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Mu_kaddim e 

(tbni Sina) tından Iki ( ürcuze [1] ) yazmıştır.Bunun 750-80(} 
beyitlilc- olan büyüg-ünü şerh edenler içinde meşhur feylesof ve 
tahib (tbııi Riişt · ölüınü 595 - 1198) dabi vardır. 

Bu biiyiik (iircuze) nin metni (1245 - 1829) da (Kalküta) da 

basılmıştu. Bu iircuzenin (,~IJ_ I .j_ .s"'_,..) tarafından (870 · 1465) 
de yazılmış olan_ şerhi (1313 · 1~17) de · ıstanbulda Devlet 
ınatbaasında basılmag-a haşlatılınış id ise de se k izinci formada 
kalmıştı. Bizim elimizde bulunan bu · kiiçük ürcuze Mısır 

darüşşifası tabiblerinden (ı_r Jl~ .j_ ~..ı...) f2] namında bir zat 

. tarafından (~Jıe:-:-:ıı ~ _,k~0k ~I;JI _, ~)IIJ_,~·ı) isınile şerbed il-
miştir. BuılUn ııe metnini n ve ne bu şerhinin basılmış olduğunu bil
miyoruz. Bu şerbi Istanhul ltiitiipbaııelerioden Ragıb Paşa klitiipba· 
nesile Veliyyiiddin Efendi kütüphanesinde buldum. Bağdadlı Vehbi 
Efendi kiit.iipbanesinde de bu (ürcuze) nin yaln ız uıetııini gördiiro . 
Bu nilsbalarda.n Rağıb Paşa ld.itiipb;ınesiııdeki 148_2 sayılı nüsba. 
ile 2542 sayılı Veliyyüddin Efendi niisbası arasındaki fark az ve 
bunlarl a Bag-dadlı Vehhi Efendi küUiphaııesindeıd 1407 sayılı mec
muadaki metnin farltı çok tur. Ragıb Paşa nüshasıoı (r) ve Veli
yyüddin Efendi niisbasını (v) Bağdadli Vehbi Efendinin uüsbasını 

[ll Vezni altı kerre (müstefilüp) olan (recez) bahrinden yazılmış manzume 
demektir. · 

[2) Bu zat bu şerhini (998 h) de yazmışhr. Kendisinin ..)'='1 J ;)11~)1>) 
( ,.:.c. 1_plL1 .)_;l l c. 4, s. 333 de görülen tercemei hali şudur: .j_ ~~) 

. (J_,..., _,.i! 1 .:? Jl~ Mısırlıdır. !(endisi Mısırın _ hekim başısı idi. Tabi b olduğu 
gibi aynı z~manda ll)Üverrih ve edi b idi. (-:-' l:J)II ~ ~J) adlı bir _eseri olduğu 
gibi bir de tarihi vardır. Mü fredatı tıbdan (l:J.. )l l..r _r'.!) nammda bir eserde 

yazmıştır. Vefatı tarihini çok araştırdım isede bulamadım. Yalnız (1044- 1634) 

·de hayatta bulunduğunu tesbit. edebildim. 
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Thee von Rildix Paeon. · off. oder mit einer Tasse Wasser eineu 
T~opfen Ol. Meoth .. odsr Ol. Ror mar. zur Linderung der Schmer- . 
zen einnehmen. Da eine allgeıneine Transpi.ratioiı notwepdig ist, 
muss ınan deııı Kranken Thee von Paeon et Flor. Samb. oder 
einfachen gutP.ıı Thee geben.» , 

Wenn man auf diese Weise «sowobl prophylaktische als 
therapeutiscbe Mittel anwendet,» schliesst Behdjet, "Wird eio jeder 
-Gottes Hülfe leicbt gerettet. Man ~at aber beınerkt, dass, wenn 
~an nicht gleich nach Baginn der Krankbeit zur Ader laesst 
und die anderen erwaehuten Mittel gehörig in Auweııdung bringt, 
vielmehr einige Stunden, ohne etwas zu thun, vergeheo laesst, 
die Anw~odung und der Gebrauch der nötigen Arzneien nichts 
mehr nützeu köooen. 

Eode. 

Es~i Viyana tıp talimi ve onun Adli sultan 
Mahmud zamanı~da lstanbula yayılması 

IV 

Prof. Dr. pbil Karl Süssbeim 
München Üniversitesi Doğu dilleri Profesörü 

Piyade kalmışlardı. [i] Işte bu zat Sosulan, Störk in «Hasta
lıklar ktilliyatını» Almancadan Latioceye çeviren kişidir. Şosulan 

1795 de Wien de öldü. 
Baron. Anton von Störk in eserinden yapılan Latince tercüme 

üç defa olmak üzere : 1777, 1784, 1791 yıllarında çıktı. Mtibim 

[1] 1792 yılında Vianadaki Doktorlar fırka fırka olup risale şeklinde 
biribİrine · karŞı karşıya c:;yreti adlar altında töhmetler yağdırıp duruyorlardı. 
Bir risaleyi müdafaa maksadıyla Dr. Wahrmann adı albnda _ birisi yazdı. 
· Almaiıca :Wahrmann gerçek er dememekdir. Ona cevab veren Simplitsius 
Şwab idi, · ki doğru adı, şöhreti Vi ana Üniversitaeti muallimlerinden Dr. fr. 
Koll~nd idi. (Aimancası : Colland). Bizim verdiğimiz bildirikler işte bu 
risaled.en almıştır. Störk ve Şosu)an aleyhinde olan bu eser Vianada değil 

. : Halle, frankfurt gibi Avusturya dışındaki yerlerde bastırılması gerekiyordu. 
Sebebine gelince Avusturya dahilinde bastırılacak bütün tıb kitaplarının 
sansörüne Störk bakıyordu·, 
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bir şaşkınl_ık eseri olarak memleketinin ebediyen kenqisine güve · 
necegi konstantin fon Wurtabakh (Almancası: Von Wurtzbach) 
ın · 1750 yılına k,adar Avusturyada iin almış zatların bAl tereti
mesini anlatan ve 1856 dan 1891 yılına değin intişara konulan 
60 ciltlik kawusda (Almanca adı : Biograpbiscbes Lexikon des 
Keisertbums Oestrreich Avusturya .Imparatorlugunun tercüıiıei 

_abv.al. Kamnsu) ve iliğer bu makule yeni, eski kitaplarda- Störk 
in koca telifinin basmaların.dan yalnız 1776, 1786, ve ·1789 daki
leri Latince olarak ancak 1777, 1791 dekileri anarlar. 'Halbuki 
Almanca basınalardan . 1780, 1834 dekini unuturlar . Şaşkınlıgın 

sebebi şudur : 1776 ve ı780 deki Almanca basmalarla ; ı 784 ve . 
179ı deki basmaların birbirlerine· metin ce benzerJigindendir. 
Birinci basmadan sonraki Almanca tablardan ber biri daha dog
rultularak in tişar sahasına çık mıştır. ı 780 deki 2 ci Al m anca 
Edition (Temsil) ilk 1776 daki Almanca tabdan daha doğrudur ; 
Çünkü Dr. Şosulau tarafından Latinceye tercüme edilir ken epiyce 
tashih görmüştü. Bu 2 ci Alınanca basma Şosulanın Latincesinden 
faydalanmıştır. (2] · · 

Stoer~k ün hastalıklar killiiyatının Alı.oaııcası_ndan bir t ta ı -
y an c a tercümeside vardırki bunun bizim için başka bir eheın
miyeti vardJr: Türkce tercümesine esas olduğunu tahmin ettiriyor. 

[21 Bazı teferrüat üstüne izah vererek burada aydınlatmak la.zımdır. 
İlk önce Türk : dilinde m_ evcut bir eksiklik vüzünden bazı güçlüklere uğra
yoruz. Şöyleki : bütün Avrupa dil lerindeki lmpression ve Edition sözlerini 
ifade edecek henüz ıstılahlar yoktur ; h~p basma denilmektedir. Edition 
yerine Türkce düziş ile pek iyi tercüme edebilirsekde Fran:;ızca E~ition 

ıstilahını kullanmalıdır. (Ebüzziya M. Tevfik bey •Edition karşılığı temsil , 
Editeur mukabili mümessil kelimelerini kullanırdı. ü_nun vefatıyla bu sözde 
unutulmuş ·gibidir. Ancak makberle ölüyü basan Süleyman Nazif (temsili 
kat'i) tabirini yazmakla bu sözü yeniden canlaodırdı. Alınaneada tabı etmeğe 
Drucken, matbaa yerine Druckerei, defa tabları yerine Auflage, tabı, ve 
Naşir yerine Verlag tabirleri geçiyor. Halbuki Fransızcada matbaa İmprime
rie, D~fa'a tabı Editioiı, Naşır yerine :Editeur, sözleri vardır. Hu suretle 
Alınaneada · bir söz fazladır. Bizde şimdikiler Neşir yerine yayım kelimesi 
kullanılıyor. F. N.) · .. 

Störkün ilk 4 Almanca Editionları aynı Editeur de basılmıştır: !8- inci 
asırda ..Av~sturyanın en bü~ük Editeur ü olstı -cJonann -~-hGmas -YOn T-r.att
nern• de çıktı. ffalbuki · Latince basmaları muhtelif adamlarda birinci La
tince basma . Rudolf Oraefer de, 2 ci basma Friedrich Oguest Hartınann da 
3 cü· Latince basma Kretien Friedrich W appler de sat ıldı. 1, 2 ci Almanca 
basmalarda kaçıncı Edition olduklarına dair bir işaret yoktur. 3 cü basma
sının serlevhasındaki 2 ci Edition ; 4 cü ve 5 . ci basmalarında 3 cü Edition 
sözleri yazılıdır. Latince 2 ve 3 cü basmalarından her 'birinin serlevbasınad 
2 ci ve teni edilmiş Edition deyu muharrerdir. 
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· İtalyanca mütercimi : 
. . 

«.Bartolemes de Battisti di san Giorgio» dır. Avus~uryanın 

Tir o 1 ayaletiııde İtalyanların oturduğu Ceriubi kısimd~ki «Ro
vereto» şehrinde 14 Mayıs 1755 de doğdu. Eya:letin baş şehri 

olan Innsbruck üniversitaetiride tıb tahsiline !tarar verdi. Ve 
ı776 da lnnsbruck da 96 küçiik sahifede Fisiolocia termini ile 
aldanan Latince bir eser bastırd ı . Itınsbruck da tıb tedrişatıyl_a 

meşgul Profesörler arasında olup arehiv in ı08 ci sahifesinde satır 

7 de adı geçen de Meııghin ·ki Störck üu Çiçek Aşısı üzerind~ 

olaıı risalesini !~alyancaya .. te~cüme etmişti. B~ defada. gene · 
Störck iin ha~talıklar külliyatını daha çıkar çıkmaz Italyancaya 
döndürmejte koyu.Jdu·. Lakin eser büyük olmakla. !talyan olma
yanın elinde belki uıaya.ca.ktı. De Meı;gbin ile · aym vakıtta. talebe 
Bat.tisti o koca eseri Almancadau Italyanca.ya çevirrneye başla~ 
mı ştı. Battisti nin . tercümeyle . ıueşgul olduğunu :rılilderr is ö~re-' 
nioce, kendisi genç talebe lehine, tercümedeı:ı vaz geçti. 

Battisti hastalıklar kil l liyatı nııı · Alınaneası çıktıktan an~ak bir 
yıl sonra ve kendisi 22 yaşında olarak işi bitirip eseri 2 b!iyiik 
cilt üzere gayet zarif ve blitı.in Alınanca ve Latince basınalardan 
daha giizel bir surette Innsbruck da bastırmağa muvaffak oldu. 
(Zehi himmet. F. N.) Takriben Haziran -ı777 de satılmağ·a baş

lan~ış. Battisti yi, miikafa.t olarak Iıuparatoriçe Maria Theresia 
bir altın madalya ile taltif e.t~i. (Aynı eseri Şaniıade Türkceye 
tercüme · etmişti. Mahmu·ı 2 ye sunabilmek· için akla karayı seçti. 
Bizim niçin ··geri kaldiğımızı soranlara şu vak'ayı gösteririm. 
Felel,te bakht utansın yerde · ka:fmış ka.biliyetten. F. N.) Battisti 
nin !talya.nca terciiıne;;i ertesi sene Venedik de 2 ci defa bazı · 

. tasbihlerle bir daha basıldı. Baltisti talebe sıfatıyla Ionsbruc·k 
dan Wieoa.ya Tıb Üniv:ersitaetine geçdiği esnada maruf bir adam 
olmuştu. Wie_nada. Seririyat mütebassısı ola'rak bütlin A vrtipada 
ün kazanan Prof. Maks Rtoll yanında çalışıyordu. 1782 de Viana 
Daı:lllftiotİnunda «Kadınların · bastalıkfarı üzerine risale» diye 
L~tirıce b.ir ·eserle Doktor-luğuııu ibraz etti. Es~r, cinsi latif has· 
talılclamıa dair diye . Almancaya tercil me · olunmalda Miie llifin 
fevkalade şöhretine med:ır olmuştur. Alınaneası ı 784, ı 785, F99, 
ı802 ve ı8ı9 dıı ·olmak üzere beş defa basılıuıştır·. Batlisti ,. 1784 · 
de yeni açılmış olan Wiana ,umumi · hastahanesi lk inci tabip!erin- · 
elen 1785 de ·birinci tabip l~ri ı\çlen. oldu . ." t788 de . 33 )7aşmqa 
olduğu· halde ı457 denberi Milano da mevcut büyiik hasta~a:neye · 

\ 



Bal.Ht o(Jul iki hcldın başı. Abdülbak Molla (sağda) ve Hayrııllab Efendi ısoıda ve ortada) 

Abdiiihale Molla t1787 - 1854) meşhur Helcimbaşı Mustafa Behçet [1774- 1833] Efendinin lcüçiilc birnderidir. Ağabe
yinden sonra bir !<aç defa lıel<iınb:ışı olmıışlur. Babaları Hekimbaşı H af ı z H:ıyrullah Efendi Ic ız ı oğlu Emin . Şiilciih i Efen· 
d id ir . Hekim HayruHalı Efendi (1820 - ·1869] Abdüllıalc Mollanın ilcinci oğludur. HayruHalı Efendinin bu gençlik resmi 
Tıbbiyeden Bemard'ın nıuallimi evvelliği zamanında 1844 de dolıtorasını vererek çıktığı tarihe telıabül eder. Bu resimin 
aslı renkli nıinyatiirdür. Bir antikacı dülclıanına tesadüfen düşen bu resim Hollandalı meçhul bir kadın seyyah tarafından 
bir antiica olarak salın alınmıştır. O zamari 24 yaşındadır. Melctepten mezun oldııldan 15 sene sonra (1859) da ıneldeb 
hbbiye nazırı ve ser etibba olmuştur. Hnyrullah Efendi çok fazı! bir heleimdi ve tarilışinastı. Çok olmmnş yazmıştı. Mühim 
vazifelerde bulunmuş ve kıymetli eserler neşretmiştir. Kiiçülc mahdıımu elyevm aramızda bize şerefbaiış olan büyük şairimiz 
ay Abdiiihale Haınitiir. [Bu resimler M. Cevdet lcütübhanesinden alınmıştır.] 

(Tıb Tarihi Arklvl ııe.vesl) 
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İtalyancası (Ospedale Maggiore) müdüriyatine geçirildi. Bu me· 
muriyet Battistinin hayatında en parlak zamanını teşkil eder. O 
sırada büyük Fransız Inkilabı çıktı. Fransa ordusu Napoleon · 
Bonaparte nin baş kumandanlığıyla . 1796 d·a Avus~uryanıo İtalya 
vilayetlerine. girip Avusturya kuvvetlerini ikide bir tepelediğinde 
asılzade sıfatıyla Battisti Milano da yeni müteşekkil İtalyan 
Cumhuriyet hükumetine geçmek istememekle ·6/6 / 1796 da has-

. tahaneden azlolunaral~ Milanodan çıktı. 1799 da A vusturyahlar 
Şimali !talya· vilayetlerini bir müddet için ellerine geçirebildik: 

lerinden Battisti 1 Teşrini evvel 1799 dan 20 Mayıs 1800 e değin 
bir daha büyük Milano .hastahaoesi müdüriyatinde bulundu. O 
vakıtlar Avusturyalılar Şimali Italyada Napoleon ın muzafferane 
ilerleme'sine kar~ı duramadıklarından Battisti Milanodan bir defa 
daha.Avusturyaya çekilrneğe mecbur oldu. O ça·ğdan itibaren bir 
çok ulu rütbeli kişiler gibi Battisti dahi Avusturyanın Napoleon 
elinde maruz kalacağı büyük fel§.ketlere kurban oldu. 

Son sona ma'zuliyet yaşayışını sürerek pek saygılı bir zat 
olduğu h~lde 6 Mayıs 1831 de şimdi !talya ülkesinde ·olan Fiume 
şehrinde öldü. [3]. · 

Störck ün hastalıklar külliyatından daha başka tercümeleride 
varmış. ,Şöyleki Almanyada doğmuş olup Hollandada tıb sorguları 
üzerine risaleler çıkaran bir Doktor Oerlıard ten haff 1721-
1791 Störck ün . eserini Almancadan Felemenkce çevirip tercüme· 
sinin 1784 de Roterdam de iinlü tabı ve l~itapcı Reimer Arreıı - -
berg de neşretti: Bu tercümeden 1781 ~ 1787 de aynı basınacı 791 
sabife olarak bir' ikinci basması daha çıktı. (Amerikan Cemalıiri 
Müttehidesi ordusu baş Operatörü ·dairesi.ne bağlı kütüphane fih
ristinde birinci . sıra sahife 707 Vols XIII . siitün I mevcut). 
Şayanı tenkid .bir eksiklik Hollandada basılan· kitaplar listüne 
maiO.mat veren iki koca eserde : 

T . J. van Der Ta, Biographisch Wordenbock. der Nieder
lancl V III. Haarlem 1867, s. 3- 4- (11. Niono Niederlandsch 

- Biographisch Worderbock VII, Leiden. 1927. sütün 510.) Ger· 
bardten Ha~ff ın tercemei halini, eserlerinin listesini verirken 

[3] Biographie U uiverselle ci lt III (i854) s. 268 f 9. Bundan· başka bir 
çok malumat yetiştiren ~o..,eroto şehd idaresine memur lc'aymalcamlık lcomi· 
seri ile Milano umumi hastaneleri hazinei evrakı memuru sinyor Bascape, 
mezlcfır müesseseler meclisi 'reisi davavekili sinyor M. della Porta, katibi 
umumisi davavekili sinyor o. eastelli bura.da şükranla yad olunmalıdır. 
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Störck ün külliyatını terceme ettiğini yazınağı unutınuşlardır. [*] 
5 Almanca, 13 Latince, 2 !talyanca, 2 Fele~enkce, 1 Türkce 

olmak üz.ere ceman 2. defa basılmıştır. 

* 
Yanlış Arkiv 110 uncu sahife 8 inci sa~ırda 

(Zira eczacılık tarihile oğraşmış olanlar her ne kadar A vru
pada henüz en çok geri kalmış tarih şubelerindendir.) yerine 
doğru olarak bu girecek : 

(Zira ~czacılık tarihile oğraşmış olanlıı:r ve oğraşanlar · her ne 
kadar Avrupa da varsa da doğrusu eczacılt k tarihi Avrupada henüz 
en çok geri kalmış tarih şubelerindendir.) 

Türk Tababet Tarihi ile U~raşan Müsteşrik ler: 

Prof. Dr. phil. Karl Süssheim. 
Dr. med. M . F. Nafiz 

Dilini bildiği Doğu ile 40 yıldanberi uğraşan, milletimiz hak· 
kında biİy'Uk saygılar besleyen Prof. Dr. Karl Süssheim cenabla
rından ayrı makale ile Arehiv okurları na bildirik vermenin gerekli 
olduğunu sanıyorum. Dergimizin kuruluşu gününden başlıyan «Eski 
Wiana Tıb talimi ve onun Adli Sultan Mahmud zamanında lstan
bula yayılmasıı> yazıları Hetdm arkııdaslar arasında ön~mle oku· 
nuyor, değ8rli Yazarı için ucarlar isteme Bitileri alıyorum. Bu 
yazı onların Dileklerine karşılık olacaktır. 

Professör, 21"/1 / 1877 de Nürenberg de doğmuştur. 3 yıl 
(1884 - 1887) de aynı şehirde husust mektebde, 1887 - 1896) da 

Gymnasium denilen mektebte okuyup küçüklüğünden beri Aşırı 

Taribe ve tarih bilgisine ·tutarlı olduğundan Universitaat de tarih 
okumak duşüneesinde idi: 1896 - 1897 de Müncheııde . bir piyade 

[•j Aziz dostum Prof. K. Süssheim in bu şikayetleri pek yerindedir. 
Yalnız. şunu da düşünmek gerektirki Urban Schwartzenberk kütüpQanesi 
tarafın~an çıkarılan 5 büyük ciltlik ve bütün Dünya ünlii Hekimlerinin 
biographilerini . yazan eserde Störck ün tercemei halinde Tü rkceden başka 

bütün ~iğer tercemeler malümdur ve orada muharrerdir. Şani zade ye ait 
iarafımdan hazırlanan eserde Avrupa membalarındaki Störck ün hayatına ait 
maliimat olduğu lisanla ve ayhen konulduğu için okıırlara bir az daha bek-
lemelerini söylerim. · F. Nahz 
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