristinde (Index- Catalogue of 
the Sargeon General's offic, Limited States Army) Buldum. Bu esamii 1<~
tüp birbir ardınca düzedilen üç sırada çıkarılmış 47 cildde ve takriben 15000 
sahife olarak 1880 den 1932 yılına değin Washington da Devlet matbaasında 
bashrılmıştır. İleride ilaveler çıkarması da muhtemeldir. 

[2] jozef Aleksander von Halifet: Maria Terezia tarafından avam mek
tebi tesisi, cilt 1, Prag 1860 s. 628. 
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ri um Viennese) diye şöbret bulmuş. Bu ~itap eczacılara, · doktor
lara mahsus idi ve ı 770 yılına deği u muhteviyatı değiştirilmeden 
Viyanada defalarca daha basıldı . Lakin çıkmasını müteakıp kırk 
yıl esnasında kullanılmakta bulunmuş ilfi.çlar Avrupada çok değişi
yorrlu .v.e o asırda ilftçlar -sahasında türlü l~rlü olan yeni keşfiyatı 
kabu.l etmemek, kabul ettirmemek bir tedenni deme~ idi. Bu gibi 

·. mü labazalarda Viyana eczanesini yeniden yazmak lüzumu· duyu
luyordu. Störk yeni eczalar mu~itini yalnız başıoa yazmağa kal
kışınayıp yanına nam v:e şan sahibi bir kaç o:iütebassıs koştu. 
Şöhreti afakı tutı:puş Viyana darülfüou.n.u kimya ve nebata.t mü-. 
derrisi Nikolaus Josef de Jacquin (1727-1-817) ve Pragda do~up 
Viyana darülfünunuoda tari.bi tabii müderrisi bulunan Jan Jak 
de Weıi (1725-ı78.'J.) ~törk il~ mesailer bi_rleştirüp ı774te Phar
macapoeia Austriaco -:- Provincialis yani Avusturya Eyaletleri 
eczanesi adlı eseri cıkardılar, ki 32ı sayfayı havi ve kasaba ve 
köyler için eczaları müştemil idi. Metni umumiyetle latince idi. 
177 4 te çıkmış Eyaletler · eczanesi tasnifinden maksat şu imiş ki 
mümkün m~rtebe ı 729 yıldaki ilaçlar kamusunun telbisi olsun. 
Bununla beraber. değişikler ıoo de 70 derecesine varmıştır. 1774 
yıldaki EyaJetler eczanesinin zikri geçen alimler adları altında 

değişiksiz yahut bazı tagyiratla beş dane ayn basması sayılır ; 
Soouncu 1780 yılıodadır. Bu yılda Avusturyada Ikinci Josef tahta 
çıkınakla gördüğümüz gibi ·ıatince eski revacını kaybederek yerine 
a lmanca geçti. Avusturya Eyaletleri Eczan~sinden 1776 dan 1790 a 
dek beş tane alınanca tercümesi de çıktı. .Eser büyük· ve daha 
büyürnek te olan Avusturyanın her yerinde isteniliyordu. Son 
yeni tertib lazım oldukta Störk, dostarıodan tabib doktor Jan 
Mihail Şosulan~ Jaccıuin ve iiç diğer · za.tla tanıştı. ·Altı kişilik 
heyet EyaJetler eczanesiııi başka bir şekle dökiip 203 sayfaya 
daraltınakla işi 1793 te bÜirdi. Yeni tasnif ı 794 te hükümetin 
emrile 4:Avusturya EyaJetlerinin edviye imaline mabsus Musabbah 
kitabı, (Pbarmiı.copcea Austdaco- Proviocialis Emendata) adıyla 
latince olarak çıktı. 1794 yıldaki edviye muhitinin 1729 da çık

mış Viyana eczanesile artık biç müşabeheti kal madı. Değişikler 

100 de 99 u bulmuş. En aı ·değişmiş olan bab, ilaçlar k ısmının 
sonundaki .ınerhemler bab·ı idi. 1794 te çıkmış MusahhahAvustu rya 
Eczanesinden 1796 da Milanada ve ı 708 de Veoedikta birer latince 
basması daha ve 1795 te Viyanada 240 sayfadan ibaret bir almanca 
tercümesi çıttı. Bu eczalar kitabının ayı:ı ayrı latince basmala
rını bir heyet tarafından tasnif ve . wusaııuiflerin adları oıukadde-· 
menin sonunda şan ve rütbelerile yadolund u. 
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Musannifler heyetinin başında daima Baron Anton fon Stör~in adı 
var. Gariptir ki Störkiin tercümei halini yahut tıp .tarihini yazmış 
olanlar hemen hepsi ilaçlar muhitini meydana getirmekt~ 23 yıl 
devam eden gay'ret ve muvaffakiyatini meskut bıraktılar .ki ağır · 

bir gaflet eseridir .. Şimdi eczacılık müverrihlerine döoelimmi şunu 

göriiyo~uz ki bunlar da Störkiin ilham ve iştirakiyle zuhur eden 
eczacıhk kamusunu unuttular. Hayret listline hayret! Hayır, şaşa 
kalacak şey değil. Zira eczacılık tarihiyle uğraşmış olanlar ve 
uğr~şanlar her nekadar Avrupada henuz en çok geri kalmış tarih 
şubelerindendir. 

Störkön bizi en ziyade alakadar eden, Störkün adını şark 

memleketlerinde ve bilhassa Türkiyede nisyanda:o saklıyacak olan 
eseri hastalıklar külliyatıdır ki hastalıkların hasiyatlerini ve mu
davatı suretlerini tarif ederek ilaçlar kısmuia da çok ~hemmiyet 
verir. Almanca adı şöyledir: Medicinisch · Drektischer Unterricht 
fur die Feld- und Landwundarzte der österreicbischen Staaten, 
ki türkçesi (A vtisturya memalikinin asker1 ve köylü doktorlarma 
arneli tedrisatı tıbb~ye) dir. ·Aımanca eseri 2 cilt üzerine çıktı, 
birinci cilt 263 sayıfadan, ikinci cilt ise 204 sayıfa ve ondan 
sonra bir 'filırist ve iki ilaçlar cet~eliyle cemen 344 sayıfarlan 
ibarettir. Birinci cilt 36 bapta hastalıklarm ekserisini, ikinci cilt 
13 bapta hastalıkİarın ~ald kısmını anlatır. ~irinci cildin son 
babı sar'a hastalığına dairdir. 
' Kitabın inşasında ~limlere mahsus istilahlı veya karışık ter
kiblerdEın büsbütiin sarfınazar edilip çıkıkcılarm, hasta bakıcıların 
anlıyacakları sözler k.ullanılırdı. Bu yeni bir şey değilse de müeF 
lifinin sade dili, eserinin değil yalnız ahalinin ·orta tabakaları, 
tahsil görmüş doktorlar arasına da sinmasine pek çok yardım et
miş ; .eserin bu güo mevcut nekadar nushaları var ki serlevha

·sınpa eski bir doktorun imzas~ . gÖriii ür! . 
. . Störkün eseri beş defa almanca bastırıldı. tık· aimanca basması 

1776 da, ikincisi 1780 de, üçüncüsü . ise 1786 d~, dördüncüsü 
1789 da, beşinci ki sonuncudur 1834 te çıktı. 

Mehaz itibariyle ehemmiyetlice bir hali izah etmeli ki o da 
Störkün eseri tasnifinde koca üstat Burh~feye merbutiyetidir. Yu-. 
karıda gösterildiği gibi Störkün hocaları fan Sviten ile fan Haen 
Burhafenin talebesinden idiler ve Rolandadan Viyanaya çağırıl
mış. O i~i -aJ.imler bü~k eserlerinde -Bur.bafenin «hastalıkları t!lnı
yıp timar etmek ve evd9 kullanmak maksadiyle bir. araya geti
rilmiş tenbihat».{Aphorismi de cognoscendis et curandis morhis in 
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usum doctrinae domesticae digesti) unvanlı latince kitabını şerh 

ve tefsir etmekten çekinmediler. Guya Störk yazm.ışçasına. V iyana 
darülfünunun 1775 te intişar meydanına çıkarılmış tıp tahsili 
kaidelerinde tıp derslerine esas olmak üzere yine Burhefenin_ ki
taplarını tafsiye etmekten eyi çare bilinmeyordu. Burhafenin zih
niyeti Störkün hastalıklar kiilliyatmda şundan da belli olur ki 
Störkün telifinde tertibate eo yakın olan kitap yine Burhafenin 
tenbihat (aphorismi) atlı eseridir. · . · 

1772, 1793 ve ı 795 yıllarında Le histan devletinin yok edil
mesiyle Lehistanın büyük bir kısmı A vusturyaya il bak olundu. 
Lehistanda ve sair Avrupa memleketlerinin akserisinde almanca 
geçmiyordu. Macaristanda da resmi dil almanca değil, ·Ja.tince idi. 
Hatta 'Viyana darülfüoununda 1783 yılma beğin gördiiğümüz üzere 
bütün derslerin latince takriri meşrut idi ve a:ncak o yılda impa
rator ·ikinci Josefin şahsi teşebbüs ve emriyle Avusturya darülfü
nunlıı:rında, - tıp. dersleri muvakkat ol3:rak istisnasİyle- ·latince 
.brakılıp yerine almanca geçirild_i. !şte bu n;ıühim sebeplerden do
layı Störkün 2 ciltli · hastalıklar külliyatı ilk almanca basması çı
kar çıkmaz latinceye dahi tercüme edilmesi mecburiyeti hasıl 

oldu. 
· Latince mütercimi Dr. ian Mibail Şosulan 17 43 de Avusturya 

~ümhuriyetinin şimalı şarkİ sınurına 20 kilometre kadar mesfede 
ve Thaya ırmağında kaim olan Waydhofen '{türkcesi: Av çiftliği) 

kasabasında doğmuş iken Viyana darülf~nunanda tıp tabsil ettik
ten sonra Vi yan ada: doktorluk · san'atını i cra eyledi ve l§.kin 

. Viyana darülfüÖuıiuyla eyi münasebetlerde kalruağa ehemmiyet 
veriyordu. 1775 ten 1780 e değin Viyana tıp fakültesi katibiadli 
(notaire). [1] 

1780 den 1792 ye dek Viyana tıp fakültesi mal ve idare mü
dürü (decan) (2] ve ondan sonra halefinin İıaibi (prodecan) idi. · 
Kendine bu kadar müteber vazifeler Störkün nüfuzuyla tefviz 
olunurmuş ve Şosiılanın bir diiziiye kayırılması Viyana tıp fakül
tesinden bazı alimleriyle birçok başka Viyana dokto~Iarının kıs
kançlığuıa sebep verdi. Lfi.kin Şosulanın yerine tavsiye olunan 
doktorların telif sahasında şöbreti oJmıyarak Şosulanın yanında ... 

~: 

· - [1] Viyana tıp fakültesinin eskice nizarnları; camii : Bir fakülte komis-
yonu, Viyana 1847, s. 188- 1792 de Viyan~tıp fakültesi katibiadliıtin- yı1Iık 

geliri 1000 florina çıkıyormuş. 
[2] Dekan memuriyelinin geliri 1792 de 2000 florin olarak sanıldı. 
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