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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. 



KANUNi. SÜLEYMAN ZAMANINDA ·BİR 
'TlBBi MÜŞA VERE 

Kay s u n i Z ad e v e H a·J:n a ri O ğI u 

Dr. RUSÇUKLU ·HAKKI ÜZEL 
Türk Tıb Tarihi Kur:ı.ımu mü.essislerinden 

Güneş doğuyordu, g ecenin s isleri ilk aydınlıHarla dağılıyordu. 

Uzun selvilerin, ufu çınariann dalları araşından kurtulan ince ışık 

iplikleri, · her sabah taze taravetlerle beslenen lalelere vurmuş, koyu 

yeşil gölgeler üstünde sarı, pem~e, mor, kırmızı nakışlar yapıyordu. 

J Binlerle ~uşların cıvıltısı arasında, havu~lapn kenarında kuyruklarını 

yelpazeliyerek dolaşan güvercinterin demleri işitiliyo~du. · 

Hurrem Sultan sabaha. kadar uyumaniıştı. Kanuni nin nikris 

sancıları tutmuş, feryadı saray halkını uykusuz ~ırakmıştı. Darüssaade 

Ağası Cafer·. ağayı çağırdı: - Artık Harnan oğlunu defet: Tedavi

sind~n bir fayda gqrüldüğü yok; işi gücü· hokkaba~lık. Diyordu. -

. Cafer ağa ilim ve irfan e;babını korumaktan zevk alırdı. Zaten 

fırsat bekliyordu. Ötedenberi Kaysuni zadenin hazak~tinden PadiŞahı 
müstefit etmeyi düşünüyordu .. Hemen huzura getirdi. .Padişahın · çek-. ( 

tiği ı;ıtı~a·ptan, · Hurrem Sultanın Padişahı düşünerek _geceleri uykusuz 

kaldığından başlıyarak de~i ki :_ Kaysuni zade gibi salih ve müde

bbir, lıazik ve· mütefennin tabini mücerrep hala deri d~vlette hazır ve . . 
şerefi hizmete . muntazır ola .. Hakka ki tahareti kamile ve tasliye ve 

bes m ele ile ila ca mübaşir c;> la .. Müıİıini salibin ed vi yesinden ed ' iyesi 

müessir ve me 'surat ile mürekkep olan·. müfredatı her güne maraza 

bi rebird!rı> (Naimadan) 

Kanuni Babüssaade ağasının tavsiyesini kabul ·etti: 

Yahudi ile iştirak üzere hizmet etsünler, de dj. Kaysuni _zad e 

birlikte hizmeti kabul etmedi. .(<Huzuru Padişahide akdi_ meclis olunsun, 

bahsedelim.». Ta ki sadık ve kazip iyan ve müddei ve mütetabbip 

nuru subhu safa gibi ayan ola» diye çevap verdi. 
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Reisületibba Mehmet Çelebi ~esair 
1 
hassa tabipleri toplandılar. 

Kaysuni zade Haman oğlunun tedavi usulünü tahtie ve kendi meddi

yatını isbat etti. Padişahın tedavisine başladı. Kanuni Süleyman. nikris 

sancılarından kurtulmuştu. 

* * * 
Yine böyle bir bahar . sabahiyd.i, Kanuni Marmaray,a bakıyor, 

sabah renklerile boyanmış durgun sularda yorgun bakışları dinleni~ 

yordu. Nikris sancılarının kıskaçladıgı mafsallar artık serbestçe oynu

_yordu; ve o esnada doğan şiirini okuyordu. 

HaUc içinde· muteber bir nesne yok Devlet gibi 

Olmiya Devfet cihanda bir nefes sdılıat gibi 

* * * 
Hamarı oğlu Kanuninirr ayaklarını oğarmış, bir müddet sonra da 

ağrılar · kesilirmiş. Görenler b.unda ~izli bir hikmet var d_erlermiş. 

Bunu Kaysuni zadeye söylemişler : _:__ Ellerini yıkadıktan sonra 

«Payı fir~ki: payenize mes etsun» · demiş. Ellerini sabunla yıkadıkt~n 

sonra Padişahın ayakla~ına sürmüş, o tesir görülmemiş. Meğer Harnan 

oglu huzura girmeden ellerine afyon ve sair uyuşturucu maddeler 

. sürermiş ... (Naimadan) 

1 

Naima n' d~ı.n : 

* * * 

Kaysuni zade demekle meşh!Jr olan Lu zatın künyesi ( Eşşeyh 

Mahmut lbni Eşşeyh Muhammedül Kosoni) dir. Jlrl Jya.i Kahire de · 

bir karyedir ki beynelavam galet · olarak ( Kaysun) derler. Ecdadı 

700 tarihindenberi Mısırda icrai hükümet eden Türk Hükümdarları 

.· 

/ :-

zamanındanberi hikmet ve tebabetle iştihar etmişti. Amcası Şeyh -

Alaeddin, Reisületibba idi. 

Nahcivan seferinde terki hayat etmişti. Pederi Ş~yh Mehmet 

Yayuz Selimi~ etibbayı hassasındandı . Yavuz Mısırı fethettikten 

sonra erbabı zarafet ve san'atın üstadları ile beraber bu iki biraderi 

de rekabı hümayun mutazemetine almıştı . 

Kanuni Süleyman (Sigetuvar) kalesinin muhasarası esnasında ve· 

.!:-. --... 



iö5 ·-

fat etmişti . Cesedini Kaysuni zade tahnit etmiş; gaşlü tekfinini 

icra ettiği gibi cenaze namazını kı~dırmıtı. Tesadüfün garip cilvele

rindendir ·ki Yavuzun bu son hizmetini de Kaysuni zadenin pederi ifa 

etmiştir. 

Reisületil:iba Sinan Çelebi, Tabibi Sultani Ahi Çe~ebi ve Şah 

Mehmet Kazvini gibi efadıl ve hükema meziyyeti il mU. salah ile müt

tasıf olan Mehmet Kaysuniye takdim olunmuştur.» 

<<Peçevi» den : 

Hakim Bedreddin lbni Mehmet~ Eşşehir bi Kaysuni (1.) 
(<Mısırda tevellüt edip tababeti tekmilden sonra payıtahtı aliyyeye 

geldi. Ve tarik ile etibbaya mülhak oldu. Ve giderek Reisületibba 

oldu. Otuz yıl ol rütbede sabit ve berkarardı . Saadetlü Padişaha 

vecaı nikris ehyanen ki ziyade elem verir, gözlerine habı rahat gö

türmez ve harekete .kadir olmaz . ve feryadı saray halkını uyut~azdı. 
Hakimi mezbur bir devayı müfrit eder veeama sükun gelir Padi

şah rahat bulurdu. 

Ol hinde cevayizi seniyye ve hıla'ı behiyye ile riayet olunduğun· 

dan gayrı mensubanına tevzi eyle deyu gahi yüzer ve gahi ellişer 

altun verirdi. Ve nicelerine yevmi-ye tayin olunup ·gerek iptida' gerek 

izdiyade vermekle nice kimseyi çerağ ediyordu. MerhutÖ pir oldukça 

huzuru padişahide ol mikdar mua:ıszez ve muhterem old!.! ki vüzerayı 

i'zam piyade meşyettikleri yerden babı hümayuna gelince mezbure 

· rakiben gelip g-itmege ruhsat verildi. Culfisu Selim Handa iki sene 

mürur. edecek vedaı fanii alem etti.» 

(1) Naima bu zntın künyesini: (Eşşeyh Mahmut İbni Muhammedül Kosoni)"diye 

. yaz~ış. Pe~evi Bedreddin İbn i. Muhammed diye gösteriyor. Birisi ismı, öteki mah

lasile y~zmış olacak. Şu halde küoyesi Mahmut B~dreddin İbni Şeylı M.uhammed 

olsıi gerek. 
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