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TÜRKİYEDE XVIII İNCi ASRlN BAŞlNDA ÇİÇEK AŞlSI 
TA TBİKİNE DAiR 

. O. T. HULT [•] 
Dilimize çeviren: AK.DES NIMET KURAT 

lsveç kralı Karl XII ( Demirbaş Şarl ) 1713 Şubatında zorla 

Benderden kaldırılıb Edirne cıvaı:indaki Timürtaşa nakledildikten soora-

1713 Temm.uzuoda fev~alade şiddetli, zehirli ve ( pestilence imsi) 

bir sıtmaya tutulduğu zaman, pıüdavim doktorları Skragge ile Neu

man adlı iki tabibti. Bu sırada her iki doktor da hastalanmışlardı; 

bunlardan Skraggenin daha ağır hasta olduğunu, ve kralın tedavisine 

ait emirlerini aı;ıcak sedyesinden verebildiğini, yine hasta olmakla 

beraber kralın ted~visine devam edenJ Neumann 'ın raporla'rın.dan 
Öğrenmekteyiz. ·'" 

Karl XIİ. nin ve onun müdavim ( bususi doktoru- medecin ordi

naire o~ medecin du roi ) doktorlarının Türkiyedeki ikametleri tıb 

tarihinde eberniyetli bir vak'a ile bağlıdır . 

. :Hakiki çiçeği vücuda aşılamak suretiyle, bu hastalığın çok şid

detli bir şekilde cereyanına mani olabilmek, ve vücudun çiçeğe kar

şı immunite (muafiyet) sini elde etmek için, · muhtelif yerlerde halk 

tıbbınca malum olan, [1) aşı üsulü, o sıralarda lstanbulda, maamafib 

yalnız birisliyan abali arasında, nazarı dikkat! eelbedecek bir surett~ 

tatbik edilmekte idi. Bu cins halk tıbbının bilhassa şu iki fnevkide 

umumun ·nazarı dikkatini eelbedecek kadar muvaffakıyetli olarak tat

bik edildiğini öğreniyoruz: Biri Selanik te diğeri de Filibede; buralar-. . . 
da binlerce muvaffakıyetli çiçek aşısı yapılmakta. idi: . 

[*) O. T. Hult un: Karl XH. (Demirbaş Şarl) ın Rus- Leh seferi esnasında 

Sajtlık koruma v~ Hostabakıcılık teşkilatı adlı, fsveç İlimler Tarihi Cemiyetinin 

organı olan L YC~NOS mecmuasında (Uppsala 19.98. SS 95 - 138) çık:ın yazısından 

terceme edilmiştir. Terceme edilen sahifeler: 112- 119. 



TARiHDE AMELiYATDAN EVVEL ŞİFAHI SENED 
ALMAGA BİR ÖRNEK 

Dr. A. SÜHEYL ÜNVE.R . 

Türklerde adli tıb tarihini aydınlatacak vesikalarımız eski mah

kemei şer'iye sicillerindedir. Bunlar iyi tetkik olunacak olursa görü

lecekdir Id adli tıb tarihimizde mübim bir nievkie malikdir. Bunların 

toplanarak bir arada. neşri ve bu şubenin tarihinin tesbiti çok 

lazımdır. 

Bu vesikalardan birisini kütüphaneler umum müdürü ~erhum üstad 

Hasan Fehmi Turgal gönderdi. Onun alakadariara değerli vesikaları 

bulup haber veren ruhi asaletini tebcilen buraya derç ediyorum. Bu 

vesika Ank~ra mabkemei şer' iye sici~lerinden 1019 (16 lO) tarihli 

sicildedir. 

( V.echi tabriri sicil budur ki). 

Hacı _Bayram ibni Mehmed Mahfeli Kazada etibba ve cerrabdan 

Moll a A_li bin Güvendik mahzarında takriri k el am eyleyip : (Hüseyin 

Demir nam sagir oğlun un mesanesinde taş zubur eyleyip bir tarikle 

def'olma~b helak mertebesine varmağın yardırıp taşı çıkarmak murad 

ederim eğer bi em riliahi t eala ol cerahatden fevt olursa dem ve diye

tine müte~llik dava ve nizaım. yok<:lur.) d eyu ikrar ve itiraf ettikde 

gıbbettasçlik mezbur Molla Ali; talebi ile kayd olundu. 
Zilhicce 13 sene 1011 ( 1602) Ankara 

Bana benzer ve bilhassa mesanede taş ameliy(ltından sonra gö

rülebilece~ arızalar ve ölü~ hadiselerini gösteren ve cerrahiarın ar

zusu üzeripe .istenen vesikalarımız daha pek çokdur. 

i' 
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UN EXEMLE DU FAIT QU'ON PRENAIT UN 
CONSENTEMENT ORAL AV ANT DE PRATIQUER 

UNE OPERA TION 

Dr. A . SÜHEYL ÜNVER 

· Nos documents concernant la medecine legale chez les turcs 

se trouve dans les archives de l'ancien tribunal religieux. Une etude 

approfondie de celle ci ·nous montre que la mcdecine legale occupe 

une place importante dans l'historie de ı~ medecine turque . tı serait 

t res necessaire de les publier et de fixer l'histoire de celte branche. 

Le regrette directeur general des bibliotheques Hasa~ Fehmi Turgal 

no us envoya l'un de ces document s . . J e r ends i ci ho mm age a la 

noblesse de son ame qui etait toüjour s prete a nous signaler les 

documents nous concernant. Ce document se trouve a la date 1019 
( 1610) des archives ~u tribunal religieux a Ankara. 

Voici ce q~e dit ce -document: 

Hadji Bayram bin Mehmet dit devant ce tribunal religieux et en 

prensence du medecin et chirurgien Molla Ali bin Güvendik : ( U n 

calcur vesical s'est forme chez· mon fils du prenom de Hüseyin 

Demir et ne peut ~tre gueri d'aucune maniere. J e desire faire enle· 

ver la pierre avant qu'elle n'atteigne pas a .un ma~vais etat mortel. 

Si le mala~e me~rt de cette · operation p ar l'ordre de D ieu, je ne 

ferais aucun proces). Gette declaration fut ecrite et attestee sur le 

desir du medecin. Zilhidjdje, 13, annee 1011 ( 1602), Ankara. 

· Nous possedons encore un grand nombre de documents concer

nant .surtout les accidents pouvant' survenir apres les operations de 

calculs vesicaux et dernandes sur le desir des cliirurgiens. 
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