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Kahveya .dair bir türk hekiminin şahsi mütalaaları 

M. Şereieddin Yaltkaya · 
istanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Ord. Profesörlerinden 

Pek eski tarihlerde · süzm'üş olduğum arabca edebi kitaplar 

:a.rasıııda (.j-l.b. ':-'~) nin (l;J':/1~ ~J) sını da okumuş ve ilk def'a; 
{Kanuni SüleYıman) ıq hekim · başısı olan (Mehmet Bedredqini 
Kosoni [1]) nin .adını o'rada görmüş idim. 

, Edebi bir ushibda yazılmış olan ·b·u eserde bu zatın adının 
{Bedreddin) olmasından istifade edilerek bir çok kelime oyuoları 
yapılmış ve hemen hemen söz bunuola sonuna erdirilmiş olmakla 
1;ıb tarihi noktasından bu eserden bir şey öğrenmek kabil değil
dir. Yalnız bu zatın (Kanuni Süleyman) zamanında tstanbula 

.geldiğini ve Osmanlı sarayına alınıp burada bu hükümdarıo ayak
larındaki (Nikris) i tedavi ettiğ~ni görüyoruz [2]. 

· [1] Elde bulunan türkçe ve hatta bazı arapea kitaplarda bu (Kosoni)= (Kaysu

'lli) şeklinde görülmektedir.Fakat biz bu ~elimeyi gerek bahsettiğimiz (l;J':/1~ ~J) 
da ve gerek Ragıb paşa kiitüphasindeki 1482 sayılı mecmuadaki yazma 

.(lJ""':!'•JI t-:?1~~ l>k. ~11..ıliJc..r~':ll j_,a!l ) de (varak 53) burada yazdığı
mız gibi (Kosoni) şeklinde görmekteyiz. Bu zatın istanbula mısırdan gelmiş 

olmasına ·bakılırsa kipçak türklerfndeıi olup 742 de (iskenderiye ) de öldürülen 
(Seyf~ddin Koson) ın (Mısır) da yapdırmış olduğu Cal)1ı' ve Hanikah ve saire 
:gibi müesseselerden birine nisbetle ·(kosoni) denlimiş olması kuvvetle tahmin 
olunabilir. 

[2) Bu Osmanlı hekim başısının şahsına ve zamanına ait maliimat arayan-
'lar bu kitapta şunu görürler : · 

Meşhur müverrih (~. u-!,).)1) nin oğlu (o~.UI,J.:..t); C_,-~diJ:I) in tıbdan 

(.?. .Y') inin en güzel şerhi olan (~) şerhini (Mehmet Bedreddini Kosoni) ye 

hediye etmiş ve bu hu5usta. kendisi~e bir mektup ve bir şiir göndermiş idi. 

(Kosoiıi) buna şu şi'iri ile mukabele etmiş idi : 
Kağıda yazılmış olan sabrlar yazımıdır ? 
Yoksa insanlara müessir olan bir sihirmidir ? ... 

Kelimeleri güzel bir mektupmudur ? .. 
Yoksa kadehleri pariatan şarapmıdır ? .. 
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fait connaitre· dans le monde scientifique d'Orient. Au nom de 
l'lnstitut d'Histoire de la Medacine a l'Universite d'lstanbul 
je presente les meilleures felicitations et souhaits aux .collegues 
et antres person n es ay ant . prouve combien ila ·savent apprecier la 
valeur. 

Eski Viyana tıp talimi ve onun Adli sultan 
Mahmud zamanında lstanbula yayılması · 

v . 

Prof. Dr. phil Karl Süssheim 
München Üniv.ersitesi Doğu dilleri Profesörü l*l 

Störck'ün Türk tıb taribi için o kadar ehemmiyetli ·oıao koca 
eserinin herbir taratını elbette araşdırrualıyız. Hatta diyebiliriz : 
türk edebiyatının bir muvaffakiyeti sayılabilir ki Avusturya . tıb 
umuru riyasetinde 30 yıl müddetince bulunmuş olan Baron fon 
Störkin mü~im bir eserinin ayrı ayrı hasmalarına dair bir takım 
yanlışların·. doğrultulması Türkiyede · çıkan bir türk ·eserinde 
vukua gelir. 

Hastalıklar külliyatının 1776 ve 1780 de çıkmış ilk iki almanca 
basması, italy_anca basmaları ve 1777 de çıkan ilk IMince basması 

sonraki basmalardan şun·unJa ayrıdır ki 1784 t~nberi çıkan basma· 
larda birinci ve ik i o ci cil tl erin arasına alİnaneası 55, · Ja.tincesi 
49 sayıfalık yeni bir bab soktuni.Jdu. Bu bab latince metninde 
«De. Hydropbobia seu Rabie' Üanina»yaoi sudan korku· veya köpek . 
salgıolıg-ı unvanlı olarak· ikinci latince basrİıada ikinci cildin baş-

- lanğıcında ve sair basmalarda ilk cildin sonunda bulunur. Bundan 
maada 1784 tenberi çıkmış · son iki "latince basınaları diğer basma
lardan ayırt eden ebammiyetli bir cibet vardı.r ki o da 1784 ve 
1791 de çıkmış 1-a.tioce basmalarda her babıiı sonunda bu baba 
mahsus ilaçlar listesi (latince : formulae) var ; biı iJ§.çlar tevsimi, 
doktorların bir kaç harftan ibaret . latince ıstılabmm ·muhtasar 
şekli balinde bulunup. her bir ilaca bir numero ile işaret olunur. 
Halbuki ilk latince basınada .ve bütün almanca basmalarda bab
ların metni arasında numero ile ilaca telınih şekliyle iktifa olunup 

[•j Profesörün doğum tarihinin 1878 olduğuiıu tashih ede~. 
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·. Bütün , ~19 ilaÇ ildoci cildio- sonuna· dog-i:u ·topluca ·(#rak bir bir . . . . . . . ~ . \ 

' kisa.ca yazılır. Şu kadar var ki almanca ba·smalarda ;eserin sonun'a · 
· doğr~ 90··sayıfada sayı'fanın. · sağ :yarıs·irida · ilacın ~latince' tıbbi" 
· tevsimi ·ve sayıf~nın' sol yarısında ·ilacın' almanca · tercüme've izahı · 
bulunur. Almanca ve italyanca basmalarda her ·babin sonunda b'tı · 
baba mahsus· ilaçlar cetve.U .. Yq~t~ı:-..: 17Ş4 . ve 1791 ı§.tince basma- · 
larının sonunda ise ilaçların umumi cetveli. yoktur: Şiiphesiz 1784' · 
ve 1791 latince basmalarının şu· .farkı mütercim.··DoktQr·Şosulaoin 
işi olarak vukua gelmiştjr: . . . . . . · · . · . · . 

Störkün almanca ese~.i~d.en 'ilk iiİdi~de· eo ~iyade ilaçlar (62 
parça) çiçek babında, ikinci cildinde 47 ilil.çtan iharet en büyük 
ilaç listesi . nezle sıtması; damla ·meti ve romatismadan bahis 
babta tafsil ol.unur. Bu mühimdir. Zira: iiaçlar listesinin uzunlug-~ 
hastalığın tıb fennjnce .henüz az çqk .bil~e~e ·h'~li~de olarak teda
visinin layıkıyla keşfoı'tinamadiğına bi_r ·imaiiir. Nitekim çiçeğin 

. tedavisi .ve men'i ancak ·ingiliz bekiıni Cenner : (ingiHz imlası:· 

: Jenri'er, 1.749-182.3) in .. kendi aşı usulünü 1798 de mah1İn ' ettiği 
: zamandanberi müml)ün oldu. · · · · 

Störkün muhtelif basmaları arasindaki farkları hatırlamak la ..;e 
. yalnız bununla türkçesinin nasıl vukua geldiğini, hangi basmadan 
· yahut hangi .b'asmalard.an · yapıldığırlı anlamak· mümkün olacaktır-

Görülmüş olduğu üzere Störk kuduzluğu yalnız. 1784 deobe.ri 
çıkmış baso;ıalarıda tarif ·etti : llk iki .almanca baamada., iki ita.l
yanca basınada ve ilk latince basmada· kuduzluktan söz yoktur. 
Demek · Şanizad~nin tercümesioe· esiı:s Störkün .iİI~ iki alman~a 

· bas.ması, iki ita.lyanca yahut ilk latince . basma . imiş. Şanizad,e 
Cennerin keşfinben faidelenerek Sförkün almanca metninden 14 

· sayıfalık. çiçek aşısı . babını a'tıp ,yerine '4 diğ~r babı koydu ki· 
hacmı mecınu . 10 bOyilk sayıfadan ibarettir. Bundan :ve bu maka
ien-in sonunda ba.bsedeceğimiz bir fibristten satfıoazar Şanizadenin 
eserinden hastahklar kısmı Störkün metninden bir ·tercümei 

. kamilesidir. Imdi, 1776 ve 1780 deki iki ·a;lmanca basma·ile 177,7 
ve 1778 deki itaiy·anca basmaları ve . 1777 deki Ja.tince basqıa 

, arasında bazen küçük farklar var ye bu farkları Şanizade metniyle· 
· mukayese etmek borcum;uzdapdır. ~etinleri yanyana komakla_ 
. Şaniza4enin esa.sı italyanca mefni olduğunu tabmin ederiz. 
· Aşağıda verilen misaller ikinci ciltten sarfınaz:ı:r ile hep . birinci 

::ciltten alındı [l). Şunu da ilave edelim ki misaller birinci İtalyanca 
· basma ile ilk latince ba~madan isti~rac olunmuşsada. . bu misaller 



Störck 

Bu resim Pr. Süssheim makalesine ilavedir. 
(Dr. f. N. Uzluk kolelisiyonundan) 

(Türk Tıb Tarihi Arkıvı Ilavesi) 
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aksına işaret etme'zsek diğer latince basmalarda ve ikinci i talyanca 
·basmada da farksız ve harfiyen ayni olarak mevcuttur. Misalleri 
getirm~kle ekseriya önce türk ıııetnini, ikinci yerde birinci İtal
yanca basr:panın metnini, sonra ilk latince basmanın n:ıetnini irat 
ve türkçe ile İtalyancadan ayırt olan la.tince -ibareye aralıklı dizil
miş harflerle işaret ederiz. 

I. 

Şanizade tercümesine latince yahut almanca değil, İtalyanca 

metin esas oldu~una ·küçük bir delil : 
Şanizade s. ı 11, satır 29 (kızamık babıuda): lisaıı beyaiarek 

olur;ltalyancas. 304, satır 16: la lingua l'ha biancastra [türkçesi : 
· li sanı beyazarektir]. Almanew s. 289, satır 2ı3 : die Zun ge [ist ihııı] 
weis [türkçe~i: lisanı beyazdır]. Latince s. 295, satır 719: lin
guam vero albaro · mucosam aatendi [türkçesi : lisanı ise ak ve 
muhati gösterir]. 

II. 

Şanizade tercümesine latince değil, italyaca metin yahut bunun 
~ynisi olan (almanca) metin esas oldu~una bazı deliller : 

1) Şaoizade s. ı6, satır 20 huwmai daime beyanında :' lisanlar 
yubusetlii yahut bir beyaz baltı muhati ile magşi ve .muveşşah 

olur. - İtalyanca s. 29, satır 2/3: la lingua secca, · oppure coperta 
d'un muco bianco .. - Llltince s. ~7, satır . ll : lingua sicca ·vel 
alba (türkçesi : dil kuru ya beyaz). · 

.2) Şanizade s. · 73, satır 6 (kıılunç babında) : at{ ve harareti 
azim. -ltalyanca s. 20ı, satır 22 .: grande la sete, : ed il calore. 
-Latince s. 197, satır S/7: tussis adest ~agna çalor vehemens 
almanca cl.' S: ı92, satır. ıo der Durst und die Hitze sind gross. 
(türkçesi : büyük öksürükve ~iddetli hararat zuhur eder). Almanca 
c. ı. S. ı92. satır. 10. der Durst. und die Hitze sind gross. 

3) · şanizade s. 8, satır 6/7 (musannifi.n ___ d'ibacesinde): bedenin 
·cemii azasında bir barareti garıziyei müsteviyesi, nermiyeti tabii~ . 

olur. - ltalyanca: s. ı, satır ı3/5 (metbalda): tııtte le parti deJ 
. suo corpo .han no un egu'ale natural calore, emorbid~zza. ~ Lııtince 
s. 2, satır 1 1 3 : buius partes corporis omnes aequaliter calent ~t 
flexibiles sunt (türkçesi : bunun vücudu aksarnı hepisi seviyen 
sıcak ve elastiklidir). < 

4) Şaniıade s . . 68, satı r 5 aşa~ıdan (babıo unvanı) : teşe~nüci 

[1} İkinci ciltten de topladıksa da iradından vazgeçeriz.-
... 

..... > 
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mide beyaoındadır. - Italyanca s. 188, satır 121 3: Dello spasimo 
dello stomaco. - Latince s. 184, satır 1 : De Cardalgia (~ürkçesi : 
Y~rek boznkluğu yani mide ağrısı bakkmda). ' 

5) Şaoizade s . . 8, satır 4 1 5 : Bu azasının cümlesi haleti kami- . 
lesinde olup· fiilieri asa0: ve serbesi ve tam ve berdev.am olan 
kimseye sabihelmizaç denir.- İtalyanca s. 1, satır 6 1 9: Se tutte 
pueste parti sooo nel loro perfetto stato, e le loı:o fuozioni facilli, 
lib~re, accurate . e costanti, allora l'uomo e sano. - Lfttioce s. 1, 
satır 6 1 8 : Si singulae harum. parti um perfecta.e sunt functiooes-' 
que facile; libere et constanter peraguntur, corpus sanuro esse· 
dicitur {türkçesi : bu aksamın her birleri kilmil olup arnali kolay, 
serbest ve devamlı icra olunursa vücut sıhbat üzere olduğu söy
lenir). Türkçede, italyancada dört, latincesinde yalnız üç sıfat var. 

6) Şanizade s. 120, satır 23 / 4 {Sekte babında) : Merizin batnı· 
ken·diliğinden her taraftan sürüp lftk.in mezbur hi.çbir nesne yut
mağa muktedir değilse bu sekte hemen daima ınühlik olur. 
- İtalyanca s. 331, satır 21-24 : in sornma da se scaricandosi il 
corpo per ogni parte, e nulla potendo inghiottire, questa e un 
apoplesia quasi sempre .mortale. - Latince s. 321, satır 16 1 8: 
excrementis inscio aegro dimissis & deglutione plane abiata mala 
est prognosis, morbu.s enim plerumque Jethalis evadit (türkçesi: 
.gait hasta sezmeksizin a.şağa düşüp yutmak iktidarı büsbütün 
ınefkut olunca hastalığın inzarı kötü olup ha~talık ekseriya 
öltirule biter. 

Arkiv s. 157 : yanlış 
satır 3 : 1750 

> 10 : 1834 dekini unuturlar 

> 12 : · 1791 deki .basmaların 

doğru 

1750 den 1850 
1834 delcilerini latince basma
lanndan 1784 dekini unuturlar 

/ 
1791 deki latince hasmalann 

Eski türklerde (Tıb) ilmi 
Riza Çavdarlı 

Tarih, tetkiki icabeden gayet mühim bir mesela karşısındadır . 
. Oda eski türklerde tıbba ve doktorluğa ait işlerio bulunup bulun
madığı meselesidir. 

En eski türkleri, bilhassa Sümerleii ve Akadları daha iyi 
tetkik eden François Lenorment e.ski türklerde tıbbın bulunma
dığını, ve bu vazifeyi dini dualarla «mages» !erin, yani rabibierin 
ifa ettiklerini zanneder. François Lenormeni bu zanna sevkeden 
·sebeb, tıb.dan bahsedecek :vesaikin ele geçmemesi, ve billi.kis has- · 
talıkların iyi edilmesr için bir çok duaların bulunulmasıdır. 
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