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28) JJ~~ı ı:ı_,~· .. r--:-1 i _,.:~JJ::ı..,. o::i-.J::;--1 JJ_,-1.. ~J.r.-1.. 

o~.:.ı.lll İmparatoryayı. berridir yani bir nebatı müstemirredir ki ke

refs nevindendir ve yapraklan kerefs yaprakianna müşabih, lakin büyük 

ve bahari ve magdanoz taamına benzer taamludurlar. Sakları üç dört 

karış · kadar yükselirler ve dallar verirler ve teptlerinde şemsiye 

tarz,nda müctemi ve ufacık ve çepçevre beşer beyaz varaklardan 

ibaret çiçekler açar ve sonra ikişer ikişer ve büyücek ve müdevversi 

ve siyah, acı tohumları hasıl olurlar. Kökü orta boylu ve kalın ve 

beyazdır, Bu nebat gölgelik ve sulak ve kayalık ve denize yakın 

yerlerde biter. : ~ • ..::_llrU"::I i<ökü ve yapraklan ve ekseriya tohumları 

kullanılır. J\ •• :_ "::IJ~)· matbuh ve nuku olunur. U"! _,lı muvakkız ve 

muhaddiş ve mtlfettihtir. Jl.....:-'YI füturdan olan bevlin ve hayzın ihÜ

basında ve kuluncu rebhide kullanılır. Jl...::-":JI.;I..U.. yimrp dirhemden 

bir dirheme kadar 80 dirhem suda nuku ya matbuh olunur. 

29) ~)\: • .!..1 Çadır çiçeği nevindendir. Anınla böylece tarif olunur. 

30) .ı;::.!l 

·":J>Ill Bir marqf nebatı seneviyedir ki evvela iki nevi vardır. 

Bi ı ine ak eştir ve öbürüne kırmızı .eştir derler. Ve bunların birbirinin 

k e bir ve sa gir nevileri vardı;: ·K e birleri dörder karış v.e sa girleri 

birer karış kadar yükselirler ve cümlesi se.bze makulesindendirler. 

Lakin . taamları ve gıdaiyetleri güzel olmadıklarından agnıya itibar 



BIZDE İLI_( SERİRİY A Tl CİLDİYE VE EFRENCİYE 
KILİNİGİ İÇİN BİR VESİKA _ 

Dr. A. SÜHEYL' ÜNVER 

Tıb Tarihi Enistütüsü müzesesi yeni vesaik arasında Tıbbiyenin 

genç ve gayretli Cildiye ve Efrenciye muallimi sanisi Doktur Hü-
' . 

seyin Hulkinin bir istidasına tesadüf ettik. Bu istida 9 temmuz 1308 

( 1892 ) de umum mekatibi askeriye nezaretine yazılmıştır. Burada 

aynen böyle yazılıdır. 

- Frengi illeti müthişesinin gerek sirayet ve sür'ati int-işarı ve ge

rek bazı vilayatı şahanede hemen niüsteveli denecek bir surette hü

kümferma bulunması illeti mezkOrenin memaliki şahanede yegane ma· 

halli tahsili olan mektebi tıbbiyei şahane seririyatı cildiye ve efrenciye

sini~ ehemmiyeti mahsusasını fevka lade bir dereceye isal etti~ine ~e 
sayei şahanede s_eririyah dahi.liye ve hariciye için mektepte mücedde· 

den barakalar inşa olunmak ta bulunmasına binaen şu sırada · seririyatı 
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cil~iye ve efe~endye için dahi bir ameliyathane bir hamam odası ve 

qjr_ ~~r-~~aneyi ve otuz yataklı bir koğuşu müştemil olqıak üzere bir 

seı-iriyat bara~asi yapılmasına .müsaadei aliyyei ~a-vei-i efhamilerinin 

bidiriğ ve sezavar buy~ulması babında .... 
Tı~biyemizin bt~ g-enç ye fa 'al cildiye hocasının (1) 1892 de se

ri~iyatı cildiye ve efrenciye- inşası için ·· hissettiğj ihtiyacı ait oldu~u · 
m31kama bildirmesi hakkındaki bu vesikanın <:!eğeri vardır. 1862 d'e 

doğup 32 yaşında g-enç yaŞında 1894 d.e vefat ederek bu g-enç cil

dfyeci ~.limimizin 25 ağustos 1892 senesinde vefp.tın<lan iki sene evvel 

iştirak ettiği Viy~na efrenci illetler kong-resinde Türk tababeti~in 
yÜ~ünü g-üldürecek' tebliğleri vardır ve orada ilk evvel cüzzamhane

nin Türkle~ tarafından yapıldı~ını ve Avrupahlar-ın bunu taklit ile 

· niüesseşeler yapmasını tavsiye etmiştir.Bu tebliğinden sonra bu g-enç 

alim kong-re muhitinde çok takdir oJunmuştu~. Işte bu kong-re intiba

larını 19 şubat 1892 .tadbli - Sabah gazesinde neşret_ı;niştir. Kendisi 

Türkçe tıbbi ve sıhhi bir çok ufak ve büyük kitap ve risa

leler yazmıştır. Bu zati~ istidasından şunları öğreniyoruz. 1892 de 

Freng-inin bazı' Osmaıılı Vilayetl~rinde müstevli bir hal alması ve 

o tarihlerde ufak bile olsa seririyatı cildiye ve dreneiyenin bulun

maS! ve diğer dahiliy~ ve ha~iciye seriyatlarının yapılmakta bul un

masıdır. Kendi servisini o·zaman tekemmül ettirmek için uğraşmıştır. 

fstidanın tarihinden bunu Avrupa s~yahatından evvel itibar 

edebiliriz. 
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(1) Dr. A. Sübeyl - Dr. HUseyin Hulki bey - ~oliklinik No: 5. 19Ş4 
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