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ÖNSÖZ 

Bugünkü İstanbul Eczacılık Fakültesi'nde, İstanbul Tıp Fa
kültesi'ne bağlı bir yüksek okul olduğu zamanlardan, 1938 den
beri, devamı mecburi dersler arasında Meslek Tarihi ve Meslek 
Ahlakı dersleri de vardı ve Tıp Fakültesi öğrencileriyle birlikte 
okunurdu. 

İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü Do
çenti olarak 1955 te Eczacılık Okulu'nun bu derslerini vermek 
üzere ben görevlendirildim. O tarihtenberi bu dersleri okul bina
sında müstakilen ve Tıp Fakültesi öğretim programlarından fark
lı olarak vermekteyim. Ancak eskidenberi devamı zorunlu olan bu 
derste sınav yoktu. 1964 tenberi mecburi imtihan konduğu gibi 
öğrencilere ayriyeten bir de Bitirme Tezi hazırlattırılmaktadır. 
Böylece gençlere ilmi araştırma zevki ve metodu aşılandığı kadar 
Eczacılık Tarihi ve Deontolojisi öğretim seviyesi de herhangi bir 
fakültenin normal öğretim seviyesine ulaşmış oluyor. Hatta Av
rupa'da bazı Eczacılık Okullarında ve Fakültelerinde bu ders el'an 
f akültatif olduğuna göre onlardan da daha üstün bir öğretim 
sağlanmış oluyor. 

Ancak maddi kazanç endişesinin aileyi ve genci bu kada 
düşündürdüğü bugünkü materyalist dünyada, teknik bir dal el 
Eczacılık mensuplarının idealizmini ayakta tutabilmek için bu 
kültür derslerinin ne kadar gerekli olduğunu artık bütün dünya 
anlamış gibidir. 

Kaldı ki bir eczacıyı tekniğin dar çerçevesinden kurtarmak 
için de kültür, ,hatta, geniş bir kültür lazımdır. Böylece genç ec
zacı hem sosyal olmanın ve iyi kazanmanın imkanlarını sağ

lar, hem de bu vatanın, bu tarihin malı olarak bu topraklara bağ
lanır. Yurt dışına kaçmaz ve kendisini yetiştiren milletin hizme
tinde kalır. 
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Eğer ders kitabımızda konudan uzak gibi kalan bazı bilgiler 
varsa amaç bu gayeye hizmettir, ve gene bu maksatladır ki eski 
Yunan, İslam ve Osmanlı Eczacılığı tarihçeleri gibi bazı bahis
leri diğerlerinden bir az daha geniş tuttuk, hatta bazı eski far
makolojik eserlerimizin kütüphane numaralarına kadar verdik 
ki bir gün bunlar üzerinde bilimsel araştırmalar yapocak bir ne
sil yetiştiği zaman bu küçük ders kitabı onların da hizmetinde 
olsun. 

Esasen görüşümüze göre kültür ve bilhassa tarih şarap gibi
dir, eskidikçe daha fazla değerlenir. Onun içindir ki senelerden
beri teknik dallarda çalışan arkadaşlarımıza eserlerini mümkün 
olduğu kadar kültürle bezemelerini telkin etmeğe çalışırız. Tek
nik süratle geliştiğinden ve yenilendiğinden bu daldaki tek ta
raflı eserler kısa zamanda aranmaz oluyor. Halbuki başında, ve
levki kısa da olsa, kendi dalının tarihini veren her eser aradan 
yüzyıllar bile geçse gene aranıyor. Bu da kültür bilimlerinin ve 
bilhassa tarihin renkli kişiliğinden doğan bir sonuçtur. 

Sözüme son verirken uzun senelerin emek mahsulü olan bu 
küçük eseri hazırlamakta beni teşvik eden Ecza,eılık Fakültesi öğ
retim üyesi arkadaşlarım kadar, bazı çok orijinal bitirme tezle
ri ile bu yöndeki çalışmalarıma ışık tutan çalışkan öğrencilerime 
ve nihayet bu eserin hazırlıklarında emekleri geçen doktora öğ
rencilerim rahmetli Eczacı Mahmut Esen, Ecza,eı Müjgan Arslan, 
Eczacı Al nur Kalemci gibi arkadaşlarıma ve bilhassa kendi da
lındaki bilgi ve dokümanları büyük bir vergi ile sunan İstanbul 
Arkeoloji Müzesi'nden değerli Sümerolog Muazzez Çığ'a ve niha
yet yakın çalışma arkadaşlarım olan İstanbul Tıp Fakültesi Tıp 
Tarihi Enstitüsü mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ederim. 

Prof. Dr. 
KADIKÖY - 1970 Bedi N. ŞEHSUVAROÖLU 
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GİRİŞ 

Genç eczacı namzedi; uzun süren bir teknik öğretim yolun
da Meslek Tarihi ve Meslek Ahlakı derslerine başlarken yeni bir 
branşla temasa geçmiş oluyor. Zira ilim ve teknik evrenseldir, 
bütün bir insanlığın malıdır. Meslek tarihi ve ahlakı ise bir kül
tür penceresi olmak itibarile lokal ve millldir; genci toprağına, 
vatanına bağlar. 

Unutmamalı ki madde nasıl varlığını renkte, insan nasıl 
varlığını kişiliğinde bulursa, toplumlar yani uluslar ve meslek
ler de varlıklarını kültürlerinde bulurlar. 

O halde her genç, mesleki öğretimin teknik dalları kadar, 
ömrüne ve mesleğine renk verecek bu kültür dalına da candan 
sarılmalıdır. 

Bu arada mesleki öğretime ve genellikle öğretime temel teş
kil edecek tazı kavramların üzerinde de öğrencilerimle anlayış 

birliğine varmak isterim. 
İnsan öğretiminin amacı nedir? İnsanı insan eden manevi 

değerlerin, şeref, fazilet, diğerbinlik, ümanizma, görev duygusu 
gibi hasselerimizin geliştirilmesidir. Unutmamalı ki şuurlu bir 
vazife hissi tabiatta yalnız, insana hastır. 

Bu arada yüksek öğretimin amacı ise, insanın en büyük öğ
retmen elan tabiata dönmesini sağlamak, yani deney ve gözleme 
değer vermek, ilim ve hakikat aşkını, başka bir deyimle araştır
ma ve öğrenme zevkini uyandırabilmektir. Bu da ancak fikri ça
lışma ve fikir mücadeleleri ile mümkündür. Kaba kuvvet araç 
ve gereç olarak üniversiteye giremez. 

Bu ana kavramlar üzerinde kısaca durduktan sonra şu hu
susu da belirtmek yerinde olur ki pratik ile beraber yürüyemiyen 
ilim amacından uzaklaşır, önemini ve faydasını kaybeder. 

O halde her bilim adamı aynı zamanda bir deney ve pratik 
adamıdır. Bir bilginin gereğinde bir beden işçisi kadar maddi 
güç harcamasının sebebi işte budur. Fakat bir amelenin bir bil
ginin manevi yükünü yüklenmesine asla imkan yoktur. 
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İşte kişilerin uluslara, ulusların da tüm insanlığa mal ettik
leri bu hümaniter çalışmaların verimine biz bugün uygarlık diyo
ruz. Ancak uygarlık bir şeref tacı olarak bütün insanlığa ema
nettir. Öyle bir emanet ki bugün dünyanın şu köşesinde, yarın 
öbür köşesinde veya bugün şu ulusun, yarın o ulusun elinde par
layacaktır. Ebedi olarak bir tek ülkenin, bir tek milletin malı 
olarak kalmamış ve kalmayacaktır. Bunun içindir ki ne bugü
nün ileri uygarlığını temsil eden milletler bundan dolayı kendi
lerine bir gurur payı ayırmalı, ne de bugünün çağdaş uygarlığı
nın gerisinde kalan ve kalkınmakta olan milletler kendilerind 
bir üzüntü, bir aşağılık hissi duymalıdırlar. Zira yukarda da işa
ret ettiğimiz gibi uygarlık tüm insanlığın malıdır ve amacı ir 
san topluluklarının enerji, çaba ve yürüyüşünü düzenliyerek bü
tün bir beşeriyetin ilerleyişini ahenkli bir şekle sokmak ve hızlan
dırmaktır. 

Bu müşterek ve evrensel çalışmalarda bizler gibi gelişmekte 
olan milletlerin çocukları birgün bu öğn~nim sıralarından ayrı

larak hayata atılınca öğrendiklerinin karşılığını ödemek ve pra
tik yapabilmek için, ileri memleket çocuklarına nazaran pek faz
la yorulacaklardır. 

Ancak unutmamalıdır ki bilgisini kendi çıkarlarından evvel 
milletinin ve insanlığın emrine harcayanlardır ki ancak hakikz 
aydınlardır. Yarı aydınlar ise bütün varlığı gibi bilgisini de ken
disine, kendi çıkarlarına saklar. Çünkü hakiki aydın idealinin, 
yarı aydın ise çıkarının adamıdır. 

Esasen maddeye tapmak, para için çalışmak aydın ve idea
list kişinin yolu olamaz. İnsanlığın dün yıktığı putların yerını 
tutan bugünkü paranın uşağı olmak aydına yakışmaz. İhtiyacın 
ötesinde para, namus ve şerefin katili olabilir. Aydın ve akıllı in
san ise ihtiyaçlarını bir hudutta sınırlandırmasını bilen insandır. 
O halde bizler, kalkınmakta olan bu milletin çocukları, bu mes
lek yolunda çok öğrenmeye, çok çalışmaya ve bu çabalar karşılı
ğı maddi bir şey beklememeye daha şimdiden kendimizi hazırla
malıyız. İşte meslek tarihi ve meslek ahlakı sizlere bu alandaki 
güçlükleri yenmekte ışık tutacaktır. 

Onun için beri her meslek mensubunun kendi branşının tari
hini önemsemesi gereğine inanıyorum. Esasen silfilıından bin
diği atına ve nihayet hayat arkadaşına kadar kıymet verdiği her
şeyde şecere ve asalet arayan Türk'ün mesleğinin tarihine de 
önem vermesi kadar tabii bir şey olamaz. 
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ECZACILIK TARİHİNİN DOGUŞU 
VE 

TIP VE İLİMLER TARİHİNDEKİ YERİ 

Eczacılık, tababetin önemli dallarından biridir. Bilhassa he
kimin yüzünü güldüren bir branştır. 

Tarihin akışı boyunca uzun asırlar tababet ve eczacılığın ay
nı şahısta birleştiğini görüyoruz. Şurası muhakkak ki acı duyan 
ilk insan evvela derdi üzerine eğilmekle bir hekim ve sonra da 
onun devasını aramak ve yapmakla da bir eczacı gibi hareket et
miştir. 

Ancak şurasına da değinmek gereklidir ki çevresindeki şey

lerden, mesela otlardan şifa aramak başka, bu otları karıştırarak 
çeşitli formüller halinde hasta ve keyifsizlerin emrine ha:zJ.r tut-
mak gene başkadır. . 1 

Kısacası hekimlikle beraber içgüdü - instinct'lerin tesiriyle 
doğan eczacılık gene tıpkı hekimlik gibi bir süre kabile reisleri, 
sihirbazlar ve din adamları, yani toplum liderlerinin elinde k~l
dıktan sonra müstakil bir meslek haline gelmiştir. Lakin eczacı
lığın hakiki manasile bir meslek karakteri alması antik çağda, 
Yunan, Roma ve Bizans'la başlar, ortaçağda İslam dünyasında 
gelişir ve nihayet Rönesans öncesinde Avrupa'da tamam olur. 

Onun için biz eczacılık tarihi derken yalnız bu son asırların 
tarihini verirsek eczacılığın önemini küçültmüş oluruz. İşte bu 
sebepledir ki eczacılık tarihine girenler umumiyetle tıp tarihiy
le söze başlarlar. 

Ancak bugün eczacılık tarihinden söz açarken bazı terimler 
üzerinde de durmak yerinde olur: 

Tıp Müfredatı - Materia Medica - Matiere Medicale: 
Tababette kullanılan drogların isimlerini, nereden çıktıkları-
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nı, fizik özelliklerini, kimyasal yapılarını, onlardan yapılan ilaç
ları ve nihayet bu drogların dozlarını bildiren ilimdir. 

Eczacılık - Pharmacy - Pharmacie : 
Mes'ul şahıslar tarafından hazırlanması istenilen ilaçların 

hangilerinin hazır olduklarını ve hangilerinin de ne şekilde ha
zırlanacağını ve hastalara vermek için ne şekle konacağını gös
teren ilimdir. 

FarmakoloJi - Pharmacology - Pharmacodynamie: 
Drogların canlı varlıklar üzerindeki fizyolojik etkilerini gös

teren ilimdir. 

Tatbiki Tedavi - Therapeutics - Therapeutique Appliquee: 
İlaç, diyet, hava değişimi, şifalı sular, beslenme ve saire gi

bi her türlü imkanlardan faydalanarak hastaları tedavi etmek 
ilmidir. 

Kodeks - Codex - Formulaire - Pharmacopeia - Pharmacopee: 

Uzun asırlardanberi insanlar tarafından tecrübe edilen bun
ca drogun faydalı olanlarını bildiren ve bunların kullanışları hak
kında bilgi veren bu eserler zaman zaman tıp otoriteleri veya hü
kumetler tarafından neşredilmiştir ki eski Yunanlılar bu gibi 
eserlere risalecik manasına Graphidion derlerdi. Süryaniceye 
Graphazin şeklinde geçen bu kelime Arapça'da Akrabazin veya 
Krabazin, eski Türkçe'de de Akrabadin veya Krabadin şeklini 
alır. 

Ancak tarihin seyrinde görülür ki materia medica, eczacılık 
ve tedavi gibi bazı dallar erken geliştiği halde farmakodinami gi
bi bazı dallar çok geç gelişmiştir. Bu alanda Razi ve İbni Sina'nın 
X. ve XI. yüzyıllarda maymunlar ve insanlar üzerinde civa ile 
yaptıkları tecrübeleri, XV. yüzyılda Amasyalı Şerefeddin Sabun
cuoğlu'nun antidoterlerin tesirini incelemek için horozlarda ve 
inrnnlarda, hatta bizzat kendisinde yaptığı deneyleri sayabiliriz. 

Mamafih müstahzar dediğimiz hazır ilaçlar geliştikçe eski 
manasile eczacılığ'ın hekimler kadar eczacılar tarafından da ih
mal edildiği muhakkaktır. Bugün artık havanı başında bir ec
zacı görmek pek müşkül olduğu kadar aspirin, antipirin gibi hal
kın diline dü~müş bazı tanınmış ilaçları kullanırken psikolojik 
tesiri bakımından bunların patent isimleri yerine açık terkiple
rini yazan hekirr:lere rastlamak da hemen hemen imkansızdır. 
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İşte meslek tarihi, bir taraftan mesleği dünkü gelişme adım
ları ve yarınki imkan ve yönlerile gözönüne sererken bir taraf
tan da meslek mensuplarına daha geniş düşünce ufukları aça
caktır. 

Esasen meslek tarihi tabiri bilmem yerinde midir? Zira bir 
bakıma o teker teker herbirimizin hal tercümesidir. Filhakika 
büyük düşünür Paskal diyor ki: 

«Bunca yıllardanberi birbiri ardınca gelen her tıp mensubu
na mütemadiyen o yüzyıllarda yaşıyan ve daima öğrenen aynı 
insanmış gibi bakmalıdır.» 

O halde mesleğinin tarihi, hatta genellikle tarih ile meşgul 
olmak hiçbir zaman, birçoklarının zannettiği gibi, yüzünü geç
mişe dönmek demek değildir. 

Nasıl ki yeni bir rekorun kurucusu olan atlet bile herşeyden 
evvel bir adım geri giderek hız alır; işte tarih de bilgi yolunda 
bize bu hızı veren vasıtadır. Sonra unutmayın ki bugünün de 
bir tarihi vardır. Her geçen dakika artık tarihin malıdır. Onları 

da sizler, yarınki kuşaklara emanet edeceksiniz. Bu arada mes
lek tarihine mal olacak kimlerdir? Muhakkak ki şahıs olmak
tan çıkıp şahsiyet olmak yolunu tutanlar yani daima araştıran, 
öğrenen ve ilerleyenlerdir. Gene unutmayın ki nüfus kagıdı ile 
mezar taşında anılmak herkesin alın yazısıdır. Marifet bunun 
dışında dahi bu kubbede hoşça seda bırakabilmektedir. Bir ay
dın olarak bu meslek mensuplarına sıradan adam olmak yakışmaz. 
Bunun için daima öğrenecek ve düşüneceksiniz; şüpheci ve araş
tırıcı olacaksınız. Evet bilimsel araştırmalarınızda daima şüphe
ci davranacak ve herkesten evvel siz vardığınız sonuçları her a
sıta ile çürütmeye çalışacak ve buna rağmen ayakta kalan bul
gular olursa onları savunacaksınız. Sabuncuoğlu Şerefeddin'ler, 

Şanizade'ler, Fleming'ler, Galile'ler, Küri'ler, Bertölo'lar, Pastör'
ler, Vidal'ler, Reşat Rıza'lar, Akil Muhtar'lar hep bu yoldan tari
hin aynasında iz bıraktılar. Mesela Pastör. Ondan alacağımız 
en tasit ders; bu kısa ömürde başkalariyle mücadele etmek değil, 
bir şey yapabilmek, eser bırakabilmek uğrunda daima ve daima 
çalışmaktır. 

Bugün Pastör gibi bir kaç mütevazi alim ve san'atkarın ma
dalya aldığı 1867'deki ilk Paris sergisinin o muhteşem salonları-
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nı dolduran taçlı başlardan, asilzadelerden, zamanın şöhretlerin
den geriye kim kaldı? Hiç. Fakat Pastör hala dimdik ayaktadır 
ve eskisinden çok fazla hürmet görüyor. O çağlarda Pastör'ü kü
çültmek için cilt cilt kitap yazanlardan bugün kimlerin isimlerini 
hatırlıyoruz? Hiç kimseyi. Fakat Pastör onların hepsinden inti
kamını aldı. Siz de onun gibi intikamcı olun, yani öylesine çalı
şın ve ilerleyin ki kimse sizi geçemesin ve utansın. İşte meslek 
tarihi bütün bu güzel örnekleri vererek sizdeki iyi yeteneklerin 
uyanmasına çalışacaktır. Unutmayın ki bir mimara san'at zev
ki, san'at tarihi ne kadar Iazımsa tıp mensuplarına da mesleği
nin tarihini bilmek o kadar lazımdır. Meşhur Fransız dilcisi E. 
Littree (1801 - 1881) diyor ki: 

«La science de la mectecine, si elle ne veut pas etre rabaissee 
au rang de metier, doit s'occuper de son histoire - Tababet adi 
bir san'at menzilesine düşmek istemezse kendi tarihi ile meşgul 
olmalıdır.» 

Umumi Tarih nasıl sosyal ilimlerin bir kolu ise ilimler, tıp 
ve eczacılık tarihleri de Umumi Tarihin bir şubesidir. Bu sebep
le ana konuya girmeden evvel genel olarak tarih anlamı üzerin
de durmak yerinde olur. 

Tarih nedir? Tarih, geçmiş olayların yazıda yaşatılmasıdır. 
Tarih, geçmiş nesillerin hafızasının bir özetidir. Yani dünün 
tecrübe ve hatalarını bize nakleder. Bugün bir insanın bütün be
şeri bilgileri kendi tecrübe ve gayretleri ile elde etmesine imkan 
olmadığına göre akıllı insanın bu gibi vasıtalarla başkalarının 
tecrübelerinden faydalanması cidden lüzumludur.,. Başka bir de
yimle: 

«Tarih dünü inceliyerek bugün hakkında daha emniyetli bir 
durum almak, yarın için ise yanlışlardan, hatfilardan sakınarak 
maziden de halden de daha iyi bir istikbal hazırlamak ilmidir.» 

Ancak tarih, tarihçinin objektif olabildiği ve olayları o zama
nın şartları içinde değerlendirebildiği ölçüde faydalıdır. Aksi 
halde düşünce kimyasının öyle tehlikeli bir meyvası olur ki top
lumları sarhoş etmekten başka bir işe yaramaz. 

Tarihin lüzumu: Tarih, geçmiş uygarlıkların göçme sebeple
rini araştırır, yarınki uygarlıklara yön verir. Yani yarının mima
rı olan bugünkü kuşaklara kıymet hükümlerini mekan içinde 
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değil, zaman içinde vermeyi öğretir. Bizi mahdut deney ve göz
lemlere dayanarak hüküm vermekten korur. Bu sözlerimizi bir 
kaç misalle açıklayalım: 

Genç bir İslam kumandanı olan Kuteybe (670 - 715) , Çin 
üzerinden VIII. yüzyıl başlarında Türkistan'a kadar uzanıp Türk
leri hak dinine davet ederken bu milletin asırlarca İslam mede
niyetine önderlik edeceğinden haberdar mı idi? 

Miladi 1071 yılının 26 Ağustosunda Alparslan kumandasın
daki küçük bir Selçuklu ordusunun Malazgirt'te yüzbinlik Bi
zans ordularını yendiği zaman bu mahalli muzafferiyetin Avru
ı-a'nın kaderi üzerinde nasıl bir rol oynayacağını kim takdir ede
bilirdi? Bu olayların tam manası ile değerlendirilebilmesi o gün 
için mi, yoksa asırlar sonra bugün mü tam manasryla mümkün
dür? 

1867'deki ilk Paris sergisinde İmparator Üçüncü Napolyon 
ve taçlı misafirlerinin önünde madalya alan bir kaç bilgin veya 
san'atkarın, hele o basit elbiseli mütevazi insanın, yani Pastör'
ün ehemmiyetini o salonda bulunanlardan kaç kişi takdir ede
bilmişti? Halbuki biraz evvel de söylediğimiz gibi bugün o taçlı 
başlardan geriye hiçbir şey kalmamış, fakat Pastör'e karşı insan
lığın duyduğu minnet gün geçtikçe bir çığ gibi artmış ve art
maktadır. 

O halde bilgi alevini bugünden fazla dünden alanların ver
dikleri kıymet hükümleri diğerlerine nazaran çok daha sıhhatli 
ve değerlidir. Fakat her madalyanın iki, yüzü olduğu gibi tarih 
de iki yönlüdii,r. Aydınlar için yazılan tarih bir kronoloji veya bi
yografi olmaktan fazla hadiselerin sebeplerini araştıran, tarihe 
değer olarak geçmiş şahsiyetlerin yetiştiği çevrelerde dolaşan bir 
ilimdir. Yani yüzeyde kalmaz, derinlere iner. Kısacası tarihin 
felsefesini yapar. Çoğunluk yani halk kütleleri için yazılan ta
rihler ise bol bol vak'alar anlatır ve kahramanlar yaratırlar. 

Fakat Sosyoloji, Hukuk ve Felsefe gibi Tarih de sosyal bir 
ilim olduğundan el'an Matematiğin katiyetine ulaşamamıştır. 

ve sanırım buna da imkan yoktur. İşte bunun içindir ki bizler 
XX. yüzyılın ikinci yarısında hala tarihin lüzum ve öneminden 
.sözetmek ihtiyacını duyuyoruz. 
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İlimler Tarihine gelince: Ölümsüzlükten bu madde alemi
ne, tekten çoğa, kısacası, Allah'tan insana varan yolda en mut
lu meyva insan düşüncesidir; ve insan düşüncesinin ilk verimi 
de İlahiyat - Teoloji olmuştur. Filhakika kendisi için meçhul
lerle dolu bir aleme gözlerini açan ilk insan ne tarafa baksa 
hayret ve korku ile karşılaşmış ve bir dayanak aramıştır. Kar
şılaştığı iyi, kötü her doğal olayı metafizik, insanüstü kudretle
re bağlayarak o kudretlerin lutfunu üstüne çekmek, gazabını da 
üzerinden defetmek için çareler aramıştır. Böylece hayal ettiği 
metafizik kuvvetlerin herbirini bir şekilde maddeleştirmiş, sem
bolleştirmiş ve neticede putlar doğmuştur. İşte ilk insanın bu 
ilk cehdi İlahiyata varan yoldur. İlahiyattan ayrılan ilk düşün
ce kolu Felsefedir. Felsefe Tanrı inanışı yani metafizik tasav
vurlarla madde bilgisi yani fiziki ilimler arasında bir köprüdür. 
Diyebiliriz ki Felsefeden ayrılan ilk bilim dalı da Tıptır. Eczacılık 
ise Tıbbın pratik bir şubesidir. 

Geniş anlamda tababet ve eczacılık ta ilk insanla daha doğ
rusu ilk canlı ile yaşıttır ki bu da bu ilimlerin önemini belirtir. 

Filhakika yuvarlak bir hesapla 10 milyar senelik bir ömrü 
olan evren içinde 4 - 4,5 milyar senelik bir geçmişi olan yeryü
zünde hayatın belirmesi 3 milyar sene önce başlar ki bu da Af
rika'da, Transval'de bulunan bir nevi yosundur. Hayvan sınıfı

nın öncüleri olan tek hücreliler ise 100 - 150 milyon sene önce 
görülür. İnsan ömürünü ise ı milyon sene olarak kabul ediyoruz. 

İşte bu 1 milyon senelik insan ömürünün. tarihi çağı ancak 
6 - 7000 seneliktir. Yüzbinlerce sene öncelere uzanan daha es
ki bilgilerimiz ise bazı kazılarda edindiğimiz paleontolo1ik, an
tropolojik ve arkeoloyik bulgularla mümkün olmuştur. 

Filhakika 500.000 sene kadar süren taş devrine ait çakmak 
taşından yapılmış aletler kadar o devirlere ait insan iskeletleri 
de bize çok şeyler öğretirler. Bu arada milyonlarca senelik fosil
lerde, mesela Güney Çin'de bulunan 70.000.000 yıllık kaplumba
ğada olduğu gibi yüzbinlerce senelik ilkel insan iskeletlerinde 
dahi zaman zaman batan yabancı cisimler, kemik iltihabı, ro
matizma veya tümör tahribatı gibi bir çok hastalık izlerine rast
lanır. 

Filhakika bir zamanlar gazetelerde de bahis konusu edilen 
ve Afrika'da Tanganika'da meşhur Antropolog Dr. Louis Leakey 
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tarafından bulunan 600.000 senelik çocuk kafatasında, sert bir 
cisimle vurma neticesi meydana gelen çöküntü hala bellidir. 

Bunun gibi 1891'de Dr. Dubois'nın bulduğu ve en az 400.000 
sene önce yaşadığı tahmin edilen Cava insanının, Pithecantro
pus erectus'un, uyluk kemiğinde bir kemik tümörü - exostose gö
rülmektedir. 

Evvelce de söylendiği gibi tabii tesirler, sıcaklar, soğuklar. 

rüzgarlar, su taşmaları, yer sarsıntıları karşısında, yaralanma 
veya hastalık hallerinde ilk insan hatta ilk canlı dahi enstenk
tif olarak, yani iç güdüleriyle, bu derdine devii aramaya başla
mıştır. Fakat hayvanlardaki bu insiyak yani iç güdüler milyon
larca ve milyonlarca senedenberi hep aynı kaldığı halde insan
larda süratle gelişmiş, bir yandan metafizik, dini ve mistik, bir 
yandan da ladini - ampirik bir takım safhalardan geçerek bu
günkü modern tıbba varmıştır. Tıbbın Felsefeden ayrılışını As
troloji, Fizik, Matematik ve bugünkü Kimyanın anası olan Alşi
mi yani Simya gibi birçok ilimler takip etmiştir. 

Nasıl ki tarih, ilk insani eserler, daha doğrusu yazı ve tak
vim ile baslarsa ilimler ve onun bir kolu olan tıp ve eczacılık ta
rihi de bugünkü anlamda objektif ve ilmi eser ve buluşlarla baı::

lamıştır. Bu arada aklınıza bir sual gelebilir: 

Tıp nedir? Tıp hastalık ve sağlık ilmidir ki Dünya Sağlık 
Teşkilatı şöyle tarif ediyor: «Sağlık yalnız hastalık ve maluli
yetlerin yokluğu olmayıp, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan 
tam bir iyilik halidir.» Biraz evvel de söylediğim gibi, bu mef
humlar ilk insan daha doğrusu ilk canlı ile başlar ve bazı içgü
dülere dayanır. Filhakika kendinde bir tazyik hisseden su ay
gırı sırtını kayalara sürterek kendi kendine kan alır; gozune 
perde inen keçi, kataraktlı gözünü çalılara takarak kendi ken-
dine katarakt ameliyatı yapar. Obur leylek, midesinde fazla bir 
şişkinlik hissedince gagası ile kendi kendine lavman yapar; hazım-
sızlık çeken köpek iç güdüsü ile ayrık otu (Chiendent), aynı şe
kilde kabızlık çeken keçi de Beyaz Çöpleme otu (Ellebore blanc) 
yer. Kış uykusundan uyanan yılanın hissettiği genel halsizlik 
yanında gözleri de kuvvetten düşmüştür, iyi görmez. Bu sebeple 
hemen Raziyane (fenouil) yer, hatta gözlerini bu ota sürer. Bu
nun gibi, canları yanan geyikler acılarını dindirmek için Girit 
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otu (Dictame) yer. Kırlangıç ise yavrularının görüşlerini kuv
vetlendirmek için onlara kırlangıç otu (Chelidome) yedirir. 

Görüyorsunuz ki bütün bunlar birer hayvani iç güdüdür. 
Fakat insanlar da hayvanların bu iç güdülerinden birer örnek 
olarak faydalanmışlardır. Mesela Pline L'Ancien de icabında 

kızlarına beyaz Ellebore yedirirdi. Afrika yerlileri el'an leyleği 
örnek alarak ağızlarına aldıkları suyu yavrularının şerçlerine 

vermek suretiyle lavman yaparlar. Mamafi hepinizin bildiği gi
bi, hayvan iç güdüleri yalnız sağlık sahasına inhisar etmez. Hay
vaniarda bunlardan başka, tıpkı bizlerdeki gibi, sıcak, soguk, ye
mek ve aşk hissi, hatta varlıklarını ve yavrularını korumak iç
güdüleri de vardır. Fakat evvelce de söylediğimiz gibi, hayvan
lardaki iç güdüler milyonlarca ve milyonlarca senedir hep aynı 
kalmış, hiç gelişmemiştir. İnsanlarda ise bu iç güdülerin geliş
mesi neticesi bir tababet ve eczacılık doğmuştur. 

Şimdi de biraz tıbbın ve eczacılığın bugünkü bilimsel mer
tebeye ulaşıncaya kadar geçirdiği merhaleleri inceleyelim: 

İç güdüler devri: Muhakkak ki ilk insan kendi kendisinin 
hem hekimi, hem cerrahı, hem de eczacısıdır. Kimbilir, belki de 
sancıyan uzuvlarına güneşte kızdırdığı taş parçalarını koymuş. 

yaralarına ağaç yapraklan veya ot lifleri sarmış, kırıklarda ça
murdan veya ağaç dallarından faydalanark alçı veya atel yap
mıştır. Bu sağlık bilgileri bir müddet sonra kabile şefleri ve 
kahramanlar gibi toplumun seçkin kişilerine ve nihayet fertler
den muayyen zümrelere bilhassa sihirbaz ve rahiplere intikal et
miş ve böylece dini bir tababet devri doğmuştur. Fransa ile İs
panya sınırını teşkil eden Pirene dağlarında Les trois freres ma
ğarasındaki taş devrine, yani en az 15.000 sene öncesine ait re
sim de böyle bir sihirbaz hekimi canlandırmaktadır. 

Mistik devre: Yukarda da açıklandığı gibi tarihin en karan
lık devirlerinden itibaren dert ve deva üzerinde fikir yoran ilk 
insan, paraziter hastalıklar gibi bazı müstesna hastalıklar hariç, 
diğer hastalıkların sebeplerini anlamaktan aciz kalmış ve böy
lece uzun asırlar hastalıklar yıldızlara, sair tabii amillere veya 
hava değişmesi, ay, güneş tutulmaları, fırtınalar, şimşek çakma
sı, gök gürlemesi gibi doğal olaylara bağlanmıştır. Böylece ilk 
insan çevresindeki bir suyu, bir ağacı veya toprağı zaman za
man zararlı addetmiş ve buradan da totemler ve sihir doğmuştur. 
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Kısaca diyebiliriz ki ilkel topluluklarda birbirinden kesin 
olarak ayrılan iki alan vardır: 

1 - Kutsal alan: Büyü ve din, 

2 - Kutsallık dışı alan, bugünkü deyimle bilim alanı. 

Büyü ve dinin temelinde melek ve cin -demon anlamları ya-
tar. Filhakika o çağlarda hatta yakın zamanlara kadar Fas'taki 
bazı ilkel toplumların inançlarına göre şahaplar, gökte kayan 
yıldızlar meleklerin cinlere attıkları oklardan başka bir şey d -
ğildir. 

Onlara göre cin tanrısal hakikatleri çalarak insanlara satan 
hırsız meleklerdir (1). Birçok kütülüklerin sebebi bunlardır. G5k
lere kadar sokularak melekleri dinler ve büyücülere laf taşırıar. 
Melekler de bu sebeple kendilerine ok atarlar. 

Cinler karanlığı severler, ışıktan kaçarlar. Onun için ikindi 
vakti cinlerin sabahıdır ve yeryüzünde en hareketli oldukları a 
kit bu saatlerdir. 

İlkel insan cinlerden o kadar korkardı ki ona göre karanlık
ta ayağımıza takılan taşta bile bir cin vardır. Yeni doğurmuş 

kadınların, hatta ölülerin yanında kandil yakılması da h ep cin
leri kaçırmak içindir. Onlara göre katran ve barut kokusu da 
cinleri kaçırır. Gene bu maksatla şap, kenevir, sedef çiçeği , kiş

niş tohumu, öd ağacı, asilbend, kına ve tuz yakılırdı. Hatta kur
şun, demir gibi bazı madenler eri tilirdi. Nihayet Kur'an okumak. 
kurban kesmek de bu arada yer almıştır. Cin, günümüzdeki mik
rop anlamının ilk ifadesi olabilir. Zira ilkel insanlara göre ani 
hastalıkların. kasılma - ihtilaç - convulsion'ların, sar'a nöbetle
rinin, inmelerin, romatizma ve sinir ağrılarının, delilik nöbet
lerinin, hatta kolera ve çiçek gibi salgın hastalılkarın sebebi hep 
insan bedenine cinlerin girmesidir. Mesela herhangi bir korku 
ve dehşet neticesi çıldıran insanın kafasına cin, şeytan, fena ruh 
gibi hastalık amillerinin saklandığına inanan ilk insanlar hasta
nın kafatasında keskin çakıllarla açtıkları deliklerden bu zarar-
lı şeylerin dışarı çıkmalarını temine çalışmışlardır. Trepanation 
dediğimiz bu ilk cerrahi ameliyeler, ele geçen o çağlara ait kafa-
taslarında görüldüğü üzere, kafanın muhtelif yerlerinde yapıl

dığına ve muhtelif büyüklüklerde olduğuna göre demek ki has-
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talığın farklı belirtilerine göre ilk insan farklı müdahalelerde 
bulunmak lüzumunu duymuştur. 

Cin anlamı ilkel toplumlarda öylesine yaygındır ki bazı cin
lerin özel adları bile vardır. Mesela Afrika'da çok tehlikeli, hat
ta insan yiyen bir dişi cin vardır ki adına Ghola, Gula veya Ghul 
denir ki ilk bakışta Mezopotamya'daki sağlık tanrısı Gula ve is
lamlardaki Gulyabani kelimesiyle olan yakınlığı görülmektedir. 

İlkel insanlara göre cinler sık sık bir bitkinin, bir hayvanın, 
hatta bir insanın bedenine girerlerdi. O takdirde bu gibi varlık
lar da kötülük yapmak gücü kazanırlardı. İşte el'an bazı insan
lar için kullanılan nazargah, kötü gözlü gibi deyimler bu inanı
şın devamından başka bir şey değildir. 

Büyü, ilk insanın bu kötülüklerden korunma yolundaki gay
retlerinden doğmuştur. Büyü esasında Mana fikrine dayanır. 

Mana, kişisel olmayan mistik bir gücün ifadesidir. Yani insan
üstü, metafizik bir kuvvettir. 

Ayinler, dualar, tütsüler, tahtaya vurmak, göz, üçgen, hilfil 
veya diş resmi yapmak hep büyünün veya büyü bozmanın bir 
şeklidir ve ilimler tarihi gösteriyor ki büyü ve ilim asırlar bo
yunca atbaşı beraber gitmiştir. 

Ancak ilkel insan zamanla bu gibi cinli varlıkları kutsal tut
maya başlamış ve böylece Mana'dan Totem - Klan ruhu anlamı 
doğmuştur. 

Totem, klan yani kan bağı olan bir topluluk ile, doğal veya 
yapma bir şey arasında varlığı düşünülen bir bağdan doğmuştur. 

Totem, o klan üyelerine Tabu, yani yasaktır. Bu anlamda 
Mana ve totem aynı şeydir. 

Bir sağlık aracı; iyileştirici bir vasıta olarak kullanılan idol
ler, muskalar, sihir ve döğmeler hep totemin bir sembolüdür. 
Bunlar fena ruhları ve cinleri bedenden uzaklaştırır. 

Bugünkü uğurlu ve uğursuz kavramları da bu Mana ve To
tem inancından doğmuştur. Bu sayede bir mavi boncuk, bir 
uğur böceği, bir 4 yapraklı yonca, bir at nalı insanlığa yüzyıllar 
boyu ne ümitler vermiştir. 

Bu mistik tababet ve eczacılık çağında kullanılan öyle ilaç
lar ve metodlar vardır ki bugün dahi el'an kullanılmaktadır. 

- 22 -



Mesela Amerika kızılderilileri romatizmada söğüt ağacının 
kabuklarını veya köklerini kaynatarak içerler. Çünkü söğüt gi
bi esnek bir ağacın özünün romatizma gibi et veya eklem katı

laşmasına sebep olan bir hastalığa iyi geleceği inancındadırlar. 

Halbuki bugün biliyoruz ki söğüt salisilat itibariyle zengin bir 
bitkidir. Gene bunun gibi kızıl derililer bazı ağrıyan uzuvlarını 

ağarlar; yani masaj yaparlardı. Böylece o uzva giren ve hasta
lık yapan cinleri koğduklarına inanırlardı. Halbuki masaj bu
gün dahi fizik tedavi vasıtaları arasında yer almaktadır. 

Mamafi bu çağ inançlarının her zaman böyle sağlam teme.t ... 
!ere dayanmadığı malümdur. 

Mesela tütün yaprağının zekayı uyandırdığını, ısırgan oıu

nun adale, nilüfer çiçeği yapraklarının da cinsel gücü arttırdığı 
inancı bu insanlar arasında yaygındı. 

Bunlar gibi bazı kıymetli taşların da bir takım hastalıklara 
iyi geldiği inancı bu çağlarda hatta çok sonraları, orta çağda bi
le yaygındı. 

Bu inanca göre 3 türlü yakut vardır: Gök, sarı ve kızıl. Bil
hassa nara benzediği için rumm!ani denen kızıl yakut en makbu-
lüdür. Ağırlığı diğer taşlardan fazladır. Ateşten bile zarar gör
mez. Döğülerek tozları macun halinde yense hangi zehir olursa 
olsun zararını def'eder. Yani bir antidoterdir. Ayrıca yakut-u 
rummani'yi ezerek karanfil ile yeseler kalbe ferahlık verir. Bu
mm gibi yakut yüzük veya kolye takan insanın vebaya yakalan
madığı, suda boğulmadığı ve kendisine şimşek çarpmadığı söyle
nir. Zümrüt de bir antidoterdir. Yanında zümrüt taşıyan insa
na zehirli hayvan gelmez, hatta yılan zümrüdü görse iki gözü 
kör olur, denir. Gene bu inanca göre 3 arpa (2) ağırlığında züm
rütü ezerek içirseler zehirin zararını yok eder. Ayrıca sar'ası ola
na zümrüt yüzük takılsa bu hastalığı da def'eder. 

Lal ise yakut renginde, fakat daha koyudur. İyisine lal-i 
bedehşan denir. Afrodizyaktır. Yani cinsel isteği arttırır. Onun 
için eskiden kadınlar pembe beze sararak yanlarında lal taşır

lardı. 

Zeberc·et, zümrütten daha açık renklidir. Onda da zümrü
tün özellikleri varsa da fazla olarak şarabın içine bir az zebercet 
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atsalar sirkeye çevırır. Bir denk (3) zeberceti ezip içirseler kal
be ve gözlere kuvvet verir. 

İnci'ye bakmakla gönülden gam def olur. Macuna katıhp ye
nirse kalp ağrılarını, hafakan - sıkıntı - angoise'i giderir. 

Peruze - Firuze, antidoterdir. Zehirlenmelere ve zehirli hay
van sokmalarına iyidir. 

Akik, çeşidi çoktur. En iyisine yemen'den geldiği için Yemani 
denir. 3 özelliği vardır: Kalbe kuvvet verir, kanı keser, dişlerin 
çürümesini önler. 

Mercan, özellikleri akike benzer. Kanı keser, dişleri korur. 
Mercan yakılsa külleri ile dişler oğulsa beyazlatır. Fazla olarak 
sar'ayı da def'eder. 

Yeşim, midenin üstüne konsa mide ağrılarını keser. 

Billur, ağza alınsa susuzluğu giderir. 

Dini devre: Evvelce de söylediğimiz gibi ilk insanın izahtan 
aciz kaldığı her olayı metafizik kuvveltere bağlamak rne_>7li za
manla yerini dini tesirlere bırakmıştır. Böylece ilk insanın ne
denini açıklayamadığı hastalıklar karşısındaki davranışı tababet 
ve eczacılıkta yeni bir devre açmıştır. Filhakika eski çağlarda in
sanlar hastalarını iyileştirmekten aciz kalınca onları meydan ve
ya geçit gibi umumi yerlere bilhassa mabetlerin önüne koyarak 
teşhir ederler ve gelip geçenlerden buna benzer bir derde uğra-
yıp da iyileşen insanların tecrübe ve fikirlerinden faydalanmak 
isterlerdi. Sonraları bu gibi hastalardan şifa bulanların dertle
rini ve devalarını mabetlere yazdırmaları usulü çıkmış ve böyle-
ce mabetlerde toplanan sıhhi arşivler rahiplere esaslı bir sağlık 
kültürü temin etmiştir. Bilahare mukaddes kitaplarda yer alan 
bu bilgiler sayesinde ve bu kaynakların mabetlerden dışarıya çı-
karılması yasak olduğundan, tababet ve eczacılık tekeli de yu
karda söylediğimiz gibi, yavaş yavaş kabile reislerinden ve kah
ramanlardan rahiplere geçmiştir. 

Amprizm devri: Tababet bir yandan dini ve mistik safha
lar arzederken bir taraftan da ilk insanın karşılaştığı acı tecrü
beler, mesela zehirli ot yiyerek ölenlerin verdikleri örnekler za
manla amprizm yolunu açmıştır. Hatta çok erken olarak bu sa-
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hadaki tatbikat dahi başlamıştır. Yani insanlar acı, tatll bir 
çok tecrübelerle zehirli ve zehirsiz bitkileri ayırmışlar ve bun
dan çeşitli maksatlarla faydalanmışlardır. Mesela Senegal ve So
mali yerlileri Strychnos nev'ilerini ok ve tuzak zehiri olarak kul
lanmışlardır. 

Milattan önce V. asırda yaşıyan ve modern tababetin babası 
olan Hipokrat'tan bu yana süratle gelişen amprik tababet tıb

bın son asırlardaki bilhassa XIX. asırdaki süratli tekamülü kar
şısında reddedilmiş ve bu arada bir çok amprizm metodları da 
terkedilmiştir. Fakat bunlardan idroterapi, fitoterapi , gıad re
jimi gibi muhtelif tedavi usulleri zamanla gene revaç bulmuştur. 

Folklor, tababet ve eczacılık: Bütün ilimler gibi tıp ve ec
zacılık da zenginliğini herşeyden evvel an'anelere ve folklora 
torçludur. Bu gibi halk inanışları, asırlardan asırlara ve nesil
lerden nesillere bugüne kadar uzanmıştır. Filhakika şimdiye ka
dar toplanmış misallerden de öğreniyoruz ki M. Ö. 3000 senele
rinde yaşıyan Sümer'lerde, M. Ö. 1000 senelerinde yaşıyan Eti'
lerde ve Milattan sonra Ortaasya Türklerinde, Ortaçağ ın he
men sonuna kadar devam eden Uygur İmparatorluğundu. ve ni
hayet bugünkü Anadolu Türklerinde tıbbi folklor şayanı hayret 
bir benzerlik arzeder. Mesela Mezopotamya'da göklerin, yerlerin 
ve suların değişik tanrıları vardır. Onlara göre gök 9, yer de 7 
kattır. Yer tanrılarından biri olan Umay yeryüzünün son katı
nın yani karanlılkarın tanrısı olup aynı zamanda çocukların da 
koruyucusudur. Günmüzde çocukların dilinden düşmeyen Uma
cı kelimesi ile umay birbirine ne kadar benzerler. Bunun gibi 
Eti'lerin 3000 sene evvelki Ayatası ile bugünün çocuğunun Ayde
desi arasında ne fark vardır? Binaenaleyh mesleki çalışmalar sı
rasında muhitimizdeki folklora da ehemmiyet verir ve tesbit 
edersek böylece ilimler tarihinin gelişmesine de yardım etmiş 

oluruz. 

(1) İlkel insan için melek ve cin gibi ruh da reel bir varlıktı. Ona göre 
ruh bedenden ayrıdır, ve ruh ölümden sonra da yaşar . Geri kalan
ların anılarında ve hayallerinde yer-- alır, rüyalarımıza girer, hatta 
geleceği bile etkiler. İşte tababetin ve tıp tarihinin asırlar süren iki 
ana doktrini bu inançtan doğmuştur. 

Animisme - Ruhiye: Ruhani - animistik tababet de diyebileceğimiz 
bu doktrine göre hayati olsun, fikri olsun bütün olayların ilk sebebi ruh-
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tur. Maddeye ruh, can verir ve bu ruh müstakilen bir idrak sahibidir. Hi
pokrat öncesi tababet hep animistiktir. Ancak bir nevi dini inanç halini 
alan bu devrede hekimlik pek yavaş ilerlemiştir. 

Vitalisme: Animizmin zıddı olan bu doktrine göre de maddeye can 
veren ruhtan gayrı öyle bir hayati cevherdir ki, insanda da, hayvanda da 
vardır. XVIII. yüzyılda Montpellier vitalistik ekolünün kurucusu olan 
Th. de Bordeau (1722 - 1776) bir uzvun herbir parçasında ayrı ayrı var 
olan bu hayati cevhere Vita propria demiştir. 

(2) Burada Arpa bir ağırlık ölçüsüdür. 1/64 dirhemdir. (Bak. Anadolu 
Türklerinde Eczacılık Tarihi. Tıbbi Miktarlar bahsi.) 

(3) Denk de arpa gibi bir ağırlık ölçüsüdür. 1/4 dirhemdir. 
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Kendisine Lavman yapan bir Leylek 
ve 

Mısırlı bir Rahip - Hekim - Eczacı 

·Fransız Ginesi'nde bir Lavman 
{Dr. Stephen-Chauvet; La Medecine Chez les Peuples Primitifs) 
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Şaman 

Histoire de la Merlecine, Mart 1970 
(Souverbie, Marie - Theres; Magie et Medecine ı 
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Eski Medeniyetlerde 
Eczacılığın Gelişmesi 





l\IEZOPOTAM:Y A'DA ECZACILIK 

Medeniyetin beşiği diyebileceğimiz Mezopotamya'da M. ö. 
4 - 5.000 senelerinde parlak bir uygarlık bulunduğu ve bu çev
renin en eski sakinleri olan Sümerlerin Konfederasyon şeklinde 
birleşmiş müstakil küçük sitelerde yaşadıkları malumdur. İşte 
töyle bir çevrenin ünlü bir şehri olan Ninova'da M. ö. VII. yüz
yılda Asurbanipal ve Sardanapal zamanında en eskileri M. Ö. 
XXI. en yenileri de M. Ö. VII. asra ait olmak üzere ortalama 
300.000 tabletlik büyük bir kütüphane kurulmuştu. O çağlarda 

yazı pişmiş tuğla üzerine çivi yazısı ile yazılır, ve tugla pi~tikten 
sonra da bu metinler ölmezliğe kavuşurdu. Bu kütüphaneye 
ait 1.000 kadar tıbbi tablet bugün kısmen Amerika'da Pennsyl
vania, kısmen de ingiltere'de British Museum'dadır ki Penns 1-
vania Üniversitesi bunları İngilizceye çevirerek neşretmiştir. 
Böylece tarihin ilk tıp kitabının muhtevası artık malümumuz
dur. Bu tabletlerden 70.000 kadarı ise halen İstanbul Arkeoloji 
müzesindedir. İşte Mezopotamya tababet ve eczacılığı hakkında 
umumiyetle bu tabletlerden bilgi almaktayız ki bu tıbbi metin
leri şöylece sıralayabiliriz: 

1 - Dini, edebi, hukuki hatta mektuplar gibi genel bilgiler
le ilgili tabletlerdeki tıbbi metinler. 

2 - Hastalıklar ve tedaviye ait yani umumi tababet veye. 
cerrahi ile ilgili tabletler. 

3 - Öğretim için yazılmış tıbbi tabletler. 

4 - Reçeteler. 

Bunlardan öğreniyoruz ki eski Mezopotamya tababeti ani
miste bir tebabettir. Ve dini sebepler dolayısiyle insan bedenin: 
diseke edemiyen eski Mezopotamya halkları tababeti anatomi 
itibariyle zayıft'ır. 
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Buna rağmen bu metinlerde pek çok hastalık kaydedlimiştir. 

Mezopotamyalılara göre hastalık bedene yukardan aşağı, 
baştan ayağa doğru yerleşirdi. Ruh hastalıklarının yeri ise ka
fa içi idi. 

Bu tıbbi tabletlerde göz, kulak, boğaz, kalp, mide, bağırsak 
ve dölerme organlarına ait lokal hastalıklarla, cilt ve sinir sis
temi bozuklukları hatta verem, sarılık ve çeşitli salgın hastalık

lar kaydedilmişti. O kadar ki Mezopotamyalılar sarılığın bir ka
raciğer afeti olduğunu bilirlerdi. 

Bu arada görme bozuklukları hakkında da fikirleri olduğu 
gibi bunların merceklerle tashih edilebileceğini de biliyorlardı. 
Gene bu gibi merceklerledir ki pek küçük tabletler üzerindeki 
yazıları büyülterek okurlardı. 

Etiyoloji'ye gelince hastalık sebebi olarak bugün nasıl kısmen 
mikroplar gibi gözle görülmeyen bazı cisimleri gösteriyorsak o 
çağlarda da bedene giren ve gözle görülmeyen cinleri hastalık 

sebebi olarak ittiham ederlerdi. Hatta her hastalığa ayrı bir ci
nin sebep olduğuna inanırlardı. Mamafih bu cinlerden ancak 
7 tanesi pek meşhurdu ve büyük korku salardı. İşte tedavi ola
rak hazan bedeni eziyetlere kadar gidilmesi vücuttan bu cinleri 
koğmak içindi. 

O günlerde diğer bir hastalık sebebi de tanrıların öfkesi idi. 
Bu sebeple tedavide çok kere dualara da baş vurulurdu. 

Tedavi: Mezopotamya'da tedavinin temeli bazı droglar ka
dar dualara ve sihre yani telkin tedavisine dayanırdı. Filhakika 
Mezopotamya'lı hekimler bir çok droglar yanında sihir, muska 
gibi metafizik vasıtalardan da faydalanmakta idiler. Mesela tıb
bi tabletlerden biri: 

«Sihir yapacak kimse hastanın evine girdiği vakit» diye baş
lamaktadır. 

Sihirle tedavi edilen hastalar bilhassa ruh hastaları, sar'a
lılar, hatta zihni yorgunluklar gibi hallerdir. Sihirle tedavide 
özellikle su ve ateş kullanılırdı. Çünkü ateş bir hastalık amili 
olan şeytanı koğar, su da hastalıkları temizleyen mukaddes bir 
maddedir. Bu sebeple Su tanrısı Ea Mezopotamya'da bir sağlık 
tanrısı olarak da tanınırdı. 
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Onun içindir ki ayni zamanda bir eczacı olan rahip-hekim'e 
Sümerliler suyu bilen, su eksperi manasına A-zu, Akatlar da 
A-su derlerdi. 

Bugün için bildiğimiz en eski f armakope M ezüpotamya 
makopesidir. Filhakika 50 sene önce Nippur'da bulunan ır tıb

bi tablet ancak son senelerde çözülmüştür. M. ö. III. üzyıla ait 
olan bu tabletten öğreniyoruz ki Sümerler çoğunluğu bitkisel ol
mak üzere bir çok hayvani, nebati ve madeni droglar kullanmak
tadırlar. Asıl enteresan tarafı binlerce sene önce kullanılan bu 
droglar hemen hemen bugünkü gibi hazırlanmaktadır. 

Bu gibi tabletlerde drogların kullanılış yer ve şekli etraflıca 
verilmektedir. Mesela: 

Drogun ismi Hastalık ismi 

Tatlı nebat kökü Göğüs hastalıklarına 

Güneş çiçeği kökü Diş ağrısına 

ilacın 
kullanış tarzı 

Yağ veya 
alkollü içkilerde 
Diş üzerine 
konarak v.s. 

Demek ki sonraki uygarlıklarda olduğu gibi Mezopotamya'da 
da tedavinin esası droglardır. 

250 kadar bitkisel ve 120 kadar madeni ve hayvani drog ih
tiva eden Mezopotamya kodeksinde: 

Aloes, Anason - anise, asaf oetida, belladon, cannabis, cassia, 
colocynth, kişniş - coriandre, nane - ment, hardal - mustard, 
myrrh ile hurma, selvi, çam, çınar, şimşir, söğüt, zeytin, incir, 
badem, elma, armut gibi çeşitli ağaçların çeşitli kısımları, çi
lek, defne, meyan kökü, kamış, saz, safran, hindibağ, salatalık, 

sarımsak, soğan, pırasa, turp, semizotu, gül, arpa, kaplıca, buğ
day, susam, fasulye gibi bitkilerin reçineye varıncaya kadar çe
şitli yerleri, sığır, keçi, eşek, köpek, domuz, arslan, kurt, tilki, 
geyik, gazal, fare, çeşitli kuşlar, kaplumbağa, yılan ve çeşitli su 
hayvanlarının muhtelif kısımları, kunduz yağı - castor oil ve ni
hayet alçı, kireç, taş, kükürt, bakır, tuz, şap ilah ... gibi maden
ler ilaç olarak yer almaktadır. 

Bu droglardan her birine Tanrı Ea tarafından bir hastalığa 
şifa olmak hassası sunulmuştur ki rahip hekim - eczacılar da 
droglann bu tesirlerini bilirlerdi. 

-33-



Bu ilaçların hazırlanmasında ise şarap, bira, sade yağ, zey
tinyağ, bal, balmumu ve süt gibi maddeler ve bilhassa su kulla
nılırdı. 

İlaç endikasyonları da hemen hemen bugünkünün aynı idi. 
Mesela uyuzda kükürt, tahrişlerde ise hardal kullanılırdı. İlaçla
rın miktarına da önem verilirdi, ve hekim hastaya verdiği ilacı 
kaç mine, kaç şegel veya kaç sila (1) alacağını ve kaç gün, gün
de kaç kere kullanacağını bilhassa söylerdi. 

Rahip hekimler kullandıkları otları çok kere geceleri ay ışı

ğında toplayarak hastalar üzerinde ayrıca bir ruhani tesir ya
ratmak isterlerdi. Bunun gibi psişik tesirleri sağlamak için ha
zırlanan ilaçların ambalajlarını mühürlemek adeti de gene Me
zopotamya'da başlar. Nasıl ki uzun asırlar İslam dünyasında da 
ilaç tabletlerinin veya kurslarının üzerine ayetler, hadisler ve 
pençe-i al-i aba (2) basılmıştır. Hıristiyanlık dünyasında da sa
libi el'an ilaç ambalajları üzerinde görüyoruz. 

Bugün çok kere reçetelerin başında gördüğümüz Rx işare
tini ilk olarak kullananlar da gene Mezopotamya hekimleridir. 
Çünkü bu işaret Tanrı Marduk'un sembolü idi, ve adeta besme
le yerine geçerdi. 

Mezopotamyalı hekimin drog ve telkin dışında Jimnastik, 
masaj gibi fiziki tedavi usullerinden de faydalandığı malumdur. 
Bu çağların son tedavi çaresi ise cerrahlıktı. 

Mamafih uzun asırlar sosyal toplumlarda hekim ve cerra
hın yeri farklıdır. Hekim çok üstün tutulan ilim adamı, cerrah 
ise onun emrinde olan bir sanatkar veya işçi idi. Bu sebeple ilk 
olarak tıbbi mes'uliyet üstünde duran Mezopotamya kanunların
da mukaddes bir varlık olan rahip (3) hekim - eczacıya hiç te
mas edilmediği halde cerrah ve veterinerin sorumluluğundan 

sık sık bahsedilirdi. 

Bu çağlarda akıl - ruh hekimleri, cerrah hatta diş hekimi 
dahi umumi tababetten ayrı olarak mütalaa edildiği halde ec
zacıdan hiç bahsedilmemiş olması hekim ve eczacının aynı kişi 
olmasına delalet eder ve bu hekim - eczacı birliği tarihte uzun 
asırlar boyunca hatta yakın çağlara kadar devam etm~ştir. 

Şifa tanrısının yer yüzündeki birer mümessili olarak ta_nı

nan hekim - eczacılar içinde tarihen bilinen en eski hekimin 

-34-



mühürü veya kart viziti ele geçmiştir. Bir silindir şeklinde olan 
bu mühür yumuşak bir satıhta gezdirilince: 

Başında boynuzlu bir taç bulunan ve elinde bir ilaç kabı ta
şıyan Şifa Tanrısını, iki ilaç kabını, bir ağaca asılı cerrahi bir 
aleti ve sonra hekimin ismi «Urlugaledinna» ile emrindeki cer
rahın ismini görüyoruz. 

Tesadüfen gene biliyoruz ki bu hekim M. Ö. 2100 senelerinde 
de yaşamış ve baba, oğul ve torun olarak üç hükümdara hizmet 
etmiş bir hekim ailesindendir. Bu da gösteriyor ki Mezopotam
ya'da resmi veya saray· doktor - eczacıları ve ayrıca serbest veya 
hususi hekim - eczacılar vardı. Bunlardan biri A-zu gal yani 
Büyük Hekim, Saray Başhekimi olduğuna göre o çağlarda dahi 
hekimler arasında bir hiyerarşi olduğu anlaşılıyor. 

Hekimler umumiyetle her ayın uğursuz sayılan 7, 14, 19 ve 
21 günleri çalışmazlardı ki bu da hafta tatilinin başı gibi ka-
bul edilebilir. , 

Bu antik toplumda ebeler genellikle kadındılar ve içi bilen 
manasına Şa-Zu olarak adlandırılmışlardı. 

Bu kadın ebeler de hekim-eczacı kadar önemli ve onun gibi 
özel bir eğitim ve öğretime tabi idiler. 

Teşhis ve Öğretim: Mezopotamya'nın bu tıp ve eczacılık 
bilgileri sonraki asırlarda bir çok komşu milletlerce; Etiler, Fe
nikeliler, İskitler, Beni İsrail, Eski İran v.s. tarafından benim
senmiştir ve bu tesir asırlar boyunca devam etmiştir. Mesela Me-
zopotamya'da bir teşhis vasıtası olarak kullanılan Karaciğer fa
lı yüzyıllar sonra Anadolu'da Etiler hatta İskitler tarafından da 
kullanılırdı. 

Karaciğer bu çağlarda depoladığı fazla kan dolayısiyle kan 
dolanımının merkezi olarak kabul edilirdi; yani çok önemli bir 
organdı. 

Mezopotamya halkının inancına göre kuzu insanı remzetti
ğinden hastalar icabında mabette bir kurban keserler ve rahip 
hekim - eczacılar kesilen hayvanın karaciğerine bakarak bu 
şahsın hastalığının teşhisine çalışırlardı. Bunun için rahip he
kim-eczacılar daha genç yaşta ustalarından karaciğer falına bak
masını öğrenirlerdi ve bu maksatla pişmiş tuğladan ve çok son-
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raları da tunçtan yapılmış karaciğer modelleri kullanırlardı ki 
bu modellerden bazıları halen garp müzelerinde görülebilir. 

Mezopotamya'da Din, Tanrılar ve Sağlık Tanrıları: Sümer 
dini bir tabiat bilhassa bir güneş kültü idi, ve bütün ilkel din
ler gibi Polytheiste - çok tanrılı idi. 

Bu tanrıların büyük bir çoğunluğu toprak ve ekilişle ilgili 
idi. Çünkü Mezopotamya halkı ziraat ve hayvancılıkla geçinirdi. 
Bu sebeple tabiata, gök ve yeryüzüne çok önem verir ve onları 
daima gözler ve incelerdi. Onun için, zamanla asma bahçe diye 
adlandırılan Sümer mabetleri, Ziggurat'lar, toprak ranazlar şek
linde göklere yükselirdi ki en meşhurları Nippur, Ur, Uruk, Kha
faje ve Kalah şehirlerinde idi. Her Ziggurat'ın tepesinde kıs

men kubbesi açık bir oda vardı ki burada gece gündüz gök yü
zünü inceleyen bir nöbetçi rahip bulunurdu. Demek ki Ziggurat
lar aynı zamanda bir nevi rasathane idi. İşte bu maksatladır ki 
6 kat olan meşhur Babil kulesi yani Ziggurat'ı 69 metre yüksek
liğinde olup en tepesinde ayrıca 15 metre irtifaında bir Marduk 
hey keli vardı. 

Sümer tanrıları arasında en önemlileri şunlardı: 

Ano veya Şamas (Gök veya Güneş tanrısı): 

Baş tanrı idi. İnsanların kaderine o hükmettiğinden hayır
lar güneş mabedine yapılır, davalar güneş mabedinde halledilir
di. Rahipler onun mabedinde kestikleri kurbanlarla hastaların 
falına bakar ve dertlere deva ararlardı. 

Ancak Babilli'lerin Sümerli'leri yenmesinden sonradır ki on
ların tanrısı Marduk Şamas yerine baş tanrı olmuştur. 

Bel (Yer veya Ay Tanrıçası) : 

Hayvanların kaderine hükmederdi. Tevrat'ta, Kitab-ı Tek
vin'de de yer alan bir Sümer inanışına göre yeryüzü Bel ile Su 
Tanrısı Ea'nın birleşmesinden doğmuştur. 

Hatta bir çok başka tanrılar ve şifa verici sekiz bitki de on
ların bu birleşmesinin mahsulüdür; ve Ea bu otların hangi has
talıklara iyi geleceğini bizzat tayin etmişti. 

Dumuzi (Bereket Tanrısı) : 

Bitkilerin kaderine hakimdi. Etiler'de bu kelime Tomuz ve 
nihayet dilimizde temmuz halini almıştır. 
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Zamanla Etiler arasında İvriz bunun yerine geçmiştir ki 
Etilerin bu tanrı adına diktikleri anıt el'an Konya Ereğlisi'nde
dir ve dünyanın ilk ekiliş anıtıdır. 

Ea (Su Tanrısı) : 

Sümer inanışına göre su ayni zamanda hastalıkları temiz
leyen mukaddes bir madde olduğundan Su Tanrı'sı Sağlık Tan
rısı olarak da tanınırdı. 

Sümer Pantheon'unda -:- Tanrılar Evi'nde - bunlardan başka 
daha bi rçok tanrılar da vardı ki bazıları gene sağlıkla ilgili idi. 
Mesela hastalıkları ve lanetleri iyi eden tanrı Ninurta, eşi ve 
ölüleri dirilten tanrıça Gula, Romalılar'ın Afrodit'ine karşılık 

olan İstar ( 4), doktor ve eczacıların beyi denen tanrı Ninazu ile 
oğlu şifa tanrısı Ningişzida. 

Eski Yunanda Asklepyos ne ise Mezopotamya'da da Ningiş
zida odur, ve onun da sembolü bir sopaya sarılmış çifte yılandır. 

Zamanla hayatın beyi ve hanımı ismini alan bu yılanlar da biz
zat tanrılaşıyor ve Der şehrinde yılan Sağlık Tanrısı olarak kut
lanıyordu. 

Sümerlilerde bunlardan başka tanrıça Ninhursang'ın yarat
tığı ağız, diş, kol, bacak, kaburga gibi vücudun her bir parçası
nın sağlığı ile ilgili sekiz küçük tanrı daha vardı ki bu da hekim
likteki ihtisas dallarına bir işret olması bakımından önemlidir. 
Mesela Nin-Ti Kaburga Tanrısı idi ki bu da bilhassa üstünde 
durulmağa değer. Zira Sümerce Nin - hanım, Ti - kaburga ve 
hayat anlamına geldiğine göre Havva'nın Adem'in kaburgasın
dan yaratıldığı yolundaki efsanenin ilk şekli bu inanç oluyor. 

Bir Sümer inancına göre Tanrılar insanın kaderi ve haya
tı ile doğrudan doğruya ilgilenmezler; sadece onladaki Me - Ha
yat suyuna, yaşama gücüne tesir ederlerdi. 

Bu tanrıların her birinin özel bir merasim günleri vardı. Me
sela İsin şehrinde tanrıça Gula namına yapılmış bir tapınak var
dı ki senede bir gün hekimler buradan Gula'nın heykelini ala
rak daha kuzeydeki Nippur şehrine götürürler ve oradaki ma
bette yapılan törende altın kaplarla ilaçlar dağıtırlardı. Sümer
ler böylece bir çok hastalıkların önünü aldıklarına inanırlardı. 

Bu merasimden binlerce sene sonra bugün Anadolu'da Manisa 
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gibi bazı şehirlerde yapılan Mesir Atma törenlerini düşünürsek 
Mezopotamya'nın bu gelenelkerinin el'an devam ettiğini hay
retle görürüz. Bu tesirlerin devamlılığına diğer bir örnek de ca
milerimizin üzerindeki ay, hakikatte boynuz işaretleridir. Boy
nuz Anadolu'da binlerce sene önce yaşayan Etiler'in büyük ila
hı Teşüp'ü remzeden öküzün sembolü idi; ve bugün de değişik 
bir şekilde el 'an mukaddestir. 

Mezopotamya'da Tababet Sembolü Olarak Yılan: 

Görülüyor ki yılan ta Mezopotamya milletlerindenberi ta
babetin sembolüdür. M. Ö. XXV. asırda hatta daha önceleri 
tanrı Ningişzida'yı remzederken zamanla bizzat yılan da tanrı
laşmış ve bütün hekimliğe alem olmuştur. Eski bir Sümer şehri 
olan Lagaş'ta yapılan bir kazıda san'at bakımından çok değerli 
bir vazo bulunmuştur ki bu vazo hekimlik için de önemlidir. 
Çünkü üstünde kabartma olarak iki cin yani iki mikrop, iki 
hastalık amili ve onların ortasında da bir ağaca sarılı olarak yı
lan yani şifa tanrısı Ningişzida vardır. 

Gene Sümer kahramanı Gılgamış'a atfedilen bir efsanede 
Gılgamış'ın büyük bir güçlükle bulduğu ebedi hayat otunu ye
mesi dolayısiyledir ki yılan sık sık deri değiştirir yani gençle
şir. 

Zamanla eski Mısır ve Yunan'a malolan yılanın oralarda da 
hekimlik sembolü olduğunu görüyoruz. 

(1) Mezopotamya'da Mine, Şegel ağırlık, Sila ise hacım ölçüsü idi. 

(2) Pençe-i ali aba: Bir gün Hazreti Muhammed, kızını ziyarete gitti
ğinde Hz. Fatma ile damadı Hz. Ali'yi ve torunları Hasan ve Hüse
yin'i pek mes'udane bir halde bulmuş ve sevinerek onları takdis et
mek istemiştir. Bu sebeple sırtındaki aba yani hırkayı çıkararak hep
sini birden sarmıştır. O anda aynı hırkanın altında 5 insan toplan
mıştır. Bu sebeple 5 rakamı İslamiyette mukaddes olarak kabul edil
miştir. İşte üzerinde ayetler yazılı bulunan pençe - el de bu mukad
des rakamı remzeder. Hatta islam hekimleri mühim eserlerini bu se
beple 5 cild veya hamse şeklinde yazmışlardır. 

(3) En eski Sümer kanunu M. Ö. 2050 senelerine ait olan Urnamu kanu
nudur, ve sonra 1901 yılında Susa'~ulunan ve halen Louvre Mü
zesinde saklanan Hamurabi (M. ö.ı1750 -- 1800) kanunu gelir ki yek
pare bir taş üzerine kazılmıştır. Ve eski Babil'e harp açan Elamitler 
tarafından Susa'ya taşınmıştır. 
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( 4) Tanrıça İstar'a yöneltilen bu duada aynen şöyle denmektedir: 
«Talih meleği önünde, muhafız meleği ardında, sağında adalet, so
lunda saadet, her tarafında hayat ve şifa doludur ... » 

İstar'ın kudretine delil olarak şunu söyleyebiliriz: 

Tufanı temsil eden bir Sümer ilahisinde İstar'ın tüm insanlığı mah
vedeceği, hatta onun izni olmazsa cenin'in ana karnında tam olma
dan öleceği söylenir. 

Tıp Tarihinde rastlanan ilk Yılan Sembolü 
Geçen yüzyılda Güney Mezopotamya'da Lagaş'ta bulunan 
bir vazo süslemesi; iki kenarda iki cin ve ortada tanrıça 

Ningişzida'nın sembolü olan yılan 
(Louvre Müzesi) 
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Mezopotamya 
Tanrı Marduk 

(Laignel-Lavastine; Histoire Gene
ral de la Medecine et la Pharma
cie, Paris 1936) 

M. Ö. 4000 
Ea 

Mezopotamya'da sağlık tanrısı 
(Wellcome Historical Medical Mu
seum) 
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-Babil Zigguratı 
(Assur; A. Parrot, München 1961) 
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Sümer Ziggurat.n. 
(Atlas of Mesopotamia; Martin A. Beek, 1962 Amsterdam) 

Babil Zigguratı'nın bugünkü hali 
(Atlas of Mesopotamia; Martin A. Beek, 1962 Amsterdam) 
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ELAM. SUMER, AKA T, ASUI\ 

Mezopotamya Bölgesi 

1 •• 

Tarihte ismini bildiğimiz ilk Hekim-Eczacı Ur Lugaledinna'nın mühürü 
İki başta başında taç ve elinde kap bulunan tanrı, sonra 
çivi harfleri ile evvela Hekim-Eczacı'nın ismi ve sonra 
emrindeki cerrahın ismi, iki ilaç kabı ve bir ağaca asılmış 

bir tıbbi alet görülmektedir. 
(Louvre Müzesi) 
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M. ö. xvıı. Yüzyıl 
Babil'de pişmiş topraktan bir karaciğer modeli 

Etrüsk'lerde bronz bir karaciğer mülijı 
(Picenza - Museo Civic) 



M. Ö. 2100 
Tarihte. en eski reçete 

Hayvani, nebati ve madeni droglardan ibarettir. 
Sihre hiç yer verilmemiştir. 

(Philadelphia Müzesi) 
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, 

Bir tıbbi tablet 
Üstünde şöyle yazılıdır: 

«Eğer bir adam kuvvetini kaybeder, kalbi ısınır, ateşlenirse 

bu adam sihirlenmiştir. Ona şu, şu nebati droglar verilebilir. 
Ve eğer bir adam ................................... . 
Ve eğer bir adamın salyası mütemadiyen akarsa ......... » 

(İstanbul Arkeoloji Müzesi) 
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M. Ö. 1700 
Akadea tıbbi tablet ön ve arka yüz 

(Zehirlenmelere karşı yapılacak ilaçlardan bahistir.) 
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Tahta tıbbi tablet 
Yüksek ateşe karşı bir reçete, 
kısmen sihirden faydalanılıyor. 

(İstanbul Arkeoloji Müzesi ) 

M. Ö. VII. Yüzyıl 

··-.ı.ıı.·-. • .a. .... ·-·- - ·· ... . ~ . ........... ~~ 

Öğrenim için hazırlanan bir reçete tableti 
(İstanbul Arkeoloji Müzesi) 
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M. ö. 7 - 8. yüzyıllar 
Asurca tıbbi tablet 

Yukarda ön, altta arka yüz 
İdrar yolları, iç ve dış hastlıkları ile ruh bozukluklarında 
ve nihayet hayvan hastalıklarında kullanılan reçete ör
nekleri ki bir tanesi atletlerde barsak hastalığı - kolit 

olduğunu bildiriyor. 
(İstanbul Arkeoloji Müzesi) 



Mezopotamya 
Kartal başlı bir şeytan mukaddes ağacın 

meyvalarını toplarken 
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M. Ö. VIII. Yüzyıl 
Bir Asur rahibi ve haşhaş çiçeği 

(Louvre Müzes.l'İıde bir baröliyeften) 
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Asur'da drog toplayan esirler 

- 52 -



ESKİ MISIRDA ECZACILIK 

Denebilir ki Eski Mısır uygarlığında da Mezopotamya'nın 

tesirleri büyüktür. Bilhassa dinlerde ve tanrılardaki benzerlik
ler çok barizdir. Ancak Eski Mısır medeniyetine ait kaynaklar 
daha fazla olduğundan Antik Mısır görünüşte Mezopotamya'ya 
üstün bir durum arz eder. Hele 4.IX.1822 de François Champo~
lion (1790 - 1832) isimli bir Fransız'ın hiyeroglif denen Eski Mı
sır yazısını çözmesi bu hususta büyük bir rol oynar. 

Malüm olduğu üzere Napolyon'un Mısır'ı istilası sırasında, 

1799 da, Aşağı Mısır'da Julien Kalesi'ni inşa etmek üzere topra-
ğı kazan Fransız askerleri kara bir taş buldular. Halen Londra'-
da British Museum'da bulunan ve Rosetta Stone denen taşın 
üzerindeki metin aynı zamanda hiyeroglif, ~ski ve yeni Grekçe___, i 
ile yazılmıştı. İşte bu buluş ve Şampolyon'un gayretleri o eski 
uygarlık kalıntılarını değerlendirmekte büyük bir amil olmuş-
tur. 

Eski Mısır'da tababet ve eczacılığın gelişimi bu n{emleketin 
politik akımlarına paralel gitmektedir. Bu sebeple Antik Mısır 
tarihine şematik olarak bir göz atmak yerinde olur: 

1 - Eski İmparatorluk (M. Ö. 2778 - 2413) 

a) I. ara devir (M. ö. 2413 - 2065) 

2 - Orta İmparatorluk (M. Ö. 2065 - 1585) 
b) II. ara devir (Hikesos'lar istilası) (M. ö. 1788 - 1585) 

Bu istilacıların koğulmasında o zaman kendi alemlerine ka
panan Eski Mısır tapınaklarındaki rahip-hekimlerin gizli çalış
malarının önemli bir rolü olmuştur. 

3 - Yeni İmparatorluk (M. Ö. 1585 - 1085) 

4 - Son devir (M. ö. 1085 - 333) 
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Bu tarihten sonra Eski Mısır, Eski Yunan'ın ve Roma'nın 

hakimiyeti altına girmiştir. 

Bu siyasi devrelere uyarak Antik Mısır tababet ve eczacılı
ğını da şöylece özetleyebiliriz: 

ı - Eski İmparatorluk zamanında Antik Mısır tababeti ve 
eczacılığı amprik ve oldukça parlak bir manzara gösterir. 

2 - Orta İmparatorluk zamanında ise bu amprik bilgilerin 
yerini kısmen dini ve mistik bir tababet ve eczacılık almıştır. 

Mamafih Eski ve Orta İmparatorluk devirlerinde yani An
tik Mısır'ın kalkınma çağında görülen dini ve mistik tesirler ma
kul hadler dahilindedir ve çok kere deneylere dayanan tedavi 
metodlarını maskelemek ve hastalara ruhi telkin - suggestion 
yapmak içindir. Mesela Ramses I zamanında yazılan bir tıbbi 
eserde: 

«Dualar ilaçlar, ilaçlar dualar için çok iyidir» denilmektedir 
ki bugün dahi bu gibi ruhi telkinlerden el' an faydalanıldığı ma
lümdur. Mesela aspirinin üzerindeki Bayer Haçı ve İslam hekim
lerinin yakın zamanlara kadar kullandıkları Pençe-i al-i aba 
bunun güzel bir örneğidir. 

3 - Yeni İmparatorluk ve 

4 - Son devirde ise Antik Mısır tababet ve eczacılığı am
prizmden tamamen uzaklaşmış ve bir hurafecilik, bir mistisizm 
havasına bürünmüştür. Bu çağ papirüslerinde artık drog isim
lerinden ve tedavi metotlarından fazla muskalar, nazarlıklar ve 
büyü tarifleri buluyoruz ki Orta İmparatorluğu kapayan Hike
sos istilasının bunda çok etkili olduğu söylenir. 

Lakin son senelerde bilhassa M. ö. 333 senelerinde kurulan 
Batlamyus - Ptolemee hanedanından sonra Mısır tababet ve ec
zacılığı yeniden bugünkü manasiyle ilmi bir atmosfere bürün
müştür. 

Antik Mısır uygarlığının diğer dalları gibi tababet ve ecza
cılığını da aydınlatan başlıca kaynaklar şunlardır: 

I - Tarihçi Heredot'un verdiği bilgiler, 

II - Kazılar. 
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1 - Mezar odalarındaki veya ehramladaki eşyalar : 

Ölülerin tekrar dirileceğine, ruhun tekrar bedeni bulacağı
na inanan eski Mısırlılar onun yanına günlük hayatta kullandı
ğı lüzumlu eşyalarını tamamen koyarlardı. 

2 - Ölü odalarındaki yazı ve resimler : 

Ayrıca cesedin yeniden dirilmesi halinde eski hayatını hatır
layabilmesi için o zamanki hayatı resim ve yazı ile duvarlara çi
zilirdi ki bu arada Myrrh, Ardıç, Sandal ağacı, Ada soğanı, Ben
join, Safran, Söğüt, Kına ve Haşhaş gibi drogların resimlerine 
de rastlanır. 

t 3 - Baröliyefler : 

Bilhassa Karnak, Luxor ve benzeri büyük merkezlerdeki ma
betlerin duvarlarındaki baröliyefler de bu yolda bize yardımcı ol
maktadır. Mesela Sakkara'daki M. ö. 1392 senesine ait bir 
baröliyefte bir sünnet ameliyesi görmekteyiz. Bunun gibi Keops 
- Cheops - devrine yani M. ö. 3700 senelerine ait bazı reçeteler 
halen British Museum'da bulunan bir taş kabartmada görülmek
tedir. Gene bu arada sarmaşık, nar ağacı, kuşkonmaz gibi bitki 
röliyeflerine de rastlanmaktadır. 

4 - Mumyalar : 

Gene aynı dini inançla ölüler tahnit edilirdi. Yani beyin, ka
rın gibi boşluklardaki iç organlar alınır, ceset uzun müddet, 70 
gün kadar, kalevi sularda tutulur, sonra karın içi kokulu mad
delerle yıkanır bazı ilaçlarla doldurulur ve nihayet dikilir ve 
zamklı sargılarla sarılırdı. Ölünün iç organları ise ayrı kavanoz
larda ve ilaç içinde saklanırdı. 

Bu sebeple mumyalanmış cesetlerin incelenmesinden bir 
çok hastalıklar kadar, o çağlarda kullanılan droglar hak}nnda 
da fikir sahibi oluyoruz. 

5 - Papirüsler : 

Yani üzerlerine yazı yazılmış, resim yapılmış rulo şeklinde 

nebati yapraklar ki bunlar arasında tababet ve eczacılık ile il
gili olanlar şunlardır: 

A - Cerrahi Papirüs, 1862 de Edwin Smith tarafından 

- 55 -



Teb şehrinde bulunmuştur. Mevcut papirüslerin en eskisidir. 
M.Ö. 2000 senelerine yani Eski İmparatorluk devrine aittir. Ha
len N ewyork Historical Society'nin elindedir. Baştan ayağa ka
dar metodik olarak 40 kadar cerrahi hastalık hakkında malu
mat ve bazı anatomik bilgiler verir. Böylece Ortaçağda dahi 
adet hükmünde olan hastalıkları baştan ayağa doğru incelemek 
usulünü Mezopotamya gibi Antik Mısır'da da görüyoruz. 

B - J inekoloJik papirüs 

C - Veteriner papirüs 

Bunlar da gene M. ö. 2000 senelerine, Eski İmparatorluk 
devrine ait olup 1893 de Kahun'da bulunmuşlardır. 

D - Tıbbi-M edical Papirüs 

1862 de Alman egyptologue' u Dr. George Ebers (1) tara
fından Teb şehrinde bulunmuştur. Orta İmparatorluk çağının 
ansiklopedik bir eseridir (2). Aslı daha eski ise de bilinen nüsha
sı M. Ö. 1550 senelerine aittir. Halen Leipzig Üniversitesi Kü
tüphanesi'ndedir. 1873 de faksimile - aynı basım - bir nüshası 
İngilizce tercümesiyle birlikte neşredilmiştir. 

Bu papirüs de 47 kadar hastalığın teşhis ve tedavisini ver
mektedir ki bu arada o çağlarda kullanılan 700 kadar hayvani, 
nebati ve madeni drog ismi ile bunların çeşitli ispençiyari şekil
lerini öğreniyoruz ki Loret bunların oldukça tam bir listesini ya
yınlamıştır. 

Ebers Papirüsündeki bitkisel droglardan bazıları şunlardır: 

Zeytinyağ, şarap, bira, maya, sirke, terebentin, incir, zam
bak, hinçlyağı, aloes, kişniş, jansiyan, hardal, myrrh, damla sa
kızı, asilbent, pelinotu, öd ağacı, afyon, kimyon, nane, anason, 
raziyane, scilla, ellabor, safran, lotus çiçeği, keten tohumu, ar
dıç yemişi, banotu, mürver, çam, bal. üzüm, soğan, hurma ağacı, 
nar ağacı kökü kabuğu, çeşitli zambaklar. Bu gibi tıbbi nebatlar 
çok kere mabet!E!r yakınındaki bahçelerde rahip hekimler tara
fından yetiştirilirdi ve psikolojik tesirlerini sağlamak için ekse
riya mehtaplı gecelerde toplanırdı. Gene aynı gayeyle bu nebat
lara tanrısal bazı isimler verilirdi. Mesela kırmızı safrana Ozi
ris'in kanı, scilla'ya Set'in gözü ve diğerlerine de Osiris'in otu, 
İzis'in gözyaşları ilah ... denirdi. 
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Madeni Droglar: 

Demir, kurşun, çinko, magnezyum oksit, bakır sülfat ve ni
hayet katran, küherçile, zencefre, üstübeç, kaleviler, tuz, kıy

metli taşlar ilah ... 

Hayvansal Droglar: 

Kertenkele kanı, domuz dişi, domuz kulağı suyu, kokmuş 

etler, kokmuş iç yağı, kaz ve çeşitli hayvanların yağları, süt, 
eşek tırnağı, insan, maymun, kedi, köpek dahil çeşitli hayvanla
rın çeşitli dışkıları. 

E - Berlin M edic'al Papirüs 

Kısmen Orta kısmen de Yeni İmparatorluk devrine ait olan 
bu papirüs İmhotep Mabedi'nde bulunmuş olup halen Berlin Sta
te Museum'dadır. Tedavi ile ilgili kısmında 170 kadar reçete var
dır. 

F - Landon M edical Papirüs 

Halen Londra'da British Museum'dadır. 

G - Hearst Medical Papirüs 

Halen California Üniversitesi Kütüphanesi'ndedir. 

Antik Mısır'da taş, tahta, toprak veya cam kaplarda sakla
nan bu çeşitli droglardan her biri teker teker kullanıldıkları gibi 
karışık olarak (polypharmacie) ve değişik ispençiyari şekillerde 
de kullanılırdı. Mesela toz, hap, electuaire - macun, potion, infu
sion, deccction, mixture veya maceration şeklinde ağızdan, fumi
gation - tütsü, inhalation - buhar, gargara, plaster - yakı, cata
plasme - lapa, collyre - göz ilaçları şeklinde veya pommade, on
guent - merhem, ruh - esans olarak sürme ve oğma yolu ile ha
ricen, suppositoire - fitil veya lavman - tenkiye şeklinde barsak 
yoluyla kullanılırlardı. 

Bu ilalçarın hazırlan~asında su kadar şarap, sirke, bira. 
zeytinyağı ve benzeri çeşitli yağlarla, süt ve benzeri maddelerden 
hatta insan idrarından faydalanılırdı. Bu eriyiklerde eriyen mü
essir madde bir bezden süzüldükten sonra balla tadlandırılır ve 
kullanılmak üzere çeşitli kaplarda saklanırdı. Günlük dozlar çok 
kere sabah - akşam olmak üzere 2 defada verilirdi. 

Eski Mısır'ın rahip-hekimlerinin reçeteleri dahi bugünkü 
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modern telakkilere uyardı. Mesela tesirli maddenin yanında ad
joint - yardımcı ve corrigeant - düzeltici maddeler de kullanılırdı. 

Eski Mısır'da tedavi endikasyonları da aşağı yukarı bugün
ne yakındı. Mesela göz hastalıklarında kazyağı ile karıştırılmış 
aııtimoin, kcnjonktivitlerde bakır merhemi kullanırdı. 

Eski Mısır'da Mabedler, Tanrılar ve Sağlık Tanrıları: 

Kadim Mısır tanrılar evini - pantheon'unu süsleyen tanrılar 
için muhtelif şehirlerde tapınaklar yapılmıştı ki bunlar aynı za
manda bir Tıp ve Eczacılık okulu mahiyetindedir. Says, Menfis -
Memphys, Teb - Thebes ve Helyopolis - Heliopolis'teki tapınak

lar pek meşhurdu. 

Baş tanrı güneş ilahı Oziris adına Teb ve Helyopolis'te, eşi 

ay ilahesi İsis (Venüs) namına Menfis'te, oğulları Thod - Horus 
namına gene Helyopolis'te birer tapınak bulunduğu gibi diğer 

tanrılar adına da çeşitli yerlerde çeşitli mabedler vardı. 

Oziris - İzis - Horus üçlüsü çok sonra hıristiyanlıkta teslis 
şeklinde yeniden dirilmiştir. 

Zamanla sağlık tanrıları arasında İmhotep'in de yer aldığı 
görülür ki Eski Yunan'ın Eskülab'ına karşılıktır. 

İmhotep; III. sülalenin 2. hükümdarı Zoser zamanında, 

yaklaşık olarak M. ö. 2780 yıllarında yaşamıştır. Kralın vekili, 
mühendisi, hekimi olduğu kadar bir din alimi, adeta bir evliya 
idi. İlk büyük ehram, Saccara, onun eseridir. 

Bu yetenelkeriyle hayatında olduğu gibi ölümünden sonra 
da çok ululanmış ve nihayet Firavun Amusis zamanmda (M. ö. 
570 - 525) tanrılaştırılmıştır. 

Heykelleri ekseriya bağdaş kurmuş oturmuş genç bir Mısır 
papazı şeklindedir. Dizleri üzerindeki açık papirüsü okur. 

Yılan sembolünün Mısır'da da hekimlikle ilgili olduğunu gö
rüyoruz. Filhakika o çağlarda yılan Teb şehrinin sembolü idi. 
Teb'de de Oziris mabedi vardı. Böylece zamanla yılan ayrıca bir 
sağlık tanrısı da olan Oziris'in sembolü olmuştur. 
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Etiyoloji, Eski Mısır'da hastalık sebepleri: 

1) Mezopotamya'da olduğu gibi Eski Mısır'da da tanrıların 
öfkeleri veya şeytanın vücudu zaptetmesi başlıca hastalık sebe
bidir. Bu hususta İzis ve Nil tanrısı Apis en çok sözü edilen tan
rılardır. 

2) Eski Mısır bir çok paraziter hastalıkları tanıyordu. Hat
ta bu sebeple bir çok hastalıkları bir hayvanla sembolleştiriyor
du ki zamanla korku ve endişe bu sembolleri de tanrı mertebe
sine yükseltmiştir. 

3) Antik Mısır'da hastalık sebebi olarak çok kere gıda ar
tıklarının vücudun bazı yerlerinde birikmesi gösterilirdi. Bu hu
susta eski Mısır rahip hekim-eczacıları humor denen vücud sı

vılarını ve bilhassa kanı sorumlu tutmuşlardı ki günümüzde bu
na Humoral Patoloji denir. Bu sebeple müshiller, tenkiye, ter
leticiler, kusturucular ve kan almak çok makbuldü. Hatta lav
mana tanrısal bir hüviyet vermişlerdi. Söylentilere göre bir gün 
rahipler su almak üzere ellerinde bakraçlarla Nil kıyısına gittik
lerinde tanrı tot mutad şekillerinden olan leylek şeklinde görün
müş ve gagasiyle su alarak kendisine lavman yapmıştı ki bu bi
lahare rahip-hekimlere tenkiyeyi ilham etmişti. 

Eski Mısır'da çok eskidenberi inek mesanesine bir kanül 
takarak irriga teur gibi kullanıldığı malüm ise de bu usulün Es
ki Yunan'da mı yoksa Eski Mısır'da mı daha evvel yayıldıgı tam 
olarak bilinmiyor. 

Gene bu çağlarda kan almak, vantuz çekmek, dağlamak 

- ceauterisation, masaj ve hastayı sıcak suya batırılmış bezlere 
sararak terletmek gibi metodların da vücuttaki bu çürümüş, bo
zulmuş humorların boşaltılması maksadiyle tedavi usulleri ara
sında yer aldıkları bilinmektedir. 

Mamafih telkin için bu drogların yanında bazı sihirli for
müllerden ve dualardan da medet umulduğunu evvelce yazmış
tık. 

4) Pnöma Patoloji: 

Eski Mısırlılara göre Pnöma havada mevcut olan, fakat gö
rülmesi mümkün olmayan bir cevherdir ki bu tarif bugünkü ok
sijene ne kadar uyar. 
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İşte solunum yolu ile ciğerlere ve kalbe dolan ve bütün vü
cuda yayılan pnöma bozulursa yine kan çürümesi görülür ve 
hastalık meydana çıkardı. 

(1) Ebers, George: Aegypten, in Bild und Wort, Dargestellt von Unse
ren Ersten Künstlern, Stuttgart und Leipzig, 1880 

(2) Bu kitap eskiden tababet ve eczacılığın babası şafak ilahı Tot - Thod -
Thoth'a atfedilirdi. Bazı bölgelerde leylek şeklinde sembolleştirilen 

Tod'un yazdığına inanılan 42 eserden 6 sının tababet ve eczacılığa 

ait olduğu rivayet edilirdi. Hatta Fisagor ve Eflatun gibi Yunan ya
zarlarının dahi bu eserden faydalandığı söylenirdi. Eski Mısır'da ay
nı zamanda Horus denen bu tanrı baş iiah Oziris ile tanrıça İzis'in 
oğludur. Horus Eski Yunan'da Hermes, İran'da Hürmüz, Latinlerde 
Utarit, Araplarda İdris Peygamber, Anadolu Türklerinde de Lokman 
Hekim ismini almıştır. 

Hatta hem kral, hem rahip ve hem de hekim - eczacı olduğu için 
o çağlarda Hürmüz-Ü müselles (Hermes Trimegiste) deyimi pek meş

hurdu. 

Eski Mısır'da Tep şehrinin senbolü olan 
yılan alameti 
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Gisa• 
Abusıre 

Sakkara• 
Lischt • 

~· 
M6dinel el- royum• 

Nil nehri ve Eski Mısır Uygarlık Bölgeleri 



Mısır hiyerogliflerini çözen 
François Champollion (1790 - 1832) 

(Aegypten in Bild und Word von Georg Ebers, Stutgart, 1880) 

Rosetta Stone 
Şampolyon'un hiyeroglifleri çözmesine yarayan taş 

(British Museum) 



DerGott R! 
Der Gott Thct 

Du Göttin /sis 
Der Gott Anuhi.r 

... ~ ·ıt tl' ,. ....... ~ .... , """' 

ıDtr G1Jtı Chnum 
Mısır Tanrılarına toplu bir bakış 

(Kunst der Welt Agypten; Woldering, Irmgard, II. baskı, 1964' 
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Oziris, İsis ve Horus 
(Knaurs Lexikon der Agyptischen Kultur Droemersche 
VE1.'lagsanstalt Th. Knaur Nachf. München, Zürich 1960) 
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''!" 

Tanrıça İsis 

(Aegypten in Bild und ;~70rt von George Ebers Stutgart, 1880) 

/ f"' ' <LO •f. \ - - -,,,,.-, /ı>. ,, l'Jw. / ,.64' 
- - - , , 'l 

Tanrıça İsis ve Yılan Alameti 
(Marcelle Baud, Isis dergisi, Mart 1941) 
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Mısır baş tanrısı, Güneş ilahı Osiris 
ve eşi 

Ay ilah.esi İzis 

Osiris ve İzis'in çocukları ve 
Mısır'da Sağlık ve Eczacılık 

Tanrısı olan 
Horus - Thoth 

(Die Religion der Agypter; 
Erman, Berlin 1967) 

Adolf 
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Tanrı Thoth 
(Knaurs Lexikon der Agyptische Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. 

München, Zürich 1960) 
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THOT. 
Tanrı Thoth 

(Agypten in Bild und W ort, von 
George Ebers Stutgart 1880) 

Tanrı yılan için bir stel 
ve 

Baykuş başlı Horus 
(K. Michalowski, Agypten Kunst 

und Kultur) 
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İmhotep 
(Knaurs Lexikon der Agyptischen Kultur Droemersche 

Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München. Zürich 1960) 



M. Ö. 1450 
Eski Mısır'da bir mezar odasından bir sahne 

Tanrı Anubis ve Thoth ölünün günahlarını tartarken 

Bir Mezar Odası duvarından bir sahne 
Tanrı Thoth ve diğer tanrılar ölünün günahlarını tartarlarken 
(Aegypten in Bild und Wort, von Georg Ebers Stutgart, 1880) 
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Eski Mısır'da parfüm hazırlayan kadınlar 
(Die frau in alten Agypten, Steffen Wenig, 1963) 
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Eski Mısır'da Kosmatik ve İlaç 

(Benedite, M. Geoorges; Service des Antiquites de l'Egypte. 
Catal9gue General des Antiquites Egyptiennes du Musee du 
Caire, vol: L V, Objets de Toilette Iere Partie, Imprimerie de 
l'Institut Français d'Archeologie Orientale, 1911 Leipzig.) 
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ESKİ HİND'DE ECZACILIK 

Bugün Hindistan ve Pakistan Devletlerinin yerleşme bölge
si olan Hind yarımadası ve bilhassa İndüs vadisi (1) tarihin en 
eski çağlarında dahi en üstün medeniyetlere sahne olmuştur. 

Filhakika 1920 ve sonraki yıllarda Sir John Marshal tara
fından bu vadide yapılan kazılarda bulunan Harappa ve Mohen
Jo-Daro - Mohencodaro şehirlerinde yüksek standartta san'at ve 
el işleri kalıntıları ile bir çeşit resimli yazı bulunmuştur. En er
ken M. ö. 2500 yıllarına ait olması gereken bu medeniyeti ya
ratanların arı ırktan yani Türk - Dravid'ler oldukları anlaşıl

mıştır. Zamanla yapılan detaylı çalışmalar da göstermiştir ki 
bu kalıntılarla Sümer Medeniyeti ve bilhassa Ur ve Kiş kalıntı
ları arasında büyük bir benzerlik vardır. 

Hind yarımadasında bugün Pakistan'da Ordu, Hindistan'da 
ise her ne kadar Hindu dili kullanılırsa da bunların 70 kadar de
ğişik lehçesi olduğu ve mahalli dillerle konuşan halkın da bir
birlerini anlıyamadığı düşünlürse bu ülke, köklü geçmişine rağ
men modern bir Bdbil kulesi olarak alınabilir. 

Üstelik dini inançları da çok farklıdır. Çok eskiden burada 
da diğer antik medeniyetlerde olduğu gibi, bir tabiat kültü 
vardı. Halk ağaç ve hayvanlara tapardı. Yani putperesttiler. 
Bu arada Dhavantari uzun asırlar Yunan'ın Eskülap'ı gibi 
Hind'de Tıp tanrısı olarak hüküm sürmüştür. Sonra zamanla 
V edisme ve Hindu dini Brahmanisme - Brahmanizm gelir ki 
putperestlik ile tek tanrı arasında bir köprüdür. Vedisme'in e
sasları dört adet mukaddes kitapta toplanmıştır ki bunlara da 
Veda denir. 

Brahma Hindu dinindekilerin inandıkları tek tanrıdır. 
Canlı cansız bütün yaratıklara hükmeder. Cinsiyetten uzak 
ve sonsuz bir kudrettir. Umumiyetle dört elli bir insan şeklinde-
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ki Vişnu denen bir put Brahma'nın ruhunu temsil ederse de 
Brahma'nın görünüşü çeşitlidir (2). 

Nihayet Budhisme - Budizm ve İslamiyet bu çevrelerin en 
yaygın dini olmuştur. Umumi inanca göre Budizm M. ö. 700 
yıllarına uzanırsa da Mohencodaro kazılarında Budha heykelle
rine benzer heykellerin bulunması Budizmi M. ö. 500 / 3000 
yıllarına götüre bilir. __.,,-

Kaynaklar: İşte din, dil hatta ırk itibariyle bu kadar ka
rışık olan Hind yarımadası medeniyet ve kültürünü asırlar son
ra bugün bütün ayrıntıları ile biliyoruz. Bunun sebebi bilhassa 
Brahmanizm'in tesiri ile sosyal toplumların Kasd denen donmuş 
sınıflara ayrılmış olmasıdır. Asırlardır devam eden bu donmuş 
sosyal kalıplar her türlü bilgilerini nesilden nesile büyük bir ti
tizlikle devrettiklerinden eski Hind medeniyeti bu güne oldukça 
açıklıkla erişebilmiştir. 

Tabii bu arada her türlü tıbbi bilgiler ve gelenekler de aynen 
devam etmiştir. O kadar ki yeni nesiller bunlarda en ufak bir 
değişiklik yapmak için kendilerinde hak bulamamışlardır. 

Eski Hind tıbbi bilgilerini bize ulaştıran kaynaklardan biri 
de kutsal kitaplar - Vecta'lardır. Eski Hind'de de rahipler aynı 
zamanda hekim olduklarından din adamlarının kullandıkları 

Sanskritçe ile yazılmış olan bu dört mukaddes kitaptan ikisinde 
tababetle ilgili kısımlar vardır. Rig-Veda (M. ö. 1500) daha 
fazla sihir ve büyü yani mistik tedaviden; Ayur-Veda ise (M. ö. 
700) hayvani, nebatı ve madeni olmak üzere çeşitli droglardan 
bahseder. 

Bunlardan başka Eski Hind tıbbını bize nakleden bazı tıbbi 
yazmalar da vardır ki gene Sanskritçe olan bu eserlerin en meş
huru Susruta-Sushruta'dır. Budha (M. ö. 622 - 542) devrine ait 
olan bu eser altı bölümdür: 

1. Cerrahi aletler 
2. Teşhis usulleri 
3. Anatomi 
4. İç hastalıkları tedavisi 
5. Zehir ve panzehirler 
6. Kulak ve göz hastalıkları 

Susruta'da bu arada 37 bölümde tam 700 drog da kaydedil
miştir. 
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Susruta'nın bir özeti olan Şaraka - Sharaka ise M. S. I. asra 
aittir. Eski Hind'de Tıp ve Eczacılıkla ilgili başkaca eserler varsa 
ds daha geç devirlere aittirler. 

Eski Hind tıbbı hakkında bize bilgi veren son kaynak ise 
Birun'lu Ebu Reyhan (973 - 1048) ın yazdığı Kitab al-Saydala'
dır. Bu arapça yazmanın dünyadaki tek nüshası Bursa'da Orhan 
Kitaplığı'nda 147 No. da kayıtlı olup, içindeki tıbbi drogların 

birçoğu 1959 da İspanya'da IX. Milletlerarası İlimler Tarihi Kon
gresinde tarafımızdan tebliğ edilmiştir. 

Etiyoloji - Eski Hind'de Hastalık Sebebleri : 

Eski Hind'de umumiyetle hastalık, hastanın içinde bulunan 
ve hastaya müessir olan şeytanlar vasıtasiyle olur ki, Mezopo
tamya'nın hastalık yapan cinleriyle bu inanç arasında büyük bir 
benzerlik vardır. 

Bu gibi hastalıkların çoğu ruh ve çocuk hastalıkları olup, 
bunlara sebeb olan şeytanları koğmağa vesile verecek sihirleri 
havi müteaddit eserler vardır. 

Laik hekim-eczacılar ise hastalık sebebi olarak, bu gibi me
tafizik tesirler dışında, maddi ve ruhi sebepleri, irsiyeti ve ni
hayet ahldt'ı yani beden sıvılarının bozulmasını ileri sürerler. 

· Eski Hind'de kainatın ilk maddesi olarak tCYprak, hava, su, 
ateş ve esir kabul edilir ve bunlara karşılık da bedende sevda, 
safra, balgam ve kan gibi hayat için gerekli maddeler bulundu
ğuna inanılırdı. Mevsimlerle bedendeki bu maddelerin oranı 

değişirdi ve bu değişiklik bir hadden fazla olursa hastalığa se
beb olurdu ki, bu da Eski Mısırdaki Humoral Patoloji'den başka 
birşey değildir. 

Tedavi Usulleri: 

Rahip hekim-eczacılar telkin tedavisini ön planda tutup da
ha fazla sihir, muska ve dua gibi mistik vasıtaladan faydalanır
lardı. Mamafih onların da çok kere laik hekimler gibi drog te
davisine baş vurdukları muhakkaktır. Hatta bazı ruh hastalık
larında hastayı aniden dişi sökülüp, zehri alınarak zararsız ha
le getirilmiş yılanlara sokturmak suretiyle korkutmak; yani şok 
tedavisi de Eski Hind'de pek yaygındı. 
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Ahlat - Humar bozukluklarına önem veren laik hekimler 
ise, Kadim Mısır'da olduğu gibi, bilhassa müshiller ve benzeri 
boşaltıcı drog ve araçlar kadar gıda rejimine de önem verirlerdi. 

Hekim - eczacılar bu drogları tıpkı bugünkü gibi haricen, 
dahilen, ilfilı. verirler; tentür, şurup, merhem, suppozituvar ve 
sfilre şekillerde kullanılırlardı. Hind hekimlerinin çiçek hastalığı
nın bıraktığı nedbeleri, çopurluğu iyi eden bir merhem bildikle
ri pek yaygın bir söylentidir. 

Eski Hind'de Tıp ve Eczacılık Öğretimi: 

Eski Hind'de Tıp okulları yoktu. Öğretim usta - çırak şeklin
de idi. Dini bir törenle ve yemin ederek öğrenime başlayan öğ

renci pratik ve teorik bilgiler edinirdi. Bunun için de hocasının 
günlük çalışmalarına hatta seyahatlerine dahi iştirak ederdi. 

Tıp Tarihi gösteriyor ki Hind tababet ve eczacılığı Cond-i 
Şapur, Orta Asya - Uygur, Bağdat ve Yunan Tıp ekolleri ile sıkı 
münasebettedir. 

(1) Himalayalardan doğan beş nehrin birleşmesi ile meydana gelen İn
düs nehri Karaşi yakınlarında Umman Denizi'ne dökülmektedir. İn
düs vadisi bereket itibariyle Mezopotamya ve Nil vadilerini andır

maktadır. Hatta onlardan da geniş ve bereketlidir. 
Nakliyat ve haberleşmeyi kolaylaştıran bu nehrin kıyılarındaki in
sanlar harbi sevmezlerdi. Daha fazla tüccar idiler ve yetiştirdikleri 

arpa, buğday, susam, hurma, pamuk gibi zirai maddeleri civar top
lumlarla maden ve kıymetli taş karşılığı değiştirirlerdi. M. Ö. 1800 
yıllarında İndüs vadisi kuruyup iklim değişince bu halk göçmüş, bu 
üstün medeniyet ve kültür de sönmüştür. Bu nadide ve ünlü mede
niyetten gayri yine M. Ö. 2000 - 3000 yıllarma ait Kot Diji, Anıri, 
Jhangar, Jhungar gibi başkaca kayda değer medeniyetler de Hindis
tan'da yer almıştır. 

(2) Brahma'nın güneşteki görünüşüne Mitra, aydakine Suma, ateştekine 

Agni, göktekine İndra, şafaktakine Usaş denir ki bunların her biri 
bir putla temsil edilirdi. 
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ESKİ ÇİN'DE ECZACILIK 

Eski Çin Antikçağın en uygar toplumlarından biridir, te-
babet ve eczacılığı da bu uygarlıkla at başı beraber gitmiştir. 

Kaynaklar; Bu husustaki bilgilerimiz iki kaynağa dayanır : 

1 - Mitoloji - Efsaneler 

2 - Eski tıbbi eserler ve bilhassa Vangşuho - Wang Shu 
Ho eseri. 

İlhanlılardan yani İran Moğol hükümdarlarından Gazan 
Mahmut Han (1295 - 1304) ın emrile hekim ve vezir Hemedanlı 
Reşidüddin (1247 - 1318) tarafından Çinçeden Farsçaya çevril
meye başlanan bu eser ancak Gazan Han'ın oğlu Olcayto Huda
bende zamanında 1313 yılında tamamlanmış ve Tansuknme-i 
İlhanı ismini almıştır. Noksan ve resimli bir nüshası Ayasofya 
Kitaplığındadır (1). 

Etiyoloji - Hastalık Sebepleri : 

Wang Shu Ho eserinin Farsça tercümesinden, Antikçağ son
ları ve bilhassa Ortaçağ Çin'ine ait geniş bilgiler veren bu eser
den, öğrendiğimize göre Çin'de hastalık sebebi olarak mevsimler, 
rüzgarlar ve pnöma - hava gibi dış amiller kadar dini tesirler de 
rol oynar. Çinlilere göre dinsel açıdan hastalık amili olan iki 
unsur vardır : 

Yang, müspet, erkek ve hakim unsurdur ki güneşi, hayatı, 

ışığı, kuruluğu, ısıyı ve kuvveti temsil ederdi. 

Yin ise menfi ve dişi unsur olup ay'ı, ölümü, karanlığı, ru
tubeti, soğukluğu, zayıflığı temsil ederdi. 

İşte bu iki unsur arasındaki denge sağlığı, dengesizlik de 
hastalık ve netice olarak ölümü doğururdu. 
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Bunun gibi eski Çin tabiatta beş unsurun varlığına inanır
dı: Tahta, ateş, toprak, maden, su. İnsan vücudunda da bunla
ra benzer mayiler - hıltlar - hümorlar vardı ki bu sıvıların dur
gunl~~ğu - stase - veya bozulması daha doğrusu dengesizliği de 
hastalığa sebep olurdu. İşte bu teoriye günümüzde Humoral Pa
toloji denir. 

Teşhis: Hastalık amili böylece açıklandıktan sonra beden
deki bu denge ve dengesizlik de nabız atışının kontrolü ile an
laşılırdı ki bu sebeple Çinliler nabız muayenesine çok önem ve
rirlerdi ve hatta 200 çeşit nabız atışı tespit etmişlerdi. Demek ki 
Eski Çin'de nabız kontrolü en önemli bir teşhis vasıtası idi. 

Tedavi: Eski Çin bu hususta çeşitli droglar kadar Acupnc
ture - iğneleme ve masaj gibi çeşitli vasıtalardan da faydalan
mıştır. 

Evvelce de söylediğimiz gibi Çin'e ait ilk bilgiler efsane ile 
karışır. Konfüçyüs'e dayanan söylentilere göre güya tufandan 
önce Çinde hükumet eden Huvamin aynı zamanda bir hekim-ec
zacı olup bazı Orta Asyalı hekimlerin de yardımlarile Nuy-Kim 
isimli bir tıp kitabı yazmıştır. Bu sebeple Çin farmakopesinin ku
ruculuğu ona izafe edilir. 

Eski Çin'de Tıp ve Eczacılık ile ilgili bu gibi eserlerin sayısı
nın 40> ı bulduğu söylenir ki bunların en ünlüsü Çin eczacılığının 
babası diyebileceğimiz Shenn-Nung'a aittir. Bir imparator veya 
Huvamin gibi mitolojik bir kişi olan bu şahsın güya M. ö. 3217 
senelerinde yazdığı Pen Tsau Tsiu - Traite de Matiere Medicale 
isimli eseri 365 drog ihtiva eder. Bu eser sonraları bir çok kere 
basılmıştır. 

Shenn-Nung'un bu eserindeki bitkisel droglar arasında afyon, 
ravend, akonik, kroton kadar anorganik olan demir, arsenik, kü
kürt ve saire gibi öyle ilaçlar vardır ki bugün dahi kullanılmak
tadır. Bunun gibi günümüzde çok kullanılan Ephedrine de eski 
bir Çin drogu olan Ma Husang'tan çıkarılmaktadır. 

Bu nebati droglar hakkında Çinlilerin değişik bir inancı var
dır. Mesela kırmızı çiçekli bitkiler kanamyı durdurucu, sarı renk
li çiçekler sarılığı kesicidir. Kalp şeklinde çiçeği olanlar da kalp 
hastalıklarına iyi gelirdi ki bu inanca TJıeorie de Signature de
nir. 
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Shenn-Nung'dan sekiz asır sonra diğer bir · imparatorun, 
Roang-Ti'nin de bu alanda bir başka eser verdiği söylenir. 

Gene bir Çinli cerrah olan Hua-Tu (115 - 205) Cannabis İn
dica'yi yani Hind keneviri veya esrarı ilk defa narkotik olarak 
kullanmıştır ki bu sebeple kendisine anestezinin babası diyebili
riz. 

Biraz yukarıda Shenn-Nung'un eserinin bir kaç kere basıl
dığını söylemiştik. Filhakika Çin'de M. S. VIII. yüzyılda mat
baa keş/olunduktan sonra hükumet pek çok yazmayı ve bilhas
sa Tıp eserlerini toplayarak zaman zaman bastırmıştır. Bu eser
ler arasında en çok basılanlar ise Materia Medica ve formülerler
dir. 

İlk Materia Medica Tang Sülalesi (M. S. 618 - 907) zamanın
da basılmıştır. 

Bu ilk baskının isminin İngilizcesi Collection of 101 tested 
formulas of Materia Medica'dır. Ancak bu baskı yeni yeni bu
luşlarla değerini kaybettiğinden zamanla yeni basımlar yapılmış
tır ki bu arada 700 kadar drogu ihtiva eden bir Materia Medica 
da vardır. 

İlk formülerin basımı ise 982 - 992 yıllarına rastlar ki bun
ların içinde de 15 - 20.000 reçete ihtiva edenler vardır. 

Çin'de ilk resmi eczane 1076 da açılmıştır. İşte bunların 
işlerini kolaylaştırmak üzere devlet 1080 de resmi bir formü
ler yayınlamıştır. Bu baskı da zaman zaman yenilenerek 200 sene 
kadar kullanılmıştır. 

Yukarda da belirtildiği gibi Çinliler tedavi alanında drog
lar kadar başka vasıtalardan da faydalanmışlardır. Mesela çiçek 
aşısı ve İğneleme yolu ile tedavi - Acupuncture de tababete Çin
lilerin getirdiği bir yeniliktir, el'an Avrupa'da dahi kullanılır. 

Geçen sene İstanbul'da ölen Dr. Kayırdoy da bu usulü yurdu
m uzda uygulardı. 

Çin'de iğneleme kadar masaj da önemli bir tedavi vasıtası 

idi. 

Tababet ve eczacılık alanında eski Çin ve komşularının bir
birlerine etldleri : Çin'in batı ile, bilhassa komşu devletlerle olan 
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ilişkileri ta tunç devrinde başlar. Bu sebeple zamanla eski Çin 
tıp ve eczacılığında Hind ve Orta Asya halklarının, bilhassa Uy
gurların tesirleri görülür. Mamafih Çin Orta Asya kavimleri ka
dar İran, Roma, Bizans, İsla.mlar ve Selçuk Türkleri ile de poli
tik ilişkiler kurmuştur. Karşılıklı gönderilen elçilik heyetlerinin 
en kıymetli hediyeleri ise tıbbi droglar ve kokulu maddelerdir. 
Mesela Çinliler Tiryak'ı Bizans yolu ile öğrenmişlerdir. Mamafih 
Çinin de onlara önderlik ettiği hususlar vardır. Filhakika maden
sel drogların kullanılması Çin'de Avrupa'dan öncedir. 

Çin'in bu mütekabil tesiri uzak şark milletlerinde çok kuv
vetlidir. Uzun asırlar boyunca Japonya ve Kore'de Çin tababet 
ve eczacılığı tam manasile hakimdi. Bu tesir Milat sıralarında 
açıkça görülür. Avrupa tababet ve eczacılığı Uzak Şark'a bil
hassa Japonya'ya, Portekiz ve Felemenk misyoner ve tüccarları 
vasıtasile ancak XVI. yüzyılda girebilmiştir. Demek ki Çin'in 
kültürel üstünlüğü Uzak Şark'ta pek uzun sürmüştür. 

Eski Çin'de Tıp ve Eczacılık öğretimi : Tababet ve Eczacılık 
Uzak Şark'ta her ne kadar serbest bir meslek ise de çok kere giz
li bir ilim gibi babadan oğula geçmiştir. Hekim ve eczacının halk 
nazarında itibarı çok yüksektir. Mesela heltim-eczacı Orta As
ya Türkleri arasında toplumun dördüncü derecede önemli bir 

kişisi olduğu halde Çin' de ikinci sınıfa dahildi. 
Görülüyor ki Eski Çin, Antikçağın en uygar milletlerinden 

biridir. Bugünkü medeniyetin temeli olan ateşli silahlar, daha 
doğrusu, barut ve nihayet kağıt ve matbaa eski Çinde çok eski
denberi biliniyordu. Fakat büyük deniz yollarının keşfile Avru
pa'da toplanan büyük servetlerin getirdiği ağır sanayi ve teknik 
olmadığından Çin o çağlarda günümüzün medeniyetine ulaşa
mamıştı. 

Ancak şu da var ki bu üstün uygarlık bilhassa Çin'de mi 
doğmuştur, yoksa komşu üleklerden ve bahusus Kuzeyden, Or
ta Asya'dan yoksa güneyden Siyam'dan mı gelmiştir? Burası 

el'an münakaşalıdır .. 

(1) Süleymaniye - Ayasofya Kütüphanesi No: 3596 
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Eski Çin 
Yin ve Yang 

(yin aydınlık iyilik ve sağlık yang ise karanlık, kötülük ve 
hastalık sembolüdür) 

Çinli Hekim ve hakim 
Confüçuis 



13 

16 
17 
18 

19 
20 
21 

22 
Acupuncture - iğneleme 

26 

(Journal Asiatiqe 1941 - 1942 Paris Texte Medical Tibetain P. 211) 
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ESKİ BENİ İSRAİL'DE ECZACILIK 

Antikçağda ilk defa müstakil bir devlet olarak kurulan İs
rail 1948'de ikinci defa hürriyetine kavuşuncaya kadar binlerce 
sene yakın şarkta ve hemen hemen bütün dünyada birçok toplum
larla müşterek hayat yaşamış ve ona rağmen ırki varlığını koru
masını başarmıştır. 

O halde eski Beni İsrail eczacılığı deyince biz İsrail'in Antik
çağda kurduğu o ilk egemen devlet zamanını anlıyoruz. 

Kaynaklar: Bu husustaki bilgileri biz el'an yaşayan bazı 
Beni İsrail gelenelkeri kadar bu toplumun kutsal kitabı olan Tev
rat'tan öğreniyoruz ve anlıyoruz ki bu bakımdan eski Beni İsrail 
Mezopotamyanın tesirindedir. 

Filhakika diğer antik toplumlarda olduğu gibi İbranilerde 
de tababet ve eczacılık ruhani - animiste bir karakter gösterir 
ve dini amprik tababet _ şeklinde gelişir. 

Eski Beni İsrailde sağlık işlerini bilhassa Yakup evlatların
dan olan Levite rahipleri görürlerdi. Halk ve devlet nazarında 
itibarları pek yüksek olan bu rahiplere Togeah denirdi ki hekim 
ve Parfumeur - ıtriyatçı anlamınadır. Yani bu rahipler ayni za
manda hekim ve eczacı idiler. 

Birçok eski uygarlılkarda mesela Mısır'da olduğu gibi eski 
Beni israilde de hekim-eczacı hizmet mukabili bir ücret alırdı. 
Hatta ücretini alamıyorsa hekim-eczacının dava açmak hakkı 
vardı. 

Bu tek Allahlı dinde hastalıkların doğuşu, etiyoloji şöyle izah 
edilirdi: 

ı - Allah'ın cezalandırması. 

2 - İç etkenler. Salgılardaki ve bilhassa safradaki değiş
me ve birikme ki buna humoral patoloji diyebiliriz. 
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3 - Dış etkenler. Sıcaklığın değişmesi, havanın bozulması 

gibi sebepler. 

4 - Şeytan. Vücuda şeytan girmesi bilhassa ruh hastalık
laı ına sebep oluyordu. 

israil'de yılan da bir şeytandı ki Mezopotamya'da başlayan 
Tıp ve yılan ilişkisini böylece Beni israil'de de görüyoruz. 

Tedaviye gelince bazı droglar kadar ijiyen esaslarına ve si
hir ve muska gibi metafizik tesirlere dayamr. 

Bilhassa sağlıkla ilgili olan Tevrat'ın Lavi kitabının 11. ba
bında bazı droglar kadar kadınların fizyolojik durumlarından, 
temizlık ve diğer ijiyenik esaslardan söz edilir, domuz, ada tav
şanı gibı bazı hayvan etlerinin yenmesinin yasak olduğu bildi
rilir. 

Bunlar gibi bazı taşların da Beni İsrail'de drog gibi kulla
nıldığı malUındur. Bu arada idrar söktürücü olarak verilen Ye 
Pierre Judaique denen bir fosil pek meşhurdu. En az on ır 

şöhretini koruyan bu drogu bil'ahare Yunan'm ünlü hekim - ec
zacısı Discorides'in de kullandığım görüyoruz. 

Gene Lavi kitabının 15. babında ise Cüzam gibi önetnli bir 
salgın hastalığın tecridi emredilir. Aynca ((Mühim hastalıklar
da Harun'a, hekime baş vurunuz», ((Hekim-eczacıyı ululayınız, 

çünkü Tanrı ona bu kutsal ilmi vermiştir» diyen gene Tevrattır. 
Mamafih bu toplum yukarda da belirtildiği gibi tedavide drog

lardan fazla metafizik tesirlere, sihir, muska, hatt4 mucizeye 
yer verirdi. Aynca bazı taşların vücuda değmesiyle birtakım has
talıkların iyileşeceğine inanırdı. 

Bithassa M. S. ı - 2. yüzyıllarda tskenderiye'deki museviler 
arasında gelişen ~seniyen tarikatında bu sağlık mucizelerine 
çok yer verilirdi ki Hz. İsa'mn da bu tarikate mensup olduğu, 
onun için mucizelerinin sağlık alanında olduğu söylenir. 

ESKİ İR 'DA ECZACILIK 

İran ve eski Türk anayurdu olan Turan, eski İran mitolo
jisinde var olan iki kahramana, lr ve Tur'~ izAfe edilen iki kom
şu ülkedir. 

İran, İr üi veya güney ülke, Turan ise Tur ili veya kuzey 
ülke anlamınadır. Mamafih diğer bir söylentiye göre de İran, 
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Er'an kelimesinden gelmektedir. Yani Er'ler, Arı, temiz insanlar 
manasınadır. 

İran'ın mukaddes bir 'kitabı olan Zend Avesta (1) ile gene 
İran'ın ünlü bir edebi eseri olan Şehnameye göre de İran ve Tu
ran zıt anlamlıdırlar. 

Filhakika o çağlarda pek yaygın olan Hürmüz dinine göre 
Hürmüz, iyilik ve sıhhat tanrzgıdır ve İran Hürmüz'ün diyarıdır. 
Ahriman ise fenalık ve hastalık tanrısıdır ve Turan, Ahriman'ın 
ülkesidir. 

Kaynaklar : Birçok eski milletlerin aksine eski İran taba
bet ve eczacılığı hakkında pek az bilgiye sahibiz. Çünkü kaynak
lar hemen hemen yok gibidir. Yegane kaynak olan Zend Aves
ta' dan öğrendiğimize göre başlangıçta eski İran tababet ve ec
zacılığı Mezopotamya'nın çok tesirinde kalmıştır ve diğer eski 
milletler gibi burada da Ruhani - Animiste bir tababet vardır. 
Hekim ve eczacı aynı kişidir. Üç hastayı kurtaran hekimlik ve 
eczacılık edebilir. Hatta köpekleri ve diğer hayvanları bile teda
vi eder. Ancak bu gibi insanların Hürmüz dininden olması şart
tır. İşte İran'da hekimlik bu kadar kolay elde edildiği içindir ki 
yabancı ve bilhassa Yunan ve Mısır hekim ve eczacıları pek iti
barda idiler. Saray hekim ve eczacıları hep onlardandı. 

Mamafih dini inançlardaki farklar sebebile Bizans'tan koğu
lan Nasturi'ler, yani patrik Nastorius ve arkadaşları, evvelce Ur
fa civarında Edessa'da ve ordan da koğulmaları üzerine M. S. 
V. yüzyılda İran'ın güneyinde Hozistan eyaletinde Cond-i Şa
pur'da önemli bir hastane ve tıp okulu kurmuşlardır ki burası 
zamanla yakın şarkın ve bütün İslam aleminin en ünlü hekim 
ve eczacılarını yetiştirmiştir; ve böylece İran kadar diğer yakın 
şark ülkeleri de artık Mezopotamya'nın tesirinden kurtularak 
eski Yunan tesirine girmiştir. 

Zira bu eski İran tıp ve eczacılık okulu antik çağın ünlü e
kollerinden Atina, İskenderiye ve Antakya ekollerinin bir deva
mı olup İslamlar bu sayede eski Yunan kültürü, tababet ve ec
zacılığı ile temasa geçebilmişlerdir (2). 

(1) Zerdüşt dininin mukaddes kitabı. M. Ö. VI. yüzyıl. 
(2) İslam Eczacılığı bahsinde Nasturi'ler ve Cond-i Şapur Ekolü'nde 

geniş öl~üde bahsedilmektedir. 
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Zend A vesta'ya göre İran' da Bıçak hekimi, ot hekimi ve mu
kaddes söz hekimi yani cerrah, hekim ve psikiyatr olarak 3 tür
lü hekim-eczacı görüyoruz ve anlıyoruz ki eski İran'da bitkisel 
droglar önemli bir yer tutmaktadır. Filhakika Hürmüz dinine 
göre Hürmüz'e bir çok ruhi tedavi usulleri kadar 2000 çeşit otun 
şifa hassesi de malümdur. 

Görülüyor ki M. ö. IX. yüzyılda Med İmparatorluğunun ku
rulmasile gelişen İran kültür ve bilimi yüzyıllar boyu Mezopo
tamya tesirinde kaldıktan sonra M. S. V. yüzyılda Nasturi'lerin 
gelmesile eski Yunan tesiri buralarda yerleşmiş ve nihayet VII. 
yüzyılda başlayan İslamiyet kısa zamanda inanç, kültür ve bi
lim olarak bütün çevreye hakim olmuştur. 
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ESKİ YUNAN MEDENİYETİNE GENEL BİR BAKIŞ 

Giriş: Lavosier'nin atomçağı öncesinde koyduğu kesin bir 
kanunu, 

«Dans la nature rien ne se perd et rien ne se eme - Tabiatta 
hiçbir şey yok olmaz ve hiçbir şey yeniden var olmaz.» yolundaki 
meşhur sözünü: 

«Hiçbir uygarlık bir anda parlamaz, ve hiçbir uygarlık bir 
anda sönmez.>> şeklinde toplum hayatına da uygulayabiliriz. Bu 
sebepledir ki Antikçağın nurlu bir devri olan eski Yunan uygarlı
ğı da kendinden önceki medeniyetlerin ve bilhassa Mezopotamya, 
eski Mısır ve Girit gibi antik uygarlıkların meyvasıdır. 

Sonra bu alanda Etiler ve İskitler gibi Anadolu'da ilk mede
niyetleri kuranlar ve nihayet Frikya, Lidya, İyonya gibi preele
nik Küçük Asya uygarlıkları hatta Knidos gibi Anadolu ekolleri 
rol oynamışlardır. 

Bunlardan Mezopotamya ve eski Mısır çiftçi, Girit denizci 
ve tüccar, Etiler, Frikya, Lidya ve İyonya ise bugünkü anlamda 
kara ticaretinin öncüleridir. 

Eski Yunan halkı, Helenler; Akhalar, İyonlar ve Dorların 
birbirini kovalıyarak Peloponez - Mora yarımadasında yerleşme
siyle meydana gelmiştir. Ancak M. ö. 2500 senelerindenberi Ak
deniz adalarına ve Akdeniz ülkeleri k:ıyılarına hakim olan Girit 
medeniyeti, Kral Minos'a atfen Minoan denen bu uygarlık da
ha M. ö. XVI. yüzyıldan itibaren Peloponez kıyılarına da hakim 
olduğu için Akha'larla Girit'lilerin çarpışmadı uzun sürmemiş 
ve nihayet Akha)lar M. ö. XIV. yüzyıldan itibaren Akdeniz'deki 
Girit hükümranlığını yıkmışlar ve neticede Akdeniz ticaret yol
larını Fenikelilere açmışlardır. 

İşte M. ö. XIV. yüzyıldan itibaren gittikçe kişiliğini bulan 
antik Yunan medeniyeti Eti ve İskit gibi eski Anadolu uygarlık-
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Zarından ve preelenik medeniyetler dediğimiz Frikya, Lidya, 
iyonya'nın san'at ve bilim alanındaki bulgularından da fayda
lan.a,rak gelişmiştir. 

M. ö. IX. yüz·yılda Homer destanlarında, Odisea ve İlyada'
da sözü edilen işte bu uygarl'ıktır. 

Ve sonra gene Anadolu'da Bodrum'un güneyinde denize uza
nan küçük bir yarımadada, bugünkü Reşadiye yarımadasında M. 
O. VI. yüzyılda gelişen Knidos - Cnide ekolü de eski Yunanı çok 
etkilemiştir; ve bu çağlarda Ege'de, meşhur Ege Tıp Ekolü'nün 
kurucusu olan Thales ( M. ö. 624 - 585), modern matematiğin ve 
adetler silsilesinin kurucusu ve hatta Hipokrat'ın manevi ho
cası olan Fisagors - Pythagoras ( M. Ö. 580 - 498) ve nihayet 
onların yolundan yürüyen yani Ege ekolünden olup kainatın ya
pısı üzerinde ilk olarak fikir yoran Anaximander, Heraclite, A
naximene, Alcmaeon, Empedocles gibi ünlü başlar hep eski Yu
nan'ın gelişmesine hizmet etmişlerdir. Böylece M. Ö. VI. yüzyıl
daki Atina, Solon devri Atina'sı doğdu. Fakat Yunanistan'ın ve 
bilhassa Atina medeniyetinin parlaması M. ö. V. yüzyılda Pers'
lere karşı kazanılan zaferlerden sonra başlar. Filhakika Truva 
harplerinden, M. ö. IX. yüzyıldan itibaren kendisini Anadolu'dan 
gelecek akınlara karşı emniyette hisseden eski Yunan; M. ö. VI. 
yüzyılda Pers'lerin Frikya, Lidya gibi köklü Anadolu uygarlıkla
rını silerek Ege kıyılarına kadar uzanmaları ve nihayet Adalar 
Denizinde Pers donanmasının belirmesi üzerine yeniden tehlike
ye girmişti. 

Eski Yunan tıpkı Mezapotamya gibi küçük şehirlerin - Si
telerin federasyon şeklinde birleşmesiyle meydana gelmiştir. Me
zopotamya'da olduğu gibi burada da krallar varsa da görünüşte 
halk idaresi - Demokrasi hakimdir. Ancak bu sitelerden A tina ve 
Isparta diğerlerine nazaran daha fazla gelişmişti. Bu sebepledir 
ki Pers tehlikesi belirince Atina diğer siteleri uyararak k:uvvetli 
bir donanma kunnayı teklif etti. Her nekadar Isparta bu uyarı
ya kulak asmadıysa da diğer siteler derhal para ile Atina'ya yar
dıma koştular. Böylece M. ö. V. yüzyıl sonlarında Atina'nm em
rinde kuvvetli bir Yunan donanması meydana geldi. 

Eski Yunanlılarla Pers'ler arasında ilk deniz çatışması M. Ö. 
490 da Maraton'da .oldu ve I. Dara - Daryüs (M. Ö. 521 - 486) 
emrindeki Pers donanması ağır bir yenilgiye uğradı. Dara'yı Uı-
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kiben tahta geçen oğlu Xerxes I. (M. ö. 485 - 465) de 480 de ikin
ci defa bir şans denemesine kalktıysa da kesin bir başarı kaza
namadı. Neticede her ne kadar Atina şehri harap olduysa da ba
şarı Atina'lılarda kaldı. 

Böylece Atina'nın Perikles devri (M. ö. 460 - 430) denen al
tın devri başladı. Atina'da biriken sonsuz bir servet ve harap 
bir şehir ve nihayet tanrının büyük bir lutfu : 

Kısa bir zamanda dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir devirde 
görülmeyen değerde çeşitli başların bu devirde Atina'da yetiş
mesi. 

Bir taraftan mimar_ide Panteon'u yapan Pheidias, heykel
traşlıkta Praxitelos ünlü eserleriyle Atina'yı süslerken diğer ta
raftan bir çok fikir ve sanat adamları, bu arada dramda Euripi
des, şiirde Sophoc'les, Tarihte Heredot, Felsefede Socrates, Tıbda 
Hyppocrates yetiştiler. 

Ve kısa zaman sonra onları insan zekasının harikaları de
nilen Eflatun, Aristo ve coğrafyacı Strabon gibi başlar takibetti. 
Böylece klasik (1) bir Yunan medeniyeti ve klasik Yunan eser
leri doğdu. 

Ne yazık ki Perikles devri Atina'sı, 230 bin nüfuslu bir şeh
rin yarattığı bu harika medeniyet uzun ömürlü olmadı. 

Isparta, Makedonya gibi yakın komşuların hatta Golova'lı

lar gibi müstevlilerin tesiriyle yıkıldı. Bu yıkılışta Grek sitele
rinin kendi aralarındaki çarpışmaların payı büyüktür. 

Yukarda da söylediğimiz gibi Atina kralları ülkeye hükme
debilmek için aristokratlara geniş haklar tanımışlardı. Neticede 
demokrasi ismi altında geniş halk kütleleri yani çiftçi ve san'at
karlar eziliyordu. Bu Atina'nın iç zaafı idi. Dışarda ise Isparta bü
yük bir tehlike idi. Neticede Isparta ve Atina karşı karşıya geldi
ler ve uzun süren Peloponez (M. Ö. 431 - 404) harpleri Atina'nın 
yenilgisiyle neticelendi. 

Mamafih Atina'nın o parlak kültürünün bir müddet daha 
devam etmesinde Büyük İskender (M. Ö. 356 - 323) in ve İsken
deriye Ekolünün büyiik hizmetleri olmuştur. Nihayet M. S. 529 da 
Bizans İmparatoru Justinian I. (M. S. 527 - 565) in Atina'daki 
Eflatun Akademisi'ni kapaması eski Yunan kültür ve medeniye-
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tinin sonu olmuştur; ve bilahare Mora Yarımadasına yönelen 
Arnavut ,Sırp, Türk v. s. akınları kadar epidemiler, salgın has
talıklar da ırk olarak eski Yunan'ı, Hellen'leri M. S. IX. asırdan 
itibaren Tarih sahnesinden silmiştir. 

Alman tarihçisi Fall Merayere (Mora yarımadasının orta za
manlardaki tarihi) adlı eserinde aynen şöyle demektedir: 

«Avrupa'daki Elen ırkı tamamen mahvolmuştur. Vücut gü
zelliği, fikir yüksekliği, adet sadeliği, san'at ihtişamı, hatta es
ki isimler bile Grek ülkesinde kaybolmuştur. Bugünkü Yunanis
tan'ın hıristiyan halkının damarlarında artık tek bir damla Elen 
kanı yoktur.» 

Netice olarak diyebiliriz ki Eski Yunan san'at, fikir ve bi
limde bir çok yenilikler getirmiştir. Şiir, tiyatro, mimarlık ve 
hey keltraşlık gibi, san' at dallarında beşeri ölçüler ve açıklık; Fel
sefe, Matematik, Astronomi ve Tıp gibi bilim dallarında sistem 
ve müsbet ilim alanının en gerekli iki temeli deney - experience 
ve gözlem - observation eski Yunanla gelmiştir. 

Buna rağmen diyebiliriz ki eski Yunan'ın bü1filklüğü s_an'at
tan fazla fikirdedir. Çünkü Yunan san'atı erotik bir san'at, bir 
şehvet san'atıdır. Bundan başka Yunan, san'atkarı tabiatta hap
setmiş ve ondaki yarat'ıcılık gücüne yer ve'r'ITUemiştir. Halbuki çok 
sonra bugün biz, Rodin'de ahlak ve sf enks'te ise bir ebediyete 
bakış, bir metafizik valör buluyoruz. 

ESKİ YUNAN'DA ECZACILIK 

Eski Yunan tababet ve eczacılığı iki devreye ayrılabilir. Tru
va harplerinden (M. ö. IX. yüzyıl) hatta daha öncesinden baş
layarak Hipokrat (M. ö. V. yüzyıl) a kadar uzanan devreye Mi
tolOJik Devre, ondan sonrakine de Bilimsel Devre diyoruz. Filhaki
ka Hipokrat dahi çeşitli eserleri arasında Antik Tababet adlı bir 
kitap yazmakla bunu doğruluyor. 

Mitolojik devrede eczacılığın kurucusu olarak mitolojik bir 
kişi olan Chiron kabul edilir ki o çağdaki inanışa göre kendisi 
bereket tanrısı Saturn ile Philliria isimli bir nernfin oğludur. 

Gene bu çağda politeist Yunan mabedlerinde Asklepios - Aescu
lap - Esculape)ın sağlık tanrısı olarak belirdiğini görüyoruz. En 
az M. ö. IX., hatta bir söylentiye göre M. Ö. XIV. yüzyıldan iti-
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baren M. S. IV. yüzyılda hıristiyanlığın putperest tapınaklarını 
yıkmasına kadar geçen 10 - 15 asır süresince insanlığa ümit ve 
şifa sunan Eskülap bir Teselya inancına göre Güneş Tanrısı A
pollon ile Coronis isimli bir kadının veya nemfin - bir perinin 
oğludur. Rivayete göre Yunan ka~ramanlarından Heraklis ve A
şil de hocalarıdır. 

Homer'in destanlarında ise Eskülap iyileştirme gücü olan Te
selya'lı bir hükümdardır ve sonra tanrılaştırılmıştır. 

Bir Peloponez efsanesine göre de anası Coronis, Beoti'li kral 
Orfemen'in kızıdır. Eskülap'ı Epidavros yakınlarında gizlice do
ğurmuş ve terketmiştir. Çocuğu bilahare bir keçi beslemiştir. 

Ancak çeşitli müzelerdeki Eskülap heykellerinin hiçbiri bir
birine benzemediğine göre kendisinin hayali bir kişi olduğu söy
lenebilir. 

Asklepios'a muhtelif yerlerde muhtelif sayıda aile izafe edil
mişse de aile fertlerinin en meşhurları: Kızı Hijiyen tanrıçası 
Hygia ile oğlu nekahat tanrısı Telesfor - Te'lesphore'dur. 

Eskülap heykelleri incelenirse yanında çok kere bir asa, bir 
yılan, bir horoz veya bir tas görülür. 

Eskülap'ın dayandığı asa-baston, 90 yıllık uzun ömrüne, ho
roz ve bilhassa yılan da uyanıklığa ve dikkate işarettir. Tas ise 
ilacın sembolüdür. Bütün bunların manası ileri yaşlarda dahi 
hekim ve eczacının rahatını düşünmeyen ve çalışan, uyanık ve 
şifa sunan bir insan olması gereğidir. 

Eskülap Mabetlerine; Asklepyon - Asclepion'lara gelince o 
çağlarda Yunanistan'da, adalarda, Ege kıyılarında hatta italya'
da Eskülap namına kurulan bu mabetler büyüklü küçüklü 200 
den fazladır ki, birçoklarının yeri bugün bilinmemektedir. 

Büyük Asklepyonlardan ilki M. ö. VI. yüzyılda Titan'da ku
rulmuş ve sonra bunu Trika, Rodos ve İstanköy'deki mabetler 
takip etmiştir. İstanköy Asklepyonundan iki asır sonra Mora 
yarımadasında Epidor - Epidauros'da ve bil'ahare Atina ve İs
kenderiye'de, M. ö. IV. yüzyılda Bergama'da, son olarak da M. 
s. 293 deki veba salgınını takiben İtalya'da Tiber adasında birer 
büyük Asklepyon kurulmuştur. Bu kuruluşlar günümüzdeki sa
natoryum veya hastanelere karşılıktır. 
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Küçük Asklepyonlar ise birer sunak - Sanctuaire mahiye
tinde olup bugünkü dispanserlere karşılıktır. 

Epidor'daki Asklepyonun zamanla önemi artarak bütün di
ğer Asklepyonların açılmasında buradan izin alınması bir gele
nek haline gelmiştir. Bu sebeple herhangi bir müracaat halin
de Epidor mabedinin baş rahibi olan hekim-eczacı emrindeki bir 
rahibe bu yeni kuruluşun idaresi görevini verir ve kendisini için
de Asklepyos'un sembolü olan bir yılan bulunan kutuyla yolcu 
ederdi. 

Büyük Asklepyonlar birer tedavi kuruluşu olduğu kadar ay
nı zamanda birer öğretim müessesesi idiler. 

Asklepyos kültünün temeli temizliğe dayandığına göre bu
ralarda bilhassa su ve güneş tedavileri, hydro ve heliotherapie 
tatbik edilir ve ayriyeten fizik tedavi metodları, hijyen ve gıda 
tedavileri de uygulanırdı. Hatta Hindistan'da olduğu gibi, has
taları zehir kesesi alınmış zehirli yılanlara sokturmak, Mezopo
tamya ve Mısır'da görüldüğü üzere rüya tabirleri, kısacası tel
kin tedavisi - psycotherapie'den de faydalanılırdı. 

Tabiatiyle bunların yanında alışılmış drog tedavileri, küçük 
cerrahi de yer alırdı. 

Asklepyon kültüne göre bu mabetlerde doğum ve ölüm ya
saktı. Bu sebeple her sabah mabede müracaat eden hastalar As
klepyad denen rahip hekim-eczacılarca esalı bir muayeneden ge
çirilir ve ağır hastalarla, gebeliği ilerlemiş olanlar mabede ka
bul edilmezlerdi. Onun içindir ki, Asklepyonlara giren her has
tanın maneviyatı daha kapıda iken kuvvetlenir ve mabede giren 
herkes hastalığının ağır olmadığını anlardı. Bu da bir çeşit tel
kin tedavisiydi. 

Mabede giren hastalar Asklepyos mabedindeki tanrılara şük
ran hediyelerini sunduktan sonra orta avludaki banyoda yıka
nırlardı ki, Bergama'daki bu banyoların kuvvetli radyoaktivite
ye sahip olduğu bugün bilinmektedir. 

Günün büyük bir zamanını alan bu işlerden sonra hastalar 
Telesfor mabedindeki büyük yatakhanelere giderlerdi. Buraya 
gelen hastalara rahipler daha kapıda iken telkin ve tavsiyelerde 
bulunurlar, rüyalarını unutmamalarını, Asklepyos'un kendi-
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lerine bu yolla hastalıklarını ve devalarını bildireceğini söyler
lerdi. Ertesi sabah rüyaları tefsir eden rahip hekim-eczacılar her 
hastanın ayrı ayrı teşhis ve tedavisini yaparlardı ki bu da bir ne
vi telkin tedavisi idi. Çünkü teşhis çok kere daha mabedin dış 
kapısını aşmadan yapılan muayenelerde konmuş olurdu. 

M. S. II. yüzyılda Roma'da kuvvetlenmeye başlayan hıris

tiyanlık devletin resmi dini halini alınca M. S. IV. yüzyılda yer 
yer kırılan putlar ve yıkılan putperest mabedleri gibi Asklep
yonlar da hıristiyanlık baltasından nasiplerini aldılar ve bir
çok Asklepyonlar yerle bir edildiler. Ancak iyi bir tesadüf eseri 
olarak Bergama Asklepyonu bir zelzele sonucu yıkılarak toprak 
altında kaldığından bu tahripten kurtuldu ve XX. asırda Prof. 
Schazmann, Aziz Ogan ve Prof. Dr. von Theodore Wiegand gi
bi arkeologların çalışmaları sonucu yeniden gün yüzüne çıka

rak restore edildi. Bu sayede Bergama Asklepyonu; Asklepyon
lar hakkında fikir verebilen bir örnek olarak el'an ayaktadır. 

Bilimsel Devre : Eski Yunan tababet ve eczacılığında,ki bi
limsel devreye gelince, bu çağı Hipokrat - Hyppocrates (M. ö. 
460 - 377) ın açtığını daha evvel söylemiştik. Demek ki bugünkü 
modern tababet ve eczacılığın babası olarak Hipokrat'ı alabiliriz. 

Hipokrat istanköy Adası'nda Kos - Cos'da doğmuştur. Ba
bası Heraklit - Heraclite rivayete göre Eskülap'ın soyundandır. 
Oğlunun da ilk hocasıdır. 

Hipokrat doğduğu şehirdeki Asklepyonda hekimlik öğren
miş ve zamanla oraya rahip hekim-eczacı olmuştur. Sonraları 

tababetteki ünü yayılınca kendisi de bir açık hava okulu kur
muştur ki, Hipokrat'ın 2500 sene önce altında ders verdiği söy
lenen yaşlı bir çınar el'an istanköy'de ayaktadır. 

12 sene kadar Antikçağ'ın medeniyet dünyasını, Yunan 
yarımadası'nı, Teselya'yı, Makedonya'yı, Trakya'yı ve Anadolu' -
yu gezen Hipokrat bu sayede bilgisini ve şöhretini sağlamıştır. 

Rivayete göre Hipokrat bu gezileri esnasında İskitya'ya kadar 
uzanmış İskit hekim ve eczacılığını da incelemiştir. Hekimlik ve 
hocalık hayatı bilhassa kendi vat(!nında geçmiş ve hariçten ge-

lin çağrıları reddetmiştir. 80 yaşlarında Teselya'da Larisa, Os
manlılaıın Yenişehir Feneri dedikleri kasabada ölmüşse de me
zarı kayıptır. 
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Çeşitli heykelleri hep birbirine benzediğine göre devrinde ya
pıldıkları ve Hipokrat'ın da Asklepyos gibi mitolojik bir kişi ol
madığı muhakkaktır. 

Hipokrat'a izafe edilen 60 kadar kitap varsa da bunların ço
ğu oğullarının, damatlarının veya talebelerinin eserleridir. Ken
disine ait olduğu muhakkak olan 12 kitap 1839 - 1861 yıllarında 
Fransız hekimi, dil ve tıp tarihi üstatlarından E. Littree (1801 -
1881) tarafından Fransızcaya çevrilerek Oeuvres Completes 
d'Hyppocrate ismiyle yayınlanmış ve sonra birçok dillere de çev
rilmiştir. Mamafih Hipokrat'ın eserleri çok daha önce, M. Ö. 
III. yüzyıldan itibaren, İskenderiye Kütüphanesi'nde toplanmış 

ve o yolla Süryanice ve Arapçaya da çevrilmişti. Mezopotamya 
tabletlerini ve Mısır papirüslerini çıkarırsak Hipokrat'ın eserleri 
dünyanın ep. eski tıp eserleridir. 

Hipokrat'ın Antik Tababet - la Medecine Antique'i nasıl An
tikçağ tababetine ışık tutuyorsa, Yemin ve Aforizma'Iarı da biz
ler kadar yarınki hekim ve eczacılara yol gösterecektir. 

Hipokrat'ın hekim ve eczacılık bakımından atasözü haline 
gelen birkaç deyimi şunlardır: 

Primum nil nocere - Herşeyden evvel hastaya zarar verme
yeceksin. 

Ağrıyı dindireceksin. 

Apse - cerahati nerede görürsen boşaltacaksın, temizleye
ceksin. 

Çocuk düşürmeyiniz. 

Hekim ve eczacının vazifesi hastayı nadiren iyileştirmek, 

çok kere ağrısını gidermek, fakat her zaman için teselli et
mektir. 

Hipokrat'ın tıbbi doktrinine gelince, kendisi, daha ev
vei de söylediğimiz gibi Ege Tıp Ekolünün büyük başlarından Fi
sagor (M. ö. 580 - 498) un manevi öğrencisidir. 

Fisagor'un adetler silsilesi nazariyesidir ki Hipokrat'ın (<Ah
lOt Nazariyesi - Humorale Pathologie» fikrine temel olmuştur ve 
bu görüş XIX. yüzyıla kadar tesirini muhafaza etmiştir. 
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Bu teoriye göre nasıl ki kainatın ilk yapısı ateş, hava, su , 
topraktan doğmuşsa insan bedenine de dört hılt - sıvı hayat ve
rir ki bunlar da kan - blood, balgam veya muhat - phlegm, sev
da veya karasafra - melancoli ve sarısafra - choler'dır. 

İşte sağlık ve hastalık vücuttaki bu sıvıların denge veya den
gE;sizliğine bağlıdır ve bünye daima bu dengeyi korumaya çalı

şır. Bu sebeple Hipokrat için iyi bir hekim ve eczacı, Tabiat He
kime - Noctura Medicatrix'e yani içgüdülerine yardımcı olan in
sandır. 

Hipokrat, hastalıkların doğmasında, etiyolojide hümoral 
patolojiye bu kadar önemli bir yer verdiği için tedavide de 
bilhassa boşaltıcı - evacuant metod takip eder ve bu maksatla 
çok kere, kan almak, lavman yapmak, müshiller, kusturucular ve 
idrar söktürücüler gibi vasıtalardan faydalanır veyahut vantuz 
çekmek ve dağlamak suretiyle hastalığı daha zararsız bölgelere 
aktarma yolları arar. Ancak bunların sağlanması da hastanın ya
kinen takibini gerektirdiğinden Hipokrat evine yakın bir binayı 
hastane olarak kullanılırdı ki böylece ilk olarak modern bir klini
ğin doğduğunu da görüyoruz. Zira burada Hipokrat ve öğrencileri 
hastaların müşahadelerini alırlar ve hastalığın arazlarını tesbit 
ederlerdi. Çünkü Hipokrat'a göre her hastalığın bir sebebi varsa 
da onları tanımak kolay değildi. Ancak arazları ile hastalığın 

teşhisine gidilebilirdi. Tedavi yolundaki deneyler ise daha son
ra gelirdi. O halde bugünkü müsbet bilimin temellerinden olan 
gözlem - observation, deney - experience ilk olarak Hipokrat E
kolünde yer almıştır. 

Bu olgunluğu ve derin bilgisi dolayısiyle Hipokrat zaman]a 
İslam dünyasında yarı tanrılaşmıştır ki meşhur Lokman Hekim 
onun İslruni bir sembolüdür. 

Filozoflar Tababeti: Perikles devrinin bu parlaklığı ve Hi
pokrat'ın tababete getirdiği bu buluşlar Atina'da kısa zaman son
ra unutulmuştur. Bu sebeple Hipokrat'tan hemen sonra üstünde 
durulmaya değer kıymetli bir Yunan hekimi pek tanımıyorsak 
da bir takım filozofların hatta meşhur Aristo'nun bile bu alan
da da Atina'da hizmet gördükleri söylenir. 

Daha sonra evvelce de söylediğimiz gibi, yarı barbar denen 
) 

Makedonyalılar ve bilhassa Büyük İskender, Yunan uygarlığının 
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ve tababetinin o günkü uygarlık dünyasında, Anadolu'da, Afrika 
ve Asya içlerinde yayılmasında büyük rol oynadı. 

Büyük İskender (M. Ö. 356 - 323) henüz 33 yaşında genç bir 
komutanken Babil şehrinde birdenbire ölünce üç kıtaya yayılmış 
olan geniş imparatorluğu ordu komutanlarının elinde kaldı. 20 
yıl kadar süren savaşlardan sonra bu komutanlardan her biri 
kendi bölgelerinde hükümdar oldular ki bu arada Mısır ve Afri
ka da Batlamyus - Ptolemee>nin payına düştü. O da babası La
gas'a izafetle Lagides soyunu kurdu. Yani son firavun ailesini 
teşkil etti. 

İskenderiye Ekolü : İskender henüz hayatta iken (M. ö. 331) 
geniş imparatorluğun merkezi olarak İskenderiye şehrini kur
muştu. Bu sebeple Lagitler de burayı merkez edindiler. Kur
tarıcı - Soteur - Sotör lakabiyle de anılan Ptolomee I (M. ö. 
321 - 285) ile onu takibeden ve Muzaffer - Philadelpheus laka
biy le de anılan oğlu Ptolemee II zamanında bütün Mısır ve bil
hassa İskenderiye büyük bir bayındırlık çabasına sahne oldu. 
Şehir, nice anıtlar ve heykellerle süslenirken meşhur İskenderi
ye limanı ve feneri - Faros kuruldu. Neticede İskenderiye dev
rinin en büyük bilim merkezi haline geldi ki bu ilim merkezi
nin kuruculuğunu da Straton yapmıştır. 

Merkezde aynı zamanda bir okul olan Müz - Muse Mabe
di (Museion - Museum) (2) vardı. Burada çalışan rahip öğret
menler, hekim-eczacılar ve öğrenciler için açık kapalı yatma ve 
çalışma yerleri, lojmanlar mevcuttu. Çevrede ise hayvanat ve 
botanik bahçeleri, tabiat tarihi müzeleri, fizik, kimya labora
tuvarları, anatomi öğretimi için diseksiyon salonları, rasatha
neler ve çok zengin bir kitaplık vardı. 

Dünya çapında ün yapan İskenderiye Kütüphanesinin te
meli Ptolemee I zamanında Phaleron'lu Demetrius tarafından 
atılmış ve II Ptolemee zamanında, M. ö. 260 yıllarında ise, 
daha da zenginleşerek kitap - papirüs veya parşömen rulo sayısı 
400 000 e kadar yükselmişti. Zamanla Bergama Krallığı ve onun 
zengin kütüphanesi de veraset yolu ile Mısır'a geçince bu kütüp
hanedeki kitap sayısının 700 000 e kadar yükseldiği söylenir. Bu 
sebepledir ki ana binaya sığmayan kitapların bir kısmı mecbu

ren Serapion'a (3) taşınmışLır. 
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• I 
Iskenderiye Kütüphanesi bir devlet kitaplığı olarak geliştiği 

kadar aynı zamanda resmi bir neşriyat evi kişiliğini de kazan
mıştı. Burada isteyenlere kitap satıldığı gibi Mısır'da satılan ve
ya Mısır'a sokulan her yeni kitaptan da bir tanesinin kütüpha
neye hediye edilmesi mecburi idi. Bu sebepledir ki kütüphanede 
hergün yüzlerce kopist çalışırdı. 

İlk gramer ve ilk sözlük de gene İskenderiye Kütüphanesinin 
eseridir. II. ve III. Ptolemee'ler devrinde bu kütüphanenin mü
dürlüğünü yapan Kallimahos ilk olarak bu kütüphanenin kata
loğunu tanzim etmiştir. 

Atina müzeleri ile İskenderiye Müzesinin farkına gelince, A
tina'da bu kuruluşlar halka dayandığı halde burada her türlü 
masraflar hükümdar tarafından karşılanırdı. Bu sebeple çalışan 
hocalar ve ilim ada>mları kadar öğrencilerin atanmasında da hü
kümdr son sözü söylerdi. Bütün bu insanlar orada yer, içer, ya
tar, kalkar ve çalışırlardı. Ayrıca her türlü ihtiyaçları da saray
ca karşılanırdı. "Bir rivayete l?;öre İskenderiye ekolündeki öğren. 
ci sayısının bir ara 14 000 i bulduğu söylenir ki bu da bu kurulu
şun önemi ve masraflarının büyüklüğü hakkında bir fikir vere
bilir. 

iskenderiye ekolü bilhassa Edebiyat, Matematik, Astronomi, 
Coğrafya ve Tıp alanında devrin en ileri bir müessesesi idi. O ~a
dar ki o çağlarda «İskenderiye'de okudum» demek dahi bir insa
nı meşhur etmeğe yeterdi. 

Buradaki çeşitli ilim dallarında çalışan insanlar kendi saha
ları kadar müşterek bilimsel çalışmalarda da bulunduklarından 

kuruluş adeta bugünkü üniversitelerin çalışmasını andırırdı. An
cak ekolün ilmi özerkliği olmaması ve herkesin kendini krala 
borçlu hissetmesi zamanla orijinal çalışmaların sönmesine sebep 
olmuştur. Bilhassa Aristo ve ekolünün ileri görüşlerini kıskanan 
İskenderiye Ekolü rahip hocaları bu gerilemede büyük rol oyna
mışlardır. 

Böylece İskenderiye Okulu da kısa zamanda ve bilhassa Ro
ma istilasından sonra M. ö. ı. yüzyılda önemini kaybetti. Niha
yet Oktav komutasındaki Roma donanması ile Mark Antuvan ve 
Kleopatra komutasındaki Mısır donanmasının M. Ö. 30 yılında 
Actium'da yaptıkları savaş sonunda Mısır Devleti yıkılırken, İs-
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kenderiye de yer yer yanıyordu. Bu arada meşhur İskenderiye 
Kitaplığı yanmış, ancak Serapion'daki kısım kurtulmuştur. 

Bil'ahare M. S. IV. yüzyılda hıristiyanlığın Roma'yı tam ola
rak hakimiyeti altına aldığı sırada M. S. 391 yılında İ'skenderiye 
piskoposu Teophilos'un emriyle İskenderiye'deki putperest tapı
nakları ve bu arada Serapion da tahrip ve yağma edildiği için 
İskenderiye Kütüphanesi tarihe karışmıştır. 

Bu hakikatler birçok dürüst ilim adamınca bilinmekle bera
ber, bazı ilim yobazları kütüphanenin Mısır'ın İslamlar tarafın
dan fethi sırasında yani 10 Aralık 641 de Arap askerlerince tahrip 
edildiğini söylerler. 

Mesela bir Hıristiyan rahip olan Malatyalı Ebul Farac - E
bu! Farache XII. yüzyılda yazdığı meşhur tarihinde (sahife 17 -
19) bu tahripte İslamları suçlar. Birçok garplı ilim adamı hatta 
bizim meşhur Katip Çelebi'miz de K~şf al-zunun'da bu iddiayı 
benimser. Halbuki Ebul Farac'dan çok önce İskenderiye'nin fet
hini kaleme alan Mısırlı rahip Eutychus böyle bir olaydan asla
bahsetmediği gibi geçen asrın değerli ilim adamlarından A
lexandre de Humbold (1769 - 1859) Cosmos adlı eserinde ve ni
hayet ünlü Ernest Lebon 1899 da Paris'de yayınladığı Histoire 
Abregee de l'Astronomie isimli kitabında Ebul Farac 'ın bu hak
sız iddiasına layık olduğu cevabı vermişlerdir. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki M. S. I. yüzyılda İskenderiye E
kolü önemini çoktan yitirmişti. Böylece 641 de Hz. Ömer'in or
duları İskenderiye'ye girdiğinde şehir eski ihtişamlı İskenderiye 
olmaktan çok uzaktı. Hele 1517 de Yavuz Sultan Selim'in Mı

sır'ı fethi esnasında ufacık bir kasaba haline gelmişti. İskende
riye'nin yeniden önemini kazanması ancak 1869 da Süveyş Ka
nalı'nın açılmasiyle mümkün olmuştur. 

İskenderiye Ekolünde Tababet ve Eczacılık : 

İskenderiye .Ekolünde fizyoloji hariç tıbbın bütün şubeleri 

bilhassa anatomi süratle gelişmiştir. Çünkü bütün Antik millet
ler gibi Mısır da bir gün ruhun yeniden bedene kavuşacağına 
inandığı için ölünün disseke edilmesine yani insan bedeni üze
rindeki anatomik çalışmalara şiddetle karşı idi. Ancak M. Ö. 
III. yüzyılda Ptoleme'ler bir ara bu çalışmalara izin verdilerse 
de dini taassup kısa bir zaman sonra bunu önlemiştir. Bu se-
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beple ilim adamları, hatta meşhur Calinos bile, yeniden hayvan
lar üzerinde yaptıkları anatomik çalışmalarla yetinmek zorunda 
kalmışlardır. 

Tedavi ve farmakoloji alanında ıse İskenderiye Ekolünün en 
büyük özelliği Polifarması - Polypharmacie'dir. Yani bir hastalık 
için tek bir müessir ilaç yerine o hastalığın her bir belirtist için 
ayrı bir ilaç kullanılırdı ki, Knid Ekolünden gelen bu metod, 
M. s. II. yüzyılda İskenderiye'de okuyan meşhur Calinos vasıta
siyle bütün tababete yayılmış ve bu gibi polifarmasötik ilaçlara 
onun ismine izafetle Preparation GaMnique denmiştir. 

İskenderiye Ekolünün eczacılık alanındaki diğer bir önemi 
de Rhizotome - Kökçülerle, Pharmacopole - Aktarların belirme
sidir. Böylece İskenderiye'de hekim-eczacı ikiliğine doğru ilk a
dım atılmıştır. 

İskenderiye Ekolünü kuran ve buradan yetişen ünlü başlara 
gelince: 

Bu ekolün kurucuları arasında bilhassa Knid Ekolünden ve 
büyük anatomlardan Proksagor - Proxagoras, Herofil - Herofilos, 
Erasistrat - Erasistratos ile yine aynı ekolden ünlü anatom ve 
totanikçi Teofrast - Theophrastus (M. Ö. 370 - 288) gibi şöhret
li ilim adamları vardır. 

Aristo'nun torunu olduğu söylenen ve farmakognozinin ba
bası denilen Teofrast, bu büyük Grek filozofu ve tabiat tarihçisi 
Hipokrat'ın tesirinde olup, kısa bir süre Suriye'de hekimlik ve 
eczacılık yaptıktan sonra Mısır'a gelerek İskenderiye'ye yerleş
miş ve çığır açan ilmi çalışmalarına başlamıştır. Kendisini bu 
sebeple İskenderiye Tıp ve Eczacılık Ekolü'nün asıl kurucusu ola
rak alabiliriz. Filhakika Anadolu ve Yunanistan'da o çağda en 
büyük botanikçi olan Teofrast Bitkiler Hakkında İncelemeler -
Les recherches sur les plants ve Bitkilerin oluşları - Les causes 
des plants isimli eserleriyle ün yapmış ve böylece bitkilerin bes
lenme ve üreme gibi fizyoloik problemleri ile meşgul olmuştur. 

Buluşlariyle dolaşım sistemi ve fizyoloji alanındaki son ge
lişmelere öncülük eden Teofrast, Knid ekolünün polifarmasötik 
tesirinde kalmakla beraber icabında basit ilaçları da kullanmak
tan geri kalmamış, hatta çok kere diyet, banyo ve jimnastik gi
bi vasıtalarla netice alabildiği hastalarında ilaç bile kullanma-
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mıştır. Teofrast bütün bu çalışmalarından sonra Sisam'da tümö
ral bir hastalıktan dolayı hayata gözlerini yummuştur. 

İskenderiye Tıp ve Eczacılık Ekolü'nün bu ünlü başlarının ge
liştirdiği semptomatoloji ve polifarmasi, zamanla geniş bir tep
ki yaratmış, neticede devrin ünlü hekim-eczacılarından İstan

köylü Filinos - Philinos, İskenderiyeli Serapyon - Serapion, Ta
rantlı Glosyas - Glaucias, yine M. ö. III. yüzyılda ampirizm eko
lünü kurmuşlardır. Bunlar hastalığın inceden inceye teşhisine 
gitmektense bulgulara göre denenmiş bazı drogları kullanmakla 
yetinirlerdi. Böyle basit bir tedavi metoduna dayandığı için am
pirizm tedavi alanında uzun asırlar yaşamıştır. 

İskenderiye tababet ve eczacılığının farmakolojik bakımdan 
bir önemi de zehirlenmelere ve antidoterlere gösterdiği ilgidir. 
Mamafih antidoterlerin gelişmesi Roma devrinde, bilhassa Pon
~u3 kralı VI. Mitridat - Mithridate ile başlar ki bu konuyu ayrı 
bir başlık altında işlemek gereklidir. 

Mithridaticum : 

Mithridaticum denen antidoter devayı yaparak ismini öl
mezliğe kavuşturan Pontus Kralı VI. Mitridat (M. ö. 120 - 63) 
küçük yaşta babasının hileli bir şekilde öldürülüşüne şahit ol
muş, bunun üzerine annesinin kendisini de öldüreceğinden kor
karak dağlara kaçmıştır. Dağlarda yedi sene geçiren Eupator -
Mitridat VI. uzun seneler yabani otlarla beslenerek botanik hak
kında pratik bir bilgi edinmiştir. Kral olduktan sonra devrin 
pek yaygın bir öldürme metodu olan zehilemeye karşı kendini 
korumak için çeşitli droglardan müteşekkil olan bir antidot yap
mıştır. Hatta ömrü boyunca bazı zehirlerden azar azar alarak 
bünyesini bunlara mukavim kılmaya çalışmıştır. 

(1) Klasik - Classicus başlangıçta seçme eser anlamınadır. Fakat zaman
la Latince ve Yunanca'yı gereği gibi öğrenmek ve yazmak için oku
tulan örnek eserlere de bu isim verildi. Günümüzde ise klasik keli
mesi her iki anlamda da kullanılmaktadır; ve artık her dilin ve 
her bilimin klasikleri vardır. 

(2) Müz - Muse: Eski Yunan'da şiir, müzik, tarih gibi güzel san'at dal
ları ile ilgili dokuz ilham perisinden biridir. Museion veya Museum, 
Müz için yapılan bir mabeddir. Zamanla kurulan müzelerin temelini 
teşkil etmiştir. 

(3) Serapis, o çağlarda bilhassa Kuzey Anadolu'da hükmeden bir tanrı

dır ve Serapis kültü zamanla her tarafa yayılmıştır. Serapion da As
klepyon gibi bir mabeddir. 
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Eupator'un Roma İmparatoru Pompe ile çatışması sırasında 
oğlu Pharnaces II. isyana kalkışmış, Eupator isyanı çok şiddetli 
bastırmış, fakat oğlunu affetmiştir. Oğlu babasına itimat etme
diğinden tekrar isyan etmiştir. Eupator bu sefer mağlüp olaca
gını anlayınca anlaşma zemini aram~ya başlamıştır. Fakat Phar
naces II. bunu kabul etmemiş; buna kızan Eupator diğer çocuk
larını ve haremindeki kadınlarını öldürtmüş, kendi de zehir ala
rak intihara teşebbüs etmiştir. Lakin gerek dağlarda yaşadığı 

seneler boyunca kazandığı bağışıklık, gerekse hayatı boyunca 
kullandığı antidotıarla kendisini her çeşit zehire karşı immünize 
etmiş olduğundan bu teşebbüsünde muvaffak olamamıştır. Bu
nun üzerine kendisini öldürmeleri için emir vermiş, emrini bir 
uşağı yerine getirmiştir. 

Mithridaticum'un bileşimine giren drogların bir kısmı bu 
bölgede yetişen bitkisel droglar olabilir. Pontus bölgesine giren 
şehirler: Sinop, Samsun, Ordu, Trabzon, Of, Rize, Hopa, Artvin, 
Ardahan, Çıldır, Çöle, Kars ve dolaylarıdır. Araştırmalar sonucu 
bu bölgede 112 familyaya, 330 gen us, 497 spesiyes ve 60 varyeteye 
ait tıbbi bitki tespit edilmiştir. 

Aşağıda vereceğimiz tablodaki, bu bölgeye ait bitkiler çeşitli 
özelliklere sahip tirler. 

Yukarda da belirttiğimiz gibi Eupator'un bunlardan bazıla
rııu yiyerek besleyici ve kuvvetlendirici hassalarından yararlan
dığı; bazılarını ise meşhur antidotunda kullandığı düşünülebi

lir. Zehirli alkaloitler ve glikozidler taşıyan bir kısım bitkilerden 
ise azar azar yiyerek öldürücü doza karşı vücudunu mukavim 
hale getirmede kullandığı ihtimal dahilindedir. 

BİTKİ TÜRKÇE ADI FAMİLYASI ÖZELLİGİ 

Adiantum capillus ve- Baldırıkara Polypodiaceae Taze veya kuru yap-
neris rakları yumuşatıcı ve 

balgam söktürücü 

Helloboris orientalis Bohçaotu Ranunculaceae Rizomu, dolaşım bo-
zuklukları ve kalp ye
tersizliklerinde kullanı
lan bir glikozit ve çe
şitli etkilere sahip di
ğer maddeleri ihtiva 
ediyor. 

Aconitum ponticum Kaplanboğan Ranunculaceae Yumruları zehirli al-
kaloitler ihtiva eaiyor. 
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BİTKİ 

Fragaria vesca 

Mespulus germanica 

Pyrus malus 

Prunus avium 

Prunus domestica 

Prunus lauracerasus 

Rubus fruticosus 

Rubus idaeus 

Vitis vinif era 

Cornus mas 

Daucus crota 

Rumex alpinus 

Ficus carica 

Morus alba 

Juglans regia 

Corylus avallena 

Castanea sativa 

Arbutus unedo 

Vaccinium myrtillis 

Diospyros lotus 

Digitalis orientalis 

Hyoscyamus albus 
Hyoscyamus niger 

TÜRKÇE ADI FAMİLYASI 

Çilek Rosaceae 

Muşmula Rosaceae 

Elma Rosaceae 

Kiraz Rosaceae 

Erik Rosaceae 

Taflan Rosaceae 

Böğürtlen Rosaceae 

Ahududu Rosaceae 

Asma Vitaceae 

Kızılcık Cornaceae 

Havuç Umbelliferae 

L;:..bada Polygonaceae 

Incır Moraceae 

Be~,raz dut Moraceae 

Ceviz J uglandaceae 

Fındık Betulaceae 

Kestane Fagaceae 

Kocayemişi Ericaceae 

Ayı üzümü Ericaceae 

Trabzon hur- Ebenaceae 
ması 

Yüksükotu Scrophulaceae 

Ban otu Solanaceae 

102 -

ÖZELLİGİ 

Toprak altı kısımları 
ve yaprakları kabız, 

iştah açıcı; meyvası 

besleyici. 
Besleyici 

Besleyici 

Besleyici 

Besleyici 

Taze yaprağı ve bun
dan elde edilen suyu 
antispazmotik 
Meyvası besleyici, yap
rak ve çiçek tomur
cukları kabız. 

Meyvası besleyici. 

Meyvaları besleyici. 

Meyvası Kullanılır. 

Gövde kabukları kabız 
özellik taşır. 

Rizomu besleyici. 

Rizomu iştah açıcı ve 
kuvvetlendirici. 
Besleyici 

Besleyici 

Besleyici 

Besleyici 

Besleyici 

Meyvası besleyici 

Meyvası ishal kesici ve 
kuvvetlendirici. 
Olgun meyvaları kuv
vetlendirici ve besle
yici. 
Kalp kuvvetlendirici 
zehirli glikozitler ihti
va eder. 

Çeşitli alkoloit ihtiva 
eder. 



Bundan başka Eupator'un tabloda isimlerini vermediğimiz 

zehirli maddeler taşıyan Solanaceae, Ranunculaceae, Liliceae fa
f amil yalarına ait diğer bitkilerden ve bunların yanında Akasma, 
Damkoruğu, Taşkıran, Meryemotu, Gazelboynuzu, Katırtırnağı, 

Kebere, Ilgın, v.s. gibi diğer nebatlardan da çeşitli şekillerde is
tifade etmiş olduğunu rahatlıkla düşünebiliriz. 

Mithridat'ın yaptığı panzehirin 54 drogdan ibaret olduğu 
söylenir. Ancak Roma'nın Pontus'u zaptetmesinden sonra Roma
lı hekimler bunun terkibinde değişiklikler yapmışlardır. Bilhassa 
imparator N eron'un hekimi olan eski Andromak tarafından hazır
lanan ve yine bir antidotarium olan Theriaque, Mithirdaticum'un 
değişik bir çeşidi olup 74 maddeden yapılırdı. Fazla olarak için
de kafur, mirsafi ve safran vesaire bulunurdu. Zamanla Tiryak'ın 

da terkibinde değişiklikler yapılmıştır. Bilhassa Calinos tarafın
dan geliştirilmiştir. Mithirdaticum için XVI. asırda Venedik'te 
her bahar tören yapılırdı. Bu ilaç Türkiye'ye de Venedik yolu ile 
girmiştir. İlk kullanan, Kanuni Sultan Süleyman'ın 1539 da Ma
nisa'da annesi Hafize Sultan için yaptırdığı darüşşifanın ilk baş
hekimi olan, Merkez Efendi'dir ve onun icat ettiği Mesir Atmak 
adeti Manisa'da hala devam etmektedir. 

Merkez Efendi zamanında 41, şimdi 12 çeşit drogla yapılan 
bu macunlar güzel paketler halinde, her sene eski yılbaşında, 21 
Martta ya Hafize Sultan Darüşşifası'nın duvarlarından veyahut 
da gene aynı Sultan için onun karşısında yaptırılan Sultan Ca
mii şerefelerinden atılır. Halkın inancına göre bunlardan ka
pıp yiyenler o sene yılan, akrep, çiyan gibi zehirli hayvanların 
sokmasından korkmazlar. 

Mithridaticum ve Theriaque uzun asırlar Avrupa'da da öne
mini korumuştur. Bu sebeple 1837 ve 1866 Fransız Kodeksleri 
dahi bundan bahseder ve terkibini verirler. Ancak burada her ne 
kadar 68 drog site ediliyorsa da terementi, bal ve şarap da ila
ve edilirse terkibi gene eski Andromak'ın yaptığına yakındır. 

1866 Fransız Kodeksi 1291/1874 de Mekteb-i Tıbbiye-i Aske
riye muallimlerinden Binbaşı Dr. Hüseyin Sabri Bey tarafından 
Dustur al-Edviye ismiyle Türkçeye çevrildiğine göre Theriaque'ın 
terkibini buradan da bulabiliriz. Ancak nedense Dr. Hüseyin Sab
ri Bey de 58 drogun ismini vermektedir ki bunlara gene tere
menti, bal ve şarap eklersek Tiryak'ın formülündeki maddeler 
61'e ~ükselir. 
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Tiryak memleketimizde o kadar yayılmıştır ki Evliya Çelebi 
bile bundan bahseder; hatta atasözlerine dahi girmiştir: 

«Venedik'ten Tiryak gelinceye kadar Mısır'da adamı yılan 

öldürür.» 
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Lakonia 
M. ö. VI yüzyıla ait bir mezar taşı ve eczacılık çalışmaları 

(Janus dergisi 1, 1964) 
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Güneş İlahı - Apollon 
Eskülap'ın babası 

(Roma, Musee Gicilia) 

Esculape'ın hocalarından 
Aşil 

Bir yaralı askere pansuman yaparken 



Eskülap Heykeli 
(Berlin Müzesi) 

EsküJap Heykeli 
(Roma Eski Eserler Müzesi) 
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Hipokrat'ın çalıştı~ı Kos Asklepyonu 
(Les Grands Figure.s, Reconstitutions de Th. Meyer - Steineg) 

Bergama Asklepyonu 
(Restorasyondan sonra) 
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Atina t:Jniversitesi IDpokrat Heykeli 

On iki adalardan istanköy'de Hipokrat devrinden kalına 
ve onun adıyla anılan çınar 

(Halen 21 direkle ayakta durabilen bu yaşlı ağacın yüksekliği 
35 metre, gövdesinin kalınlığı 12 metre, dallarının kapladığı alan 

312 metre kare, öğle vakti yaptığı gölgelik ise 1200 metre karedir.) 
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Erasistrate 
M. ö. 300 yılları bir Grec hekim - eczacısı 

(Bir XVIII yüzyıl gravürü ) 
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Manisa Hafza Suttan Darüşşifası (1537 > 

İlk Başhekimi. ve Mesir Atma Geleneğinin 
Türkb·e'tle Kurucusu 

MERKEZ EFE TDİ 
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Manisa'da Mesir Töreni ve Sultan Camii 
111 



ROMA'DA ECZACILIK 

Diğer antik uygarlıklarda olduğu gibi Roma'da da başlangıç
ta tababet ve eczacılık ayni kişi tarafından yapılır ve tamamen 
ampirik metodlara dayanırdı. Bir hastası olan ya geleneklerin 
öğrettiği tedavi metotlarından faydalanır veya hastasını umumi 
meydanlara koyarak gelip geçenlerin fikrini alır, veyahut da her 
alanda olduğu gibi bu alanda da bilgili sandığı idarecilerin tec
rübelerinden faydalanmak isterdi. Bunun içindir ki Roma 'nın 
büyük asker ve siyaset adamı olan Katan gerektiğinde hekimlik 
de yaparmış. Katon'un oğlunun öğretimi için yazdıgı meşhur 

ansiklopedik eserde bu sebeple askerlik, hitabet ve ziraat kadar 
tababet ve eczacılığa da yer verilmiştir. Fakat zamanla Cumhu
riyet, Roma'da hekimliği bir disiplin altına almıştır. Buna gö
re hekim-eczacı olacaklar, belediyenin teklifiyle bir hekimler ku
rulunda imtihan verdikten sonra bu ünvanı alabileceklerdi. o 
çağlarda Romalı hekim-eczacılar dört sınıfa ayrılırdı: 

1 - Sarayda 
2 - Beledi hizmetlerde 
3 - Jimnazlarda veya Vesta mabedlerinde çalışan hekim-ec

zacılar 

4 - Halk hekim-eczacıları, yani serbest olarak çalışanlar. 

Roma tababet ve eczacılığında başlangıçta Asyalı bir kavim 
olması kuvvetle tahmin edilen Etrüskler'in çok tesiri olmuştur. 
Roma'nın meşhur sıcak su hamamları bunların yadigarıdır. 

Dinleri, tanrıları, tıbbi doktrinleri ve hatta hastalıkların teş
hisinde kurban keserek, bu kurbanların barsakları veya karaci
ğerleriyle fala bakmak gibi adetler dolayısiyle Etrüsklerin de eski 
Mezopotamya'nın tesirinde olduğu söylenebilir. 

Görülüyor ki diğer kadim milletlerde olduğu gibi eski Ro
ma'da da çok kere hekim ve eczacı aynı insandL Ancak Roma 
bilhassa devlet idaresine, yani hukuk ve askerliğe fazlasiyle ö-
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nem verdiği için hekimlik ve eczacılık Roma'da pek gelişememiş
tir. Bu sebeple M. Ö. III. yüzyılda Etrüsk tababet ve eczacılığı ya
vaş yavaş önemini yitirirken eski Yunan tababet ve eczacılığının 
ve bilhassa İskenderiye Ekolünün bu alanda Roma'ya Mkim ol
duğunu görüyoruz. Tababet ve eczacılığın önemli bir halk hiz
meti olması dolayısı ile bir müddet sonra Roma'nın Yunanlı he
kim ve eczacıları kendi ülkelerine çekm~k zorunda kaldığını ve 
hatta bu maksatla Sezar (M. ö ( 59 ~ devrinde kanunlarında 
dahi değişiklik yaptığını görürüz. -

Malümdur ki Roma halkı üç sınıftan ibaretti: 

ı - Patricien'ler - Hemşehriler 

Roma asıllı hür insanlar ki her hakka sahiptiler. 
2 - Pleb'ler 

Roma asıllı olmayan hür insanlar ki ancak bazı hakla
ra sahiptiler. 

3 - Esirler 
Hiçbir hakları yoktu. Giyimleri bile hür insanlardan 
farklı idi. 

İşte bu yerleşmiş toplumsal geleneklere rağmen Sezar zama
nında Grek hekimlerini Roma'ya çekebilmek için onlara da 
Patricien - Hemşehrilik hakkı tanınmıştı. 

Kaynaklar: Eski Roma'dan bugüne kalan pekçok kaynak 
vardır ve onlardan öğrendiğimize göre o çağlarda Roma'da tıpkı 
bugünkü gibi sivil ve askeri resmi hekimlerin yanında, açtıkları 
dükkanda - muayenehanede özel olarak çalışan, serbest hekim
ler de vardı ki bunlardan bir kısmı kendilerini sadece ilaç hazır
lama ya vermişlerdi, pek hasta bakmazlardı. 

Pharmaceutae, Pharmacapei veya Pharmakeis denen bu gi
bi hekim ve eczacıların çalıştıkları yerlere de Taberna Medica 
denirdi. 

Her hekim hastasına vereceği ilacı şahsen kendisi veya yar
dımcıları ile beraber hazırladığına göre Pharmakeis'ler daha 
fazla terkipleri kendilerince malum, gizli ilaçlar bir nevi Specia
alite'ler hazırlarlardı ki bu müstahzarlar ancak hekimlere satı
lır, hastalara verilmezdi. Hastalar bu gibi ilaçları ancak bu ka
nalla elde edebilirlerdi. 
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O çağlarda hazırlanan bu müstahzarlar arasında bilhassa 
Mithridaticum ve Theriaque gibi ünlü antidotaire'ler de vardı. 

Hekim ve eczacılar bu gibi müstahzarlar için gerekli ilkel 
maddeleri iki kaynaktan sağlarlardı: 

ı - Kökçüler - Rhizotomes veya Herba?ii: 

Özel olarak yetiştirilmiş taze veya kurutulmuş ve ter
biye edilmiş tıbbi bitkileri satarlardı. 

2 - Pigmentarii veya Seplasiarii: 

Tekil olarak Pigmentorius veya Seplasiarius denen bu 
gibi şahıslar ise uzak diyarlardan gelen her türlü drogları satar
lardı. 

Zamanla bilhassa başkentin bir sokağında toplanan bu gibi 
dükkanların mahiyeti ve çalışmaları hakkında Pompei harabele
rinde bulunan benzeri bir dükkan bizi yeteri kadar aydınlatmak
tadır. Biliyoruz ki devlet bu gibi satış yerlerini daima kontrol et
mekte idi. Hatta M. ö. 81 yılında çıkan bir kanunla bunlar hak
kında ceza hükümleri dahi konmuştu. 

3 - İşte Roma'da asırlarca bilhassa Calinos devrinde M. S. 
II. yüzyılda eczacılık bu merkezde idi. Ancak zamanla bazı drog 
satıcıları da hekimler gibi bazı müstahzarlar hazırlayarak hal
ka satışa başlamışlardır ki bunlara da Aktar - Pharmacopole 
denirdi; bunlardan dükkan tutup çalışanlara Sellularii, gezginle
rine de Circulatore ismi verilmiştir. 

M. S. VI. yüzyıldan itibaren hekimler yavaş yavaş ilaç ha
zırlamayı bu gibi aktarlara bıraktılar ve bu ayrılık asırlar sonra, 
belki de ancak XIII. yüzyılda Avrupa'da kesin bir hal aldı. Bu 
sebeple günümüzdeki eczacıların babası hekimler kadar bu ak
tarlar ve sonradan manastırlarda beliren apoteker'lerdir. 

Roma hekimliği ve eczacılığında P. Dioscorides ve Galen -
Calinos başta gelen iki isimdir. Celse, Andromaq_ue l'Ancien ve 
Pline l'Ancien gibi isimler ise önem itibariyle bunları takip eder
ler ki şimdi biraz da bu ünlü hekim-eczacıların hal tercümeleri
ni vereceğiz : 

Pedanius Dioscorides (M. S. I. yüzyıl): 
Kilikya (Adana) civarında Anazarbeus (Anazarba =-Ayn Zer

bi) de doğmuş Anadolulu bir Grek hekimi ve eczacısıdır. İsken-
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deriye ve Atina'da hekimlik ve eczacılık öğrendikten sonra Ro
ma'ya geçerek İmparator Neron (M. S. 54 - 68) ve Vespasien (M. 
S. 69 - 79) in ordularında asker hekim-eczacı olarak çalışmıştır. 
Bu sebeple çok seyahat etmiş ve topladığı pek zengin ve çeşitli 

drogları inceleyerek o meşhur farmakolojik eserini yazmıştır. 

XVI. yüzyıla kadar önemini muhafaza eden bu eserin aslı Grek
çe olup zamanla birçok dillere ve bilhassa Arapça ve Latinceye 
çevrilmiştir. Resimli, resimsiz pek çok nüshaları vardır. Arapça 
tercümeleri Kitab al-Haşayiş, Latince tercümeleri de M,ateria 
Medica ismini taşır. Bilhassa Latince tercümeleri pekçok olup 
bir kısmı eserin aslına sadık kalarak yapılan tercümelerdir. Ba
zıları da haşiye - dip notları ile donatılarak yapılmıştır. İşte P. A. 
Mattioli'nin XVI. yüzyılda yaptığı Aditio Princeps of Dioscorides 
isimli çevirisi bu sonuncuya güzel bir örnektir ( 1) . 

Materia Medica'da birinci bahiste pek çoğu Tiryak'da da 
kullanılan, aromatik tıbbi nebatlar kaydedildikten sonra müley
yin olarak Aloes ve Scammonee, safra söktürmek için yine Scam
monee, tenyalarda Hellebore veya Scammonee ile karıştırılmış 

Fougee kullanılması tavsiye edilmekte ve bundan sonra da bazı 
tıbbi nebatıarın yağları (Zeytin yağı, Hind yağı, Defne yağı, Ba
dem yağı, Jusquiame yağı, Gül yağı ve Mersin yağı), çeşitli bal
samlar ve bilhassa halen kullanılan Styrax balsamı ile, gülyağı 

ile baldan yapılan ve ülserlerde kullanılan güllü balsam ve saire 
verilmektedir. 

Dioscorides cerrahi müdahalelerde her ne kadar uyutucu ola
rak Mandragore'u kullanırsa da afyonu da bilmektedir. Filhaki
ka Opium'u bugünkü manada ilaç olarak hazırlayan ilk hekim 
Dioscorides'tir. Afyon önceleri haşhaşı suda kaynatıp balla ka
rıştırarak hazırlanırdı. Fakat bilahare bunun tehlikeli olduğu 
anlaşıldığından Dioscorides afyon usaresini kullanmağa başla

mıştır. Ağrıları dindirmek veya uyutmak için bundan bir mer
cimek tanesi miktarında kullanılırdı. Fakat iyi doze edilemedi
ğinden bazan bu da tehlikeli ve öldürücü olurdu. Böylece uzun 
asırlar birçok ilaçlarda ve bilhassa tiryaklarda bol bol kullanılan 
bu tehlikeli ilacın kullanılması ancak XVII. asırda, bilhassa Sy
denham'dan (1624 - 1689) sonra, kontrol altına alınmıştır. 

İkinci bahiste çeşitli hayvani droglar verilmektedir. Baş ağ
rısı ve yarım baş ağrısına karşı başa Torpedo balığı konması 
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«elektro şok», akrep sokmasına karşı pişmiş akrep, dispnelerde 
kurutulmuş tilki akciğeri, sar'ada eşek karaciğeri, kuduza karşı 
kurutulmuş köpek karaciğeri, vereme karşı süt bilhassa insan 
sütü, göz hastalıklarında safra kullanılması ilfilı... gibi, üÇÜncü, 
cü, dördüncü bahislerde kökler, yapraklar, usareler, beşinci ba
histe de şarap ve madeni (Arsenik, kükürt, oxide de zinc, borax, 
altın, nitre ve tartre gibi) droglar yer almıştır. Altıncı ve yedin
ci bahislerde ise zehirli hayvan ısırmalarından bahsedilmektedir. 
Mamafih devri için bu kadar mükemmel olan Materia Medica'da 
dahi el'an bir takım kıymetli taşlara bazı tıbbi tesirler atfedilmek
te; mesela Pierre Judaique (2) antilitiyazik - taş düşürücü, gök
yakut (saphir) astrenjan - kurutucu ve antiseptik, akik (jaspe) 
dogumu kolaylaştırıcı olarak verilmektedir. 

Lakin bu kadar çeşitli maddelerin bu kadar değişik tesirle
rine işaret edebilmesi Dioscorides'in dikkat ve değerine büyük bir 
delildir. 

Celse - Celsus - Aulus Comelius Celsius (M. S. 3 - 64) : 

Latin aslından olup asil Cornelius ailesine mensuptur. Ve
rona'da doğmuştur. Kendisi bir hekim-eczacı değildir. Belki bir 
berber-cerrahtır. Buna rağmen tababet ve eczacılık tarihinde 
önemli bir yeri vadır. Buna sebep de 25 - 35 yıllarında yazdığı 
De re Medicina isimli ansiklopedik eserdir. Güzel bir Latince 
ile yazdığı bu değerli derlemede Celse Felsefe, askeri sevk-ü ida
re, ziraat, kanun, tababet ve eczacılık gibi değişik konulara yer 
vermiştir. Ancak bu geniş ansiklopedik eserin bugün sadece se
kiz cildi biliniyor. 

Latince olması sebebiyle uzun müddet zamanının ilim dün
yasına ve bu arada Yunan hekim-eczacılara meçhul kalan bu ese
ri ilk olarak Papa V. Nicholas - Nikola (1397 - 1455) bulmuş ve 
böylece yazma 1478 de Floransa'da basılmıştır. 1756 da da J. 
Grieve tarafından İngilizceye çevrilmiştir. Son zamanlarda ise · 
W. G. Spencer tarafından Latince - İngilizce, faksimile - tıpkı 
basım olarak yayınlanmıştır. 

Bilinen 8 cildin ilk ikisi ziraat ve gıdalardan ve diğer altısı 

da tababet ve ilaçlardan bahseder. Bu son ciltler ve bilhassa ön
söz zamanının tıbbi bilgileri daha doğrusu Yunan tababet ve 
eczacılığı hakkında değerli bir kaynaktır. 

- 116-



1., 11. Cildlerde bir Romalı için çok önemli olan bir konuya 
yani yemek içmeğe yer verilmiştir. 

111. Cild hummalardan, 

IV. Cild baştan ayağa iç hastalıklardan bahseder. 

V. Cild ilaçlardan ve pansumanlardan bahseder. Eczacılık 

için çok önemli olan bu ciltte ilaçlar kan durdurucu, iştah veri
ci, hazmettirici, yumuşatıcı - söktürücü, yakıcı, yara temizleyi
ci ilah olarak ayrılmaktadır ve bu arada çeşitli yakılar - plas
terler, zamk, küherçile, safran, susam gibi ilaçlardan söz edi
lir. Ayrıca Dioscorides'te olduğu gibi ağrı kesici - analjezik olar 
rak mandragore ve haşhaş verilir. 

VI. Cild beş duyu ve zührevi hastalıklardan, 

VlI, VllI. Cildler de cerrahiden bahseder. 

Andromaque l'Ancien (M. S. ı. yüzyıl): 

Oğlu genç Andromaque'dan ayırmak için kendisine eski-an
cien Andromaque demişlerdir. İmparator N eron (M. S. 54 - 68) un 
hekim ve eczacısıdır. Söylentilere göre Theriaque'ın terkibine en
gerek eti, afyon ve ada soğanı ilave eden odur. Gene rivayete 
göre 7 4 drog ihtiva eden Theriaca Andromachi'yi bil'ahare şiir
leriyle de meşhur etmiştir. Mamafih Tiryak sonradan Calinos ta
rafından daha da geliştirilmiştir. 

Pline l'Ancien (M. S. 23 - 79): 

italya'da Côme'da doğmuş, önce askerliğe sonra da ilme he
ves etmiş ve nihayet Vezüv'ün o meşhur patlaması sırasında il
mi incelemelerde bulunurken Pompei'de ölmüştür. 

Yeğeni Genç Pline (M. S. 62 - 113) den ayırmak için ken
disine eski - ancien Pline demişlerdir. Biolog olup hekim değil
dir. Bir çok eser yazmışsa da hepsi kayıptır. Ancak bir tanesi 
ele geçmiş ve Pline'i ebedileştinneye yetmiştir. O da 2000 kadar 
ana kaynağa müracaatla yazdığı ve 37 ciltlik büyük bir ansiklo
pedik eser olan Tabiat Tarihi - Histoire Naturelle'dir. Bil'ahare 
bunun tıbbi kısımları özetlenerek Medicina Plinii - Pline Taba
beti yazılmıştır. Bu eserde Antikçağın diğer bilgileri kadar ta
babet ve eczacılığa da yer verdiğinden Eski Pline'den Tıp ve Ec
zacılık tarihinde söz ediyoruz. 
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Mesel§. onun katarakt ameliyatından evvel göze Angallis 
isimli bir otun usaresinin damlatıldığını söylemesi üzerinedir ki 
Belladon'un gözbebeğine olan tesiri incelenmiştir. 

Galien (M. S. 130 - 201) : 

İslamlar arasında Calinos ismile meşhurdur. Aslen bir Ana
dolu çocuğu olup Bergamalı zengin bir mimarın oğludur. İlk 
hocası babasıdır. Sonra Bergama'ya gelerek değişik öğretmen
lerden felsefe, matematik ve tıp öğrenmiştir. Lakin tababete 
duyduğu yakın ilgi dolayısiyle 12 sene kadar yakın şarkın İzmir, 
Korent, İskenderiye gibi büyük merkezlerini dolaşarak bu alan
daki bilgisini daha da arttırmıştır. 

Nihayet 28 yaşında Bergama'ya dönerek gladyatörlerin he
kimi olmuştur. Dört sene sonra Roma'ya giderek orada yerleş
miş, uzak diyarlardan getirdiği droglar ve tıbbi bilgisi sayesin
de İmparator Marc Aurele Antonius (161 - 180) ve oğlu zama
nında saray hekimi ve eczacısı olmuştur. Nihayet 192 yılında 
tekrar doğduğu yere dönmüştür ki bir ara imparatorun kendisi
ne hediye ettiği bir madalyonda aynen şöyle yazılıdır : 

Antonius Rom. imp. 
Galeno Med. İmp. 
(Romalıların İmparatoru Antonius'tan, 
Hekimlerin İmparatoru Calinos'a) 

Calinos 70 yaşlarında iken vefat ederek Bergama 'de gömül
müştür. 

Çeşitli dallarda ve bu arada farmakoloji sahasında 50 kadar 
eser yazmıştır ki Charles V. Daremberg (1817 - 1872) bunları 

bir külliyat - corpus (3) halinde toplayıp Fransızcaya çevirmiş

tir. Mamafih eserleri asırlardanberi Süryanice, Arapça dahil pek 
çok dillere çevrilmiştir. XVII. asra yani, W. Harvey (1578 - 1657) e 
kadar yayınları ile tababet dünyasına tam manasiyle hükme
den Calinos pratjk tababet kadar ilmi çalışmalarıyla da ün sal
mıştır. Bugünkü ilmi tababet ve eczacılığı Hipokrat kadar ona 
da borçluyuz. Galenik gibi eczacılığın önemli bir dalı el'an onun 
ismini taşır. 

Calinos tıbbı, ana hatlarıyla Hipokrat'ın Bünye veya 4 Hılt
Humor Nazariyesi (Humorale Pathologie) yerine Dış Etkenler 
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Nazariyesine dayanır. Her ne kadar o da Hipokrat gibi nabız ve 
idrar muayenelerine önem verir, tedavide rejim ve fizyoterapiden 
faydalanırsa da aralarında büyük ayrılıklar vardır. Bu sebeple 
«Hyppocrate dit oui, Galien dit non» sözü yani «Hipokrat'ın e
vet dediğine Calinos hayır der» pek meşhurdur. 

Bunun gibi Hipokrat «Similia Similibus Curantur - Benzeri 
Benzerle Tedavi)) yoluna gittiği halde Calinos «Contraria Con
traris Curantur - Zıddı Zıdla Tedavin cihetine gitmiştir. Hatta 
daha da ileri giderek Cnide ve İskenderiye Ekolünün polyphar
macie'sini benimsemiş ve bu maksatla çeşitli preparatlar hazır
lamıştır ki bu gibi müstahzarlara el'an Galenique Preparate de
nir. Mamafih bu da onun droglar hakkındaki kuvvetli bilgisinin 
bir delilidir. Nasıl ki Tiryak da Antikçağda son olarak onun elin
de gelişmiştir. 

Calinos Tiryak kadar pürgatif Picra ve Hiera'sı ile de meş

hurdur. 

Picra'nın ananevi formulü şu idi: 100 gram aloes, 6 şar 
gram tarçın, sümbülü rumi başağı (Epi de nard), dağ abanozu 
(Baumier), sakız (Mastic), cabaret, safran. Calinos daha sade 
olarak şöyle yazardı: Aloes 90 gram, safran 5 gram. 

Hiera'mn terkibi de şöyle idi : 2 gram ebucehil karpuzu içi, 
10 ar gram agaric (kırmızı mantar), germandree luisante, 8 er 
gram çavşır otu özü (suc d'opoponax) ile sagapene, 5 er gram 
maydanoz, dişi zeravend (aristoloche ronde), beyaz biber, 4 er 
gram tarçın, sümbülü rumi başağı, myrrh, safran, germandree, 
blanc de neige ve hepsini birbirine karıştıracak kadar bal. 

Hiera'nın günlük dozu 1/ 3 gram olup ballı su, bal veya ti
sane içinde verilirdi. 

Calinos'un ölümünden sonra Roma'da hıristiyanlığın yayıl

ması süratlenmiş, katoliklik ve ortodoksluk gibi mezhepler be
lirmiş ve böylece başlıyan dini ve siyasi kavgalar ilmin gelişme
sini durdurmuştur. Hatta Roma ve Bizans'a yerleşmiş Yunan he
kim-eczacıları vatanlarına dönmüşlerdir. Bu sebepledir ki Cali
nos'tan sonra Roma'da tababet ve eczacılık çok zayıflamış ve Ro
malı yazarlar ancak Grek eserlerinden tercümeler yapmakla ye
tinmişlerdir. 
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Calinos'tan sonra gittikçe gerileyen Roma tababet ve ecza
cılığı Bizans devrinde daha da gerilemiştir. 

Bin senelik Bizans tarihinde ancak Oribase, Aetius, Paule 
d'Egine gibi birkaç hekim-eczacı sayabiliriz. 

Oribasius - Onöase (M. S. IV. yüzyıl): 
Bergama'lıdır. İskenderiye'de Tıp okumuştur. Saray hekim

eczacılığı yapmış ve bilhassa İmparator Julien'e intisap etmiş
tir. 70 ciltlik bir ansiklopedi yazdığı ve bunun 10 cildinin taba
bet ve eczacılık ile ilgili olduğu söylenir. 

Bil'ahare bir özetini de yaptığı bu eserinde Oribase Calinos'un 
fikirlerine bir çok yenilikler eklemiştir. 

Büyük İslam hekim-eczacısı Ebu Reyhan Biruni'nin Kitap 
al-Saydala'sının önsözünden öğrendiğimize göre Oribase'ın ay
rıca ilAçlarla ilgili başka bir eseri daha vardır. 

Paule d'Egine (625 - 690): 
İslamların Folus dediği bu zatın hal tercümesi, hatta. yaşa

dığı asır oldukça karanlıktır. V, VI veya VII. yüzyılda yaşadığı 
söylenir. Oribase gibi o da İskenderiye'de yetişmiştir. Bir he
kim-eczacı olduğu kadar devrinin ünlü bir cerrahıdır. Ona izA
f e edilen 7 eser vardır: 

1 - Hijiyen ve Sağlığın Korunması 
2 - Hummalar - Ateşli Hastalıklar 

3 - Hastalılkarın Tavsifi 
4 - Harici Hastalıkların İncelenmesi 
5 - Yaralar, ısırıklar ila.h ... 
6 - Cerrahi 
7 - Tedavi 
Oribase'ın cerrahi eseri İsla.m dünyasında büyük bir önem 

kazanmış ve IX. yüzyılda değerli mütercim Huneyn bin İshak 
tarafından Arapçaya çevrilmişti. 

X. Yüzyılın büyük İslam cerrahlarından Ebul Kasım Zeh
ravi de meşhur Ettasrif eserini yazarken bu çeviriden faydalan
mıştı. 

Folus'un bu ye'd.i eseri 1847 de İngilizceye çevrilerek Londra'
da Sydenham Society tarafından yayınlanmıştır. 

(1) Bu tercümenin ash İstanbul 'dan gitme Grekçe, resimli ve minyatür
lü bir nüshadır ki Avusturya İmparatoru'nun Kanuni Sultan Süley
man nezdindeki sefiri Busbecq'in tavsiyesiyle İmparator tarafından 

-120 -



satın alınmıştı. Bu hususta Busbecq aynen şöyle demektedir (Türk 
Mektupları, Hüseyin Cahit Yalçın Tercümesi, Sahife: 301) : 

«İstanbul'da koca bir hazine bıraktım. Bu, Dioscorides'in bir ese
ridir. Gayet eskidir, majüskül harflerle yazılmıştır. İçinde nebatat re
simleri ile, eğer yanılmıyorsam, bazı «Cratevas» parçaları ve kuşlar 
hakkında küçük bir eser de vardır. Kitap, Ham on isminde bir Ya
hu dinin oğluna aittir. Hamon hayatında Süleyman'ın doktoru idi. Ki
tabı satın alacaktım. Fakat fiatı beni korkuttu. Yüz düka altınından 
bahsedildi. Buna benim kesemden ziyade İmparatorun kesesi daya
nabilir. İmparatoru, bu kadar muhterem bir muharriri böyle bir esa
retten kurtarmak için teşvik etmekten geri durmayacağım. Eser es
kiliği hasebile gayet perişan bir haldedir. Kurtlar yemiştir. Sokağa 

atılsa kimse zahmet edip de almaz.» 

Pietro Andrea Mattioli, Pierre Andre Mathiole veya Matthiolus 
da denen Mattioli bu tercümesini Dioscorides'in eserini haşiyelerle 

zenginleştirerek yapmıştı. Çevirinin ilk cildi 1554, ikincisi de 1558 de 
Venedik'te basılmıştır. 

(2) Eskiden Filistin'de bulunan bazı deniz hayvanatı fosillerine bu isim 
verilirdi. 

(3) Oeuvres Anatomiques, Physiologiques et Medicales de Galien, 2 Vol. 
1854 - 56. 
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Dioscorides'in Materia Medica'sından bir yaprak. 
V. yüzyıla ait bir nüsha. 

(Dr. Laignel Lavastine, Histoire General de la Mectecine, de la 
Pharrnacie. Paris 1936) 
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Pline l' Ancien 
(23 - 79) 

Antonius Musa 
M. 1. Yüzyıl 

Bir Roma'lı Hekim - Eczacı 
(Vatican Müzesi ) 



Calinos 
(130 - 201) 

(Garp kaynaklarına göre) 

Aetius 
M. . VI. Yüzyıl 

Bizanslı bir be.kim - eczacı 

(Merhum ressam Mürteza Elker'in hediyesi) 



İLİMLER TARİHİNDE MADDE YAPISI VE ANTİKÇAGDA 
«DÖRT UNSUR VE AHLAT - HUMORS TEORİSİ» 

İlahi varlığın görüntüsü olan ilk madde evrende olduğu gi
bi esir ( 4) şeklinde ya belirsiz ve gayrı muayyen bir cisim, ve 
yahut da birdenbire üç buud iktisab ederek yıldızlardaki şeklini 
almıştır ki bu sonuncu görüntüye arzımız da tanık olmuştur. Bu 
son anlamıyla evren ve dünya çapındaki madde yapısına giden 
düşünceler tarihin ilk uygarlıklarında dahi görülür. Mesela tari
hin en eski medeniyetlerinden Mezopotamya'da bilhassa Sümer
liler ruh ve beden ikiliğine inanırlardı ki buna animisme diyo
ruz. Aynı inanç eski Mısır, İran ve Beni İsrail milletlerinde de 
görülür. 

Eski Hind'de madde; taprak, hava, su, ateş ve esır olarak 
ayrılıyor ve insan vücudundaki sıvılar da bunlara karşılık alını
yordu. 

Eski Çin'de de beş ana madde kabul ediliyor ve bunların 
tahta, ateş, toprak, maden ve su olduğuna hatta bu maddelerden 
her birinin bir gezegeni meydana getirdiğine inanılıyordu. Na
sıl ki İslamlar da altın, gümüş, demir, cıva, kalay, kurşun ve ba
kır gibi 7 madenden her birinin, o zamanlar bilinen 7 gezegen
den birine ait olduğunu iddia ederlerdi. 

Yalnız şurası kayda değer ki Çinliler bu maddelerin birbiri
ni doğurabileceğine de inanıyorlardı ki bu müphem de olsa evo
lutionisme'in ilk tohumudur. 

Bu husustaki sistematik düşünce ise ancak eski Yunan'la 
başlar ve üç devre ayrılır: 

1 - Yunan filozofları devresi : Bu devirde düşünürler tabi
at laboratuvarında geçen olayları ve deneyleri ancak bir seyirci, 
bir gözlemci olarak izleyebilmişlerdir. Yani deney ve gözlemi sa
dece değerlendirmekle yetinmişlerdir. Fakat bu esnada yalnız 

hayal gücü, mantık, düşünce ve sezi - inuition'a dayanmışlar-

-125 -



dır. Mamafih maddenin birliği, transmutation ve evolution gibi 
fikirler üzerinde durabilmeleri Yunan düşüncesinin değerine en
açık delillerdir. Denebilir ki Yunan felsefe ekolünün babası olan 
Fisagors - Pythagoras (M. ö. 580 - 498) modern matematiğin te
melini teşkil eden adetler nazariyesini kurarken dört unsur ve 
ahlat yani beden sıvıları teorisinin de temelini atıyordu ki ona 
göre ilk madde şu 4 elementten ibaretti: Ateş, Hava, Toprak, 
su (5). 

Mamafih Yunan bu hususta daha fazla tevhide, tek madde
ye gidiyordu. Mesela Ege Tıp Okulu'nun kurucusu olan Thales 
(M. Ö. 624 - 585) e göre herşey sudan hayat bulmuştur. Bu ba
kımdan İslamın herşey sudan hayat bulur (Vecealna min el mae 
kül-li şey'in hay) ayet-i kerimesi ayrı bir değer taşır. Gene Ege 
Tıp Okulu'ndan olan Efesli Heraclite (M. ö. 576 - 480) e göre ise 
ilk madde, tek prensip ateşti. Anaximene (öl. M. ö. 480) ise tek 
prensip olarak havayı alıyordu. Yani ona göre bütün cisimler 
havanın yoğunlaşması ile vücut buluyordu. 25 Asır evvel hava
nın bir karışım olduğunu bilmek mümkün olmadığına göre A
naximene'in bu fikriyle XIX. asırda bütün cisimler hidrojenin · 
yoğunlaşmasiyle meydana gelir, diyen İngiliz kimyageri Pront'un 
fikirleri arasında hiçbir fark yoktur, denebilir. 

Gene M. Ö. V. yüzyılda yaşamış olan Empedocles ise bu tek 
prensip, tek madde yerine tıpkı Fisagor gibi dört madde kabul 
etmiştir: Toprak, su, ateş, hava. Mamafih ona göre de asıl un
sur sudur, ve herşey suyun değişmesiyle meydana geldiği gibi, 
bu dört unsur da terkiplerini mütemadiyen değiştirirler. Böyle
ce gene vahdet - tek varlık fikrine dönebilen Empedocles aynı 

zamanda evolution - gelişim fikrinin de müjdecisi oluyor. 

Asırlar boyunca insan düşüncesine hükmeden Aristo (M. ö. 
384 - 322) ya göre madde mantıki ve fizi,ki olarak ikiye ayrılır. 
Fiziki madde de semavi - göksel ve dünyevi - yersel madde olarak 
tekrar ikiye ayrılır. Semavi maddelerin doğuşunda Aristo'nun 
kabul ettiği dört vasıf rol oynar. Sıcak, soğuk, yaş ve kuru. Bun
ların birleşme nisbetlerine göre dört unsur toprak, hava, ateş 

ve su gibi yersel maddeler meydana gelir. 

2 - Simyagerler devri: Bu çağ düşünürleri; tabiattaki 
olayları izlemekten fazla bizzat tecrübe yapmışlar ve bilhassa 
tecrübe yapanlar deney şartlarına etkili olma yolunda gayretler 

-126-



sarfetmişlerdir. Amaçları Yunan'da nazari kalan mutation ve 
evolution fikirlerinin tatbikatını, daha doğrusu maddenin bir
birine dönüşümünü sağlamak ve altın elde etmek idi. 

3 - Modern devre ise Francis Bacan {1561 - 1626) un ge
tirdiği felsefi düşünüş ile başlar ve matematik çalışmalara, bil
hassa kritik metoda dayanır. 

Görülüyor ki bu üç devrenin temelin~ teşkil eden Yunan dü
şüncesi İslam filozofları vasıtasiyle Rönesans Avrupa'sına mal 
olmuş, yani Paracelsus'lara, Copernicus'lara kadar yaşamıştır. 

Copernicus {1473 - 1543) devrine kadar evrensel bir önemi 
olan İskenderiyeli astronomi ve coğrafya bilgini Batlamyus (C. 
Ptolemee) {M. ö. III. yüzyıl) un evren sistemine göre yeryüzü 
alemin ortasında hareketsiz durmakta ve onu da sıra ile diğer 

yıldızlar kuşatmakta idi ki bunlardan yeryüzüne en yakın olanı 
Ay olduğu için Dünya'ya {Ay altı - Sublunaire alem) de denirdi. 

Ay ile Yeryüzü arasında da sıra ile ateş, hava, su ve toprak 
tabakaları vardı ki işte bunlara da Anasır-ı Erbaa - 4 Unsur de
nirdi. Bu dört unsura İslam alimleri Erkan, Anasır, Ümmühat, 
Heyula gibi isimler de verirlerdi. Makrokozmoz yani evreni teş
kil eden bu dört unsura karşılık, mikrokozmoz yani insanda da 
yenilen, içilen nesnelerden hasıl olan 4 hılt veya sıvı bulunurdu. 

İşte ilk olarak Fisagor'un söylediği bu dört unsurdan mül
hem olan Hippocrate Unsurların Muvazenesi veya Bünye Teori
sini kurarken insan bedeninde bu unsurlara karşılık olarak dört 
hılt - sıvı olduğunu söylemiştir: Kan (Blood), balgam (Phlegm), 
sevda veya kara safra ( Melancholy), sarı safra (Choler) ki bun
ların her birinin özellikleri farklı idi : 

Bedeni dolaşan kan : Akıcı ve sıcak 
Beyinde saklanan balgam: Akıcı ve soğuk 
Dalak ve midede saklanan kara safra : Kuru ve soğuk 
Karaciğerde saklanan sarı safra : Kuru ve sıcak idi. 
İşte yediğimiz içtiğimiz gıdalar bu dört maddeye dönüşür

dü ki eskilerin inancına göre, ilkbahar kanı, yaz safrayı, sonba
har sevdayı, kış da balgamı harekete getirirdi. Hastalık ve sağ

lık bunlar arasındaki denge bozukluğuna bağlı olduğu gibi mi
zaçlar (temperements) da bunların nisbetine bağlı idi. Böylece 
demevı, safravı, melankolik gibi tipler de ayrılmış oluyordu. İş
te mevsimlere ve bünyeye göre beden sıvılarının terkiplerinin 
değişmesi dolayısiyle eskiler zaman zaman kan aldırmak lüıu-
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munu duyarlardı ki bu da bazı şartlarda olurdu. Tecrübeli olan
ların söylediklerine göre: «Her ayın başından 15 ine varınca kan 
almak, pek lüzum olmadıkça hatadır ve nice illetlerin meydana 
çıkmasına sebep olur. 16 sından 28 ine varınca iyidir. Hastalık
lar geçer. Mesela 16 ıncı gün etseler uyuz ve çıban iyi olur. 17 n
ci gün etseler kişi bir yıla değin hasta olmıya. 18 inci gün etse
ler inme sancısından emin olur. 20 nci gün etseler başta olan il
letleri defeder. 21 inci gün etseler ciğer ve yürek ağrısını giderir. 
22 nci gün etseler ağız kokusunu giderir. 23 üncü gün etseler ka
rında su toplanmasını giderir. 24 üncü gün etseler uzuvlara kuv
vet verir. 25 inci gün etseler zihni açar, unutkanlığı giderir. 26 n
cı gün etseler felç marazından emin ol ur. 27 nci gün etseler iç 
sıkıntısını giderir. 28 inci gün etseler bedene kuvvet getirir. 29 un
cu gün etseler pek fenadır, çekinmelidir. Otuzda dahi haca.met 
böyledir, ihmfil olunmaya.» 

Ahlat teorisi Calinos'a kadar takriben yedi asır hüküm sür
dü ki onun bu husustaki görüşünü şöylece şematize edebiliriz: 

Öfkeli Sıcak Kanlı 

Kuru 

Melönkolik 

Sıcak 

Galen' ın 
Humoral Hastalıklar 

ve 
Bünye Seması 

Soğuk 

Akıcı-Yas 



4 Unsurdaki sıcaklık, soğukluk, kuruluk, yaşlık gibi özellik
ler droglarda da var, kabul edilirdi. Herhangi bir drogda 1 özel
lik varsa ona basit, birden fazla özellik varsa ona da kompoze 
drog denirdi. Ancak evvelce de söylediğimiz gibi, Calinos Hum.o
ral patoloji veya Bünye Nazariyesine karşı olmuş ve Dış Etken
ler Teorisini kurmuştur. Buna göre vücutta hastalık yapan se
bepler bedene hariçten gelir. Sonra XVI. yüzyılda Rönesans, mo
dern fizyoloji ve biyokimyanın gelişmesiyle, Calinos'a büyük bir 
darbe vurdu ise de XIX. yüzyıl ortalarında Pasteur'un gelmesi ve 
bakteriyolojinin doğuşu ile Calinos ve dış etkenler nazariyesi ye
niden itibar kazandı. 

XX. Asır başlarında ise hormonların keşfi ve muafiyet fik
rinin gelişmesi ile bünye yeniden önem kazandı ve Neohyppocra
tisme tekrar revaç buldu. Böylece bünye ve dış etkenler teorileri 
arasında bir denge oldu. Yani bir tez ve antitez devresinden son
ra tababet bir senteze gitti ki bunun temeli ta Anasır-ı Erbaa 
teorisine dayanır. 

( 4) Maddenin gözle görünmeyen ilk şekli. 
(5) Berkem, Doç. Dr . .Ali Rıza: Modern Atomistiğe Başlangıç, İst. 1944 
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TABABET VE ECZACILIKTA YILAN SEMBOLÜ 

ti! 
Evvelce söylediğimiz gibi Mezopotamya'da şehirlerin her bi-

rinin bir totemi, bir ilahı vardı ki, bir hayvanla temsil edilirdi. 
Bunun gibi tanrılar da çok kere birer hayvanla sembolize edilmiş
ti. Mesela Mezopotamya'nın en eski şehirlerinden olan Uruk'un 
sembolü iki geyik arasında kanat açmış, arslan başlı bir kartal 
idi. Bunun gibi M. ö. XXV. yüzyılda tanrı Ningişzida'nın da sem
bolü bir bastona sarılı çifte yılan idi, ve sonra Mezopotamya'da 
bizzat yılan da tanrılaşmış ve bütün hekimliğin remzi olmuştu. 

Aynı zamanda yılan tarihin en eski efsanelerinden biri olan 
ve Sümer'in mitolojik kahramanı Gılgamış'a yöneltilen efsane
de de yer alır. Filhakika bu inanışa göre yılan Gılgamış'ın bü-' 
yük güçlüklerle bulduğu hayat otunu yediği içindir ki, sık sık 

deri değiştirir ve gençleşirdi. 

Tanrılar ve şehirlerin böylece hayvanlarla sembolize edil
mesi Sümerler gibi diğer eski medeniyetlerde Etiler, Mısırlılar, 
İskitler ve Yunan'da da gelenek halindedir. Mesela eski Mısır'da 
baş ilah Oziris adına yapılmış olan tapınaklardan en büyüğü 
Teb şehrindedir. İşte bu şehrin de sembolü veya totemi yılan 
idi ki, binlerce sene önceki Teb ismi ile bugünkü Tıp kelimesi a
rasındaki benzerlik hakikaten ilgi çekicidir. 

Baştanrı Oziris ile tanrıça İzis'in oğlu olan Toth veya Horus, 
yani Şafak İlahı eski Mısır'da sağlık tanrısı olarak tanınırdı. 
Bir ara onun da sembolü Leylek idi ve unutmamalı ki, leylek 
bazı sağlık konularında bizlere de rehberlik etmiştir. Mesela in
sanlar lavmanı leylekten öğrenmişlerdir. 

İskit Ana Tanrıçası Tabiti de yarı insan, yarı yılan şeklin
de düşünülürdü. 

Eski Beni İsrail'de ise bazı hastalıklara, bilhassa ruh bozuk
luklarına sebep olan şeytan, yılan şeklinde sembolize edilirdi. 
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Eski Yunan da diğer eski milletler gibi çok tanrılı bir tabi
at dinine sahipti. Panteon'u, tanrılar evini, süsleyen erkekli ka
dınlı tanrılardan pek çoğu sağlık ile ilgili idi ve zamanla Eskü
la p bu sağlık tanrılarının başına geçmişti. Yılan eski Yunan'da 
da Eskülap'ın sembolüdür. Buna ilaveten bazı heykellerde bir 
tas, ilacın, bazen de bir horoz, uyanıklığın remzi olarak gene Es
küla p' a eşlik ederler. 

Yılanın böylece hekimlik sembolü haline gelmesinde etinin 
ilaç olarak kullanılması kadar, gözünü hiç kırpmadan bakması 
yani dikkatli olması, birini sokmadan evvel bir nebze düşünme
si, yani tedbirli bulunması ve nihayet sık sık deri değiştirmesi de 
amildir. Yılanın deri değiştirmesi, ayrıca, evvelce de işaret edildi
ği gibi, gençliğe, daha doğrusu, hekimin bilgisini daima yenile
mesi lüzumuna işarettir. O halde Eskülap'ın elindeki asanın rem
zettiği ihtiyarlık yaşlarına da gelse, hatta beli bile bükülse, he
kim bilgi itibariyle daima genç ve taze olacaktır. 

Yılan alameti buralardan şarka ve garba uzanmış ve farklı 
gelişmeler göstermiştir. Mesela Hind'de, Yakınşark'ta ve bil
hassa İran çevresinde bazı dinlerde bilhassa Mazdeenler arasın
da yılanın önemli bir yeri vardı. Filhakika buralarda gökler tan -
rısını, güneşi, aslan, tabiat veya yer tanrısını ise yılan semboli
ze ederdi. 

Orta Asya Türkleri arasında da yılanın ve bilhassa çifte yı
lanın mutluluk sembolü olduğu söylenir. Bu sebepledir ki, hü-
kümdar armalarında, mabetlerin üzerlerinde ve sağlık müesse
selerinin kapılarında çifte yılan resmedilirdi. Orta Asya'dan ko-
pup göçen Türkler bu sembolü muhtelif yerlere ve bu arada A
nadolu'ya da getirmişlerdir. Bunun içindir ki, mesela Erzurum'-
da Selçuklular devrinde yapılan bir camiin, ancak ayakta kala
bilen, minaresini süsleyen armada iki yılanın varlığını görüyo
ruz. Gene Anadolu şehirlerini süsleyen Selçuk hastanelerinin bir
çoklarının kapılarında taşa oyulmuş çifte yılan alameti vardır. 

Hatta buralardaki halk bu yılanların bazı hastalıklara iyi gel
diği inancı ile asırlarca bu taşlan kazıyıp tozlarını içtikleri için
dir ki, bu çifte yılan alametlerinden pek çoğu bugün belirsiz bir 
hale gelmiştir. 

İşte Selçukluların hatıraları olan çifte yılan 1938 denberi 
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memleketimizde hekimlik sembolü olarak tıp mensuplarının ro
zetlerinde yer almıştır. Eczacıların, diş hekimlerinin ve veteri
nerlerin rozetlerinde de bundan farklı olmakla beraber gene yı

lan vardır. 
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Bir Mezopotamya kandili ve yılan 
(Atlas of Mesopotamia; Martin A. Beek 1962 Amsterdam) 

Çankırı Darüşşifasma ait yılan - ejder motifli taş 
(Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver arşivindeki fotoğraftan) 
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İskit Tanrıçası Ta biti ve Yılan Alameti 
(Taner Tarlan, İskitler'de dini inanç ve adetler; 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi Mart 1969) 

- 1<~34 -



Ortaçağ'da Eczacı ık 





İSLAM UYGARLIGINA GENEL BİR BAKIŞ 

Giriş : M. 622 yılında bir çöller dünyasında, Arap Yarıma
dasında doğan İslamiyet bir taraftan 715 de Asya'nın. Şarkına, 
t<i ~in Seddi'ne kadar uzanırken, diğer taraftan 732 yılında Av
ruıja'nın en batısına, İspanya'da Poitier'ye kadar uzanıyordu. 
Yani o zamanki medeniyet dünyasının üçte birini hükmü altına 
almıştı ki bu arada İran ve Roma gibi eski ve köklü uygarlıklar 
ela kısmen İslamların eline geçmişti. Bu öyle bir mucizedir "l$i 
litarihte ender görülür. 

İşte İslam tababet ve eczacılığı böyle bir medeniyetin, yani 
İslam düşüncesinin bir dalıdır. Onun içindir ki asıl konumuza 
geçmeden, bu düşüncenin kimlerin gayretiyle geliştiğini ve özel
liğini belirtmek yerinde olur. 

İslam düşüncesi geniş İsldm dünyasında yaşıyan Türk, İran
lı, Süryani, Pakistanlı, Hindli, Çinli ve Endonezyalı gibi bir çok 
milletlerin malıdır. Ancak ümmetçi bir din olan isldmiyetin te
siriyle bu milletler uzun asırlar kendi milliyetlerinden asla bah
setmemişler, hatta Arapçayı Şarkın ortak bilim dili ve Far_sçayı 
da kısmen edebiyat dili olarak benimsemişlerdir. 

Halbuki kendi milliyetlerini hiçbir zaman unutmayan Arap
lar kendilerinden hariç bütün Müslümanlara Mevfili veya Acem 
( 1) demişlerdir. 

Görülüyor ki bir ümmetin malı olan İslam uygarlığı yazılı 
ifadesini doğunun müşterek ilim dili olan Arapça'da bulduğu 
içindir k~ yakın zamanlara kadar bir çok garplı ilim adamların
ca Arap damgasını yemiştir. Halbuki hakikatte bu uygarlığa 
Arap diliyle medeniyet veya İslam Uygarlığı demek gereklidir. 

Nasıl ki bir zamanlar Hıristiyan dünyasının ilim dili, mu.
kaddes kitaba bağlı olarak, Latince olduğu gibi edebiyat dili de 
Yunanca idi. Bu sebeple çeşitli milletlere mensup ilim adamları, 
mesel~ İngiliz Newton, Alman Leibnitz, Hollandalı Spinoza uzun 
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asırlar eserlerini Latince yazdıkları halde asla milliyetlerini kay
betmemişlerdir. 

Yukarda da açıklandığı gibi son bir asırdır Acem terimi Av
rupalı'larca yeni bir manada, İranlı (Persan) anlamında, kul
lanıldığı için büyük İslam medeniyeti bu sefer de Arap ve İran'ın 
malı olmuş oluyor_. 

Halbuki tarihen de sabittir ki diğer İslam kavimlerinin bil
hassa Arapların, enerjisinin tükendiği X. miltid asrındanberi 
Türk bu medeniyetin bayraktarlığını yapmakta idi, ve XIII. yüz
yıldan itibaren Türkçe İslam dünyasında üçüncü dil olarak yer 
almıştı. Bunun en açık belgesi Balkanlardan Afganistan'a, Hi
caz'a, Mısır'a kadar uzanan geniş bir dünyada Türkçenin el'an 
rahat bir anlaşma vasıtası olmasıdır. 

Kısacası İslam uygarlığı ve düşüncesi şu ve bu milletin de
ğil bir milletler topluluğunun malıdır. Bu noktayı açıkladıktan 
sonra şimdi de İslam uygarlığının, İslam düşüncesinin özelliğini 
belirtmek isteriz. 

Çin'den Endülüs'e, İspanya'ya kadar uzanan geniş bir sa
hada Elen, Arap, İran, Türk, Hind, Çin gibi çeşitli milletlerin 
medeniyetlerinin karma bir meyvası, bir apojesi olarak gelişen 
İsl8m düşüncesi başlangıçta hür bir düşünce olarak gelişmiştir. 

Filhakika Abbasiler, Harzemşahlar, Gazneliler, Selçuklular 
gibi bir çok İslam devletlerinin önderlik ettiği bu çağlarda İs
lam dünyasında müsbet ilim zihniyeti yani deney ve gözlm ha
kim olduğu gibi teknik bakımdan da İslam medeniyeti çağının 
diğer uygarlıklarına nazaran çok üstündü ve bu memleketlerde 
hürriyet öylesine yaygındı ki değil ilmi konular hatta din so
runları bile münakaşa edilebiliyordu. Demek ki İslam düşüncesi
ne hakim olan ilk unsur, ilk mesele hürriyettir. Halbuki Antik Yu
nan' da bu mesele varlık, modern insan için ise bilgidir. 

o halde İslamda başlangıçta, garplı anlamında skolastik 
yoktur. Lakin hür {slam düşüncesinin de zamanla skolastik, ka
pal,ı bir durum al,dığı, yani çevresiyle temasını keserek kendi içi
ne kapandığını görüyoruz. Bu çağda İsldm düşüncesi artık hür
riyetin getirdiği bir yenilikler, buluşlar serisi olmaktan çıkmış, 
eskinin tekrarından ve tasnifinden ibaret kalmıştır. Bu iki dev
re arasında tam bir hudut çizilemezse de bu ikinci devrede, ya-
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ni skolastisizmin doğuşunda ekonomik sebeplerin rol oynadığı 
muhakkaktır. 

Halbuki bu esnada garbın ekonomik yapısı gittikçe geliş
mektedir. Filhakika Avrupa artık uzak şarktaki ticaret sitele
riyle olan bağlarını Asya'nın klasik ve uzun kervan yollarından 
kurtarmış, yeni yeni deniz yolları açılmıştır. Haçlı seferleri de 
Avrupa'nın medeni ve ekonomik gücünü arttırmakta büyük bir 
etken olmuştur. İşte sosyal sınıfların ve yeni devlet şekillerinin 
doğması ve milliyet duygularının uyanması hep bu ekonomik ge
lişme sonucudur. 

Milliyetçilik şuuru İslam dünyasında bilhassa yakın şarkta 
çok geç doğmuştur. Bu bilince varan her İslam milleti tarihi 
köklere sahip olmak amacıyla İslam medeniyetinin Razi, İbn 
Sina, Farabi, Biruni gibi şöhretlerine sahip çıkmak sevdasında
dır. Mamafih bu gibi iddialar önceleri garpta da olmuştur. Me
sela Almanların Albertus Magnus terimi ile, Franızların Al
bert le Grand sözü bunun en güzel bir örneğidir (2). 

(1) Mevali, azadlı köleler anlamınadır. Halbuki Müslüman ümmeti ıçın

de, Türkler gibi, hiçbir kılıç gücü olmadan İslamiyeti kabul edenler 
de vardı. Bu sebeple onlara mevali denemez. Esir düşmediler ki 
azadlı köle olsunlar. 

Filhakika Türk - Arap ilişkileri ilk olarak VII. yüzyılda Arar -
lara mağlup olan Sasani Hükümdarı Yezdicird'in Batı Türk Hakanı 
Tolu Han'a sığınmasiyle başlar. 

Tolu Han Kendi askeriyle Yezdicird'i tekrar tahtına oturtmak 
üzere sefere çıkarken Çinlilerin teşvikiyle ülkesinde isyan çıkınca 
geri dönmüştür. Böylece Türk - Arap askeri ilişkileri durmuş fakat 
ticari ve kültürel ilişkiler sür'atle gelişmiştir. Bu sebeple 715'te Ku
teybe komutasındaki Arap orduları Semerkant ve Buhara üzerinden 
Çin seddine doğru ilerlerken Türlerin pek çoğu esasen Müslüman 
idiler. 

Talas nehri kenarlarında Arap Ordusunun Çinlilere galebe çal
masında en büyük amil ise Çin ordusundaki Türklerin Müslümanlar 
tarafına geçmesidir. 

Acem kelimesine gelince, o çağlarda Araptan gayri - non Arabe ve
ya yabancı - etranger anlamına gelirken geçen yüzyılda Persan - İ
ranlı manasına kullanılmağa başlanmıştır. 

Nasıl ki İslavlar da dillerini anlamadıkları Avusturya Almanla
rına Nemse demişlerdir. Türkler ise dilini anlamadıkları kimseye 
Tat derlerdi. O halde Tat-er Tatar, dili anlaşılmayan, dilsiz kişi an
lamına gelir. 

Bundan da anlaşılır ki tarihin derinliklerinde Türkler ve Tatar-
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lar iki ayrı kavimdi. Ancak Cengiz İmparatorluğudur ki Türklerle 
Tatarları karıştırmış, kardeş etmiştir (Bak. Türkler - Moğollar, Ne
cip Asım). 

Bunun gibi yabancı kelimesinin Türkçeye Japon kelimesiyle gir
diği söylenir: Japan - Japancı - Yabancı. 

Buna mukabil eski İran bahsinde görüldüğü üzere Büyük Türk 
anavatanına alem olan Turan ismi de ilk olarak İran'da çıkmıştır. 
Filhakika İranlılara, bahusus Zend'e göre Turan yabancıların, İran'ın 
düşmanlarının oturduğu yerdir. 

(Bak. Turan isminin menşei ve saha-i şümulü, M. Şemsettin 

- Günaltay) 
Bir rivayete göre de Turan - duran, göçmeyen Türk'ün ilidir. 

(2) Ülken, Hilmi Ziya: İslam Düşüncesi, İstanbul 1946 
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İSLAMLARDA ECZACILIK 

İslam tababet ve eczacılığının temeli Arap Yarımadası'ndaki 
folklorik tababet ile Kur'an-ı Kerim ve Hadisler (3) deki sağlık 

hususatına dayanır. Ancak çok kısa bir sürede o günkü uygar
lık dünyasının üçte birine hakim olan İslamların buralarda ya
şayan milletlerin medeniyetleri kadar tababet ve eczacılığından 

da müteessir olmamaları mümkün değildi. Bu sebepledir ki İs
lam tababet ve eczac'ılığı Eski Mezopotamya, Orta Asya, Eski Mı
sır, Eski Çin, Eski Hind, Eski İran, Roma ve bilhassa Eski Yu
nan'dan çok şey almıştır. Bu hususta da Nasturi'lerin (4) ve 
Cond-i Şapur - Gondichapour (5) Tıp Okulu'nun rolü büyük
tür. Mamafih İslamlar da Tıp, Kimya ve Eczacılık bakımından 
bugünkü ilme büyük katkılarda bulunmuşlardır ki bu arada Ca
bir b. Hayyan - Geber (M. S. VIII. yüzyıl), Ebubekir Zekeriya Ra
zi-Rhazes (854 - 932), Ebu Hanife Dinaverı - Dinaweri (895-992) 
Ebulkasım Zehravı - Abulcasis (936 - 1013), Ebu Reyhan Biru
ni - Albiruni (973 - 1048), İbn Sina - Avicenne (980 - 1037), İbn 
Cülcül - İbn Dscholdschol (X, XI. yüzyıl), İbn Vefid - İbn W a
fid - Aben Guefit (997 - 1074), İbn Zühr - Avenzoar (1094 - 1162), 
İbn Rüşd - Averroes (1162 - 1198), İbn Baytar - Elbeithar (1197 -
1248) gibi ilim adamları büyük rol oynamışlardır. 

Bu arada günümüzdeki anlamı ile müstakil bir satış yeri ola
rak ilk eczane Halife Mansur (754 - 775) zamanında, 754 yılın
da Bağdat'ta açılmıştır (6). Kısa zamanda devlet kontrolüne 
alınan bu gibi kuruluşlar İslam dünyasında o kadar süratle ge
lişmiştir ki sekiz asır sonra, XVI. yüzyılda yalnız Fas şehrinde 
150 eczane vardı. 

İşte bütün bu bilimsel gelişmelerde temel kültür olarak en 
önemli rolü oynayan Eski Yunan bilimi bilhassa tababet ve ec
zacılık Yakın Şarka Nasturiler ve Cond-i Şapur Ekolü ile girmiş
tir. 

NasturUer ve Cond-i Şapur Ekolü: II. Milad asrına kadar il-
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mi olduğu kadar dini üstünlüğünü de muhafaza eden İskende
riye Ekolü bir asır sonra bu üstünlüğü yavaş yavaş Antakya - An
tioche'a kaptırıyordu. Filhakika Antakyalı Rahip Lucien'in tes
lise karşı yaptığı hücumları formüle eden İskenderiyeli Rahip 
Arius «İsa Allahın oğlu değildir, onun tarafından yaratılmıştır.» 
deyince İskenderiye Metropolidi Alexandre, Arius'ü ve onun gibi 
düşünenleri aforoz etmişti. 

Bizans İmparatoru Büyük Konstantin bu anlaşmazlığı gi
deremeyince M. 325 de İznik - Nicee'de dini bir konsil - meclis 
topladı, hatta kendisi bizzat başkanlık etti. Buna rağmen iki ta
raf bir anlaşmaya varamadı. Ancak daha hazırlıklı gelen kato
Iikler duruma hakim oldular. Neticede imparator Arianiste'leri 
evvela hapsetmek, sonra da sürmek zorunda kaldı. Mamafih bir 
müddet sonra tamamen affetti. Böylece Hıristiyanlık garbda her 
ne kadar eski inançlarını muhafaza edebilmiş ise de şarkta da
ha doğrusu yakın şarkta Arianisme gittikçe yayılmağa başlamış
tır. Hatta IV. yüzyılda Adana civarında Rahip Theodore da : 

«Hazreti Meryem'in Allahın değil bir insan olan Hazreti İsa'
nın validesi» olduğunu söylemiştir. 

Bu sebeple Theodore'un yetiştirmelerinden olan Rahip Nas
torius M. 428 de İstanbul patriği olduğu zaman orthodox kilise
sini bu görüşleri kabule zorladı. Fakat Papa Celestine ile İsken
deriye Metropolidi Cyril'in mukavemeti ve teşvikleriyle Bizans'
ta yer yer isyanlar başgösterdi. Hatta Nastorius, Papa tarafın
dan aforoz edildi. İmparator II. Theodose katoliklerin bu dav
ranışlarını pek önemsememekle beraber M. 431 de Efes'te yeni 
bir dini konsil topladı. Fakat bu toplantıda da, katolikler çok 
hazırlıklı geldiklerinden, Nastorius İstanbul Patrikliğinden azle
dilerek evvela Antakya'ya, oradan da Trablusgarb'a sürüldü. 
Her ne kadar 451 de imparator kendisini affettiyse de Nastorius 
bu haberi ancak ölüm halinde iken alabildi. 

Mamafih Nasturilik yakın doğuda bilhassa şarki Anadolu, 
Suriye ve Irak'ta çok yayılmıştı. Edessa (Urfa) en önemli bir 
merkezi olmuştu. Bu sebeple İmparator Zenon 489 da bunlara 
karşı bir imha siyaseti takip etti. Edessa Okulu kapatıldı. Öğ
retmen ve öğrencileri Bizans'tan sürüldü. Çoğunlukla İran'a 
göçen Nasturiler orada iyi karşılandılar. Böylece evvela. Nusay
bin'e yerleşmiş iken 498 den sonra Medayn'e geçtiler ve nihayet 
Cenubi iran'da Hozistan eyaletinde Cond-i Şapur - Gondicha
pour Ekolü kuruldu. Filhakika son Yunan felsefe okulları olan 
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Atina ve İskenderiye Okulları da I. Jüstinyen'in (527 - 567) dar
besine uğrayıp kapatılınca oradaki ilim adamları da buraya gel
diklerinden Cond-i Şapur M. VI. asırdan sonra bilhassa İran hü
kümdarı Nuşirevan-ı Adil (531 - 579) in yardımiyle, şarkm en 
kuvvetli bir ekolü oldu. Daha doğrusu bu ekol Hind, Çin, İran 
gibi şark kültürleriyle Kadim Yunan kültürünün bağdaşmasına 
yol açtı. Devrin bir çok meşhurları hatta peygamberimiz ile çağ
daş olan büyük İslam hekimi Hares b. Kalede dahi bu mektep
te yetişmiştir. 

Bu ekol mensupları ilim dili olarak eski Sümerlerin daha 
doğrusu Asurilerin yadigarı olan Süryani - Syriac dilini aldıkla
rından bir çok Yunan eserlerini bu dile çevirdiler. 

Buradan bütün Asya'ya yayılan Nasturilere Asya'daki ilk 
Hıristiyan misyonerleri diyebiliriz. 

İslam Tercüme Ekolü: 

Cond-i Şapur Ekolünün İslam dünyasına en büyük hizmeti 
İslam Tercüme Ekolüne öncülük etmesidir. Bunda da II. Abbasi 
Halifesi Mansur (754 - 775) un bir hastalığı amil olmuştur. Ha 
lifeyi tedavi etmek üzere çağrılan ve Cond-i Şapur Tıp Ekolünün 
başı (dekanı) olan Corci b. Buhtiyeşu (Georgios b. Bocht-Icho) 
(7) halife iyileştikten sonra da saray hekimi olarak Bağdat'ta 

alıkonulmuştur. İşte Eski Yunan'a ait bir çok ilim eserini Arap
çaya çeviren bu zattır. Torunu Cebrail b. Buhtiyeşu (Öl. 830) da 
Halife Harun el-Reşid (786 - 809) in hekimi olup dedesinin yo
lunda devam etmiştir. Mamafih İslam tercüme okulunda Arap
lardan fazla Nasturiler, İranlı, Yahudi ve Yakubi hekimler, Me
cusiler hatta Sabiiler gibi puta tapanlar da hizmet görmüşlerdir. 
Böylece daha Emeviler devrinde Şam'da yapılan dağınık tercü
me işi bir düzene girmiştir. 

Neticede Ortaçağ'da Antik Yunan uygarlığını yaşatan İs
kenderiye Ekolünün devamJ. olan Cond-i Şapur'u Bağdat, Buhara, 
Semerkand, Endülüs gibi İslam okulları takip etmiştir. Bir gö
rüşe göre Cond-i Şapur'daki Maristan - Hastanedir ki İslam Okul
larına ve nihayet umumiyetle İslam Medrese ve hastanelerine 
mimarlık alanında örnek olmuştur. Değerli san'at tarihçimiz 
Sayın Emel Esin'e göre ise İslam mimarisine bu bakımdan Biha
ralar - Budha tapınakları örnek olmuştur. Filhakika bir dörtgen 
şeklinde olan bu tapınağın ortasında bir sanctum - türbe veya 
heykel, dört çevresinde de revaklar, sütunlar üstüne oturtulmuş 
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kubbeli binalar vardır. Bir köşede ise kütüphane yer almıştır. 
Görülüyor ki İslam uygarlığının ve bu arada tababet ve ec

zacılığının gelişmesinde İslam tercüme ekolünün büyük rolü ol
muştur. Filhakika 762 de yeni başkenti, Bagdat'ı kuran Halife 
Mansur bu tercüme işine de fazlasiyle önem vermiştir. Hatta. bu 
maksatla Bizans imparatorundan dahi eserler istetmiştir. To
runlarından Harun el-Reşid ise bu işe daha fazla önem vermiş 
ve devrin değerli alimlerinden İbn Masaveyh - Yahya b. Masa
veyh - Johannes Mesue Senior (777 - 837) ün başkanlığında bir 
tercüme heyeti kurmuştur. Bu çalışmalar iki asır kadar sürmüş
tür. Bu sayede geiişen Arap ilminin en önce beliren dalı Tıp ve 
Eczacılıktır. 

Tercüme alanında isim yapanlar bilhassa İbn Masaveyh, El 
Kindi (8), Huneyn b. İshak - Johannitius (809 - 873) ile Bahti
şu - Buhtiyeşu - (Bakhtichua-Bocht.,ichô), Sabit b. Kurra ve 
Zahrun aileleri ile Harranlı putperestler yani Sabii - Sabien'ler
dir. Bu arada Hipokrat'ın, Aristo'nun, Eflatun'un, Calinos'un 
bir çok eserleri Arapçaya çevrilmiştir ki eczacılık alanında bil
hassa Dioscorides'in Materia Medica'sı söylenmege değer. Bu 
önemli eser Arapçaya müteaddit kereler çevrilmiştir (9): 

ı - İlk ve en meşhur tercümesi M. IX. asır başlarında Ceb
rail bin Buhtuyeşu tarafından Grekçe aslından Süryani diline 
yapılan tercümedir. 

2 - Gene M. IX. asır sonlarında ve X. Abbasi halifesi Mü
tevekkil (847 - 861) zamanında Materia Medica Grekçe aslından 
faydalanılarak Arapçaya çevrilmiştir. Stephanos veya Etienne 
diye tanınan Stefan b. Bazil'in yaptığı bu tercüme İslftm tercü · 
me ok~lı;.nun büyüklerinden Huneyn b. İshak tarafından da tas
hih ve ikmal edildiği için en güvenilir bir tercüme olmuştur. Ha
len bir nüshası Paris'te Milli Kütüphane'dedir (Suppl. no. 1067). 
Endülüs yolu ile Londra, Leiden, Bologne gibi diğer meşhur Av
rupa kütüphanelerine de yayılan bu tercüme hakkında değerli 
tıp tarihçisi L. Leclerc (Journal Asiatique Jan. 1867) de bir in
celeme yazısı yayınlamıştır. 

3 - İslam fileminde Materia Medica'nın 3. tercümesi X. a
sırda Halife Nasır Abdurrahman Ill zamanında (913 - 961) En
dülüs'te, İspanya'da yapılmıştır. 

Filhakika 337 / 948 de Bizans imparatoru Konstantin VII ta-
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rafından kendisine sunulan diğer hediyeler arasında resimli bir 
kitap, Grekçe bir Materia Medica, Abdurrahman III ün dikkati
ni çekmişti. O tarihlerde Endülüs'te eski Grekçeyi bilen kimse 
bulunmadığından Halifenin ricası üzerine gene Konstantin VII 
tarafından Kurtuba'ya gönderilen Rahip Nikola (Nicolaos), sa
ray hekimlerinin de yardımıyla 340/ 951 de bu eseri Yunanca as
lından Latinceye çevirmiştir. 

4 - Materia Medica'nın 4. tercümesi Süryani dilinden Arap
çaya yapılan bir çeviri olup M. Xll. asırda Artukoğullarından 

Diyarbakır Meliki Kutluğ Bey (10) zamanındadır. Tercümeye 
ilk olarak Malatyalı Ebu Salim başlamışsa da çeviri Kutluğ Bey'in 
huzurunda bir ilim heyeti tarafından incelenerek hatalı görül
müş ve bu sebeple Mihran b. Mansur b. Mihran tarafından ye
niden çevrilmiştir ki bunun bitim tarihi Cemaziyelahır 560/ 1165 
dir. Bu tercüme de Prof. Süheyl Ünver'in işaret ettiği gibi bil'a
hare ismini bilmediğimiz başka bir mütercim tarafından Emir 
Salar b. Rüstem namına Farsçaya çevrilmiştir ki bu Arapça ve 
Farsça tercümelerin her ikisi de evvela Ayasofya Kütüphanesi 
3704 numarada, sonra da Topkapı Ahmed III Kütüphanesi'nde 
2147 numarada kayda geçirilmiştir. Halen üç cildi Ayasofya, bir 
cildi de Topkapı Ahmet III Kütüphanesi'ndedir. Topkapı'daki 

nüshada başta on sahife kadar Mihran bin Mansur'un yazdığı 

bir önsözden sonra varak 11 b den 203 b ye kadar Materia Medi
ca metni gelmektedir. Bu güzel nüsha Mihran bin Mansur'un 
yaptığı tercümenin aslından Şaban 866/1462 de Ali-i İhtiyar bin 
Hüseyin Horasani tarafından kopye edilmiştir. Arapçası resim
sizdir. Fakat aynı cilt içindeki Farsça tercümesi resimlidir ki bu 
Farsça tercümenin diğer bir nüshası da Meşhed Kütüphanesi 'n
de mevcuttur. Bizce Arapça nesih ve Farsça talik yazının her 
ikisi de bir elden çıkmış gibidir (Bak. Topkapı Ahmed III. 2147). 
Bu sebeple Arapça müstensihi Ali-i İhtiyar bin Horasani ile Fars
ça müstensihi Ali b. Şerif al-Hüseyn'in aynı şahıs olması ve Fars
ça kısmın da mütercimi bulunması mümkündür. Bu kitabın re
simlerinden bir tanesi o asırlarda bir şark eczanesini canlandır
ması sebebiyle Eczacılık Tarihi bakımından ayrıca değer taşır. 

Materia Medica'nın devri için çok üstün olan değerini be
lirtmek ve bilhassa Dioscorides hakkındaki hükmünü bildirmek 
için İslamın büyük ilim adamı Biruni (973 - 1048) Kitab al-Say
dala eserinin önsözünde aynen şöyle demektedir: 

«Eğer Ziskorides - Dioscorides bugün tarafımızda yani İs-
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lam aleminde bulunmuş ve bizim dağlar ve kırlarımızda biten 
otları görmüş olsaydı bunların hepsindeki kuvvet ve hasiyyetleri 
tetkik ile meydana çıkarır ve bunların hepsinin birer ilaç oldukla
rı anlaşılırdı.>> 

Görülüyor ki müslüman hekimler ve bu arada Türkler, Ma
teria Medica ve genellikle farmakolojiye tıbbın diğer dallarına 

nazaran daha fazla önem vermişlerdir. Bunun sebebi de malum 
olduğu üzere Hazret-i Muhammed'in torunlarından Caf er-i Sa
dık (708 - 765) in Yatroşimi - Jatrochimie ile şahsen meşgul ol
duğu yolundaki söylentilerdir. 

İşte bunun içindir ki XVIII. yüzyılda Türkler de La.tince 
tercümelerinden faydalanarak bu eseri Kitab al-Nebat ismiyle 
kendi dillerine çevirmişlerdir. 

Tercüme Ekolünün tesiriyledir ki zamanla Araplar da te'
lif eserler vermeğe başlamışlardır. Bu eserlerin yazarlarını ise 
ilk yazarlar ve büyük yazarlar olarak ikiye ayırabiliriz. 

İLK YAZARLAR: 
CABİR (Geber) : 
Künyesi Ebu Musa Cabir b. Hayyan'dır. Tusi, Kufi veya Su

fi gibi lakapları da vardır. Hayat hikayesi, hatta kişiliği çok 
müphemdir. En kuvvetli söylenti VIII. yüzyıl sonlariyle IX. yüz
yıl başında, Horasan'da Tus şehrinde doğduğu, Irak'ta Küfe'de 
yaşadığı ve bir eczacının oğlu olduğudur. Küfe'de meşhur bir 
Simya laboratuvarı kurduğu da söylenir. 

Devrinde Simya alanında büyük bir ün yapmıştır. Zayıf bir 
ihtimalle Hazret-i Muhammed'in torunu Cafer-i Sadık'ın öğren
cisidir. Ortaçağ Avrupası'nda büyük bir şöhreti vardır. 

Kendisine ve talebelerine atfedilen yüzlerce Arapça ve La
tince eser hakkında en doğru bilgi X. yüzyılda İbn Nedim'in Ki
tab al-Fihrist'inde vardır. 

Ona izafe edilen dört ciltlik bir Külliyat - Corpus varsa da 
çok sonra derlendiği muhakkaktır (11). Cabir Simyaya bir çok 
yenilikler getirdiği gibi İslam eczacılığının da babası sayılır. 

ALİ b. İSA '(IX. Yüzyıl): 
Bağdatlı hıristiyan bir hekim olup Kehhal - Göz hastalıkları 

uzmanıdır. Bu alanda yazdığı Tezkeret al- Kehhalin (12) eseriy
le meşhurdur. Bu konuda şarkta yazılan ilk eser olan bu yaz
ma Calinos'un eserlerinden ve Huneyn b. İshak'ın tercümelerin
den faydalanılarak meydana getirilmiştir. 
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Eserin birinci kısmında göz anatomisi ve fizyopatolojisi e
rildikten sonra ikinci ve üçüncü kısımlarında da gözün dışında
ki ve içindeki hastalıklarla tedavileri verilmekte ve bir çok drog
lardan bahsedilmektedir. 

Bu eser Liber Memorialis Ophtalmicorum ismiyle Latinceye 
çevrilmiştir (13). 

ALİ b. RABBAN - TABERİ (IX. Yüzyıl): 
Aslen Musevidir. Hazer'in güneyinde Taberistan'da doğdu

ğu için Taberi lakabını almıştır. 
Halife Mütevekkil (847 - 861) devrinde İslamiyeti kabul et

miştir. Tıp ve Felsefede üstattır. Dört mühim eser yazmıştır. 

Bunlardan biri olan Firdevs al-Hikme 850 de Mütevekki adına 
yazılmış olup Tababet ve Eczacılık bakımından çok önemlidir (14). 

Eski Hind ve Yunan kaynaklarından faydalanarak yazılan 
bu eser uzun zaman değerini muhafaza etmiştir. Dr. Muham
med Zubeyr Sıddık! tarafından hazırlanan mukayeseli bir Arap
ça nüshası 1928 de Berlin'de basılmıştır (15). Fransızca bir çe
virisi de vardır. Yedi bahis üzerine tertiplenmiş olan eserin diğer 
kısımları her ne kadar umumi tababete ait ise de 6. kısmı drog
lara ve toksikolojiye aittir. 

MECUSİ ALİ b. ABBAS (Haly Abbas, al-Magusi) 
(? - 384/994) : 
Aslen Horasan'lı oimakla beraber dedeleri ateşe tapanlardan 

olD}akla Mecusi lakabını almıştır. 
Devrinin değerli bir hekim-eczacısı olup Buveyhoğullarmdan 

Adüd al-Devle Deylemi (949 - 983) nin sarayında görevli idi. 
unun adına Arapça olarak yazdığı Kamil al-Sınaat al-Tıb

biye veya kısaca Meliki (16) denen eser devri için çok değerlidir. 
XI. yüzyılda Constantin d'Africain (1020 - 1087) tarafından 

Libcr Regius ismiyle Latinceye çevrilmiş ve Razi'nin El-Hd.vi'si, 
İbn Sina Kanunu gibi XIII. yüzyıla kadar şarkta ve garpta kla
sik bir Tıp kitabı olarak elde gezmiştir. XIV. Yüzyılda da Tercü
me-i Kamil al-Sınaa ismiyle Türkçeye çevrilmiştir. 

Osmanlı tababeti, farmakolojik eserler bölümünde inceledi
ğimiz bu çeviride de görüleceği üzere eser iki cilt olup birinci cilt 
nazari, ikinci cilt pratik tababete aittir ve bu arada pek çok ba
sit ve kompoze drogdan bahsedilmektedir. 

Latince çevirileri 1492 de Venedik'de, 1523 de de Hollanda'
da Leiden'de basılmıştır. 1294/1877 de Kahire'de Arapça olarak 

- 147 -



basıldığı gibi kısmen Almanca ve Fransızcaya da çevrilmiştir. 

Tıp ve eczacılık bakımından çok önemli bir eserdir. 

BÜYÜK YAZARLAR : 
EBU BEKİR MUHAMMED b. ZEKERİYA RAZİ - Razes 
(854 - 932): 

Türkistan'da Rey'de doğduğu için Razi diye ün salmıştır. 
Doğduğu çağlarda Rey her ne kadar baştan başa Türkler'in otur
duğu bir şehir ise de bugün İran topraklarındadır. Devrin moda
sına uyarak eserlerini hep Arapça yazmıştır. Bu sebeple İranlı
lar ve Araplar onu kendilerinden sayarlar. İslam dünyasının en 
büyük Hekim-eczacı ve filozoflarındandır. Ayrıca Matematik ve 
Astronomi ile de uğraşmıştır. Yunan Tıbbı ve bilhassa Calinos'un 
eserleri üzerindeki bilgisiyle Calinos-u Arap diye ün yapmıştır. 

Denebilir ki Hipokrat ile doğan ilmi tababet ve eczacılığı 7 
asır sonra Calinos yeniden canlandırmış, fakat Calinos'un dağı
nık eserlerini Razi kendi ana eserlerinde toplamış ve nihayet 
İbn Sina da bilhassa Kanun eseriyle ilmi tababeti sistematize ve 
klasifiye etmiştir. 

Razi sergüzeştli geçen bir gençlikten sonra kendini ilme ver
miş ve devrin modasına uyarak ansiklopedik bir alim olmuş ya
ni zamanının bütün bilgilerini elde etmiştir. Böylece Kimya - Al
chimie, Matematik ve Astronomi - Astroloji ile meşgul olduktan 
sonra 30 yaşlarında Felsefe ve Tıbba başlamıştır. Tabiatiyle bu 
arada eczacılığı da öğrenmiştir. 

Razi bu ilim aşkı ile çok dolaşmış, Şam'a, Mısır'a, Irak'a git
miştir. Hatta bir ara Endülüs'e Kurtuba'ya kadar uzandığı söy
lenir. Sonra bir müddet Bağdat'ta yerleşmiş ve nihayet olgun bir 
halde doğduğu illere, Horasan'a dönmüştür. Bu sırada Horasan 
ve Maveraünnehir Beyi Samanoğullarından Ahmed bin İsmail 
(907 - 913) in veya onun vefatiyle 913 de isyan eden amcası Man
sur b. Ahmed (17) in özel hekim ve eczacısı olmuştur. Aynı za
manda Rey Bimaristanı 'na da başhekim olan Razi sonra tekrar 
Bağdat'a gelerek .meşhur Adudi Bimaristanı'na başhekim olmuş
tur. Ayrıca Bağdat Simya Laboratuvarında da çalıştığı hatta 
kimyevi gazların tesiriyle ömrünün sonunda görme hassasını 
kaybettiği söylenir. 

Eski Yunan eserlerinden naklen Tıp ve Eczacılık öğretimi u
sulünü ilk olarak bırakan, kişisel gözlem ve eserleriyle eskilerin 
noksanlarını tamamlamaya gayret eden ve nihayet İslfun dün-
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yasında, tıpkı Hipokrat gibi, hasta başında ilk klinik dersi ve
ren İslam hekim ve eczacısı Razi'dir. Mamafih o, bu arada 184 
kadar değerli eser de yazmıştır ki 50 den fazlası tababet ve ec
zacılığa 8 kadarı da bilhassa deontolojiye aittir. 

Biruni tarafından yazılan ve dünyada tek nushası Hollan
da'da Leiden Kütüphanesi'nde bulunan Risalet al-Biruni fi Fih
rist Kütüp-ü Muhammed b. Zekeriyya al-Razı bu eserler kadar 
Razi'nin hayatı hakkında da bilgi verir. Bu eser 1936 da Paris'te 
basılmıştır (18). 

Razi'nin en meşhur eserlerine gelince: 
Kitab al-Mansuri (Liber Medicinalis Almansoris), Saman

oğullarından Emir Mansur'a ithaf edilmiştir. Latince çevırısı 

1481 de Milano, 1510 da da Venedik'te yayınlanmıştır. Bu tercü
me XVIII. yüzyıla kadar Avrupa Tıp okullarında okutulan klasik 
eserler arasında yer almıştır. Razi'ye Calinos-u Arap ünvanını 
kazandıran da bu eserdir. 

El-Havi (Continens), Razi'nin en büyük eseridir. Eski ve 
yeni tıbbın bir endeksi gibidir. Razi bu eser henüz müsvedde ha
lindeyken vefat ettiğinden öğrencilerinden Vezir Mehmet İbn 
al-Hamid tarafından 25 cilt halinde tasnif edilerek yazılmıştır. 
1486 ve 1542 de Venedik'te Latince olarak basılan eserin (19) Ra
zi'nin kişisel deneylerini veren kısmı ayrıca De mirabilibus quae 
ei acciderunt ismiyle de yayınlanmıştır. 

Kitab al-Cüderi vel-Hasbe (De Variolis et Morbillis), çiçek 
hastalığını mükemmel bir şekilde tarif eden bu eser aynı zaman
da çiçek ve kızamığın ayırımını ve tanımını da ilk olarak ver
mektedir. 

Razi'ye göre çiçek hastalığı kanın bir nevi maya tesiriyle 
fermente olması neticesi meydana gelir ki bu mikrop fikrinin be
lirsiz bir ifadesinden başka bir şey değildir. Halbuki Avrupa'da 
sirayet - bulaşma fikrinin öncülüğünü eden Fracastora ancak 
1546 da: 

«Hastalıkların bulaşması özellikle bir takım küçük cisimle
rin varlığından doğar. Bu görünmeyen cisimcikler hep birer to
humdur.» demiştir. Eser Latinceye çevrildiği gibi 1556 da da 
Collin tarafından Traite de la petite verole et de la rougeole is
miyle Fransızcaya çevrilmiştir. Ayrıca Almanca ve İngilizce çe
virileri de vardır. 

1930 da Paris'te 1000. ölüm yılı kutlanan bu büyük insanın 
orijinal buluşlarına gelince: 
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Asid sülfirik, asid formik (karıncaların distilasyonu yoluy
la)' distilasyon usulü, cassie - hiyarşenbe, sene - sinameki, tama
rtn - demirhindi gibi müleyyin devaların tababet ve eczacılıktaki 
kullanılışının tanımı ve nihayet civanın bir drog olarak kullanı· 
labileceği onun buluşlarından bir kaçıdır. Filhakika cıv~ Cali
nos'danberi şiddetli bir zehir telA.kki edilir ve tedavide yer al
mazdı. Razi ilk olarak bir maymuna cıva içinniş, hayvanın elle
riyle kamını tutarak ve dişlerini gıcırdatarak karnının ağrıdığı

nı gösterdiğini görmüştür. Sonra cıva olduğu gibi büyük abdest
le çıkmış fakat maymun ölmemiştir. Kalomel ve süblimenin, ci
vanın aksine daha zehirli olduğunu söyleyen Te kanlı ishaller ver
diğini gösteren gene Razi'dir. 

Calinos'tanberi devam eden PolYPharmacie modasına rağ

men o çağlarda ilk olarak: «Perhizle tedaviye mtuktedir ol,duğun 
zaman ildç kullanma, bir ildçla tedavi mO:mkiln flcen fazla ildç 
verme» diyen de odur. 

Prof. Dr. F. N. Uzluk'un buluşuna göre bir eseri XVIII. asrın 
değerli Türk hekimlerinden Ali Münşi tarafından Türkçeye de 
çevrilmiştir, ki bir nushası Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiye 
1013 No. da kayıtlıdır. 

FARABİ - ALPHARABİ (870 - 950) : 

Asıl ismi Muhammed b. Muhammed b. Uzluk b. Turhan o
lup Türkistan'da otrar veya Farab denen kasabada doğmuştur. 
Babası asil bir askerdir (20). 

Rivayete göre ttK.öse sakallı, kısa boylu, çekik gözlü, TQrk
men kılıklı» idi. Sırtındaki Türkmen elbisesini hiçbir zaman çı
karmadığı gibi kendisine de her fırsatta Farabi et-Türki demiş
tir. 

Medrese öğrenimini doğduğu Farab'da bitirmiş hatta. kısa 
bir müddet kadılık da yapmıştır. Sonra iliın aşkına düşerek Ha
life Muktedir (908 - 932) zamanında Bağdat'a gelmiş ve 901 - 942 
yıllarında olmak üz.ere 40 sene kadar bu şehirde yaşamıştır. Ev· 
velA Arapça, sonra da Felsefe, Matematik, Astroloji, Bioloji, Sim
ya, Fizik ve Tıp gibi devrinin bütün bilgilerini öğrenerek ansiklo
pedik bir ilim adamı olmuştur. Ancak kendisinin pratik taba
bet ve eczacılık yaptığına dair elimizde hiçbir belge yoktur. Bir 
ara devrin sayılı iliın merkezlerinden olan tran'a, Harran'a, Mı-
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sır'a ve hükümdar Samanoğlu'nun davetiyle tekrar doğduğu il
lere giden Farabi meşhur Et-Talim al-Sani eserini de onun adı
na yazmıştır. Hayatının son senelerinde Bağdat'ın politik karı
~ıklığından kaçarak Suriye'ye, Haleb'e geçmiş ve Emir Sayf al
Dc,vle b. Abdu~lah b. ·Hemedani (944 - 967) (21) ye intisap et
miş ve onunla çıktığı Şam seferinde Şam'da vefat etmiştir. 

Farabi: İbn Sina ve İbn Rüşd'den ibaret İslam Felsefe Pira
midinin temeli Farabi olup, Yunanı anlamda filowf diyebileceği
miz ilk Türk ve Müslüman gene odur. Fakat o hiçbir zaman ma
nevi ögrendkri olan İbn Sina ve İbn Rüşd gibi politika hayatı
na karışmamış, sadece ilimle meşgul olmuştur. 

Farabi Felsefe, Bioloji ve diğer konularda 100 kadar eser yaz
mışsa da bugün ancak 15 - 20 tanesi biliniyor, diğerleri kayıp

tır. Çoğu broşürler halinde olduğundan eserlerinin önemi geç 
anlaşılmış ve bu sebeple ancak geçen asrın sonlarında garp dil
lerine çevrilmeğe başlanmıştır. Farabi'nin Şark'ta tanınması ise 
daha da sonradır. Memleketimize gelince bizde de Mısır ve Hint 
yolu ile tanınmıştır. Ne yazık ki eserleri el'an bir külliyat ha
linde toplanmamıştır. 

Ansiklopedi sahasında yazılmış ilk eser olan İhsd al-Ul?lm 
ile Kitab al-Musiki, Medinet al-Fazıla, Et-Talim al-Sanı eserleri 
pek meşhurdur. Fakat bu son eseri kayıptır ve hfil~ bulunama
mıştır. 

Farabi ünlü bir ilim adamı olduğu kadar sana tkdr ruhlu, şA
ir ve musikişinas idi. 

ABU HANİFE DİNAVERİ - DİNAWERİ (895 - 992) : 

Halen İran'ın bir eyaleti olan Kuhistan'ın Dinaver şehrinde 
doğmuştur ki o çağlarda buralarda Türk aşiretlerine rastlanır. 

Dinaveri de diğer isrnm büyükleri gibi ansiklopedik bir A
limdir. Ayrıca çok gezmiş, çok görmüştür. Bu sebeple daha ha
yatta iken büyük bir itibara erişmiştir. 

Eserleri : 13 ciltlik çok değerli bir Kur'an tefsirinden başka 
FiloloJi, Gramer, Tarih, Coğrafya, Astroloji ve Matematik gibi de
ğişik alanlarda pek çok eser vermiştir. Tababet ve eczacılık ala
nındaki Kitab al-Bdh (Matieres aphrodisiaques) ve Kitab al-Ne
bat isimli eserleri pek meşhurdur. 

Ona asıl ölümsüzlüğü sağlayan bu son eseridir. Kitab al-Ne
bat her ne kadar 6 ciltlik bir eser ise de halen ne yazık ki iki 
cildi malümdur. III. cildi Amerika'da Yale - Yel, V. cildi de İs-
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tanbul Üniversitesi kitaplıklarındadır (22). Diğer ciltleri şimdi
lik kayıptır. Ancak çağımızın büyük İslam filimi Prof. Dr .M. 
Hamidullah bu eser üzerinde senelerdir çalışmakta ve tfili kay
naklardan faydalanarak noksan ciltleri tamamlamağa gayret et
mektedir. 

Nebatat üzerine yazılmış çok değerli bir eser olan Kitab al
Nebat, Dioscorides ve İbn al-Baytar'ın meşhur eserleri gibi sade
ce tıbbi ve farmakolojik bir eser olmayıp nebatların fizyolojik te
sirlerini incelediği gibi aynı zamanda bitkileri klasifiye etmekte
dir. Filhakika su ve toprak gibi nebati hayat için lüzumlu mad
delerle söze başlayan Dinaveri nebatları cins cins tasnif eder ve 
ondan sonra da her birini teker teker inceler. En sonda ise bu 
incelediği bitkilerin alfabetik bir listesini verir ve daha enteresa
nı nebat isimleri çok kere muhtelif dillerde verilmektedir. 

Dinaveri zamanla İslam dünyası kadar garbda da ün sal
mıştır. Alman filimi B. Silberberg onun bu eseriyle, ·daha İslami
yetin III. asrında, Grek botaniğinin 1000 senelik muhassalası o
lan Theophraste ve Dioscorides'i çok aştığını söyler (23). 

EBU REYHAN BİRUNİ - Abu'r Rihan de Biroun (973 - 1051): 

İbn Sina ile çağdaş olup her ne kadar matematikçi olarak 
ün salmış ise de eserlerinin incelenmesi ile aynı zamanda bir 
hekim - eczacı olduğu anlaşılır. Esasen İbn Usaybia'nın Tabakat 
al-Etibba isimli meşhur biyografik eserinde de hekimler arasın
da ismi geçer. 

Asıl künyesi Ebu'l Reyhan Muhammed b. Ahmed El-Biruni 
El-Harzemi olup Harzem'de Bırun yakınlarında Kas, bugünkü is
miyle Şah Abbas kasabasında doğmuştur. Kitab al-Saydala ese
rinin önsözünde (varak 6 a) aynen şöyle demektedir: 

«Ben gerek Arapçayı ve gerekse Farsçayı ana dilimden son
ra öğrendim. Bunların ikisi de benim ana dilim değildir.>> 

Aynı fikirlere gene Biruni'nin (Tahdid al-nihayat al-ama.
kin) (24) adlı eserinin önsözünde de rastlanır. Bu da gösteriyor 
ki Biruni şahsen Arap veya İranlı olduğunu reddediyor. Bu tak
dirde onun doğduğu ülkelerde X. ve XI. asırlarda hangi kavmin 
çoğunluk teşkil ettiğini düşünmek pek yersiz olmaz sanırım ki 
o kavim de Türklerdir. 

Biruni fakir bir ailedendir. Belki de babasını çok erken kay
betmiştir ve gene belki daha küçükken Harzemşahlar sarayında 
terbiye görmüş ve orada vazif el en dirilmiştir. 
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Sultan Mahmud Gaznevi (967 - 1030) nin Harzemşahlar ül
kelerini istila etmesine yani 1016 yılı ortalarına kadar orada kal
mıştır. O tarihte Sultan Mahmud'un Gazne'ye götürdüğü alim
ler arasında Biruni de vardır. Hatta ilk zamanlarda hapis bile 
edilmiştir. Fakat yüksek ilmi onu her türlü tehlikeden korumuş 
ve kısa zamanda Mahmud Gaznevi'nin de sevgisini kazanmıştır. 
Böylece Biruni Gazneliler'in sarayında tarihçi, ilim adamı, he
kim-eczacı ve astronom olarak çalıştığı kadar kendisinden güzel 
san'atlar, mimarlık hatta mühendislik alanlarında da lstifade 
edildiği rivayet olunur. Matematik, Astroloji, Coğrafya ve Tıpta 
üstaddır (25). 

Evvelce de sözü edildiği gibi tek nüshası Hollanda'da Leiden 
Kütüphanesi OR. 133 No. da bulunan Fihrist-i Kütüp-ü Muham
med b. Zekerriyya al-Razı eseri Razi'nin biyografi ve bibliyogra
fisi bakımından çok önemlidir. Gene bu eserinde Biruni kendi 
yazdığı 113 eserin de isimlerini vermektedir. Böylece kırk sene 
kadar Hind'de dolaşmıştır. Bu bakımdan Hind'e ve kıymetli taş
lara ait eserleri çok kıymetlidir. Bundan başka son senelerinde 
yazdığı Kitab al-Saydala isimli farmakolojik eser bilhassa de
ğerlidir (26). Terimlerinin Süryanice olması bu asırda dahi Sür
yanicenin ilim dili olarak önemini muhafaza ettiğine delildir. 

Bu eserin tıbbi kısımları 1229 da Farsçaya tercüme edildiği 
gibi (27) önsözü de Almanca ve Türkçeye çevrilmiştir. Ayrıca 

gene bu eser hakkında Fransızca ve İngilizce yayınlar da vardır. 
Türkçe tercümesi 1937 de rahmetli Şerefeddin Yaltkaya tarafın
dan yapılmış olup (28) şöyle demektedir: 

«Saydelani veya saydenani - eczacı diye tek tek ilaçların 

hangi nevinin iyi olduğunu ve bunların hangisinin tercih ve ih
tiyar olunması lazım geldiğini öğrenmek ve Tıp ilminin maruf 
şahsiyetleri tarafından ortaya konulup herkesçe kabul edilmiş 
bulunan tertiplerin en iyisini yapabilmek suretiyle ilaçları top
lamayı kendisine san'at ittihaz etmiş olan kimseye derler. 

Aşağıdan yukarıya bakılacak olursa bu san'at Tıbbın en ip
tidai tabakası ve ilk kademesidir. Hatta bu san'at; Tıbbın tabaka 
ve kademelerinden sayılmayabilir de! .. 

Muhtelif lisanlardaki lügat kitaplarının inşa ve kitabet san'
atından ve aruzun - vezinlerin - şiirden ve Mantığın Felsefeden 
ayrılmış oldukları gibi bu saydele san'atının da Tıbdan ayrılarak 
başlıbaşına bir san'at halinde kaldığı vardır. 

Çünkü; kitabete nazaran lügat, şiire nazaran aruz ve Felse-
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feye nazaran Mantık birer filet olup bunlar o ilimlerin k,endile
rinden olmadıkları gibi saydele - Eczacılık da Tıbdan olmayıp Tıb
bın bir aletidir. 

Bu san'atta ilerlemek mahir üstadların yanlarında göz a
çıklığı ile çıraklık etmek ve ilaçların şekil ve suretlerini ve has
sa ve tabiatlarını birer birer hatırda yer edecek surette tetkike 
devam etmekle hasıl olur. 

Bu devamlı tetkik sayesinde her ilaç diğerinden tefrik edil
miş ve yekdiğeriyle karıştırılmak tehlikesi ortadan kaldırılmış 
olur. Her ilaç ayrı ayrı mütalaa ve birer birer müşahede netice
sinde ezber edilmiş olur ki bütün san'atlar bu tekrar ve tekerrür 
suretiyle olan müşahede ve mütalaa ve tetkik ve muayeneden 
husule gelen ezbere istinat etmektedirler.» 

1959 Eylulünde İspanya'da toplanan IX. Milletlerarası İlim
ler Tarihi Kongresine tebliğ ettiğimiz bu eserde yukarda kısmen 
verdiğimiz önsözden sonra alfabetik olarak tertiplenmiş olan me
tin kısmında 181 adet bitki ismi verilmekte ve bilhassa şu drog
lar zikredilmektedir: 

Sahife Arapça Türkçe İngilizce 
8 b Abenos Abanoz ağacı Ebony tree 

10 a Etrec Ağaç kavunu Adam's apple 
15 a Erbiyan İt papatyası Dog's fenne! 
17 a İskurduyun Yılan otu Scordium 
32 a iri sa Mavi zambak German İris 
42 a Turun can Oğul otu Lemon-balm 
56 b Harnüp Keçi boynuzu Carob tree 
79 b Senamekki Sinameki ağacı True senna 
92 a Afs Mazı meşesi Diyer's oak 
99 b Ful ful Biber Pepper 

117 a Mahleb Adris ağacı Perfumed cherry 
133 a Yen tün Deryas, Yentün Drias plant, . 

·smooth t.hapsia 

Ve saire ... 

İBN SİNA - Avicenne (980 - 21.Vl.1037): 

Künyesi Ebu Ali Hüseyin b. Abdullah b. Hasan b. Ali b. Si· 
nA al-Buhari olup aslen Belh'li olan Abdullah isminde bir mali-
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ye memurunun oğludur. Dünyanın en büyük zeka. mütasyon
larından biridir. Annesi Buhara köylerinden Afşane veya Abşa
ne'de doğmuş Sitare isimli bir kadındır. 

Evvela Buhara'da medresede şer'ı ilimlerle öğretime başla

yan İbn Sina zamanla devrin en değerli ilim adamlarından Fel
sefe, Matematik, Astroloji, Biyoloji ve Tıp okumuştur. Üstün ze
ka.sı ve gayreti dolayısiyle henüz 18 yaşında iken zamanının ün
lü bir ilim adamı olmuştur. 

Tababet bakımından Calinos'un muakkiplerinden olan İbn 
Sina'nın Tıp hocası XI. asrın ünlü hekim ve matematisyenlerin
den Ebu Sehl İsa b. Yahya El-Cürcani - Abou Sehl al-Mesihi'dir. 
Mamafih o nazarı olarak öğrendiği tıbbi bilgilerini hastalar üze
rindeki görgüleriyle de tamamlamıştır. 

Bu sayede her ne kadar Samanoğulları tarafından korun
muşsa da henüz 20 yaşlarında iken arkası arkasına babasını ve 
koruyucusu olan hükümdarı kaybetmiş, hatta Samanoğullan 
Gazneliler tarafından tarih sahnesinden silinmiştir. Bu sırada 
Sultan Mahmud Gaznevi bütün ilim adamları gibi onu da sara
yına davet etti. Fakat o bu daveti kabul etmedi. Bunun üzerine 
hayatı devamlı bir göç halinde geçen İbn Simi birçok şehirleri 
dolaştı. Muhtelif hükümdarlara bağlandı. Bu arada baz.an ilim 
hayatına devam etti. Kan un gibi ölmez eserler yazdı. Bazen de 
siyaset hayatına atılarak vezirlikten sürgüne kadar değişik bir 
ömür sürdü. Nihayet yorularak İs/ahan Emiri İbn Kakuveyh A
lli.uddevle'ye (29) intisap etti ve onun maiyetinde olarak iştirak 
ettiği Hemedan seferinde hastalanarak 58 yaşında öldü, ve He
medan'da gömüldü ki bugün buraları İran topraklarındadır. 

Hayatı boyunca yanından ayrılmayan sadık öğrencisi Cur
canlı Ebu Ubeydullah, haltercümesini zamanında yazdığı için 
bu hususta çok açık bir bilgiye sahibiz. Ömrü boyunca gördüğü 
tenkit ve hücumlardan «Büyüyünce hiçbir şehir beni içine al
maz, kıymet kazanınca beni alacak müşteri çıkmaz oldu)) diye şi
kf!yet eden bu büyük insanın kadri ölümünden sonra layiki ile 
anlaşılmış olacak ki beşeriyet asırlar ve asırlar boyunca onu hep 
saygı ile andı, eserleri elden ele dolaştı. 

Eserleri: Büyüklü küçüklü eserleri 100 kadar olup Şerh

Commentaire'leri ile birlikte bir kaç yüze yaklaşır (30). 
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Şifa ve bunun Necat (31), Hidaye, Uyun al-Hikine (32) gi
bi bizzat İbn Sina tarafından yapılan özetleri ile İşarat gibi Fel
sefe, Bioloji, İlfilıiyat ve Matematiğe ait ansiklopedik eserlerle, 
Tıp alanında yazdığı beş ciltlik büyük eseri, Kanun, bu arada 
bilhassa zikre değer. Bu son eserinde İbn Sina., Hipokrat, Cali
nos ve Razi gibi şark ve garp otoritelerinin tıbbi bilgilerini ver
mekle yetinmemiş, bu klasik bilgilere kendi kişisel gözlemlerini 
de eklemiştir. Avrupa'da XVII. yüzyıl ortalarına kadar klasik 
öğretim kitabı olarak kullanılan bu eserde İbn Sina yalnız ana
tomik bilgiler, tümörler, menenjit ve benzeri hastalıklar gibi he
kimlikle ilgili konulara temas etmemiş, aynı zamanda bilhassa 
nebati menşeli droglar hakkında geniş bilgi vermiştir. Bu arada 
700 den fazla drog ismi geçer. İslami bir geleneğe uyarak Hamse 
şeklinde yani beş cilt olarak düzenlenen bu kitap şu kısımları ih
tiva eder: 

1 - Külliyat, genel Tıp ve mürekkep droglardan bahseder, 
2 - Müfredat, alfabetik olarak basit droglardan bahseder. 
3 - Mualecat, baştan ayağa hastalıklardan ve bunla~ ilaç-

larından bahseder. 
4 - Hummiyat, bütün bedene ait hastalıklardan, ateşli has

talıklardan ve saireden bahseder. 
5 - Mürekkebat, bir krebadindir. 

Şarkta ve garpta birçok dillere tercüme edilen Kanun, 1542 
de Venedik'te Latince, 1593 te Roma'da Arapça basılmıştır. XVIII. 
yüzyılda Sultan Mustafa III (1757 - 1774) devrinde ise Hekim 
Tokatlı Mustafa Efendi tarafından Türkçeye çevrilmiştir (33). 

Aristo Mantık ve Felsefesiyle nasıl ki insanlığı 2000 yıl aş

mış ise, İbn Sina.'da Kanun eseriyle çağının tababetini böylece 
asırlarca geride bırakmıştır. İbn Sina. ayrıca kalb ildçları (34), 
Sekencebin (35), - Oxymel ve Hindiba (36) üzerine de farmako
lojik eserler yazdığı gibi civa buharını insanlarda ila.ç olarak ilk 
kullanan gene odur. Hatta. beyaz arseniği de onun bulduğu söy
lenir. Hançere - Lçırenks entübasyonunu ilk olarak tatbik ede
rek boğulmalara. çare bulan, şekerli diyabeti ve paraziter enfek
siyonları ilk olarak tarif eden hep İbn Sina.'dır. 

Bütün bunlardan sonra şair tabiatlı olan İbn Sina'nin yaz
dığı Arapça ve Farsça şiirler de vardır. 
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Eserlerinin birer kataloğu rahmetli Osman Ergin ve Mısırlı 
ilim adamı Per Anawati tarafından tanzim edilmiştir (37). 

Miladi sene hesabiyle Türk Tarih Kurumu, İbn Sina'nın ö
lümünün 900. yıl dönümünü anmak üzere, 21.VI.1937 de İstan
bul Üniversitesi'nde bir tören tertiplemişti. Hicri hesapla doğu
munun 1000. yıldönümü ise 1370/25 Mart 1952 de Bağdat'ta A
rap Birliği tarafından tertip edilen bir törenle kutlandıysa da 
İran'daki Musaddık İhtilali dolayısıyla oradan Hemedan a geçi
lerek mezarı üstünde yapılan anıt kabrin ve heykelinin açılış 

töreni yapılamamıştı. Bu açılış ancak 20 - 28 Mart 1954 de müm
kün olabildi ve bu törene memleketimizden de ilim adamları da
vetli olarak iştirak ettiler. 

İBN EBİ USAYBİA (1203 - 1270) : 

Ortaçağın en büyük Tıp tarihçilerindendir. Suriye'de Şam'da 
doğmuş ve orada Nureddin Şehit Darüşşif ası'nda tababet ve ec
zacılık öğrenmiştir. Sonra Mısır'a geçerek bir taraftan Kahire'de 
Kaıavun Hastanesi'nde Kehhallik - göz hastalıkları mütehas
sıslığı yaptığı gibi diğer taraftan da saray hekim ve eczacıs ol
muştur. 

İşte Tıp ve Eczacılık Tarihi için çok önemli olan eserini, U
yun al-Enba fi Tabakat al-Etibba (38) yı bu sıralarda, 1242 de 
yazmıştır. İslam, Hind ve Yunan tababeti hakkında bilgi veren 
bu esere Endülüs'ün değerli hekim ve farmakoloğu İbn Cül
cül'ün X. asırda yazdığı Tabakat al-Etibba vel-Hükema adlı ese
ri örnek teşkil etmiştir. Bu eser 1882 de Kahire'de iki cilt halin
de Arapça olarak basıldığı gibi (39) Le Clerc tarafından Fran
sızcaya çevrilerek Histoire de la Medecine Arabe ismiyle de ya
yınlanmıştır. Kendisinin başkaca eserleri de vardır. 

İBN AL-NEFİS (1210 - 1288): 

Asıl adı Alaeddin b. Ebil Hazım al-Karaşi'dir. 

Tıpkı İbn Ebi Usaybia gibi Suriye'de Şam'da doğmuş, Nu
reddin Şehit Darüşşifası'nda okumuş ve sonra da Kahire'ye gide
rek Kal<ivun Hastanesi'ne yerleşmiştir. Fazla olarak bu hastane
nin başhekimliğine kadar yükselmiştir. 

İyi bir insan, iyi bir hekim, iyi bir eczacı, iyi bir hoca idi. 
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Kolaylıkla yazardı. Hafızası çok kuvvetli olduğundan kaynakla
rını çok kere ezberden tekrarlayabilirdi. Zamanında ikinci İbn 
Sina olarak ün salmıştı. Tababet, Eczacılık, Teoloji, Felsefe, Gra
mer ve saire konularda pek çok eser yazmıştır. İslam dünyasın
da ilk müstakil anatomi eseri yazan gene odur. Şerh-i Teşrih-i 

İbn Sina (40) adını verdiği bu eserinde İbn al-Nefis, Harvey'den 
4 asır önce küçük kan dolaşımından bahsetmekte, yani Calinos'
un anatomik hatalarını belirtmektedir. Bu sebepledir ki İbn al
Nefis, Calinos'un ilk muarızlarındandır. Onun polifarmasisine 
de karşıdır. Tedavi bakımından prensibi «Basit ilaç vermek 
mümkün iken mürekke-p drog vermemek, rejimle tedavi mümkün 
ise hiç ilaç vermemek» tir. 

Mide barsak hastalıklarında tavsiye ettiği gıda rejimi ise 
devri için çok önemlidir. 

EBÜL FARAC - Faragut, Fararius (1233 - 1286) : 

Asıl adı Farac b. Salim'dir. Suriyeli Hıristiyan bir ailenin 
çocuğudur. İbn Ehi Usaybia'nın talebelerindendir. Tıpkı onun 
gibi saray hekimliği yapmıştır. Pek çok eseri vardır. Bu arada 
6 ciltlik Kanun Şerhi ve 20 fasıllık Kitab al-Umda fi al-Cerahat 
eseri bilhassa önemlidir ki bu son eserin 11. ve 20. bablarında 
cerrahide kullanılan yüzlerce drog ismi verilmektedir. 

ENDÜLÜS - İSPANYA'DA İSLAM TABABET VE ECZACILIGI 

Abbasilerin doğu İslam ülkelerini hükümleri altına almala
rı sırasında Emevi halifelerinin bir kolu İspanya'da yerleşmiş 
ve böylece 711 den itibaren Araplaşmağa başlayan İspanya'da 
1492'ye kadar İslam kültürünün ve bu arada bilhassa tababet ve 
eczacılığın yeni bir dalı gelişmiştir ki bu tesir İspanya hudut
larını aşarak bütün Avrupa'ya yayılmıştır. Doğu İslam ülkele
rinde olduğu gibi Endülüs'te de pek çok değerli hekim ve eczacı 
yetişmiştir. 

İBN CÜLCÜL - İbn Djouldjoul (X. asır) : 

Asıl adı Ebu Davud Süleyman İbn Hasan İbn Cülcül'dür. 
Farmakoloji ve nebati droglar hakkında geniş bilgisi olan bir 
hekim-eczacı, bir yazar ve bir tıp tarihçisidir. 
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Endülüs Emevi Halifesi Abdurrahman III (912 - 961) zama
nında Dioscorides'in Materia Medica'sını tercüme için Endüıüs'e 
gelen Rahip Nikola - Nicolaos şahsiyeti ve geniş kültürü ile o 
tarihlerde pek genç olan İbn Cülcül'e tesir etmiş, bu sayede En
dülüs'ün tıbbi nebatlar üzerindeki eserleriyle şöhret salan bu 
hekim-eczacısı yetişmiştir. Halife Müeyyed Hişam (976 - 1013) ın 
hassa hekimliğine kadar yükselen bu değerli insan tıpkı Diosco
rides gibi seyahatlar yaparak tıbbi nebatları incelemiş ve böylece 
İspanya, Merakeş ve Kuzey Afrika sahillerini senelerce dolaştık
tan sonra. 982 de Kurtuba'da ilk farmakolojik eserini yazmıştır. 
Materia Medica eserindeki drog isimlerini şerh ve tefsir eden bu 
eserden sonra İbn Cülcül gene Materia Medica'da yazılı olan ve 
olmayan tıbbi nebatlar üzerine iki ayrı eser daha yazmıştır 41). 
Ayrıca 987 de yazdığı Tabakat al-Etibba vel Hükema isimli Tıp 
tarihi bakımından çok önemli bir eseri vardır ki 1955 de Mnr' -
da neşredilmiştir ( 42). Evvelce de işaret ettiğimiz gibi İbn Cül
cül bu eseriyle İbn Ebi Usaybia'ya tesir etmiştir. 

DAVUD AL-ANTAKİ (X. Yüzyıl): 

Şarkta ve garpta Tezkere-i Davud (43) denen eseriyle ün 
yapmış ansiklopedik bir ilim adamıdır. 976 senesinde yazmağa 
başladığı bu ansiklopedik eserde yazar, umumi bilgiler kadar 
genel Tıp ve Tıp müfredatından, hastalıklardan ve bazı hekimle
rin biyografilerinden bahseder. Tezkere 'de ayrıca 1700 kadar 
drog ismi vardır. Bu hususta Antaki her ne kadar İbn Baytar 
müfredatından faydalanmış ise de kendisi de çok seyler eklemiş
tir. Eu eser Hicri 1254/ 1838 - 1324/ 1908 senelerinde Mısır'da tam 
7 kere basılmıştır. 

Antaki'nin Nuzhat fi al-Teşrih gibi daha pek çok tıbbi ve 
diğer ilim dallarında yazılmış eserleri de vardır. 

Kendisi değerli bir hekim-eczacı, astronom ve matematikçi 
olduğu kadar şair yaradılışlı bir insandır. Ayrıca pek çok şiir de 
yazmıştır ( 44). 

İBN VEFİD - İbn al-Wafid, Aben Guefit (997 - 1074) : 

Endülüs'ün asil bir ailesine mensuptur. Kurtuba'nın ünlü 
hekim-eczacılarındandır. Uzun müddet Toledo Su~tanı El-Emin 
Yahya I (1065 - 1077) e vezirlik ettiği gibi Toledo Darüşşifası'n-
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da da çalışmıştır. Hastalıkların tedavisinde gıda rejimi kadar 
droglara da önem vermiştir. O da İbn Cülcül gibi tıp müfreda
tıyla meşgul olmuş hatta Dioscorides ve Calinos'un basit drogla
rını esaslı bir şekilde incelemiş, yeniden tasnif ve tashih etmiş
tir. Bu sebeple diğer eserleri arasında Kitab al-Edviye al-Müfre
de - De Medicamentis Simplicibus eseri bilhassa çok meşhur olup 
en az 50 kere basılmıştır. Kendisinin ayrıca farmakolojik tatbi
kata ait eseriyle, merhemler hakkında küçük bir risalesi ve muh
telif hastalıklara ait reçete örnekleri de vardır. 

EBÜL KASIM ZEHRAVİ - Abulcasis (936 - 1013): 

Asıl künyesi Ebül Kasım Halef b. Abbas'tır. Kurtuba yakın
larında Zehra kasabasında doğmuştur. 

Tababette her ne kadar Calinos'un muakkibi ise de anato
mide onun gibi nazari kalmamış ve pratiği tavsiye etmiştir. Bu 
sayede modern cerrahinin babası olmuştur. İslamların Folüs de
dikleri meşhur Bizans hekimlerinden Paule d'Egine - Paulus Ae
gineta (625 - 690) nın Huneyn b. İshak tarafından Arapçaya çev
rilen cerrahi eserinden ilham alarak yazdığı 30 fasıllık ansiklo
pedik eseri, Al-Tasrif fit Tıp - Compendium (45), cerrahide oldu
ğu kadar tedavi ve farmakoloji itibariyle de pek değerlidir. 

Ancak Ebül Kasım bu esere kendisinden de pek çok yenilik-
ler katmıştır: 

1 - Cerrahi aletlerin resimleri 

2 - Sünnet - Circonsition bahsi 

3 - Odontologique bilgiler, ağız ve diş yapısı bozuklukla
rının islahı 

4 - Key-Cauterisation - Dağlama usulleri 

Al-Tasrif eserinin son 3 faslı bilhassa cerrahi ile ilgili olup 
ilk kısmında ateş ve kostiklerle key suretiyle kanamaların ön
lenmesinden bahsedilmektedir ki böylece Ebül Kasım bugünkü 
Termo - cauthere'in müjdecisi oluyor. İkinci kısım ise bilhassa 
Folüs'ün eserine dayanmakta olup cerrahi tekniği, mesaneden 
taş çıkarılması - lithotomie ve kol, bacak kesmek - amputation 
ile ilgili olup Ebül Kasım bu fasılda yaraların tedavisine ve ce
rahatlenmeğe de değinmekte ve büyük abselerin boşaltılmasını 
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tavsiye etmektedir. Cerrahi bakımından her ne kadar Tracheo
tomie'yi tatbik ediyorsa da Goitre ameliyatlarına taraftar olmu
yor. Üçüncü kısım ise kırıklara, çıkıklara ve bunların sonuçları 
olan felçlere temas etmektedir. 

Bütün İslam cerrahları gibi Ebül Kasım da anestetik olarak 
afyon kullanmaktadır. Al-Tasrif eseri Avrupa Tıp fakültelerin
de uzun asırlar öğretim kitabı olarak kullanılmış, 1497 de Viya
na'da, 1500 de Venedik'te ve 1541 de Bale'de Latince olarak ba
sılmşıtır. 

Al-Tasrif'in cerrahi ile ilgili son fasılları 1465 de Amasyalı 
hekim ve cerrah Sabuncuoğlu Şeref eddin tarafından Kitab ül
Cerrahiyet ül-Haniye ismiyle ( 46) Türkçeye çevrilerek Fatih'e 
sunulmuştur. Ancak Sabuncuoğlu bu üç kısma kendisi iki kı

sım daha ilave etmiştir ki bu arada kendi kişisel gözlemleriyle, 
kısmen değiştirdiği bazı cerrahi aletler kadar ameliyat tekniğini 

gösteren resimler de eklemiştir. 

Yani Cerrahiyet ül-Haniye İsl§.m dünyasında insan resimle
rini havi ilk ilim kitabıdır. 

İBN ZÜHR - Avenzoar (1094 - 1162): 

Asıl künyesi Ebül Mervan Abdülmelik b'. Abdullah İbn Zühr'
dür. Endülüs'te Sevil civarında Hums al-Zühr kasabasında doğ
muştur. Tanınmış bir hekim ailesinin çocuğudur. Kendisi de 
devrinde Tababet, Eczacılık, Felsefe ve hatta siyaset sahasında 
büyük şöhret yapmış ve İbn Rüşd gibi değerli talebeler yetiştir
miştir. 

Dikkatli tarif ve teşhisleriyle modern kliniğin kurucuların
dan olduğu kadar uyuz hastalığının bulaşmasının o zamanlar A
rapça Assoab bugün Fransızca Acare (Lat. Acarus) denen para
zitlerle olduğunu tesbit ederek modern parazitolojinin. de öncü
lüğünü yapmıştır. Yutma müşkülatı olan hastalarda yemek bo
rusuna - özofagus'a soktuğu bir gümüş boru ile sun'z beslenmeyi 
ilk olarak bulan gene odur. 

İbn Rüşd'ün arzusu ile ve onun külliyatına karşılık olarak 
cüz'iyat - basit droglar üzerine çok kıymetli bir farmakolojik 
eser yazmıştır ki adına Kitab al-Teysir fi al-Müdavat val-Tedbir 
(Al-Te'isir) yani tedaviye ait kolaylıklar ismini vermiştir. Daha 
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bir çok eserleri vardlr. Doğduğu yerde ölmüş ve oraya gömül
müştür. 

İbn Zühr, Calinos'a yaptığı haklı hücumları ile meşhur olup 
onun bu davranışını bil'ahare İbn Rüşd devam ettirmiştir. 

İBN RÜŞD - Averroes (1126 - 1198): 

Asıl künyesi Ebül Velid Muhammed b. Ahmed İbn al-Rüşd'
dür. Endülüs'te Kurtuba'da tanınmış bir kadı ailesinden dünya
ya gelmiştir. Büyük bir filozof, hekim ve eczacı'dır. Farabi ve 
İbn Sina'dan sonra İslam Felsefe Ekolü'nün üçüncü mümessili
dir. Onun bu çalışmaları sayesinde XIX. asırda bütün Avrupa'
yı saran ve İbn Rüşd'cülük - A verroisme denen felsefi bir ekol 
kurulmuştur. Felsefede Aristo, Tıpta da Calinos'un tesirindedir. 

Devrin modasına uyarak evvela medresede şer'i ilimler öğ
rendikten sonra Felsefe ve Tıp tahsil etmiştir. Memleketinde bu 
bakımdan büyük bir isim bırakmış. hatta Kitab al-Külliyat - Col
liget ismiyle kompoze droglarla ilgili değerli bir farmakolojik e
ser yazmıştır ( 4 7) . 

IX. Asırda Abbasiler zamanında Halife Me'mun (813 - 833) 
un sarayı nasıl bir ilim ve kültür merkezi halini almışsa XII. A
sırda da Kuzey Afrika'da, Fas'ta hükmeden Muvahhidiler'in sa
rayı da öyle bir merkez haline gelmişti. Bu sebepledir ki İbn 
Rüşd, Emir Yusuf I (1163 - 1184) devrinde Endülüs'ü terk ede
rek Fas'a geçmiştir. Böylece 1168 den itibaren onu Merakeş sa
rayında Muvahhidiler'in himayesinde görüyoruz. Onların emrin
de Sevil ve Kurtuba Kadılıklarında bulunmuş, hatta kadı al
Kuzzatlığa kadar yükselmiş ve saray hekimliği yapmıştır. La.
kin Emir Yusuf'un oğlu Emir Yakup el-Mansur (1184 - 1199) 
devrinde bilhassa 1195 ten sonra talihi dönmüş, sürgün edilmiş 
ve son günlerini yalnız ve sıkıntı içinde geçirerek Fas'ın merke
zi olan Merakeş'te ölmüştür. 

Bir çok tıbbi ve felsefi eserleri arasında Külliyat kadar de
ğerli bir farmakolojik eseri de basit droglar üzerine yazdığı Ki
tab al-Edviye al-Müfrede'dir. 

XII. asır Endülüs'ün büyük asrıdır. Ne yazık ki İbn Rüşd'
den sonra onu fikren kovalıyan değerli talebeler yetişmediğinden 
bu fikir meş'alesi ondan sonra sönmeye yüz tutmuştur. Hatta. 
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İbn Rüşd gibi büyük bir hekim-eczacı ve filozof dahi hemen u
nutulmuştur. Ancak eserlerinin Latinceye ve İbraniceye tercü
mesi sayesindedir ki XIII. yüzyılda Avrupa onu yeniden tanıya
bilmiştir. Ne yazık ki gene o asırda yetişen ve birer Dominiken 
rahibi olan Albert le Grand - Albertus Magnus (1205 - 1280) ve 
Saint Thomas - Thomas d'Aquinas (1227 - 1274) gibi Hıristiyan 
filozoflarının şiddetli reaksiyonları sonucudur ki İbn Rüşd 
kısa bir zaman sonra bir kere daha unutulmuş ve ancak XIX. a
sırda Avrupa'da uyanan şarkiyat araştırmalariyle ilim alemi onu 
hakiki kişiliğiyle tanımıştır. 

İBN MEYMUN - Maimonide (1135 - 1204) : 

Asıl künyesi Ebu Musa b. Meymun olup (Moise, Moses veya 
Mosheh ben Maimoun) diye de tanınır. Endülüs'te Kurtuba'da 
doğmuş bir musevi hekim-eczacı ve İbn Rüşd'ün talebesidir. Şöh
reti bütün İslam dünyasını tutmuştur. Tababet kadar şer'i ilim
ler ve Felsefede de devrinin bir otoritesi, bir Calinos'u Sani idi. 

Bir katliam korkusu ile henüz 13 yaşında iken ailesiyle Kur
tuba'dan ayrıldıktan sonra, bütün Endülüs'ü ve Kuzey Afrika'yı 
dolaşmış ve nihayet Mısır'a gelerek Kahire'de Memluklerin sa
rayında hassa hekim-eczacısı olmuş ve orada ölmüştür. 

Arapça yazılmış pek çok eseri varsa da pek azı Latinceye 
çevrilmiş ve basılmıştır. Kendisi bilhassa ijiyene önem verm~. 
mamafih tıbbi droglar üzerinde de değerli eserler yazmıştır. 

İBN BAYTAR - Elbeithar (1197 - 1248): 

Asıl künyesi Ziyaeddin Ebi Muhammed Abdullah b. Ahmed'
dir. Endülüs'te Malaga şehrinde doğmuştur. 

Büyük bir hekim-eczacı ve büyük bir botanikçidir. Nebatat 
araştırmaları için pek çok gezmiş, Kuzey Afrika, İtalya, Yunanis
tan, Anadolu ve Suriye'yi dolaşmıştır. Fakat ömrünün çoğu Şam' -
da ve Kahire'de geçmiştir. Memluk saraylarında hassa heldm
liği ve eczacılığı yapmıştır. Şam 'da ölmüş ve oraya gömülmü tür. 

Bilhassa Dioscorides ve Calinos gibi Yunan - Roma hekimle
rinin, Hindlilerin ve Razi, İbn Sina gibi İslam büyüklerinin bu 
alandaki eserlerinden fay dalanarak yazdığı büyük f armakolojik 
eser Kitab al-Cami al-Müfredat al-Edviye vel-Agdiye (Corpus 
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Simplicium Medicamentorum) ( 48) pek meşhur olup 2000 kadar 
drogu alfabetik olarak vermektedir. 

XIX. asır ortalarına kadar İslam dünyasında kl§.sik öğre
tim kitabı olarak elde dolaşan bu eser ilk olarak XIV. yüzyılda 
Aydınoğlu Umur Bey (1340 - 48) namına Türkçeye çevrilmiştir. 
İkinci defa da 1681 de Hekim Rindani tarafından Türkçeye çev
rilmiştir ( 49) . 

Eser 1840 da Dr. Josef V. Sontheimer tarafından Almanca'ya, 
1877 de de Dr. Lucien Leclerc tarafından Fransızcaya çevrilmiş
tir. 

İbn Baytar'ın diğer bir fannakolojik eseri de basit droglar
la ilgili olan Kitab al-Mughni fi al-Adviye al-Mufrada'dır. 

(3) Peygamberimizin söz, eylem ve davranışlarına Hadis denir. 
( 4) N asturilik hıristiyanlık mezheplerinden biridir. Hıristiyanlıkta mez

hepler hemen hemen Bizans'ın kuruluşu ile başlar ve temelini bir 
Üçleme - Teslis - Trinite'de bulur. Filhakika Hıristiyanlık da her 
ne kadar İslamiyet gibi tek Allahlı bir din ise de İsa dininde Alla
hın birliği 1) Baba, 2) Oğul - Mesih - İsa ve 3) Ruhül Kudüs -
Saint Esprit üçgenine dayanır. Mesih'in halk edilmemiş ve Allah ile 
aynı cevherden olduğuna inandıkları içindir ki Hıristiyanlar Hazreti 
Meryem'e de Allahın Annesi - Theotokos derler. 

Mamafih bu üçleme ta Mezopotamya'ya kadar uzanır. Mesela M. 
Ö. 3000 yıllarında Dicle - Fırat bölgesinde 3 büyük tanrı vardı: 

Ano, Bel ve Ea - Gök, Yer ve Su tanrısı. Nasıl ki birkaç yüzyıl 
sonra eski Mısır'da Oziris, İzis ve Horüs üçlüsünü, eski Yunan'da ise 
üç büyük tanrıyı Zeus, Hera ve oğulları Apollon'u görüyoruz. Hat
ta meşhur Romalı hekim Calinos da insanda hayvani, nebati ve ta
bii olarak üç ruh kabul ettiği içindir ki adeta Hıristiyanlık dogma
ları arasında yer almıştır. Kısacası Hıristiyan teslisini hazırlayan An
tikçağ' dır. 

Buna rağmen Antikçağın, Yunan - Roma dünyasının, hoşgördü
ğü putperestliği Ortaçağ yani Hıristiyan dünyası asla kabul etme
miştir. Buna karşı gene tek Allahlı bir din olan Müslümanlık. diğer 
dinler gibi putperestleri mesela Sabii'leri bile hoş görmüştür. 

(5) Cond, Cend, Kent anlamınadır: Cond-i Şapur İran Şahı Şapur I in 
kurduğu şehirclir. 

(6) Renuard, P. V.: Histoire de la Medecine, Faris 1846 
Reutter, L.: Histoire de la Pharmacie a travers les ages, 1932. 
Tschirch: Handbuch der Pharmakognozie, 1933 
Fabre, R. et Dilleman, G.: Histoire de la Fharmacie, Faris 1963 

(7) Buht, köle; Yeşu veya Yesu da Hz. İsa anlamına olduğuna göre Buh
tuyeşu, İsa'nın kölesi yani Hıristiyan demektir. 

(8) Muhtelif tercümelerinden 22 si tıbba ait olup biri de Krabadindir. 
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(Bak. The Medical Formulary or Aqrabadin of al-Kindi. Translated 
by Martin Lovey, Madison, 1966) 

(9) Şehsuvaroğlu, Doç. Dr. Bedi N.: Dioscorides'in Materia Medica'sı ve 
Tesirleri. İstanbul, 1961. 
(Eczacılık Bülteni, C III, sayı 3 den ayrı baskı) 

(10) Kutluğ Bey, Artuk Şahabettin b. Necmeddin'i Ilgazi b. Hüsameddin 
Timurtaş oğlu Ebul-Muzaffer Necmeddin Alp İnanç Kutluğ Bey'dir. 
547/1152 de tahta geçmiş ve 25 sene Diyarbakır ve civarında İran 
içlerine kadar uzanan bir sahada hükfunet sürmüştür. Kendisi ıyı 

ahlaklı ve alim bir zat olduğundan hesapsız olan servetini halkın,. re
fahına harcamış, köprüler, hastaneler ve bir çok vakıflar kurmuş

tur. Bu arada ilim ve san'at adamlarını da koruduğundan zamanın
da Silvan (Mayafarkin) ilim ve san'at bakımından Bağdat ile yarış
maktaydı. İşte böyle bir insan olan Kutluğ Bey'e amcazadesi Fah
reddin Bey Materia Medica'nın Süryani bir tercümesini hediye edin
ce Kutluğ Bey derhal onunla ilgilenmiş ve Arapçaya tercümesini em
retmiştir (Bak. Düveli İslamiye) 

(11) Bu eserin yazma nüshası Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya 3584, 
3585 ve İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi A. Y. 6176, Cambridge Ü
niversitesi Kütüphanesi, R. N. 1922, P - 3 (9) numaralarda vardır. 

(12) Nouridjan, Dr. J.: Apperçu Historique sur la Medecine Arabe. Con~. 
1876 

(13) İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü B. 256. 
(14) Bir nüshası British Museum Kütüphanesi Arundel OR. 41. bir öze

ti de Berlin Kütüphanesi Landberg 266 No. dadır. 

(15) Bertholot, Histoire de la chimie au Moyen age, 
Tabari, Ali b. Sahl Rabban at; 

Die indischen Bücher aus dem Paradies der Weisheit über die 
Medizin des Ali ibn Sahl Rabban at-Tabari. Übersetzt un erlautert 
von Alfred Siggel... Wiesbaden, Steiner, 1950. 
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, 61 ( = 927) = 3. 

(16) Bursa Orhan Kitaplığı, Hüseyin Çelebi 818, Kütahya Kütüphanesi 
985, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi A. Y. 4713, 4714, 6375 ve Lon
dra British Museum Kütüphanesi Add. 23410, OR. 5777 ve OR. 6591 
numaralarda kayıtlı yazma birer nüshası vardır. 

( 17) Bak. Düveli İslamiye, Halil Ethem, İstanbul 1927, Sahife: 177 
(18) İstanbul Tıp Fak. Tıp Tarihi Enstitüsü Kütüphanesi B. 550 
(19) Razi'nin Elhavi - Continens eserinin müteaddit nüshaları Londra 

British Museum, Hollanda Leiden, İspanya Escurial, Münih, Lenin
grad, Berlin ve İstanbul kütüphanelerinde vardır. 

(20) Şehsuvaroğlu, Dr. Bedi N.: Farabi - Alpharabi; 870 - 950, İst. Ü
niversitesi Yayınlarından No: 466, İstanbul 1950 

(21) Emir Sayf al-Devle, Hemedanilerin Suriye kolunun kurucusudur. 
(Bk. Düveli İslamiye, Halil Ethem, İst. 1927, sah. 154) 

(22) Yale Üniversitesi Kütüphanesi (Ms. Salisbury 77) 
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, A. Y. 4716 
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(23) Lewin, Bernhard: The Book of Plants of Abu Hanifa Ad. Dinawa
ri, U ppsala 1953 
Hamidullah, Prof. Dr. Muhammed (Çev. Keklik, Doç. Dr. Nihat) : 
Dinaveri ve eseri - Dinawari et son oeuvre. Türk Biyoloji Dergisi, 
113 - 114 (1963) 

(24) Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih 3386 
(25) Şehsuvaroğlu, Doç. Dr. Bedi N.: Abu Reyhan Biruni ve Kitab al

Saydala (Abu Reyhan Biruni and The Kitab al-Saydala) İst. Tıp 
Fak. Mec. sayı 3, 1959 
Şehsuvaroğlu, Bedi N.: Ebu Reyhan Biruni and The «Kitab Al-Say
dala», Separata de «Actes du ıxe Congres International d'Histoire 
des Sciences», Barcelona - Madrid 1959 

(26) Ünik nüshası Bursa Orhan Kütüphanesi, Kurşunlu 149, bir fotoko
pisi de İst. Tıp Fak. Tıp Tarihi Enstitksü Kütüphanesi Y. 361 nu
marada kayıtlıdır. 

(27) Manisa Kütüphanesi No. 
İran Meb'usan Meclisi Kütüphanesi No. 
British Museum OR. 5849 

(28) Yaltkaya, Prof. Şerafeddin: Kitabüssaydele Fittıb Mukaddimesi, Bi
runlu Ebu Reyhan, İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü yayın
larından, 1937 

(29) İbn Kakuveyh Alauddevle Ebu Cafer Muhammed (1007 - 1041) bir 
evlilik dolayısiyle Samanoğulları ile akraba olmuştur. İsfahan Valisi 
iken istiklalini ilan etmiştir. Beni Kakuye hanednının kurucusudur. 
(Bak. Halil Ethem, Düveli İslamiye, İst. 1927, Sah. 191) 

(30) İbn al-Kıfti, Tarih al-Hükema'da 55, Brockelmann ise 99 eseri ol
duğunu bildirir. 

(31) Necat Liber liberationis - La delivrance ismiyle Latinceye çevril
miştir. 1593 de Roma'da yapılan bir taşbaskısı Konya Yusufağa Kü
tüphanesi 4027 numaradadır. 

(32) Tahran'da 1333/1917 de yapılan bir baskısı Konya Mevlana Kütüp
hanesi 4673 numarada kayıtlıdır. 

(33) Bu hususta Osmanlı Türklerinde Eczacılık bahsinde XVIII. Yüzyıl 
farmakolojik eserlerinden söz edilirken geniş bilgi verilmektedir. 

(34) Edviye-i kalbiye - Kalp ilaçları eserinin Arapça birer nüshası. İst. 
Üniversite Kütüphanesi A. Y. 6172, Süleymaniye Kütüphanesi Ha
midiye 1448/23 ve Laleli 1647/2 numaralarda kayıtlıdır. 

(35) Risale-i Sekencebin, Edirne Selimiye Kütüphanesi 562/3 ve Süley
maniye Kütüphanesi Laleli 1647/3 numaralarda kayıtlıdır. 

(36) Arapça yazma birer nüshası İst. Üniversite Kütüphanesi A. Y. 1458 
ve Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiye 1448/37 ve Ayasofya 3683/2 
N o. dadır. Türkçe çevirisi için Bk. Hindiba Risalesi, Türkçe çeviri: 
A. Süheyl Ünver, İst. 1937 

(37) Ergin, Osman: İbn Sina Bibliyoğrafyası, İst. 1956 
(38) Hekimler arasında, hekimlik için haber kaynakları anlamındadır. 
(39) İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü Kütüphanesi, B. 243 
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( 40) İbn al-Nefis'in bu eseri 1547 de Latinceye çevrilmiştir. Arapça bir 
nüshası İst. Üniversite Kütüphanesi A. Y. 2326 numarada kayıtlıdır. 

(41) Bu eser Supplementum Simplicium quae in Dioscoride desiderantur 
ismiyle Latinceye çevrilmiştir (Bak. Brockelmann). 

(42) İstanbul Üniversite Kütüphanesi 92: 61 - 927 - 4 Numarada kayıtlı 
bir nushası vardır. 

(43) Arapça beş yazma nüshası İst. Üniversite Kütüphanesi A. Y. 779, 3879, 
3995, 6150, 6155 numaralarda kayıtlıdır. 

(44) Bk. İslam Ansiklopedisi, Davud al-Antaki maddesi, A. Adnan Adıvar, 
(45) Beyazıt Devlet Kitaplığı, Veliyüddin Efendi, 2491 

Topkapı Saray1 Ahmed III Kitaplığı, 1990 
Süleymaniye Beşir Ağa 502, 503 
Süleymaniye Şehit Ali Paşa 2020 

(46) İstanbul T1p Tarihi Enstitüsü Kütüphanesi Y. 35 
İstanbul Millet Kütühanesi 79 
Faris Bibliotheque Nationale Suppl. Turc 693. Bu son nüsha 1960 
da Paris'te «Le premier manuscrit chirurgical Turc redige par Cha
raf ed-Din (1465) et illustre de 140 miniatures» ismiyle Prof. Pierre 
Huard (Rennes) ve Mirko Drazen Grmek (Zagreb) tarafından Fran
sızca ve renkli olarak yayınlanmıştır. 

( 47) Arapça bir yazması Manisa Kütüphanesi Çaşnigir 1765 no. da kayıt
lıdır. 

(48) Arapça yazma birer nüshası İst. Üniversite Kütüphanesi A. Y. 6151, 
Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya 3608 ve Edirne Selimiye Kütü -
hanesi Y. 298/1 ve 2 no. larda kayıtlıdır. 

(49) Bak. Osmanlı Eczacılığı, Farmakolojik eserler bahsi, XIV. yüzyıl 
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Pençe-i AI-i Aba 
İliç tabletlerinin üzerine basılan dua kalıbı 
(İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü 

Tıp Tarihi Müzesi) 
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ibn-i Sina 
(980 - 1037) 

norm KAYNAKLARINA GÖRE 

İbn-i Sina 
(Rusça Kanun Tercümesinden) 

BATI KAY~ AKLARI TA GÖRE 

İbn-i Sina'nın hicri hesapla 1000. ölüm yıldönüınüne rastlayan 
1370 H./1952 M. tarihinde Tahran'da yapılan İbn-i Sina Mozolesi 
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Kahire Tolunoglu Camii ve Külliyesi 
(Zeital der Menschheit Eine Weltkultur Geschichte, Die Frühzeit des 

İslam von Desmond Stewart, und der Redaktion der 
Time - Life - Bücher, Nederland 1968) 

Ortaçağda bir simya laboratuvarı 
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Bir doğu eczanesi (Münih Müzesi) 

XI. Yüzyıl 
İslam dünyasında bir çarşı ve sol köşede eczane 

(Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine 841 numaralı yazmadan) 

-171-



Ortaçağda bir İslam Eczanesi 
(Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Ahmet III, 2147 numaralı yazmadan) 
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Bir Selçuk Hekimi, eczacı ve öğrencileri 
(Kompozisyon: Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver) 



TtlRK - İSIAM DEVLETLERİ 

X. Asırdan sonra Arapların kültür ve kılıç gücü tükenirken 
İslam dünyasının alemdarlığını ele alan ikinci cihangir millet 
Türklerdir. Türkler Er, erkek anlamına gelen Ar veya Arya ır

kındandırlar. Türk anavatanı bugünkü Kazakistan'ın kuzey böl
gesidir. 

Binlerce senelik Çin tarihlerindeki efsane ve söyleniler atı

lırsa, eski Çin kaynaklarında Türklerden ilk defa Hun karşılığı 
olarak Hiung-Nu ismiyle bahsedilir. 

Türk tarihine şöyle bir_ göz atarsak görürüz ki M. Ö. 1766'da 
Tik veya TüYk'ler Çin'in Şang sülalesiyle savaştadırlar, ve bu 
savaş hemen hemen yarım asır sürer. Söylentiye göre bu Türk
lerin Asya yaylalarına yayılmalarının başlangıcıdır. Hele atın 
insana alıştırılmasıyla hareket gücü daha da artan Türkler ge
niş Asya yaylalarının dört bir bucağına dağılmışlardır. Böylece 
M. Ö. III. yüzyıla kadar Asya'da çok geniş bir sahada çeşitli han
lıklar ve beylikler halinde yaşayan Türk boylarını ilk olarak 
M. Ö. 220 yılında Hakan Teoman bir bayrak altında toplamıştır. 
Lakin kısa zamanda, diğer hasımları gibi babasını da beraraf 
eden, oğlu Mete (M. ö. 209 - 174) bir taraftan Büyük Okyanus'
tan Hazer Denizi'ne, diğer taraftan da Sibirya'dan Tibet ve Keş
mir'e kadar uzanan büyük bir Türk İmparatorluğunu, Asya Hun 
İmpartorluğu'nu kurmuştur. Yani Türk gücü bir nesilde böyle
sine cihangir bir devlet yaratabilmiştir. Bu heybeti dolayısiyle

dir ki Türkler Mete Han'ı efsaneleştirmişlerdir. Artık Mete Han 
Türk efsanelerinin Oğuz Han'ıdır. 

Kısa zamanda akınlariyle ta Avrupa'ya kadar ün salan Hun 
Devleti 425 yıl bu birliği koruyabilmiş ve sonra Hunları Tabgaç
Topa Hanları (M. S. 216 - 394), Avarlar (394 - 552), Tukyular 
- G5ktürk Devleti (552 - 745) ve Uygurlar (745 - 940) takip et
miştir. 
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M. S. VI. yüzyıla kadar Türk ismi bir çok Türk boylarından 
yalnız birine alem iken Tukyular sayesinde bu asırdan itibaren 
daha yaygın bir hal almış, bütün Türk bOJJlarına (1) isim olmuş
tur, ve Türk Milleti doğmuştur. 

Tukyular 716 da Şark ve Garp Tukyuları olarak ikiye ayrıl
dılar. Altaylar'dan Volga'ya, Kuzeyde Tabagatay'dan Hindistan'a 
Sind boylarına kadar uzanan geniş sahadaki kabileleri idareleri 
altında toplayarak, anarşi içi,ndeki bu yerleri Bizans, İran, Çin, 
Hind gibi köklü medeniyetler arasında bir ticaret yolu yapmağa 
muvaffak olan ve bu çeşitli kavimler arasında san'at elçiligi eden 
Tukyular ve bilhassa Garp Tukyuları hakkında Bizans, İran, A
rap, Ermeni ve Gürcü kaynakları geniş bilgi verirler. Bizans kay
nakları Garp Tukyularının san'at ve edebiyat itibariyle Roma dan 
hiç de aşagı olmadıklarını yazarlar. 

Şark Tukyuları hakkında da Çin kaynakları kadar Rus ar
keologlarının Orhon ve Y eniseyi nehirleri boylarında bulduklan 
kitabeler açık bir fikir verirler. Bu arkeolojik bulgulardan öğre
niyoruz ki Ortaçağ'da Türklerin 2 - 3 alfabesi, yazısı vardır: 

1) Orhon veya Göktürk yazısı, 2) Soğut yazısı veya geç 
Göktürk yazısı ve nihayet 3) Uygur yazısı ( 2). 

Bunlardan da anlıyoruz ki Göktürkler yazıyı geliştirmek ka
dar ziraat, sanayi, ticaret ve maden işletmesi alanlarında çevre
lerindeki toplumlardan çok daha ileri idiler, ve Orta Asya'daki 
en eslci iskan bölgeleri, en eski şehirler onlara aitti. Rus arkeo
loglarının da yardımı ile şimdiye kadar 22 Göktürk şehri bulun
muştur. 

Uygurlar'a gelince; önceleri Hunlar'a sonra da Tukyular'a 
tabi olan bu kabileler bir çok harplerden sonra 7 45 te Göktürk 
devletini yıkarak egemen bir devlet kurmuşlardır. 

VIII. asırdan XIV. asıra kadar devam eden ve zaman zaman 
şarkta Kore'den, garpta Tuna boylarına kadar uzanan bu devle
tin başşehri Karabalgasun idi. Kendisinden önceki Türk devlet
leri gibi Uygurlar da yüksek bir medeniyet seviyesine ulaşmışlar
dı. Bu sebeple Uygur kültürü resim - fresk, minyatür, edebi ve 
ilmi eserler bakımından pek zengin olduğu gibi baskı işlerinde, 
matbaacılıkta da çok gelismişti. Hatta tahtaları oyarak hazırla
dıkları kalıplarla baskı yapan Çinliler'e rağmen Uygurlar o çağ-
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Zarda portatif tahta harfler kullaanacak kadar_ matbaacılıkta 
ilerlemişlerdi ( 3). 

Uygurların resim minyatür alanında verdikleri eserler ise 
bugün dahi san'at bakımından birer değerdir. Diyebiliriz ki Türk
ler Orta Asya'dan şarka ve garba birer san'at elçisi olarak yol 
almışlardır ( 4). 

Ancak Uygurların bu san'at kabiliyeti sadece resim konu
sunda değildi. Türk halk san'atının halı, kilim, kumaş, ağaç oy
macılığı, madeni süsleme ve bilhassa savatçılık - gümüş kakma
cılığı gibi kollarında da bu kabiliyeti göstermişlerdir. 

Müslüman Uygurlar arasında edebiyat da çok gelişmişti. 1070 
de Kaşgar Hanı Tavkaç Kara Buğra adına yazılan Kutadgu Bilik 
ile Kaşgarlı Mahmud'un (5) 1074'de yazdığı o büyük ansiklope
dik Türk lugati Divanı Lügat-it-Türk, Türk dilinin en değerli 
hazineleridir. Edip Ahmet (Xll. yüzyıl) in yazdığı Aybet ül-Ha
kayık ve Ali Şir Nevai (1441 - 1501) nin yazdığı Muhakemet al
Lügateyn eserleri de bunların· birer devamıdır (6). 

Karanalıların vezirlerinden Yusuf Has Hacip tarafından 

yazılan Kutadgu Bilik (7) te ahlak ve siyasetten, devlet idareci
liğine kadar değişik konulara yer verilmektedir ve bu arada Uy
gurların içtimaı ve idari durumları açıklanırken sosyal sınıflar 

şöylece sıralanmaktadır: 

Kara - halk, tabukçu - memur, satıkçı - tüccar, tarancı - çift
çi, iğ dişçi - hayvan yetiştirici, otakçı - laik hekim, efsuncu - ruh 
hekimi, müneccim, vezir, subaşı - komutan, bitikçi - mektupçu 
ildh ... 

Eser, ef suncuların bilhassa cinlerden mütevellit akıl hasta
lıklarıyla uğraştıklarını belirtirken otakçı ve efsuncu arasındaki 
anlaşmazlığı da hoş bir lisanla anlatır. 

Başlarında genç bir Arap kumandanı, Kutaybe, bulunan İs
lam ordularının VIII. yüzyılda, 705 - 715 yıllarında, Horasan, Bu
hara ve Semerkand'ı zaptetmesiyle devrin bu futuhatçı iki mil
leti Araplarla Türkler sıkı bir temasa geçtiler. Hatta 715 te Isığ 
gölünün batısındaki Talas Meydan Savaşı'nda Türklerin Çinli
lere karşı Arapları tutmasiyle bir taraftan Orta Asya'daki Çin 
hakimiyetine kat'iyetle son verilirken bir taraftan da Türk - A
rap dostluğu kuruluyordu. 
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Bu dostluk neticesidir ki Türkler topyekun İslamiyeti kabul 
ettiler. Türkleri İsldmiyete zorlayan tek Allah'a karşı duydukla
rı mistik bir istekten başka bir sebep yoktur. Yani Türklerin İs
lamiyeti kabulleri bir kılıç kuvvetine dayanmaz. 

İslamdan önce Türkler çok tanrılı bir dine, Şamanizm'e ina
nıyorlardı ki bu din bir nevi Totemizm idi. Başka bir degimle bir 
tabiat dini idi. 

Tabiat dininde Sema - gökyüzü, güneş, ay, yıldızlar, arz -
yeryüzü hatta hayvanlar hep birer kutsal varlıktılar. Bir ilah'ın 
sembolü idiler. Her birinde bir ruh, bir melek saklı idi. Baş iliih 
olan gökyüzü tanrısına Türkler Tan'dan galat olarak Tangrı 
derlerdi. Çinliler Ti, Hindliler Dyon Pitar - sema babası, İranlı
lar Ahura, Yunanlılar ise Zeus demişlerdir. Büyük valde olan 
yeryüzü tanrıçası ise zamanla İstar, Cybele, Demeter, Ceres, Af
rodit, Venüs gibi isimler almıştır. 

İşte ruhlarındaki mistisizm dolayısiyle çok tanrıdan fazla, 
tek tanrıya yönelen Türklere İslamiyet daha iyi gelmiştir. Ancak 
ne yazık ki gene hemen hemen o asırlarda Türk'ün Hıristiyanlık, 
M aniheizm ve Budizm gibi dinleri de tanıması milliyet ve kültür 
olarak parçalanmasına yol açmıştır. Ayrıca Orta Asya'nın za
manla Fars ve Arap kültür mücadelesine sahne olması da Türk
lügün parçalanmasında bir başka faktördür, ve IX. asırdan iti
baren Araplar Budistleri takiben Türk hudutlarında medreseler 
kurmağa başlamışlar ve birer misyoner gibi hareket ederek bu
ralarda kültür üstünlüğü sağlamışlardır. 

Buna rağmen Uygur birliğinin yıkıldığı tarih olan 940 dan 
sonra İslam ümmeti içindeki yerini kesin olarak alan Türk mil
leti devlet kurmaktaki gücünü el'an yitirmemişti. 

Filhakika gene birer Türk devleti olan Mısır'da Tolunoğul

ları (868 - 905), Türkistan'da Karahanlılar (840 - 1212), Saman
oğulları (874 - 999), Afganistan'da Gazneliler (962 - 1183) veni
hayet gene Maveraünnehir'de Büyük Selçuklular (1040 - 1157 ), 
Harzemşahlar (1077 - 1231) (8) hep bu kurucu gücün eserleri
dir. Filhakika 970 de Kırgız bozkırlarından kalkarak Maveraün
nehri, Seyhun ve Ceyhun nehirlerini, aşan Selçuklular evvela 
Buhara'da yerleştiler. Bilahare Horasan'ı işgal eden Tuğrul Bey 
1055 de Abbasi Halifelerinin başkenti olan Bağdat'ı da fethedin-
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ce, halife tarafından, Sultan ilan edildi. Yani bütün İslam dün
yasının kaderine hakim oldu. Büyük Selçukluların bu fütuhatı 
sayesindedir ki İran ve çevresi de Türk hakimiyetine girdi. 

Ancak ilk üç sultan, Tuğrul, Alparslan ve Melikşah zamanın
dadır ki Büyük Selçuklular bu geniş ülkeleri ellerinde tutabil
mişler ve 1092 de Melikşah'ın ölümü ile bu birlik dağılmış ve 
Kerman, Suriye, Irak ve Anadolu Selçukluları doğmuştur Bun
ları ise İlhanlıların - Moğolların takip ettiğini görüyoruz. 

İşte asırlarca İslam dünyasının kaderine hükmeden bu 
Türklerden, İslamiyeti kabulden sonra, Arap dili konuşan ülke
lerde kalanlar her ne kadar kısmen A raplaşmışlarsa da toplu hal
de yaşayanlar milliyetlerini muhafaza etmişlerdir. Buna rağ
men şarkın ilim dili Arapça, edebiyat dili de çok kere Farsça'dır 
ve Türkler de bu göreneğe uymuşlardır. Bu sebepledir ki bir 
çok garplı ilim adamları yakın zamanlara kadar İslam medeni
yetini sadece Arap ve Acemlere mal ederlerdi. Halbuki nasıl garb
da, Endülüs'te, İslam kültürünün yayılmasına Araplarla birlik
te Berberiler hizmet etmişlerse şarkta da Türk, İranlı, Suriyeli, 
Çinli, Endonezyalı bir çok milletler bu medeniyetin gelişmesine 
Araplar gibi hizmet etmişlerdir. Bu arada Bağdat'taki Nizami
ye Medresesi gibi meşhur İslam ilim müesseselerinin çoğunu da 
hep Türkler kunnuşlardır. 

(1) Kitab-ı Cihannüma'ya göre 24 Türk - Oğuz boyu vardır: 

A) Bozok'lar: 

I - Günhan'lar : 
1) Kayı, 2) Bayat, 3) Alkaevli, 4) Karaevli, 

II - Ayhan'lar 
5) Yazır, 6) Düger, 7) Dodurga, 8) Yabırlı, 

B) Oğuz'lar: 

I - Yıldızhan'lar : 
9) Avşar, 10) İğdir, 11) Big-Dili, 12) Karkın, 

II - Gökhan'lar : 
13) Bayundur, 14) Beçenen, 15) Çavundur, 16) Çebni, 

C) Uçaklar: . 

I - Tarkhan'lar : 
17) Salur, 18) Aymur, 19) Alayundlu, 20) Üregir 

II - Dingizhan'lar: 
21) İğdir, 22) Büğdüz, 23) Yive, 24) Kınık 

Kaşgarlı Mahmut ise o asırda bu boylard~n 2 tanesinin ortadan kalk-
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tığını yazmakla beraber Türk şeceresını Nuh oğlu Yafes'e utaştırır. 

(Bak.: Wittek, Paul - Çev.: F. Arık - : Osmanlı İmparatorluğu'nun 
Doğuşu, İstanbul 1947.) 
Koşay, Hamit Zübeyir: Türk Tarihinin Zaman Tablosu, 1935. 

(2) Göktürk dili zamanla Batı Türkçesine - Oğuzcaya, Uygurca ise Doğu 
Türkçesine - Hakaniye'ye ve Moğolların kullandığı Çağatayca'ya te
mel olmuştur. 

(3) Gize ve İbrahim Necmi: Turfan hafriyatı - kazıları ve bu hafriya
tın Türk Tarih ve medeniyetine müteallik netayici - sonuçları, Edebi
yat Fakültesi Mecmuası, sayı: 6, 1332/1916. 
Bossert, Prof. Dr. Helmuth: Tabı' San'atının Keşfi, İstanbul 1937 
(II. Türk Tarih Kurumu Kongresi tebliğlerinden) 

(4) Mamafih bu san'at dalında Uygurlar'a dahi hocalık eden diğer bir 
Orta Asya halkı vardır ki onlar da Toharlar'dır. M. önce Çin'in batı 
sınırlarında ve Sarı Irmak kıyılarındaki Kansu'da oturan Toharlar 
M. S. II yüzyılda Hunların tazyiki ile buradan ayrılarak Amuderya 
nehri güneyinde yerleşmişlerdi. Bu ikinci Tohar eli de 580 de Çinli
lerin T'ung Yabgu dedikleri Batı Türk Kağanı tarafından zaptedil
miştir. Buralarda onun oğlunun elile kurulan Toharistan Yabgulu
ğu zamanla Amuderya'nın kuzeyinden ta, Hind boylarına, Sind nehri 
kıyılarına kadar uzanıyordu. Söylentiye göre XIII. yüzyıl sonlarına 

kadar devam eden Toharistan Beyleri daha 657 - 59 yıllarında Şarki 
Tukyular'ın Çin tazyikiyle zayıflamaları esnasında istiklallerini ka
zanmışlar ve Orta Asya'nın kervan ve ticaret yollarına hakim olmu._ -
lardır. 

(5) Elöve, Ali Ulvi: Kaşgarlı Mahmut, İstanbul 1941 
Ülkütaşır, M. Şakir: Kaşgarlı Mahmut, Ankara 1962 

(6) 1966 da Leiden'de basılan bir nüshası için bak.: İstanbul Tıp Fakül
tesi Tıp Tarihi Enstitüsü Kütüphanesi 0.2793. 

(7) Bugün malüm olan Kutadgu Bilik mishaları 3 tanedir. Bunlardan 
Viyana nüshası Uygur, Mısır ve Fergane nüshaları ise Arap alfabe
siyledir. Bunların her üçü de orijinal olmayıp muahhar kopilerdir. 
Bu hususta Prof. Reşit Rahmeti Arat (1900 - 1964) ın 1936 da Ülkü 
Mecmuası No. 46 da çıkan değerli bir etüdü vardır. 

Ayrıca Prof. Dr. Yılmaz Altuğ da 1969 da Türk Dünyası Dergisi'
nin 13. sayısında modern hukuk ve Kutadgu Bilik isimli bir makale 
yayınlamıştır. 

(8) Havarizm: Arapça'da kendiliğinden kudretli manasına gelir. Ancak 
söylenmesi kendilerine güç geldiğinden Türkler bu kelimeyi Harzem 
yapmışlardır. 
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TÜRK - iSLAM DEVLETLERİNDE ECZACILIK 

Uygurlar'da kültürleri ve san'atlan gibi gelişmiş bir halk 
tababeti ve eczacılığı vardır. Komşu toplumların aksine Uygur
lar'da laik tababet - otakçılık, mistik tababet - efsunculuk'a na
zaran çok gelişmişti; Tıp ve Eczacılık öğretimi ise o çağın gelene
ğine uyarak usta - çırak şeklinde idi. 

Uygurlar safra, idrar, kuş etleri, yılan derisi gibi hayvansal; 
soğan, sarımsak, turp, çeşitli otlar ve meyvalar gibi bitkisel ve 
nihayet muhtelif madeni droglar kullanırlardı. İlaçları balla tat 
landırırlardı. Opoterapi'yi bilirlerdi. Ayrıca yaralara nişadır ve 
küflü peynir karışımı sürdükleri de bilinmektedir ki bu küflü 
peynirle bugünkü penisilin arasında belki de bir bağ vardır (1). 

M. 730 da Toharistan Yabgusu - Beyi tarafından elçi olarak 
Çin'e gönderilen Nanto ismindeki bir alimin götürdüğü hediye
ler arasında Çin hekimlerince bilinmeyen pek çok ilaç olduğu 
söylenir. Çin tarihçilerinin bildirdiklerine göre M. 759 da bir se
faret heyetile gene Toharistan'dan Çin imparatoru'na gönderilen 
hediyeler arasında 200 kadar tıbbi spesiyalite ve bir çok ıtriyat 
vardı. 

Bugunkü farmakolojik şekiller, hazırlanış tarzları ve tatbik 
şekilleri o çağlarda Uygurlarca biliniyordu. Mesela bir kamışla 
boğaza pulverisation yaparlardı. İspençiyari aletleri de çoktu. 
İlaçları takribi vermezlerdi. Miktarlar önemli idi. 

Bugün bile Anadolu Türklüğünde yaşayan birçok tıbbi ve 
farmakolojik bilgilerin kaynağı Uygurlardır; ve artık Uygur ya
zısı okunduğuna göre bu husustaki bilgilerimiz daha da artacak
tır. 

Kutadgu Bilik de bu alanda bize enteresan bilgiler vermek
tedir. 

Mısır'da, Dokuzgöz Türklerinden Ahmed İbn Tolun (868 -
884) tarafından kurulan Tolunoğulları Devleti'ndeki tababet ve 
eczacılığa gelince; müstesna yaradılışlı ve iyi bir insan olan To-
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lunoğlu, bir asker olarak geldiği Mısır'da kısa zamanda emarete, 
yani hükümdarlığa, yükselince nüfuzunu Şam, Trablus, Halep 
hatta Antakya'ya kadar uzatmakla kalmamış memleketine mad
di ve manevi alanda bir çok hizmetlerde bulunmuştur. Bu ara
da Kahire'de, Fustat'ta 876 - 879 yıllarında yaptırdığı İbn To
lun - Tolunoğlu Camii yanında bir hastane, bir eczane ve iki ha
mam da yaptırmıştır. Bu darüşşifa Mısır'ın ilk hastanesi olup 
XIII. yüzyılda dahi çalışmakta olduğuna dair kayıtlar vardır. 

Zengin bir vakfın beslediği bu kuruluşta kalabalık bir ilmi ve 
idari personel vardı ve her cuma, namazdan sonra, eczanede bir 
hekim tarafından poliklinik muayenesi yapılmakta ve bedava 
olarak ilaç dağıtılmakta idi. 

Uygurların zayıflamasiyle kurulan Karahanlılar Devleti'nden, 
Kutadgu Bilik'teki tıbbi bilgilerden, Harzemşahlar Devleti'nden 
ve orada yerleşen Ebu Sehl Mesih! ve öğrencisi İbn Sina'dan, Gaz
neliler Devleti'nde ilim ve san'ata verilen önemden büyük Türk 
matematikçisi ve hekimi Biruni'den evvelce söz etmiştik. 

Büyük Selçuklu İmparatorluğu'ndaki tababet ve eczacılığa 
gelince: 

Selçuklu Sultanları kendilerini bir Türk Hakanı'ndan fazla 
bir İslam Hükümdarı addettiklerinden Saraylarında Türkçe ko
nuşulmasına rağmen devirlerindeki ilim eserleri genellikle Arap
ça yazılmıştır. Mamafih İmparatorluğun zaman zaman uğradı
ğı saldırı ve istilalar sonucu bu zengin Selçuklu Kütüphaneleri 
dağılmıştır. Lakin İstanbul Kütüphanelerinde el'an bu devre ait 
eserlere rastlanır. Fakat bu eserler kadar büyük Selçukluların 
Mısır, Suriye, Irak gibi çeşitli ülkelerde kurdukları bir çok ilim 
ve sağlık müesseseleri de bugün Araplara mal edilmek istenmek
tedir. Mesela Bağdat'taki Nizamiye Medresesi (2) gibi. 

Bu devir tababet ve eczacılığına ait kaynakların çoğu her 
ne kadar kaybolmuş ise de bu asırlarda tababetin klasik kişiliği
ni koruduğu bilinmektedir. El'an eski Tıp yazmaları, İbn Sina 
ve çağdaşlarının eserleri ve şerhleri okutulmaktadır ki Semer
kantlı bir Türk hekimi olan Nizami-i Aruzi'nin H. 551/M. 1156 
da yazdığı Çahar Makalesi'nde bunların bir listesi verilmektedir. 

Bu devirde kalp ve ateş kontrolü, idrar muayenesi gibi teş
his ve tedavi usulleri oldukça ilerlemiştir. Şüpheli hastalıklarda 

konsültasyon yapmak pek yaygındır. Mesela Sultan Melikşah 
(1072 - 1092) ın torunu Mes'ut hastalandığında saray hekimle .. 
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rinin isteği üzerine Bağdat'tan Hemedan'a çağırılan Hekim Ebul 
Berek<it böyle bir konsultasyonda bulunmuştu. 

Selçuklular genellikle memleket sağlığı kadar asker hekim 
ve eczacılığına da önem verirlerdi. Mesela Melikşah devrinde 
Selçuk ordularında 40 deve ile taşınan gezici bir asker hastanesi 
vardı (3). 

Türk - İslam devletlerince muhtelif yerlerde kurulan sağlık 
müesseselerine gelince; bunların sayısı oldukça kabarık ise de 
meşhurları XI. - XIV. asırlar arasında yapılmış hastane ve da
rüşşifalar olup, şunlardır ( 4) : 

1-Suriye Atabek (5) !erinden Nureddin Şehit (1146-1174) 'in 
Suriye'de yaptırdığı müteaddit hastane ve bilhassa Halep ve 
Şam Darüşşifaları ki 1154 de y~pılan Şam Darüşşifasını bilahare 
Mithat Paşa Suriye Valiliği sırasında XIX. yüzyılda Şam Guraba 
Hastanesi'ne eklemişti. 

2 - Musul'da (Erbil) Gökbörü Sosyal Yardım Müesseseleri 
(1159 - 1232)' 

3 - Kudüs'te Selahaddin Eyyub1 (1174 - 1193) hastanesi, 
1187 tarihli, 

4 - Mısır'da Akka'da Selahaddin Eyyub1 Hastanesi, 1187 ta
rihli, 

5 - Şam'da Kaymeri Eyyub1 hastanesi, 1248 tarihli 
6 - Kerman'da (İran) Kutluğ Türkan hastanesi, 1271 - 1281 

tarihli, 
7 - Kahire'de Seyfeddin Kalavun (1279 - 1290) un 1284 ta

rihinde yaptırdığı Kalavun veya Mansure hastanesi, 
8 - Şam'da Salihiye'de Kaymeri hastanesi, 1308 tarihli, 
9 - Tebriz'de Tabib ve vezir Reşidüddin Darüşşifası, 1310 

tarihli, 
10 - Hısnulekrad'da Bey Temir hastanesi, 1319 tarihli, 
ıı - Haleb'de Ergun Kamil'in 1354 tarihinde yaptırdığı da

rüşşifa. 

Selçuk Devri hekim ve eczac·ılarına gelince: 
Bu devre ait biyografik bilgiler bilhassa Tarih-i Muhtasar 

al-Düvel ile İbn Ebi Useybia'nın Tabakat al-Etibba eserinde var
dır ki bu arada bilhassa şu isimleri verebiliriz: 

Hekim-eczacı Ebu İbrahim Seyid Zeyneddin İsmail Curcani 

(Öl. 530/1135) : 
Bilhassa Harzemşahlar (1077 - 1231) hizmetinde bulunmuş 
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ve onların adına yazdığı Zahire-i Harzemşahı eseriyle ün yap
mıştır. 

XII. asra kadar şarkta yegane ilim dili olan Arapça·ya bu 
eserle Farsça'nın da katıldığını görüyoruz. Kendisinin Agrad-ı 
Tıb, Yadigar ve Huffı-Alaı gibi başkaca tıbbi eserleri de varsa 
da bilhassa Zahire pek önemlidir. Dokuz fasıl üzerine tertiplen
miş olup son eki ile on kısımdır. Son iki kısmı farmakoloji ile il
gilidir. 450 000 kadar kelime ihtiva eden değerli bir eserdir. 

Razi'nin Havi'si, İbn Sina'nın Kanün'u kadar şöhret yap
madıysa sebebi tab'edilmemiş olmasıdır. Yalnız Hindistan'da Or
du diliyle ve taşbaskısı olarak yapılmış matbu bir nüshası var
dır. 

Cürcani'nin ölümünden 20 sene sonra 1155 te yazılan Niza
mi-i Aruzi'nin Çahar makalesi bu eseri pek över (6). 

Edirne, Selimiye Kütüphanesi F. Y. 435, 438, 975, Süleyma
niye Kütüphanesi, Ayasofya 3617, Millet 3553, Yenicami 915, 916 
ve Manisa Kütüphanesi 1763 numaralarda birer yazma nüshası 
bulunan bu eserin I. - VIII. kısımları genel tababetten, IX. kısım 
hayvan sokmaları ve zehirlerden, X. kısım ise bitkisel ve hayvan
sal ve kom poze droglardan sözeder. 

Bu eser 841/1437 de Mü'min b. Mukbil tarafından Murad II. 
(1421 - 1451) adına ve Zahire-i Muradiye ismiyle Türkçeye çev
rilmiştir ki bir nüshası Süleymaniye Yahya Efendi Dergfilu, 
Hacı Mahmut Kütüphanesi 5507 numaradadır (7). 

Zahire-i Harzemşahi'nin bilhassa son krabadin kısımlarını, 
Osmanlı - Türk tababet ve eczacılığında da görüleceği üzere, 
XV. yüzyılda Amasyalı Şerefeddin Sabuncuoğlu, ertesi yüzyılda 
da Ebul-Fadl Muhammed bin İdris-i Bitlisi Türkçeye çevirmişler
dir. 

Tabib-eczacı Ekmeleddin b. Müeyyed al-Nahcivanı (XIIl.yy.): 

Selçuk devletinin başhekimidir ve ölüm döşeğinde Mevlana'-
nın başucunda bulunmuş ve onu tedavi etmiştir. 

Tabib-eczacı İbrahim Gazanfer (Xlll. yy.) : 

Gene Mevlana ile çağdaştır ve Konya'da gömülüdür. 

Tabib-eczacı Zekioğlu Ebu Bekir (Sadrı Konevi) (8) : 
Hayatı her nekadar tam manasile bilinmiyorsa da isminden 

de anlaşılacağı üzere Konyalı'dır. Lakin zaman zaman doğduğu 
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şehirden çıktığı, mesela Kayseri'de de çalıştığı malümdur. Tıbda 
hocası Tabib Ekmeleddin olmalıdır. 

Konryalı Bey Hekim: 

Haltercümesi iyi bilinmiyor. 

Tabib-eczacı Reşidüddin (1248 - 1318) : 

İlhanlılarla Selçukluların son devirleri birbirine karışır ve 
Anadolu Selçuk Devleti'nin sGn yarım asrı İlhanlılar'ın vesayeti 
altında geçmiştir. İşte Hemedan'da doğan ve hekim olduğu ka
dar devrinin ünlü bir tarihçisi olan Fazlullah Reşidüddin İlhan
lı saraylarında hizmet etmiş ve vezarete - bakanlığa kadar yük
selmiştir. Bu sayede müteaddit hastaneler kurmuş veya onar
mıştır. 

Büyük Selçuklu Devletindeki tababet ve eczacılığa son verir
ken şunu da belirtmek yerinde olur ki; 

Selçuklular zamanlarında eser yazılmasını da teşvik ettikleri 
gibi bir çok eserleri de Arapça'dan Farsça'ya çevirtmişlerdir ki 
zamanla bu eserlerin çoğu Türkçeye de tercüme edilmiştir. Bu 
arada XI. yüzyılda Artukluların yaptırdıkları Materiq Medica 
tercümesi de bilhassa kayda değer. 

Anadolu Selçuk Devletinde Tababet ve Eczacılık 

Türkler Anadolu'nun kapısını ilk olarak 1016 yılında çal
mışlardır. O tarihte genç bir Türk Komutanı, Çağrı Bey tam 5 
sene Anadolu'nun altını üstüne getirmiştir. 

Türk'e Anadolu'nun kapısını açan ise 26 Ağustos 1071 de Ma
lazgirt Savaşını kazanan Alparslan'dır. Malazgirt Türk tarihin
de rol oynayan üç önemli meydan savaşından biridir. Lakin Ana
dolu'nun asıl fatihi Kutalmışoğlu Süleyman Bey'dir. Onun sa
yesindedir ki daha 1076 yılında Anadolu Van'dan ta İzmit'e 
kadar Türkler'in eljne geçmiştir. Ancak dalgalar halinde ge
len I - IV. Haçlılar dolayısiyle Türk'ün Anadolu'da, bilhassa 
Batı Anadolu'da tam manasiyle yerleşmesi iki asır kadar gecik
miştir. Bu sebeple Küçük Asya'daki Türk bayındırlık eserleri 
1206 yılından itibaren görülmeğe başlar. Moğollar 1247 yılında 
Anadolu'ya yerleşmeğe başlamış ve 1308 yılında da son Selçuk 
Hükümdarı bir daha dönmemek üzere Orta Asya'ya götürülmüş
tür. 

İşte bu kadar kısa bir sürede Selçukluların Anadolu'da yap
tıkları bir çok bayındırlık eserleri arasında hastaneler, Tıp okul-
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ları, çeşitli sosyal yardım kuruluşları ve kaplıcalar gibi sağlık 

tesisleri de vardır. 
Bu arada kurulan Kayseri ve Sivas darüşşifaları yanında bi

rer de Tıp medresesi bulunduğu söylenmesine rağmen bütün İs
lam dünyasında olduğu gibi Anadolu Selçuklu Devleti'nde de 
el'an tababet ve eczacılığın usta - çırak şeklinde öğretildiği mu
hakkaktır. 

Gene bu asırlarda Anadolu'da hfila aktarlar ve kökçüler fa
aliyette olup henüz müstakil eczaneler kurulamamışsa da her 
hastanede bir eczane ve müteaddit eczacılar vardı. 

Demek ki Anadolu Selçuk Hastanelerinde bir taraftan has-
ta bakılırken bir taraftan da hekim ve eczacı yetiştiriliyordu. 

Anadolu'da Selçuk Devri Sağlık Kuruluşları : 

1 - Mardin Mdristanı: 
Artuklulardan Necmeddin (1108 - 1122) ile kardeşi Muinüd

din tarafından yaptırılmıştır. Malümdur ki Artuklular Selçuk
lularla aynı Türk boyundandırlar. 

2 - Kayseri Bimdristanı (1206): 

Bir çifte medrese şeklinde olup Sultan Gıyaseddin Keyhüs
rev tarafından yaptırılan tıp medresesi ile yanına genç yaşta ve
remden ölen hemşiresi Gevher Nesibe Sultan'ın vasiyeti üzerine 
ve onun bağışı ile yaptırılan bir hastaneden ibarettir. Bu sebep
le halk arasında Gıyasiye - Şifaiye veya Çifte Medreseler diye 
tanınır ( 9) . 

İslam dünyasının ilk tıp okulu ve medeniyet dünyasının bu 
kadar mükemmel olarak ayakta kalmış en eski bir sağlık mües
sesesi olan bu medreseler halen vakıflarca restore ettirilmiştir. 

Halen Kayseri Tıp Fakültesi olarak kullanılan bu binalar 
Hacettepe Üniversitesi emrindedir. 

3 - Sivas Darüşşifası (1217): 

Anadolu Selçuk hastanelerinin en büyüğüdür. Genç yaşta 
ölen Sultan Keykavus I. tarafından yaptırılmıştır (10). 

4 - Konya Darüşşifası (1219 - 1236): 

Sultan Alaeddin Keykubat tarafından yaptırıldığından Ald
eddin Hastanesi de denir. Halen yıktırılmış olup yerinde sadece 
bir duvar parçası kalmıştır. 
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5 - Konya Kemaleddin Darüşşifası (1219 - 1236): 

Tamamile yıkılmış ve izi kalmamıştır. 

6 - Konya Sadi Bey Darüşşifası (1219 - 1236): 

Tamamiyle yıkılmış ve izi kalmamıştır. 

7 - Divriği Darüşşifası (1228): 

Mengücekler'den Fahrettin Behramşah (1168 - 1225) ın kı

zı Sultan Turan Melik'in eseridir. 

8 - Çankırı Darül'afiyesi (1235) : 

Sultan Alaeddin Keykubat b. Keyhüsrev emirlerinden Ata
bek Cemaleddin Ferruh tarafından yaptırılmıştır. 

9 - Konya Akşehir Darüşşifası (1260): 

Selçuk vezirlerinden Sahip Ata (? - 1285) tarafından yaptı-

rılmış olması muhtemeldir. 

10 - Kastamonu Maristanı (1272) : 

Ali bin Pervane tarafından yaptırılmıştır. 

11 - Konya Aksaray Darüşşifası (XIII. yüzyıl) (11) : 

Yazma Tarih-i Ali Selçuk adlı eserde bu darüşşifanın adı ge
çer (12). Bu darüşşifanın XVI. yüzyılda el'an ayakta olduğunu 
belirten Topkapı Sarayı Hazine Arşivinde 6460 numarada kayıtlı 
ve 931 (1524) tarihini ihtiva eden bir berat mevcuttur (13). 

12 - Tokat Pervane Bey Darüşşifası (1277) : 

13 - Sıvas Ddr ül-Rahası (1288): 

Rahatoğullarından Kemaleddin Ahmet b. Rahat tarafından 
yaptırılmış bir nevi düşkünler evidir. Bil'ahare harap olduğundan 
Kemaleddin'in oğullarından Hattap ve Hüseyin tarafından ona
rılmış ise de halen tamamile yıkılmıştır. Yerinde imaret Camii 
ismiyle bir mabet yapılmıştır. 

14 - Erzurum Darüşşifası (XIII. asır) : 

15 - Erzincan Darüşşifası (XIII. asır) . 

16 - Amasya Darüşşifası (1308): 
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Anadolu Selçuklularının tarihe karıştığı senede İlhanlı -
Moğol Valisi Olcayto Mehmet Hüdabende (1304 - 1316) nin eşi 

İldus - Yıldız Hatun'un lalası - kölesi Anber b. Abdullah tara
fından yaptırılmıştır. 

Bunlardan Çankırı ve Kastamonu Darüşşifalarının kapılarında 

görülen çifte yılan alameti Orta Asya Türkleri arasında saadet 
sembolü olup hastane kapısına uğur işareti gibi bir röliyef olarak 
işlenmiştir. 

Evvelce de açıkladığımız gibi Bimaristan, Maristan, Darüş
şif a, Darül'afiye terimleri hep bugünkü hastane deyimi karşılığı 
olup bu sağlık kuruluşlarının çoğu bugünkü tam kadrolu hasta
neler gibidir. O çağlarda Avrupa'da manastırların bir köşesine 
sığınmış ve rahip hekim - eczacılar tarafından işletilen hastane
ler yerine Selçukluların müstakil binalarda, müstakil vakıflarla 
ve zengin bir personel kadrosu ile kurdukları bu hastaneler öğül
meğe değer. Onun içindir ki bu müesseseler Osmanlılar zamanın
da da, vakfiyeleri Osmanlı kadılarınca onaylanarak, halk sağlı
ğına açık tutulmuşlardır. 

(1) Ünver, A. Süheyl : Uygurlar'da tababet esasları. Türk Tıp Cemiye
ti Mec. Yıl: 1, (78), No: 10, İstanbul - 1935 

(2) Bu medresenin kurucusu olan Nizam al-Mülk (1017 - 1096) ün asıl 

adı Hasan olup Horasanlı bir Türk'tür. Büyük Selçuk Sultanı Alpas
lan'a 20, Melikşah'a 8 sene vezirlik ettikten sonra hükümdarın gaza
bına uğramış ve İsfehan'da öldürtülmüştür. Devlet idaresine ait Si
yasetname eseri pek meşhurdur. 

(3) İssa, Dr. Ahmet: Histoire des Bimaristans a l'Epoque İslamique. Le 
Caire, 1929, sah. 9 

(4) İnan. Prof. Dr. Afet: Türk Kadınlarının yaptırdıkları Sağlık Kurul
ları ve 749 yıl önce yaoılan Gevher Nesibe Şifaiyesi. 14 Mart Tıp 

Bayramı (749. Yıl); Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekfileti yayınla
rından No: 182. Ankara 1955 

(5) Atabek terimi Selçuklularda vezir, nazır, bakan karsılıfu kullanılırdı. 
(6) Bu eser hakkında Adolf Fonahn'ın Zur Quellenkunde der Persischen 

Medizin, Leipzig 1910, isimli eserinde geniş bilgi vardır. (Bk. La nı:ıe
decine Ara be. Edward George Brawn. Paris, 1933). 

(7) Adıvar, A. Adnan: Osmanlı Türklerinde İlim. II. baskı, İstanbul 
1943. s. 13 
Şehsuvaroğlu, Doç. Dr. Bedi N. : Anadolu'da Türkçe İlk Tıp Eserleri. 
İstanbul Üniversitesi Tın Fakültesi Mec. No: 1 den ayrıbaskı, İstan
bul, l 957 

(8) Sadrı Konevi'yi, Sadreddin Konevi (1208 - 1272) ile karıştırmamalı
dır. Şeyh Sadreddin Konevi aslen Malatyalı olup Muhiddin-i Arabi'-
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nin üvey oğludur. (Bk.: Feridun Nafiz: Konya Darüşşifası, Milli Mec. 
No. 14. 1339/1923.) 

(9) Ünver, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl: 750 Yıl Önce Kayseri Tıbbiyesi. 
Tıbbiyeli Yayınlarından No: 1, İstanbul 1956 
Gürkan, Ord. Prof. Dı-. K. lsınail : Kayseri Mektep - Hastanesi 
(L'Hospital - Ecole de Kayseri). İstanbul 1969 
İnan, Prof. Dr. Afet: Kayseri Gevher Nesibe Şifaiyesi. Hacettepe 
Üniversitesi yayınlarından No: 8, Ankara, 1968 

(10) Cetintaş, Y. Mimar Sedat: Sivas Darüşsifası. İstanbul 1953 
(11) Prof. Dr. Oktay Aslanapa Aksaray'da yaptığı araştırma ve inceleme

lere dayanarak böyle bir darüşşifa yapısının mevcut olmadığını 
söy !emektedir. 

(12) Ünver Prof. Dr. A. Süheyl: Selçuk Tababeti. Türk Tarih Kurumu 
yayınlarından VIII. Seri, No: 7, Ankara 1940, Sayfa 77 

(13) Ünver, Dr. A. Süheyl: Konya Aksarayı Darüşşifa Medresesine ait 
bir vesika. Türk Tıp Tarihi Arşivi, Yıl 5, Sayı 18, Istanbul 1940 
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Avrupada Eczacılık Tarihi 





AVRUPA'DA ECZACILIK TARİHİ 

Önceki bahislerde de açıklandığı gibi Antikçag'da Hippoc
rate'dan önce Avrupa'da tababet ve eczacılık tamamen efsane ve 
mitoloji ile karışıktır. Bu çağlarda bilhassa Yunan saglık tanrı
sı Asklepios'un mabetlerinde yani Asklepyon'larda çalışan As
klepyad'lar hem hekim, hem cerrah ve hem de eczacı idiler. K.ı

.:;acası mitolojik çağın tüm tababetini din adamları temsil edi
yorlardı. 

M. ö. V. yüzyılda gelen Hippocrate deney ve gözleme verdiği 
önemle Tıp ilimlerine yeni bir yön vermiş, modern bir kişilik ka
zandırmıştır. Böylece teşhis ve tedavide ehemmiyetli adımlar 
atılmış ve pek çok drog tanınmıştır. 

Akdeniz'in bir adasında Limni - Lemnos' da gene M. ö. 500 
yıllarındadır ki biz Avrupa'nın, hatta bütün dünyanın alameti 
farikalı ilk ilacını görürüz. Filhakika, evvelce de söylediğimiz gi
gibi bu ada toprağının bazı dertlere şifa verdiğine inanıldığı için 
her sene muayyen bir günde adanın bir tepesinde resmi makam
ların ve bir rahibin gözetimi altında çamur karılır ve pastil ha
line getirilerek kurutulurdu. Terra Sicilliata eski deyimle Tin-i 
Mahtum denen ve geniş bir satış sahasına yayılan bu balçı_k tab
letlerin, kullananlara güven sağlaması için, üzerleri rahip tara
fından mühürlenirdi ki işte bu, tarihte ilk alameti farikalı ilaç
tır. 

Antikçağ'da eski Yunan eczacılığında da görüldüğü üzere, 
eski Yunan kültür ve medeniyetinin bir kolu olarak Afrika'da 
gelişen İskenderiye Ekolü'nün ünlü hocalarından nebatatçı The
ophraste'ın M. ö. 300 senelerine rastlayan çalışmaları ile Avru
pa tababet ve eczacılığı en az 500 kadar yeni tıbbi bitki kazan
mıştır ki ilgili bahiste bu hususta fazlasiyle bilgi verilmiştir. 

M. S. I. yüzyılda Eski Pline'in çalışmaları ise bu drogları 
bir misli daha zenginleştirmiş ve 1000 civarına yükseltmiştir. 

Zamanla Roma tababet ve eczacılığının fetih ülkelerine bil-
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hassa şimdiki Fransa'ya atladığını ve buralarda da artık Romalı 
hekim-eczacıları görüyorsak da halk çok kerre gene yerli hekim
lere daha doğrusu Druides'ler denen rahiplere gidiyorlardı. Bu 
sebeple Druides'ler Roma İmparatorluğu'nca takibe uğruyorlar
dı. 

Bu arada M. S. II. yüzyılda yetişen Calinos-Galien gibi ün
lü bir Romalı hekim-eczacı dahi çalışmalariyle tababet kadar ec
zacılığa da ışık tutmuştur. Galenique Pharmacie hala onun is
mini taşır. Bütün bunların yanında o çağlarda el'an yaşayan 
Hippocrate'ın tesiri ise garpta on asır kadar daha devam etmiştir. 
Ancak ne yazık ki M. S. V. yüzyıldan itibaren Antikçağ'ın getirdi
ği bu açıklık Ortaçağ Avrupa'sının fanatizminde kaybolmuştur. 
Çünkü IV. yüzyıldan itibaren Hıristiyanlık Avrupa'da tamamen 
yerleşmişti ve Roma çok zayıflamıştı. Nihayet 395 de imparator
luk ikiye ayrıldı. 476 da ise Batı Roma yıkıldı. Ancak Doğu Ro
ma el'an güçlü ve ayaktaydı. 

Antik Yunan Felsefesinin son ekolleri olan İskenderiye ve 
Atina Okulları da Bizans İmparatoru I. Jüstinyen (527 - 567) 
tarafından kapatılınca eski Yunan düşüncesi Avrupa'da artık ta
mamen sönüyordu ki bu Antikçağ'ın sonu demekti. 

Kısacası Avrupa'da VI. yüzyılda herşey gibi Tababet ve Ec
zacılık da bir anarşi içinde idi. Ancak bu çağlarda Avrupa'da açıl
mağa başlayan Couvents - yani manastırlar Tababet ve Eczacı
lığa sağlam birer sığınak oldular ve sonra İslam istilası Avrupa 
tıbbına yeni bir hız verdi. 

Manastırlarda Tababetin yerleşmesi Romalı bir devlet adamı 
ve yazar olan cassidore - Kasidor'un M. S. VI. yüzyılda bir ma
nastıra sığınması ile başlar. 

İşte onun uyarmaları iledir ki manastırlardaki rahipler Hi
pokrat, Diyoskorit, Calinos gibi eski Yunan ve Romalı hekim - ec
zacıların eserleriyle ilgilendiler ve hasta muayene etmeğe, tıbbi 

bitkileri hazırlamağa başladılar. Hatta bu maksatla manastır

larda nebatat bahçeleri kuruldu. Nasıl ki Hıristiyanlığın mu
kaddes kitabı olan incil'de de yer yer şifa verici otlardan bahse
dilir (1). 

Bu sebeple manastırların birer köşesinde artık bir dispan
ser, yatacak hastalar için birkaç oda, hatta bir de eczane vardı 
ki oralarda çalışan rahib eczacılara o çağlarda Apothicaire - A
potiker veya apoteker denirdi. Böylece Batı Roma'nın laik Ta-
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babeti artık yerini Hıristiyan rahiplerine bırakmıştı ve rahiple
rin insanların ruhları kadar sağlıklariyle de ilgilenmeleri onlara 
yeni bir gelir kaynağı olmuştu. 

Zamanla rahip-hekimler ilaç yapmaktan vazgeçince bunların 
hatta pigmantorius'ların yerini bu apoteker'ler almıştır. 

Görülüyor ki IV. yüzyıldan itibaren Avrupa'da açıkça yerle
~en Hıristiyanlık gittikçe kuvvetlenerek X. yüzyılda garp mede
niyetine tamamen hakim olmuştu. Böylece o asırdan itibaren 
kilise, Hıristiyanların o çağlarda muhtelif Avrupa ülkelerinde 
görülen Musevi ve Müslüman hekim-eczacılara gitmelerini ya
saklamakla kalmamış, hatta Hıristiyanlardan Tababet öğrenecek
lerin rahip olmalarını dahi zorunlu kılmıştır. Bu demektir ki 
diğer bilgiler gibi Tababet ve Eczacılık dahi din adamlarının eli
ne geçiyor ve dini dogmalar Tıp alanında da hakim oluyordu. 

A vrupa'da VIII. asırda Milano'da, IX. asırda Salerno'da, Pa
dova'da, XII. asırda Bolonya, Paris ve Monpelye'de, XIII. asırda 
Siena ve Napoli'de birer Tıp okulu olduğu gibi ayrıca Kuzey Af
rika'da Cyrene'de de bir Tıp okulu vardı. İşte bu okullar da ilk 
kuruluş anlarında tıpkı hastaneler gibi herhangi bir manastırın 
birkaç odasına sığınmış küçük birer dini kuruluşlardı. Halbuki 
İslam dünyasında çok daha evvel kurulmuş öyle hastane veya 
Tıp okulları vardı ki her biri birer laik müessese idiler. Mısır'da 
bir Türk Beyinin, Tolunoğlu'nun 876 da Kahire civarında Fus
tat'ta kurduğu külliyenin bir parçası olan hastane, Anadolu Sel
çukluları'nın 1206 da Kayseri'de yaptırdıkları Çifte Medrese'ler 
- Kayseri Darüşşifası ve Tıp Okulu bu arada zikredilebilir. 

Ancak M. S. XII. yüzyılda Papa'nın rahiplerin manastır dı
şında hekimlik yapmalarını yasaklamasiyle Avrupa'da manastır 
tababeti daha doğrusu din adamlarının hekimlik ve eczacılık 
yapması usulü yavaş yavaş unutulmuştur. 

Lakin Doğu Roma, Bizans'ta Eczacılığın ve genellikle Taba
betin gelişmesi diğer Avrupa ülkelerinden biraz farklıdır ve Nas
turi denen Ortodoks Hıristiyanlar elinde Yunan ve Roma'nın la
ik Tababeti daha uzun ömürlü olmuştur. 

Filhakika M. S. V. yüzyılda Hıristiyan Teslisine, yani Baba -
Allah, Oğul - İsa ve Ruhül Kudüs - Meryem üçlüsüne karşı gele
rek (İsa Allah'ın oğlu değil, sadece peygamberdir) dediği için 
Patrik Nastorius, taraftarları ile birlikte, Bizans'tan koğuluyor
du. 
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İşte Yunan Felsefe ve ilmi bu Nasturi'ler sayesinde İran ve 
İslam dünyasında yeni bir hayat bulmuştur. 

X. - XV. yüzyıllarda, Ortaçağın ikinci yarısında ise, bilhassa 
Haçlı Seferleri (2) dolayısiyle doğu ile yakın ilişkiler kuran Av
rupa, Süryanice ve Arapçaya çevrilmiş olan eski Yunan eserleri
ni tanıdı ve böylece Antik Yunan medeniyetinden yeniden ha
berdar oldu. Ortaçağın karanlık dünyasında bu buluş hakiki 
bir nura kavuşmak idi ki eczacılık da bu ışıktan fazlasiyle ya
rarlanmıştır. Filhakika XV. yüzyıl ortalarında İstanbul'un fet
hinden hemen önce A vrupa'da yayılan matbaalarda basılan ilk 
eserler arasında Antidotarium Nicolai (3) gibi eserler de vardır. 

Böylece İslam dünyasında VIII. - X. yüzyıllarda gelişen ter
cüme devri XI. yüzyıldan itibaren Avrupa'da da başlamış ve bir 
çok Arapça eser Latinceye çevrilmiştir ki bu arada bilhassa Kar
tacalı Kostantin (4), Guy de Chauliac (5) Jean de Seville, Michel 
Scot, Gerard de Cremone hatta bil'ahare Papa olan Sylvestre II 
gibi büyük mütercimler ün yapmıştır. 

Bu tercümeler sayesinde Ortaçağın ikinci yarısında XI - XV. 
yüzyıllarda Avrupa Tababet ve Eczacılığı biraz daha aydınlığa çı
kar. Bu çağda Avrupa'da her ne kadar bugünkü anlamı ile ilk 
müstakil eczane 1140 da Napoli, 1180 de de Paris'te açılmış ise 
de yetişme itibariyle hekim ve eczacı el'an aynı şahıstı ve hala 
usta-çırak şeklinde öğretim vardı. Ancak zamanla bu gibi pra
tik yetişenlerin hatta hekimlerin dahi eczacılık etmeleri bazı 

Avrupa ülkelerinde yasaklanmıştır. 
Esasen Avrupa'da isıam Tıbbının bir öncüsü olan Salerno Tıp 

Okulu'nda 1076 danberi hekim ve eczacı ayrılmıştı. Bir süre son
ra Napoli'de yalnız ilaç yapan şahıslara Confectarius deniyordu. 

Alman İmparatoru ve Sicilya Kralı Frederik II de Palermo' -
daki sarayında hekim ve eczacıların görevlerini ayırdığı gibi ilk 
olarak 1240 senesinde yayınladığı bir emirname ile Güney İtalya 
ve Sicilya'da hekimilk ve eczacılığı resmen ayırmıştı. Yani Tıp 
okullarına girenler arzularına göre hekimlik ve eczacılıktan bi
rini seçecek ve . sadece o alanda mesleki pratik yapacaklardı. 

Frederic - Frederik II. nin 1240 tarihli emirnamesi hekim ve 
eczacının hukuki durumunu belirtmesi bakımından önemlidir. 
Cünkü bu, Avrupa'da hakiki eczacılığın kuruluşu demektir. 

Mamafih hekim ve eczacı münasebetleri Avrupa'da daha u
zun asırlar ülkeden ülkeye, şehirden şehire fark etmiştir. Bu hu-
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susta Güney Fransa'da Arles şehrinde gene XIII. yüzyılda ya
yınlanan Leges Municipales Arelates - Arles Kanunu da hemen 
hemen Frederik II nin emirnamesinin aynıdır ve sonra bunu ge
ne Fransa'da aynı yüzyılda Avignon - Avinyon, Nice - Nis ve 
Marseille - Marsilya'da çıkan kanunlar kovalamıştır. 

Hatta 1271 de Paris Tıp Fakültesi'nin çıkardığı bir kararna-
mede: 

1 - İlaç hazırlamakla yalnız apotikerlerin meşgul olmaları 
2 - Hekim emri olmadan kimseye ilaç verilmemesi 
3 - Reçete olmadan kimseye çocuk düşürücü ildç, zehir 

hatta müshil verilmemesi 

4 - Reçetelerin emirsiz tekrarlanmaması 
5 - Zaman zaman fakülte dekanı ile bir apotikerin aktarları 

teftiş etmesi 
6 - Aktar namzetlerinin gene zaman zaman bir imtihana 

tabi tutulması ve ancak bu imtihanı başaranlara yemin ettikten 
sonra apotiker ünvanının verilmesi ve nihayet bu yemini bozan
ların cezalandırılması emrediliyordu. 

Mamafih önceleri dini olan bu yemin geleneği ta XII. asra 
kadar uzanır ve devir devir hekimbaşı, lonca yetkilileri veya si
vil bir devlet memuru önünde yapılırdı. 

Filhakika XV. yüzyıl sonlarına doğru Fransa'da kralın em
riyle aktarlar bir lonca kurmuşlardı. Baharatçılar, kökçüler, 
hatta o çağlarda doğudan gelen ve nadir bir madde olan şeker 
satıcıları da bu loncaya alınmıştı. Ancak bunlardan sadece ak
tarlar ilaç yapmak hakkına sahiptiler. Diğerleri iptidai madde 
satıcısı idiler. 

Fransız İnkilabından bir az önce bu lonca College de Phar
macie ve aktarlar da Pharmacien - eczacı ismini almışlardır. 

Avrupa eczacılığı bakımından önemli bir adım da resmi far
rnakopelerin yayınlanmasıdır ki bunlardan ilki 1498 de Kuzey 
İtalya'da Floransa'da İtalyanca olarak yayınlanan ve Nuovo Re
ceptario ismini taşıyan eserdir. 

Bunun gibi 1682 de Fransa'da Kral XIV. Louis de çıkardığı 
bir emirname ile zehirli maddelerin ancak apotikerlerde satılabil
mesini, hatta bu gibi satışlar için her dükkandan özel bir defter 
tutulmasını mecbur kılıyordu. 

1799 da basılan Prusya'nın ilk f armakopesi ise, geç de ol-
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sa, Prusya veya Alman eczacılığı bakımından önemli bir adım
dır. 

Tıp öğretimindeki erken kuruluş ve gelişmelere rağmen ec
zacılık dalındaki öğretim müesseseleri Avrupa'da çok sonraları, 
ancak iki asır önce kurulmuşlardır. Nasıl ki Anadolu'da da ilk 
müstakil tıp okulu XII. asır başında, 1206 da kurulduğu halde 
ilk eczacılık okulu ancak 1839 da, o da Askeri Tıbbiyeye bağlı 

bir sınıf olarak kurulabilmişti. 
Ortaçağda Avrupa'da hekim veya apotikerlerin yanında us

ta-çırak Şeklinde yetişen eczacılar için XVIII. yüzyılda Arbalete 
Botanik bahçesinde gene apotikerler nezaretinde özel bir öğre
tim yapıldığını görüyoruz. 

Mamafih Arbalete Avrupa'nın ilk botanik bahçesi değildir. 
1587 de kurulan Leiden - Layden Üniversitesi Botanik Bahçesi Av
rupa'nın en eski botanik bahçelerinden biridir ki XVIII. asrın 
ünlü hekimi Boerhaave (1668 - 1738) Leiden'de botanik profe
sörlüğü yaparken 1709 da bu bahçenin de direktörlüğüne atan
mıştı. 

Fakat 1803 de Fransa'da Paris Üniversitesine bağlı olarak 
bir yüksek Eczacılık Okulu görüyoruz. 

Filhakika Fransa'da XIX. yüzyıl başlarında bu görevi devlet 
üzerine almıştır. İlk açılan eczacı okulları müstakil veya Tıbbi
yelere bağlı iken sonradan Dahiliye, Ziraat ve nihayet 1934 de de 
Sağlık Bakanlığına bağlanmışlardır. 

XIX. yüzyılda Avrupa'da artık özel eczacı okulları dahi gö
rüyoruz ki, bunlardan en önemlisi Alman Eczacı J ohannes Bar
tholomeas Trommsdorff (1770 - 1847) tarafından Erfurt'ta açı
lan okuldur. 

Renaissance - Rönesans (XIV. - XVI. yüzyıllar) ve sonrası 

(XVII. - XIX. yüzyıllar) Avrupa'sında eczacılığın gelişmesi: 

XVI. yüzyılın sonlarından itibaren eczacılık içine doğduğu 
tababetin biyolojik metodlarını bırakarak kimyaya yaklaşmış ve 
onun kalitatif metodlarını benimsemiştir. Bunda da rönesans 
amil olmuştur. :Su sebeple sorabiliriz, Rönesans ne demektir? 

Renaitre Fransızcada yeniden doğmak anlamına geldiğine 

göre Renaissance yeniden doğuş demektir. Başka bir deyimle An
tik Yunan'a ve onun getirdiği deney ve gözlem çağına veya tabi
ata yeniden dönme manasına gelmektedir. 

Evvelce de söylediğimiz gibi Hıristiyanlık sıkı dogmalara, 
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teslise bağlanmıştı. O sebeple inceleme ve araştırma makbulü de
ğildi. Bu yüzden bütün bir Ortaçağ boyunca Avrupa Scolasti
cisme'in esiri olmuştu. Onun içindir ki o asırlarda bütün ilim <' Ho
cam dedi ki ... » ile başlar ve aynı şekilde biterdi. İlim adamı ise 
kitaplara gömülmüş ve ilimden uzak olarak yaşardı. Halbuki İs
lim dünyası daha Vlll. yüzyılda eski Yunan'ı tanımış ve çoktan 
medeniyet dünyasının lideri olmuştu. İşte bu üstün uygarlık bir 
taraftan Endülüs - İspanya diğer taraftan Anadolu - Haçlı Se
ferleri yoluyla hatta Afrika üzerinden Avrupa'yı sarmıştı. Direkt 
veya endirekt yani tercüme yoluyla bu kıt'ayı da hükmü altına 
almıştı. İşte Rönesans Avrupa'da böylece yerleşen İslam kültü
rünün reddiyle başlar. Onun içindir ki bu çağlardan bahsederken 
garbın büyük düşünürü Michelet (6) aynen şöyle demektedir: 

«Artık Endülüs bir harp meydanıdır. İslamın bulunduğu her 
yerde hayat ve fikir yeşeriyor. Hıristiyan baltasının girdiği yer
ler ise çöle dönüyor.» 

Bu sebeple XIV. yüzyılda Avrupa uygarlığı bir duraklama 
devri geçirmişse de bu hal kısa. zamanda büyük bir tepki yarat
mış ve neticede Rönesans dediğimiz fikir hamlesi doğmuştur. 

Aslında Rönesans üç çeşit fikir erbabının, üç zihniyetin çatışma
sının eseridir: 

Artist yani san'atkar, papaz yani muhafazakar veya dogma
tik ve nihayet şüpheci yani müsbet ilim zihniyeti. 

XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa'da edebiyat, güzel san'atlar 
ve ilim alanında gelişen Rönesans'ı ilk olarak İtalya san'at sa
hasında müjdelemiştir. Bu arada Leonardo da Vinci, Michael An
gelo, Rafaello'lar birer yıldız gibi' parlar. 

İtalya'daki bu gizli kıymetlerin ortaya çıkmasına ve bu san'
at cereyanının doğmasına Fransızlar, daha doğrusu Fransa Kralı 
VIII. Charles'ın İtalya'yı istilası amil olmuştur, diyebiliriz. Ni
hayet akan zaman içinde İtalya'da II. Jules, X. Leon gibi papa
larla Fransa'da l. François ve Il. Henry gibi krallar bu dev san'
atkdrları koruyarak Rönesansın emmiyet ve devamını sağlamış

lardır. 

Rönesans çağının bu dev san' at karlarının büyüklüğü hak
kında bir fikir verebilmek için tek bir insanı, L. da Vinci'yi, ör
nek olarak ele alalım: 

Anatomist, kimyager, jeolog, matematikçi, mühendis, fizik
çi, musikişinas, ressam ve nihayet hazır cevap ve şair. 
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İşte bu yeni çağı, bu dev insanları yaratan sebepleri klasik 
kaynaklar şöylece sıralamaktadırlar: 

1 - Matbaanın keşfi: Eskiden kitaplar yazma, az ve paha
lı olduğu için pek az insan okuyabilmekte idi. Halbuki bunların 
basılması ile bilgi ve kültür geniş kütlelere malolmuş ve netice
de bu yaratıcı cereyan doğmuştur. 

2 - istanbul'un Türkler tarafından zaptı dolayısiyle Bizans 
ilim adamlarının Avrupa'ya göçleri ve onların bizzat veya eserle
riyle Rönesans öncülerine tesir ettikleri yolundaki söylentiler. 

Bu rivayetin hakikat olamayacağını son çağ Bizans dünyası
nın bilim ve kültür hayatını inceleyenler gayet. iyi bilirler. O çağ
larda Bizans ilim adamları yaratmak değü, diğer Anadolu miı

letlerinin ilim hamlelerini kendi dillerine aktarmakla meşguldü
ler. Bu maddi ve manevi çöküşte bilhassa IV. Haçlı Seferi esna
sında Bizans'ın uğradığı Latin istilası (1204 - 1261) ve yağmanın 
tesiri olduğunu bir çok tarihçiler kaydederler. 

3 - Büyük coğrafi keşiflerin ve bilhassa 1492 de Amerika 
kıt'asının bulunması ile açılan dünya çapındaki yeni ticaret yol
larının gelişmesi ve Avrupa'da büyük servetlerin birikmesi ki; 
Rönesans san'atkarlarını besleyen iş_te bu kaynaklardır. 

4 - Müspet ilimlerin ve bilhassa Astronomi (7), Fizik ve 
Kimyanın gelişmesi de bu yaratıcı hamlede amil olmuştur. 

Görülüyor ki Rönesansta Amerika'nın keşfi (1492) kadar gü
neş sisteminin keşfi ( 1507) de rol oynar. Yani yeryüzünden gökle
rin keşfine, Colomb'dan Ccrpernicus'a kadar uzanır. 

Kısacası XVI. yüzyıl garbın ilim tarihi bakımından son de
rece geliştiği bir asırdır. Zira bu asırda insanlık Kadim Yunan'ın 
deney ve gözlemiyle yetinmemiş ve eli altındaki tabiatın ötesine 
de uzanmağa çalışmıştır. 

Bu maksatla bu ve sonraki yüzyıllarda ilim adamları bir 
taraftan teleskcrplarla gözün göremiyeceği kadar uzak boşlukla

rı araştırırken, diğer taraftan da mikroskcrplarla göze görünmeye
cek kadar küçük cisimlerin sırlarını öğrenmeğe çalışıyorlardı. Bu 
sayede termometre, barometre gibi tababete yardımcı araçlar da 
bulundu. 

Yine bu araştırma hızıyladır ki, Galilee, Newton modern Fi
zik ve Mihaniki, R. Descartes (1596 - 1650) ve F. Bacon (1651 -
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1626) modern Felsefeyi, Leibnitz ve Newton yüksek Matematiği, 
Kepler ve Tycho-Brarıe modern Astronomiyi, Gerard, Merkator 
(XVI. y.y.) modern Kartografyayı kurdular. Meşhur anatomist 
Jacob Dubois Sylvius (1478 - 1555) ile iki ünlü talebesi A. Vesale, 
M. Servetus hayatın sırrını ve insan denen meçhulü çözmeğe uğ
raşırlarken Luther, Calvin, Rabelais, Montaigne, Shakespeare ve 
Cervantes'ler de manevi varlığın sırlarına ermeğe çalışıyorlardı. 

Böylece harika - olağanüstü, ilimden koğuldu. Müspet düşünce 
ön saflarda yer almaya başladı. Esasen daha Xlll yüzyılda bir 
rahip ve ilim adamı olan Roger Bacon (1217 - 1294) Rönesansa 
su sözleriyle öncülük ediyordu: «Tabiata dön!». 

«Tabiata dön!» Rönesansın ilk, akıl ve idrakin ise son sözü
dür. Artık insan, kadim Yunan'da olduğu gibi tekrar tabiatın o
dağıdır. İnsan sevgisi - humanizma bilim için yeniden ana gaye 
olmuştur. 

Böylece Ortaçağın skolastik yani donmuş öğretim metodu 
reddedilince yeni bir usul, tecrübe - deney metodu doğmuş oldu 
ki hekim-kimyager TheCYphraste Bombaste Paracelse (1493-1541), 
anatomist A. Vesale (1514 - 1564) ve cerrah Ambrise Pare (1517 
- 1590) gibi isimJeri bu alanda başta görüyoruz. Öyle ki 'an 
ve yer yer ellerde dolaşan Hipokrat'ın, Calinos'un, Dioscorides'in 
daha doğrusu kadim Yunan'ın ve İslam hekimlerinin bilhassa 
Razi, Cabir ve İbn-i Sina'nın eserleri yanında Rönesansın bu 
genç başlarının eserleri de artık tıbbi bilimler klasikleri arasın
da yer alıyordu. 

Genç hekim ve kimyager Theophraste Paracelse 1527 de Ba
le'de ilk akademik dersini verirken kürsünün arkasına yığdığı 
klasik Tıp eserlerini de yakıyordu; ve böylece Rönesansın yeni an
layı mı da müjdeliyordu. Çünkü ona göre Tıp mensubu kitap
lara değil kendi tecrübesine inanmalı idi. Bu sebeple «Tababet 
ilim ve tecrübeden ibarettir. İlimsiz hiçbir şey sağlanmaz, tabi
bin kütüphanesi ise cihandır» sözü pek meşhurdur. .Onun için
dir ki, Th. Paracelsus'un Iatroşimik ve Farmakolojik eserleri kı
sa zamanda çeşitli dillere, bu arada Türkçeye de çevrilmiştir. 

Görülüyor ki XVI. yüzyıl A vrupa'da umumiyetle öğrenme 
aşkının pek yaygın bulunduğu bir yüzyıldır. Bu asırda kısa za
manda pek çok üniversite açılmış ve devrin ünlü hocaları zaman 
zaman bu üniversitelerden birini veya diğerini tercih ederek ade
ta seyyar kürsüler kurmuşlardır. Bu şöhretleri izleyen öğrenci-
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ler ise hemen hemen bir göçebe hayatı yaşamışlardır. Ancak şu
rası da bir hakikattir ki XVI. yüzyıl Avrupa'sı henüz ilme san'at 
kadar değer vermediği için bu asırda ilim aşkı ve sefalet omuz 
omuzadır. Tıp mensuplarından cerrahlarla, frengi tedavisi ya
pan hekimler belki biraz refah içindedir. Fakat hekim ve ecza
cıların çoğu sıkıntıdadır. Frengi ve tütün Amerika'nın Avrupa'
ıya hediye ettiği iki afettir ve kısa zamanda bütün Avrupa'ya ya
yılmıştır. O çağlarda frengi Simya (8) dan Kimyaya devrolunan 
antimuvan ve cıva kadar, Amerika'dan getirilen Gaiac ile de te
davi ediliyordu. 

Tıp ilimleri bakımından XVI asırda her ne kadar bilhassa 
Fizyoloji, Patoloji ve Anatomi ele alınmışsa da Anatomi ve Cer
rahinin yanında Botanik ve Kimya alanlarında da büyük yeni
likler vardır. Yani Farmakoloji ve Eczacılık da gelişmiştir. Bu 
yüzyılda artık tabii drogların yanında, bunların müessir madde
lerinden de söz edilmeğe başlanmıştır. 

Görülüyor ki Rönesansın sonlarında, XVI. yüzyıldan itibaren 
eczacılık gittikçe tıbbi ve biyolojik metodları bırakarak kimyevi 
ve bilhassa kalitatif metodlara dönmeye başlamış ve böylece doğ
duğu Tıp dalında daha bağımsız bir hüviyet kazanmıştır. Hatta 
diyebiliriz ki eczacılar Kimya tarihinde devir açmışlardır. Kim
ya tarihini: 

1 - İatroşimik devre 

2 - Flojistik devre 

3 - Antiflojistik veya kalitatif devre 

diye bölümlersek İatroşimi - Biokimya çağında Theophraste Pa
racelse gibi hekimlerin, Flojistik devrede ise bil'akis eczacıların 
rol oynadığını görürüz. Malumdur ki «Phylogistane - Flojistan», 
oksijenin Lavoisier (1743 - 1794) tarafından keşfinden önce mad
denin yanması için gerekli görülen hayali bir maddedir. Çağın 
inancına göre madde yanınca flojistan açığa çıkardı. İşte bu ça
ğın olduğu kadar antiflojistik devrenin de müjdecisi gene ecza
cılardır. 

Filhakika eczacı Bayen 177 4 de Paris İlimler Akademisi ö
nünde cıva oksidi ısıtarak elastik bir maddenin açığa çıktığını 
gösterdi. Sonra bir İsveçli eczacı Carı Wilhelm Scheele (9) 
(1742 - 1786) bu maddeye Fire-Air, Ateş-Hava ismini verdi ki 
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Lavoisier'nin buluşuna öncülük eden bu çalışmalar artık flojis
tik devrenin de sonunu müjdeliyordu. 

Kantitatif devrenin açılmasında da Fransız eczacı ve kim
yagerlerinden Guillaume François Rouelle (l 703 - ı 770) in bü
yük hizmetleri vardır. Tuzların yapısını inceleyerek bunların bir 
asid - baz bileşimi olduğunu söyleyen ilk insan odur. Kendisin
den sonra bir talebesi meşhur kimyager Lavoisier bu teoriyi ge
nişleterek asid - baz - tuz kimyasının kantitatif devresini açmış
tır. 

G. F. Rouelle'in küçük kardeşi olan eczacı Hilaire Marie 
Roulle (1718 - 1778) ise 1773 de üreyi, 1776 da hippurik asidi ve 
daha sonra kandaki demiri ve nihayet tabii kükürtlü hidrojeni 
bulmuştur. 

Bir Alman eczacı ve kimyageri olan J ohan W olf gang Döbe
reiner (1780 - 1849) formik asidi, sentetik metil alkolü, platinin 
katalitik tesirini buldu ve elementleri guruplandıran cetveller 
hazırlayarak periyodik sisteme öncülük etti. 

Bir Fransız eczacısı olan J oseph Louis Proust (1754 - 1826) 
ise 1806 da manniti, 1819 da lösini ve nihayet meteorik demirde 
elementel nikeli buldu. Aynı zamanda sabit oranlar kanununu 
formüle ederek Dalton'un katlı oranlar kanununa temel hazır
ladı. 

Halojenler denilen dört önemli elemanı bulanlar da yine ec
zacılardır. 

Sodyum, potasyum ve magnezyumu ilk olarak ayıran Al
man eczacı ve kimyagerlerinden Andreas Sigismund Marggraf 
(1709 - 1782) dır. Potasyum siyanürü de ilk olarak hazırlayan 
ve nihayet fosfor ve fosforik asidin ucuz elde edilmesi metodları
nı bularak bir çok endüstri dallarında faydalı olan yine odur. 
Hatta 1747 de şekeri bitkilerden ve bilhassa pancardan a ~ırarak 
ilim filemine sunan yine Marggraf'tır. İşte bu buluştur ki, şe
ker sanayiinde dünya çapında bir gelişme sağlamış, böylece şe

ker İngiliz monopolünden çıkmıştır. Bütün araştırmalarında 
onun mikroskaptan faydalanması da ayrıca ve önemle kayda de
ğer bir husustur. 

Gene Alman eczacı ve kimyagerlerinden Martin Heinrich 
Klaproth (1743 - 1817) henüz pek genç iken 1784 de hava basın
cını ölçmek için bir takım aletler yaptığı gibi, 1789 da uranyu
mu, 1803 de stronsiyum ve baryumu ayırmıştır. Modern analitik 
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kimyanın kurucusu olan K.laproth bütün buluşlarım eczanesi
nin küçük laboratuvarında yapmıştı ve bu çalışmaları ona 1809 
da Berlin Üniversitesi kurulduğu zaman Kimya Kürsüsünün ilk 
profesörü olma şerefini kazandırmıştı. 

Fransız eczacısı Louis Nicolas Vauquelin (l 763 - 1829), 
1789 da kromu, 1805 de Robiquet ile birlikte asparagini, 1811 de 
nikotin ve lesitini bulmuştur. Siyanik asit de yine 1818 de onun 
tarafından bulunmuştur. 

1790 yıllarında karbon kimyasını bulan, bitkisel ve hayvan
sal kömür üzerinde çalışan eczacılar, kömürün absorblayıcı ve 
antidoter tesirini ,renk ve koku giderici etkisini de bulmuşlardır. 

Bunlardan biri olan Rus eczacısı Tobias Lowitz 1796 da ay
rıca absolü alkol ve saf eteri de hazırlamıştır. 

Yine Lowitz'in kömürün renk ve koku giderici tesirini bul
ması sayesinde bir çok endüstri dalları gelişmiştir. 

Hanovre'li bir Alman eczacısı olan Friedrich Wilhelm Adam 
Sertürner (1783 - 1841) alkaloit kimyasının önderlerinden olup, 
1817 de afyondaki uyku veren maddeyi, morfini ilk bulan odur. 
Afyon alkaloitleri karışımı ise ilk olarak 1803 de afyon tuzu - sel 
d'opium ismiyle Derosne tarafından bulunmuştur ki morfin ve 
narkotin'den ibaretti. 

Klor 1774 de C. W. Scheele tarafından bulundu ki bu keşfin 
beyazlatma sanayiindeki önemi hepimizce bilinmektedir. 

Yine Scheele'nin gliserini keşfidir ki nitrogliserine ve dola
yısiyle patlayıcı madde endüstrisine yol açmıştır. 

Iod 1811 de Bernard Courtois (1777 - 1838) tarafından bu
lunmuştur. Deniz yosunlarının küllerinde bulunan ve menekşe 
renk buharlar veren bu elemente İod ismini koyan Davy'dir. 
1815 de ise L. J. Gay-Lussac bunun basit bir element olduğunu 
göstermiştir. 

Brom 1826 da Fransız eczacısı Antoine Jerorne Balard (1802 
- 1876) tarafından Akdeniz tuzlarında bulunmuştur. 1834 de amil 
nitriti bulan yine Balard'dır. 

Flor ise Moissan tarafından bulunmuştur. 
Fransız eczacı ve kimyagerlerinden Pierre Jean Robiqıtet 

(1780 - 1846) ise 1805 de Vauquelin ile asparagini, 1817 d.e nar
kotini, 1821 de Pelletier ve Runge ile beraber kafeini, 1832 de 
ise kodeini bulmuştur. 

Fransız eczacısı J oseph Pelletier (1788 - 1842) de Sertürner 
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gibi alkalait kimyasının önderlerindendir. Caventou ile birlikte 
1818 de striknini, 1819 da brusini, veratrini, Emetine'i, 1820 de 
de kinini bulmuşlardır. Kinine kaynak olan Chinchonine'i ise kı
na kına kabuklarından Portekizli Gomes bulmuştu. 

Bu buluştur ki Pelletier ve Caventou'yu Paris Eczacılık Yük
sek Okulu Profesörlüğüne kadar yükseltmiştir. 

Robiquet ve Runge ile beraber 1821 de kafeini bulan Pelle
tier, Dumas ile birlikte narsein, tebain ve psödomorfini bulmuş
tur. 

Caventou, Joseph Bienaime (1795 - 1877) kinini7J, kaşifi o
lan bir Fransız eczacısıdır. Alkaloitler üzerinde çalışan araştırı
cıların ilk ve en başarılılarındandır. Muhtelif eserlerinden en 
önemlisi Traite El.ementaire de Pharmacie Theorıque isimli bir 
eczacılık el kitabıdır. Caventou, Pelletier ile 1818 de striknini, 
1819 da veratrini, 1820 de kinini bulmuştur. 

Mamafih kininin tarihi çok eskilere uzanır. Filhakika 1640 
da eski Peru Valisi 'Quinchen'in dul eşi Kontes Maria Brianda 
Quinchen Peru'nun güzel bir sahil şehri olan Cordilliere'deki vil
lasında ağır bir sıtma komasından ölmek üzere idi. Hekim ve 
sevgilisi olan Dr. Alonza de Vega ise başucunda sonsuz bir acz 
içinde kıvranıp duruyordu. Çünkü gerekli her ilacı kullanmış, 

fakat olumlu bir sonuç alamamıştı. 
İşte bu sırada doktor Vega yerli uşağının telkinleri ve son 

bir ümitle civardaki mağaralardan birinde tek başına yaşayan 
bir büyücüye başvurdu. Zira bu seferki hasta herhangi bir insan 
değil, sevgilisi idi. 

Perulu büyücü ona bir avuç dolusu kırmızımtırak ağaç ka
buğu v~rdi. Doktor atını mahmuzlayarak dört nala hastasının 
yanına döndü. Kabuklar su ile kaynatıldı, kaşık kaşık hastaya 
içirildi. Netice harikulade idi. Kontes dört gün sonra gözlerini 
açtı, kısa zamanda iyileşti, benzine renk geldi; ve sonunda sev
gililer evlendiler. 

Dr. Vega bu ilaç sayesinde Peru'da büyük bir şöhret yaptı. 
Sıtma ölümleri son derece azaldı. O da bunun şükranı olarak bu 
tesirli ilaca sevgilisinin ismine izafetle Quinchona dedi }ti bu 
isim ancak XVIII. yüzyılda yayılmıştır. 

Bu kabuklar kısa zamanda A vrupa'ya ulaştı. Birçok he
kim-eczacılar bunu inceledi ve kullandı. Bu arada bir İngiliz, Ro
bert Talbor XVII. yüzyılın ortalarında yazdığı eserinde kinin-
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den Peru Kabuğu dekoksiyonu diye bahseder. Evvelce de söyle
digimiz gibi 1820 de Pelletier bunun müessir maddesi olan al
kaloite Quinine - kinin ismini verdi. 

Bu buluşun şükranı olarak Fransızlar Paris'te Boulevard de 
Saint-Michel ile L'Abbe de l'Epee sokağı köşesinde Pelletter ve 
Caventou adına bir heykel dikmişlerdir. 

Ancak II. Dünya Savaşı sıralarında 1942 senesinde, tunç 
heykel sökülerek silah yapılmak üzere Alman işgal kuvvetleri ta
rafından eritilmişti. Lakin harpten sonra 2 Mart 195 ı de ya
pılan bir merasimle heykel yeniden dikilmiştir. 

Bitkilerdeki yeşil maddeye klorofil ismini veren de yine Ca
ventou'dur ve klorofil Grekçe açık yeşil yaprak anlamına gelir. 

Fransız eczacısı Eugene Soubeiran (1797 - 1858) Amerikalı 

Samuel Guthrie ve Alman Justus von Liebig ile birlikte 1831 de 
anestezik bir madde bulmuşlardır. 1834 de Dumas bu maddenin 
hakiki formülünü ortaya koymuş ve kloroform ismini vermiştir. 

İodun alkollü tentürünün veya potasyum iyodürlü çözelti
nin guatr hastalığına spesifik olarak tesir ettiğini gösteren yi
ne Dumas'dır. 

Fransız eczacısı George Siman Serullas (1774 - 1832) 1832 de 
iodoformu buldu. 

Fransız kimyager ve eczacısı Antoine Baume (1728 - 1804) 
ise 1768 de bulduğu Hidrometre ile sıvıların dansitesini ve özgül 
ağırlıklarını ilk olarak ölçmüştür. 

Elements de Pharmade Theorique et Pratique adlı eserinde 
diğer eczacılık araçları ile birlikte, ıslah edilmiş bir distilasyon 
işlemini bilim alemine sunan yine odur. 

Saf nitrik asidi ve amonyum klorürü ilk olarak terkip eden 
yine Baume'dir. Kendisi aynı zamanda tababette önemli bir yer 
tutan Phylogistane nazariyesinin de öncülerindendir. 

Görülüyor ki XVII. - XIX. yüzyıllar boyunca Kimya ve Ec
zacılık beraber yürümüştür. İşte alkaloitler, glikozitler, yani ne
batların müessir pıaddelerinin bulunması, bazı yağlarla bazı en
zimlerin keşfi, nihayet sonraki asırlarda tabii droglar yerine 
sentetik maddelerin konulması hep bu çalışmaların eseridir. Al
kaloit tabirini kullanan ilk insan ise bir Alman eczacısı olan 
K. F. W. Meisner'dir. 

Nihayet George Franz Mirch papaverini, Albert Niemann 
cola yapraklarındaki kokaini bulmuş ve ayırmıştı. Rudolph Bran-
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der ise 1817 de Delphinium staphisagria tohumlarından delfini 
izole etmişti. 

Eczacıların, özellikle kalp hastalıklarında en önemli yeri iş

gal eden dijital sınıfı glikozitler üzerindeki çalışmaları da başa
rılarla doludur. 

Yine eczacıların uçucu ve sabit yağlar üzerindeki çalışma

ları tababete çok şeyler kazandırmıştır. Mesela bugün lepra -
cüzam tedavisinde en tesirli ilaç olarak bilinen Huile de chaul
moogra bir Amerikan eczacısı olan Frederick B. Power tarafın
dan bulunmuştur. 

Buluşlarıyla beyazlatma, patlayıcı maddeler ve şeker sana
yii gibi bir çok önemli sanayi dallarında rol oynayan eczacıların 
bu alandaki en önemli buluşu Kauçuğun sentezidir. Bilim dün
yası bu sentezi. Alman eczacısı Fritz Hoffmann (1866 - 1956) a 
borçludur. 

Avrupa eczacılarının biyokimya alanında da kayda değer 
buluşları vardır. Fransız eczacısı Louis Mialhe (1807 - 13Ş6) ni
şasta üzerine etkili, tükrükteki pitiyalin enzimini bulurken, Hi
laire Marie Rouelle 1773 de mühim bir metabolizma artığı olan 
üreyi ilim alemine sunmayı başarıyordu. 

Eczacılar bütün bu alanlarda ne kadar verimli olmuşlarsa, 
bunlar dışında da bir çok eserler vermişlerdir. Mesela bir Alman 
eczacısı olan J. B. Trommsdorff (1770 - 1847) ev relce de söyledi
ğimiz gibi öğretim alanında büyük bir ün yapmış ve Erfurt'ta 
özel bir eczacılık okulu açmıştı. Yine onun çıkardığı Tromms
dorff's Journal der Pharmazie bilinen en eski eczacılık dergisi
dir. 

İsviçreli eczacı F. A. Flüeckiger (1828 - 1894) ve Alexander 
Tschirch (1856 - 1939) eczacılık tarihi alanında yayınlarıyla 

meşhurdurlar; ve nihayet Fransız eczacısı Louis Jouvet (1887 -
1951) gibi tiyatro ve san'at alanında isim yapan değerler de bu 
arada zikredilebilir. · 

Avrupa'da reçete: 
Avrupa'da, bilhassa Fransa'da XIV. yüzyıla kadar reçete söz

lüdür. Çünkü çok kere hekim ve eczacı aynı kişidir veya bera
ber çalışan iki meslektaştır. 

Ancak apoteker'lerin yayılmasiyledir ki 1353 den sonra bil
hassa Fransa'da yazılı reçete şart olmuştur. Lakin 1941 den-
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beri ancak toksik ve çocuk düşürücü maddeler için yazılı reçete 
aranmaktadır. 

• 
Avrupa eczacılığına son verirken bir eczacı olmadığı halde 

meşhur Laudanum'u ile bu alanda da isim yapmış olan ünlü 
Dr. Sydenham'ın hayatından da bahsetmek isteriz. 

Thomas Sydenham ( 1624 - 1689) : 
İngiltere'nin Dorset eyaletinde Wyaford Eagle kasabasında 

doğmuştur. 

Ahlak bakımından çok müteassıp ve zengin bir puriten aile
nin çocuğudur. Gençlik çağları ihtilfil savaşlarına rastladığın

dan bir ara orta öğrenimini yarım bırakarak o da babası ve dört 
erkek kardeşi gibi Cromwell ordusunda görev almıştır. Buna rağ
men bil'ahare kolej öğrenimini tamamlamak imkanına ermistir. 

Orta öğrenimini Oxford'da yapmıştı. Buradaki sınıf arka
daşları arasında, Lavoisier'ye öncülük edenlerden kimyager R. 
Boyle (1626 - 1691) ile hekim ve filozof John Locke gibi şöhret
ler vardı. 

Tıp öğrenimini ise Montpellier'de yapmış ve sonra Londra'
da hekimlik etmiştir. Hastaları arasında kibar sınıftan pek çok 
in.::a.n vardı. Buna rağmen politik görüsleri nedeniyle saray he
kımi, hatta College of Physicians' (İngiliz Tıp Cemiyeti) a bile 
üye oiaµıamı ·tı. 

Küçük yastanberi goutte - damla hastalığından muzdarip 
olan Sydenham, son senelerinde de taştan çok sıkıntı çekmişti. 
Nihayet Londra'nın meşhur Pall-Mall semtindeki evinde hayata 
gözlerini yummuştur. Picadilly'deki St. James Kilisesi'nde gö
mülüdür. 

Sydenham'ın yayınları çok değildir. En önemli eserleri hum
malardan bahseden Medical Observations - Tıbbi Gözlemler ile 
A Treatise on the Gout - Damla hastalığı üzerine yazdığı kitap
tır. 

Mamafih bu mütevazi insanın ve eserlerinin değeri ancak 
ölümünden sonra. anlaşılmıştır. Hatta hayatta iken kendisini 
bünyesine almayan College of Physicians tarafından mezarına 

1810 da bir kitabe de konmuştur. 
Sydenham aslında bir klinİsyen idi. Bütün özelliği gözleme 

ve hasta yatağı başındaki çalışmalara verdiği önemdir. Onun 
içindir ki Hipokrat'a ve görüşlerine çok değer verirdi. Mamafih 
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Sydenham büyük dikkat ve görgüsü ile bir çok hastalıkları gü
zelce tasnif etmiş ve bu sayede adeta epidemiyolojinin babası ol
muştur. 

Sydenham tedavide basit ilaçları üstün tutardı. Hummaları 
serinletici usullerle, veremi açık hava ile iyileştirmeye çalışırdı. 

Kan almada pek ihtiyatlı davranırdı. A·nemide demir vermeyi 
tavsiye eden ilk hekim odur. Malaryaya kar.sı kına kına kabuk
ları, frengide salya akımı artıncaya kadar cıva merhemi kulla
nırdı. 

En çok sevdiği ilaçlardan biri tentür halinde afyon idi. Me -
hur Laudanum de Sydenham'ın terkibi şöyledir: 

Poudre d'opium 
Safran 
Ess. de canelle 
Ess. de girofle 
Alcool 30° 

aa 

100 g. 
50 g. 

1 g. 

1000 g. 

Laudanum Latince öğülmüs, beğenilmiş anlamına gelir. 
43 damlası bir gram olup bunun içinde 0,01 g. morfin vardır. 

Sydenham'ın tababete en büyük hizmeti insanların fikrini 
faraziyelerden kurtarıp onları yeniden hastaların başucuna gö
türmesi olmuştur. Çünkü san'at ancak orada öğrenilebilirdi. Na
sıl ki Hipokrat'a da, asırlar önce müjdelediği aynı görü ler dola
yısiyle tababetin babası demişlerdi. Buna rağmen T. Sydenham 
sadece Hipokrat'a ve bilhassa onun Ahlat - Humar nazariyesine 
bağlanarak zamanının bilimsel akısına ve çağdaşlarına uzak kal
ını tır (10). 

Mamafih büyük dikkat ve görgüsü ile, daha o asırda birçok 
hastalıkları güzelce tarif eden bu büyük klinikç: adeta epidemi
yolo jinin babası olmuştur. İşte bu sebeplerledir ki daha hayatta 
iken 17. yüzyıl Avrupa'sının en büyük klinisyenlcri arasında yer 
almıştı. O kadar ki kendisine İngiliz Hipokrat'ı denirdi. 

(1) Harrison, R. K. : Healing Herbes of the Bible, Janus dergisi, 1961 

(2) Haçlı Seferleri (1095 - 1270) senelerinde cereyan etmiştir. Toplam 
olarak sekiz seferdir. Garp yazarlarının da belirttikleri gibi bu 
harpler: 
1 - Birtakım sergüzeştçi ve değersiz insanların A vrupa'dan uzak
laşmasına sebep olduğu kadar, standart bir Avrupa halkının ve ne
tice olarak Rönesansın doğmasına hizmet etmiştir. 

2 - Avrupa, gene bu harpler sayesinde o çağların doğu ve bilhas-
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sa orta doğu gibi çok üstün bir uygarlığı ile temasa geçmek im
kanını kazanmış ve çok şeyler öğrenmiştir. 

(3) Antidotarium icolai iki tanedir. Bunlardan ilki XI. yüzyılda Sa
lerno'da yetişen müteaddit Nicolas'ların derledikleri bir eserdir. 
1471 de Venedik'te basılmıştır. Burda sözü edilen bu eserdir ki asıl 
adı Antidotariuın Parvuın'dur. Bir de XIII. yüzyılda yaşamış olan 
Bizanslı hekim Nicolas Myrepsos'un XIII. yüzyılda yazdığı bir eser 
vardır ki onun da adı Antidotarium Magnum'dur. 
(Bak. Prof. Dr. F. ~ . Uzluk, Genel Tıp Tarihi, 1958, s. 78) 

(4) Kartacalı Kostant·n - Costantine d'Africain (1020 - 1087) Kuzey 
Afrika'da Kartaca'da doğmuştur. Irak ve Mısır'da Tıp öğrendikten 

sonra Avrupa'ya geçmiştir. Bir çok Tıp ve Eczacılık eserlerini A
rapça'dan Latince'ye çevirerek ün almıştır. Bu arada İslam Tıbbının 
büyüklerinden olan Ali b. Abbas (10. yüzyıl) 'ın yazdığı Kamil al-Sı
naat al-Tıbbiye veya Meliki isimli Arapça eserini de Liber Regius 
ismiyle Latinceye çevirmiştir ki, bu eser uzun asırlar Avrupa'da 
Tıp klasikleri arasında yer almış ve matbaanın keşfinden sonra 
1492 de Venedik'te, 1523 te Hollanda'da Leyden'de basılmıştır. 

Avrupa'nın en eski bir Tıp Okulu olan Salern (Salerno) de de o
nun tesiri ile İslam etkisi belirmiştir. 

(5) Gi dö Şolyak - Guy de Chauliac - Guidon (1298 ? - 1368 ?) ünlü 
bir Fransız cerrahı ve anatomistidir. Aynı zamanda Tıp tarihçileri
nin de babasıdır. 
Fakir bir çiftlik hizmetkarı iken ilim aşkına düşmüş, Monpelye, Tu
luz, Bolonya ve Paris gibi Avrupa'nın ünlü tıp okullarında oku
muştur. Bil'ahare Monpelye (Montpellier)'de hocalık etmiştir. Bu 
arada Arapçasını da ilerletmiş, bu sayede Hippocrate'ınkiler ka
dar İbn-i Sina ve Razi gibi İslam büyüklerinin eserlerini de ince
lemiştir. 

Ameliyattan evvel uyuşturma ve ilaçları bal yerine şekerle tatlılaş

tırma usullerini G. de Chauliac İslamlardan öğrenmiştir. 
Yaraları şarapla yıkayarak asepsi - antisepsi alanında Lord Lis
ter'e asırlar önce önderlik eden gene odur. Ortaçağın en korkunç 
salgını olan 1348 kara veba salgınında Avignon'da çalışmış ve son
ra bu alanda yayın da yapmıştır. 1363 de yazdığı büyük cerrahi 
eseri, Chirur gia lagna, devri için çok değerli olup XVI. asra ka
dar şöhretini muhafaza etmiş, defalarca basılmış, birçok dillere çev
rilmiş veya özetlenmiştir. 
Bu gibi çalışmaları sayesindedir ki G. de Chauliac sırasıyla Pa
pa VI. Clement, VI İnnocent ve V. Urban'a özel hekimlik etmiştir. 
Ancak Afrikali Kostantin gibi G. de Chauliac da ana eserlerini kıs
men de olsa Arapçadan çevirdiği halde zamanında bunu saklayıp 
kendi eserleri imiş gibi göstermesi dolayısiyle devrindeki bütün 
şöhretine rağmen bugün büyük intihalci, yani ilim hırsızı olarak 
tanınır. 

(6) Michelet: Rönesans, çev: Kazım Berger, İstanbul 1948 
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(7) XVI. asra kadar gelen eski kfünat anlayışını milattan asırlar önce 
Mısırlı bir ilim adamı olan Batlamyus - Ptolomee şöyle özetlemiştir: 
«Dünyamız kainatın merkezinde ve hareketsiz durmakta, diğer yıl
dızlar ise onun etrafında dönmektedir.» İlk olarak bir Polonyalı ilim 
adamı olan Nicolas Copernicus (1473 - 1543) bu yanlış kainat sis
temini yıkmış ve 1507 de yazdığı meşhur De Revolutionibus Or
bium Caellestium libri VI eserile modern güneş sistemi nazariye
sini ortaya atmıştı. 

A vrupa'nın çeşitli ülkelerinde Matematik, Astronomi ve Tıp öğre

timi yapan bu değerli ilim adamı o çağ Avrupa'sının fanatik ha
vasından ve Engizisyondan korkarak bu eserini ancak ölümüne ya
kın matbaaya verebilmiş ve ilk nüshasını da ölüm anında eline ala
bilmişti. 

Buna rağmen bir İspanyol rahibi ve hekimi olan Michael Servetus 
(1509 - 1553) bir taraftan XVI. yüzyıl sonlarına kadar Avrupa'da 
bir dogma halinde yaşayan Calinos anatomisine en büyük darbeyi 
indirirken diğer taraftan da Christianismi Restitutio adlı eseriyle 
Hıristiyanlıkta devrim isteyince Engizisyon mahkemesince ölüme 
mahkum edildi. Kaçarken Cenevre'de yakalanarak Calvin tarafın

dan ateşe atıldı. Bugün ise hürriyetin vatanı olan bu şehirde ve 
yakıldığı yerde adına dikilmiş bir anıt vardır. 

Bunun gibi İtalyan filozofu Giordano Bruno (1548 - 1608) da Co
pernicus'un «Dünya dönüyor» fikrini müdafaa ettiği ve Engizisyon 
mahkemesi karşısında da bu inancından vazgeçmediği için mah
kemece «Merhameti unutmamak ve kan dökmemek şartiyle ceza
landırılmak üzere'> Roma Valisine teslim edildi. 17 Şubat 1608 de 
Bruno, valinin emri ile bir meydanda diri diri yakıldı. Fakat İtal
yan milleti 1889 da aynı meydana Bruno'nun heykelini dikmiştir. 

Bütün bunlara rağmen Copernicus'tan bir asır sonradır ki Galilee 
(1564 - 1642) yaptığı teleskopla ve meşhur gözlemci - rasıd Tycho
Brahe (1546 - lGOl) ise gözlemleriyle onun bu buluşunu doğrula

mışlardır. Bil'ahare gezegenlerin hareket kanunlarını ortaya koyan 
Kepler (1571 - 1630), genel cazibe - yer çekimi kanununu koyan 
İsaac Newton (1642 - 1727), gökyüzü mekaniğini kuran Laplace 
(1749 - 1827) v:e nihayet rölativite teorisiyle Newton'un genel çe
kim kanununu değiştiren Albert Einstein (1879 - 1955) hep Coper
nicus sisteminin tamamlayıcısıdırlar. 

(8) Simya, Alchimie: Antik ve Ortaçağ kimyasıdır. 

(9) Scheele: İsveçli bir eczacı ve kimyagerdir. Bütün keşiflerini kü
çük bir kasaba olan Koeping'deki; önceleri mes'ul müdürü, sonra
ları sahibi olarak çalıştığı eczanenin laboratuvarında gerçekleştir

miştir. 

1769 da tartarik asidi ve yine aynı sene kemik küllerinde fosforu, 
1774 de potasyum permanganatı, mangan di oksidi, baryum oksidi 
ve kloru keşfedip tecrid etti. 
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1775 de arsenik asid ve benzoik asidi, 1776 da okzalik asid ve ürik 
asidi keşfetmiştir. 1772 de oksijeni bulmuştu. 1777 de Hidrojen sül
fürü meydana getirdi. 1780 de laktik asid, 1783 de de kurşun yakı
sı imal ederken yan mahsul olarak gliserini buldu. 1784 de sitrik 
asid, 1785 de malik asid, 1786 da gallik as.id ve piragallolü elde et
miştir. Etil asetat, etil benzoat, kalomel gibi birçok farmasötik pre
paratları çöktürme yolu ile icad ve ispat eden gene odur. 

(10) Bu asrın tıbbi ve bilhassa fizyolojik doktrinlerine iki görüş ha
kimdi: 
1) Bütün fizyolojik yani hayati olayları fiziğin müsbet kanunları 

ile açıklamaya çalışan Matematik okul, İatromathematique veya 
latrophysicıue görüş. 
2) Hayati olayları kimyasal bir takım reaksiyonlar olarak kabul 
eden Kimya Ekolü veya İatrochimique görüş. 
Sydenham çağının bu iki görüşünü de benimsememiş ve . Hipok
rat'ın asırlık Ahlat - Humor nazariyesine bağlı kalmıştır. 
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ANGLO - SAKSON DÜNYASINDA ECZACILIK · 

İngiltere' de James I zamanında, 1617 de, bir eczacı der
neğinin varlığını biliyoruz. Bu dernek «Society of Art and Mys
tery of the Apothecaries of the City of Landon - Londra Şehri 

Eczacılarının Sır ve San'atları Derneği» ismiyle kurulmuştu. An
cak o tarihe kadar rakipsiz ticaret yapan aktar ve baharatçıla
rın büyük protestolarıyla karşılanmıştı. 

Kanad'nın ise ilk eczacısı bir Fransız'dır. 1605 de Kanada'da 
Nova Scotia - Yeni İskoçya'da Port Royal'a yerleşen Louis He
bert, burada bir taraftan tıbbi bitkiler yetiştirmis, bir taraftan 
da eczacılık yapmıştır. Böylece hem kolonisinin sağlığına hizmet 
etmiş, hem de kısa bir süre koloniye başkanlık yapmıştır. 1613 de 
s~hir İngilizler tarafından tahrip edilince Paris'e dönmüşse de 
1617 de, bu sefer ailesini de alarak tekrar Kanada'ya gelmiş ve 
Quebec - Kebek'te yerleşmiştir. 

Birleşik Amerika'ya gelince, daha bir İngiliz kolonisi iken 
Baston şehrini kuran ve ilk valilerinden olan John Winthrop'un 
meslekten olmadığı halde koloninin sağlık işleriyle de meşgul ol
duğu bilinmektedir. Filhakika şehirde hiçbir hekim ve eczacı 

olmadığından vali; ana vatandaki hekim ve eczacı arkadaşlarının 
mektupla yaptığı tavsiyelere göre hasta tedavi eder ve ilftçlannı 
hazırlardı. Günümüzde de büyük bir ilaç firmasının Winthrop 
ismini taşıdığı malfundur. 

,Yine Birleşik Amerika' da, Philadelphia'da ilk eczaneyi ı 729 da 
bir İrlanda göçmeni olan Christopher Marshall açmıştı ki bil'a
hare oğlu ve kızı da bu eczaneyi çalıştırmışlardır. Elizabeth 
Marshall Birleşik Amerika'nın ilk kadın eczacısıdır. 

Marschall Eczanesi Amerika'nın kurtuluş savaşlarında bir 
merkez olarak ün yapmıştır. 

Birleşik Amerika'daki ilk resmi eczane de yine Philadelphia'-
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da 1752 de açılmıştır. Filhakika Anıerika'nın ilk hastanesi 1751 
de Philadelphia'da kurulan Pennsylvania Hospital - Pensilvanya 
Hastanesi olup, eczanesi de ertesi sene açılmış idi. 

* 
* * 

Avrupa ve Anglo-Sakson eczacılığma son verirken sülfona
midler, vitaminler ve antibiyotikler gibi asrımızda çığır açan 
ilaçların tarihçesinden de kısaca bahsetmeyi doğru bulduk. 
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VİTAMİNLER 

XVI. yüzyıl Alman şairlerinden Jacob Van Maerland · şiirle-
rinden birinde şöyle der: 

«Geceleri iyi göremeyen kişi 
Yemelidir keçi karaciğeri 
Görecektir sonra daha iyi» (1) 

XVI. yüzyılda ise Fransa'da Guillemean gece körlüğünü ta
rif ettikten sonra tedavisi için karaciğer tavsiye etmiştir. İngil
tere'de de gözler için karaciğerin sağlık verilmesi, ilk olarak Muf
fet'in 1655 de yazdığı «Health Improvementn adlı eserinde görü
lür. 

Sonraları adına skorbüt denilen bir avitaminoz haline tarih
te ilk defa, dört yüz yıl kadar önce, 1600 senelerinde, İngiliz de
nizcileri arasında rastlanmıştır. En çok denizcilerde görülen bu 
hastalığın başlıca sebebi günlerce yeşil sebze yememekti. Bir de
niz hekimi olan Lind 1757 deki araştırmaları sonucu bahriyeli
lere limon suyu verince skorbütün geçtiğini gördü. Esasen yaş
lı ve tecrübeli denizciler de uzun sürecek seferlerde yanlarına 

misket limonu alırlardı. Lind'den önce 1671 de Nicola Venette 
(2) de skorbütlü hastaların dağ çileği ve dut yemelerini tavsi-
ye eder. 

Ayrıca Bontius ilk defa beriberiyi 1642 tarihinde tarif et
mişti. Takaki de 1883 de Japon denizcilerinde görülen beriberi
nin pirinç yemekle iyileştiğini bildirdi. Bundan başka pellegra, 
XVIII. asır ortalarına doğru İspanya'da Casal tarafından bulun
muş ve Mal de Larosa ismi verilmişti. 

Raşitizm için de Raczuski 1912 de güneş ışığının gerekliliği
ni gösteriyordu. O zamanlar nedeni bilinmeyen bu arazlara etki
li olacak olan maddelerin bu gibi doğal gıdalarda olduğu inancı 
vardı. 

Vitaminler üzerinde ilk ilmi araştırmalar XI.X. yüzyılın son
larında İngiltere ve Amerika'da başlamıştır. O tarihlerde günlük 
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gıdaların tertibi, vücutta sindirilmesi ve kana karışması konu
larında çalışan bilginler, yalnızca bu gıdaların alınması halinde 
bir takım beslenme bozukluklarının meydana geldiğini tesbit 
ettiler. Bu görüş üzerine çeşitli hastalıkların sebepleri araştırıl

dı. Bir çoğunda göze çarpan belirtilerin bilahare vitamin denen 
bir maddenin eksikliğinden doğduğu anlaşıldı. 

İlk olarak 1897 de EycKınann, Lunin'in 1881 deki çalışmala
rından da faydalanarak, kabuksuz ve zarsız pirinç ile beslenen 
kuşlarda felçler meydana geldiğini gördü ve böylece gelişmenin 
ve yaşamanın devamı için gerekli bazı maddelerin varlığından 

şüphelendi. Onu takiben 1906 - 1912 yılları arasında yaptığı ö
nemli deneyler sayesinde Sir Frederick Cowland Hopkins, ccYi
yeceklerde Besleyici Maddelerin Yetersizliği Sonunda Vücud Bu
lan Hastalıklar» adlı eserini yazdı. 

Vitaminlerin ana gıda maddelerinden ayrılması yolundaki 
çalışmaların sonucu olarak Almanya'da Funck 1911 de pirinç ka
buklarından B vitaminini elde etti. Yapısında amin gurubunun 
varlığı keşfolunan bu maddeye bil'ahare «hayat için gerekli a
min» manasına vit-amin dendi. Sonraları bir çok vitaminlerin 
bünyesinde amin gurubu bulunmadığı anlaşıldı ise de, bu tarihi 
isim değiştirilmeyerek, bu sınıftan bütün maddelere vitamin adı 
verilmeğe devam olundu. 

Vitamin B: 
Funck'tan sonra B vitaminine antiberiberik faktör adı da 

verilmişti. Sonraları Orijin, Chamberlain, Mouriquand, Simon
net ve Lesne bu maddenin tüm özelliklerini ortaya koydular. Es
ki sınıflamalar B vitaminini, C vitamini ile birlikte suda çözüne
bilen vitaminler safında ele almaktaydı. Oysa ki 1926 da Gold
berger ve J. D. Lilie, B vitamininin Bı ve Hı diye iki kısımdan 
ibaret olduğunu keşfettiler. Aynı sene de Donath ve Jansen B

1 

vitaminini pirinç zarından elde ettiler. Fakat bünyesindeki kü
kürtten habersizdiler. B1 vitamininin kükürt iht~va ettiğini 

1932 de Windaus, Loquer ve Schultz bildirdiler. Birkaç sene son
ra da Raduine üçüncü bir B vitamininden bahsetti. Günümüzde 
ise bu adet 15 e yükselmiş bulunuyor. 

Pellegra hastalığının B2 vitamini eksikliğinden doğduğu da
ha geç anlaşılmıştır. Kuhn saf B2 vitaminini elde etmek için 10000 
yumurta kullandı ve ancak 180 miligram B::ı vitamini elde ede
bildi. Sonra kesilmiş inek sütünden elde edilen portakal kırmızı-
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sı bir maddenin de B~ olduğu anlaşıldı. Daha sonraları ise B2 

elde etmek için bira mayası kullanıldı. 
Dr. Folkers kobalt ve fosfor taşıyan ve bugün anemi teda

visinde bir numaralı ilaç olan B12 nin bir çay kaşığı dolusu kır
mızı kristallerini elde etmek için 4 000 kilogram karaciğer kul
lanmıştı. Oysa bugün Streptomyces aureofacies denen toprak 
küfü mantarıyla, soya unundan yapılmış vasatlarda bolca B12 

vitamini elde edebiliyoruz. 

Vitamin A: 

XX. asır başlarında bir takım ciddi göz hastalıklarının bil
hassa çocuklarda görülen «Conjonctivitis» in bazı gıdaların ek
sikliğinden meydana geldiği tesbit edildi. Moir, Japonya'da 1904 
yılında bu eksikliğin balıkyağı ile giderildiğini gösterdi. 1916 -
1917 senelerinde de, Danimarka'da çocuklarda salgın halinde 
baş gösteren bir göz hastalığında, yağsız süt ve margarin ile 
beslenmenin buna sebep olduğu anlaşıldı ve bu hastalığın; daha 
fazla para getirdiği nedeniyle tereyağını ayırıp geri kalan sütü 
içen köylülerde daha yaygın olduğu tesbit edildi. 

1913 de Osborne ve Mendel, 1917 de ise Mc. Callum ve Sim
monds bu hastalığın yağda eriyen bir müessir maddeyle ilgili 
olduğunu ortaya koydular ve bu maddeye A vitamini denildi. Oy
sa 1928 de bu vitamine Green ve Mellanby anti-infective faktör 
demişlerdir. 

1929 ve 1930 da Moore ve Capper, hayvanlar tarafından ye
nilen karotinin, vücutta vitamin A ya döndüğünü buldular. Bu 
yoldan A vitamininin kimyasal yapısı bulundu. 

Vitamin C: 

Bugün vitamin C eksikliğinden doğduğu bilinen skorbüt a
razı, ilk olarak XIII. yüzyılda görüldü. Vasko Dö Gama da 1498 de 
Ümit Bumu'na giderken gemicilerinin yüzlercesinin bu hastalığa 
tutulduğunu yazar. 

Skorbüt üzerinde ilk çalışmalar 1907 de başladı. 1913 de 
Holst ve Frölich, Gine domuzlarında beriberi meydana getirmek 
isterken, skorbütün hasıl olduğunu hayretle gördüler. 

Nihayet 1924 ve 1929 yılları arasında yaptıkları çalışmalar

la Zikva ve arkadaşları limon suyundan 1 - 2 miligram C vita
mini elde etmeğe muvaffak oldular. 1928 de ise Szent - György 
vitamin C yi lahana ve adrenallerden, hücresel oksidasyon çalış-
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maları sırasında bilmeden elde ettiler. Aynı bilgin ayrıca P vita
minini de bulmuştur. 

Vitamin C nin formülü 1933 de Haworth, Hirst ve Karrer'in 
çalışmaları sonu ortaya çıktı. Aynı sene Reichdein sentezini yaptı. 

Vitamin D: 
Raşitizmin güneş ışığıyla tedavisinden bahseden Steenbock, 

böyle bir maddeden şüphe etmişti. Bilahare bu özelliğin sterole'
lerin ultraviyole ile irradiyasyonu sonucu meydana geldiği Hess 
tarafından gösterildi. 

Antiraşitik özellikte ilk kristal madde, Bourdillon tarafın
dan elde edildi. Buna D vitamini dendi. Bundan sonra Windanse 
D1 vitamini adını verdiği maddeyi elde etti. Kısa zaman sonra 
da D2 vitamini bulundu. 

Vitamin E: 

1920 de Matille ve Conklin yalnız sütle beslenen farelerde 
cinsi kudretin kalmadığını gösterdiler. Evans ve Scott uzun ça
lışmalardan sonra bu durumun marul yaprakları, buğday ve ku
rutulmuş yoncada bulunan bir maddeyle geçirilebileceğini buldu
lar. 1926 da Randoin ve Alquier bu meçhul maddeyi E vitamini 
olarak tanımlayıp araştırmaya başladılar. 

Riang~Ho Kinim ise pirinçten elde ettiği bir çeşit yağdan 
E vitamini bakımından zengin bir hülasa elde etti. 

Diğer Gelişmeler: 

Zamanla B kompleksini teşkil eden vitaminlerin sayısı art
mıştır. Bu arada H vitamini yani Biatin, Riboflavin, Kolin, A
merika'da bir vitamin olarak tanınan fakat Avrupalılarca vita
min olarak kabul edilmeyen H' vitamini, Pantotenik asid, Ll' L

2
, 

M, W, B, U gibi bir çok faktörler ortaya atılmıştır (3). 
1934 de Danimarkalı Dam ve Schonheyden noksanı halinde 

civcivlerde hemorajik diyatez yapan yani kanamalara sebep olan 
ve yağda eriyen bir madde buldular ve adına K vitamini dediler. 
1939 da ise bu madde kaba yoncadan elde edildi. 

1937 de Hirschberger T vitaminini bulduktan sonra P vita
mini keşfedilmiş ve A'!, faktörü olarak ortaya konmuştur. 

Artık hastalıklarda vitamin vermek bir yardımcı tedavi un
suru olarak kullanılmaktadır. Hastalara verilecek vitaminin cin
sini ve mikarını bulmak için bir çok laboratuvarlarda çeşitli hay-
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vanlar üzerinde yapılan çalışmalar çok uzun sürmekte, ancak 
bundan sonra insanlarda tatbike başlanmaktadır. 

Bugün vitaminlerin hangi yiyecek maddelerinde bulunduğu
nun bilinmesi, avitaminozdan doğan birçok hastalıkların önlen
mesinde birinci etkendir. 

XX. yüzyılın en önemli keşiflerinden olan vitaminler yeni 
doğmuş çocuklardan, en ihtiyarına varıncaya kadar her yaştaki 
insana serbestçe verilmekte, bunlardan bugünkü tababet mak
simum derecede yararlanmaktadır. 

(1) Bicknel, F. ve Prescott, F.: The Vitamins in Medicine, London, 1942 
(2) Karaınızrak, Dr. M.: Vitaminler ve Vitamin Mahrumiyeti Hasta

lıkları, İstanbul, 1939 
(3) Öktem, Dr. Ali Nazım: Vitaminler ve Avitaminozlar, İst . 1946 

XIV. yüzyılda Sienna - İtalya'da bir eczacı kıyafeti 
(History of Pharmacy, Edward Kremers, 1940) 
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SÜLFONAMİDLER 

Sülf onamidlerin keşifleri ile ilgili ilk buluş, 1908'de Gelmo 
azo boyar maddelerinin tesirini ararken ortaya çıktı. Ama in
sanlarda kullanılabilmesi için 25 sene geçmesi gerekti. 

Sülfonamidlerin terapötik değerlerinin keşfi birçok entere
san rastlantıların birbiri arkasına gelmesiyle sağlanmıştır. 

1909 da Horleine ve arkadaşları Almanya'da İ. G. Farben 
Endüstrisinde ilk olarak sülfonamid taşıyan boyar madde sen
tetize ettiler. Aynı şahıslar bu boyar maddenin çok kaliteli ve 
renginin sabit olduğunu gösterdiler. Sebep olarak boyanın yün 
ve ipeğin protein moleküllerine sıkı bir şekilde bağlanmasını ileri 
sürdüler. Bu noktadan hareketle hücre protoplazmasına da sıla 
bağlanabileceği fikri ortaya atıldı. 

1913 de Heisenberg, krizaidinin invitro bakterisid etkisini 
görerek terapötik olarak kullanmayı teklif etti. 

Ertesi sene krizoidinden piridyum denilen kırmızı boya sen
tetize edildi. Üriner antiseptik olarak bilim alemine sunuldu. 

1917 lerde Jacop ve Heidelberger, skarlet kırmızısı denilen 
bir azo bileşiğinden, Küpreinin azo bileşiklerini elde ettiler. 
Aynı araştırıcılar Gelmo'nun tanımladığı metodla para amino 
benzen sülfamidi hazırladılar. Onların düşüncelerine gör_e es
kiden elde edilen sülf on amidokrizoin, dokularda parçalanarak 
bu yeni maddeyi meydana getiriyordu. Yeni bulunan bu madde
nin yüksek bakterisid etkisi var ise de araştırmalara devam edil
medi. 

1930 senesinde üriner antiseptik olarak gene aza bileşikle

rinden serelyum tedavi alanına girdi. 
1932 de yine İ. G. Farben Endüstrisinde çalışan Klarer ve 

Nichtzh sulfonamid grubu taşıyan ve aralarında prontosilin de 
bulunduğu bir seri aza boyası sentetize ettiler. 

İ. G. Farben'in araştırma direktörü Domag farelerin strep
tokoksik ve diğer enfeksiyonlarının prontosil ile önlendiğini gös-
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terdi. Bu çalışmaları sonucu kendisine 1938 Nobel ödülü verildi. 
1933 de ilk olarak 10 aylık bir çocuğun stafilokoksik septi

semisinin prontosille tedavi edilebileceğini Foerster tebliğ etti. 
Buna paralel olarak 1935 te Trefouels, Nitti ve Bove, Pasteur 
Enstitüsünde Fourneau ile çalışarak prontosilin azo bağının or
ganizmada parçalanarak paraaminobenzensülf onamidi verdiğini 

ve asıl etkinin buna ait olduğunu gösterdiler. 1936 da bu araş
tırıcılar, paraaminobenzensülfonamidi farelerde denediler ve 
prontosil kadar tesirli olduğunu tanımladılar. 

Devir açıcı bu bulgular hiçbir yankı yapmadı. Ancak 1936 da 
İngiliz Colebrook ve Kenni, yine aynı sene Buttle ve arkadaşları 
klinik tecrübeleri ile, prontosil ve sülfonamidin, doğum sepsisle
ri ve meningekoksik enfeksiyonların tedavisinde çok iyi sonuçlar 
verdiğini bildirdiler. Bu araştırmalar sayesindedir ki bütün dün
yanın dikkatleri kemoterapiye çekildi. 

Amerika'da 1937 de Long ve Bliss de sülfonamidlerin pron
tosil kadar etkili olduğunu doğruladılar. Hatta bir az daha ileri 
giderek bakterisid değil, bakteriyostatik olduğunu gösterdiler. 

Bugün bütün dünyada sülf onamidlerin geniş bir kullanılma 
sahası vardır. Tedavide yüzlerce çeşit sülfonamid bileşiklerinden 
yararlanılmaktadır. 
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malan sırasında bilmeden elde ettiler. Aynı bilgin ayrıca P vita
minini de bulmuştur. 

Vitamin C nin formülü 1933 de Haworth, Hirst ve Karrer'in 
çalışmaları sonu ortaya çıktı. Aynı sene Reichdein sentezini yaptı. 

Vitamin D: 
Raşitizmin güneş ışığıyla tedavisinden bahseden Steenbock, 

böyle bir maddeden şüphe etmişti. Bilahare bu özelliğin sterole'
lerin ultraviyole ile irradiyasyonu sonucu meydana geldiği Hess 
tarafından gösterildi. 

Antiraşitik özellikte ilk kristal madde, Bourdillon tarafın
dan elde edildi. Buna D vitamini dendi. Bundan sonra Windanse 
D1 vitamini adını verdiği maddeyi elde etti. Kısa zaman sonra 
da D2 vitamini bulundu. 

Vitamin E: 

1920 de Matille ve Conklin yalnız sütle beslenen farelerde 
cinsi kudretin kalmadığını gösterdiler. Evans ve Scott uzun ça
lışmalardan sonra bu durumun marul yaprakları, buğday ve ku
rutulmuş yoncada bulunan bir maddeyle geçirilebileceğini buldu
lar. 1926 da Randoin ve Alquier bu meçhul maddeyi E vitamini 
olarak tanımlayıp araştırmaya başladılar. 

Riang-Ho Kinim ise pirinçten elde ettiği bir çeşit yağdan 
E vitamini bakımından zengin bir hülasa elde etti. 

Diğer Gelişmeler: 

Zamanla B kompleksini teşkil eden vitaminlerin sayısı art
mıştır. Bu arada H vitamini yani Biatin, Riboflavin, Kolin, A
merika'da bir vitamin olarak tanınan fakat Avrupalılarca vita
min olarak kabul edilmeyen H' vitamini, Pantotenik asid, L1 , L2, 

M, W, B, U gibi bir çok faktörler ortaya atılmıştır (3). 
1934 de Danimarkalı Dam ve Schonheyden noksanı halinde 

civcivlerde hemorajik diyatez yapan yani kanamalara sebep olan 
ve yağda eriyen bir madde buldular ve adına K vitamini dediler. 
1939 da ise bu madde kaba yoncadan elde edildi. 

1937 de Hirschberger T vitaminini bulduktan sonra P vita
mini keşfedilmiş ve A2 faktörü olarak ortaya konmuştur. 

Artık hastalıklarda vitamin vermek bir yardımcı tedavi un
suru olarak kullanılmaktadır. Hastalara verilecek vitaminin cin
sini ve mikarını bulmak için bir çok laboratuvarlarda çeşitli hay-
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vanlar üzerinde yapılan çalışmalar çok uzun sürmekte, ancak 
bundan sonra insanlarda tatbike başlanmaktadır. 

Bugün vitaminlerin hangi yiyecek maddelerinde bulunduğu
nun bilinmesi, avitaminozdan doğan birçok hastalıkların önlen
mesinde birinci etkendir. 

XX. yüzyılın en önemli keşiflerinden olan vitaminler yeni 
doğmuş çocuklardan, en ihtiyarına varıncaya kadar her yaştaki 
insana serbestçe verilmekte, bunlardan bugünkü tababet mak
simum derecede yararlanmaktadır. 

(1) Bicknel, F. ve Prescott, F.: The Vitamins in Medicine, London, 1942 
(2) Karaınızrak, Dr. M.: Vitaminler ve Vitamin Mahrumiyeti Hasta

lıkları, İstanbul, 1939 
(3) Öktem, Dr. Ali Nazım: Vitaminler ve Avitaminozlar, İst. 1946 

XIV. yüzyılda Sienna - İtalya'da bir eczacı kıyafeti 
(History of Pharmacy, Edward Kremers, 1940) 
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SÜLFONAMİDLER 

Sülf onamidlerin keşifleri ile ilgili ilk buluş, 1908'de Gelmo 
azo boyar maddelerinin tesirini ararken ortaya çıktı. Ama in
sanlarda kullanılabilmesi için 25 sene geçmesi gerekti. 

Sülfonamidlerin terapötik değerlerinin keşfi birçok entere
san rastlantıların birbiri arkasına gelmesiyle sağlanmıştır. 

1909 da Horleine ve arkadaşları Almanya'da İ. G. Farben 
Endüstrisinde ilk olarak sülf onamid taşıyan boyar madde sen
tetize ettiler. Aynı şahıslar bu boyar maddenin çok kaliteli ve 
renginin sabit olduğunu gösterdiler. Sebep olarak boyanın yün 
ve ipeğin protein moleküllerine sıkı bir şekilde bağlanmasını ileri 
sürdüler. Bu noktadan hareketle hücre protoplazmasına da sıkı 
bağlanabileceği fikri ortaya atıldı. 

1913 de Heisenberg, krizoidinin invitro bakterisid etkisini 
görerek terapötik olarak kullanmayı teklif etti. 

Ertesi sene krizoidinden piridyum denilen kırmızı boya sen
tetize edildi. Üriner antiseptik olarak bilim alemine sunuldu. 

1917 !erde Jacop ve Heidelberger, skarlet kırmızısı denilen 
bir azo bileşiğinden, Küpreinin azo bileşiklerini elde ettiler. 
Aynı araştırıcılar Gelmo'nun tanımladığı metodla para amino 
benzen sülfamidi hazırladılar. Onların düşüncelerine göre es
kiden elde edilen sülfon amidokrizoin, dokularda parçalanarak 
bu yeni maddeyi meydana getiriyordu. Yeni bulunan bu madde
nin yüksek bakterisid etkisi var ise de araştırmalara devam edil
medi. 

1930 senesinde üriner antiseptik olarak gene aza bileşikle

rinden serelyum tedavi alanına girdi. 
1932 de yine İ. G. Farben Endüstrisinde çalışan Klarer ve 

Nichtzh sulfonamid grubu taşıyan ve aralarında prontosilin de 
bulunduğu bir seri aza boyası sentetize ettiler. 

İ. G. Farben'in araştırma direktörü Domag farelerin strep
tokoksik ve diğer enfeksiyonlarının prontosil ile önlendiğini gös-
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terdi. Bu çalışmaları sonucu kendisine 1938 Nobel ödülü verildi. 
1933 de ilk olarak 10 aylık bir çocuğun stafilokoksik septi

semisinin prontosille tedavi edilebUeceğini Foerster tebliğ etti. 
Buna paralel olarak 1935 te Trefouels, Nitti ve Bove, Pasteur 
Enstitüsünde Fourneau ile çalışarak prontosilin aza bağının or
ganizmada parçalanarak paraaminobenzensülfonamidi verdiğini 

ve asıl etkinin buna ait olduğunu gösterdiler. 1936 da bu araş
tırıcılar, paraaminobenzensülfonamidi farelerde denediler ve 
prontosil kadar tesirli olduğunu tanımladılar. 

Devir açıcı bu bulgular hiçbir yankı yapmadı. Ancak 1936 da 
İngiliz Colebrook ve Kenni, yine aynı sene Buttle ve arkadaşları 
klinik tecrübeleri ile, prontosil ve sülfonamidin, doğum sepsisle
ri ve meningekoksik enfeksiyonların tedavisinde çok iyi sonuçlar 
verdiğini bildirdiler. Bu araştırmalar sayesindedir ki bütün dün
yanın dikkatleri kemoterapiye çekildi. 

Amerika'da 1937 de Long ve Bliss de sülfonamidlerin pron
tosil kadar etkili olduğunu doğruladılar. Hatta bir az daha ileri 
giderek bakterisid değil, bakteriyostatik olduğunu gösterdiler. 

Bugün bütün dünyada sülfonamidlerin geniş bir kullanıma 
sahası vardır. Tedavide yüzlerce çeşit sülfonamid bileşiklerinden 
yarar !anılmaktadır. 
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ANTİBİOTİKLER 

1928 senesinde laboratuvarda bir stafilokok kültürü üzerine 
düşen bir küf mantarının stafilokoklara karşı, onların gelişme
sini önleyen bir madde hasıl ettiğini gören Dr. Alexander Fleming 
(1881 - 1955), kültürün bozulduğunu görmüş fakat atmayı dü
şünmemiştir. Yaptığı araştırmalar neticesinde, gelen mantarın 
Penicillum notatum olduğunu buldu ve ifraz ettiği maddeye Pe
nicilline ismini verdi. 

İngiliz Profesörü Fleming'in basit bir tesadüf ile bulduğu 
penisilin, insanlık tarihinde «Antibiyotik çağı» diye anılacak o
lan devrin ilk müjdecisi olmuştur. 1930 yılında Raistrick ve ar
kadaşları, penicillum mantarının özel bir kültür ortamında mik
tarca daha fazla penisilin yaptığını gösterdiler ve bu ortamı ge
liştirmeye çalıştılar. 1940 da Oxford araştırıcılarından Chain, 
Florey ve Heatly penisilini daha sıkı incelerken ilginç sonuçla
ra vardılar ve yeni bazı bileşimler buldular. Ancak penisilinin, 
üzerinde yapılan uzun tecrübelerden sonra ne işe yaradığı anla
şılmış ve 1943 de tedavi sahasına girebilmiştir. Daha sonra da 
sen tezine başlanmıştır. 

Penisilinin ilk kullanılmaya başlandığı aylarda, Profesör 
W aksman da Streptomisin üzerinde çalışıyordu. Antibiyotikle
rin babası olarak isim yapan Waksman, daha birçok antibiyoti
ği de tıp ilmine kazandırmıştır. 

1948 de Dr. Benjamin M. Duggar'ın başlattığı çalışmalarla 
Streptomyces aureofaciens mantarı formlarından, Aureomycin 
kristalize halde iz0le edildi (1). Bundan sonra da Kane ve ar
kadaşlarının dünyanın çeşitli bölgelerinden aldıkları 100.000 ka
dar toprak nümunesi üzerinde yapılan araştırmalarla Ocak 1950 
de Terramycin keşfedildi. 

Şimdiye kadar elde edilmiş olan yüzlerce antibiyotikten te
davide kullanılanlar pek azdır. Bunlardan en çok bilinenler pe-
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nisilin, streptomisin, aureomısın, terramisin, chloromisetin ve 
diğer tetrasiklin gurubu antibiyotiklerdir. 

Antibiyotikler sayesinde günümüzde, ölümle biten enfeksi
yonlu hastalıklarda büyük ölçüde gerileme olmuştur. 

Antibiyotikler aslında, bakteri ve mantarların kendilerini di
ğer mikro organizmalardan korumak için imal ettiği müdafaa 
maddeleridir. İlaç sanayiinde bu tip maddelerin kültürü yapıl
dığı gibi, sentetik antibiyotiklerin elde edilmesine de gidilmiş

tir. Bundan başka, güdümlü antibiyotik denilen ve spesifik tesi
re sahip ilaçların sentezine gidilmiş ve muvaffak da olunmuştur. 

(1) Lederle: A review of the clinical uses of Aureomycin, 1951 

Saint Damien, XVI. y. y. 
Hekim ve eczacıların piri 
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Ortaçağda A vrupa'da bir hekim ve eczacı 
(Zürich'deki Safran Es!1afı Heyeti binasının küçük 

içtima salonundaki sobanın çinileri üzerindeki 
şekillerden kopyadır.) 

- 222 -



Rönesans'ın ünlü başlarından 
Kimyager-Doktor Theophrastus 

Bombastus Paracelsus 
(1493 - 1541) 

Michel Servet 
(1509 - 1553) 

1553 de Cenevre'de yakılan 
İspanyol rahip-hekimi 
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Ortaçağ'da 

Bir Simya Laboratuvan 

Bir Manastır Eczanesi 
(Yugoslavia - Dubrownik) 
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... 
XV. yüzyılda Paris'te bir eczane 

(History of Pharmacy, . Edward Kremers, 1940) 
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1640 
Peru'da kral naibinin eşi Kontes 1\1. B. Quinchen'e 

yerliler Kına-Kına kabuklarını sunarken 
(Wellcome Historical Medical Museum) 

İlk 1\ erek Eczanesi, Almanya - Darın taadt 
(History of Pharmacy, Edward K remers, 1940) 



XVII. Yüzyılda Avrupa'da bir eczane 
(Roma Tıp Tarihi Enstitüsü Müzesi) 

Bir XV . yüzyıl eczanesi 
reiburg, lrnanya 

(Halen Amerika'da Smithsonian Enstitüsü Müzesindedir.) 



XIX. yüzyıl. Eski drogları eğlence konusu 
yapan bir karikatür 

(Abbotempo o. 4, 1964) 

XVII. yüzyıl başlarında frengi tedavisi için Gai'ac odununu 
kaynatmağa hazırlanan bir hekim. 

(Resim: Jean Straden) 



1752 
Aınerika'nın ilk eczanesi 

Pennsylvania Hastanesi Eczanesi 
(A History of Pharmacy in Picture, Parke, Davis and company) 

1886 
Eczacı Stanislas Liınousin 

Eczacılıkta ve tababette kullanılan cam ampullerin kişifi 
(A History of Pharmacy in Picture, Parke, Davis and company) 



Kininin iki kaşifi, Pelletier ve Caventou için, Paris'te 
Saint-Michel Bulvarı ile L' Abbe-de-l'Epee Sokağı köşe
sinde dikilen bu anıtlı 1942 yılında Almanlar maden 

ihtiyacı yüzünden eritmişlerdi. 
(Revue d'Histoire de la Pharmacie, No. 201, Juin 1969) 
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Kinin kaşifleri için 1970 de Fransa'da basılan pul 
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Anadolu Türklerinde Eczacı ı 

/ 





ANADOLU TÜRKLERİNDE ECZACILIK 

Giriş : Osmanlı - Türk tababet ve eczacılığı, İslam taba-
bet ve eczacılığının bir devamıdır. Nasıl ki İslamlar ve Nastüriler 
vasıtası ile kadim milletlerin bilhassa Yunan hekim ve eczacılı

ğının mirasçısı olmuşlar ise, Osmanlılar da Selçuklular vasıtası 
ile İslam'ın mirasçısı olmuşlardır. Yani Türk eczacılığının da 
menşei tababetimiz gibi İslamı, şarklı ve klasiktir. 

Böylece XIII. yüzyıldan itibaren Anadolu'da kurulan her Sel
çuklu hastanesinde bir eczanenin bulunduğunu, buralarda he
kimler emrinde yardımcılar, kalfalar çalıştıgını hatta bu mües
seselerde usta-çırak şeklinde eczacılık öğretiminin de yapıldığını 
görüyoruz. Ancak o çağlarda ve daha sonraki asırlarda da uzun 
bir süre Anadolu'da hekim ve eczacının aynı şahıs olduğu ma
lümdur. 

1308 de Anadolu. Selçuklu Devleti'nin tarihe karısması üze
rine onun yerini alan feodal Anadolu beyliklerinde de bu sağlık 
geleneklerinin devam ettiğini, hatta Selçuklu hastanelerinin ay
nı kadro ve şartlarla halk hizmetine açık tutulduğunu biliyoruz. 
Bu adet Osmanlı Türklerinin Anadolu birliğini sağlamasından 

sonra da aynen devam etmiştir. Evliya Çelebi Seyahatnmesinde 
(1314 tab'ı Cilt III, S. 470) Edirne'deki II. Bayezid Hastanesi'nin 
eczanesi hakkında aynen şöyle demektedir: 

«Haftada iki gün meacin karhanesi - eczane, küşat edilerek 
- açılarak şehr-i Edirne'de ne kadar sahib-i ilel - hasta varsa Da
rüşşifa'ya gelip nice bin türlü meacin ve dermanı mebzülen - bol 
bol alırlar. Sair haşişat - otlar makulesi hesaptan hariçtir. Liba
se, kebabe, kakule, zencebil, emlec, kabbad, murabbaat perver
delerine - isteklilerine ne kadar bezlolunduğu - verildiği hesabı
nı Allah bilir. Ama Şifahanenin atebe-i ulyası üzere - kapusun
da şart-i vakıf ile: "Tendürüst - Sağlam olan adam bu edviye-
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den - ilaçlardan bir kırat alırsa alil - hasta olup Fir'avun ve Ka
runun laneti üzerine ola" diye Ianetname tahrir olunmuştur -
yazılmıştır. n 

Ancak şurası da bir hakikattir ki bu asırlarda bütün İslam 
dünyasında olduğu gibi Anadolu'da da hekim ve eczacı dediği

miz kişinin yanında umumiyetle kökçü - rhizotome (1) veya 
aktar - pharmacopole (2) denen özel ticarethaneler de çalışmak
ta idiler. Bunlar şahıslara hatta sağlık müesseselerine dahi ilaç 
yapmak için lüzumlu ilk maddeleri temin ederlerdi. 

Geleneğe göre aktarlar ehl-i hirfetten, yani sanatkardılar. 
Ayrıca kahyaları vardı. XVII. yüzyıl başlarında meşhur seyyah 
Evliya Çelebi, seyahatnamesinde (1314 tab'ı Cilt: I, S. 532, 33) is
pençiyarlar, güllapçılar, macuncular ve meşrubat-ı deva esnafı 
diye adlandırdığı ve herbiri aslında eczacı veya eczacı kalfası 
olan insanlar hakkında şu bilgileri vermektedir: 

<<Esnaf-ı bidükkan-ı tutyacıyan: Neferat: 100. Bunlar kutu
lar içre koruk tutyası, çiçek tutyası, peygamber sürmesi gezdirip 
kar ederek alaya giderler. 

Esnaf-ı macuncuyan: Dükkan: 300. Neferat: 500. Pir-i ha
kikileri Übeyd Attar'dır. Bu macuncu taifesi, tahtırevanlar üzre, 
dükkanlarının meacin kısımlarını ve hokkalarını dizip halifele
ri - yardımcıları tunç havanlar içre besbase, kebabe, darçın, da
rifülfül, kakule, havlıcan, udülkahr, zencebil gibi edviyeyi dövüp 
hazırlarlar. Sonra gümüş hokkalar içine koyup isteyenlere verir
ler. 

Esnaf-ı meşrubat-ı deva: Dükkan: 500. Neferat: 600. Pirle
ri: Tabib Ali b. Süfyan. Bu taife dükkanları ekseriya Bayezid'de, 
Hocapaşa yakınlarında, Meydancık Mahallesi'nde ve Galata'da
dır. İşleri lisan-ı sevr, hindiba, köknar, nane, zater gibi devaıa

rın suyunu çıkartıp çeşitli renk şişelere koyarak dükkanlarını 

süslemektir. 
Esnaf-ı güllabcıyan: Dükkan: 41. Neferat: 70. Bunlardan 

bazıları kocaman bir katır üzerinde ve küp kadar bakır kazanlar 
içinde güllab satan Edirne'li kadınlardır. Bir kısmı da dükkan-

( 1) Rhizotomoi - Rhizotome; Grekçe ağaç kökleri anlamına gelen Rhi· 
zotoma'dan galattır. Yani bunlar kök ve bitkisel drog satarlardı. 

(2) Aktar veya attar sözü droglar anlamına gelen arapça akakir kelime
sinden gelmektedir. Ayrıca attar, arapça ıtır-parfüm kelimesinden 
galat olarak parfüm satıcısı manasına da gelebilir. 

- 236 -



!arda buhur suyu, ma-ı kadi, güllap, ma-ı amber, asilbent, ma-ı 
virt (gül), ma-ı yasemen misüllü ıtriyattan güzel kokulu sular 
satarlar. Bu taife, alayda geçerken, iki taraftaki seyircilere gül
Ia.p ve kokulu sular serptiklerinden bütün yollar güzel kokar. 

Esnaf-ı edhan-ı edviye: Dükkan: 8. Neferat: 14. Pirleri: Bas
ra'lı Abdussamad Ziyad'dır. r~abri Bağdat yakınlarında Kurre 
kalesi mezarlığındadır. Kabrinin toprağı yağlı olup cüzam ve kel 
olan bir adam hamamda yıkanıp keselendikten sonra vücuduna 
bu yağlı topraktan sürse, Allahın emriyle kurtulur. Bu esnafın 
işleri bademden, selvi kozalağından, cevizden, fındıktan ve da
ha çeşitli şeylerden yağ çıkarıp damlalıklı şişelere koymaktır. 

Alaylarda tahtırevanlar üzerindeki dükkanlarını bu şişelerle süs
lerler, halka yasemin, sümbül, gül, reyhan, kalye, misk yağları 
hediye ederek geçerler.» 

İşte evvelce dağınık halde bulunan bu dükkanlar zamanla 
bir çarşı halinde toplanmışlardır ki halk buraya Mısır Çarşısı 
derdi. 

O çağlarda sağlık maddeleri ve bilhassa nebati droglar bize 
şarktan, Hindistan ve Arabistan'dan Mısır yoluyla geldiğine gö
re Mısır çarşısı isminin manası kolayca anlaşılır. Mamafih, bu 
çarşı dışında da İstanbul'un muhtelif semtlerinde, hatta Edir
ne, Bursa gibi büyük Anadolu şehirlerinde dahi attarlar bulu
nurdu. 

Bugün İstanbul'da Eminönü'nde el'an Mısır Çarşısı diye a
nılan kapalı bir çarşı vardır ki çok eskiden Bizans devrinde Ce
neviz ve Venedikliler tarafından yapılmış bir kapalı çarşı idi ve 
Makron Envolos ismiyle anılırdı. Zamanla harap olan bu çarşı 
Yeni Cami inşaatı ikmal edilirken IV. Sultan Mehmet (1648 -
1687) in annesi Turhan Valde Sultan tarafından 1662 yılında 
onartılarak camiye vakfedilmiştir. Böylece uzun bir süre medre
se - okul olarak kullanılan bu kapalı çarşı sonradan mollaların -
öğrencilerin isyan etmesi sebebiyle yeniden çarşıya çevrilmiştir 
ve ta 1942 yılına kadar Mısır Çarşısı olarak kullanılmıştır. 1942 
de Vakıflar idaresince yeniden tamir edilen çarşı her ne kadar 
halen bakımlı ve ayakta ise de aktarların çoğunun dağılması se
bebiyle her hangi bir kapalı çarşı halini almıştır. 

XIX. yüzyıldan itibaren memleketimizde artık bugünkü ma
nada eczacı yetiştiğini ve eczaneler açıldığını biliyorsak da o a
sırda dahi bu modern eczanelerin yanında Mısır Çarşısı ve ak-
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it 

tarlar el'an çalışmakta idi. O kadar ki geçen asrın sonlarında. 
yalnız İstanbul'da 500 kadar aktar dükkanı vardı. Ancak zaman
la aktarların selahiyetleri ve sattıkları ilaç çeşitleri geniş öl
çüde sınırlandırılmıştır. 

Böylece uzun asırlar hekimlik ve aktarlık içinde eriyen ec
zacılık ilk olarak 1861 dedir ki bir meslek halinde yerini almış
tır. Filhakika o tarihte çıkan (Beledi ispençiyarlık san'atının 

icrasına dair nizamname) ile eczacı ödevini resmen devralmıştır. 
1869 da çıkan ve memleketin sivil sağlık işlerini yürütecek 

olan (İdare-i tıbbiye-i mülkiye nizamnamesi) nde bu işlerle gö
revli 8 kişilik meclisin ikisinin eczacı olacağı yazılmış yani ec
zacıya sağlık idaremizde ön planda bir yer verilmiştir. 1913 yı

lındadır ki memleket sağlık teşkilatı içinde diğer sağlık dalları 
gibi eczacılık da müstakilen belirmiştir. Filhakika o tarihte Da
hiliye Nezaretine - İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulan Sıh
hiye Müdüriyeti Umumiyesi'ndedir ki diğer şubeler arasında bir 
de İspençiyari Şubesi'nin bulunduğunu görüyoruz. 

Cumhuriyetten sonra da, Sıhhiye Vekaletinin Hıfzıssıhha 
İşleri Umum f~jVirlüğüne bağlı tali bir şubesi olan İspençiyari 
,...11_ht:ı" • .. : müstakil bir umum müdürlük halini almış-

- 238 -

: 

' 

i 

! 
. 

: 

l 

i 

1 



Mısır Çarşısı 
(XIX. Yüzyıl sonu) 

Mısır Çarşısı ve ilaç hazırlıyanlar 
(XIX. Yüzyıl sonu) 



Çaqısı ile Uıili 1014/1"4 tarihli bir ferman 



Mısır Çarşısı ile ilgili 1146/1733 sayılı bir ferman 



Mısır Çarşısı ile ilgili 11 '78/1 '764 tarihli bir ferman 



Ecza~ı isminin Doğuşu: 'ıürkçe eczacı ismine gelinceye ka
dar bu meslekle uğraşanlar tarihin akışı boyunca çeşitli isimler 
almışlardır. Milat'tan üç asır önce Yunan dünyasında ve bilhas
sa İskenderiye'de gördüğümüz Rhizotome veya Herbaris yani 
kökçüler ile Yunan'da Pharmakeis, sonra da Roma'da Pharma
ceuta denen ve yalnız ilaç yapan hekimler, gene Roma'da çeşit
li drogları satan Pigmentorius veya Seplasiarius'lar ve nihayet 
hem çeşitli drogları satan, hem de hazırlayan Aktar - Pharma
copole'ler, bu meslek erbabının ilk örnekleridir. 

Daha XII. yüzyılın başlarında Napoli'de hekimlerin hazır

ladığı reçeteleri yapan eczacılar vardı ki bunlara Confectiona
rius denirdi. 

Sonra Apothecarius ve Pharmacien deyimleri çıktı. 

Apothecarius deyimi ilk olarak VI. yüzyılda Papa Pelage lI 
tarafından kullanılmış ve sonra X. yüzyıldan itibaren manas
tırlarda ilaç yapan rahiplere alem olmuştur. 

Bu terimi laik eczacılar için ilk olarak Etienne Boileau 1258 
de yayınladığı eczacılık eserinde kullanmış ve sonra yayılarak 
XV. yüzyıldan itibaren bütün eczacıların ismi olmuştur. XVIII. 
yüzyıl sonlarında ise Fransa'da Apothecaire ye~ine Pharmacien 
kelimesi alem olmuştur. 

Ortaçağ İslam dünyasında ise ilk farmakolojik eserlerde 
Saydalan kelimesi kullanılıyor ki bugünkü eczacı karşı ığı ola
rak alınabilir. Mesela Mısır'da IX. yüzyılda Türklerin k rduğu 

Tolunoğlu Bimaristanında - hastanesinde eczacıya Şeyh üs Say
dalan deniyordu. Biruni'nin XI. yüzyılda yazdıgı Kitab-al Sayda
la'nın isminden de anlaşılıyor ki aynı terim iki asır sonra da 
kullanılmaktadır. Müteakip asırlarda, mesela XV. yüzyılda ku
rulan Fatih Darüşşifası'nın vakfiyelerinde ise Aşşap, Tabbah-ı 

Eşribe, Hafız-ı Eşribe, Edviyegu gibi isimlere rastlıyoruz ki bu
günkü eczacı kalfaları karşılığıdır. 

Aşşap lügat manası ile taze ot karşılığı, uşp veya haşişten 
galattır. 

Tabbah-ı Eşribe, bir kısım drogları, şurupları pişiren insan 
manasınadır. 

Hafız-ı Eşribe, bu şurupları hıfzeden, saklayan ki i mana-
sınadır. 

Edviyegü ise ilaç bilen anlamınadır. 
Ama evvelce de söylenildiği gibi bütün bu terimler bugün-
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kü eczacı kalfaları manasınadır. Çünkü o asırda hekim ve ecza
cı aynı şahıstı. Bu terimlerle adlandırılan kişiler ise hekimin 
emrinde çalışmakta idiler. 

M. S. XIII. yüzyılda garpta hekim ve eczacı ayrılmıştır. Böy
lece zamanla İtalyancada Droghiera, Spezieria veya Farmacista; 
İspanyolcada Droguista, Fransızcada Pharmacien veya Dro
guiste, Almancada Apotheker, İngilizcede Apothecary (3) keli
meleri yerleşmiştir. 

XVII. yüzyıl hekimbaşılarından Salih bin Nasrullah, Akra
badin'inde eczacı için İtalyancadan galat olarak İspençiyar di
yor ve hatta ilave ediyor: 

«İspençiyar diye dükkanında otlar, eczalar mevcut olup ta
bibin ısmarladığı üzere şerbetler, macunlar yapan kimseye der
ler.» 

Eczacı kelimesi ise dilimizde XIX. yüzyılın sonlarında yer 
etmiştir. Esasen yurdumuzda eczacılığın tababetten tamamen 
ayrılması da geçen asırda olmuştur. 

Tıbbi terminolojimizde Latince daha XIX. yüzyıl başlarında 
Şanizade Ataullah Efendi'nin Teşrih kitabında yer almıştı. Tıb
biye hocalarından Hristo Stambolski ise aynı yüzyıl sonlarında 

yazdığı Teşrih eserinde bugünkü kadar öztürkçe terimler kullanı
yordu. 

XI. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Luğat it Türk eserin
de eczacı karşılığı Emci kelimesini kullanıyor ve bütün bunlara 
karşılık biz bu anlamda el'an eczacı gibi Arapça asıllı bir teri
mi kullanmakta devam ediyoruz. 

Memleketimizde Eczanelerin Gelişme.,i: Türkiye'de resmi 
eczaneler uzun asırlardır hastanelerin bir köşesinde yer aldıkla
rı halde memleketimizdeki ilk müstakil eczaneler ancak XIX. as
rın başlarında görülür. 

Anadolu'da Türklerin kurduğu ilk resmi eczane 1206 yılında 
Kayseri'de Selçuklular tarafından yapılan darüşşifada açılmıştır. 
Sonra bunu nice hastaneler ve resmi eczaneler takip etmiştir. 

(3) Grekçe Apo, ayırmak; thek, saklamak, dükkan, depo ve bihassa şa
rap deposu manasınadır. Latince apotheca, Fransızca boutigue keli
meleri burdan gelmektedir. Apotheker kelimesine İncil'de dahi rast
lanır: 

«Sen apotheker san'atına göre mukaddes bir merhem yapacaksın.» 
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Bu arada şurasına da işaret etmek yerinde olur ki uzun asırlar 
boyunca çalışan bu eczaneler birer sağlık müessesesi oldukları 

kadar aynı zamanda usta - çırak şeklinde pratik eczacı yetişti
ren birer öğretim müessesesi idiler. 

Zamanla hastanelerdeki bu resmi eczaneleri saraylarda ve 
kışlalarda açılan eczaneler izlemiştir. 

Resmi eczanelerimizin en büyüğü İstanbul'da 1555 de Ka
.o.uni Sultan Süleyman tarafından kurulan Süleymaniye Darüş
şifası - Hastanesinin eczanesi olup bu kuruluş aynı zamanda 
bir Dar-ül-Akakir yani ilaç deposu durumunda idi. Diğer has
taneler ilaç ikmallerini buradan yaparlardı. 

Evvelce de belirtildiği üzere buralarda çalışan insanlar za
man zaman saydalaiı, aşşap, tabbah-ı eşribe, hafız-ı eşribe veya 
edviyegü gibi isimlerle çağırılan eczacı kalfaları idi ve bunlara 
hekimler nezaret ederlerdi. 

Tarihimizin bütün bir akışı boyunca devam eden bu sivil -
resmi kuruluşlara XIX. yüzyılın ortalarında kışla veya birlikler
de kurulan askeri hastaneler de karışmış ve tabiatiyle oralarda 
da askeri eczaneler kurulmuştur. Hatta 1286/ 18 9 senesinde he
kimler için bir tatbikat - staj okulu haline getirilen Haydarpaşa 
Askeri Hastanesi'nde 1876 yılında eczacılar ve cerrahlar için de 
bir okul kurulmuştur. Üç senelik öğretim süresi olan bu pratik 
okulda bazı genç ve kabiliyetli neferler eczacı ve cerrah olarak 
yetiştirilmiş ve ellerine diploma dahi verilmiştir ki bunlar ecza
cılık tarihimizde Haydari lakabıyla tanınırlar. Bu okul 1896 yı

lına kadar açık kalmış ve o tarihte kapanmıştır. 
Sultan II. Abdülhamid (1876 - 1909) in son eczacıbaşısı To

katlı Refik Paşa da 1310/1894 de bu okuldan mezun olmuştu. 

Ancak bil'ahare tekrar Tıbbiyede imtihana girerek Haydari dip
lomasını Askeri Tıbbiye eczacı sınıfı diplomasiyle değiştirmiş ir. 

Haydari eczacıların tanıdığımız en son örneği Kadıköyü'nde 
(Kuşdili Eczanesi) sahibi rahmetli Hulüsi Osman Ara · idi ki 
diploması halen İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Müzes .. nde
dir. 

Resmi eczanelerin bir kısmı da saray eczaneleridir. Bug .. n 
el'an ayakta olan en eski saray eczanesi Topkapı Sarayı'ndadır. 
Bu eczane Baslala Kulesi'ndeki Hekimbaşı Odası'nda idi. 

Başlala Kulesi sarayın dürdüncü meydan denilen son bah
çesinde ve Mecidiye Kasrı'nın, şimdiki lokantanın karşısında 
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olup Fatih devrine ait en eski binalardan biridir. Yapısı eskiden 
sarayın ortasındaki kuleleri andırmakta imiş; fakat zamanla 
üst katı ve çatısı yıkılmış ve bir daha restore edilmemiştir. An
cak 1909 da küçük bir tamir görmüş ve hazine dairesinde bulu
nan Hekimbaşı Odası eşyaları yeniden bu binaya taşınmıştır. 

Hekimbaşı saray hekimlerinin başı olmak dolayısiyle saray 
ve çevresinin sağlığından mesul olduğu kadar, askeri, sivil mem
leketin bütün sağlık konularının da sorumlusu idi. Cerrahbaşı, 

kehhalbaşı yani göz hastalıklarıyla uğraşan hekimlerin başı hep 
onun emrinde idiler. Ancak o çağlarda hekim ve eczacı aynı ki
şi olduğundan Hekimbaşı aynı zamanda Eczacıbaşı oluyor:du. Bu 
sebeple saray ecz.anesinin de amiri o idi. Mamafih XIX. yüzyıl

da Hassa Hekimleri - Saray doktorları arasında eczacılar da yer 
almıştır ki bu maksatla ilk olarak 1835 de Sultan Mahmut II'nin 
Viyana'dan Eczacı Hoffmann'ı getirttiğini biliyoruz. 

Çifte mühürle kilit altına alınan bu eczanenin kapısındaki 
mühürün biri Hekimbaşına aitti, diğer mühür ise Başlala'nın 

idi. Başlala padişahın müsahiplerinin yani en yakınlarının ara
sından hükümdarca en fazla itimad olunan kişiye verilen isim
di. Bu sebepledir ki eczanenin ve ilaç kaplarının açılıp kapan
masında Hekimbaşıdan sonra ona yetki verilmişti. 

Padişahın ilaçlarının hazırlanmasına bizzat bu iki kişi ne
zaret ederdi. Diğer saray mensuplarının günlük ilaçları ise on
ların emrinde çalışan nöbetçi saray hekimi ve Enderun Kulluk
çusu ve Zülüflü Baltacı huzuriyle hazırlanırdı. 

Günlük çalışmalarda evvela Hekimbaşı Odasının, ondan son
ra da ilaç dolaplarının mühürleri kontrol edilir ve açılırdı. Bil'a
here kullanılacak ilaç kaplarının da boş ve temiz olup olmadık
ları incelenirdi. Nihayet ilaç hazırlanır ve bu kontrollu kaplara 
konarak ağızları yine çifte mühürle mühürlenirdi. Günlük ça
lışma bitince evvela ilaç dolapları ve müteakiben Hekimbaşı O
dasının kapısı aynı şekilde mühürlenirdi. 

·Bugünkü Topkapı Sarayı Müzesi'ne yaptığımız ziyaretlerde 
Hekimbaşı Odasında şahsen tesbit edebildiğimiz materyel şun
lardır: 

1 - Çeşitli panzehir taşları 
2 - Kadife kaplı bir kutu içersinde oniki çeşit esans 
3 - Müteaddit tenzu' - kurs kalıpları 
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4 - Altından yapılmış bir diş protezi 
5 ~ Kertenkele, yılan, kurbağa mumyaları 
6 - Hukne - lavman aleti 
7 - Çeşitli nebati yağlar 
8 - Bir adet taş (panzehir olarak veya kan dindirmek üze

re kullanılabilir.) 

9 - Bir kutu içersinde çeşitli extrait'ler 
10 - Bir kutu içinde çeşitli sular 
11 - Mumyalaştırılmış bir insan bacağı 
12 - İki adet terazi 
13 - Tunç ve taş havanlar 
14 - Bir kaç tıbbi yazma eser 

Ancak herhangi bir acil durumda ve bilhassa geceleri kul
lanılmak üzere sarayda, enderunda, hekimbaşı odasından başka 
bir ilaç dolabı daha vardı ki enderun koğuşlarından kiler koğuşu 
önünde idi. Burada çay, papatya, yasemin, çiçek suyu, lokman 
ruhu, afyon ruhu, kırmız, tiryak, hintyağı gibi her zaman ve he
kimden habersiz alınabilecek ilaçlar bulundurulurdu. Ayrıca ge
reğinde kullanılmak üzere hacamat ve lavman aletleri de vardı. 
Kiler koğuşu nöbetçibaşısı emrindeki bu ilaçlar koğuşun eski ve 
tecrübeli ağalarının göstereceği lüzuma göre alınırdı. 

Dolaptaki ilaçlar bittikçe enderun kiler odası kethüdası ta
rafından hazırlanan senetlerle ve Hekimbaşının onayı ile Hekim
başı odasındaki eczaneden ikmal yapılırdı. Enderundaki bu ec
zane halen Topkapı Sarayı Müzesi idaresince İstanbul Eczacılık 
Fakültesine hediye edilmiştir. 

Topkapı Sarayından sonra padişahların oturmaları için ya
pılan yeni yeni kasır ve saraylarda da bunlara benzer eczaneler 
kurulmuştur. Mesela Dolmabahçe Sarayı'nda da güzel bir ec
zane vardı. Saray eczanelerinin en son örneği ise, Yıldız Sara
yı'nda Sultan II. Abdülhamid tarafından kurulan eczanedir. 

Yıldız Sarayı'nda o devirlerde iki eczane vardı ki bir tane
si tıpkı Yıldız Hastanesi gibi askeri idi. Beşiktaş'a giderken Dol
mabahçe Sarayı merasim kapısı karşısındaki sarı binalardan bi
rinde çalışırdı. Yıldız'da Harem Kapısı'ndan Silahhane eya mü
zeye doğru giderken sağ kolda müstakil bir bina olan Güvercin
lik Köşkü de 1885 denberi eczane olarak kullanılmakta dı. - İki 

katlı ve şarkkari bir bina olan bu köşkün alt katı karg·r, üst ka-
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tı ise ahşaptı. Hünkarla ailesinin ve yakınlarının ilaçları burada 
yapılırdı. 

Bu eczanede bir eczacıbaşı, bir muavin, oniki eczacı ile bir
çok kalfa ve çırak çalışırdı. Hatta özel merakı sebebiyle Sultan 
II. Abdülhamid'in dahi zaman zaman burada çalıştığı görülürdü. 

XIX. asrın ortalarına doğru Hekimbaşılık gibi bir makam o
larak beliren Saray Eczacıbaşılığı ve bilhassa Eczacıbaşılar eski
den hep azınlıklardan seçilirdi ki bunlardan sonuncusu Corcaki 
Yorgiyadis'tir. Onun ölümü üzerine ilk olarak bir Türk, Bekir 
Bey, eczacıbaşılığa, kardeşi Mustafa Bey de muavinliğe getiril
mişti. Yukarda da işaret edildiği gibi Sultan II. Abdülhamid'in 
son eczacıbaşısı haydari diplomalılardan Tokatlı Refik Paşa'dır. 
Osmanoğullarının sonuncusu olan Halife Abdülmecit Efendi 
zamanında da Bedri Kemal (Eldeniz), Nail Halit (Tipi) ve Hay
dar (Bekdoğan) Beyler sırasiyle saray başeczacılığında bulun
muşlardır. 

İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü Müzesi 
Portatif Eczane 

(Ord. Prof. Dr. Pazzini'nin hediyesi) 
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(1555) 
Süleymaniye Tıp Medresesi 

(x) Darülakakir - Ecza deposu 
(xx) Darüşşifa - Hastane 
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XVL Yüzyıl 
Bir Hekimbaşı ve Eczacı 
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Topkapı Sarayı'nda Fatih devri eserlerinden 
Başlala Kulesi 

(Hekimbaşı odası ve eczane) 

Topkapı Sarayı Hekimbaşı Odası'ndan bir köşe 
ve portatif eczane 



Güllü tunç havan Bademli tunç havan 
(Selçuk devri) 

Çift gözlü mermer havan 
(Osmanlı devri) 

(Prof. Dr. Turhan Baytop'un özel kolleksiyonundan) 



MEMLEKETİMİZDE BUGÜNKÜ ANLAMDAKİ 
ECZANELERİN KURULMASI 

,Müstakil eczanelerin dünyada ilk olarak M. S. 754 yılında 

Bağdat'ta İslamlar tarafından kurulduğu malümdur. Türkiye'de 
ise resmi eczanelerin dışında aktar ve kökçülerin yanında ilk 
müstakil eczane XIX. asırda kurulmuştur. Hatta arşiv kayıtların
dan öğrendiğimize göre 1826 dan itibaren eczanelerin kargir ) a
pılması mecburi tutulmuştu. Mamafih asrın ilk yarısında istan
bul'da kurulan bu eczanelar yurdumuza hariçten gelen yabancı
ların elinde idi. Arşiv kayıtlarına göre 1832 de yalnız Galata ve 
Beyoğlu'nda 25 eczane vardı. Bu gibi yabancılardan ismini tes
bit edemediğimiz ilk eczane 1802 de Beyoğlu'nda Taksim'de açıi
mıştır. Bunun gibi 1818 de Arnavutköyü'nde, 1833 de de uru
osmaniye'de birer eczane açılmıştı. 1845 de Beyoğlu'nda Macar 
denen yerde Tıbbiye Eczacıbaşısı Francesko'nun eczanesi vard . 
Nihayet Fransuva Dellasuda Fayk Paşa da 1850 de Beyoğlu'da 
bir eczane açmıştı. Fayk Paşa'nın oğlu Jorj Dellasuda Fayk Pa
şa da Paris'te babası gibi eczacılık öğrenimi yapmış ve sonra 
memlekete dönerek Askeri Tıbbiye'de organik kimya muallimi Tre 
Bab-ı Seraskeri - Savunma Bakanlığı'nda ecza deposu müdürü 
olmuştur. 

Tıbbiye hocalarından Antoine Calleja - Kalya Bey'ın 1855 de 
Eminönji'nde Bahçekapusu'nda açtığı eczane devrinde balıkl 

dükkan diye meşhurdur. 
Beyoğlu'nun meshur eczanelerinden Kanzuk Eczanesi ise 

1859 da Kanz.uk Kardeşler tarafından açılmıştır. 
Zamanla yabancı eczacıların açtıkları bu gibi eczaneleri a

zınlık eczaneleri takip etmiştir ki bunların en me huru ıa-2 
lında Yüksekkaldırım'ın alt başında açılan Pierre Apery 1852 -
1918) eczanesidir. 

Türk ve Müslümanların bu mesleğe olan rağbetleri asrın so
nuna doğrudur. imparatorlukta ilk Türk eczanesi 1895 te istan-
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bul'da Şehzadebaşı'nda açılan Hamdi Bey eczanesidir ki kısa za
man sonra bunu diğerleri takib etmiştir. Bu sebeple 1899 yılın

da İstanbul'da mevcut 252 eczaneden ancak 14 tanesi müslüman
lara, 223 tanesi hıristiyanlara, 15 tanesi de musevızere aitti. Bu 
eczanelerden İstanbul tarafında olanlar bilhassa Eminönü'nde 
olup Eğrikapu'dan Yeşilköy sahillerine kadar uzanırlardı ki bu
ralarda toplam olarak 96 eczane vardı. Beyoğlu'ndaki eczaneler 
de bilhassa Tatavla - Kurtuluş'ta toplanmış olup ayrıca bir şe
rit halinde Galata'dan Nişantaşı'na kadar uzanırlardı. Bu semt
te de 72 eczane vardı. Haliç'teki 13 eczane daha fazla Halıcıoğ
lu ve Hasköy'de toplanmıştı. Boğaz'da Anadolu yakasında Kadı
köy dahil 44, Rumeli tarafında da 20 eczane vardı. Adalardan 
ise Büyükada'da 4, Heybeli'de de 2 eczane vardı. 

Bu 252 eczaneden 5 tanesi diplomasız ve patik eczacıların 
elinde olup 20 tanesinin de sahipleri yabancı diplomalı idiler. 
Geriye kalan 227 eczane sahibi her ne kadar Mekteb-i Tıbbiye'

den yani asker ve sivil tıbbiyelerimizin eczacı sınıflarından me
zun iseler de, evvelce de söylediğimiz gibi, bunların ancak 14 ta
nesi Müslüman-Türktü. Bu Müslüman Türk eczanelerini de şöy
lece sıralayabiliriz: 

Eczahane-i Hamdi; Sivil Mülkiye'nin eczacı sınıfından 1879 
da mezun olan Ahmet Hamdi Bey muhtelif devlet hizmetlerinde 
bulunduktan sonra 1890 veya 18S5 yılında Zeyrek Yokuşu'nun 
alt başında Belediye Sarayı'ndan Atatük Köprüsü'ne inerken a
sagılarda ahşap bir evin altında açtığı eczaneyi, gördüğü rağbet 
üzerine kısa zamanda büyütmüş, sağ ve solundaki dükkanları da 
eczanesine katmıstı. Buna rağmen 2 sene sonra daha müsait bir 
yere Şehzadebaşı'na Vezneciler'e çıkmıştır. 

1827 de Sultan Mahmud'un açtığı modern Tıp Okulunun 
yerleştiği ilk bina aslında, aynı zamanda itfaiye vazifesi de gö
ren, -1eniçeri ortasının kışlası idi. Onun için Tulumbacıbaşı Ko
n~ğı diye meşhurdu. Bina 1836 da hususi şahıslara satılmış ve 
bu sebeple Tıbbiye, Sayay içine, Gülhane'ye taşınmıştı. İşte o ko
nağın yerinde zamanla büyük bir bina yükselmişti ki yakın za
mana kadar Letafet A':'artmanı diye meşhurdu. Fen ve Edebiyat 
Fakültesi binasının Vezneciler Kapısı karsısına düşen bu apar
tıman birkaç yıl önce Üniversitece istimlak edilerek yıkılmıştır. 

İşte bu binanın altında Şehzadebaşı'na bakan köşedeki dük-
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kanı kiralayan Hamdi Bey, eczanesini buraya taşımış ve bu ve
sile ile muhteşem bir açılış töreni yapmıştı. 

Hamdi Bey pek çok eczacı yetiştirmiştir ki bu arada Beşir 

Kemal Bey'i zikredebiliriz. Türk eczacılarının çoğalmasında bü
yük himmet gösteren Hamdi Bey zamanla onlarla ortak olarak 
İstanbul'un muhtelif semtlerinde yeni yeni eczaneler açmıştır. 

Ebezade diye tanınan Ahmed Hamdi Bey bu parlak meslek 
hayatı sonunda 1909 da rahmete kavuşmuş ve Eyüp Sultan'a 
gömülmüştür. 

Ziya Bey Eczanesi; Divanyolu'nun alt ucunda Sultanah
met Meydanı'nda Firuzağa Camii karşı köşesinde idi. Zamanla 
Ahmet Nüzhet Bey'e satılmıştır. Bu eczane biraz yukarda Sağ

lık Müzesi sırasında yakın zamanlara kadar ayakta idi: 

~Ahmet Nüzhet Bey aslen doktor olduğu halde sonradan As
keri Tıbbiyeye devamla eczacılık diploması da almıştı. 

Pertev Eczanesi; Ethem Pertev Bey (1873 - 1927) Askeri 
Tıbbiye'nin eczacı sınıfından 1895 de mezun olduktan sonra Ak
rnray'da bu eczaneyi açmıştır; ve sonra onu diğerleri kovalamış
tır. 

Askeri eczacılardan Mehmet Kazım Bey'in Beşiktaş'ta açtı-
tı eczaneyi, Haseki Hastanesi Başecz.acılığından ayrılan Ali Sü
reyya ( 1857 - 1934) Bey'in Divanyolu'nda açtığı eczane takip et-
miştir. 

Türbe'de Sultan Mahmut Türbesi karşısında eski Belediye, 
simdiki Konservatuar binasına giden yolun üst köşesinde Köp
rülü Kitaplığı, onun kar~ısında da eskiden Arnavutların kulübü 
vardı. İE:te o binanın altında Türbeye ve Köprülü Kitaplığı'na 
bakan bir dükkan vardı ki orası ·Hasan Rauf Bey'in açtığı isti
kamet Eczanesi idi. I. Dünya Harbi başlarında Türk - Alman 
:Costluk Cemiyeti binası yapılmak üzere Arnavut Kulübü istim
lak edilerek yıkılınca Hasan Rauf Bey de eczanesini Çemberlitaş 
karşısındaki Osmanbey Sitesi'ne taşımıştır ki şimdi burada Sırrı 
Enver Eczanesi vardır. 

Bu civarda Babıali'de bir de Ali Haydar Bey'in eczanesi var-
dı. 

Sirkeci'de Bahçekapusu'ndaki Beşir Kemal Eczanesi, Ham-
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di Bey'le onun yetiştirdiği Beşir Kemal Bey tarafından açılmıştı. 

üsküdar'daki Cemal Kazım eczanesi ise gene Hamdi Bey'le 
Beşiktaş'taki Mehmet KaZJm Bey'in ortaklaşa açtıkları bir ku
ruluştu. Üç sene sonra askerden ayrılan Mehmet Kazım Bey bu 
sefer de Fatih'te bir eczane açmıştır. 

Nihayet Saraçhanebaşı'nda Sami, Unkapanı'nda Ali Galip 
ve Kadıköy'de Hasan Nafiz Bey'lerin açtıkları eczaneleri de bu 
arada saymak gerekir. 

Cumhuriyet devrine kadar eczanelerde aynı zamanda dok
torlar da hasta bakarlardı. Mesela Tıbbiye hocalarından Dr. Ri
fat Hüsamettin Paşa ve Halit Şazi Bey gibi şöhretler Sirkeci'de 
Beşir Kemal Eczanesi'nde, meşhur asabiye ve akliyeci Raşit Tah
sin Hoca Eminönü'nde KaZJm Eczanesi'nde, Dr. Mazhar Osman 
Bey Divanyolu'nda Nüzhet Eczanesi'nde bulunurlardı. Onlar gi
bi Askeri Tıbbiye 1901 mezunlarından Deniz Tabip Binbaşı rah
metli babam Dr. Selami Neş'et (Üsküdar) de doğum yeri olan 
Üsküdar'da Ahmediye Eczanesi'nde kabul ederdi ki bu adet 1928 
de çıkan 1219 sayılı kanunla yasaklanmıştır. 

1968 yılında bütün Türkiye' de 1767 eczane vardı. Ancak ne 
yazık ki bunların yarısı da İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi 
büyük merkezlerde toplandığından gene 1968 de yurdumuzda 
el'an 314 ilçe eczanesiz idi. 

24.1.1927 gün ve 964 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Kanunu 
ile 1928 de bir şehir ve kasabadaki eczane sayısı nüfus yoğunlu
ğuna göre sınırlandırılmış ve bazı eczaneler kapatılmıştı. Böyle
ce . eczacıların Anadolu şehir ve kasabalarına dağılacağı umul
muştu. Kanun zoru bu dağılmayı sağlayamadı. Bu sefer de 3 a
det devlete ait eczacı fakültesine ilaveten 7 adet de özel yüksek 
okul açılf9.ıştır. Böylece belki kısa zamanda Anadolu'da eczane
siz şehir ve kasaba kalmayacak, fakat pek yakında eczacı işsiz
liği . başlayacaktır. Bizce mesleğin yarını ancak fakülteleri tak
viye etmek, özel okulları ise kısa zamanda kapatmakla emniyet 
altına alınabilir. 
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İlk Hasan Rauf - İstikamet - Eczanesi 
Sultan Mahmut Türbesi karşısındaki köşede idi. 
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İlk Eczacılık Dergisi'ni çıkaran 
Eczacı 

Pierre Apery 
(1852 - 1918) 

ve 
Yüksekkaldaım'daki eczanesi 
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İlk Müslüman-Türk Eczacılarından Hamdi Bey'in 
1895 te Unkapanı - Zeyrek yokuşunda açtığı eczanenin mühürü 

(İstanbul Eczacılık Fakültesi Müzesi) 

Serbest olarak çalışan ilk Müslüman-Türk Eczacısı Hamdi Be 'in 
Şehzadebaşı'ndaki Eczanesinin bulunduğu Letafet Apartmanı 

yıkılmadan önce 
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Eczacı Ethem Pertev Bey (1870 - 1927) 
Eyüp Sultan Mezarlığı 

(Doç. Dr. Sırrı Akıncı Arşivlerinden) 
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TIBBI MüSTAHZARATÇILIK VE İLAÇ SA. AYii 

Yurdumuzda ilk eczanelerin açılması ile müstahzarların da 
görülmesi başlamıştır. İlk müstahzarlar Avrupa'dan gelmiştir. Bu 
arada Quzna Laroche ile Blanka Laboratuvarı'nın Sirap İodure 
de Fer'i bilhassa kayda değer ki, zamanla bu gibi ilaçlar yurda 
sokulmadan kontrola ve bandrola tabi tutulmuşlardır. 

Memleketimizde müstahzaratçılığın gelişmesi üç devte ar
zeder: 

ı - İmparatorluk devri: 

XIX. yüzyılın son yıllarındadır ki, Türklerin de müstahzarat
çılık alanında yer aldıklarını görüyoruz. 1895 de yapılan Pertev 
Şurubu ve Şarabı ile 1899 da yapılan Elixir Sureyya'yı bilhassa 
belirtmek gerekir. Pertev şurubu Avrupa'da Paris Sergisinde ilk 
olarak teşhir edilen ve madalya alan Türk müstahzarıdır. Yur
dumuzda yapılan bu ilk hazır ilaçlar şurup, posyon, çeşitli toz
lar ve sabun gibi basit şeylerdi. Ancak müstahzar piyasaya çı
karılırken o günlerde, bugünkü Sağlık Bakanlığı görevini yapan 
Meclis-i Umur-u Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye-i Umumiye'ye di
lekçe ile başvurulur, ilacın terkibi bildirilir ve nümune gönderi
lerek müsaade alınırdı. 

İlk müstahzarlar arasında Eczacı Ethem Pertev Bey'in ha
zırladığı Pertev Şurubu, diş tozu, krem ve pudra, Süreyya Bey'in 
Elixir Süreyya'sı, Hakkı ve Ekrem Beylerin hazırladıkları, Kat
ran Hakkı - Ekrem Öksürük Şurubu, Beşir Kemal Eczanesinde 
yapılan katranlı ve asid borikli antiseptik el sabunları ile Kefir 
ve gluten ekmeği, Divanyolu'nda Ahmet Nüzhet ve Ali Süreyya 
Eczanelerinin hazırladıkları Glycero Phosphate'lı ve Şaraplı Kuv
vet Şurupları, Hasan Bey tarafından önce Divanyolu'ndaki son
ra da Sirkeci'de Bahçekapusu'ndaki eczanede hazırlanan Sirop 
İodo - tannique veya Hasan Kuvvet Şurubu, Şehzadebaşı'ndaki 
Hamdi Bey'in yaptığı balık ve hintyağı kapsülleri, balık yağı 
emülsionu, glüten ekmeği, glüten bisküvisi ve Ven-iodo-tannique, 
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Kazım Eczanesi'nin yaptığı İodo-pepton Kiazım, Halil Bey'in yap
tığı İodojen Halil, Hakkı Şinasi Çocuk Maması, Dakik Ziya, Ecza
cı Nazif B€y'in Cenevre'de yaparak yurda yolladığı Kina Nazif 
gibi müstahzarlar bilhassa kayda değer. 

Bu devirde müstahzaratçılığın güçlüklerini belirtmek için şu 
misalleri vermek yeter: 

Ethem Pertev Bey bir ara müstahzarlarına ve bilhassa Pertev 
şurubuna yapıştırdığı eteketler dolayısiyle halka muzur evrak 
dağıtıyor diye saraya jurnal edilmişti. Bunun üzerine eczanesi ba
sılmış, müstahzarları müsadere edilmiş ve kendisi de tevkif edi
lerek, sorguya çekilmişti. Bu badireden Ethem Pertev Bey'j amca
sı Prof. Dr. Nafiz Paşa bin müşkülatla kurtarabilmişti. Bunun gibi 
eczacı Hasan Rauf Bey de ilk defa yurda soktuğu oksijen tüpleri 
için gümrük beyannamesine «3 bomba oksijen» yazdığı için gün
lerce araştırma ve inceleme yapılmış ve neticede mes'ele anlaşıl
dığından faturadaki bomba kelimesi silindire çevrilerek örtbas 
edilmişti. 

2 - Meşrutiyet devri: 

Bu devirde ilk adımı Gülhane Askeri Hastanesi Müdürü 
Wieting Paşa atmıştır. Onun öncülüğü ile Almanya'dan getirti
len komprime makinelerde ordu için kinin, Aspirin, Dower gibi 
haplar hazırlanmıştır. 

Bunu Ethem Pertev Bey'in getirttiği komprime makineleri 
takip etmiştir. Ethem Pertev Bey bu alanda o kadar başarı gös
termiştir ki, I. Dünya Harbi ve istikla.I Savaşı boyunca ordunun, 
hatta Kızılay'ın ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayabilmiştir. 

Kızılay müstahzaratçılık alanında çok sonra yer almıştır. 
Ancak bütün bu gayretlere rağmen hapların üzerini bir şeker 

tabakası ile örtmeyi el'an beceremediğimizden bu komprimecilik 
uzun bir süre daha drajeciliğe dönememiştir. 

Ancak komprime imalatını zamanla küçük eczanelerde bile 
yapılan kaşeler takip etmiştir. 

· Bu arada Osmanlı Ecazcılar Cemiyeti de 1912 de bir ameliyat
hane - laboratuvar kurmak istemişse de muvaffak olamamıştır. 

1908 denberi Kocamustafapaşa'da eczacılık yapan Abdi İbra
him Bey de zamanla bu yola atılmış ve 1915 de eczanesinde kur
duğu küçük bir laboratuvarda Bromovalerin Nadir ve Abdi Nadir 
Müshil Şekeri gibi müstahzarlar hazırlamıştır. Bu başarıları se
bebiyle Abdi İbrahim Bey, I. Dünya Harbi'nde askeri hizmetini 
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yaparken Ordu Sıhhiye Deposu'nun başına getirilmiştir. Çünkü 
bu depoda aynı zamanda sargı bezi, komprime, ampul gibi ufak 
tefek müstahzarlar da yapılıyordu. 

1907 de ise Memleket Hastanesi Eczacıbaşısı Süleyman Ferid 
Bey, İzmir'deki eczansinde, büyük rağbet gören çocuk pudrası, 
Katran Ferid gibi basit müstahzarlar yapmaya başlamıştı. İşte 
o rağbetten aldıkları kuvvetle Eczacıbaşı'nın çocukları 1952 de 
İstanbul Levent'te büyük bir fabrika kurdular. 

1903 de Karababa'daki evinin bir odasında açtığı Hayati -
Gıdai ve Sınai Kimya Laboratuvarı ile işe başlayan Dr. İbrahim 
Ethem (1880 - 1943) Bey de zamanla müstahzaratçılığa atılmış 

ve ilk olarak Teinture d'Opium, glycero-phosphate de soude liquide, 
glycerophosphate de chaux liquide gibi müstahzarlar yapmıştı. 

Bu sırada gelip çatan I. Dünya Harbi sebebiyle bir çok şeyler 
gibi yurdda ilaç ve bilhassa ampul sıkıntısı başgöstermişti. işte 
bunun üzerine memleketimizde ilk olarak Eczacı Hasan Rauf Bey 
müstahzar ampuller hazırlamıştır. Sonra onu Mustafa Nevzat 
Bey ve bilhassa Vanadarsin takip etmiş, İbrahim Ethem Bey pep
tone ampulleri hazırlamağa başlamış, bilahare vitamin, hormon 
ve injektabl calcium ampulleri birbirini takip etmiştir. Hatta bir 
ara yurda boş ampul gelmeyince İ. Ethem Bey bizzat cam ampul
ler yapmağa başlamıştı. İşte Dr. İbrahim Ethem Bey'in bu verim
li çalışmaları ölümünden 13 sene sonra, çocuklarına Çemberlitaş 
Osman Bey sitesindeki küçük laboratuvardan kurtularak 1956 da 
Topkapı'da Bakırköy asfaltında büyük bir fabrika kurmak im-
kanını hazırlamıştır. 

Galenik ampuller alanında cumhuriyetten sonra Haver La-
boratuvarı ile stoyanidis'in kurduğu Alfa Laboratuvarı daha ileri 

bir adımdır. 
Mamafi bütün bu gayretlere rağmen üzüntü ile belirtmeryiz 

ki meşrutiyetten cumhuriyete devrolan Türk müstahzarının sa
yısı ancak 20-30 kadardır. 

3 - Cumhuriyet devri : 
Türk mustahzaratçılığının gelişmesi ve bilhassa iltiç sanayii

nin kurulması ancak cumhuriyetten sonra mümkün olmuştur. 
Çünkü tüketimin sür'atle artması kişisel çalışmalar ile yapılan 
müstahzarları yetersiz kılmıştı. Buna rağmen, bu alandaki geliş
me bilhassa II. Dünya Harbi sonlarına rastlar. 

1928-49 senelerinde yurdumuzda yapılan müstahzar sayısı 
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1500 kadardır. Gene 1949 da Türkiye'ye giren yabancı müstahzar 
sayısı ise yuvarlak hesap 2500 kadardır. 

1949 da Türkiye'de yapılan 1500 ilaç 295 firma tarafından 
çıkarılıyordu ki bunların çoğu bir apartman katma, hatta bir kaç 
odaya sığınmış basit laboratuvarlardı. 

İlk Türk ilaç fabrikası 1952 de Levent'te kurulan Eczacıbaşı 
fabrikasıdır. 

1954 de çıkan Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ile bu sa
hada büyük bir canlılık görüldü. 

1956 da Topkapı dışında kurulan İbrahim Ethem İlaç Fabri
kası işte bu işbirliğinin eseridir. Sonra bu fabrikaları yüze yakın 
yerli, yabancı kuruluş takip ettl ki, bunların sermaye yatırımı 
toplamı bir milyar Türk lirasından fazladır. Bu sayede halen, 
memleketimizde tüketilen 3000 kadar müstahzarın büyük bir kıs
mı yurdumuzda yapılmaktadır. İlaç sanayii bugün tekstil sana
yiinden sonra Türkiye'nin en büyük bir sanayi koludur. 

Bu konuya son verirken günümüzde ilaçlara konan alameti 
farika'ya da tekrar değinmek isterim. Zira alameti farika ilaçların 
menbaını ve yapım yerini bildirmesi bakımından önemli ve gü
ven vericidir. 

Antik çağda da bahsedildiği gibi alameti farikalı ilk ilaç Ak
deniz adalarından Limni-Lemnos'ta M. ö. V. yüzyılda yapılmıştır. 
Terra siciliata veya Tin-i Mahtum denen bu balçık ve çamur tab
letlerden halk şifa umar, bu sebeple çok aranırdı. Her sene muay~ 
yen bir günde adanın bir tepesinde, resmi makamların bir mü
messili ile bir rahibin nezaretinde çamur karılır ve pastil haline 
konurdu. Ondan sonra rahip tarafından özel bir mühürle mühür
lenen bu pastiller kurutularak satışa çıkarılırdı. 

Alameti farika günümüzde de çok geçerlidir ve firmaların 

verdikleri güven ölçüsünde aranmaktadır. 
Ecza Depoculuğu: Natürel ve taze drogların kullanıldığı 

geçmiş asırlarda depoculuk diye birşey yoktu. Belki de ancak 
resmi makamlar için vardı. Mesela XVI. yüzyılda açılan Süleyma
niye Darüşşifası'nın Dariüakakir - eczaevi denilen eczanesi aynı 
zamanda diğer hastaneler için bir depo mahiyetinde idi. Zaman
la; bilhassa XIX. yüzyılda kurulan askeri hastanelerin ve birlik
lerdeki revirlerin ilaç ihtiyacının bir elden temini maksadiyle 
1251/ 1835 de bir Askeri Eczahane-i Amire, yani Askeri Ecza An
barı Müdürlüğü kurulmuştur ki bu, bugünkü Ana Sıhhiye Depo
su'nun temelidir. Orduda el'an müteaddit sıhhiye ve ecza depo-
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ları vardır. Hatta yakın zamana kadar buralarda imaldt da ya
pılıyordu. 

Ancak müstahzaraçtılık ve ecza ticaretinin hacmi arttıkça 
XX. yüzyıl başlarında yavaş yavaş serbest eczaneler yanında ser
best ecza depolarının da belirdiğini görüyoruz. 

1921 de yani imparatorluğun son yıllarında memleketimizde 
36 ecza deposu vardı. Mamafih bunlardan bir kısmı da aktardı. 
O kadar ki, o tarihte bir dayanışma ihtiyacı duyan bu 36 kuruluş 
yani ecza depoları ve aktarlar hep birlikte Dersaadet Ecza Tüc
carani Cemiyeti - İstanbul Ecza Tüccarları Derneği ismiyle bir 
dernek kurmuşlardır. Halbuki bundan çeyrek asır önce, XIX. yüz
yıl sonlarında yabancı eczacılar «karımıza mani oluyorlar» diye
rek devletten aktarların kapatılmasını istemişler; fakat Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şahane Başkatibi, bugünkü anlamda Sağlık Müsteşarı 
olan Mehmet Muhtar Efendi buna karşı çıkmıştır. Mehmet Muh
tar Efendi, bu uyanık insan, rahmetli hocamız Ord. Prof. Dr. 
Akil Muhtar Özden'in babasi idi. 

Böylece 13.3.1927 gün ve 984 sayılı «Ecza ticarethancleriyle 
san'at ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi 
maddelerin satıldığı dükkanlara mahsus kanun» çıkıncaya kadar 
ecza depoları ile aktarlar eşit haklara sahip olmuşlardır. 

Ecza depolarının birkaçı müstesna hemen hemen hepsi o 
yıllarda istanbul'da Bahçekapısı ve Sultanhamamı çevresinde 
toplanmışlardı. Halbuki zamanla ihtiyaç çoğaldığı ve taşıma im
kanları arttığı için bu depolar sadece Anadolu yakası ve İstan
bul'un uzak semtlerine atlamakla kalmamış; Ankara, İzmir, Bur
sa, Adana v.s. gibi büyük şehirlere de uzanmışlardır. 
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DROGLAR - MüFRED DEVALAR VE ANADOLU'DA 
İLAÇ TİCARETİ 

Drog ilaç yapmakta kullanılan iptidai maddeye denir. Droa 
Farsça koku, deva manasına gelir. Avrupa dillerinde de Drogue 
(Fr.), Drug (İng.), Droga (İt., İsp.) kelimeleri aynı manaya ge
lir (1). Çok mümkündür ki bu garp kelimelerinin esası şarktan 
gelmiştir. Çünkü bir ço}{ droglarla baharatı Avrupa şark yolu ile, 
bilhassa Haçlı Seferlerinden sonra tanımıştır. Bir çok drog ve ko
kulu madde ismi de buna delildir. Mesela biber'e, Hind'liler Pi
pali derler ki Piperis (Lat.), Paivre (Fr.), Pepper (İng.), Pfeffer 
(Al.) kelimelerinin de bundan geldiği muhakkaktır. 

Drogların dünyamızın muhtelif bölgelerinde ve senenin mu
ayyen mevsimlerinde elde edilmekte olmasına karşılık, galenik 
preparatların hazırlanması veya ilaç ilkel maddelerinin elde edil
mesi için bunlara daimi bir ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum 
drogların muhafazası, standardizasyonu, nakli ve ticareti gibi 
meseleler ortaya çıkarmaktadır. 

Bu gibi maddeler uzun asırlar Basra körfezi veya Kızıldeniz 
gibi Osmanlı limanlarına deniz yolu ile gelir ve sonra kervanlarla 
Akdeniz' deki limanlarımıza ulaşırdı. Oradan da Venedik ve Ce
neviz gemileriyle Avrupa'ya taşınırdı. 

Bu son limanlarda bilhassa İtalya'da bu gibi maddelerin 
sıkı bir kontrola tabi tutulduğu ve gümrük resmi alındığı ma
lümdur. Ancak XVI. yüzyıl sonu ile XVII. yüzyılda büyük deniz 
yolları açılıp Hollandalı ve İngilizler Uzak Şark'a ve Hindistan'a 
yerleşince bu gibi maddeler artık Türkiye'ye uğramadan gemiler
le doğrudan doğruya Avrupa limanlarına taşınmıştır. 

Eski farmakopelerde olduğu gibi Osmanlıların yazdıkları is
pençiyari eserlerde de droglar ya müfred veyahut da mürekkep 
olarak bulunurlardı. 

Bu ilaçların bir kısmı hariçten, şarktan ve garptan, ithal edil
miş ve bu arada Tiryak (Theriaque) ve Mesir (Mithridaticum) 

(1) Baytop, Prof. Dr. Turhan: Farmakognozi, İstanbul 1970 
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gibi ilaçlar Avrupa'dan memleketimize gelmesine rağmen hemen 
hemen milli bir hüviyet almışlardı. O kadar ki bir taraftan Tir
yak'ın muhtelif çeşitleri yapılırken bir taraftan da mesela Mani
sa'da olduğu gibi her sene Mesir Bayramları yapılmıştır. Hariç
ten gelen ilaçlar memleketimizde her ne kadar uzun seneler hiçbir 
kayda tabi tutulmamış ise de 1890 dan sonra bazı zararlı ilaçların 
memlekete girmesini önlemek üzere Bandrol Usulü ihdas edilmiş
tir. 

İstanbul'da Mısır Çarşısı ve civarındaki odalarda, Bursa ve 
Edirne'de çalışan aktarlar bu gibi maddelerin ithalat ve ihracatı
nı idare etmişlerdir. Gümrük kayıtlarına göre 1817 (1232) de ha
riçten getirilenlerle beraber Mısır Çarşısı'nda satılan droglar-müf
red devalar şunlardı (2) : 

Halk Dilindeki 
Adı 

Acıağaç, acıyonca 

Acıbadem 

Adaçayı 

Adasoğanı 

Afyon 
Ağaç kavunu 
Akgünlük 
Anason 

Anber kabuğu 
Andızotu 

Ararot 
Asil bent 
Ayçiçeği 

Ayrık kökü 
Ayvadana 

Ayva çekirdeği 
Ayva yaprağı 
Bahar 
Bakkamağacı 

Bakla çiçeği 
Balık nefsi 

Latince Adı 

Quassia amara 
Amygdalus amara 
Salvia officinalis 
Urginea maritima 
Opium 
Citrus medica cedrata 

Anisi fructus 

Cortex cascaril1ae 
İnula helenium 
Maranta arundinacea 
Styrax benzoine 
Helianthus annuus 
Cynadon dactylon 
Artemisia vulgaris 

Cydonia vulgaris 
Cydonia vulgaris 
Myrtus communis 
Haematoxylon 
Campechianum 
Vicia faba 
Cetaceum 

Kullanılışları 

İştah verici 
Kurabiye ve sancıda 

Tütsü, kaynatılıp içilir 
Romatizmada 
Ağrı kesici 
Kum söktürücü 
Buhur 
Karın sancılarında (çocuk
lara) 
Tütsü 
Mide 
Çocuk gıdası, zerde'de 
Göğüs hastalıklarında 

Papağan yemi, idrar verici 
Kum, ta düşürücü müdrir 
Mayasıl, böbrek ve mesane 
taşları. sıtma barsak para
zi leri 
Öksürük. yumu atıcı 
Yemeklerde koku erici 
Yemeklerde 
Kaba dokumalarda boya 

Kum ve taş dü ürücü, müdrir 
Yatıştırıcı 

(2) Bedevian, A. K. : İllustrated Polyglottic Dictionary of Plan name , 
Kahire 1936 

- 267 -



Halk Dilindeki 
Adı 

Balık tutkalı 

Bamya çiçeği 
Behar-ı cedit 

Besbase 
Bitotu 
Boru çiçeği 
Boyacı kökü 
Boyotu tohumu 
çemen 

Börtleğen kökü 
Buhur 
Burçak 
Calaba 

Cebelihindi 
Cehri 
Ceviz kabuğu 
Ceviz yaprağı 

Cevzi bevva 
Cıva 

Çadır uşağı 

Çalı dikeni 

Çam sakızı 
Çay 

Çezmezen 

Tiryak altınbaş 

Turunç kabuğu 
Tutya 
Udukahir 
Üvez kurusu 

Üzerlik tohumu 

Yabani hıyar 

· Yapışkan otu 
Zamkıarabi 

Zencefil 
(Sıyah, beyaz) 
Zeııcefre 

Zerde çöp 
Zırnık 

Zulumba 

Latince Adı 

Hibiscus esculentus 

Macis (Myristica testası) 
Semen sabadillae 
Datura arborea 
Rubia tinctoria 
Trigonella foenum 
graecum 

Rubus fruticosus 
Styrax liquidus 
Lathyrus aphaca 
İpomea purga 

Datisca cannabina 
Reseta luteola 
Juglans regia 

» » 

Myristica fragrans 
Hydrargyrum 
Dorema ammoniacum 
Paliurus spina christi 

Resina pini 
Thea sinensis 

Paliurus spina christi 
meyvası 

Aurantium amara 
Narcissus jonquilla 
Anacyclus pyretrum 
Sorbus domestica 

Peganum harmala 

Ecballium elaterium 

Parietaria officinalis 
Gummi arabicum 

Rhizoma zingiberis 

Curcuma longa 

Curcuma zedoariae 
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Kullanılışları 

Yumuşatıcı 

Mide için 
Saçlardaki bitlere 
Nefes darlığında sigara 
Boyacılıkta, halıcılıkta 

Şeker hastalığı, pastırmada, 

balgam söktürücü, kuvvet
lendirici 

Müdrir 
Tütsü 
Ekzema, mayasılda 
Müshil 

Boyacılıkta, safra, 
Boyacılıkta, safra, 
Boyacılıkta, safra, 
Zayıf çocuklara 
banyo 
Besleyici 
Sifilis 

mide 
mide 
mide 
yatak 

Açılmış çıban başına 

Basur da 

ve 

Merhem ve ağaç aşılarında 
Kabız 

Göz hastalıklarında 

Antidoter 

Midevi 

Diş nezlesine karşı gargara 
Kabız 

Midevi, ekzemada, nazar için 
tütsü 
Sarılıkta 

Kum ve idrar söktürücü 
Bas urda 

Mideyi kızdırmak için salep
le içilir. 

Ciğer hastalıklarında 

Kanlı basuru kesmek için 



Kara kervan yollarına hakim olması itibariyle uzun asırlar 
Türkiye'nin ilaç ihracatındaki mevkii mühimdir. Şarktan gelen 
ilaçlar yanında Anadolu'da da birçok ilaçlar yetişmiş ve ihrac 
edilmiştir ki bu arada mesela afyon, şap, pamuk, karanfil ve sai~ 
reyi zikrede biliriz. 

Şap'ın en iyi cinsi Anadolu'dan Avrupa'ya giderdi. Kütahya 
şapı pek makbul idi. 12.75 - 1455 senelerinde Avrupa'lılar bu mad
deyi Ceneviz'lilerin idaresindeki Foglia'dan temin ederlerdi. Bu
rası Türk'lerin eline geçince bu sayede Türk'ler yılda tahminen 
100.000 liralık bir kazanç elde etmiş oldular ki o zamanki değere 
göre çok büyük bir paradır. Anberi garp tüccarları İskenderiye, 
Beyrut ve İstanbul'dan temin ediyorlardı. Karanfil de umumi
yetle şark ve bilhassa İstanbul pazarlarından Avrupa'ya sevk 
olunurdu. 

Orta zamanda en güzel pamuk yetiştiren yerler arasında A
dana ve Silifke de vaı:dı. Bunların pamukları pek makbuldü. Bu 
sebeple ticaret aleminde Anadolu pamuklarına büyük bir yer ay
rılmıştı. 

Ancak şu var ki toplayıcının keyfine bırakılan bu droglar, 
korunmadıkları için bir müddet sonra tamamen kaybolmuş veya 
azalmıştır. Mesela Uludağ'daki Sütlü Güşad-Gentiana Iutea otu 
buna güzel bir örnektir. 

Halk Dilindeki 
Adı 

Çilek sapı 

Çiriş otu 
Çöğen 

Çöp çini 
Çörekotu 
Dağ nanesi 
Dam koruğu 
Darçın çiçeği 
Darilfülfül 
Defne yaprağı 
Defneyezit kökü 
Demir dikeni 
Deniz kadayıfı 
Deve dikeni 
Domalika 
(Domalak) 
Ebegümeci 

Latince Adı Kullanılışları 

Fragaria vesca Müdrir 
Asphodelus Ayakkabıcılıkta 

Gypsophila Helvacılıkta, leke çıkarmak a 
Smilax china Kan temizleyici 
Nigella damascena Çöreklerde, mided 
Sideritis lVIide için çay gibi 
Sempervirum tectorum Kaşıntıda 

Cinnamomum ceylanicumKoku verici 
Piper longum _,1ideyi kızdırmak için 
Laurus nobilis Lezzet verici e sü olarak 
Gentianae radix İ talı açıcı 
Tribulus terestris Müdrir 
Carrageen 
Acanthus syryacus 
Resina laccae 

Malva silvestris 
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Öksürüklerde 
Ekzemada 
Cilacılıkta 

Lapa, gargara öksürüklerde 



Halk Dilindeki 
Adı 

yaprağı 

Ebucehil karpuzu 
Eğir kökü 
Ekşi nar kabuğu 
Ferfelek 
Gelincik çiçeği 

Gıcır 

Gomegote 
Göztaşı 

Gül kurusu 
Habbülmüh1k 
Habbüsselatin 
Hardal 
Haşhaş tohumu 
Hatmi çiçeği 

Havacıva 

Havlıcan 

Hindistan cevizi 

Hindistan cevizi 
yağı 

Hıyarışenbih 

(Hiarşember) 

Horasani 
Hünnap (mey
vası) 

Ihlamur 
Isırgan tohumu 
İğde çiçeği 
İncibar kökü 
İncir yaprağı 
İngiliz tuzu 
Kabak çekirdeği 

Kadıhindi 

Kafuri 
Kakule 
Kakao yağı 
Kantoron çiçeği 
Karabaldır 

Karabiber 
Karadut yaprağı 

Karagünlük ve 
yağı 

Karahalile 
Karakafes 

Latince Adı 

Citrullus colocynthidis 
Acorus calamus 
Punica granatum 
Semen arecae 
Papaver rhoeas 
Smilax excelsa 

Cupri sulfas 
Rosa damascena 
Croton tiglium 
Euphorbia lathyrus 
Sina pis 
Papaver somnıferum 
Flos althaeae 
Alkanna tinctoria 
Rhizoma galangae 
Semen myristicae 

Myristica fragrans 

Cassia fistula 

Flos cinae 
Zizyphus vulgaris 

Tilia 
Urtica urens 
Elaeagnus angustifolia 
Rhizoma tormentillae 
Ficus carica 
Magnesii sulfas 
Cucurbita maxima 

Camphora 

Kullanılışları 

Bel soğukluğunda 
Mide için 
Basur için 
Yemeklerde 
Şurup, macun 
Sakızla beraber çiğnenir 

Antiseptik 
Öksürüklerde 
Müshil 
Saçkıranda 

Yakı, boya ve romatizmada 
Çocuklara uyku verici 
Öksürük ve gargara 
Kırık ve çıkıkta yakı 

Öksürüklerde, kızdırıcı 
Baharat, çocuk karın 

sancılarında 

Sancı için 

Müshil 

Solucan ve tenyalara karşı 
Boğazdaki bezeleri 
dağıtmakta 

Öksürükte 
Mayasıl da 
Öksürükte 
Basur da 
Basur memelerine toz halinde 
Müshil, antidot 
Serit düşürücü 
Kabız. sünnetlerde ekilir 
Kan toplayıcı 

Fructus cardomomi Lezzet verici, midevi 
Theobroma cacao Basurda 
Erythrea centaurium Sıtmaya karşı içilir 
Adiantum capillus venerisMüdrir 
Piper nigrum Müdrir. iştah verici 
Moru:. ni ara Şeker hastalığında 

Styrax officinale Buhur 

Terminalia chebula 
Symphytum officinale 
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Müshil 
Mayasıl. basur 



Halk Dilindeki 
Adı 

Karanfil 
Karasinameki 
Kargabüken yağı 
Karnıyarık 

tohumu 
Kasni 
Kebabiye 
kedi otu 
Kekikotu 
Kenevir tohumu 
Kereviz tohumu 
Keten tohumu 
Kına 

Kınakına 

Kırımtartar 

Kırk kilitotu, 
(atkuyruğu) 

Kırmız 

Kırmızı biber 
Kırmızı sandal 
Kısa Mahmut 
Kızılcık kurusu 
Kimyon 
Kişniş 

Kitre yaprağı 
Kitre zamkı 
Kocayemişi 

Kökenfiye 
Kudret helvası 
Kunduz hayası 
Kuşburnu 

Kuşdili 

Kükürt 
Lahurçivit 
Lavanta çiçeği 
Limon kabuğu 
Mahalep 
Mastaki 
Mayasıl otu 
Maydanoz 
tohumu 
Mazı 

Melissa yaprağı 

Latince Adı 

Jambosa caryophillus 
Folliculi sennae 
Oleum nux vomica 
Plantago psyllium 

Laserpitium 
Fructus cubebae 
ı .~ıdix valerianae 
Thymus serpyllium 
Cannabis sativa 
Apium graveolens 
Semen lini 
Lawsonia inermis 

Cortex cinchonae 

Equisetum 

Coccus 
Capsicum annuum 
Santalum lignum 
Radix scammoniae 
Cornus mascula 
Cuminum cyıninum 
Coriandrum sativum 
Astragalus 
Tragacantha 
Arbutus unedo 
Helloborus 
Manna 
Castoreum 
Rosa canina (meyvası) 
Acer (meyvası) 
Sulfur 
İndiızofera tinctoria 
Flos lavandulae 
Citrus medica limonum 
Prunus mahalep 

Teııcrium polium 
Petroselinum sativum 

Gallae 

Melissa of ficınalis 
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I\. ullanılışları 

Baharat, macun terkiplerinde 
Müshil 
Kuvvetlendirici 
Lapa ve göz banyosu 

Göbek düşmesinde 
Baharat, bel soğukluğunda 
Sinir hastalıklarında 
Mide için 
Müdrir, kuş gıdası 
Mide 
Lapa 

El ve ayak tırnaklarını boya~ 
makta 
İştah verici 

Müdrir 

Bcya maddesi 
Baharat ve kızdırıcı 
Tütc:;ü 
füdrir 

Kabız 

Baharat 
Baharat, şekercilik e 
Boyacılıkta 

Öksürüklerde 
Öksürüklerde 
Nezle için 
Müshil 

Müsekkin ·e an ihic:terik 
Kum. müdrir. inkıbaz için 
Müdrir 
An• 1sep ik. antifungal 
Boyacılıkta 

Koku<:'u için e !erde 
Midevi 
Pasta 'e şekercilikte 

Iaya<:-ılda 

Aeız a ~rılarmda 

Deri, boya ve mürekkep sa
nayi· 
~fide· i 



Halk Dilindeki 
Adı 

Menekşe kökü 
Mersin yaprağı 
Merzengüş 

Meyan kökü 
Mezvenk 
Mısır püskülü 
Misk 
Mührü Süleyman 
Mürrüsafi 
Nar çiçeği 
Nemse kimyonu 
Oğul otu 
Okaliptus 
Ödağacı 
Palamut 
Pamuk tohumu 
Papatya 
Pelinotu 

Pülüskün 
Ravend 
Reçine 
Reyhan tohumu 
Rezene 
Ruganı 

Cevzibevva 
(Kargabüken yağı) 
Ruganı pelesenk 
Safran 
Sakarin 
Sakız 

Salep 
Salkım çiçeği 

Sandal ağacı 
Sandalos 
Saparna 
Sarı halile 
Sarısabur 

Sasafra 
Saz kökü 
Sedefotu çiçeği 

Semerci kozalağı 

Seylan tarçını 

Latince Adı Kullanılışları 

Rhizoma iridis Diş çıkaran çocuklara, mide\ ı 
Folium myrtilli Kum ve idrar söktürücü 
Origanum majorana Midevi 
Radix liquiritiae Öksürüklerde 
Delphinium staphisagria Saçları besler 
Stilus maydis Müdrir 
Moschus Koku verici, yatıştırıcı 

Polygonatum multiflorum Kuvvet ilacı macunlarında 

Myrr ha Tütsü 
Punica granatum 
Cumel 
Melissa officinalis 
Eucalyptus 
Aquilaria agallocha 
Quercus (kupulası) 

Gossypium türleri 
Matricaria chamomilla 
Artemisia absynthium 

Mentha longifolia 
Rhizoma rhei 
Colophane 
Ocimum basilicum 
Fructus foeniculi 
Oleum nux vomica 

Crocus 
Saccharinum 
Mastix 
Orchis (yumruları) 

Robinia pseudoacacia 
Santalum album 
Calitris quadrivalvis 
Smilax 
Terminalia citrina 
Aloe 

Sassafras officinale 
Scirpus lacustris 
Ruta gravealens 

Tvpha (Çiçek durumu) 

Kan kesici 
Baharat 
midevi ve mayasılda 
Öksürüklerde 
Tütsü 
Kanlı basurda 
Yağ için, kan kesici 
Karın sancılarında, lapa 
Sıtma sancılarında, iştah ve
rici 
Karın ağrılarında 

Müshil ve basura karşı 
Cilacılıkta 

Öksürükte 
Çocuk karın gazlarında 
Kuvvetlendirici 

Zerdede, macunlarda 
Şeker hastalığında 

Çiğnemek ve öksürükte 
Yumuşatıcı olarak içilir 
Öksürükte 
Mobilyacılıkta 

Cilacılıkta 

Kan temizleyici 
İshal kesmek için 
Çocukları memeden kesmek 
için anaların göğsüne sürülüı 
Kan temizleyici 
Seker hastalığında 
Kaynamış suyu sancılı yerle
re sürülerek sancı keser 
Yanıklarda 

Cinnamomum ceylanicum Baharat 
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Halk Dilindeki 
Adı 

Sığır dili 
(kuyruğu) 

Simaruba 
Sinameki 
Sinirli yaprak 
Siyelek 
Sumak 
Susam 
Suut kökü 
Sülügen 
Sülük 
Sülümen kafuri 
Sünnetlice otu 
Sürür 

Şahtere otu 
Şap 

Şeftali çekirdeği 
Şem'i asel 
(Balmumu) 
Şerbetçi otu 
Tarçın çiçeği 

Ta tala 
Tehnel 
Tenkar 
Terementin 
Timurbosan 

Latince Adı 

Verbascum 

Ailanthus 
Cassia angustifolia 
Plantago major 
Semen lini 
Rhus coriaria 
Sesamum indicum 
Cyperus longus 
Mini um 
Hirudo 

Gali um 
Hydragyri oxydum 
rubrum 
Fumaria officinalis 
Alumen 
Fumaria officinalis 
Cera flava 

Humulus lupulus 
Flos cinnamomi 

Datura stramonium 
Fructus lauri 
N atrii bor as 
Terebinthina 

Kullanılışları 

Mayasılda 

Amel kesmek için 
Müshil 
Kan temizleyici ve şekerde 
Lapalarda 
Yemeklerde ekşilik vermekte 
Simitlerde ve yağ çıkarılır 
Nezlede 
Bakterisid, böcek öldürücü 
Kan çekmek için 

Basurda 
İnsektisid, başbitlerinde 

Kum ve idrar söktürücü 
Kan kesici 
Ateş düşürücü 

Yakılarda ve cilacılıkta 

Bira ve francala imalinde 
Şuruplarda lezzet ve koku 
için 
Nefes darlığında 
Saç besleyici ve mayasılda 
Antiseptik 
Yakılarda ve cila sanayiinde 

Evvelce de söylediğimiz gibi farmakopelerimizde bu müfred 
devaıar-droglar yanında mürekkep devalar-galenik preparatlar da 
Yer almıştı. Mürekkep devalar ekseriya Tiryaklar, Mitridatikum
lar gibi antidoterler ve cevarişin yani kabız ilaçlardı. Bütün bu 
ilaçlar bugünkü gibi eşribe-şuruplar, ayariç-müshiller, kurslar
tansuh veya tenzu' kalıpları yani tabletler, menku'lar-enfüzyon, 
rnatbuhlar-dekoksiyon, dühenler-yağlar, hubub-haplar, rubub
rneyva şurupları, lauklar (3), fitil-suppozituvar ve nihayet toz
PUdr halinde olarak bulundurulurlardı. 

Bilhassa kurs-tabletlerin hazırlanması için tenzu' kalıbı de
nen özel kalıplar vardı. Bu kalıplar üzerine çok kere mukaddes 

(3) Lauk : Yalanarak yutulan ilaçlara verilen isimdir. 
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sözler, ayetler ve hadisler yazılırdı. Böylece hasta üzerinde psi
kolojik tesir yaratmak istenilirdi. Yakın zamanlara kadar İslam
ların kullandıkları Pençe-i Ali Aba ( 4) ve bugün dahi garpta 
kullanılan «Bayer Haçı» aynı gayeye hizmet etmektedir. 

Ayrıca eskiden sene başında, N evrfızda padişaha, sadrazama 
ve diğer devlet büyüklerine sunulmak üzere hekimbaşı tarafın
dan hazırlanan Nevrilziye gibi afrodizyak mürekkep devalar da 
vardı. Bu gibi hediyelerin karşı tarafta memnuniyet uyandırdığı 
her Nevrfız'da hekimbaşılara bilmukabele hil'at giydirilmesinden, 
samur kürk sunulmasından anlaşılmaktadır. 

Türkiye iklimi ve coğrafyası bakımından Avrupa'nın en zen
gin florasına sahip bir memlekettir. Tabiatiyle tıbbi bitki yönün
den de, Avrupa memleketlerine nazaran çok zengindir. 

Bununla beraber halen memleketimizin istihsal ve ihraç ede
bileceği drog miktarı çok azdır. Hatta tedavi alanında oldukça 
geniş kullanılışı olan bazı drogların yerli bitkilerden elde edilme
leri mümkün iken bu dahi yapılmamakta ve ihtiyaç ithal yoluyla 
karşılanmaktadır. 

İthalat bilhassa Hindistan'dan yapılmaktadır. Bu memleketi 
takiben Almanya, Fransa, İngiltere, Suriye, Belçika, Lübnan, Mı
sır, İndonezya ve Amerika Birleşik Devletleri gelmektedir. 

1968 DE TÜRKİYE'NİN İHRAÇ ETTİGİ DROGLAR (5) 

Aqua Rosae (Gül Suyu) 
Cera Flava (Balmumu) 
Cortex Thimiamatis (Günlük) 
Extractum Valoneae (Palamut Hulasası) 
Flores Tiliae (Ihlamur Çiçeği) 
Folia Lauri (Defne Yaprağı) 
F. Rhois Coriariae (Sumak) 
F. Salviae (Adaçayı Yaprağı) 

F. Theae (Çay) 

( 4) ençei Ali Aba : Hz. Muhammed bir gün kızını ziyarete gittiğinde 
Hz. Fatma. Hz. Ali ve torunları Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin·i hep bir 
arada görünce hoşuna gitmiş \ e hepsini birden hırkası - abası altına 

alarak takdis etmişti. Böylece aynı hırka altında beş kişi birleşmişti 

ki. beş rakkamı veya bunu ifade eden beş parmaklı pençe bu sebeple 
İslamlarcia mu~addes sayılır. 

(5J İstat"stik Genel ~ Iüdürlüğü tarafından neşredilen «Dış Ticaret Yıllık 
:·:::tatist"k ce.. ve·ıeı .. nden ::. nmı.,tır. 
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Fructus Anisi (Anason) 
Fr. Cannabis (Kendir Tohumu) 
Fr. Caspici (Kırmızı Biber) 
Fr. Ceratonıae (Keçiboynuzu) 
Fr. Cumini (Kimyon) 
Fr. Papaveris (Haşhaş kellesi) 
Fr. Pruni mahlep (Mahlep) 
Fr. Rhamni (Cehri) 
Herba Origani (Kekik) 
Gallae (Mazı) 
Oleum Lauri Expressum (Defne Yağı) 
O. Rosae (Gül Yağı) 
O. Terebinthinae (Çam Esansı) 
Opium (Afyon) 
Pix Pini (Odun Katranı) 
Radix Liquiritiae (Meyan Kökü) 
R. Saponariae Albae (Çöven) 
Semen Lini (Keten Tohumu) 
S. Papaveris (Haşhaş Tohumu) 
Succus Liquiritiae (Meyan Kökü Hülasası) 
Styrax (Sığıla Yağı) 

Tragacantha (Kitre Zamkı) 

Trillo (Palamut Tırnağı) 
Tubera Salep (Salep) 
Valonea (Palamut) 
Çiçek Soğanları 

Alkaloitler : 

Atropinum (Atropin) 
Codeinum (Codein) 
Cafeinum (Kafein) 
Homatropinum (Homatropin) 
Papaverinum (Papaverin) 
Pilocarpin um (Pilokarpin) 
Reserpinum (Reserpin) 
Scopolamin um (Skopolamin) 
Strychninum (Striknin) 
Diğer alkaloitler, tuzları ve türevleri 
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Bitkisel Droglar : 

Agar (Agar) 
Cera Carnauba (Bitkisel Mum) 
Ext. Humali (Şerbetçiotu Hulasası) 
Flores Caryophylli (Karanfil) 
Folia La wsoniae (Kına) 
Fructus Piperis Nigri (Karabiber) 
Fr. Vanillae (Vanilya) 
Gummi Arabicum (Arabistan Zamkı) 
Lupulinum (Lupulin) 
Oleum Ricini (Hint Yağı) 
O. Theobromatis (Kakao Yağı) 
Pectinum (Pektin) 
Semen Cacao (Kakao Tohumu) 
S. Myristicae (Küçük Hindistan Cevizi) 

Glikozitler : 

Digitoxinum (Digitoksin) 
Saponinum (Saponin) 
Diğer glikozitler ve türevleri 

Hayvansal Droglar: 

Adeps Lanae (Yün Yağı) 
Fel Bovinum (Safran) 
Gelatinum (Jelatin) 
Oleum Morrhuae (Balık Yağı) 

Uçucu Yağlar : 

Oleum Amonae (Ylang - Yılang) 
O. Antropogonis Citrati (Sitronel) 
O. Citri (Sitron) 
O. Melissae (Melis) 
O. Menthae (Nane) 
Diğer Uçucu Yağlar 
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ECZACILIKTA AGIRLIK ÖLÇÜLERİ 

Krabadin denen eski kodekslerde veya ilaçlardan söz eden 
diğer ispençiyari yazmalarda ilaçların miktarlarını tayin için kul
lanılan ölçüler (1) çeşitli memleketlerde ve muhtelif asırlarda 
değişiktir. Bu sepeple muhtelif eserlerde söz konusu edilen ölçü
ler çok kere farklıdırlar. Ancak bu hususta bir fikir vermek üze
re bugünkü metrik sisteme karşılık düşürmek suretiyle hazırla
dığımız aşağıdaki liste bu çeşitli eserlerden derlediğimiz bilgile
rin bir özetidir. Lakin bu çağlarda memleketimizde kullanılan 
ağırlık birimi dirhem olduğundan bütün liste buna göre hazır
lanmış, aynı zamanda dihemin gram karşılığı da verilmiştir. 

Zerre 

Zerre bazı eserlerde 
Kitmir 
Nakire 
Fitil 
Arpa 

1/ 2048 dirhem 
habbe olarak geçmiştir. 

1/ 1024 dirhem 
1/512 dirhem 
1/ 256 dirhem 
1/64 dirhem 

Bu ölçü bazı eserlerde Şaire, Buğday veya gren - Grain yani 
Habbe olarak da geçmektedir. 

Tuc (1.5 tuc bir çekirdek) 
Kırat 

1/ 24 
1/16 

dirhem 
dirhem 

Bazı yazmalarda geçen Çekirdek ve Harnube-i şamiye de aynı 
ağırlıktadır. 

Denk 1/4 dirhem 

(1) Bu hususta rahmetli doktorantım Ecz. Mahmut Esen, enstitümüz ec
zacılık arşivlerinden yararlanarak Eczacılık Bülteni ~~rgisinin Ekim 
1962 tarihli sayısında «Eczacılıkta Kullanılan Ağırlık Olçülerinin Ta
rihsel Gelişimi» adlı bir yazı yayınlamış ise de muhtelif ölçülerin dir
hem karşılığını vermemiştir. 
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Bazı yazmalarda sözü geçen Sairma da aynı ağırlıktadır. 

Bakla-i yunaniye 24 arpa 3/ 8 dirhem 
Kolus 9 kırat 9/ 16 dirhem 
Bakla-i mısriye 48 arpa 3/ 4 dirhem 
Dirhem (yaklaşık olarak) 3.32 gram 

Buna göre 1 gram da yaklaşık olarak 0.317 dirhemdir. Nasıl 
ki bazı yazmalarda gramına 1.5-2 denk yani 1/2 dirheme yakın 
olarak gösterilmektedir. Bazı yazmalarda Bundıka ismiyle geçen 
ölçü de aşağı yukarı bir dirheme eşittir. 

Miskal 1 1/ 2 (3/ 2) dirhem 
Milla'ka-i sagir 2 dirhem 
Tole 2.5 miskal 3 i dirhem 

Tole Hintçe bir kelimedir. 

Milla'ka-i kebir 
Milla'ka 

4 
6 

dirhem 
dirhem 

Milla'ka kaşık manasına gelir; otlarda 1, macun ve benzerin
de 4 miskal ağırlığındadır. Ekseriya macun ve bal için kullanı
lır. Bazı yazmalarda bahsolunan Peymane de aynı ağırlıktadır. 

Estar 6 ! dirhem 
Vukiyye 12 dirhem 

Vukiyye Türkçeye Kıye veya Okka olarak geçmiştir. Demek 
ki okka normal ölçüler için 400 dirhem, eczacılıkta ise 12 dirhemi 
ifade etmektedir. 

Rıttl 133 dirhem 
Muhtelif yazmalarda bunun Rıttl-ı şami, Rıttl-ı mısri gibi çe

şitleri vardır. 

Ratil 
Menn 

Türkçede Batman olarak geçer. 
Kıst 

2 
166 

520 

rıttl 

dirhem 

dirhem 

Muhtelif yazmalarda geçen ve 260 dirheme eşit olan Kıst-ı 
ıtri ile 360 dirheme eşit olan Kıst-i asali gibi çeşitleri vardır. 

Kavanoz 1.5 okka 600 dirhem 
Sağ 2 kıst 1040 dirhem 
Kafiz 4150 dirhem 
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Bazı yazmalarda 25 menn olarak geçmektedir. 

Kantar 15960 dirhem 

Eczacılıkta 120 rıttl olarak alınan kantar, normal ölçülerde 
44 okka kabul edilmektedir. 

Bu alandaki matbu eserlere gelince, 1844 de Dr. Bernard'ın 
yazdığı Pharmacopee Militaire Ottomane'da ağırlık ölçüsü olarak 
okka, dirhem ve bilhassa gram alınmıştır ki, Dr. Bernard'ın ağır
lık ölçülerini şöylece verebiliriz: 

Gren (Grain) 0.072918 gram 
Skropul (Scropule) 10 grain 
Gramına (Grame) 13.714 )) 

Dirhem 60 )) 6 skropul 
Ons (ünce) 480 )) 48 » 8 dirhem 
Libre 5760 )) 288 '' 96 » 12 ons 
Okka 24000 )) 1200 )) 400 )) 50 )) 4 1/ 6 

libre 

Dr. Hüseyin Bey'in 1866 Fransız Kodeksini çevirerek 1874 de 
yazdığı Dustur ul-Edviye ve 1287 / 1870 de yazdığı Fenn-i İspençi
yari eserinde hep gram ve katları kullanılmıştır. Bil'ahere Askeri 
Tıbbiye Müfredat-ı Tıb - Materia Medica Profesörü Prof. Dr. Mü
nir Bey de 1313/ 1895 de yazdığı Fenn-i İspençiyari adlı eserinde 
gram ve litreden bahsederse de geçen asrın sonunda dahi dirhem 
ve katlarını el'an kullanan hekimlerimiz vardır. 
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ANADOLU TÜRKLERİNDE FARMAKOLOJİK ESERLER, 
FARMAKOPELER VE KODEKSLER 

Birçok milletlerde ta eski çağlardanberi kullanılan ve ecza
cılığın ana kitabı olan farmakope ve kodekslere Grekçe Graphi
dion dendiğini ve küçük eser, risalecik anlamına geldiğini evvel
ce görmüştük. Zamanla Süryanicede Graphazin olarak söylenen 
bu kelimenin Arapçaya Krabazin - Akrabazin ve nihayet Türkçe
ye de Krabadin - Akrabadin şeklinde geçtiği gene malümumuz
dur. 

Bütün tsıam dünyasında olduğu gibi Osmanlı Türklerinde 
de Tababet alanında İatroşimi-Biyokimya ve Farmakoloji önemle 
ele alınmış, hatta kutsal tutulmuştur. Çünkü Peygamberimizin 
torunlarından Hz. Cafer-i Sadık (702 - 765) ın (1) kimya ve far
makoloji ile uğraştığı bilinmektedir. Hatta kimyanın kurucusu 
Hayyan oğlu Cabir onun öğrencisidir. İşte bu tesirledir ki Os
manlı Türklerinde de, ilk asırlardan itibaren farmakoloji ~!anın
da çeşitli isimlerle pek_ çok eser yazılmıştır. Bunları kronojik sı

raya tabi tutarsak: 

XIV. YÜZYIL : 

Tuhfe-i Mübarizi (Lübab ün - Nuhab Tercümesi) : Aydın

oğlu Mehmet Bey (1330 - 1340) adına hekim Bereket tarafından 
yapılan bu tercüme (2) nin bilinen tek nüshası Konya'da Koyun
oğlu Kütüphanesindedir. Aslı Arapça olup sonra Farsçaya çev
rilmiştir. Bu Türkçe çeviri de Farsçasından yapılmıştır. 

( 1) Cafer-i Sadık'ın şeceresi Hazreti Muhammed'e şöyle ulaşır: 

Hz. Muhammed (Ölümü, Hicri 11. yıl), damadı Hz. Ali (Öl. H. 40), 
Hz. Hüseyin (Öl. H_ 61), Hz. Ali Zeynelabidin (Öl. H. 94), Hz. Mu
hammed Bekir (Öl. H. 114), Hz. Cafer-i Sadık (Öl. H .148/M. 765) 
Bakınız : İmamı Azam ve eseri. 

Prof. Dr. Hamidullah (Çev. Kemal Kuşçu), İst. 1963. 
( 2 ) Mahmud Mesud Koman; Hekim Bereket, Tuhfe-i Mübarizi (Lübab 

ün-Nuhab tercümesi) , İstanbul 1955 
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Eserin önsözünden öğreniyoruz ki Arapçası, Frasçası ve Türk
çesi de hep hekim Bereket'in eseridir ve kaynak İbni Sina Kanu
nudur. Hekim Bereket'in Mehmet Bey zamanında Aydın'a göç
tüğü biliniyorsa da hayat hikayesi ve kişiliği hakkında fazla bir 
bilgi yoktur. 

Yazma, 4 asıl - bölüm üzerine tertiplenmiş olup onlar da çe-
şitli fasıl - bahislere ve hatta talim - ikinci derecede önemli baş
lıklara bölünmüştür. 

Her ne kadar bu 4 asıl - bölüm de genel tıp ile ilgili ise de 
eserin sonuna konan iki fayda - ek bilhassa farmakoloji ile ilgi-
lidir. 

ı. Fayda - Kompoze drogların tertibi hakkındadır ve ay-
nen şöyle der : 

«Kişi otlar katmağa muhtaç olduğun niteliğin bildirür» 
2. Fayda - Kompoze drogların çeşitleri hakkındadır: 

«Karışmış otlar kaç türlüdür, anı bildirür. » 
Aynı yazarın ayrıca Hüldsa isimli tıbbi bir yazması daha 

vardır. 
Cami al Müfredat al-Edviye vel Agdiye Tercümesi: Ziyaeddin 

İbn Baytar (ölümü 1248) ın Arapça eserinin Aydınoglu Umur 
Bey (741/ 1340 - 749/1348) (3) adına yapılmış bir çevirisidir. Bu 
eserde dr.ogların isimleri alfabetik sırayla Türkçe ve Grekçe olarak 
verilmiştir. / Saraybosna, Şarkiyat Enstitüsü Kütüphanesi Y. 2461, 
Zagrep Şarkiyat Enstitüsü Y. 1139/ 4, Bursa Kütüphanesinde Hü
seyin Çelebi T. Y. 835 ve Haraççıoğlu 1118 ve Köprülü Kütüpha
nesi 983, Süleymaniye Kütüphanesi, Es'ad Efendi 2497, Lala İs
mail Efendi 389/6, Belediye Kütüphanesi M. Cevdet K. 149, 160, 
numaralarda birer nüshası vardır. Çok sonraları yazılan bir kop
yası da İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde T. Y. 1204 ve 2661 

numarada kayıtlıdır ( 4). 
Gene Müfredatı İbn Baytar'ı belki de bu ilk tercümesinden 

habersiz olarak Hekim Rindani ismiyle tanınan Mehmet Efendi 
(Mehmet İbn Ahmet İbn İbrahim bin Hüseyin) Muharrem 1092/ 

( 3 ) Aydınoğulları'ndan : 
Mehmet Bey (1333-1340), Umur Bey (1340 - 1348) , İsa Be (1348 -
1391) tarihlerinde hüküm sürmüşlerdir. Bk. Halil Ethem, Duvel-i İs-
lamiye, İst. 1927. 

( 4) Bu eser için bak : 
Osmanlı Türklerinde İlim. A. Adnan Adıvar, II. Baskı, İs . 1943, 

Sayfa 3. 
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1681 de, o sıralarda Budin sonra da Mısır Valisi olan Vezir Hüse
yin Paşa İbn Mustafa adına tercümeye başlamıştır, ve Risale-i 
Levazım-ı Tıp min şeyh İbn Baytar ismini vermiştir. . 

Bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye 1016 ve İs
tanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü Kitaplığı T. Y. 68 nu
marada kayıtlı olan bu eserin ön sözünden anlıyoruz ki Hekim 
Rindani, Hekimbaşı Salih b. Nasrullah'ın yakınlarından olup bu 
eserin Türkçeye tercümesini de gene Salih Efendi'nin diğer bir 
yakını Manisa'lı Mahmut Efendi tavsiye etmiştir. 

Eser baştan ayağa bütün hastalıklarda kullanılan ilaçları 

vermekte ve El-Emlec, El-Papunec diye başlamakta ve çok kere 
drogların Türkçe isimleriyle birlikte Arapça veya Farsçalarını da 
vermektedir. 

Aynı eserin bir başka yazma nüshası da Fatih Millet Kütüp
hanesi 3541 numarada kayıtlıdır. 

Meliki veya Kamil al-Sınaat al-Tıbbiye Tercümesi: İlk İs
lam yazarlarından ve Büveyh oğlu Adüd al-Devle'nin özel hekimi 
Mecusi Ali bin Abbas tarafından yazılan bu eser gene Aydınoğlu 
Umur Bey adına tercüme edilmiştir. Yazma; müfred ve mürekkep 
droglardan ve bunların çeşitli ispençiyari şekillerinden bahsetmek
tedir. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü 
Kütüphanesi'nde bir nüshası varsa da nakil dolayısiyle yerinde 
bulunamamıştır. Aynı yazmanın Bursa Kütüphanesi, Hüseyin 
Çelebi T. Y. 819 numarada da diğer bir nüshası vardır. 

30 bab yani bahis üzere tertiplenmiş olan İstanbul Tıp Fa
kültesi Tıp Tarihi Enstitüsü nüshası 122 varak olup 2 - 6, 8 ve 
81 - 86 varakları yani 1, 2, 13, 14 ve 15. babları kısmen noksandır. 
Ancak fotokopide de görüleceği üzere önsöz aynen şöyledir: 

Varak 1 b : «Bismillahirrahmanirrahim, Allaha çok şükre
dip Muhammed Mustafa'ya ve al-i eshabına çok selevat getirdiği
mizden sonra şuru' ettik ki imtisal ede vezir emrine ki adeta bizim 
üzerimize vaciptir. Ol emri iden kuduvvet al-eazim v'al-ekabir ha
vi al-meali vel-mefahir al-mahsus bi inayet al-melik al-kadir sülalet 
al-ümera Umur Bey ... 

Çelebi şöyle işaret ettiler kim kitab-ı Meliki ki kamil al-Sınaa
dır, Türki dilince tercüme ola.» 

Demek ki eser Aydınoğullarından Umur Bey Çelebi (1340 -
1348) için yazılmıştır. Halbuki Dr. A. Adnan Adıvar bu eserin 
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Timurtaş Paşazade Umur Bey'e (5) ithaf edildiğini söylemek
tedir (6). 

Bu eserin müfredatına gelince: 

1, 2. kısım kayıptır. 
3. » müfredat devaıardan 

4, 7. )) 
8, 10. )) 

11. )) 
12. )) 
13. )) 
14. )) 
15. )) 
16. )) 
17. )) 
18. )) 
19. )) 
20. )) 
21. )) 
22. )) 
23. )) 
24. )) 
25. )) 
26. )) 
27. )) 

28. )) 
29. )) 

30. )) 

Tiryaklar, macunlar ve yakılardan 
m üshillerden 
haplardan 
hukne - lavman ve fitillerden 
kusmaktan 
noksan 
kurs - tabletlerden 
cevariş - müshil veya kabızlardan 
sufuf - tozlardan 
yakılardan 

yağlardan 

şerbetlerden 

çelenbin - skencebin - oxymel'den, mürr bal'dan 
küh ul - göz ilaçlarından 
fitil - suppositoire'lardan 
cerahatı giderecek otlardan 
cerahatı giderecek merhem ve yakılardan 
burun kanamasını kesen otlardan 
ağız ve boğaz.a antiseptik tesir eden otlardan re 
diş ağrısında koterizasyondan 
şişmanlatıcı otlardan 
baras - vitiligo'dan, behak - addison hastalığın
dan, uyuz ve giçik - kaşıntı gideren aglardan 
İştaha kesen otlardan bahseder. 

Eserin sonunda (Var. 122· b) ise bu nüshanın Zilhicce 1117, 
1706 da Halilürrahman - Urfa Nazırı - Valisi Lala Osman Aga 
adına Şeyh Kemaleddin tarafından yazıldığı kaydedilmiştir. 

(5) Timurtaş Paşazade Umur Bey, Yıldırım'ın oğlu 2-\1usa Çelebi"nin la
lası - veziriazamı olup Süleyman ve Musa Çelebi kuvvetleri, Çelebi 
Sultan Mehmet kuvvetlerine yenilince 1413 de Edirne'de idam edil
miştir. 

( 6) Osmanlı Türklerinde İlim: A. Adnan Adıvar, II. baskı. İst. i943. 
s. 7 - 8. Introduction to the History of Science. G. Sarton I. 677 

- 283 -



Müntehab-ı Şifa al,..Tıp : İshak bin Murat isimli bir Anadolu 
çocuğunun 792/ 139{) yılında Gerede'de Arkıt Dağı'nda yazdığı 

Türkçe bir eserdir. İki bölümden ibarettir. İlk bölümde o çağlarda 
memleketimizde kullanılan bütün ilaçların karşılıkları alfabetik 
bir sırayla, Türkçe, Arapça ve Farsça olarak verilmekte ve tesir
leriyle kullanılış şekilleri anlatılmaktadır. İkinci bölüm tıp prati
ğine aittir. 

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi T. Y. 495, Topkapı Sarayı 
Kütüphanesi Hazine Kitaplığı 1693, Bursa Haraççıoğlu Kitaplığı 
1134/ 1, Fatih Millet Kütüphanesi Ali Emiri 109, Zile Kütüphane
si 3097 ve Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü Kütüphanesi Y. 2461 
numaralarda bu eserin birer yazma kopyası vardır. Ali Emiri nüs
hasında esere Havas al-Edviye denmiştir. Ayrıca Mailand Ambro
siana Kitaplığı'nda da bir nüshası vardır (7). 

Eser iki bölümden ibaret olup 1. bölümde müfred droglar 
Türkçe isimleriyle ve alfabetik olarak verilmiştir. Ancak bu sırada 
drogların Arapça ve Farsça karşılıkları da gösterilmiştir. Mesela: 

Ebem gümeci, Ar., Hurbazi, Suriye'de Bustani, Far., Hur-i 
perest gibi. 

Yazar bu sırada, ayrıca bu drogların kullanılış şeklini ve te
sirlerini de belirtmiş, hatta gene bu babın en sonunda bazı reçete
ler vermiştir. 

Eserin ikinci bölümünde ise 4 bahis halinde Tıp pratiğinden 
yani hastalıklardan bahsedildikten sonra son 5. bahiste de Cima -
cinsi temasın fayda ve zararlarından bahsedilmektedir .. 

Müntehap al-Şifa ve Teshil al-Şifa: Konyalı Hekim Hacı 

Paşa - Hızır bin Ali (1334/ 35 ? - 1424 ?) hekim-eczacı olduğu ka
dar aynı zamanda fakih ve müfessirdir. Yani şer'i ilimlerde de 
alimdir. Zamanının modasına uyarak öğrenimini Mısır'da yap
mıştır. 

Evvela Cami ül-Ezher'de okumuş ve ünlü Medrese-i Şeyhun'da 
yer alacak kadar değerli bir ilim adamı olmuştur. Sonradan bir 
hastalık sebebiyle tababete merak salmış ve bu alanda da meşhur 

( 7) Bu eser hakkında Ağustos 1935 de Ülkü Dergisi'nde Dr. Osman Şevki 
Uludağ'ın neşrettiği Eski Tıbbıınızda Değerli Kitaplar adlı yazısın

dan başka 1945 de Bolu'da çıkan Abant Mec. sayı 5 de Ihsan Yalçın 
tarafından bir makale yayınlandığı gibi 1968 de de Studia Orienta
lia'da Otto Spies tarafından Almanca bir etüd yayınlanmıştır. 
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Mansuriye - Kalavun Hastanesi (8) nde başhekimliğe yükselecek 
kadar bilgi edinmiştir. 

Böylece Mısır'da uzunca süren bir ögrenim ve öğretim dev
resinden sonra 782/ 1380 de Anadolu'ya ve belki de Konya'ya dö
nüyor ve sonra Aydınoğlu İsa Bey (1348 - 1391) in davetiyle Ay
dın'a geçiyor. Ayasluğ ve Birgi'de kadılık ve hekimlik yapıyor. Bu 
arada hem şer'i ilimlerde hem de Tıp ve Eczacılık alanında değerli 
eserler veriyor. 771/ /137.0 yılında Kahire'de Medrese-i Şeyhün'da 
iken yazdığı Kitab al-Tealim ve bunun bir özeti olan Kitab al
Feride tababet alanındaki ilk eserleridir. 

Eserin müellif yazısı ile olan orijinal nüshası Süleymaniye 
Kütüphanesi Turhan Valde, 258 numaradadır (9). 

Fakat Hacı Paşa'nın bu alanda en önemli eseri 783/ 1381 de 
Ayasluğ'da Aydınoğlu İsa Bey adına yazdığı Şifa al-Esk_am ve 
Deva al-Alam isimli Arapça eserdir. 4 makale - bahis üzere tertip 
edilmiş olan bu eserin sonundaki deontolojik kısım çok değerlidir. 

Orijinal müellif nüshası Topkapı Sarayı Kütüphanesi, Ahmet 
III. 2070 numaradadır (10). Ayrıca Süleymaniye Kütüphanesi 
Reisülküttap 731, Ayasofya 3667 numaralarda da birer nüshası 
vardır. Bu çok kıymetli eseri dolayısiyle Hacı Paşa Anadolu'nun 
İbn Sina'sı ismini almıştır. Eserin Süleymaniye Kütüphanesi İb
rahim Paşa 933, Konya Müzesi Kütüphanesi 6358 ve Edirne Seli
miye Kütüphanesi A. Y. 894 numaralarda kayıtlı birer nüshası 
vardır. 

Gene Hacı Paşa 800/ 1397-98 yılında Şifa al-Eskam'ı özetliye
rek Kitab al-Saade vel İkbal ismini vermiştir ki bil'ahere El-Küm
mi ül-Celali (11) ismiyle şöhret bulmuştur. İstanbul Bayezid 
Devlet Kütüphanesi Veliyüddin Ef. 2536, Süleymaniye Kütüpha
nesi, Hamidiye 1011, Manisa Kütüphanesi Muradiye 1786, 1787 ve 
1788 numaralarda kayıtlı birer nüshası vardır. 

Sözünü ettiğimiz Müntehap al-Şifa bu eserin Türkçe bir çe
virisidir ve bizzat Hacı Paşa tarafından Arapça olarak özetlenen 

( 8 ) Kalavun Hastanesi 683/1234 yılında Mısır Türk Memlfıklerinden Sey
fettin Kalavun (1279-1290) tarafından yaptırılmıştır. 

(Bk. Düveli İslamiye, Halil Ethem. İst. 1927, Sahife, 110) . 
( 9) Osmanlı Türklerinde İlim, A. Adnan AdLvar, II. baskı, İst. 1943, sa

hife 8-11. 
(10) Osmanlı Müellifleri, Bursalı Tahir, İst. 1314, III., 212. 
(11) Küınm, Arapça yen manasınadır ki burada kol kıvrımına cebe gi

rebilecek kadar küçük kitap anlamınadır. 
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bu eser sonra gene onun tarafından Türkçeye tercüme edilerek 
İsa Bey'e ithaf edilmiştir. Arapçası Süleyrnaniye Kütüphanesi Atıf 
Efendi 1963, Ayasofya 3668. 3669 numaralarda, Türkçesi ise gene 
Süleymaniye Hamidiye 1041 14 ve Ali Emiri Tıp 123, İstanbul Üni
versite Kütüphanesi Yıldız 233 ile 877, Konya Mevlana Müzesi 
Kütüphanesi K. 2816 ve Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü Kütüp
hanesi 557 I 52 numarada kay·ıtlı birer nüshası vardır. 

Teshil al-Sifa ise Müntehap al-Şifa'mn Türkçesinin güç ve 
nazari kısımlarının çıkarılmasıyle meydana gelen diğer bir özet
tir. 810/ 1408 de yazılmış ve 3 bahis üzere tertiplenmiştir. 

I. Bahis · 
1 - Nazari tıp 
2 - Ameli tıp 

II. Bahis 

Yiyecek, içecek ve ilaçlar. 
III. Bahis 

Hastalıkların sebepleri, belirtileri ve ilaçlarından bah
setmektedir. 

İstanbul Üniversite Kütüphanesi Yıldız 209 ve 344, Fatih Mil
let Kütüphanesi Ali Emiri Tıp 359, Bursa Kütüphanesi Haraççı
oğlu 11321 2, Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü Kütüphanesi Y. 2884, 
Süleymaniye Kütüphanesi Ldleli 1621, 1622, 1646/ 3, Lala İsmail 
385, Atıf Efendi 1957, Hamidiye 1041 / 5, Saraybosna Şarkiyat Ens
titüsü Kütüphanesi Y. 2884 numarada kayıtlı birer nüshası vardır. 

Ayrıca Paris Bibliyotek Nasyonal Cat. Manuscrits Turcs A. 
F. 169 da da kayıtlı bir nüshası vardır. 

Fatih devrinin meşhur hekim-eczacılarından ve cerrah Amas
ya ·ıı Şerefeddin Sabuncuoğlu'nun öğrencilerinden Muhiddin Meh
hi (12) Teshil al-Şifa'nın hatırda kalmasını kolaylaştırmak için 
bu eseri 1466/ 67 de nazmen kaleme almıştır. Müfid veya Nazm 
al-Teshil ismini taşıyan bu eserin bir nüshası Ankara Umumi Kü
tüphanesi İ. 6/ 22 numarada kayıtlıdır. 

XV. YÜZYIL: 

Tarvlh al-Ervah: XIV. yüzyıl sonlarıyla XV. yüzyıl başla-

(12 ) O · manlı Tü rklerinde İlim, A. Adnan Adıvar, II. baskı, İstanbul 1943. 
Sahife 38 de bu isim Mekki olarak alınmıştır. 
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rında yaşayan ve devrin ünlü hekim-eczacı ve şairlerinden olan 
Ahmedi (1330 - 1413) nin asıl adı Taceddin İbrahim olup Ahmedi 
şiirdeki mahlası - takma adıdır. 

O tarihlerde Kütahya'ya bağlı Uşak'ın Sivaslı köyünde doğ
muştur ve devrin modasına uyarak ilim uğrunda Mısır'ın yolunu 
tutmuştur. Orada İslami ilimler ve tasavvuftan başka Tıp, Ecza
cılık, Matematik, Fizik, Astronomi gibi müsbet ilimler de öğren
miştir. Bil'ahere Anadolu'ya dönerek Germiyanoğlu Süleyman 
Şah'a (779/ 1337 - 790/ 1388) intisap etmiştir. 

Ancak 783 / 1381 de Süleyman Şah'ın kızı Devlet Hatun ile 
Şehzade Yıldırım Bayezid evlenince Kütahya Osmanlılara geç
miştir. Bu arada bir çok Germiyan şair ve ilim adamı ile birlikte 
Ahmcdi de Osmanoğullarına bağlanmıştır. Bu sebeple Ahmedi'
nin Sultan Yıldırım Bayezid (1389 - 1402), oğlu Emir Süleyman 
(1403 - 1410) ve nihayet Çelebi Sultan Mehmet (1413 - A21) e 
hizmet ettiği rivayet edilir. 

Lakin 80 yıllık ömrünün son senelerinin sıkıntılı geçtiği ve 
bir rivayete göre divan katibi iken 815/ 1413 de Amasya'da öldüğü 
söylenir. Kabri Kütahya'dadır. 

Klasik Türk şiirinin kurucularından ola Ahmedi devrinin 
ünlü ilim adamı ve şairi idi. Nesimi hariç tutulursa devrinin en 
mühim ve en çok yazan şairidir. Bütün eserleri 50.000 beyitten 
fazladır. Yunan ve Şark mitolojilerine olan vukufu ve ilmi alan
daki bilgisi ona bu yazma imkanını vermiştir. 

Edebi eserlerinden İskendername, Cemşid-Ü Hurşid ve Di-

van'ı pek meşhurdur. 
Ahmedi'nin pratik olarak hekimlik ve eczacılık yaptığım bil-

miyorsak da Tarvih al-Ervah isimli manzum tıbbi eseri pek meş- . 

hurdur (13). 
Dokuz ayda yazılmış olan 10.000 beyitlik bu değerli eserin 

orijinal müellif nushası Topkapı Sarayı Kütüphanesi, Revan 1681 
numarada kayıtlı olup ilk olarak tarafımızdan bulunmuştur. Biz
den önce bu eserden bahseden yazarlar (14) eserin ancak Ayasof-

(J 3) Sair ve Hekim Ahmedi, Hayatı ve Eserleri, Dr. Bedi Şehsuvaroğlu, 

İstanbul 1954, 
(İst. Tıp Fak. Mec. sayı 3-4 den ayrı baskı) 

(14) Halk Şairleri, Sadettin Nüzhet Ergun, 1945 
Osmanlı Türklerinde İlim, Dr. A. Adnan Adıvar, II baskı, 1943, sah. 13. 
Kütahya Şehri. Prof. i. il. Uzunçarşılı, 1932. 
Osmanlı Müellifleri, Bursalı Tahir, 1314/1897. 
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ya Kütüphanesi 3595 numarada bulunan eksik bir nüshasını gör
müşlerdir. 

Eserin aslı Yıldırım'ın oğlu Emir Süleyman'a ithaf edilmiş 
yani 1403 - 1410 senelerinde yazılmışsa da onun ölümünden son
ra aynı yazma bazı ilavelerle Çelebi Sultan Mehmet'e takdim edil
miştir. 

Revan ve Ayasofya nüshalarından başka Manisa Kütüphane
si Muradiye 1852, İstanbul Bayezid Belediye Kütüphanesi M. 
Cevdet O. 47, Londra Royal College of Physicians Kütüphanesi'n
de Turkish 63 (15), Oxford Bodleian Kütüphanesi Ms. Hayde 33 
numarada da birer nüshası olduğu gibı~ noksan bir nüshası da Sa
raybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi Y. 1266 numarada var
dır. Ayrıca 1963 de de Ruslar, başka bir noksan nusha buldukla
rını Tass Ajansı vasıtasiyle bildirmişlerdi. 

Tarvih al-Ervah iki cilt olup I. cildin nazari kısmında anato
mi, patolOJi gibi hazırlayıcı bilgilerden sonra hijiyen ve farmako
koloji gibi tatbiki bilgiler verilmekte, II. ciltte ise baştan ayağa 
kadar teker teker hastalıklardan ve tedavilerinden bahsedilmek
tedir. 

Revan nushasının 77 a - 172 b varaklarına rastlayan II. bab
Bahsinde hep droglardan bahsedilmektedir. 

Bu arada alfabetik olarak basit ve mürekkep droglar verildi
ği gibi ayrıca müshiller ve kabız ilaçlar verilmekte ve sonra şurup, 
skencebin - oxymel, lauk - lohuk, matbuhlar - decoction'lar, nu
ku'lar - infusion'lar, haplar, kurslar - tabletler, tozlar, murabba
lar, macunlar, cevariş yani müshil ve kabız ilaçlar, müferrihler -
cordial'ler, ayariç - müshiller, saut - burna çekilen ilaçlar, garga
ralar, diş ilaçları ve misvak, haricen kullanılan ilaçlar, enfiyeler, 
lavmanlar, süppozituvarlar, vajene konan ilaçlar, kusturucular, 
burun kanamalarını kesici ilaçlar, idrar ve hayz - adet söktürü
cüler, zehirler, tiryaklar ve göz ilaçları ayrı ayrı anlatılmaktadır. 
Bilahare hastalıklar kısmında da her hastalığın ilacı ayrı ayrı 
yazılmıştır. 

Eserin bugünkü anlamda ilmi bir özelliği de kaynak göster
mesidir (Bak. Revan 1681, Varak 374 b). 

Yadigdr-ı İbn Şerif : Timurtaş Paşazade Umur Bey Çele
bi (5) adına Bursalı Hekim İbn Şerif (Şerifoğlu tarafından yazıl-

(15) Bu nüshanın Ayasofya Kütüphanesi"ndeki noksan nüshanın devamı 
olduğu kanısındayım. 
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mıştır. Yazılış tarihi tam olarak belli değilse de XV. asır başları 

olabilir. Hijyen, hastalık belirtileri - semptomatoloji, Tıp müfreda
tı ve tedaviden bahseden ve devri için çok önemli bir eserdir. 

Bayezid Belediye Kütüphanesi M. Cevdet Y. K. 160, 300; Bur
sa Umumı Kütüphanesi Haraççıoğlu 1121, Ulucami 2602, Fatih 
Millet Kütüphanesi 88, 184, 185, 218, 369, 380; İstanbul üniversi
tesi Kütüphanesi T. Y. 7067, 7076, 7082; İstanbul Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi Enstitüsü Kütüphanesi 38, 84, 284; Köprülü Kütüpha
nesi 989; Nuruosmaniye Kütüphanesi 3616; Saraybosna Gazi Hüs
rev Bey Kütüphanesi ~· 1900, Y. 2441, Y. 3430, 4360 (noksan); 
Saraybosna Higiyenski Institut Kütüphanesi 50 / 5 r. t. 15; Süley
maniye Kütüphanesi Hamidiye 1041/1, Laleli 1651, 1652/1, 1653; 
Reisülküttap 737; Atıf Efendi 1972/4; Topkapı Sarayı Kütüphane
si Revan 1684; Zagrep Şarkiyat Enstitüsü Kütüphanesi T. Y. 590, 
1139/1, 581 (noksan); Londra British Museum Kütüphanesi Add. 
5972 ve Or. 12815/1 numaralarda kayıtlı nushaları vardır. 

Akrabadin Tercümesi: Bayezid II (1481 - 1512) şehzadeli
ğinde Amasya valisi iken onun hassa hekimlerinin ricası üzerine 
Amasyalı meşhur hekim ve cerrah Şerafeddin Sabuncuoğlu'nun 
yazdığı bu eser Arapçadan çevrilmiştir. Filhakika Ebul İbrahim 
Curcani (ölüm. 1136) 'nin Zahire-i Harzemşahı eserinin onuncu 
ve son faslını yani krabadin kısmını 850/1446 da Türkçeye çeviren 
Sabuncuoğlu iki bab da şahsen ekleyerek 33 bab - bahis tutan bu 
krabadinini yazmış hatta sonuna bir de tıbbi ıstılah yani lugatçe 
kısmını eklemiştir. Birer nuspası Süleymaniye Kütüphanesi Fa
tih 3536 ve Kılıç Ali Paşa 716 numaralarda kayıtlıdır. Aynı eseri 
sonraki asırda Kanuni Sultan Süleyman'ın Başdefterdarı - Mali
ye Nazırı ve Tarihçi idris-i Bitlisi'nin oğlu Ebu! Fadl Mehmet 
Efendi de dilimize çevirmiştir. Bunun da bir nüshası Nuruosmani
ye Kütüphanesi 3754 numaradadır. 

Sabuncuoğlu'nun 873/1468 yılında gene bu alanda yazdığı bir 
de Mücerrebname adlı eseri vardır ki bir nushası İstanbul Üni
versite Kütüphanesi T. Y. 7071 ve Süleymaniye Kütüphanesi Ha
midiye 1034/2 numarada kayıtlıdır. 

Hüldsa al-Tıp : Türkçe farmakolojik bir eserdir. Yazarı Bi
can isminde biridir. Yazılış tarihi yoksa da Fatih Sultan ehmet 
(1451 - 1481) devrinin sonları olabilir. Dört bahis üzerine tertip 
edilmiş olan eserin son bahsi hastalıklardan ve deva.Iardan yani 
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droglardan bahseder. Bilinen tek nushası Bursa Kütüphanesi 
Ulucami 2601 numaradadır. Bu nushanın XIV. yüzyıl yazarların
dan Hekim Bereket'in Hulasa eseriyle karşılaştırılması gerekir. 

Cedavil-i Tıp al-Sinaa: Kırkağaç'tan geldiği söylenen ve 
halen Manisa Kütüphanesi Muradiye 1853 numarada kayıtlı olan 
bu eserin her ne kadar yazarı ve yazılış yılı belli değilse de dil 
itibariyle bizce XV. yüzyıla aittir. 

52 yaprak, 104 sahife olan eserin önsözünde yazar aynen şöy
le eliyor: 

«Her hastayı, her marazı - hastalığı bir nesne ile deva eyle
mek - tedavi etmek olmaz. Her devanın muhtelif kuvvetleri - te
sirleri vardır. Tabipler gerek ki çok deva bile ve kuvvetlerin bile, 
eğer bir maraza bir deva layık olmaya - uygun düşmeye, bir deva 
ile dahi - bir başka deva ile ilaç eyleye ki uygun düşe. Bu kitabın 
müsannifi - yazarı eydur ki - der ki bundan önden - evvelce bu 
iki manayı derlemiş kitap görmedik. Ben bir kitap tasnif ettim 
ki bu iki manayı da derleye.» 

Kitap 15 cedvel üzerine tertiplenmiş olup bunlar da sırasiyle 
şunlardır: 

1 - Müfred edviyenin - drogun ismi. 

2 - Mahiyeti. 

Deva ne nesnedir? Maruf mudur, meçhul müdür? 
Hayvani, madeni veya nebati midir? Nebati ise ot gi
bi mi biter? Ağaçta mı olur? Çiçek midir, yemiş mi
dir, tohum mudur, zamk mıdır? 

3 - Mahiyeti 
Bir deva türlü türlü olur. 

3 - İhtiyar 
Deva'nın iyisi, faydalısı ve yaramazı - zararlısı olur. 
Yaramazın kullanmamak gerek. 

5 - Mizaç 
Sıcak mıdır, soğuk mudur? 
Kuru mudur, yaş mıdır (16) 

(16) fizaç ve drogların sıcak, soğuk, kuru. yaş gibi nitelikleri Hipokrat'-
ın 4 unsur ve ahlat-beden sıvıları teorisi ile ilgilidir. 
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6 - Kuvveti 
Drogların mizacına bağlıdır. 

Ferahlatıcı, kokuşturucu, kabız - k~ici ilah ... gibi. 

7,11 - Hangi uzvun, hangi hastalığına iyi gelir. 
12 - Ne kadar kullanmak gerekir - miktarlar 
13 - Mazarrat - zararlar 
14 - isiah 

Bazı deva vardir, zaruri yenir, mazarratın gidermek 
için onunla bir başka deva da kullanmalıdır. 

15 - Bedelin - karşılığı 

Bir deva bir şehirde, veya bir zaman bulunmaya 
onun karşılığını bildirir. 

Ve sonra yazma alfabetik olarak Abanoz diye A harfi ile baş
lıyor ve nihayet yasemin, yakut ilah ... diyerek Y harfi ile bitiyor. 

XVI. YÜZYIL : 

Risale fi Tabiat al-Afyon : Yavuz Sultan Selim II (1512 _ 
1520) devri ricalinden ve Kanuni Sultan Süleyman (1520 - 1566) 
ın Şeyhülislamlarından Kemalpaşazade (Şemsettin Ahmet bin 
Süleyman) Tıp ve Eczacılıkla da meşgul olmuştur. Farmakoıo ·i 
alanında yazdığı bu Arapça monografi Konya Yusuf Aga Kitap
lığı 7242/ 23 ve 7400/7 numaralarda kayıtlıdır. 

Kemalpaşazade'nin tababet ve eczacılık ile meşgul olduğu 
Rahat al-Ervah fi Def'afet al-Eşbah ismiyle başka bir Tıp eseri _ 
yazmasiyle de sabittir ki bu eser de Süleymaniye Kütüphanesi 
Hamidiye 389/ 15, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi 7249/ 2 ve Sa
raybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi Y. 1197 / 5, 1221/2 numa
ralarda kayıtlıdır. 

Tercüme-i al-Mu'cez: İbn Sina'nın Kanun adlı meşhur ese
rinin bir çok hülasaları ve açıklamaları yapılmıştır ki; büyük İs
lam hekim-eczacılarından İbn Nefis (1210 - 1288) in yaptığı Arap
ça Al-Mu'cez bu arada pek değerli tutulur. 

İşte Yugoslavya'da Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü Kütüpha
nesi Y. 2453 numarada bu eserin Türkçe çevirisi vardır. Bu Türk
çe tercümesinin , ön sözünden öğreniyoruz ki bu çeviri Kanuni 
Sultan Süleyman (1520 - 1566) devrinde Hekim Ahmet bin Kemal 
tarafından yapılmıştır. 
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17 yıl süre ile Edime Bayezid Darüşşif ası'nda çalışan bu he
kim sonra istanbul'a gelerek bu eseri çevirmiştir. 

153 varak, 306 sahife olan eser 4 kısma ayrılmıştır: 

1 - Tıbbın nazari ve amelisi 

2 - Drogların ve gıdaların basit ve mürekkepleri 

3 - Yalnız bir uzva mahsus olan hastalıkların sebepleri, be
lirtileri ve ilaçları 

4 - Bütün vücuda mahsus olan hastalıkların sebepleri, be
lirtileri ve ilaçları 

Menafi ün-Nas : Kanuni ve Selim II devri hekim ve şairle

rinden olan Nidai'nin bir eseridir (17). Aslen Ankara'lıdır. Bir ara 
Kırım Hanı'na intisap etmiş ve itibar görmüşse de sonra hapis
hanelere kadar düşmüştür. İşte Tıp merakı burada başlamıştır. 
Yoksa kendisi hekim veya eczacı değildir. Kırım'dan dönünce o 
çağlarda henüz Konya'da vali olan Şehzade II. Selim'e intisap 
etmiştir. 

20 kadar eseri olup bilhassa farmakoloji ile ilgili olan bu eser 
pek yaygındır. Çeşitli Kütüphanelerde ve bu arada Saraybosna 
Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi 2534; Saray-Bosna Hygienski Ins
titut 50/5, r. t. 10 ve 10 b; Saray-Bosna Şarkiyat Enstitüsü Y. 
937, 2482/1, 2896; Zagre-p Şarkiyat Enstitüsü Y. 358/1, 582, 745, 
820, 1092/2, 1224, 1337, 2045; Konya Mevlana Müzesi Kütüphane
si 5059; Nuruosmaniye Kütüphanesi 3556; Süleymaniye Kütüp
hanesi Ldleli 1649; Esat Efendi 2498/1, Lala İsmail Efendi 389/1; 
Hamidiye 1041/9; İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü 
Kütüphanesi T. Y. 23, 24, 51, 55, 66, 73, 82, 103, 124, 136, 140, 152, 
273, 302, 308, 385, 387; Londra British Museum Kütüphanesi OR. 
8728, 10954, 12814 numaralarda birer nushası vardır. 

XVII. YÜZYIL : 

Lugat-ı Müşkilat-ı Ecza : Karamanlı - Larendeli Derviş Si
yahi isimli bir zatın eseridir. Hayatı ve kimliği hakkında pek fazla 
bir şey bilmediğimiz bu yazar eserlerinden öğrendiğimize göre 10 

(17) Osmanlı • üellifleri. Bursalı Tahir, III, 239 
Ankaralı Hekim ·idai, Prof. Dr. F. N. Uzluk Selamet, Haz. 1962. 
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sene kadar Mısır ve başka ülkelerde dolaşarak Tıp tahsil ettikten 
sonra 1615 de bu lügatı yazmıştır. 

Eser, drog hangi dilde meşhur olmuşsa Arapça, Farsça, Yu
nanca hatta Berberice evvela o ismi kaydetmekte ve sonra Türkçe 
karşılığını vermektedir; ve sonra hastalıklardan ve tedavilerinden 
bahsedilmektedir (18). 

Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiye 1034/1 ve Londra British 
Museum Or. 7282/3, Or. 12734 numaralarda birer yazma nushası 
bulunan bu eser bil'ahere Üskiidarlı Mustafa tarafından alfabe
tik olarak tasnif edilerek yeniden kaleme alınmıştır ki bu nusha 
da gene Britis Museum Or. 12454 numarada kayıtlıdır. 

Derviş Siyahi'nin ayrıca manzum biı Tıp risalesi daha var
dır ki Süleymaniye Şehit Ali Paşa 2039/1 numarada kayıtlıdır. 

Nizam al-Edviye : Hekimbaşı Sakızlı İsa ( ? - 1059/1649) nın 
yazdığı bu Türkçe eserin yazma birer nushası Süleymaniye Kü
tüphanesi Hamidiye 1036 ve Nuruosmaniye Kütüphanesi 3612 nu
maralarda kayıtlıdır. 

Müfredat al-Tıp : Gene hekim Sakızlı İsa'nın eseridir. Sü
leymaniye Kütüphanesi Yeni Cami 1117 numarada kayıtlı yazma 
bir nushası vardır. 

Deva al-Emraz: Hekimbaşı Sakızlı İsa'nın bu eserinin birer 
nushası da Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiye 1023, 1033 ve 
Ayasofya 3615 numaralarda kayıtlıdır. 

Gayet al-Beyan fi Tedbir-i Beden al-İnsan: Hekimbaşı Ha
lepli Salih bin Nasrullah (? - 3 Rebiülevvel 1080/1669) ın (19) 
yazdığı bir eserdir. 

Aslen Katolik dönmesi olan ve İbn Sellum - Sellum oğlu diye 
tanınan bu ünlü hekim Şakayık zeyline göre medresede okuduk
tan, yani şer'i ilimleri öğrendikten, sonra Halep Darüşşif ası'nda 
Tıp öğrenimine başlamıştır. 

(18) Bk: A. Adnan Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, II. basım, İst. 1943 
(19) Bu hekimin ölüm tarihi hakkında kaynaklar birleşemiyorlar. Raşit 

Tarihi r. 164 de 3 Reblüahır 1078/22 Eylül 1667; Osmanlı Türklerin
de İlim A. Adnan Adıvar, II. basım, İst. 1943, sahife: 109 da 1081/ 
1670; Vekayi-i Fuzula I. 227 ve Tenzu', Prof. Dr. A. S. Ünver de 3 
Rebiülevvel 1080/1669 tarihi verilmektedir ki bizce en doğrusu bu 
sonuncusudur. 
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Sultan Mehmet IV (1648 - 1687) zamanında 1064/1654 de 
Halep Valisi İbşir Paşa sedaret payesiyle İstanbul'a gelirken onun 
maiyyetinde bulunmuştur. Böylece Salih Efendi evvela Hassa 
Hekimi ve sonra da Fatih Darüşşifası'na Başhekim olmuştur. 

Bil'ahere 1066/1656 da Hekimbaşı olan Salih Efendi ölünceye ka
dar mevkiini korumuştur. Hatta Tekirdağ kendisine arpalık ola
rak verilmiştir. Aynı zamanda medrese mezunu olmakla bu arada 
Mekke-i Mükerreme ve İstanbul Kadılıkları ve nihayet Anadolu 
Kazaskerliği gibi ilmiye mesleğinin de en büyük rütbelerine ulaş
mıştır. 

Salih Efendi I. Lehistan Seferinde padişahın maiyyetinde 
iken 3 Rebiülevvel 1080/1669 da Teselya - Yenişehri'nde ölmüş ve 
oraya gömülmüştür. 

Hekimbaşı Salih Efendi"nin Ramazan 1075/ Nisan 1665 de 
Mehmet IV ün emriyle yazdığı bu kitap her ne kadar derleme ise 
de yer yer orijinal kısımları da vardır. Bu sebeple eserin kendisi
ne takdiminde Mehmet IV, Salih Efendiye bir samur kürk hediye 
etmiştir. 

Bir mukaddeme - önsöz, dört makale - bahis ve bir dP hati
me - son kısımlarını ihtiva eden bu eser her ne kadar umumi ta
babetten bahsederse de 2. makalede (varak 46 b - 133 b) basit ve 
mürekkep droglardan ve şurup, macun, müshil, hap, kurs, toz, 
lauk (20), merhem, yağ ve şaf - Suppositoire gibi ilaç çeşitlerin
den, 4. makalenin sonunda ise (varak 317 b - 319 b) zehirlerden 
bahsedilmektedir. Önsözde de ayrıca modern tıptan söz edilmek
tedir. 

Dr. A. Adnan Adıvar (21), Salih Efendi'nin bu eseri yazarken 
İskenderiyeli Nicolaus Myrepsos'un 1280 de yazdığı Dynameron 
isimli Latince farmakolojik eserinden faydalandığını söylemek
tedir. 

Edirne Selimiye Kütüphanesi K. 460; Süleymaniye Kütüp
hanesi Yeni Cami 922; L<ileli 1640, 1641; Esat Efendi 2474, 2476/1, 

· 2487, 2488, 2498/1; Atıf Efendi 1961/1; Hamidiye 1030, 1041/11; 
Ayasofya 3679, 3680; Konya Yusufağa Kütüphanesi K. 146; İs
tanbul Üniversitesi Kütüphanesi T. Y. 7056, 7069/1, 7132; İstan-

( 20) Yalanarak alman ilaçlar 
(21) Osmanlı Türklerinde İlim, II. basım, 1943, sahife: 110. 

Introduction to the History of Science, G. Sarton. II, 239, 1094. 
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bul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü Kütüphanesi 6, 28, 76 /2, 
107, 127, 179, 253, 269, 282, 283 ve 303/ 1; Bayezid Belediye M. Cev
det K. 140, 309, O. 28; Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazi
ne 554; Revan 1676; Ahmet III 2063; Bayezid Devlet Kütüphane
si Veliyüddin 2521; İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Yıldız Tıp 
T. Y. 8, 9, 1699, 1727; Saray-Bosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi 
Y. 3350; Saray-Bosna Şarkiyat Enstitüsü Kütüphanesi Y. 572/ 2; 
Saray-Bosna Hygienski İnstitut 50/ 5 r. t. 39; Zagrep Şarkiyat 
Enstitüsü Y. 394, 583, 2079 numaralarda yazma birer nushası 
vardır. 

Gayet al-İtkan fi Tedbir-i, Beden al-İnsan : Gene Hekimbaşı 
Salih Efendi'nin yazdığı bu Arapça eser henüz müsvedde halinde 
iken Salih Efendi ölmüştü. Oğlu Yahya Efendi bu müsveddeleri 
tasnife uğraşırken İslami - ilmi payelerin en yükseği olan Rumeli 
Kazaskerliğine kadar yükselince, işinin çokluğu sebebiyle bu eseri 
düzenleyip temize çekmeğe vakit bulamamış ve bu işi devrin de
ğerli hekimlerinden ve Fatih Darüşşifası Başhekimi Ahmet Ebu
suad'e rica etmişti. İşte bu sayede meydana gelen bu esere Gayet 
al-İtkan fi Tedbir-i Beden al-İnsan ismi verilmiştir. 

Bu Arapça eserin nushaları pek yaygın olup Süleymaniye 
Kütüphanesi Selimağa 8740; Esat Efendi 2487; Ayasofya 3682/ 1; 
Köprülü 975; Bayezid Devlet Kütüphanesi Veliyüddin Efendi 
2520; Konya Kütüphanesi Yusufağa 146; Londra'da Wellcome 
Müzesi Kitaplığında Arabic Mss. 131, 134, 135, 136, 137; British 
Museum Kitaplığında Or. 6905, 11211, 12143; No. da kayıtlı birer 
nushası olduğu gibi ayrıca Dublin Chester Beatty Kitaplığı Tem
porary Handlist 53, Berlin Kütüphanesi Kataloğu 6315, Gotha 
kataloğu 1940; Jale Kataloğu 1514 ve Cambridge Kitaplığı Rey
nold A. Nicholson Kataloğu p 27 (11) ve Manchester Kütüphanesi 
Arabica 19 numaralarda kayıtlı birer nushaları daha vardır. Asıl 
orijinal nushası ise Kudüs Rum - Ortodoks Patrikhanesi Kitaplı
ğındadır. Brockelman Kataloğu 11. cilt 365 ve gene aynı Katalog 
ll. supplement 666. sahifede de bu eserden bahsedilmektedir. 

Sonraki yüzyılda Salih Efendi'nin torunlarından Kazasker 
Feyzullah Efendi de bu Arapça eserin Türkçeye çevrilmesi için 
Sultanahmet Darüşşifası Başhekimi Ebul-Feyz Mustafa bin Meh
met'e ricada bulunmuştur. Cemaziülevvel 1141/1728 sonunda bi
ten bu tercümeye de Nüzhet al-Ebdan-fi Tercümet-i Gayet al-İt
kan ismi verilmiştir. 
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Umumi tebabete ait olan bu eser de 4 makale - bahis üzerine 
tertiplenmiş olup içinde yazarın Şarabı dediği eczacılara ve basit 
ve mürekkep droglara geniş bir yer ayrılmıştır. 

1. Makale mürekkep droglar ve Şarabi - eczacıya gerekli şey
lerden bahseder. 2. Makale ise bir krabadin'dir. 

4. Makalenin 1. hummalar kısmında kına-kına'dan, son kıs
mında ise madeni, nebati ve hayvani zehirlerden ve zehirli hay
vanlardan bahsetmektedir. 

Bu eserde frengi, skorbut ve plica Polonica (22) gibi o za
manlar yurdumuzda az tanınan hastalıklardan da bahsedilmek
tedir. 

Bu Türkçe çevirinin birer nushası İstanbul Üniversitesi Kü
tüphanesi T. Y. 7078, Süleymaniye Kütüphanesi Es'at Efendi 
2488, Hamidiye 1035, Ayasofya 3681, İstanbul Belediye Kütüpha
nesi M. Cevdet O. 28, Bursa Kütüphanesi Ulu Cami T. 10, Manisa 
Kütüphanesi Çeşnigir 1051 ve 1058, Köprülü Kütüphanesi 975, 
Berlin Staatsbibliothek Kat. der Arab. Handsh. 6315 numaralarda 
vardır. 

R. 1303/1887 de Sultan Abdülhamid II'nLrı emriyle basılan 
bu Türkçe çevirinin matbu bir nushası da İstanbul Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi Enstitüsü Kütüphanesi'ne Hasan Vasıf Kitaplarından 
intikal edip B. 245 numarada kayıtlıdır. 

Tıbb-ı Cedid al-Kimyai: Aynı zamanda Latince de bilen 
Hekimbaşı Salih bin Nasrullah Efendi Rönesans'ın ünlü başların
dan hekim ve kimyacı Th. B. Paracelsus'un iatroşimiye ait eserini 
Latince aslından, o devrin ilim dili olan, Arapçaya çevirmiş ve 
Tıbb-ı Cedid al-Kimyai adını vermişti. 

Londra Wellcome Tıp Tarihi Müzesi 'Kütüphanesi Arabic Mss. 
115, 24, 6 A ve 6 B, British Museum Kütüphanesi Or. 6905 ve İs
tanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü Kütüphanesi T. Y. 25/5, 
Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya 3671 ve Nuruosmaniye Kü
tuphanesi 3625 - 27 numaralarda kayıtlı bulunan bu Arapça eser 
sonra muhtelif kişiler tarafından Türkçeye çevrilmiştir (23). 

(22) Plica Polonica saçların bit ve kir sebebiyle birbirine yapışmasına 
denir. 
Bk: Osmanlı Türklerinde İlim, II. basım, 1943, Sahife: 110. 

(23) Bak: Hulasat al-Asar II, 240 
Brockelmann II, 365. 
Berlin Kütüphanesi Kataloğu No. 6352. 
Hindistan Bankipore Kütüphanesi Kat. IV, 130. 
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1 - Tercüme-i Krabadin-i Cedit: Salih bin Nasru·lah 
Efendinin bu Arapça eseri XVIII. yüzyılda Hekimbaşı Hayatizade 
Küçük Mustafa Efendi damadı ve Hassa Hekimlerinden Süleyman 
Efendi (? - Rebiülevvel 1128/1716) tarafından Tercüme-i Kreba
din-i Cedit ismiyle Türkçeye çevrilmiştir ki birer nushası Süley
maniye Kütüphanesi Atıf Efendi 2819/8, Konya Yusufağa Kütüp
hanesi 480/6, İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü Kitap
lığı T. Y. 33, 134, Zagrep Şarkiyat Enstitüsü Kütüphanesi Y. 
986/2 numaralarda kayıtlıdır. 

2 - Gayet al-Müterakki fi Tedblr-i Kül al-Maraz : XVIII. 
yüzyılın değerli Hekimbaşılarından ve Davulcu Iakabiyle tanınan 
Hekimbaşı Hasan Efendi (? - 1147 /1734) de ya konuyu önemli 
bularak veya ilk tercümeyi beğenmediği için aynı eseri 2. defa 
Türkçeye çevirmiştir ki bu çevirinin İstanbul Üniversitesi Kütüp
hanesi Yıldız Tıp T. Y. 387, Londra British Museum Kütüpha
nesi'nde Or. 5815/1 numarada kayıtlı birer nushası vardır. 

Eserin önsözünde Hasan Efendi şöyle demektedir: 
«Barakelsüs yani Brasüle nam hekim Tıbb-ı Cedid .... . ...... . 

lisan-ı Latinden bir kaç mes'eleyi havi ve müştemil olan bir kaç 
mes'ele istihraç edip yazmış idi. Anı dahi bazı kimseler lisan-i la
tinden, lisan-ı Arabiye tercüme etmişler. Veziriazam İbrahim Pa
şa (24) namına bu fakir-i pür taksir Tabib-i Hassa Müderris Ha
san Davul duacıları Arabiden lisan-ı Türkiye tercüme etmeğe 
mübaşeret olundu ............ ·.·» 

Yıldız nushasında ise eserin 1160/1747 de bittiği kayıtlıdır 
ki bu da Hasan Efendi'nin yukarda verdiğimiz ölüm tarihinin ye-
niden incelenmesini gerektirir. 

16 varak yani 32 sahife tutarındaki bu eser bir mukaddeme -
başlangıç, beş makale yani bahis ve nihayet bir hatime - son'dan 
ibarettir. Bilhassa 4. makalede kısa da olsa madeni hayvani ve 
nebati droglardan söz edilmektedir. 

Eserin 1106/1694 de kopye edilmiş yazma bir nushası İstan-
bul üniversitesi Kütüphanesi T. Y. 7135 numarada kayıtlıdır. 

3 _ Mürşid al-Libas fi Tercüme-i ispagerya (25) : Hayati 

(24) Sadrazam Damat İbrahim Paşa'nın sedaret süresi 9 Mayıs 1718 - 30 

Eylül 1730 dur. 
(25) İspagerya, 0 çağlarda Kimyaya ve bilhassa Biyokimyaya ·erilen 

isimdir. 
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Kimyaya İslam hekimlerinin verdiği önem dolayısiyle olacak ki 
Hekimbaşı Salih Efendi'nin bu Arapça eserini XVIII. yüzyılda 
Hekimbaşı Gevrekzade Hafız Hasan Efendi (? - 1216/1801) de bu 
isimle yeniden Türkçeye çevirmiştir ki birer nushası İstanbul Üni
versitesi Kütüphanesi Yıldız T. Y. 234 ve İstanbul Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi Enstitüsü Kütüphanesi Y. 21 numaralarda kayıtlıdır. 

Tıp Tarihi Enstitüsü nushasının başında: 

«Gerçi bu kitabı erbabı kemalden ve Tıp ile aşina ve üstadan-ı 
cihan olanlardan çok kimseler tahrir ve tercüme eyleyip ......... . 
Lakin bu fakir-i pür taksir ki Gevrekzade demekle meşhur Hafız 
Hasan ...... » demekle, Gevrekzade kendinden evvelki tercümelere 
de işaret etmiştir. 

Eserin sonunda ayrıca bazı Yunan hekimlerinden alınmış me
tinler de vardır 

Gevrekzade Hafız Hasan Ef endi'nin bu tercümesinin bir nus
hası da Gayet al Menna min Tedbir al-Maraz ismiyle Yugoslav
ya'da Saray-Bosna Hygienski Institut Kitaplığı'nda 50/5 r. t. 31 
numarada kayıtlıdır. British Museum Kütüphanesi OR. 5815/ 1 
numarada kayıtlı bir nusdaha ise eserin ismi gayet al-Münteha 
fi Tedbir al-Maraz ismiyle geçmektedir ki eski Türkçe bilfnlerce 
ilki, yani menna okunuşu bir imla hatası olarak alınabilir 

Risdle-i Feyziye fi Lugat al-Müfredat-ı Tıbbiye : Bir Musevi 
dönmesi ve asıl ismi Moche ben Raphael olan Hekimbaşı Hayati
zade Büyük Mustafa Feyzi (? - 1103/1692) Efendi'nin eseridir. 

Torunu da aynı ismi taşıdığından kendisine Büyük lakabı 
verilmiştir. 

Muhtelif eserleri arasında bilhassa bu eser farmakoloji ile 
ilgilidir. Nebati, hayvani ve madeni drogların Arapça ve Türkçe 
karş~Iıklarını alfabetik olarak vermektedir. 

İstanbul Belediye Kütüphanesi M. Cevdet K. 192, İstanbul 
Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü Kütüphanesi Y. 165 ve 233 
numaralarda bir nushası olduğu gibi Ankara Tıp Fakültesi Tıp 
Tarihi Enstitüsü Kitaplığı'nda da 4 ayrı nushası vardır. 

Krabadin Tercümesi: Hekimbaşı Giritli Nuh Efendi (1628 -
1707) tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Zagrep nushasından öğ
reniyoruz ki eser önce Nuh Efendi'nin 20 yaşlarında ölen oğlu ta
rafından bir Grekçe eserden çevrilmeğe başlanmış ve oğlu ölünce 
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Nuh Efendi bunu devaı;n ettirmiştir. Süleymaniye Kütüphanesi 
Şehit Ali Paşa Kitaplığı 2012, Hamidiye 1009, 1010; İstanbul Tıp 
Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü Kitaplıgı T. Y. 33, 85, 110 ve ni
hayet Zagrep Şarkiyat Enstitüsü Kütüphanesi Y. 986/ ı, Londra 
British Museum Kütüphanesi OR. 7321 numaralarda birer yazma 
nushası vardır. 

Nuh bin Abdülmennan aslen Girit'in Resmo kazasının Emari 
nahiyesinden olup, Girit'in fethinden sonra İslam olmuştu. Med
rese tahsilinden sonra cerrahlık ve Tıp öğrenmiştir. Sultan Mah
mut ı ve Osman III zamanında 2 defa Sedarette bulunan He
kimoğlu Ali Paşa'nın babasıdır. 

British Museum OR 7321 numarada kayıtlı Krabadin tercü
mesi basında çocukluktanberi tıbba meraklı olduğunu, 12 sene 
kadar Müslüman hastalara baktıktan sonra Sultan Mehmet IV 
(1648 - 1687) zamanında 27 sene Cerrahbaşılık yaptığını ve sonra 
da Sultan Mustafa II'nin cülusunda 1695 de Hekimbaşılığa atan
dığını ve 9 sene bu makamda kaldığını yazmaktadır. 

82 yaşlarında iken kayıkla Eyüp'e, evine giderken bir kaza 
neticesi ölmüştür. 

Mezarı yakın zamanlara kadar Topkapı'ya giderken, Molla 
Gürani'de yaptırdığı medresede idi. Fakat Demokrat Parti dev
rinde, 1950 - 60 yıllarında, bu medrese yıkılmış, mezar da başka 
yere nakledilmiştir. 

XVIII. YÜZYIL : 

Cevher al-Ferit fi Tıp al-Cedit: 1112/ 1700 de Derviş Naim 
isir: li bir mütercim tarafından Th. B. Paracelsus'dan yapılan 

Türkçe bir çeviridir. 31 Fasıl üzerine tertiplenmiş olan bu farma
kolojik eser müfred ve kompoze droglardan bahsettiği gib· onla
rın çeşitli hazırlanış şekillerini ve tesirlerini de vermektedir. Yaz
ma bir nushası Zagrep Şarkiyat Enstitüsü Y. 2034 numarada
dır (26). 

Aynı eserin Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiye 1020 numa
rada kayıtlı nushasında ise mütercim olarak meşhur Ömer ş:ta~'
nin ismi verilmektedir. 

(26) Yazmanın 4 a ve 4 b yapraklarında: 
Brakelsus-u Cermani Almanyalı Paracelsus'un İlm-i Kim Tayı Tıbbın 
bir şubesi tutarak İspagirika dediği kaydedilmiştir. 
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31 bahis üzerine tertiplenen yazma şu kısımları ihtiva et
mektedir: 

I - Başlangıç 

II - Ana metin 

1 - Cevarişat - Cevarişler (müshil ve kabız ilaçlar) 
müferrihat - Müferrihler (Ferahlık verici ilaçlar) 

2 - Meacinat - Macunlar 
Itrıfilat - Itrıfiller 

3 - Meacinat al Müleyyinat vel Müshilat 
(Müshil ve müleyyin macunlar) 

4 - Eyarica t - Eyariçlar 
5 - Tiryaka t - Tiryaklar 

Muhadderat (Uyuşturucular) 
6 - Laukat - Lauklar (Yalanarak yutulan ilaçlar) 
7 - Hulasat ve istihracı (Ekstreler ve elde edilmeleri) 
8 - Hububat - Haplar 
9 - Sufufat - Tozlar 

Utusat - Saut'lar (Burna çekilen ilaçlar) 
10 - Akrasat - Akraslar (Kurslar, tabletler) 
ı ı - İkbal - Göz ilaçları 

Şuyufat - Şaflar (Suppositoires) 
12 - Eşribe - Şuruplar 

Skencebiyan - Skencebinler (Oxymel) 
13 - Miyah - Sular 
14 - Ervahat'ın istiktarı (Ruh «essence» !arın damı

tımı) 

15 - Edhan al - Haşşabın istiktarı 

(Nebati yağların damıtımı) 
16 - Edhan al - Uluk vel Dumugun istiktarı 

(Alaka ve ilik yağlarının damıtımı) 
17 - Maden ve Ahcar Edhanının İstiktarı 

(Maden ve taş yağlarının damıtımı) 
18 - Şuhum ve hayvan kemiği yağlarının istiktarı 

(Yağlar ve hayvan kemiği yağlarının damıtımı) 
19 - Mürekkep yağların istiktarı 

(Kompoze yağların damıtımı) 
20 - Belsanat - Belsan'lar (Baumes) 
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21 - Mahlulat - Mahluller (Eriyikler) 
22 - Matbuh Edhanat (Pişmiş yaglar) 
23 - Tedbir al-Müluhat (Milhler - tuzlar) 
24 - Musaddaat vel Ezharat al-Madeniye (Maden fi

lizlerinin kaynatarak elde edilmesi) 
25 - Padzehirler - Antidotaire'ler 
26 - Mükellisat ve Zağfranat 

(Kalkerli maddeler ve zağfranlar) 
27 - Merahimat - Merhemler 
28 - Dimadat - Dimadlar (Cathaplasme) 

Kırr-u tayyiat 
29 - İstihracı Zevabık el-Meadin 

(Madenlerden cıva elde edilmesi) 
30 - İksiriyat - İksirler 
31 - Helviyat - Helvalar 

Cevahirat - Cevahirler (Kıymetli taşlar) 

III - Son 

Şitaiye fit-Tıp: Ayaşlı hekim Şaban Şifai (? - Zilkade 1116/ 
1705) nin asıl adı Ahmet oğlu Şaban olup Şifai şiirdeki mahlası 
yani takma ismidir. 

Genç yaşta istanbul'a gelerek önce medresede okumuş ondan 
sonra da Süleymaniye Tıp Medresesi'nde Tababet öğrenmiştir. 

Zamanla bir taraftan Hassa - Saray Hekimliği, Ordu Hekim
başılığı, Süleymaniye Darüşşif ası Başhekimliği gibi önemli hiz
metlerde bulunurken diğer taraftan da medrese mezunu olması 
itibariyle müderris ve kadılıklarda da bulunmuştur. Nihayet ı 705 
başlarında ve oldukça yaşlı bir çağda iken, doğduğu Ayaş kasaba
sında ölmüştür. 

Kıymetli bir ilim adamı ve kültürlü bir insan olup pek çok ese
ri varsa da ölümünden biraz önce 1116/1704 yılında garp dille
rinden Türkçeye çevirdiği bu değerli eser bilhassa Fannakoloji 
ile ilgilidir. Müfred ve mürekkep droglardan bahseder. Eserin 
sonunda ayrıca müfred drogların alfabetik bir listesi de vardır. 
Saray-Bosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi Y. 608 numarada ka
yıtlı güzel bir yazma nushası vardır. 

Krabadin: Londra British Museum Kütüphanesi'nde OR. 
5815/1 numarada, Hekimbaşı Davulcu Hasan Efendi'nin, XVII. 
yüzyıl Hekimbaşılarından Salih Efendi'nin Krabadin-i Cedit al-
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Kimya'sından Gayet al-Muterakki ismiyle yaptığı bir çevırı var
dır. Gene aynı ciltte Or. 5815/2 ile kayıtlı bir krabadin daha var
dır ki garp eserlerinden derlenen bu yazmanın kağıdı ve hatta 
yazısı OR. 5815/l'in aynıdır. 

Bu sebeple 83 b - 131 a varaklardaki bu krabadini de Hekim
başı Hasan Davul'un Sadrıazam Damat İbrahim Paşa (27) için 
yazdığını tahmin etmekteyiz. 

Hekimbaşı Hasan Efendi (? - 1147 /1734) nin Davulcu, Ah
med-i sani gibi Iakabları da olup kendisi Eskişehir'in Mihalıç ka
zasının Ömer köyündendir. 

Medrese yani ilmiye öğreniminden sonra hekimliğe çalışmış
tır. Bu sayede bir taraftan 1691 de devrinin en yüksek ilmi mev
kilerinden olan Fatih Medreseleri Sahn Müderrisliğine yani yük
sek öğretimde öğretim üyeliğine yükseldiği gibi diğer taraftan 
da hekim olarak Süleymaniye Darüşşifası Başhekimliği, Hassa -
Saray Doktorluğu gibi önemli vazifelerde de çalışmış ve niha
yet 1692 de Hekimbaşı yani devrin Sağlık Bakanı olmuştur .. 

Bu idari görevler arasında ilmi çalışmaları da ihmal etme
yen Hasan Efendi, Hekimbaşı Salih bin Nasrullah'ın Krabadin-i 
Cedit al-Kimya eserini Türkçeye çevirmiştir. 

Mütercim eserin sonunda (varak 131 a) aynen şöyle demek
tedir : 

<(Elhasıl bizim bu mecmuada küstahlık eyleyüp yazdığımız 
yağlar, dimatlar, merhemler, hülasa, hubüb, macain, süfüf, ce
varişinat, belsenat, esribe, matbuhat ve miyah-ı muattara (28) 
cümlesi hükemayi efrencin yani garplı hekimlerin, muteberleri
nin - meşhurlarının ve mutemetlerinin yani bilgisine güvenilen
lerin kitaplarından istihraç edildi. Bu söylediğimiz şeyler halen 

(27) İbrahim Paşa'nın Sedaret süresi 9 Mayıs 1718 - 30 Eylül 1730 oldu
ğuna göre o tarihlerde Hasan Efendi hayatta olmalıdır. 

(28) Dımat - Cataplasme 
Hülasa - Extrait 
Hubub - Haplar 
Meacin - Macunlar 
Süfuf - Tozlar 
Cevariş - Müshil ve kabız ilaçları 

Cevarişinat - Cevarişler 

Belsan - Balsam - Belsem - Baume 
Eşribe - Şuruplar 

Matbuhat - Decoction 
Miyah -ı Muattara - Esans 
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bu memlekette kullanılan Arapça Tıp kitaplarında yazılı değil-
di. ........ » 

Bidaat al-Müptedi: Devrin değerli hekim-eczacılarından 
Bursalı Ali Münşi (? - 1146/1733) nin yazdığı bir krabadindir. Ali 
Münşi, Bursa'nın köklü bir ailesinden, Menteşzade'lerdendir. Kla
sik medrese öğrenimini Bursa'da yapmıştır. 1120/ 1710 senelerin
de ise Bursa'nın meşhur Yıldırım Darüşşifası'nda Hekim Ömer 
Şifa! Dede'den Tıp öğrenmiştir. Bil'ahere gene Bursa'da müder
rislik yapmış ve sonra İstanbul'a gelerek bir hekim dükkfuu aç
mış yani serbest çalışmağa başlamıştır. 

İşte bu sayede Sarayın dikkatini çekmiş, evvela Hassa - Sa
ray hekimi olmuş ve sonra da Galatasaray Hastalar Dairesi Baş
hekimliği'ne getirilmiştir. 

Kendisi şark ve garp dillerini bilen değerli bir ilim adamı 
olduğu kadar kuvvetli bir şairdir. Yazdığı eserlerden çoğu farma
koloji ile ilgilidir. İşte bunlardan biri olan Bidaat al-Müptedi. 
Sultan Mahmut I (173'0 - 1754) devrinde 1144/ 1731 yılında ya
zılmış bir krabadin olup ilaçları alfabetik olarak vermektedir. 

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Yıldız Tıp 361, 405; Sü
leymaniye Kütüphanesi Hamidiye 1006 numaralarda birer nus
hası vardır. 

Krabadin Tercümesi : Gene Bursa 'lı Hekim Ali Münşi'nin 
Tartre Emetique'in kaşifi ve XVII. yüzyılın değerli Alman hekim
lerinden Adrian von Mynsicht'ten yaptığı Türkçe bir çeviridir. 
İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü Kütüphanesi 47 ve 
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Yıldız Tıp 29 numarada yazma 
birer nushası vardır. 

Gene Ali Münşi, Leibzig'Ii meşhur bir kimyager ve hekim 
olan Michael Ettmüller (1644 - 1683) den Kurazat al-Kimya is
miyle bir Materia Medica eseri daha tercüme etmistir ki yazma 
bir iıushası İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi T. Y. 4133 numa
rada kayıtlıdır. 

Aynı yazarın gene bu alanda yazdığı Altınotu - İpeca Cuan
ha ve Kınakına - Quinquina monografileriyie bir de Padzehir -
Panzehir risalesi vardır. Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa 1144 
1732 - 1148/1735) ya ithaf edildiği için Tuhfe-i Aliyye ismini ta-
ıyan Kınakına monografisinin yazma bir nüshası Süleymaniye 

Kütüphanesi Es'at Efendi 2483 / 1 numarada kayıtlıdır. 
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Gunyat al-Muhassılin fi Tercümat al- Tuh/et al-Müminin: 

Hekimbaşı Davulcu Hasan Efendi (? - 1146/1733) nin Fars
çadan dilimize çevirdiği farmakolojik bir eserdir. 

Eserin aslı Safevi'lerden Şah Süleyman (1666 - 1694) namı
na Mehmet Mümin Hüseyni Tankabuni isimli bir saray hekimi 
tarafından yazılmıştır. 30 - 40 kadar Arapça, Farsça ve Sürya
nice kaynaktan faydalanarak yazıldığı için İbn Baytar'ın Müf
redat'ından dahi kıymetli olduğu söylenir. 

Önsözden öğreniyoruz ki eser 1144/1732 yılında Sultan Mah
mut I (1730 - 1754) zamanında ve İran Harbi sırasında Sadra
zam Hekimoğlu Ali Paşa tarafından iran'dan getirilen kitaplar 
arasında iken Hasan Efendi'ye tercümesi emredilmekle 1146/1733 
de (29) bu çeviri meydana gelmiştir. Esasen 5 bab - bahis üze
rine tertiplenmiş olan bu eserin ı. babında ilaçların umumi te
sirlerinden bahsedilmekte, 3. babında da ilaçlar alfabe sırası ile 
ve Arapça, Farsça, Sanskritçe ve Türkçe olarak verilmektedir. 
En sonda ise dört ayaklı hayvanlarla, kuşların tedavilerinden 
hatta leke çıkarmaktan bahis bir kısım vardır. 

Eserin aslı Londra British Museum Kütüphanesi'nde Add. 
16642, 16744, 17953, 23557 /1 ve 26308, Londra, Royal Asiatic So
ciety Kütüphanesi P. 203, Hindistan'da Bankipore Kütüphanesi 
994 - 998, Cambridge Üniversite Kütüphanesi OR. 1570 (11), 
1571 (13) numaralarda, tercümesi ise Köprülü Kütüphanesi 182, 
Ragıp Paşa Kütüphanesi 942, 943, Süleymaniye Kütüphanesi 
Hamidiye 1029, Es'at Efendi 2459, Ayasofya 3580, 3581, Londra 
Royal Asiatic Society Kütüphanesi 43/2, Londra British Museum 
Kütüphanesi OR. 5093 numaralarda kayıtlıdır. Eser 1266/1850, 
1274/1858 ve 1284/1867 de olmak üzere iran'da üç kere basılmış
tır. 

Krabadin Tercümesi (Vesilet al-Metalip fi İlm al-Terakip): 
Bu yüzyılın değerli doktorlarından ve Hassa - Saray hekimlerin
den Vesim Abbas Efendi (? - 1759) nin eseridir. Asıl ismi Abbas 
Vesim bin Abdurrahman olup devrinde Kambur Vesim diye ma
ruftur. Medrese öğreniminden sonra Tababet, Fizik ve sonra As-

(29) British Museum OR. 5093 numarada kayıtlı nüsha sonunda eserin 
H. Recep 1146/M. 1733 sonunda yazıldığı açıkça bildirildiğine göre 
Hasan Efendi o tarihten sonra ölmüştür. 
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tronomi okumuş ve bu alanlarda çeşitli eserler vermiştir. Bt: 
eserlerin çoğu şarktan ve garptan derlemedir. Çünkü şark dille
rine ilaveten kısmen Fransızca ve Latince bildiği gibi yabanc_ 
dostları vasıtasiyle Grekçe ve İtalyanca eserlerden de faydalan
mıştır. 

Kendisi pratik yapan bir hekim-eczacı olduğu kadar aynı za
manda divan sahibi bir şairdir. Dükkanı - muayenehanesi Fatit 
civarında Sultan Selim Çarşısı'nda idi. Edirnekapı dışında gö
mülüdür. 

Abbas Vesim Efendi'nin Farmakoloji ile ilgili bu eseri Maca:· 
doktorlarından Jorgios'tan tercümedir. İstanbul Tıp Fakültes~ 
Tıp Tarihi Enstitüsü T. Y. 235 numarada bir nüshası vardır. 

Gene Vesim Abbas Efendi'nin 1758 de garp dillerinden der 
!ediği Düstür-u Vesim fi Tıbb al-Cedid-i vel Kadim isimli kocE 
bir eseri daha vardır ki Ragıp Paşa Kütüphanesi 946, 947 ve Ba 
yezid Devlet Kütüphanesi 4097 numarada birer nüshası var
dır (30). 

Tabhiz al-Mathun (Kanun Tercümesi): Sultan Mustafa ır 
(1757 - 1774) devri Hassa - Saray hekimlerinden Tokatlı Musta 
fa Efendi (? - ıo Sefer 1196/1781) tarafından İ n Sina'nın meş 
hur Kanun eseri 1761 - 66 yıllarında yani modem tıbbın memle 
ketimize girdiği sıralarda Türkçeye çevrilmiştir. Bu da bir ba 
şandır. Çünkü o zamana kadar gelen hekim ve eczacılarımız İs
lam tıbbının bu ana kaynağının ancak özetlerinden faydalanı 

yorlardı. 
Mütercimin el yazısı ile olan nüsha 23 defter halinde bizza 

kendisi tarafından Ragıp Paşa Kütüphanesi'ne vakfedilmiş olu~ 

1335 numarada kayıtlıdır (31). 
Sultan Mustafa III için yazılmış güzel bir nüshası da Topka 

pı Sarayı Kütüphanesi, Bağdat 342 numarada kayıtlıdır. 593 va 
rak yani 1186 sahifedir. Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiyr 
1015 numarada da güzel bir nüshası vardır. 

Kanunun son ve 5. cildi olan Akrabadin bu tercümede 3 
varak (560 b - 594 a) tutmaktadır. 

(30) Akıncı, Dr. Sırrı: «Kitab-ı Düstur-ü Vesim fi't Tıbb'il Cedi~i ve· 
Kadim» in incelenmesinden ortaya çıkan sonuçlar. Yenı Tıp Alem 

sayı 146, 1964. 
(31) Bursa'lı Tahir Efendi de (Osmanlı Müellifleri TII, 237) bu yazmQ 

dan bahsetmektedir. 
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Tokatlı Mustafa Efendi ayrıca bir kanun şerhini de 1175/ 
1761 de Türkçeye çevirmiştir ki İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tari
hi Enstitüsü Akil Muhtar Özden Kitaplığı'nda bir nüshası var
dır. Belki de bu deneme ona Kanunu çevirme cesaretini vermiş
tir. 

Kitab al-Nebat: Romalı meşhur hekim-eczacı P. Dioscori
des'in M. I. yüzyılda yazdığı Materia Medica eseri erkenden Sur
yanice, Arapça, Latince gibi dillere çevrilmişti. Bunlar gibi 
XVIII. yüzyılda Belgrad'da mütercimlik yapan ve aslen Belgrad'
lı olan Osman bin Abdurrahman da bu eserin XVI. yüzyılda P. 
A. Mattioli tarafından yapılan Latince tercümesini Türkçeye çe
virmiştir. 

Güzel bir nüshası Londra British Museum Kütüphanesi'nde 
OR. 11062 de, muahhar bir kopyası İstanbul Üniversitesi Kütüp
hanesi T. Y. 1221, noksan bir nüshası da Yugoslavya'da Saray
Bosna Hygienski Institut Kitaplığı'nda yazma 50/5 r.t. 12 nu
marada kayıtlı olan bu eserin önsözünden öğreniyoruz ki Müter
cim Mattioli'nin bu kitabını o sırada Belgrad muhafızı olan, 
Köprülü Hacı Ahmet Paşa (32) sayesinde elde etmiş ve onun 
tavsiyesiyle hemen tercümeye başlayarak 1184/ 1770 te bitirmiş
tir. Fakat araya Türk - Rus Harbi gibi önemli engeller girdigin
den eser çok sonra padişaha, Abdülhamit I (1774 - 1789) e su
nulmuştur. 

Eser dört kısma ayrılmış olup; 

ı. Kısım Büyük, küçük ağaçlarla çalı nev'inden bitkilerden 
2. Kısım Her zaman ekilen ve mutfaklarda kullanılan bit-

ki ve çiçeklerden 
3. Kısım Yabani bitkilerden 
4. Kısım Faydalı veya zararlı olan bitkiler (tıbbi bitkiler) 

den bahsetmektedir. 
Mütercim ayrıca Mattioli'nin yolunu tutarak başta (varak 

4 b - 12 b) bitkilerin alfabetik olarak isimlerini verdigi gibi bil' -
ahere (Vr. · 13 a - 60 a) da da bu bitkilerin tababetteki kullanılış
lar nı vermiştir. Yazar bu arada göz. diş, idrar yolları, bazı deri 

(32) Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa (1635 - 1676) dan başka bir Ahmet Paşa
dır. 1164/1751 - 1174/1760 yıllarında Belgrad Muhafızıdır. 1183/1769 
da Mısır Valisi iken ölmüştür. (Bak. Sicill-i Osmani, Yazma L 262, 
İstanbul Üniversite Kütüphanesi.) 
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afetleri ile kanserden hatta frengi, sıtma, kuduz ve benzeri bu
laşıcı ve salgın hastalıklardan söz etmektedir. 

Kitab-ı Marifet al-taktir: Gene Belgradlı Mütercim Osman 
bin Abdurrahman'ın yaptığı Türkçe bir çeviridir. 

Saray-Bosna Şarkiyat Enstitüsü Kütüphanesi Y. 608 numa
rada kayıtlı olan bu 518 sahifelik eserde mütercim diyor ki: 

«Evvela halkın istifadesi için Kitab al-Nebat'ı Türkçeye çe
virmiştim. Lakin o eserde drogların tabiatlerinden ve hassala
rından bahsedilmekle beraber yapraklarından, saplarından, kök
lerinden ve meyvalarından elde edilebilecek su, usare, zamk, tuz, 
ekstre ve ruhların ne şekilde çıkarılacağı yani taktir - damıtım 

usulünden bahedilmediğinden Avusturya'da pek meşhur olan 
Berkhardos isimli hekimin İlm-i Marifet-i Taktir adlı eserini bu
lunca Türkçeye çevirmeğe başladım. Eseri 3 kısma ayırdım: 

ı - Kimya ilmi, çeşitleri ve başlangıcı 
2 - Kimyevi işlemler ve taktir ve bunlardan hasıl olan tuz 

ve sairenin insana zarar ve faydaları 
3 - Bal ve şekerle tatlılandırma san'atı 

Ancak bil'ahere bazı dost ve hekim arkadaşlarım bu ilk ter
cümeden çok muhtasar diye şikayet ettiklerinden çeviriyi bir baş
ka eser halinde daha da genişlettim ve bu sefer adına Zamaım-i 
Kitab-ı Marifet al-Taktir dedim. 

XIX. YÜZYIL 

Mizan al-Edviye: XIX. yüzyılın değerli ilim adamlarından 
hekim-eczacı Şanizade Mehmet Ataullah Efendi (1771 - 1826) nin 
eseridir (33), (34). 

Şanizade pratik yapan bir hekim-eczacı olduğu kadar meş
hur bir tarihçi ve içli bir şairdi. Birçok şark ve garp dillerini bi
lirdi. 

Askeri kadılardan Mehmet Sadık Efendi'nin oğludur. Şani
zadelerin istanbul'da Ortaköy'deki yalısında doğmuştur. Klasik 

(33) Uzluk, Prof. Dr. F. Nafiz: Şanizade Mehmet Ataullah, 14 Mart 1951, 

Ankara. 
(34) Şehsuvaroğlu, Dr. Bedi N.: Hekim Şanizade Ataullah Efendi ve ~ o

dern Türk Tababeti, Ankara 1952. (Sağlık Dergisi Ağ. - Eylül sayı-

larından ayrı baskı.) 
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medrese öğreniminden sonra Halıcıoğlu'ndaki Mühendishane'
de ve Süleymaniye Tıbbiyesi'nde okuyarak hekim ve mühendis 
çıkmıştır. Ayrıca astronomiye de çalışmıştır. Bu arada Arapça, 
Farsça gibi şark dilleri kadar İtalyanca, Fransızca gibi garp dil
lerini hatta belki Rumca ve Latinceyi de öğrenmiştir. 

Medrese mezunu yani ilmiye sınıfından olmakla müderrislik, 
Eyüp Sultan Kadılığı, Mekke - Medine evkaf müfettişliği ve vak'
anüvislik yani devletin resmi tarihçiliğini yaptığı gibi hasta bak
mış ve çeşitli alanlarda birçok değerli eserler de yazmıştır. An
cak ilmi değeri ölçüsünde de kıskançlıklara uğradığı içindir ki 
çok Iayik olduğu hekimbaşılık mevkiine yükselememiştir. 

Nihayet 1241/ 1826 da yeniçeriliğin kaldırılması esnasında 

iftiraya ve Sultan Mahmut II. nin gazabına uğrayarak Tire'ye 
sürülmüş ve kısa bir süre sonra orada beyin kanaması sonucu 
ölmüştür. Tire'de gömülüdür. Kendisi Tıbbımızın garplılaşması 
alanında büyük emek sarfetmiş değerli bir insandır. 

Miyar al-Etibba veya Şdnizade Hamsesi denen 5 ciltlik eseri 
pek meşhurdur. Garp dillerinden çevrilen bu eserin, 1. cildi iç 
hastalıklarından, 2. cildi anatomi, 3. cildi ise fizyolojiden bahse
der. 

1820 de Matbaai Amire'de basılan bu 3 cilt memleketimizde 
yayınlanan ilk matbu Tıp eseridir. Miyar al-Etibba'nın 4. cildi 
olan şirürji eseri, Şanizade'njn ölümünden sonra 1244/1828 de 
Mısır'da Bulak Matbaasında Kanun al-Cerrahin ismiyle basıl

mıştır (35). 

Mizan al-Edviye ise Hamse'nin 5. ve son cildi olup el'an ba
sılamamıştır. 

İki bölümden ibaret olan bu farmakolojik eserin ilk kısmı 
basit droglardan bahseder. Orijinal müellif nüshası Ankara Tıp 
Tarihi Enstitüsü Kütüphanesi'ndedir. Türkiye'de Digital'den 
bahseden ilk eser bu yazmadır. 

Bu bölümün Arapça olan önsözünden öğreniyoruz ki ikinci 
bölüm mürekkep droglara aitti ve en sonda da bir Tıp lügati var
dı. Lakin bu ikinci bölüm halen kayıptır. 

Şanizade'nin bu eseri de diğer eserleri gibi açık ve sade bir 
Türkçe ile yazılmıştır. Bu yazmada her ilacın müessir ve kulla-

(35) Manisa Kütüphanesi, Çeşnigir 1061 No. da Teşrihat-ı Tıp, Şani

zade diye kayıtlıdır. 
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nılan kısmı, tesirleri, kullanma şekli, kullanma yeri, verilecek 
miktar ve benzeri bilgiler ayrı ayrı kaydedilmektedir. 

Phannacopee Militaire Ottomane (Pharmacopea Castrensis 
Ottomana): Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane - Askeri Tıbbiye Başöğ
retmeni Viyanalı Dr. C. A. Bernard (1808 - 1844) tarafından 
1844'de yazılmış, Fransızca ve Latince bir eserdir. Fakat alfabe
tik olarak sıralanan ilaç isimleri Türkçe, Fransızca, İtalyanca ve 
Latince olarak verilmiştir. Önsözden öğrendiğimize göre eser 
ordunun ve bilhassa askeri eczanelerin ihtiyaçlarına cevap ver
mek üzere yazılmıştır. Ancak o günlerdeki hekimlerimiz Fransız
ca ve Latinceyi pek bilmediklerinden ve reçetelerde daha fazla 
İtalyanca kullanıldığından, drog isimleri Latince ve Fransızca 
kadar İtalyanca ve Türkçe olarak da verilmiştir. Mesela: 

Mel rosarum (Lat.) - Miele rosato (İt.) - Miel rosat (Fr.) -
ve Gülbalı gibi. 
~14.! 

Eser umumiyetle 4 kısımdan ibarettir: 

1 - Alfabetik olarak basit droglar 
Bu kısımda droglar eczacılık bakımından olduğu kadar sis

tematik olarak da işlenmiş ve eczacılıkta kullanılan kısımlar be
lirtilmiştir. 

2 - Alfabetik olarak mürekkep droglar, 
Bu kısımda da ilaçların eczacılıktaki isimleri kadar kimye-

vi isimleri, hatta sinonimleri de verilmektedir. 
3 - Majistral formüller, 
4 - Esere eklenen üç levha : 

a) Drogların ı ons sudaki erime nisbeti, 
b) Özel ağır !ıklar, 
c) En lüzumlu reaktifler 

ve nihayet eserin sonuna iki liste daha ilave edilmiştir: 

I - Askeri birliklerin gene askeri ecza deposundan isteyebi
leceği yıllık ilaç listesi. 

Kolaylık olsun diye bu kısımda ağırlık ölçüsü olarak yalnız 
dirhem ve okka kullanılmıştır. 

II - Mahallen temin edilebilecek bazı tıbbi ihtiyaçlar. 
Bu eser memleketimizde yazılan ilk te'lif kodekstir. 

Düstur al-Edviye: Tıbbiye-i Mülkiye - sivil Tıbbiye, Fenn-i 
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İspençiyari, farmakoloji muallimi - profesörü Binbaşı Dr. Hüse
yin Sabri Bey'in 1866 Fransız kodeksini Türkçeye çevirerek hazır
ladığı bu eser 1291/1874 de basılmıştır. Bir nüshası İstanbul Tıp 
Fak. Tıp Tarihi Enstitüsü Kütüphanesi D. 344 te kayıtlıdır. 

Böylece Dr. Bernard'ın yazdığı kodeksin yerini alan bu ko
deks II. Meşrutiyete, 1908 e kadar müracaat kitabı olarak elde 
dolaşmıştır. 

Hüseyin Sabri Bey'in bu alanda yazdığı ikinci eser de 1287 / 
1870 de yayınlanan Fenn-i İspençiyari eseridir. 

Türk Kodeksi : İmparatorluk devrinde Dr. C. A. Bernard ve 
Dr. Hüseyin Bey'in eserleri istisna edilirse bu hususta atılmış 
esaslı bir adım yoktur. 

Daha doğrusu yarım asır sonra bizler el'an 1866 Fransız ko
deksini kullanırken, Fransızlar 1894 ve 1911 de olmak üzere bu 
kodeksi iki kere yenilemişlerdi. 

II. Meşrutiyetten sonra Cemiyet-i Tıbbiye-i Mülkiye, Osman
lı Eczacılar Cemiyeti 'ne bu hususta çalışmasını emretmiş ise de 
mütemadi harpler arasında bu çalışmalardan olumlu bir sonuç 
alınamadı. Ancak muvakkaten 1894 Fransız Kodeksinin kabulü 
kararlaştırıldı. 

Bil'ahare Eczacı .Ethem Pertev ve Hasan Rauf Beyler gibi 
müteşebbiserin gayretleri ve ittihad-ı Terakki Partisi'nin nüfuz
lu bir üyesi ve aynı zamanda Tıp Fakültesi Göz Kliniği Direktörü 
olan Es'at (Işık) Paşa'nın aracılığı ile 14 Eylül 1914 te bir Ko
deks Komisyonu kuruldu. Bu ilk komisyonun üyeleri şunlardır: 

Prof. Dr. Tevfik Vacit, Prof. Dr. Es'at Şerafeddin, Prof. Dr. 
Akif, Prof. Dr. R~fik, Dr. Kimyager Fehmi Rıza, Dr. Kimyager 
Cevat Tahsin, Meclis-i Ali-i Sıhhi Umumi Katibi Dr. Fahri, Har
biye Nezareti kimyagerlerinden Dr. Mustafa, Ecz. Kim. Ömer 
Şevket, Dr. Ziya, Ecz. Kim. Zanni, Ecz. Ethem Pertev, Hasan Ra
uf, Oton Cilacıyan ve Ekrem Beyler. Sonradan Eczacı Mektebi'n
den Prof. Oseb Celalyan, gümrüklerden Kimyager Dr. Mümtaz 
ve Celal Beyler de bu çalışmalara katıldılar. 

İki buçuk sene süren çalışmalarda evvela Fransız Kodeksi 
esas alındı ise de sonradan Almanlarla olan siyasi yakınlaşma 
sonucu ve Cevat Tahsin Bey'in teklifi ile Alman Kodeksi esas 
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alındı ve neticede bir eser hazırlanarak Sağlık Bakanlığı'na su
nuldu ise de basılmadan İspençiyari Şube arşivlerinde kaldı. 

Bunun sebebi belki de baştaki Fransız dozlariyle, sondaki 
Alman dozlarının ve alkol derecelerinin farklı oluşudur. 

Bu boşluğu doldurmak üzere Cumhuriyetten sonra 3.III.1926 
gün ve 767 sayı ile Türk Kodeksi Kan unu çıkarıldı. 

Buna göre «Türk Kodeksini hazırlamak üzere Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı'na bağlı olarak en fazla 15 kişilik bir ko
misyon toplanacak ve bu toplantı her 5 senede bir tekrarlanacak
tı.» Bu ikinci kodeks komisyonu üyeleri de şunlardı: 

Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Neş'et Ömer, Prof. Dr. Akil Muh
tar, Prof. Dr. Refik, Prof. Dr. Tevfik Salim Beylerle, Darbhane'
den Dr. Kimyager İbrahim Etem, Eczacı Mektebi'nden Prof. Dr. 
Kimyager Ziya, gümrükten Kimyager Ziya Beyler, Baytar Mekte
binden Kimyager Mehmet Halit Bey, İstanbul Eczacılarından 
Hasan Rauf ve Mustafa Nail Beyler. 

17.IV.1926 günü İstanbul'da Sahil Sıhhiye Umum Müdürlü
ğü binasında, Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha Şubesi Müdürü Dr. 
Asım Bey'in riyasetinde ilk toplantısını yapan bu komisyon baş
kanlığına Prof. Dr. Neş'et Ömer Bey seçildi ve sonradan Eczacı 
Fuad Mehmet ile Malik Zafir Beyler de komisyona katip olarak 
katıldılar. Böylece 17 Ocak 1929 a kadar muntazaman çalışan 
komisyon 1930 da basılan ilk Türk Kodeksini hazırladı. Sonra 
bunu 1940 48 ve 54 kodeksleri takip etti. 

' 
1954 ten sonra yeniden çalışmalara başlayan komisyon yen~ 

bir kodeks müsveddesi hazırlanmış ve basılmak üzere bakanlığa 
sunmuştur. 
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eliki veya Kimil al-Smaat-al-Tıbbiye tercümesinin baş kısmı 
(İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü Kitaplığı) 



Meliki veya Kimll al-Sınaat-al-Tıbbiye tercimesinia son kısmı 
(İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü Kitaplığı) 



-... 

Ahmetli, Tervih-al Ervah., sah. 9 
(Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan 1681) 
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Kanunu dilimize çeviren hekim 
Tokatı Mustafa (XVII. y.y.) 

Ayvansaray Tokludede Mezarlığı 
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Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye (Si
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ri - Eczacılık Müderris Muavini 
Hüseyin Sabri Bey'in 1287 /1870 de 
yazdığı Eczacılıkla ilgili eserin ka
pağı 
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Düstur al-Edviye'nin ilk sahifel 
Muallim Hüseyin Sabri Bey'in 1 
Kodeksinden yaptığı Türkçe çeviri 

(1874) 
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1926 
Kodeks Komisyonu 
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ANADOLU TÜRKLERİNDE ECZACILIK ÖGRETİl\Iİ 

İslam hastanelerinde asırlar boyunca müstakil birer eczane 
olduğunu ve bu resmi kuruluşlar dışında daha 754 yılında Bağ
dat'ta ilk özel eczanenin açıldığını evvelce görmüştük. Avrupa'da 
ise hekim ve eczacı ikiliğinin Alman İmparatoru ve Sicilya Kralı 
Frederik II. (1211 - 1250) nin bir emirnamesiyle 1240 da basladı
ğı malümdur. Buna rağmen şarkta olsun garpta olsun daha 
uzun asırlar, hatta yakın çağlara kadar hekim ve eczacının aynı 
kişide toplandığı ve eczanelerin yanında kökçü ve aktar gibi in
sanların da çalıştığını görüyoruz. Kısacası eczacılık öğretimi İs
lam dünyasında ve bu arada Anadolu Türklerinde ta XIX. yüz
yıla kadar hep usta çırak şeklinde devam etmiştir. 

XIII. asrın ilk yıllarından itibaren kurul ıağa başlayan A
nadolu sağlık tesislerinde Kayseri, Sıvas, Divriki, Konya, Çankı
rı, Akşehir, Kastamonu, Tokat, Erzurum, Erzincan, Mardin, A
masya gibi Selçuk hastanelerinde hep müstakil birer eczane ve 
hekim-eczacılar daha doğrusu eczacıbaşılar goruruz. Bunların 

emrinde de saydelan, aşşab, tabbah-ı eşribe, edviyegu gibi isim
lerle çalışan yardımcılar veya eczacı kalfaları bulunurdu. B ec
zacılar sağlık hizmetinde hekime yardımcı oldukları kadar usta 
çırak şeklindeki öğretime de devam etmişlerdir. 

1308 de Anadolu Selçuk Devletinin tarihe karışmasından Os
manoğullarının Anadolu'da yeniden birlik kurmasına kadar tees
süs eden Anadolu feodal beyliklerinde olduğu gibi Osmanlı dev
letinde de Selçuklular her bakımdan örnek olmuşlardır. Bu se
beple Osmanlı sağlık tesisleri Selçuk hastanelerinin bir devamı
dır. Hatta vakfiyeleri Osmanlı kadılarınca da onaylandığından 

Selçuklu hastaneleri Osmanlılar devrinde de eskiden olduğu gibi 
halk hizmetine açık tutulmuştur; ve bütün bu hastanelerde bü
yüklüğüne göre bir veya birkaç hekim-eczacı ve yardımcıları ça
lışmakta, onlar da tıpkı hekim ve cerrahlar gibi hekimbaş~nın 

emrinde bulunmaktaydılar. Böylece daha uzun asırlar Anadolu'-
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da bir taraftan hekim eczacı birliği yaşamış diğer taraftan da 
hatanelerimizin kadrolarında müstakil eczaneler yer almıştır ve 
usta-çırak şeklindeki eczacılık öğretimi devam etmiştir. 

Modern Tıbbiyemizde Askeri Eczacı Sımjı: Bu usta çırak 
şeklindeki öğretim memleketimizde ta XIX. asrın ortalarına ka
dar devam etmiştir. İlk olarak 1839 da Galatasaray'daki Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şahane yani Askeri Tıbbiyenin modernleştirilmesi es
nasındadır ki Dr. C. A. Bernard (1808 - 1844) -ın eliyle bir askeri 
eczacılık sınıfı yani Tıbbiyeye bağlı bir Askeri Eczacı Okulu da 
kurulmuş ve aynı sene öğretime açılmıştır. Demek ki memleketi
mizde modern eczacılık öğretiminin tarihi 1839 yılında başlar. 

Derslerin Türkçe olarak okutulduğu bu sınıfta öğretim sü
resi 3 yıldı. Bu müddet zarfında Hesap - Matematik, Hikmet - Fi
zik, Kimya, Nebatat - Botanik, Fenn-i Saydelani - Eczacılık ve 
Tıp Müfredatı - Matiyer Medikal gibi dersler okutulduğu gibi 
eczanelerde pratik de yaptırılırdı. Nebatat ve Matiyer Medikal'e 
verilen önem dolayısiyledir ki mektepte ayrıca bir de Botanik 
bahçesi kurulmuştu. 

Bu derslere yardımcı olarak 1844 de Dr. Bernard tarafından 
yazılan ve ilk kodeksimiz olan «Pharmacopee Militaire Ottoman» -
«Osmanlı Askeri Farmakopesi» her ne kadar Fransızca ve Latin
ce olarak yazılmış ve drogların İtalyanca ve Türkçe karşılıkları 
da verilmiş ise de Galatasaray Tıbbiyesinde reçeteler La.tince o
larak yazdırılırdı. Halbuki Tıbbiyenin modernize edildiği yıl olan 
1827 yılındanberi yurdumuzda reçete dili İtalyanca idi. 

Mamafih bu ilk yıllarda öğretim programı reçeteyi sökecek 
kadar Fransızca, Fizik, Kimya, Nebatat, Ahlak ve Din dersleri 
gibi pek basit konulara inhisar ediyordu. Ancak 1840 da okulda 
bir kimya laboratuvarı - kemikahane kurulması ve Fransa'dan 
meşhur kimyager Berthollet'nin öğrencilerinden kimyager A. 
Kalya - Calleja (1806 - 1893) nın daveti ile bu dersler biraz da
ha ciddiyet kazanmıştır. Çünkü Kalya Efendi bilhassa eczacı sı

nıfı derslerinin ıslahı için davet edilın!şti ve kendisi 1840 - 1886 
yılları arasında yarım asra yakın bir müddet okula hizmet et
miştir. 

O günlerde Müslüman - Türk çocuklarının Tababet kadar 
Eczacılık sınıflarına da devamları oldukça zordu. Zira hekimler 
için yabancı dil, eczacılar için de eczane pratiği büyük bir baraj 
teşkil ediyordu. 
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Çünkü Marka Paşa ders nazırı olunca eczacı namzetlerinin 
öğrenime başlamadan önce 3 sene müddetle eczanelerde pratik 
yapmalarını şart koşmuştu. Bu husus 23 Recep 1277/ 1861 tarih
li ve Beledz İspençiyarlık san'atının icrasına dair nizamname 
denen tüzüğün üç maddesine de işlenmişti: 

«Madde 30 - Her kim ki beledi ispençiyarlık şakirdi olmak 
murad ederse Mektebi Tıbbiye-i Şahane'ye gelüp ve ceride-i mah
susuna kayıt ve tahrir olunup yedine tahrir olunduğunu müş'ir 
bir kabulname verilecektir. 

Madde 31 - Bir eczacı şakirdi usta olabilmek için laakal 6 
sene bir yahut bir kaç mezun eczacının dükkanlarında şakirtlik 
edecektir ve bu şakirtlik müddeti olan 6 sene, 3 sene itibariyle 
iki dereceye münkasım olup derece-i saniye müddetinde yani şa
kirtliğin 4. cü senesinden bed'ile Fransızca ve ilm-i hesap üze
rine şayanı kabul bir imtihan verecek ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şa
hane'de eczacılık derslerini talim edecektir. 

Madde 32 - Bir şakirt müddeti olan 6 seneyi ikmal eyledik
te eczacı ustalığı diploması almak için imtihana kabul olunacak
tır, ve kabule şayan imtihan verdikte yedine Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şahane'den eczacı ustalığı diploması verilecektir.» 

Burada Fransızca Maitre kelimesi karşılığı kullanılan usta 
yerine bugün biz üstad kelimesini kullanıyoruz. 

Bu maksatla okulda açılan çırak defterine kayıt olunan ço
cuk 3 yıl sonra herhangi bir eczaneden gerekli belgeyi getirince 
hemen Askeri Tıbbiye Eczacı sınıfına alınıyordu. Ancak o çağ
larda eczacılık da esnaflıktan madut olduğundan Türkler bu 
mesleğe pek itibar etmiyorlar; hele çocuklarının o günlerde ek
seriyetle hıristiyan olan eczacılar yanında çıraklık etmesine hiç 
razı olmuyorlardı. Bu maniayı aşan ilk Müslüman-Türk çocu
ğu Eczacı Ethem Pertev Beydir. Filhakika 1307 / 1889 da amca
sı Askeri Tıbbiye öğretmenlerinden Nafiz Paşa'nın yardımı ile 
okulun eczanesine çırak olarak girmişti. Böylece Başeczacı Bin
başı İdris Bey ile Ecz. Yzb. Lamba ve Üstteğmen Hristo Efendi
lerden devam sertifikası aldıktan sonra pratik imtihanını ver
miş ve l309/1891 yılında Askeri Tıbbiye birinci sınıfına Harici 
yani eczacı olarak kayıt edilmiştir. 

Sivil Eczacı Sınıfı: Bil'ahare 1 Mart 1283/ 1867 de yine Mek
teb-i Tıbbiye-i Şahane (Askeri Tıbbiye) nin bir köşesinde kuru-
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lan Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye (Sivil Tıbbiye) nin bir parçası da 
bir Sivil Ecza,cılık Sınıfı veya okulu'dur. Galatasaray Tıbbiyesinin 
1849 da yanması ve ondan sonra sık sık yer değiştirmesi dolayı
siyle askeri Tıp ve Eczacı sınıflarının kayıtları kaybolmuş ise de 
sivil okulun kayıtları mevcuttur. Bunlara göre, bu okulda 
dahi öğretim üç yıl olup ilk sivil eczacı 1870 de kayıt 1872 de me
zun olmuştur. 1318/1902 de çıkan Maarif Salnamesinde Sivil Tıb
biyemizin ve bu arada eczacı sınıfının mezunları da başlangıçtan 
o yıla kadar ayrı ayrı verilmiştir. Buradan mezun olan sivil ec
zacılar beledi hizmetlerde çalıştıkları kadar askerler gibi orduda 
ve askeri hastanelerde de eczacılık yaparlar ve askeri rütbeler 
alırlardı. İşte belediye eczanelerinde çalışacak bu sivil öğrencile
rin 1870 te okula kayıt olmaları üzerinedir ki 3 C. evvel 1288/1871 
de çıkan İdare-i Umumiye-i Tıbbiye Nizamnamesi'nin 3. faslı da 
gene eczacılara hasredilmişti. 

Bu okulun öğretim programı ilk zamanlarda şöyle idi: 

1. Sınıf - Kimyayı gayriuzvi - Anorganik Kimya 
Hikmet-i tabiiyye - Fizik 
İlmü'l arz ve'lmeadin - Jeoloji 
Ceza kanunu 
Ahlak 
Akaid-i diniyye - Din dersleri 

II. Sınıf - Kimyayı uzvi - Organik kimya 
Nebatat - Botanik 

III. Sınıf - Kimyayı tahlili - Analitik kimya 
Hayvanat - Zooloji 
Müfredatı Tıp - Matiyer Medikal 

Mamafih 1867 de Sivil, 1870 de de Askeri Tıbbiye'de dersle
rin Türkçeleşmesi üzerine Tıp öğretimi kolaylaşmış ve herkes dok
torluğa heves etmişti. O kadar ki eczacı sınıfı mezunları bile ye
n.iden tıbbiye'ye devamla hekim diploması almağa baslamışlar
dı. Bu yüzden zamanla orduda cerrah gibi eczacı da azalmıştı. 
1293 1876 - 77 Harbi bu ihtiyacı daha da arttırmıştı. Bu sebeple 
9.V.1876 da çıkan bir nizamname ile askeri hastanelerde pratik 
eczacı yetiştirilmesi kararlastırılmıs ve 1286 1869 danberi hekim
ler için bir staj yeri Askeri Ameliyatı Tıbbiye Mektebi olarak kul
lanılan Haydarpaşa Askeri Hastanesinde genç ve kabiliyetli ne-
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ferler 3 sene okutularak cerrah ve eczacı da yetiştirilmiştir ve 
bu öğretim 1896 yılma kadar devam etmiştir. 

Fakat zamanla gene askeri eczacı sınıfı takviye edilmiş, Tıbbi
ye İdadisine eczacı sınıfı için yeniden talebe kaydına başlanmıştır. 
Filhakika 1890 da Mekatib-i Askeriye Nazırı ve Tophane Müşiri 
Zeki Paşa'nın emrile Eyüp'te Eczacı ve Baytar Rüştiyesi namile 
bir askeri ortaokul açıldı ve diğer rüştiyelerin seçkin talebesi bu
raya alındı. Buradan mezun olanlar Çengelköyü'ndeki Askeri 
Tıbbiye İdadisi'ne, liseye devam ederek gene Askeri Tıbbiye Ec
zacılık sınıfına atladılar. Böylece orta ve lise öğreniminden son
ra yaptıkları 3 senelik bir yüksek öğrenimle Mülazım-ı evvel üs
te.ğmen) rütbeile ve eczacı olarak mezun oldular ki bu arada 
Mustafa Hakkı Nalçacı, Mustafa Nevzat Pısak ve İsmail Hakkı 
Yeşilyurt gibi ünlü eczacılar yetiştiler. 

Bu sırada programlarda yapılan değişiklik ile öğretimin 
takviyesine de gayret olunmuştur. Filhakika II. Meşrutiyete çok 
yakın yıllarda okulun programının şöylece değiştirildiğini görü
yoruz: 

I. Sene - Kimyayı gayrıuzvi - Anorganik kimya 
Hikmet-i tabiiyye - Fizik 
İlmü'l-arz ve'l-meadin - Jeolo;i 
İspençiyari tatbikat - Eczanelerde pratik 

II. Sene - Nebatat - Botanik 
Hayvanat - Zooloji 
Kimyayı uzvi - Organik kimya 
Fenn-i İspençiyari - Galenik farmasi 
İspençiyari tatbikat - Eczanelerde pratik 

III. Sene - Müfredat-ı Tıp - Matiyer Medikal 
Kimyayı Tahlili ve Hurdebin Tatbikatı - Analitik 
kimya ve mikroskop çalışmaları 
Ecza muayene ve tahlili ve mebhas-ı sümum -
Toksikoloji 

Bakteriyoloji-i ispençiyari ve usul-ü ta'kim-i ed
viye - MikrobiyolOJi 
ispençiyari tatbikat - Eczanelerde pratik 

Görülüyor ki II. Meşrutiyet'in ilanına kadar okulun prog
ramları _ı:ek basitti. Bu arada memlekette sağlık personeline du-
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yulan ihtiyaca cevap vermek üzere Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye 
gibi yine Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane yani Askeri Tıbbiyeye bağ
lı olarak 1903 yılında kurulan (Şam Mekteb-i Tıbbiyye-i Mülkiye
si) nde de yeni bir Sivil Eczacılık Sınıfının, okulunun açıldığını 
görüyoruz. Şam Tıbbiyesinden mezun olan hekimler gibi bu ec
zacıların da mezuniyet imtihanları İstanbul'dan gönderilen mü
meyyizler huzurunda yapılmakta ve diplomaları da İstanbul'da 
Askeri Tıbbiyece tanzim edilmekteydi. . Beyrut'taki Fransız ve 
Amerikan tıbbiyelerinin eczacılık sınıfından mezun olanlara da 
diplomaları Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye'ce verilirdi. Ayrıca As
keri Hastanelerde ve bilhassa Haydarpaşa'da yetişen ve Haydari 
denen pratik eczacıların da zaman zaman Mekteb-i Tıbbiye'de 
imtihana tabi tutularak kendilerine bu okuldan diploma verildi
ğini kayıtlardan öğreniyoruz. 

Türkiye'de İlk Müstakil Eczacı Okulu: Eczacılık sınıfının 
tıbbiyenin bir köşesinden kurtularak müstakil bir binada kısmen 
bağımsız bir okul haline gelmesi ancak II. Meşrutiyetten sonra 
mümkün olmuştur. Bu hususta Operatör Cemil Paşanın büyük 
hizmetleri geçmiştir. Filhakika kendisi 1951 yılında neşrettiği 80 
Yıllık Hatıralarım isimli eserinde (Kadırga Eczacı ve Dişçi Mek
tebleri) ile (Doğum evi) nin kuruluşunu şöyle anlatmaktadır: 

«İkinci Meşrutiyetin ilanı günü 24 Temmuz'da Tıbbiye-i Şa
hane'nin bütün muallim ve muavinleri mektepte toplandık. Oku
lun ıslahı ve noksanlarının sür'atle tamamlanması için Harbiye 
Nezaretine tezkereler yazdık. Sultan Hamid, Mekteb-i Tıbbiye-i 
Askeriyeyi sıkı bir disiplin altında bulundurmak için, 1308/1891 
de bizi de diğer askeri okullar gibi Mekatib-i Askeriye ve Topha
ne Müşiri Zeki Paşa'nın idaresine vermişti. Mekteb-i Tıbbiye-i 
Askeriye Nazırlığına da bir doktor yerine, ilk defa bahriye üme
rasından Ferik Hüseyin Hüsnü Paşa'yı tayin etmişti. İlk işimiz 
onu atlatmak oldu. Nazır Paşa'ya mektebe gelmemesi için haber 
yolladık. İyi yürekli bir insan olan Hüsnü Paşa, mektebin sem-

. tine bile uğramadı. Onun yerine teşrih muallimi Mazhar Paşa'
yı nazır seçtik. Derhal arzolunup iradesi çıkarılmak üzere key
fiyeti Harb:ye Nezaretine bildirdik. 29 Temmuzda müsbet cevap 
geldi. 

Harbiye Nezareti mektebin ıslah, tanzim ve levazımının ik
mali mes'elesini de bize bırakmıştı. Bir gün öğleden sonra bü
tün muallimler büyük salonda toplandık. Kuleli'deki Mekteb-i 
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Tıbbiye-i Askeriye İdadisini lüzumsuz gördüğümüzden lağvettik. 
Hatta bir çok münakaşalar neticesinde İstanbul'da (sivil ve as
ker) iki tıbbiye mektebine lüzum olmadığına, bunları bir yerde 
toplamağa, yeniden bir muallim kadrosu yapmağa ve muntazam 
bir bütçe tanzimine karar verdik. 

Daha evvel (Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye) fakülte ünvanını 
almış olduğundan tıbbiyeler Tıbbiye-i Şahane binasında birleş
tikten sonra Haydarpaşa Tıp Fakültesi ismini aldılar. 

Bundan sonra Kadırga'da boş kalan eski Mekteb-i Tıbbiye-i 
Mülkiye binasını baştan aşağı tamir ettirerek üst katını eczacı
lara, alt katını da dişçilere tahsis ettik. İşte (Eczacı ve Dişçi 
Mektebleri) böylece kurulmuş oldu. Bundan başka mektebin ha
rab barakalarını, hastane pavyonlarını da Besim Ömer Paşa'nın 
himmeti ile tamir ettirerek o zamana kadar tıbbiyede nazari o
larak yetiştirilen ebeler için bir anfi ve doğumevi yaptırdım. Bu
nu da (Ebeler Mektebi) haline soktum ve her üç mektebin ba
şına da Tıbbiye-i Mülkiye hocalığından kadro harici kalan Dr. 
Mustafa Münif Paşa'yı getirdik.» 

Esasen asker ve sivil eczacılar 1307 /1890 yılındanberi Kadır
ga'daki Tıbbiye-i Mülkiye'de birlikte okumakta :diler. 

Zira Sirkeci - Demirkapı'daki Askeri Tıbbiye binasının Top
kap1 Sarayına çok yakın olmasını bazı siyasi endişelerle hoşgör
meyen Sultan Abdülhamid II. 1890 da eczacı sınıfını Kad1rga'ya 
sürdüğü gibi 1892 de de doktorlar için Haydarpaşa'daki okulun 
temelini atmıstı. 

Böylece 6~ Ekim 1909 da Kadırga'daki Menemenli Mustafa 
Paşa'nın ahşap konağına yerleşen Eczacı Mektebi ta 1925 eylü
lüne kadar bu binada kalmıştır ve Paris Eczacılık Okulu'nun 
programlarını aynen uygulamıştır. Lakin harp sebebiyle 1915 -
1923 senelerinde tıbbiye gibi eczacıya da müracaat azaldığından 
liselerin 9, ıo cu sınıf öğrencileri hatta orta okul mezunları dahi 
imtihanla okula alındı. Ancak 1924 dedir ki yeniden liseyi bitir
miş olmak mecburiyeti kondu; ve bu arada 1922 den itibaren 
kızlar da okula alınmağa başlandı. 

Ekim 1921 - 1925 yıllarında Eczacı Mektebi öğretim kadrosu 
şöyle idi: 

Server Hilmi Bey 
Şer af ettin Bey 
Hoseb Celalyan Ef. 

Müfredatı Tıp muallimi 
Nebatat muallimi 
Kimyayı gayrı uzvi muallimi 
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Server Kamil Bey 

Ahmet Vefik Bey 
Mustafa Nevzat Bey 
Ziya Bey (Ülken) 
Ömer Reşad Bey 
Hulüsi Raşid Bey 
Akif Bey 

Ömer Şevket Bey 

Bakteriyoloji ve hıfzıssıhha mual
limi 
Kimyayı İspençiyari muallimi 
Fenni İspençiyari muallimi 
Kimyayı uzvi muallimi 
Hikmeti tabiiye muallimi 
İlmi hayvanat muallimi 
Farmakognozi ve mebhasülsümüm 
muallimi 
Kimyayı tahlili muallimi 

1926 da programa Hidroloji ve Hayati Kimya ilave edilmek
le Ecz. Hosep Celalyan ve Müderris Kimyager Hadi Faik (Saçlı) 

bu derslerin öğretimine memur edilmişlerdir. 
1925 te Bayezid Umumi Kütüphanesinin yanındaki eski jan

darma binasının üst katına yani Bayezid Külliyesinin bir parça
sına taşınan okul 1959 da da eskiden Sadrazam Fuat Paşa'nın 
konağı ve sonra Maliye Nezareti, İstanbul Erkek Lisesi ve Aske
ri Tıbbiye olan bugünkü fakülte binasına taşınmıştır. 

1933 Üniversite reformunda Fen Fakültesine bağlanan Ec
zacı Okulu, 1944 te rektörlüğün yerinde bir kararı ile yeniden 
Tıp Fakültesine bağlanmıştır. 

Böylece 1933 ten itibaren Eczacı okulu talebesi de Dişçi ve 
Tıp Fakültesi öğrencilerile birlikte P. C. N. (F. K. B.) de umumi 
Kimya, Fizik ve Botanik dersleri okuyacaklar ve Tıp Fakültesinde 
de Bakteriyoloji, Farmakoloji, Hijyen derslerini göreceklerdi. 
Ayrıca Mektep Talimatnamesine şöyle bir madde konmuştu: 

«Her talebe stajını okula girmeden evvel altı ay müddetle 
bir eczanede bulunmak, tahsil devresi esnasında haftada bir gün 
ve tatil aylarında ikişer buçuk ay eczanelere devam etmek, tahsi
lini bitirdikten sonra da yine bir eczanede dört ay bilfiil çalış
mak suretiyle 24 ay yapmağa mecburdur.» 

1938 de öğretim süresi 4 seneye çıkarılan okulun öğretim 

. programı o günlerde şöyle idi: 

I. Sene 1 - Fizik 
2 - Kimya (Organik - Anorganik) 
3 - Botanik 
4 - Analitik Kimya 
5 - Biyoloji 
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II. Sene 1 - Mikrobiyoloji 
2 - Farmasötik Kimya 
3 - Farmasötik Botanik 
4 - Fizyoloji 
5 - Deontoloji 
6 - Defter Tutma Usulü 
7 - Hijiyen 
8 - Biyolojik Kimya 
9 - Galenik Farmasi 

III. Sene 1 - Galenik Farmasi ve Tıp Müfredatı 
2 - Sağlık Bilgisi - İlk Sıhhi Yardım 
3 - Farmakognozi 
4 - Farmasötik Kimya 
5 - Farmakodinami 

IV. Sene 1 - Galenik Farmasi 
2 - Tıp ve Eczacılık Tarihi ve Deontolojisi 
3 - Defter Tutma Usulü 
4 - Toksikoloji ve Harp Gazları 
5 ~ Biyolojik Kimya 
6 - Gıdai Kimya 
7 - Farmasötik Kimya 

İstanbul Eczacılık Fakültesi : 4 Şubat 1961 tarihinde İstan
bul Tıp Fakültesi Profesörler Kumlu'nun Eczacı Okulu'nun Fa
külte haline getirilmesi yolunda aldığı karar her ne kadar 16 Ka
sım 1961 de senatoca, 15 Oçak 1962 de de Milli Eğitim Bakanlı
ğınca onaylanarak kesin bir' hale gelmişse de bir çok formalitele
rin ikmali ile okulun fakülte olarak çalışmağa başlaması ancak 
4 Kasım 1963 günü mümkün olabilmiştir. 

O tarihteki ders programı ise şöyle idi: 

I. Sene ı - Fizik 
2 - Kimya (Organik - Anorganik) 
3 - Botanik 
4 - Analitik Kimya 
5 - Bitki Anatomisi 

II. Sene 1 - Mikrobiyoloji 
2 - Anorganik Farmasötik Kimya 
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3 - Analitik Kimya 
4 - Farmasötik Botanik 
5 - Hijiyen 
6 - Biyokimya 

7 - Eczanelerde Pratik 

III. Sene ı - Galenik Preparatlar ve Miktar Tayini 
2 - İlk Tıbbi Yardım 
3 - Tıp ve Eczacılık Tarihi ve Deontolojisi 
4 - Farmakognozi 
5 - Toksikoloji 
6 - Organik Farmasötik Kimya 
7 - Defter Tutma Usulü 
8 - Farmakoloji 

Eczanelerde Pratik (Hastane Eczanelerinde) 

IV. Sene 1 - Galenik Farmasi 
2 - Organik Farmasötik Kimya 
3 - Farmakognozi 
4 - Türk Devrim Tarihi 
5 - Gıdai Kimya 

Eczanelerde Pratik 

Okulun fakülte haline getirilmesi yolunda Türk Farmako
loglar Birliği'nin seneler önce, daha 1931 de, Büyük Millet Mec
lisi nezdinde yaptığı teşebbüs muvaffak olamadığı halde bu son 
teşebbüs muvaffak olmuştur. 

Kurulurken dört müstakil kürsüsü olan Eczacılık Fakülte
si'nde gene 1964 de Analitik Kimyadan ayrılan Toksikoloji ve 
Farmakognoziden ayrılan Farmasötik Botanik de müstakil bi
rer kürsü olunca, kürsü sayısı altıya yükselmiştir. O tarihte bu 
kürsülerdeki öğretim üyeleri şunlardır: 

1 - Analitik Kimya Kürsüsü 
Kürsü Profesörü 
Öğretim Üyesi 

2 - Farmakognozi Kürsüsü 
Kürsü Profesörü 
Öğretim Üyeleri 

Prof. Dr. Rasim Tul us 
Doç. Dr. Ayhan Ulubelen 

Prof. Dr. Sarım Çelebioğlu 
Prof. Dr. Turhan Baytop 
Doç. Dr. Mekin Tanker 
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3 - Farmasötik Botanik Kürsüsü 
Kürsü Profesörü Prof. Dr. Asuman Baytop 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nevin Tanker 

4 - Farmasötik Kimya Kürsüsü 
Kürsü Profesörü Prof. Dr. Hayriye Amal 
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Semiha Tulus 

Doç. Dr. Nedime Ergenç 

5 - Galenik Farmasi Kürsüsü 
Kürsü Yönetimine 
Memur 

6 - Toksikoloji Kürsüsü 
Kürsü Yönetimine 
Memur 

Doç. Dr. Kasım Cemal Güven 

Doç. Dr. Hayri Sözen 

Ancak o tarihte fakültenin teşkilat kanununun çıkmamış 

olması sebebile kürsülere bağlı olmayarak ayrıca aşağıdaki ders
ler de ekseriyetle diğer fakülteler profesörleri tarafından veril
mekte idi: 

Biokimya 

Eczacılık Mevzuatı 

Eczacılık Tarihi 
ve Deontolojisi 
Farmakoloji 

Fizyoloji 

Gıda Kimyası 

Hijyen 

İlk Tıbbi Yardım 

İnsan Anatomisi 

Mesleki Latince 

Doç. Dr. Şevket Tekman 
(Tıp Fakültesi) 

Doç. Dr. Kasım Cemal Güven 
(Eczacılık Fakültesi) 
Prof. Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu 
(Tıp Fakültesi) 

Prof. Dr. Ala.ettin Akçasu 
(Tıp Fakültesi) 

Doç. Dr. Nurhan Gökhan 
(Tıp Fakültesi) 

Doç. Dr. Hayri Sözen 
(Eczacılık Fakültesi) 
Prof. Dr. Sıtkı Velicangil 
(Tıp Fakültesi) 

Prof. Dr. Derviş Manizade 
(Tıp Fakültesi) 

Prof. Dr. Fazıl N oyan 
(Tıp Fakültesi) 
Dr. Heinrich H. Brunner 
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Mikrobiyoloji Prof. Dr. Enver Tali Çetin 
(Tıp Fakültesi) 

Zooloji Prof. Dr. Atıf Şengün 
(Fen Fakültesi) 

İ. Ü. Eczacılık Fakültesi'nin Ağustos 1968'de yürürlüğe gi
ren yönetmeliğinde müstakil kürsülerin sayısı 10 a yükselmiştir 
ki bu kürsülerin adları ve öğretim üyeleri şunlardır: 

1 - Analitik ve Genel Kimya Kürsüsü 
Kürsü Profesörü Prof. Dr. Rasim Tul us 
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ayhan Ulu belen 

Doç. Dr. Sedat imre 

2 - Biyokimya Kürsüsü 
Kürsü Profesörü 
Öğretim Üyesi 

3 - Farmakognozi Kürsüsü 
Kürsü Profesörü 
Öğretim Üyeleri 

4 - Farmakoloji Kürsüsü 
Kürsü Yönetimine 

Prof. Dr. Şevket Tekman 
Prof. Dr. Nevzat Öne ... :: 

Prof. Dr. Sarım Çelebioğlu 
Prof. Dr. Turhan Baytop 
Doç. Dr. Bayhan Çubukçu 

Memur Doç. Dr. Gültekin Sunam 

5 - Farmasötik Kimya Kürsüsü 
Kürsü Profesörü Prof. Dr. Hayriye Amal 
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Semiha Tulus 

Doç. Dr. Nedime Ergenç 
Doç. Dr. Esin Gürsu 

6 - Farmasötik Botanik Kürsüsü 
Kürsü Profesörü Prof. Dr. Asuman Baytop 

7 - Galenik Farmasi Kürsüsü 
Kürsü Profesörü 
Öğretim Üyesi 

B - Gıda Kimyası Kürsüsü 
Kürsü Yönetimine 
Memur 

9 - Mikrobiyoloji Kürsüsü 
Kürsü Yönetimine 
Memur 

Prof. Dr. Kasım Cemal Güven 
Doç. Dr. Şükran Geçgil 

Prof. Dr. Nevzat Öner 

Prof. Dr. Enver T. Çetin 
(Tıp Fakültesi) 
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10- Toksikoloji Kürsüsü 
Kürsü Yönetimine 
Memur : Prof. Dr. Ayhan Ulu belen 
Öğretim Görevlisi : Zeliha İmre 

Aşağıdaki dersler ise el'an ekseriyetle diğer fakülteler prof e
sörleri tarafından verilirler ve kürsülere bağlı değildirler : 

Eczacılık Mevzuatı Prof. Dr. Kasım C. Güven 

Eczacılık Tarihi 
ve Deontolojisi 
Fizyoloji 

Hijiyen 

İlk Tıbbi Yardım 

İnsan Anatomisi 

Mesleki Latince 
Zooloji 

Matematik 

Denel Fizik 

Genel Botanik 

(Eczacılık Fakültesi) 
Prof. Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu 
(İstanbul Tıp Fakültesi) 
Prof. Dr. Füruzan Emiroğlu 
(İstanbul Tıp Fakültesi) 
Prof. Dr. Sıtkı Velicangil 
(İstanbul Tıp Fakültes·) 
Prof. Dr. Derviş Man ·zade 
(Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) 
Doç. Dr. Abdullah Altuniç 
(İstanbul Tıp Fakültesi) 
Dr. Heinrich H. Brunner 
Prof. Dr. Atıf Şengün 
(Fen Fakültesi) 
Doç. Dr. Halil Yüksel 
(Fen Fakültesi) 
Prof. Dr. Cavit Ener 
(Fen Fakültesi) 
Prof. Dr. Sara Akdik 
(Fen Fakültesi) 

İstanbul üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin bugünkü ders 

programı ise şöyledir : 

A - BİRİNCİ DEVRE 
Haftada Ders Saati 

Sömestre Adedi I il 

Analitik Kimya I 2 2 2 

Denel Fizik 2 4 4 

Genel Botanik 2 2 2 

Genel Kimya 2 4 4 

Matematik 1 2 

Zooloji 1 2 
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Bu derslerin asgari pratik süreleri Analitik Kimya I. 120, 
Denel Fizik 60, Genel Botanik 60, Matematik 24 saat olmak üzere 
kürsülerince programlanır. 

B - İKİNCİ DEVRE 
Haftada Ders Saati 

Sömestre Adedi 111 IV 

Analitik Kimya II 
Farmasötik Botanik 
Farmasötik Kimya I 
Fizyoloji 
Mesleki Latince 
İnsan Anatomisi 

2 
2 
2 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 

Bu derslerin asgari pratik süreleri Analitik Kimya II. 160, 
Farmasötik Botanik 60, olmak üzere kürsülerince ayarlanır. 

C -ÜÇÜNCÜ DEVRE 

Sömestre Haftada Ders Saati 
Adedi v VI VII VIII 

Biyokimya 2 2 1 
Eczacılık Mevzuatı 1 1 
Eczacılık Tarihi ve 
Deontolojisi 1 2 
Farmakognoti I 2 2 2 
Farmakognozi II 2 2 2 
Farmakoloji 2 3 4 
Farmasötik . Kimya II 4 2 2 2 2 
Galenik Farmasi 4 2 2 2 2 

Gıda Kimyası 1 2 
Hijyen 1 2 

Mikrobiyoloji 2 2 2 

Tıbbi İlk Yardım 1 2 

Toksikoloji 1 2 

Bu derslerin asgari pratik süreleri ise Biyokimya 36, Farma
kognozi I. 60, Farmakognoti II. 60, Farmasötik Kimya II. 160, 
Galenik Farmasi 160, Gıda Kimyası 36, Mikrobiyoloji 36, Tok
sikoloji 36 saat olmak üzere, kürsülerince programlanır. 
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Kadırga'daki ilk Eczacı ve Dişçi Okulları 

1925 
Bayezld'dekl eski Ecucı ektebl 
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İlk Müslüman-Türk Eczacılarından Süreyya Bey'in 
1887 de aldığı Eczacılık Diploması 

(İstanbul Eczacılık Fakültesi Müzesİ) 





ECZACI OKULU MÜDÜRLERİ : 

1 - Dr. Mustafa Münif Paşa - Koca Olçum (1857 - 1937) : 

Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye (Sivil Tıbbiye) muallimlerinden 
olup II. Meşrutiyetten sonra sivil ve askeri tıbbiyeler fakülte 
ismiyle birleştirilirken kadro harici kalmış ve yeniden açılan Ec
zacı ve Dişçi Okullarına müdür olarak atanmıştır. Böylece 1909 
dan 1916 ya kadar bu görevde bulunmuştur. Bil'ahare yerine Ay
dın Maarif Müdürü Namık Bey'in tayinine ait Maarif-i Umumi
ye Nazırı A. Şükrü imzalı ve 18/1/1332 yani 1916 tarihli bir emir 
varsa da vazifeye başladığına dair herhangi bir kayda rastlan
mamıştır. 

2 - Dr. Mazhar Hüsnü Bey (? - ? ) : 

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Askeri Tıp Okulu) ilmülarz (J e
oloji) muallimi olup 1916 - 20 senelerinde Eczacı Okulu Müdürlü
ğü'nde bulunmuştur. Kendisinin azli üzerine müdürlük bir müd
det vekaleten idare edilmiştir . 

.1 - Dr. Server Hilmi Bey - Büyükaksoy (1868 - 1930): 

Tıbbiye-i Mülkiye ve Eczacı Mektepleri Fenn-i Tedavi (Far
makoloji) muallimidir. 15.VI.1922 den vefat tarihi olan 2.IV.1930 
tarihine kadar okul müdürlüğünde de bulunmuştur. 

4 - Dr. Said Cemil Bey (1875 - 1932) : 

Tıp Fakültesi Emrazı Harre (Sıcak memleketler hastalıkları) 
muallimi olup 8.IV.1931 den vefat tarihi olan 2.XII.1932 tarihine 
kadar Eczacı Okulu Müdürlüğünde de bulunmuştur. 

Bu tarihe kadar müştereken yapılan Eczacı ve Dişhekimliği 
Okulları müdürlüğü bu tarihten itibaren ayrılmıştır. 

5 - Dr. Mahir Tokay (1881 - 1940) : 

İstanbul Tıp Fakültesi Teşrih (Anatomi) muallimlerinden
dir. 24.XII.1932 den 4.IV.1933 tarihine kadar okul müdürlüğünde 
bulunmuş ve o tarihte istifa etmiştir. 

Bunun üzerine 27.IV.1933 te yerine vekaleten tayin edilen 
Eczacı Okulu Uzvi Kimya Muallimi Dr. Ziya Bey 31.VI.1933 e 
kadar bu görevde kalmış ve Üniversite reformu dolayıiyle o ta
rihte açıkta kalmakla bu vazifesi de sona ermiştir. 
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6 - Dr. Akif Aykut (1883 - 20.1.1939) : 

Üniversite reformu dolayısiyle 1.VII.1933 te Fen Fakültesi'
ne bağlanan okulun müdürlüğüne 1933 - 34 senelerinde asaleten 
ve ondan sonra da vekaleten Farmakognozi ve Toksikoloji profe
sörü Dr. A. Aykut getirilmiş ve ölünceye kadar da bu vazifede 
kalmıştır. 

Akif Bey'in ölümünden sonra, okulun 1944 yılında tekrar 
Tıp Fakültesine bağlanmasına kadar, Fen Fakültesi dekanları sı
rasiyle, Prof. Ali Yar, Kerim Erim, Fahir Yeniçay bu vazifeyi 
vekaleten yapmışlardır. 

7 - Ord. Prof. Dr. Ziya Öktem (1889 - 1962): 

Okulun tekrar Tıp Fakültesine bağlanmasından sonra fa
külte Profesörler Kurulunca atanan ilk müdür Prof. Z. Öktem'
dir. 8.I.1945 den 25.VI.1948 tarihine kadar bu görevde kalmıştır. 

8 - Ord. Prof. Dr. Üveis Maskar : 

Prof. Z. Öktem'in ayrılmasile yerine gene Tıp Fakültesi Pro
fesörler Kurulu'nca atanan Histoloji ve Ambriyoloji Ord. Pro
fesörü Ü. Maskar 12.VII.1948 tarihinde işe başlamış ve 20.V.1955 
de istifa ederek ayrılmıştır. 

9 - Prof. Dr. Ömer Özek: 

Ord. Prof. Ü. Maskar'ın işten ayrıldığı gün gene Tıp Fakül
tesi Profesörler Kumlu'nun kararile ise başlayan Mikrobiyoloji 
Profesörü ö. Özek 20.V.1955 ten 15.VII.1959 tarihine kadar bu 
vazifede kalmış ve Tıp Fakültesi Dekanlığı'na seçilmesi hasebile 
o tarihte müdürlük görevinden ayrılmıştır. 

10 - Prof. Rasim Tulus : 

Prof. Ö. Özek' in ayrılmasiyle Tıp Fakültesi Profesörler Ku
rulu Eczacı Okulu Analitik Kimya ve Toksikoloji Profesörü Kim
yager Rasim Tulus'u bu vazifeye atamıştır. 

1960 da 115 sayılı Kanunun çıkmasından sonra Eczacı Oku
lu Profesörler Kurulu'nca bu görevine bir kere daha seçilen Prof. 
R. Tulus böylece 16.VII.1959 dan 7.XI.1962 ye kadar müdürlük
te kalmıştır. 

11 - Frof. Dr. Alaettin Akçasu : 

Prof. Rasim Tulus'un müdürlükten çekilmesile Eczacı Oku
lu Frofesörler Kurulu Tıp Fakültesi ve Eczacı Okulu Farmako-
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loji Profesörü A. Akçasu'yu Okul Müdürlüğüne seçmiş ve Prof. 
Akçasu 8.XI.1962 tarihinden l 7.X.1963 tarihine kadar bu görevi 
ifa etmiştir ve o tarihte Eczacı Fakültesi teessüs etmekle aynı 
gün Prof. Dr. Pharm. Turhan Baytop dekan ünvaniyle idareyi 
ele almıştır. 

İstanbul Eczacılık Fakültesi Dekanları : 

1 - Prof. Dr. Turhan Baytop: 17.X.1963 - 11.V.1965 

2 - Prof. Dr. Kasım Cemal Güven: ll.V.1965 - 12.V.1969 
tarihlerinde olmak üzere iki devre seçilmiştir. 

3 - Prof. Dr. Hayriye Amal : 12.V.1969 - 5.IV.1970 

4 - Prof. Dr. Şevket Tekman : Prof. Amal'in istifası üzeri
ne 6.IV.1970 - 15.IX.1970 tarihlerinde dekanlık yapmış 
ve o da istifa ederek ayrılmıştır. 

5 - Prof. Dr. Rasim Tul us : 17.IX.1970 de görevi devral
mıştır. 

Memleketimizdeki diğer Eczacılık Fakülteleri ve 
Yüksek Okulları: 

1 - Ankara üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 1961 yılında 
156 sayılı kanuna göre kurulmuştur. 

2 - Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Yüksek Okulu. 

Özel Yüksek Okullar: 

1 - Özel İstanbul Eczacılık Yüksek Okulu, 1964. 

2 - Ankara Eczacılık Özel Yüksek Okulu, 1968. 

3 - Anadolu Eczacılık Özel Yüksek Okulu, Ankara - 1968. 

4 - Yakındoğu Eczacılık Özel Yüksek Okulu, İzmir - 1968. 

5 - Karataş Eczacılık Özel Yüksek Okulu, İzmir - 1968. 

6 - Hastaş özel Yüksek Eczacılık Okulu, Eskişehir - 1968. 

7 - Galatasaray özel Eczacılık Yüksek Okulu, 1968. 

8 - Ankara Eczacılık Özel Yüksek Okulu, 1970. 
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ı: 

üzere giren Ahmet Mustafa Efendi'nin 10 Ramazan 1256/ 5 Ka
sım 1840 da memleketimizde ilk olarak eczacı diploması alarak 
mezun olduğunu ve hemen Çanakkale Askeri Hastanesine atan
dığını Askeri Tıbbiye kayıt defterlerinden öğrenmiş bulunuyo
ruz. Onun için biz halen yanlış bir telkin ile hekimler gibi 14 
Martta kutlanan Eczacılık Günü'nün 5 Kasıma alınmasııaı daha 
uygun buluruz. İki ay kadar sonra 20 Şevval 1256/ 15 Aralık 1840 
da memleketimizde ikinci eczacı diploması ayni şekilde Kadri 
Süleyman Efendi'ye verilmiş ve bu mektebli eczacı da Maltepe 
Askeri Hastanesine atanmıştır. 

Böylece diplomalı eczacılarımız birbirini hızla takip eder
ken 1867 de Sivil, 1870 te de Askerl Tıbbiye'de öğretim dilinin 
Türkçeleştirilmesi yani bu okuldaki derslerin takibinin de kolay
laştırılması üzerine hekimliğe olan rağbet birden arttı. Hatta 
eczacı diploması alanlardan bile bazılarının yeniden tıbbiyeye 
devamla hekim diploması almaları üzerine eczacı sayısı gene ih
tiyaca cevap veremez oldu. Bunun üzerine, Eczacılık Öğretimi 
bahsinde de görüldüğü üzere, 9 Mayıs 1876 da yayınlanan 13 
maddelik bir nizamname ile esasen 1869 danberi hekimlerin staj 
gördükleri Haydarpaşa Askeri Hastanesi ve Tatbikat Okulun
da 1876 - 1896 senelerinde cerrah ve eczacı yetişirmek üzere ay
rıca birer Pratik Cerrah ve Eczacı Okulu açıldı. Buraya genç 
kur'a neferlerinden kabiliyetli olanlar alındı ve mezunlara 15 se
ne mecburi hizmet kondu. Bu okulun mezunları eczacılık tari
hinde Haydari diye tanınırlar. 

Ancak bil'ahare 1890 da Eyüp'te yatılı bir Askeri Eczacı ve 
Veteriner Rüştiyesi - ortaokulu açılmış ve sivil rüştiyelerin ka
biliyetli öğrencileri buraya aktarılmıştı. Buradan mezun olanlar 
Çengelköy Kuleli Askeri İdadisi gerisindeki Tıbbiye İdadisi - Li
sesine devamla Askeri Tıbbiye Eczacı sınıfına atlamışlar ve za
manla mülazım-ı evvel yani üsteğmen rütbesiyle eczacı olmuş

lardır. İşte bu yolun verimli olacağı anlaşılınca 1896 da Haydar
paşa'daki pratik eczacı okulu kapatılmıştır. Ancak o yıllarda 
ikinci, bir önemli olay daha olmuş ve Sirkeci'de Demirkapı'daki 
Askeri Tıbbiye'yi saray içine (Topkapı Sarayına) çok yakın bu
lan ve bundan kuşkulanan Sultan Abdülhamit II (1876 - 1909) 
okulu buradan kaldırmayı düşünmüş-tür. Esasen o sıralarda bina 
yetersizliği sebebiyle, Sivil Tıbbiye Askeri Tıbbiye'den ayrılarak 
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Kadırga'ya taşınmıştı. 1890 da askeri eczacılık sınıfı da Kadır

ga 'ya nakledilmiş, yani Askeri ve Sivil Eczacı Sınıflarında öğre
tim birleştirilmiştir. 

Cumhuriyete, 1923 yılma, kadar askeri eczacılar ancak aske
ri okullardan gelen öğrenciler arasından yetişirken - o tarihten 
itibaren sivil okullardan gelenler de askeri eczacı olarak yetişti
rilmeye başlanmıştır. 

O senelerde mezuniyetten sonra eczacılar da hekimler gibi 
Gülhane Askeri Hastanesi ve Tatbikat Okulu'nda staj görüyor

larsa da ancak 1933 - 34 ders yılında ilk olarak Gülhane'de ecza
cılıkla ilgili bir kürsü, Farnıasötik Kimya ve Eczacılık Kürsüsü'

nün ve bunu 1938 de Farmakotekni Kürsüsü'nün kurulması ta
kip etmiştir. Fakat 1952 yılında 6996 sayılı kanun geregince Gül
hane Hastanesi, Askeri Tıp Akademisi halinde yeniden reorgani
ze edilirken bu iki kürsü Farmasötik Kimya ve Farmakodinami 
Kürsüsü ismiyle birleştirilmiştir. 

Zamanla askeri revirlerin ve askeri hastanelerin çoğalması 
ile memleketimizde sayıları artan Askeri Ecza Depolarz'nın ya
nında bir de Ordu İlaç Fabrikası açılmıştır. 

Bu husustaki ilk çalışmalar Kırım Harbine (1853 - 1856) 
kadar uzanır. o tarihlerde ilk olarak orduda ilaç ve malzeme ya
pımı başlamıştır. Böylece zamanla Sarayburnu, Gülhane has
taneleriyle Beylerbeyi Sarayı müştemilatından eski Paşalar ve 
Ağalar Daireleri binalarında açılan Transit Deposu'nda ordu için 
komprime, ampul ve pansuman malzemesi yapımına başlanmış
tır. 

I. Dünya Harbinde de Beylerbeyi Transit Deposu ile Kon
ya'nm Sile kazasındaki ikinci bir imalathanede yine bu gibi sağ
lık malzemesinin yapıldığını görüyoruz. 

İstiklal Harbi boyunca da çalışan bu iki kuruluş 1928 de An
kara yakınlarında Etlik Sıhhiye Ana Deposu İlaç İmalathanesi 
ismiyle birleştirilmiştir. 1953 yılma kadar Aı_ıa Sıhhiye Deposu
nun bir dalı olan bu imalathane o tarihte llaç Yapım Atelyesi 
Müdürlüğü adiyle müstakil bir müessese olarak Milli Savunma 
Bakanlığı Sağlık Başkanlığına bağlanmıştır. 1965 denberi de Or
du İlaç Fabrikası ismiyle ve modern makinelerle ordunun hizme-
tindedir. 
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1927 
İstanbul Sıhhiye Transit Deposu 

(Beylerbeyi Sarayı eski Paşalar Dairesi) 

1927 
İstanbul Sıhhiye Transit Deposu 

Komprime imalatı 





1927 
İstanbul Sıhhiye Deposu 

Sargı imalatı 

1927 
İstanbul Sıhhiye Deposu 

Sargı Deposu 



Anadolu Türklerinde Reçete Dili : 

Uzun asırlar Anadolu Türk hekimleri reçetelerini Arapça 
olarak yazarlar ve Huz diye başlarlardı. Ancak 1308 de Anadolu 
Selçuk Devleti yıkılıp da yerinde muhtelif Türk beylikleri kuru
lunca Türkçe öncelik kazanmağa başladı. 

Zira bu Türk beyleri Selçuk sultanları gibi Arapça ve Fars
ça bilmediklerinden onlara sunulan çeşitli edebi ve ilmi eserler 
gibi Tıp eserleri de Türkçe olarak yazıldı. Bu sebeple bir taraf
tan Türkçe Tıp terminolojisi gelişirken diğer taraftan da reçete 
dili Türkçeleşmeğe yol tutmuştur ve hekimler artık reçetelerine 
alasın sözü ile başlamışlardır. Osmanoğullarının Anadolu da bir
liği sağladığı ilk yıllarda da bu gelenek aynen devam ettiği hal
de Fatih Sultan Mehmet (1451 - 1481) den sonra Arapçanın ye
niden bir üstünlük kazandığı görülmüştür. 

Böylece XIX. yüzyıla kadar Arapça veya Türkçe olarak yazı
lan reçetelerin o yıllarda bir ara İtalyanca olarak yazıldığını gö
rüyoruz. 

Filhakika 1827 de Tıbbiyenin modernizasyonuna başlandığı 
sırada öğretim dili İtalyanca olduğundan reçetelerin de İtalyan
ca olarak yazıldığını görüyoruz. Ancak 1838 de Viyana dan Dr. 
C. A. Bernard'ın daveti ile Tıbbiyemizde modernizasyon yeni bir 
hız kazanırken bu sefer öğretim dili Fransızca ve kısmen de La
tince olarak alındığından zamanla memleketimizde reçete dili 
de Fransızca ve bazen de Latince olmuştur. Artık Türk hekimi 
reçetesine Recipez sözünün kısaltılmış şekli olan Rp. ile başla
mıştır. Hatta 1867 de Sivil 1870 de de Askeri Tıbbiye'de öğretim 
dilinin Türkçeleşmesine rağmen reçetelerin bu dilde yazımına 
devam edilmiştir. 
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İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü Müzesi 
Folklorik Malzeme Vitrini 
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Memleketimizde Eczacı Dernekleri : 

Memleketimizde tıbbi dernekler Kırım Harbinden, 1853 _ 56 
Türk - Rus Harbinden, sonra kurulmuştur. Çünkü o tarihte 
müttefik ordularıyla gelen yabancı hekimler bu alanda önderlik 
etmişlerdi. Böylece 1856 da kurulan (Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane) 
ve 1862 de kurulan (Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye) gibi hekim 
derneklerinden sonra 9 Haziran 1879 da Soeiete de Pharmacie de 
Constantinople ismiyle bir eczacı cemiyeti kurulmuştur ki bu 
dernek bil'ahare Cemiyet-i Eczacıyan-ı der Asitane-i Aliyye is
mini almıştır. 

1893 te Eczacı Pierre Apery (1852 - 1918) tarafından çıkarı
lan Bulletin de la Societe de Constantinople da bu derneğin or
ganı idi. 

Devleti Osmaniye Eczacıları Cemiyeti (Societe des Pharma
ciens de l'Empire Ottoman) : 

İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra Eczacı Hamdi, Ethem 
Pertev, Hasan Rauf ve Beşir Kemal Beyler gibi müteşebbislerin 
önderliği altında Haliç Feneri'nde bir kır gazinosunda 250 ka
dar eczane sahibinin toplanmasiyle 1325/1909 da kurulan bu 
derneğin ilk lokali Sirkeci'de Beşir Kemal Eczanesi'nin üstü iken 
sonra Beyoğlu'nda 6. dairede bir apartıman katı kiralanmıştır. 

Cemiyetin ilk idare kurulunun çoğunluğu hıristiyan olup 
müzakereler de Fransızca olarak yapılıyordu. Başkanları Fransız 
tab'asından Ecz. J. C. Rebul idi ve üç yıl bu görevde kalmıştı. 
Ancak 24.III.1911 günü yapılan bir toplantıda dernegin resmi 
dilinin Türkçe olmasına, Türkçe bilmeyenlerin konuşmaların n 
Türkçeye çevrilmesine karar verildi. 

Bu sırada Ecz. Rebul istifa etmekle yerine 7.IV.1911 de Ecz. 
Ahmet Refik Bey seçildi ve onun önerisi üzerine derneğin ismi 
Osmanlı Eczacılar Cemiyeti oldu. 

Artık cemiyet merkezi Şişhane'de Leon Daro Eczan si'nin 
üstünde idL 

Gene Eczacı Pierre Apery tarafından 1888 denberi çıkarııa·1 
Revue Medico-Phannaceutique ile 1911 denberi çıkan Eczacı Ga
zetesi zaman zaman bu derneğin organı olmuştur. 
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I. Dünya Harbi sebebiyle 1915 te çalışmalarına ara veren 
dernek Lozan Sulhu'ndan, 1924 ten, sonra yeniden faal bir ha
le geçmiş ise de Ankara eczacıları ile arada çıkan bir anlaşmaz
lık sebebiyle 1928 de İstanbul Eczacılar Cemiyeti ismini ve erte
si yıl, 1929 da, bu sefer de Türkiye Eczacılar Cemiyeti adını al
mıştır. 

Ancak 1926 da alınan bir kararla eczane sahibi olmasa da 
bütün diplomalı eczacıların derneğe asil üye olabilmeleri husu
su 29.III.1929 da yapılan olağanüstü toplantıda yürürlükten kal
dırılınca dernek üyeleri ikiye bölünmüş ve bir süre sonra da der
nek kapanmıştır. 

Dersaadet Ecza Tüccaranı Cemiyeti : 

1921 de pek çoğu İstanbul'da, birkaç tanesi de Anadolu'da 
bulunan 36 ecza deposu ve aktarın birleşmesi ile bu isimde bir 
dernek kurulmuştur ve burada eczacılar çıkarlarının müşterek 

olduğunu görerek aktarlarla işbirliği etmekten çekinmemişler

dir. Ancak 1927 de 984 sayılı Ecza Ticarethaneleri veya Eczayı 
Tıbbiye Depoları Hakkındaki Kanun çıkınca bu işbirliği mecbu
ren bozulmuştur. 

Farmakolog Birliği : 

Türkiye Eczacılar Cemiyetinin eczane sahibi olmayan eczacı
ları asil üyelikten çıkarması üzerine Cevad Pelin, Ziya Nuri, İs
mail Hakkı ve Sadullah Beyler gibi müteşebbis eczacıların teşeb
büsleriyle 8.VIII.1929 da bu dernek kurulmuş ve ilk genel kuru
lunu da 23 ağustosta toplamıştır. Bu arada Farmakolog ismiyle 
bir de dergi yayınlanmağa başlanmıştır. 

Lakin zamanla eczane sahibi olan ve olmayan eczacılarla ec
za tüccarları hatta Samsun ve İzmir gibi Anadolu şehirlerindeki 
eczacı dernekleri yeniden müşterek bir cemiyet kurmak istemiş
lerdir. Bu yüzden dernek 1931 de Türkiye Eczacıları ve Farmako
logları Cemiyeti_, 1932 de Türk Farmakolog Cemiyeti ve nihayet 
1937 de Türkiye Eczacılar Birliği ismini almıştır. 

Türkiye Eczacıları Yardımlaşma Derneği: 

1950 de Eczacı S. Evliyazade, Z. Anıt, N. Şahin ve arkadaş-
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larının teşebbüsleriyle kurulmuştur. Bir ara merkezi Beyazıd 
Sekbanbaşı No: 18 de idi. Başkanları da Ecz. Mümtaz Bey idi. 
Dernek çalışmalarıyla eczanelerin tahdidine yol açan 24.I.1927 
gün ve 964 sayılı Eczacılık ve Eczaneler Kanunu'nu yürürlükten 
kaldıran 18.12.1953 gün ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
Hakkındaki Kanunun neşrini sağlamakla artık ödevinin bittiğine 
inanmış ve kendi kendisini feshetmiştir. 

Tıbbz Müstahzarat İthalatçıları Cemiyeti: 

1951 de Turgut Bayar, Feridun Frik, Abidin Erker, Rıza Der
viş, Enver Yelkenci, Sadettin Gürel, İbrahim Arslan, Fuad Meh
met Mirel gibi müteşebbislerin gayretleriyle kurulmuştur. Mer
kezi Cağaloğlu Hilaliahmer Caddesi Ortaklar Han No: 20 idi. 

Türkiye Tıbbi Müstahzar Sanayii ve Laboratuvarlar 
C€miyeti: 

1851 de Eczacı İdris Yaybulak, Hasan Sarper, Nizamettm 
Talip, Münir Şahin, Mustafa Nevzat Pisak, Cemil Tuna, Sami 
Sile, Hikmet Güneyman, Asaf Hamzalay ve arkadaşları tarafın
dan kurulmuştur. Merkezi Ortaklar Han 25 No. da idi. 

Türkiye Ecza Depocuları Cemiyeti: 

1953 te Eczacı Hasan Derman, Bahri Diril, Selfilıattin Kut
man, Vahit Demirkan ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. 

Merkezi Aşirefendi Caddesi No: 32 de Küçük Ticaret Hanı -o. 4 
de idi. 

Türkiye Eczane Sahipleri Cemiyeti: 

1954 te Eczacı Nail Halit Tipi, M. Cevat Pelin, Kemal Müder
risoğlu, Selahattin Tandal ve 15 kadar arkadaşlarının kurduğu 
bu derneğin merkezi Sirkeci Ara Han 25 - 27 No. da idi. 

Dernek Eczacılık Bülteni ismiyle bir de dergi çıkarmıstır. 

Türk Eczacıları Birliği: 

Evvelce dişhekimleri gibi Tabib Odalarına bağlı olan eczacı
lar 2.II.1966 gün ve 9223 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu 
ile sinesinde 9 Eczacı Odası barındıran böyle bir mesleki bir ik 
kurdular. 

Birlik Farmasiya ismiyle bir de dergi yayınlamaktad r. 
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1939 da kurulan (Devlet-i Osmaniye Eczac ları Cemiyeti) mühürü 
(İstanb ... l Eczacılık Fakültesi 4 füze i) 
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ECZACILIK DERGİLERİ : 

::mrkiye'de 1879 dan günümüze kadar eczacılıkla ilgili 27 
dergı çıkmıştır. Bunlar çıkış tarihlerine göre şunlardır: 

1. Journal de la Societe de Pharmacie de Constantan
tinople (Societe de Pharmacie de Constantinople) ... 

2. Revue Medico-Pharmaceutique (Ecz. Pierre Apery) 
3. Bulletin de la Societe de Pharmacie de Constanti-

nople (Ecz. P. Apery) ...................................... . 
4. Eczacı veya Resimli Eczacı Gazetesi (Ecz. Nail Ha-

lit Tipi) .................... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · .............. . 
5. Genç .Kimyager - Fenni, kimyevi, ispençiyari (Ecz. 

Mehmet Kamil) ............................................... . 
6. Musavver Eczacılık Nevsali (Nail Halit Tipi) .......... .. 
7. Genç Eczacı {Ecz. Emin Vefik Bey) .................... . 
8. Tababet .Alemi {Ecz. A. Mazon) .......................... . 
9. Türk Eczacı .Alemi (Ecz. Kimyager Fuat M. Mirel) .. . 

10. Farmakolog {Türkiye Farmakologlar Birliği) ........ . 
11. İlaç ve Tedavi ........... · ... · · ·· · · · · .. · · · · ·· · ...... · · · ......... . 
12. Falya Farmasötika {Ecz. Malik Zafir) ................ . 
13. Eczacılık Dünyası {Muzaffer Dinçol) ................. . 
14. Modern Tedavi Mecmuası {Necip Akar) ................. . 
15. Specialite (Ecz. Remzi Kocaer) ............................. . 
16. E. K. N. - Eczacılık Kütüphanesi Neşriyatı (İlhami 

Tez) ................................................................... . 
17. Eczacılık Bülteni {Doç. Dr. Kasım Cemal Güven) ..... . 
18. Sağlık Dünyası (Ecz. A. Mazon) .......................... . 
19. Hekim ve İlaç (Ecz. Mükerrem Berksoy) .............. . 
20. Türk Eczacıları Birliği Mecmuası - Farmasya - ....... .. 
21. Doz (İ. ü. Eczacılık Fakültesi Talebe Cemiyeti) 
22. Tıp ve Eczacılık Neşriyatı - T.E.N. - (İlhami Tez) .... .. 
23. Pharmacia -Türk Eczacıları Birliği Mecmuası - ..... . 
24. Bülten Medica (Ecz. Mustafa Keskin) .................... . 
25. İ. Ü. Eczacılık Fakültesi Mecmuası .................... . 
26. Türkiye Hekimler ve Eczacılar Sendikası Dergisi ..... . 
27. Farmasötik Bilimler Ankara Derneği Bülteni ........ . 

1879 
1888 

1893 

1911 

1911 
1912 
1923 
1927 
1927 
1931 
1933 
1949 
1951 
1951 
1951 

1953 
1954 
1955 
1955 
1958 
1959 
1962 
1964 
1964 
1965 
1966 
1968 

Re/erata Medica ve Pratik Farmakolog gibi dergiler ilmi hü
viyet taşımadıklarından buraya alınmamışlardır. Ayrıca her se-
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ne İ. Ü. Eczacılık Fakültesi Talebe Cemiyeti tarafından öğrenci 
biyografilerini veren, bir Eczacı Yıllığı yayınlanmaktadır. Yıl

lıkta Eczacılık Fakültesi öğretim üyelerinin de yazıları neşredil
mesine rağmen, bunlar daha ziyade öğüt verici olmakta ve bi
limsel nitelik taşımamaktadır. 

Yukarıda verdiğimiz listedeki ilk üç mecmua Fransızca, di
ğerlerinin büyük bir kısmı tamamen Türkçe; Eczacı, Folya Far
masötika ve Modern Tedavi Mecmuaları ise Türkçenin yanında 
Fransızca ve Almanca metinlerle de neşrolunmuştur. İ. Ü. Ecza
cılık Fakültesi Mecmuası da bilimsel yazıların İngilizce ve Fran
sızca özetlerini vermektedir. 

Fol ya Farmasötika, Eczacılık Bülteni, Hekim ve İlaç, İ. Ü. 
Eczacılık Fakültesi Mecmuası, Türkiye Hekimler ve Eczacılar 
Sendikası Dergisi, Farmasötik Bilimler Ankara Derneği Bülteni 
halen yayınlarına devam etmektedirler. Türk Eczacılar Birliği 
Mecmuası, yayın hayatını 1964 ten bu yana Pharmacia ile sür
dürmektedir. 

Yukarıdaki kronolojik listeyi inceleyince görüyoruz ki, 
XIX. yüzyıl sonunda ilk olarak çıkan eczacılık dergileri Fransız
cadır ve bunlardan birincisi Eczacılar Cemiyeti, ikincisi de bir 
eczacı olan Pierre Apery tarafından çıkarılmıştır. Bu sebeple 
Apery konumuz için çığır açan bir insandır. Eczacılık sahasında
ki Türkçe ilk dergiyi ise Ecz. Nail Halit Tipi yayınlamıştır ki yi
ne bu sebeple her iki zatın kısa hal tercümelerini veriyoruz : 

Eczacı Pierre Apery (1852 - 1918): 

Eczacı Nikolaki Apery (1802 - 1884) nin oğludur. 1872 de 
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Askeri Tıbbiye) nin eczacılık sınıfın
dan mezun olmuştur. O tarihten itibaren bir taraftan eczane 
açtığı gibi, diğer taraftan da 1881 den 1908 senesine kadar ev
velce Sağlık Bakanlığı'nın vazifesini gören Cemiyet-i Tıbbiye-i 
Mülkiye'de eczacı delegesi olarak görev almıştır. Ayrıca 9.VI.1879 
da tesis edilen Osmanlı Eczacılar Cemiyeti'nin kurucularından o-

. lup 1886 danberi Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane üyesi ve iki kere de 
2. reisi olmuştur. Çeşitli yabancı derneklerde de üye idi. 1888 de 
önceleri ayda, sonra 15 günde bir yayınladığı Fransızca Revue 
Medico-Pharmaceutique'i uzun seneler neşretmiştir. En son gö
rebildiğimiz nüshaları 1914 e aittir. Hakiki bir ilim dergisi olan 
bu değerli m~mua 29,6 / 20,5, sonra 30, 7 X 23 cm boyunda 12 
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veya 16 sahife tutarında olup en az 27 sene muntazaman çıkmış
tır. 1889 - 1896 senelerine ait kolleksiyonları İstanbul Tıp Fakül
tesi Tıp Tarihi Enstitüsü Kütüphanesinde mevcuttur (1). P. A
pery'nin pek çok yazı ve makalesi vardır. Bütün bu çalışmaları 
dolayısiyle Osmanlı ve yabancı devletler tarafından çeşitli ma
dalyalarla taltif edilmiştir. 

Eczacı Nail Halit Tipi (1886 - 1957) : 

Merhum Binbaşı Halit Bey'in oğludur. Müderris Op. Dr. Ce
mil Topuzlu'nun muavini Op. Dr. Fazıl Halit Tipi'nin kardeşidir. 
Eczacı Mekteb-i Alisi'nden 1323/ 1907 senesinde 1075 sayılı dip
loma ile mezun olmuştur. Tıp Fakültesi Müfredat-ı Tıp ve Fenn-i 
İspençiyari asistanlığı, Halife Abdülmecid Efendi'nin Baseczacı
lığı ve nihayet yedek subaylık gibi kısa süren memuriyetler ver
miş ise de hayatı bilhassa Beşiktaşta açtığı eczanesinde geçmiş
tir. Bu arada 1327 / 1911 senesinde Eczacı isminde Türkçe ilk ec
zacılık dergisini çıkarttığı gibi, 1328/ 1912 de Eczacı Nevsdli is
miyle 168 sahifelik, bol resimli ve meslek tarihi bakımından çok 
değerli bir eser neşretmiştir. Çok sonra 1949 da Ecz. Remzi Ko
caer de Türkiye Eczacılar Almanağı adiyle bunun devamını ya
yınlamıştır. Eczacı dergisi 29 X 19, 22 X 15, 26,5 X 18,5 boyut
larında ve 1 - 3 forma tutarında bir dergi olup, tesis tarihi olan 
1911 de muntazaman her ay, yani 12 nüsha çıkmıştır. 1912 de 
ise ancak 9 nüsha çıkabilmiştir. Sonra harpler dolayısiyle 1923 e 
kadar çıkamamış ve ondan sonra 1926 ya kadar 36 sayı daha 
yayınlanmıştır. 1923 den sonraki yayınların bir kısmı Fransızca
dır. 1926 da Türk Eczacılar Cemiyeti'nin neşir organı olan bu 
dergi 1927 de yerini Türk Eczacılar Alemi'ne bırakmıştır. Eczacı 
Degisinin sayıları perakende olarak Enstitümüz ve İ. Ü. Eczacı
lık Fakültesi Farmakognozi Enstitüsü Kütüphanelerinde mev
cuttur. İlmi, mesleki, ticari ve idari faaliyetlerle dolu bu kısa 
ömründe Nail Halit Bey cemiyet çalışmalarına da zaman ayıra
bilmiştir. Türkiye Eczacılar Cemiyeti'nin 1912 de birinci, 1911, 
1913, 1924 ve 1926 senelerinde de ikinci reisliğini yapmıştır. Oğlu 
Melih Tipi Eczacı Okulu 1947 mezunlarındandır. 

{1) 1911 _ 1914 senelerine ait kolleksiyon İ. Ü. Eczacılık Fakültesi Far
makognozi Enstitüsü Kütüphanesinde mevcuttur. 
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ANADOLU'DA SAGLIK VE SOSYAL YARDiı. f 
KURULUŞLARI 

Körhaneler, cüzamhaneler, imaretler, ta'bhaneler gibi ku
ruluşlar da göz önüne alınırsa Türkler'in Anadolu'da kurdukları 
çeşitli Sağlık ve Sosyal Yardım Müesseselerinin sayısı binleri bu
lur ve bu durum diğer herhangi bir Avrupa ülkesinde geçmişte 
emsaline pek rastlanmayan bir haldir ( 1). 

Bu Sağlık ve Sosyal Yardım Müesseseleri arasında en mü
him yekunu hastaneler tutar. Filhakika fetihten bugüne kadar 
yalnız İstanbul'da kurulan hastanelerin sayısı (150) ye yakındır. 
Ancak bu vesile ile şu noktaya işaret etmek faydalı olur: 

Bimarhane, Darüşşifa, Tımarhane ve Şifahane gibi isimler 
her ne kadar son asır dilimizde yalnız akıl hastalarının tedavi 
gördüğü yerleri hatırlatmakta ise de bu tabirler bir zamanlar 
tamamen bugünkü tam teşekkü~lü hastane kelimesi karşılığı 
olarak kullanılmışlardır. Yalnız Istanbul'da yeni yeni sivil has
taneler çoğalmaya başlayınca eski müesseseler kadın ve erkek 
delilere hasredilmiş ve ondan sonradır ki Şifahane ve Tımarhane 
gibi tabirler bugünkü kullandığımız manada istimale başlanmış
tır. Yoksa yukarda da işaret edildiği gibi bu hastanelerin her 
biri vaktiyle tam kadrolu birer kuruluş idiler. Müteaddit hekim
leri, cerrahları ve kehhalleri yani göz mütehassısları ve eczacıla
rı vardı. 

Görülüyor ki Türkler beş asırlık hakimiyetleri esnasında yal
nız İstanbul'da 1000 kadar cami ve mescid gene 500 kadar kü
tüphane ve 150 kadar da hastane yapmışlardır. Yani dinden ve 
fikirden sonra en çok sağlığa önem vermişlerdir. 

Şimdi İstanbul'da yapılan bu hastaneleri halkın hizmetine 

açılış sırasiyle verebiliriz : 

(1) Şehsuvaroğlu, Prof. Dr. Bedi N.: İstanbul'un Sağlık Ha~·atı, Ltan
bul İl Yıllığı, 1967 
Sehsuvaroğlu, Dr. Bedi N.: İstanbul'da 500 Yıllık Sağlık Hayatımız, 

İstanbul, 1952 
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İSTANBUL'DA DEVLET ELİYLE AÇILAN HASTANELER 

A - SAGLIK BAKANLIGINA BAGLI OLANLAR 

İSİM: Kuruluş Tarihi 

Fatih Darüşşifası . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14701 875 
Topkapı Sarayı'nda Hastagan Ocağı (Enderun Has-

tanesi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . 1478/ 883 

(Bab-ı Humayun'dan girince eski Gülhane Has-
tanesi'ne giden yolun başında idi.) 

Galatasaray Hastalar Dairesi . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... . . 1485/ 890 
(Şimdi yıkılmıştır.) 

Üsküdar - Karacaahmet Cüzamhanesi 
İbrahim Paşa Sarayı Hastalar Dairesi 

(Şimdi yıkılmıştır.) 

1514/ 920 
1535; 942 

Haseki Darüşşifası . . .. . . . . . .. ... .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . 1539/ 946 
Süleymaniye Darüşşifası . ... . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. ... . .. . .. . . 1555/ 963 
Üsküdar - Atik Valde Darüşşifası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1583/ 991 

(Çinili Hastane, Toptaşı Bimarhanesi de denir.) 
Topkapı Sarayı'nda Harem'de Cariyeler Hastanesi .. . 1595/1003 

(Şimdi yıkıımıştır.) 

Sultan Ahmet Darüşşifası .................. ,................. 1616/1025 
Eski Saray Hastalar Dairesi ................................ . 

(Şimdi yıkılmıştır.) 

Topkapı Sarayı'nda Değirmen Kapısı'nda Hastane ... 
Has Bahçe'de Hastalar Ocağı ve Bimarhanesi . . .. . . . . . 1785/1199 

Mabeyin Hastanesi . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1834/ 1250 
Edirne Kapısı'nda Mihrimah Sultan Medresesi'nde 

Gariplere ve Bekarlara mahsus Hastane ......... 1837 /1253 
Kız Kulesi Hastanesi (Vebalılar için Tecrithane) 1838/1254 
Guraba Hastanesi (Bezm-i Alem Valde Sultan Has-

tanesi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1845 1261 
Zeynep - Kamil Hastanesi . ... . .. . .. . . .. .. . .. . . ..... .. . . 18601 1276 - 77 
Altıncı Daire-i Belediye - Beyoğlu Nisa Hastanesi 

(Kadınlar için Emraz-ı Zühreviye Hastanesi) (2) 1879, 1295 
Beyoğlu Zükur Hastanesi (Erkekler için Emraz-ı Züh-

revzye Hastanesi) (2) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 1295 

(2) Bu hastaneler halen belediye emrindedir. 

- 358-



Kuduz Hastanesi (Kudu7_ Tedavi Müessesesi) . ..... 1887 / 1302 _ 3 
Nuhkuyusu Hastanesi (Usküdar'da Zeynep - Kamil'-

de koleralılar için tecrithane) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . 1891/ 1309 
Tıbbiye-i Mülkiye Hastanesi (Kadırga'da) . ... . .. .. .. . 1893/ 1310 
Ddrülac·eze Hastanesi (2) . ... . .. . .. . .. . .. ... .... ......... .. .. 1895/ 1313 
Şişli Çocuk Hastanesi . ... . .. . .. . ... .. . .. . .. ... . .. ... ... ... . . 1898/ 1316 
Cerrahpaşa Hastanesi (3) . . .. . .. . .. . . ..... .. . .. . .. ... . .. . .. . . 1910/ 1326 
Haydarpaşa İntaniye (Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar) 

Hastanesi (Emrdz-ı Sariye Hastanesi) . . . . . . . . . . . . 1924/ 1340 
Hudut ve Sahiller Umum Müdürlüğüne bağlı o-
larak kurulmuş, sonra veremli hastalara ayrıl-

mıştı. Bugün ise hastane olarak kapanmıştır ve 
bina Sağlık Memurları Kolleji olarak kullanıl-

maktadır. 

Heybeliada Sanatoryumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1924 ı1340 

Bakırköy Akliye ve Asabiye Hastanesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1927 ( 4) 
Haydarpaşa Nümune Hastanesi . ..................... ..... 1933 
Baltalimanı Kemik ve Mafsal Veremi Hastanesi ...... 1944 
Süleymaniye Doğumevi ....................................... 1949 
Beyoğlu İlkyardım Hastanesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1950 
Yedikule Verem Hastanesi (Yedikule Göğüs Hastalık-

ları Hastanesi) ................... ·...................... 1950 
Koşuyolu Verem Hastanesi (Koşuyolu Göğüs Hasta-

lıkları Hastanesi) .................... ·.................. 1952 
Beykoz Çocuk Tüberkülozu Hastanesi .................. 1953 
İstanbul Göğüs Cerrahisi Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 1962 
(Ve ayrıca 8 Saglık Merkezi ve 3 Dispanser.) 

B - DİGER BAKANLIKLARA BAGLI OLANLAR: 

Sosyal Sigortalar Kurumu Bakırköy Doğumevi. 
Sosyal Sigortalar Kurumu Eyüp Hastanesi. 
Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Hastanesi. 
Sosyal Sigortalar Kurumu Nişantaşı Hastanesi. 
Sosyal Sigortalar Kurumu Paşabahçe Hastanesi. 
Sosyal Sigortalar Kurumu Süreyya İlmen Sanatoryumu. 

(Ayrıca 8 dispanser.) 

{3) Bu hastane halen Tıp Fakültesi emrindedir. 
(4) 1926 da Milc1di yani Gregoryen takviminin kabulünden sonraki ta

rihleri hep Miladi olarak kullandık ve Hicri veya Rumi tarihleri ver-

medik. 
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Cezaevi Hastanesi 
Denizcilik Bankası Hastanesi (Deniz Yolları Hastanesi - Liman 

Hastanesi) 
Devlet Demiryolları Yakacık Sanatoryumu 
Esnaf Hastanesi 
Maarif Vekôleti Validebağ Sanatoryumu ve Prevantoryumu 
Polis Prevantoryumu 
P. T. T. Erenköy Sanatoryum - Hastanesi 
Sümerbank Merkez Hastanesi 

C - BELEDİYE EMRİNDE OLANLAR : 

Adalar Doğum ve Çocuk Bakımevi 
Beyoğlu Belediye Hastanesi 
Darülaceze Hastanesi 
Haseki Hastanesi 
Zeynep - K timil Doğumevi 
Zührevi Hastalıklar Hastanesi 
(Ve ayrıca 5 Sağlık Merkezi ve 5 Dispanser) 

D - TIP FAKÜLTELERİ HASTANELERİ: 

Çapa' daki Tıp Fakültesi Has tanesi (İstanbul Tıp Fakültesi'ne 
bağlıdır. 1967'de mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğünce İs
tanbul Tıp Fakültesi'ne devredilmiştir.) 

Cerrahpaşa Hastanesi ( 1967 denberi Tıp Fakültesidir.) 

E - AYRICA ÖZEL İDAREYE BAGLI 18 DİSPANSER. 

İSTANBUL ASKERİ HASTANELERİ 

İSİM: Kuruluş Tarihi 

Zeytinburnu Hastanesi (1955 - 56-'da lağvedilmiştir, 

200 yataklı idi) .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . ... .. ... . . 1794/1209 - 10 

Astikiri Mansure veya Selimiye Hastanesi (1834'den 
sanra Süleymaniye Ta'bhanesi'nde tekrar ku-
rulmuştur) .......... ... ......... ............... ........... 1799/1213 

Levend Çiftliği Hastanesi (1834'de yeniden tanzim e-
dümiştir) ................................................... 1799/1213 
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Taksim Tapçu Hastanesi . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1809 ·'1224 
Hassa Hastanesi . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1828/ 1244 
Maltepe Hastanesi (1843/1259 dan sonra T<Ypkapı 

Hastanesi ismini almıştır) . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... . . 1828/ 1244 
Cebehane Hastanesi (Mühimmat-ı Harbiye Hasta-

nesi) .... ..... .... · · · · · · · · · · ·· · ·· · · · · · · · ·........ .. . . . . . . . . . 1828 1244 
Mekteb-i Harbiye Hastanesi .. .. ...... ... . ........ ........... 1834/1250 
Tophane Hastanesi .. . .. . . .. . . . .. . .. . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 1835 ·1251 
Humbarahane Hastanesi (lialiç'te Sütlüce'delci Kışla-

da muvakkaten kurulmuştur) ............... .. ....... 1835 1251 
Deniz Hastanesi ( Sakızağacı, Tersane veya Bahriye 

Merkez Hastanesi isimlerini de almışt-ır) . . .. . ... . 1838 1254 
lll. Alay Hastanesi (Revir) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1838 1254 
Galatasaray'da Tıbhane (Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane) 

Hastanesi ..................... · · · · · · · · ·. ·. · ·................ 1838/ 1254 
Anadolu Kavağı Hastanesi (Karadeniz Boğazı'nda Li-

man-ı Kebir - Büyük Liman'da idi) .. .... .. ... .... . 1838 1254 
Rami Kışlası Hastanesi . . .. ...... ... ... .... ... .. ... ... .... .... 1840 11256 
İstinye Hastanesi ...................... · ... .. . ......... .. ..... 1840/ 1256 
Ahırkapı Kışlası Hastanesi . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . .. .. . . . 1840 1256 
Davut Paşa Hastanesi . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1840 1256 
Toptaşı Hastanesi (Toptaşı Bimarhanesi de bir ara 

buraya bağlanmıştır) .. .. ........ ..... ......... ... ... . 1841 1257 
Bab-ı Seraskeri (Daire-i Askeriye) Hastanesi . . ....... 1841 1257 
Tarabya Hastanesi ............... .. ... · .... · .. · · · · ·............ 1844 1260 
Kuleli Hastanesi (Okul arkasında eskiden Mekteb·i 

Tıbbiye İdadisi olan bu bina sonra okul reviri ve 
hastanesi olmuş, 1941 de de 1000 yataklı Çengel-
köy Hastanesi olmuştur.) ........... ·. · ..... ......... .. 1844 1260 

Haydarpaşa Hastanesi ............. · ·· · ····· · ··· ·· ···. .. . .. .. 1845 1261 
Gümüşsuyu Hastanesi ............ · .... · .. · · · · · .. ·........... 1849 1265 
Tıbbiye-i Askeriye'nin Demirkapı'daki Hastanesi 1865 1282 
Zaptiye Hastanesi ................ · ........... · · .. ·· ·.......... 1866 1283 
Emirgan - Mirgün (Hidiv İsmail Paşa) Hastanesi . . .... 1872 1289 
İplikhane Hastanesi (Eyüp'te idi) .. · · · · .. ·...... 1877 - 78 1293 
Beylerbeyi Hastanesi (Sarayın eski Ağalar Dairesi ile 

Paşa ve Mızıka Daireleri Hastane haline getiril
mişti. Bu koğuşların yeri bir ara Sıhhi Transit 
Deposu ve Sıhhiye Gediklilerinin staj yeri olmuş-
tu. Şimdi burada Dalgıç Okulu vardır.) ...... 1877 - 78 1293 
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Servibumu Bastanai (Beykoz'da. Servfbıırnu Tahaf
fuzhanesi yerinde açılmış ve 1. Dilnya Barbi sıra-
lannda kapanmıştır.) ......... ................. 1877 - 78/1293 

Maçka Hastanesi (Maçka Kışlası'ii'da) ..... .. ... .. 1877 - 78/1293 
Şemsipaşa M'UhaCirin Hastanesi (0ık1J.dar'da) ... 1877 - 78/1293 

(Türk - Rus Harbi'nden soara açılmıştır.) 

Çatalca Hastanesi ....................................... Abd'lllha:mid 11 
devri 

Yıldız Hastanesi (Almanya' dan getfrtllen dhnontable 
barakalında açılmqtır.) . . .. . .. . . . . .. . ... .. . .. . .. . .. . . 1896/1313 

Gfllhane Hastaneıi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1896/ 1314 

Haydaf'JJ614 Tıp Fakılltesi Seriyatı Hastanesi ......... 1904/1332 
Maslak Kaan Hastanesi. vega 1ceri Prevantoryum 1936 
Çamlıca Sanatoryumu (Çamlıca Askeri GfJğlls Hasta-

lılt:l.a.n Hastanesi) . .... .. . .. . .. . . . .. . .. . .. ... ... . ... .. .. 1946 

BALKAN HARBi VE 1. DfJNYA BABBl'NDE 
lSTANBUL'DA KURULAN MUy~KAT 
VE Y AB.DIMCI ASKERi HAS'fANELER 

A - BEYOOLU ctm:ı1 : 

Belediye Hastanesi: ( Bııgi.llıbZ tıkıJanimı HtıdtırJeA) 
Bomun.ti Batanesi. (Bmnmıtfde ltalyan ektebf'f&d,e) 
Emirgdn Neka1ıat1tanesi: (Emirgdn1da Tolr:mıik:lmmu'nda 
idt. Halen rıkıl:mıştır.) 
Ferik/Jg - MecruJıiJı HasUm.ed. 
Galtıtastırav Butaneıi. 
Gt'lm'llpuyu Haıtaneıi. (BugtlA de Askeri B~ ol41Yık 
1cullanıl:makta.) 

Bal.ıcıoğlu. Hastanesi. 
Batbl.ue ektebi. (llarbive ecnıhln) Basttınesi: (Es Har
biye eldebt'nta tra""'411 1JOfu, lıesbıde, okulun 1cendt 
hlı8tanai) 

ngiliz llaıtanai. Gdlata'tllı K~ ~ Be-
lediıle 1laıtanai) 
ltaııµın tıdtmeai. ( ltlltgtm 'aataneaf.) 
tJ#ıthane taned. 



Maçka Hastanesi: (Maçka Karakolu - Teknik Okul bina
sında) 

Pangaltı Hastanesi: (Rus Hastanesi - Harbiye Mektebi ye
mekhanesi karşısındaki köşe başında ) 

Taksim Fransız Hastanesi: (Taksim'de bugünkü Konsolos
luk binasında ) 

Tarabya Hastanesi: (Tarabya'da Sumer Palas Oteli'nde, bu
gün yıkılmıştır.) 

Taş kışla Hastanesi: (Taşkışla Mimarlık Fakültesi'nde.) 
Y eniköy Hastanesi. 

Zapyon Hastanesi: (Taksim'de Zapyon Lisesi'nde) 

B - İSTANBUL CİHETİ : 

Ağa Hamamı Hastanesi. 
Ayastafanos Hastanesi: (Yeşilköy) 
Bakırköy - Gaziler Hastanesi. 
Balat Yahudi (Orahayim) Hastanesi: (Balat'ta şimdiki Ya
hudi Hastanesi binasında) 

Cağaloğlu Teali-i Nisvan Cemiyeti Hastanesi 
Çapa Darülmuallimin Hastanesi: (Eski Darülmuallimat, bu
günkü Öğretmen Okulu binasında) 

Darülfünun Hastanesi: (Zeynep Hanım Konağı'nda, bugün 
yıkılmış, yerine Fen ve Edebiyat Fakülteleri yapılmıştır.) 

Darüşşef aka Has tanesi. 
Letafet Apartımanı Hastanesi. (Şehzadebaşı'nda idi. Ha-

len yıkılmıştır.) 

Mercan Hastanesi. 
Yedikule Hastanesi. (Yedikule Rum ve Ermeni Hastaneleri 

binasında) 

Y eşilköy intaniye Hastanesi. 

C - ÜSKÜDAR CİHETİ : 

Alemdağ Hastanesi. 
Anadolu Kavağı Hastanesi: (Anadolu Kavağı'nda bugünkü 

Hastanenin olduğu mahaldir.) 
Beylerbeyi Hastanesi: (Beylerbeyi'nde eski İhtiyat Zabit 
mektebi binasında olup, halen Deniz Gedikli Mektebidir.) 
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Çengelköy Hastanesi: (Çengelköy'de Kuleli Askeri Lisesi'nin 
arkasında Tıbbiye İdadisi binasında idi.) 
Fenerbahçe Hastanesi. 
Selimiye Hastanesi: (Selimi ye Kışlası'nın arka ve deniz ci
hetinde idi.) 
Tıp Fakültesi Hastanesi: (Haydarpaşa'da Tıp Fakültesi bi
nasında) 

Tuzla Hastanesi: (Eski Tahaffuzhane'de ) 
Serviburnu Hastanesi: (Beykoz'da Standart Oil'in bulundu
ğu mahallin tepesindeki barakalarda ) 
Zeynep - Kamil Hastanesi: (Bugünkü Zeynep - Kamil Do
ğumevi'nin ilk kagir binasıdır.) 

ÖZEL HASTANELER 

Atavar Kadın Cerrahi ve Doğum Kliniği. 
Büyükada Park Sanatoryumu. 
Cagaloğlu Sıhhat Yurdu. 
Cihangir Cerrahi ve Doğum Kliniği. 
Çamlıca Doğumevi. 

Çamlıköşk Prevantoryumu. 
Erenköy Marmara Prevantoryumu. 
Erez Kliniği. 
Hususi Çamlıca Sanatoryumu. 
İstanbul Doğum Kliniği. 
Küçük Çamlıca Prevantoryumu Bostancı Şubesi. 
Laleli Teşhis Kliniği. 
Nişantaşı Güzelbahçe Kliniği. 
Ortaköy Şifa Yurdu. 
Ömür Kliniği. 
Rahmi Duman Tedavi Kliniği. 
Sultanahmet Sağlık Yurdu. 
Şifa Hastanesi. 
Şişli Sıhhat Yurdu. 
Tarabya Sanatoryumu. 
Teşvikiye Sağlık Evi. 

AZINLIK HASTANELERİ 

Balat Musevi Hastanesi. 
Balıklı Rum Hasanesi. 
Taksim Surp Ag<Yp Vakıf Hastanesi ve Düşkünler Evi. 
Yedikule Surp Birgiç Ermeni Hastanesi. 
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YABANCI HASTANELERİ 

Alman Has tanesi. 
Amiral Bristol Hastanesi. 
Bulgar Hastanesi. 
Fransız Lape Hastanesi. 
Fransız Pastör Has tanesi. 
İtalyan Hastanesi. 
Jeremya Hastanesi. 
Sen Jorj Hastanesi. 
Rus Hastanesi. 

İSTANBUL'DAKİ DİGER SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI 

Alemdar Gündüz Bakımevi. 
Bakırköy Pamuk Sanayi Kreşi. 
Bakırköy Çocuk Bakım Sitesi. 
Balıklı Rum Hastanesi Düşkünlerevi. 
Beykoz Deri ve Kundura Müessesesi Kreşi. 
Büyükdere Kibrit Fabrikası Kreşi. 
Cağaloğlu Öğretmenler Cemiyeti Bakımevt . . 
Cibali Tütün Fabrikası Kreşi. 
Çocuk Yuvaları Derneği. 
Darülaceze Çocuk Bakımevi. 
Darülaceze Rehabilitasyon Merkezi. 
Defterdar Yünlü Kreşi. 
Eyüp Gündüz Bakımevi. 
Fatih Türkiye Sakatlar Derneği Rehabilitasyon Merkezi. 
İtalyan Articiyani Düşkünlerevi. 
Kasım paşa Çocuk Yuvası. 
K ocamustaf apaşa Çocuk Yuvası. 
Paşabahçe İspirto ve İçki Fabrikası Kreşi. 
Polis Müdürlüğü Reviri. 
Şişli Bomonti Çay Atelyesi Kreşi. 
Taphane Gündüz Bakımevi. 
Taptaşı Reviri. 
Verem Savaş Derneği Erenköy Sanatoryumu. 
Y edikule surp Bırgıç Ermeni Hastanesi Düşkünlerevi. 
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SON SÖZ 

ÖGRENCİLERİME; 
Bu kitap onbeş yıllık bir emeğin verisidir. Buna rağmen nok

sansız ve kusursuz olduğu söylenemez. Ancak bu alanda yazılan 
ilk bilimsel eser olduğu için gelecek kuşakların, yani sizlerin bu 
noksanları ve hataları gidereceğinizi umarım. 

«En iyi, iyinin düşmanıdır» derler. Biz de bu atasözüne uya-
1 ak size bu kadar da olsa bir öğrenim aracı sağlamış oluyoruz. 

Bu arada öğrenim sıralarını aşmış ve genel kültür için oku
yu11,iara da faide sağlar ümidiyle öğretim programı dışındaki ba
.::ı bilgileri de bu sahifelere sığdırdıksa da onları değişik punto ile 
dizdirdik. 

Eksik ve noksanların bağışlanacağı ümidiyle ve bu eserin 
meydana gelmesinde yardım edenlere ve bahusus Hüsnütabiat 
M atbaası'na teşekkürlerimle. 

B. N. Ş. 
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165 

Couvens - Manastır Tababeti 192 
Copernicus, Nicolas 127, 198, 209 
Cordial - Müferrih 288 
Coronis 91 

Corrigeant - Düzeltici 58 
Corpus simplicium Medicamento

rum (Bak. Kitab al-Ca
mi al-Müfredat al-Edvi
ye vel-Agdiye) 

-372-



Cos - Kos 93 
Costantine d'Africain - Kartacalı 

Kostantin 147, 194, 208 
Courtois, Bernard 202 
Cromwel 206 
Curie - Küri 15 
Cüzam - Lepra 205 
Cybele 177 
Cyrene Tıp Ekolü 193 
Cyril, Metropolit 142 

-Ç 

Çağrı Bey, Komutan 184 
Çahar Makale eseri 181, 183 
Çankırı Darüşşifası 133, 186, 187, 

319 
Çelebi Mehmet, Sultan 287, 288 
Çelebioğlu, Prof. Dr. Sarım 328, 

330 
Çemberlitaş 255, 263 
Çeşnigir Kütüphanesi, Manisa 

296, 308 
Çetin, Prof. Dr. Enver Tali 330 
Çetintaş, Yük. Mim. Sedat 188 
Çığ, Muazzez, Sümerolog 10 
Çıldır 101 
Çifte Medreseler, Şiffüye - Gıyasi

ye, Kayseri Darüşşifası 

185, 187, 188, 193 

Çin (Kadim, Eski) 18, 77, 78, 79, 
80, 81, 125, 138, 141, 
143, 174, 175, 176, 178, 
179, 180 

Cin Seddi 137, 139 
Çöle, kasabası 101 
Çubukçu, Doç. Dr. Bayhan 330 

-D-
Dağlamak (Bak. Cauterisation -

Key) 
Dalton 201 
Dam, Danimarkalı 216 
Damat İbrahim Paşa, Sadrazam 

297, 302 
Damla Hastalığı - Goutte 206 
Danimarka 215, 216 
Dara I-Daryus 88 

Daremberg, Charles V. 118 
Darmstaadt 226 
Darül'afiye - Hastane 187 
Darül - Akakir - Ecza deposu 245 

249, 264 , 
Darüşşifa - Hastane 187 
Davud al-Antaki 159, 167 
Davy, İod'a ismini veren 202 
De re Medicina eseri 116 
Decoction - Matbuh 273, 288 
La Delivrance, Liber Liberationis 

- Necat eseri, 156, 166 
Dellasuda Fayk Paşa, Fransuva 

253 
Demeter, Tanrı 177 
Demetrius, Phaleron'lu 96 
Demirkan, eczacı Vahit 351 
Demirkapı 325 
Denk, bir ölçü 277 
Der, bir şehir 37 

Der Saadet Ecza Tüccaranı Cemi
yeti - İstanbul Ecza Tüc
carları Derneği 265, 350 

Derman, eczacı Hasan 351 
Derosne 202 
Derviş Naim 299 
Derviş Siyahi, la.rendeli - Kara-

manlı 292, 293 

Descartes, R. 198 
Deva al-Emraz eseri 293 
Devlet Hatun - Germiyanoğlu Sü

leyman Şah'ın kızı 287 
Devlet-i Osmaniye Eczacıları Ce

miyeti Societe des 
Pharmaciens de l'Empi
re Ottoman 349, 351 

Dhavantari, Tanrı 73 
Dış Etkenler Nazariyesi 118, 129 
Dinaver 151 
Dinaveri (Bak. Abu Hanife Dina

veri) 

Dioscordes, Pedanius - Ziskorides 
8~ 114, 11~ 11~ 11~ 

121, 122, 144, 145 152, 
159, 160, 163, 165. 167, 
192, 199, 306 

Dirhem 278, 279 
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Diril, eczacı Bahri 351 
Dirim dergisi 132 
Divan-ı Ahmedi 287 
Divan-ı Lugat-it - Türk 176, 244 
Divanyolu 255, 256 
Divriği Darüşşifası 186 
Divrik 319 

Diyarbakır 145, 165 
Dolmabahçe Sarayı 247 
Domag, I. G. Farben Direktörü 

218 

Donath 214 
Dorlar 87 
Dorset Eyaleti 206 
Dower hapı 262 
Döbereiner, Kimyager Johan Wolf-

gang 201 

Dört Unsur (Bak. Anasır-ı Erbaa) 
Dravidler 73 
Drog - Droa - Drogue - Drug -

Droga (Alfabetik Drog 
İndeksi ayrıca verilmiş
tir.) 

Droghiera - Spezieria - Farmacis-
ta - Eczacı 244 

Druides rahipleri 192 
Dubois, Dr. 19 
Dubrovnik 224 
Duggar, Dr. Benjamin M. 220 
Dumas 203, 204 
Dumuzi - Bereket Tanrısı 36 
DüstUr al-Edviye eseri 103, 279, 

309, 317 
Dustur-u Vesim fi Tıbb al-Ce

did-i vel kadim eseri 
305 

Düvel-i İslamiye Eseri 165, 166, 
281, 285 

Dynameron eseri 294 

-E-
Ea - tanrı 2, 4, 32, 33, 36, 37, 40, 

164 
Ebers, Dr. George 56, 60, 62, 65, 

68, 70 
Ebers Papirüsü 56 
Ebu Ali Hüseyin (Bk: İbn Sina) 

Ebu İbrahim Seyid Zeyneddin İs
mail Cürcani (Bak. İs
mail Cürcani 

Ebul Kasım Zehravi - Ebul Kasım 
Halef bin Abbas - Abul
casis 120, 141, 160 

Ebu Bekir Muhammed b. Zekeri
ya Razi - Razes 14, 139, 
147, 148, 149, 150, 153, 
156, 163, 165, 183, 199, 
208 

Ebu Reyhan Biruni - Albiruni 
75, 120, 139, 141, 145, 

149, 152, 166, 243 
Ebu Salim, Malatyalı 145 
Ebu Sehl Mesihi - Ebu Sehl İsa 

b. Yahya el-Cürcani 
155, 181 

Ebu Ubeydullah, Cürcanlı 155 
Ebul Berekat, Hekim 182 
Ebul Fadl Muhammed b. İdris-i 

Bitlisi 183, 289 
Ebul Farac, Farac bin Salim, Ma

latyalı, Eboul Farache, 
Faragut, Fararius 98, 158 

Ebul Feyz Mustafa b. Mehmet, 
başhekim 295 

Ecza Anbarı Müdürlüğü, Askeri 
Eczane-i Amire 341 

Eczacı, Pharmacien, Saydalan, Em
ci, Şarabi 195, 204, 205, 
243, 244, 245, 296, 319 

Eczacı Gazetesi 349 
Eczacı N evsali, dergi 355 
Eczacı ve Dişçi Mektepleri 325, 

334, 342 
Eczacıbaşı Fabrikası 264 
Eczacılar ve Eczaneler hakkında 

kanun 256 
Eczacılık Bülteni 165, 277, 351 
Eczacılık günü 342 
Ecza ticarethaneleri ile san'at ve 

ziraat işlerinde kulla
nılan zehirli ve müessir 
kimyevi maddelerin sa
tıldığı dükkanlara mah
sus kanun 265 
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Edessa - Urfa 85, 142 
Edip, Ahmed 176 
Edirne 235, 236, 237, 267, 283 
Edirnekapı 305 
Edviyegü - Eczacı kalfası 243, 

245, 319 
Edviye-i Kalbiye eseri 156, 166 
Edwin, Smith 55 
Efes 126, 142 
Eflatun 60, 89, 144 
Ege Tıp Ekolü 88, 94, 126 
Eğrikapu 254 

Einstein, Albert 209 
Elen - helen 87, 90, 138 
Ekrem Bey, Eczacı 261, 310 
Elamitler 38· 

Elbeithar (Bk. İbn Baytar) 
El-Cürcani - Ebu Sehl İsa b. Yah-

ya (Bk. Ebu Sehl al
Mesihi) 

Eldeniz, Başeczacı Bedri Kemal 
248 

Elements de Pharmacie Theorique 
et Pratique eseri 204 

El - Havi (Bak. Continens eseri) 
El Kindi 144 
El Kümmi ül-Celali eseri 285 
Elker, Ressam Mürteza 124 
Emci (Bak. Eczacı) 
Ekmeleddin bin Müeyyed al-Nah-

civani, Hekim 183, 184 
Emeviler 143, 159 
Eminönü 237, 253, 254, 256 
Emir Salar bin Rüstem 145 
Emir Süleyman 283, 287, 288 
Emiroğlu, Prof. Dr. Füruzan 331 
Empedocles 88, 126 
Endonezya 178 

Endülüs - İspanya 13, 20, 75, 137, 
138, 143, 144, 148, 157, 
158, 159, 161, 162, 163, 
165, 178, 197 

Ener, Prof. Dr. Cavit 331 
Enfüzyon - Menku' 273 
Enzimler 204 
Epidemiyoloji 207 
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Epidor - Epidaure, Epidavros -
Epidauros 91, 92 

Erasistrate - Erasistratos 99, 109 
Erfurt Eczacılık Okulu 196, 205 
Ergenç, Doç. Dr. Nedime 329, 330 
Ergin, Osman 157, 166 
Ergin, Selma 132 
Ergun Kamil Darüşşifası 182 
Ergun, Saadettn Nüzhet 287 
Erim, Prof. Kerim 338 
Erker, Abidin 351 
Erman, Adolf 66 
Erzincan 319 
Erzincan Darüşşifası 186 
Erzurum 131, 319 
Erzurum Darüşşifası 186 
Esat Efendi Kütüphanesi Süley-

maniye 281, 292, 294, 
295, 296, 303, 304 

Esat (Işık), Paşa, Müderris Dr. 
310 

Esculape (Bak. Asclepios) 
Escurial Kütüph nesi 165 
Esen, Eczacı Mahmut 10, 277 
Esin, Emel 143 
Eski Plin (Bk. Pline l'Ancien) 
Eskişehir 302 
Eşribe - Şuruplar 273 
Et Talim al-Sani eseri 151 
Ethem Pertev Bey, Eczacı 255, 

260, 261, 262, 310, 321 
349 

Eti 25, 35, 37, 38, 87, 130 
Etienne - Stephanos - Stefan b. 

Bazil 144 
Etrüskler 44, 112, 113 
Ettasrif eseri 120 
Ettmüller, Michael 303 
Eupator (Bak. Mithridate) 

Euripides 89 
Eutychus, Mısırlı rahip 98 
Evans 216 
Evliya Çelebi 235, 236 
Evliyazade, Eczacı S. 350 
Eyariç - Müshiller 273 
Eyckmann 214 
Eyüpsultan 255, 290, 308, 323 



-F-
Fabre, R. et Dilleman, G. 164 
Fahreddin Bey, Artuklulardan 165 
Fahreddin Behram Şah 186 
Fahri, Dr. 310 
Fallmerayere 90 
Farab 150 
Farabi-al Pharabi (Muhammed b. 

Muhammed b. Uzluk b. 
Turhan) 139, 150, 151, 
162, 165 

Faragut (Bak. Ebul Farac) 
Farmacista (Bak. Droghiera, Spe-

zieria, Eczacı) 

Farmakolog Birliği 350 
Faros - İskenderiye Feneri 56 
Fas 141, 162 
Fafih Darüşşifası 243, 294, 295 
Fatih Kütüphanesi, Süleymaniye 

289 

Fatih Medreseleri 302 
Fatih Sultan Mehmet 246, 251, 

286, 289, 3417 
Fatma, Hz. 38, 27 4 
Fazıl Ahmet Paşa, Sadrazam 306 
Fehmi Rıza, Dr. Kimyager 310 
Felemenk (Bak. Hollanda) 
Fenike 35, 87 
Fergane 179 
Feyzullah Efendi, Kazasker 295 
Fihrist-i Kütüp-ü Muhammed b. -

Zekeriyya Razi eseri 
153 

Filinos - Philinos, İstanköy lü 100 
Firdevs al-Hikme eseri 147 
Fire - air (Bak. Ateş - hava) 
Firengi - Frengi 200, 207, 296, 

307 

Firuzağa Camii 255 
. Firuze 24 

Fisagor - Py-thagoras 60, 88, 94, 
126, 127 

Fitil (ağırlık ölçüsü) 277 
Fitil - Suppozituvar 273, 283, 288 
Fitoterapi - Phytotherapie 25 
Fleming, Dr. Alexandre 15, 22 
Flojistan - Phylogistane 200, 204 

Floransa 116, 195 
Florey 220 
Flüeckiger, Eczacı F. A., 205 
Foerster 219 
Foglia 269 
Folkers, Dr. 215 
Fol us - Faule d'Egine 120 
Fonahn, Adolf 187 
Fourneau 219 

Fracastora 149 
Francesko, Tıbbiye Eczacıbaşısı 

253 

François I, Kral 197 
Fransa 20, 192, 195, 196, 197, 201, 

205, 213, 274 
Fransız Ginesi 27, 215 
Fransız kodeksi 279 
Frederic II, Alman İmparatoru ve 

Sicilya kralı, 194, 195, 
319 

Frederic II. Kanunnamesi 195 
Freiburg 227 
Frik, Dr. Feridun 351 
Frikya 87, 88 
Frölich 215 
Fuad Paşa, Sadrazam 326 
Funck 214 
Fustat 181, 193 

-G-
Galata 236, 253, 254 
Galatasaray 320, 322 
Galatasaray Hastalar Dairesi 303 
Galen - Galien - Galeno (Bak. Ca-

linos) 

Galenique Ampuller 263 
Galenique Pharmacie 192 
Galenique Preparate 99, 119 
Galile - Galileo 15, 198, 209 
Gayet al-Beyan fi Tedbir-i Beden 

al-İnsan eseri 293 
Gayet al-İtkan fi Tedbir-i Beden 

al-İnsan 295 
Gayet al-Müterakki fi Tedbir-i 

küll al-Maraz eseri 297, 
302 

Gay-Lussac, L. J. 202 
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Gazan Mahmud Han, Gazan Han 
77 

Gazanfer, Tabib - Eczacı İbrahim 
183 

Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi, 
Saraybosna 288, 289, 291, 
292, 295, 301 

Gazne 153 
Gazneliler 138, 153, 155, 177, 181 
Gaznevi', Sultan Mahmud 153 
Geber (Bk. Cabir) 
Geçgil, Doç. Dr. Şükran 330 
Gelmo 218 
Genç Spil Dergisi 104 
Gerard de Cremone 194 
Gerede 284 
Gevher Nesibe Sultan 185, 187 
Gevher Nesibe Şifföyesi, Kayseri 

Bimaristanı (Bak. Çifte 
Medreseler) 

Gevrekzade Hafız Hasan Efendi, 
Hekimbaşı 298 

G hola, Tanrı 22 
Ghul 22 
Gılgamış destanı 38, 130 
Gıyaseddin Keyhüsrev, Sultan 185 
Gıyasiye - Şiffüye - Çifte Medre-

seler (Bak. Gevher Ne-

sibe) 
Girit 87, 299 
Glosyas - Glaucias, Tarantlı 100 
Goldberger 214 
Golova 89 
Gomes 203 
Gondichapour (Bk: Condişapur 

Tıp Ekolu) 
Goutte (Bak. Damla Hastalığı) 
Gökbörü S. Y. tesisleri 182 
Gökhan. Doç. Dr. Nuran 329 
Göktürk, Tukyu devleti 174, 175 
Göz ilaeı (Bk. Kühul) 
Gramına - Gram 278, 279 
Le Grand Encyclopedie 104 
Graphidion (Bak. Akrabadin) 
Green 215 

Grek 89, 90, 99, 113, 114, 119, 152 
Gren - Grain (Bk. Buğday) 

Gri eve, J. 116 
Grijin 214 
Grmek, Prof. Dr. Mirko - Drazen 

(Zagreb) 167 
Guillemean 213 
Gula, tanrı 22,67 
Gunyat al-Muhassilin fi Tercümat 

al-Tuhfet al-Müminin e
seri 304 

Guthrie, Samuel 204 
Guy de Chauliac-Guidon - Gi dö 

Şolyak 194, 208 
Gülhane 254 

Gülhane Askeri Hastanesi 243, 262 
Günaltay, M. Şemseddin 140 
Güneyman, Hikmet 351 
Güran, Prof. Dr. Refik 311 
Gürel, Sadettin 351 
Gürsu, Doç. Dr. Esin 330 
Güven, Prof. Dr. Kasım Cemal 

329. 330, 331, 339 
Güvercinlik Köşkü 247 
György 215 

-H-
Habbe (Bak. Buğday) 
Hacettepe Üniversitesi 185 
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık 

Fakültesi 339 
Hacı Ahmet Paşa. Köprülü 306 
Hacı Mahmut Kütüphanesi, Süley

maniye 183 
Hacı Paşa, Hızır bin Ali, Hekim 

(Konyalı) 284 285 ' 
Haçlı Seferleri 139, 184, 194, 197, 

198, 207, 266 

Hadi Faik (Saçlı), Prof. Dr. 326 
Hadisler 141, 164 
Hafız-ı Eşribe. eczacı kalfası 243, 

245 
Hafize Sultan Darüşşifasr 103 110 
Eakkı Bey, Eczacı 261 
Hakkı Şinasi Çocuk Maması 261 
Halep 151, 180, 181, 182 
Halep Darüşşifası 293 
Halıcıoğlu 254, 308 
Haliç 254 
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Halil Bey, Eczacı 262 
Halil Ethem Bey, Tarihçi 165, 166, 

281, 285 
Halilürrahman - Urfa 283 
Halil Şazi Bey, Op. Dr. 256 
Hamdi Bey, Eczacı 349 
Hamdi Bey Eczanesi, Eczane-i 

Hamdi Bey 254 
Hamidiye Kütüphanesi, Süleyma

niye 150, 166, 282, 284, 
285, 286, 289, 291, 292, 
293, 294, 296, 299, 303, 
304, 305 

Hamidullah, Prof. Dr. M. 152, 166, 
280 

Hamse 38 
Hamurabi 38 
Hamzalay, Eczacı Asaf 351 
Hanovre 202 
Harappa 73 
Haraççıoğlu Kütüphanesi. Bursa 

281, 284, 286, 289 
Hares b. Kalede 143 
Harnube-i Şamiye (Ağırlık ölçüsü) 

277 
Harran 150 
Harun el-Reşid, Halife 143, 144 
Harvey, W. 118, 158 
Harzem (Bk. Havarizm) 
Harzemşahlar 138, 152, 153, 177, 

181, 182 
Hasan Efendi, Hekimbaşı Davulcu 

297, 301, 302, 304 
Hasan, Hz. 38, 27 4 
Hasan Nazif Bey, Eczacı 256 
Hasan Rauf Bey, Eczacı 255, 257, 

261, 262, 263, 310, 311, 
349 

Hasan Vasıf, Dr. 296 
Has~ki Hastanesi 255 
Hasköy 254 
Hassa Hekimi - Saray doktoru 246 
Havarizm 152, 179 
Havas al-Edviye eseri 284 
Haver Laboratuvarı 263 
Havi (Bk: El-Havi) 
Havva 25, 37 

Hayatizade Büyük Mustafa Feyzi 
Efendi - Moche Ben Ra
phael, Hekimbaşı 297 

Hayatizade Küçük Mustafa Feyzi 
Efendi, Hekimbaşı 297 

Haydar Bey (Bekdoğan), Başecza-
cı 248 

Haydari 245, 248, 324, 333 
Haydarpaşa 325 
Haydarpaşa Askeri Hastanesi 245, 

322, 324, 333, 342 

Haydarpaşa Tıp Fakültesi 325 
Hayyanoğlu Cabir (Bak. Cabir) 
Hazer Denizi 147, 174 
Hazine Kitaplığı, Topkapı Sarayı 

171, 186, 284, 295 
Haworth 216 
Hearst Medical Papirüs 57 
Heatly 220 
Hebert, Louis 211 
Heildelberger 218 
Heinrich, Dr. H. Brunner 329. 331 
Heisenberg 218 
Hekimbaşı Odası 245 
Hekimoğlu Ali Paşa, Sadrazam 

303, 304 

Hekimoğlu, Dr. Esat 132 
Helen (Bk: Elen) 
Heliotherapie, Güneş teda\·isi 92 
Helyopolis - Heliopolis 5? 
Hemedan 155, 157, 182, 184 
Hemedaniler 165 
Henry II, Kral 197 
Hera, Tanrıça 164 
Heraklis 91 
Heraklit - Heraclite 88, 93, 126 
Herbaris - Rhizotome - Kökçü 99, 

114, 195, 236, 243 
Heredot 54, 89 
Hermes (Bak. Hürmüz) 
Herofil - Herofilos, Anatomist 
Hess 216 
Heybeliada 254 
Hısnulekrad 182 
Hızır bin Ali (Bak. Hacı Paşa) 
Hicaz 138 
Hidaye eseri 156 

99 
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Hidrometre 204 
Hiera 119 
Hikesos 53, 54 
Himalaya 76 
Hindiba Risfilesi 156, 166 
Hindistan 73, 92, 175, 183, 237, 

266, 274 

Hindu 73 
Hipokrat - Hyppocrates 25, 26, 

88, 89, 90, 93, 94, 
95, 99, 107, 108, 118, 

119, 127, 144, 148, 149, 
156, 191, 192, 199, 206, 
207, 208, 210, 290 

Hint (eski, kadim) 73, 74, 75, 76, 
79, 80, 125, 131, 141, 

143, 147, 151, 153, 157, 
163, 175, 179, 266 

Hirschberger 216 
Hirst 216 
Hirudo - Sülük 273 
Histoire de le Medecine Arabe 157 
Histoire de la Medecine, dergi 28 
Hiyeroglif 53, 62 
Hoffmann, . Eczacı Fritz 205, 246 
Hollanda - Felemenk 80, 147, 149, 

153, 165, 208, 266 
Holst 215 
Homer 88 
Hopa 101 

Hopkins, Sir Frederick Cowland 
214 

Horasan 146, 147, 148, 176, 177, 
187 

Horleine 218 
Hormon 263 
Horus - Tod - Thod - Thaud, tan

rı 58, 64, 66, 68, 130, 
164 

Hristo Efendi, Eczacı 321 
Hristo Stambolski, Müderris Mua-

vini Dr. 244 
Hua-Tu 79 
Huard, Prof. Pierre 167 
Hubub - Haplar 273 
Buff-ı Aiai eseri 183 
Hukne (Bak. Lavman) 

Hulusi Raşid Bey, Muallim Dr. 326 
H umbold, Alexandre de 98 
Humor - Beden sıvısı 59, 76, 78, 

125, 207, 210 
Humoral Patoloji - Humorale Pa-

thologie (Bak. Ahlat) 
Hums al-Zühr kasabası 161 
Hun, Hiung-nu 174, 175 
Huneyn bin İshak - Johannitius 

120, 144, 146 
Huvamin 78 
Huzistan 85, 142 
Hülasa al-Tıp eseri 289, 290 
Hürmüz - Hermes, Hürmüz-Ü Mü-

selles - Hermes Trime
giste 60, 85, 86 

Hüseyin, Hz. 38, 274, 280 
Hüseyin Çelebi Kütüphanesi, Bur-

sa 165, 281, 282 

Hüseyin Hüsnü Paşa 324 
Hüseyin Paşa, Vezir 282 
Hüseyin Sabri, Dr. Binbaşı 103, 

279, ~10, 316, 317 

Hydrotherapie - Su Tedavisi 25 
Hygia - Hiji, Tanrıça 91 
Hygienski İnstitut Kütüphanesi, 

Saraybosna, Yugoslav
ya 289, 292, 295, 298 
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Ilduz - Yıldız Hatun, İlhanlılardan 
187 

Irak 142, 146, 148, 178, 181 

-i
İatrochimie (Bak. Biyokimya) 
İatromathematique 210 
İatrophysique 210 
İbn al-Kıfti 166 

İbn al-Nafis (Alaeddin b. Ebil Ha
zım al-Karaşi) 157, 158 
167, 291 

İbn Baytar - Ziyaeddin Ebi Mu
hammed Abdullah b. 
Ahmed - Elbeithar 141 
152, 159, 163, 164, 281: 
304 
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İbni Cülcül (Ebu Davud Süleyman 
ibn Hasan) - İbn Dschol-
dschol 141, 157, 158, 
159, 160 

İbn Kemal (Bak. Kemalpaşazade) 

İbn Masaveyh - Yahya b. Masa
veyh - Johannes Mesue . 
Senior 144 

İbn Me'mun - Ebu Musa b. Me' -
mun - Malmonide (Moi
se, Meses, Mosheh ben 
Malmoun) 163 

İbn Nedim 146 

İbn Rüşd - Ebul Velid MJhammed 
b. Ahmet - A verroes 
141, 151, 161, 162, 163 

İbn Rüşd'cülük - Averroisme 162 
İbn Sellum (Bak. Salih b. Nasrul

lah) 

İbn Sina - Ebu Ali Hüseyin b. Ab
dullah b. Hasan b. Ali 
b. Sina al-Buhari - A
vicenna 14, 139, 141, 
147, 148, 151, 152, 154, 
155, 156, 157, 158, 162, 
163, 166, 169, 181, 183, 
199, 208, 281, 285, 291, 
305 

İbn Şerif (Bursalı), hekim 288 
İbn Tolun Camii - Tolunoğlu Ca

mii 181 

İbn Usaybia İbn Ebi Usaybia 
152, 157, 158, 159, 182 

İbn Vefid - İbn al-Wafid - Aben 
Guefit 141, 159 

İbn Zühr - Ebül Mervan Abdül
melik b. Abdullah ibn 
zühr - Avenzoar 141, 
161, 162 

İbrahim Ethem, Dr. Kimyager 
263, 311 

İbrahim Ethem İlaç Fabrikası 264 

İbrahim Paşa Kütüphanesi, Süley
maniye 285 

İbşir Paşa, Halep Valisi 293 

İdare-i Umumiye-i Tıbbiye Nizam-
namesi 322 

İdris Bey, Başeczacı 321 
İdris-i Bitlisi 289 
İdris Peygamber 60 

İdroterapi (Bak. Hydrotherapie) 
İ. G. Farben Endüstri 218 
İğneleme (Bak. Acupuncture) 
İhsa al-Ulum eseri 151 
İlhanlı - Moğol 77, 178, 184, 187 
İlyada 88 

İmhotep, Hekim, Vezir ve Tanrı 
58, 69 

İmhotep Mabedi 57 
İmre, Doç. Dr. Sedat 310 

İmre, Zeliha, Öğretim Görevlisi 
331 

İnan, Prof. Dr. Afet 187, 188 
İncil 192 

İndonezya 274 
İndra 76 
İndus Nehri 76 

İnfusin - Nuku' 288 
İngiliz Tıp Cemiyeti 206 
İngiltere 31, 206, 211, 213, 274 

L'Institut Français d' Archeologie 
Orientale 72 

İran - Persan (eski, kadim) 35, 
60, 80, 84, 85, 125, 

131, 137, 138, 140, 141, 
142, 143, 148, 150, 151, 
155, 157, 164, 165, 175, 
178, 194, 304 

İrlanda 211 
İrmgard 63 

İsa Bey, Aydınoğlu 281, 285, 286 
İsa Peygamber 84, 142, 164, 193 
İsfahan 166, 187 

İshak bin Murad 284 
İsin Şehri 37 
İsis Dergisi 65 

İskender, Büyük 89, 95, 96 
İskenderiye 85, 91, 96, 98, 99, 

115, 118, 120, 127, 143, 
192, 243, 269 
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İskenderiye Ekolü 89, 96, 97, 98, 
99, 100, 119, 142, 143, 

191 
İskenderiye Kütüphanesi 94, 97, 

98 
İskendername eseri 287 
İskenderiye Müzesi 97 
iskit 35, 87, 93, 130, 134 
İskitya 93 
İslam Ansiklopedisi 167 
İslam Felsefe Ekolü 162 
İslam Tercüme Ekolü 143, 144 
İsmail Cürcani - Ebu İbrahim Se-

yid Zeyneddin İsmail 
Cürcani 182, 183, 289 

İspagerya - İspagirika (Bak. Bi-
yokimya) 

İspanya (Bak. Endülüs) 
İspanyol 209, 213 
İsparta 88, 89 
İstanbul 46, 48, 79, 121, 132, 142, 

165, 181, 194, 198, 217, 
237, 238, 245, 253, 254, 
256, 265, 269, 280, 281, 
283, 286, 287, 294, 301, 
303, 307, 324, 325 

İstanbul Arkeoloji Müzesi 10, 46, 
48, 49 

İstanbul Eczacılar Cemiyeti 350 
İstanbul Eczacılık Fakültesi 247, 

327, 331, 336 
İstanbul Eczacılık Fakültesi Müze

si 259, 335, 351 

İstanbul Erkek Lisesi 326 
İstanbul Sıhhiye Transit Deposu 

246, 344, 345 
İstanbul Tıp Fakültesi 327, 337 
İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 

166 
İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi 

Enstitüsü Kütüphanesi 
165, 166, 167, 168, 179, 
245, 248, 282, 289, 292, 
295, 296, 297, 305, 306, 
310, 312, 313, 331, 340, 
348 

İstanbul Üniversitesi 157, 165 
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İstanbul 

İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fa
kültesi Tarih Dergisi 134 

Üniversitesi Kütüphanesi 
151, 165, 166, 167, 281, 
284, 289, 294, 296, 298, 
306 

İstanköy Adası 91, 93, 108 
İstar, Tanrı 37. 39. 177 
İstikamet Eczanesi 255, 257 
İsveç 200, 209 
İsviçre 205 
İşarat eseri 156 
İtalya 91, 117, 163, 194, 195, 197, 

209, 217, 266 

İvriz, Tanrı 37 
İyon 87 
İyonya 87, 88 
İzis, Tanrı 56, 58, 59. 60, 63, 64, 

65, 66, 130, 164 
İzmir 256, 263, 265 
İzmit 184 
İznik - Nicee 142 
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Jacop 218 
Jale Üniversitesi Kütüphanesi 151, 

165 
James I, Kral 211 
Jansen 214 
Janus Dergisi 104 
Japon 213 
Japonya 8, 215 
J ean de Seville 194 
Jhangar 76 
Jinekolojik Papirüs 56 

J ohannes Mesue Senior (Bak. İbn 

Masaveyh - Yahya bin 
Masaveyh) 

Johannitius (Bak. Huneyn bin İs-
hak) 

Jorgios, Dr. (Macar) 305 
J ournal Asiatique 82, 144 
J ouvet, Eczacı Louis 205 
Jules II, Papa 197 
Julien - Bizans İmparatoru 120 
Julien Kalesi 53 
Jussieu, Christophle de 104 



Justinian I, Bizans İmparatoru 89, 
143, 192 

-K-
Kadıköy 245, 254, 256, 333 
Kadırga Eczacı ve Dişçi Mektep

leri 324 
Kafiz (Bir ölçü) 278 
Kahire 28, 147, 157, 163, 170, 181, 

182, 193 
Kahun 56 
Kalalı şehri 36 
Kalavun Hastanesi - Mansure 157, 

182, 285 
Kalemci, Alnur 10 
Kallimahos 97 
Kalya Bey (Bak. Calleja, A.) 

Kamil al-sınaat al-Tıbbiye veya 
Meliki Tercümesi 147, 
208, 282, 312, 313 

Kanada 211 
Kane 220 
Kansu 179 
Kantar, (Bir ölçü) 279 
Kanun eseri 148, 155, 156, 169, 

183, 281, 291, 305, 315 
Kanun al-Cerahin eseri 308 
Kanun Şerhi 158 
Kanun Tercümesi Tabhiz al-

Mathun 305 
Kanuni Sultan Süleyman 103, 120, 

245, 289, 291, 292 

Kanzuk Eczanesi 253 
Karabalgasun 175 
Karahanlılar 176, 177, 181 
Karaman - Larende 292 
Karamızrak, Dr. M. 217 
Karaöz, Sadık 104 
Karaşi 76 
Karnak 55 
Karrer 216 
Kars 101 
Kartaca 208 
Kas - Şah Abbas Şehri 152 
Kastamonu 319 
Kastamonu Maristanı 186, 187 
Kaşgar 176 

Kaşgarlı Mahmud 176, 178, 179, 
244 

Katip Çelebi 98 
Katlı Oranlar Kanunu 201 
Kat on, Romalı siyasetçi 112 
Kauçuk 205 
Kavanoz, (Bir ölçü) 278 
Kayırdoy, Dr. 79 
Kaymeri Eyyubi Hastanesi (Sali
hiye) 182 
.Kayseri 184, 185, 188, 193, 244, 

319 
Kayseri Bimarhanesi (Bak. Çifte 

Medreseler) 
Kayseri Tıp Fakültesi 185, 188 
Kazakistan 174 

Kazım Eczanesi 256, 262 
Keklik, Doç. Dr. Nihad 166 
Kemaleddin Ahmet bin Rahat 186 
Kemaleddin Darüşşifası (Konya) 

186 
Kemalettin, Şeyh 283 
Kemalpaşazade - İbn .Kemal, Şem

settin Ahmet bin Süley
man 291 

Kenni 219 
Kepler 199, 208 
Kerman 176, 182 
Keşf al-zümln eseri 98 
Keşmir 174 
Keops (Bak. Cheops) 
Key (Bak. Cauterisation - Dağla-

ma) 

Keykavus I, Sultan 185 
Khafaj e Şehri 36 
Kılıç Ali Paşa Kütüphanesi, Sü-

leymaniye 289 
.Kırat (bir ölçü) 277, 278 
Kırım 292 
.Kırkağaç 290 
Kıst (bir ölçü) 278 
.Kıst-ı asali (bir ölçü) 278 
Kıst-ı ıtri (bir ölçü) 278 
Kızılay 262 
Kızıldeniz 266 
Kilikya 114 
.Kimya - Simya (Bak. Alchimie) 
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Kish - Kiş Şehri 73 
Kitab al-Bah 151 
Kitab al-Cami al-Müfredat al-Ed

viye vel-Agdiye - Cor
pus Simplicium Medica
mentorum 160, 162, 163, 
164 

Kitab al Cüderi vel'Hasbe - De 
variolis et Morbillis 148, 
149 

Kitab al-Feride 285 
Kitab al-Fihrist 146 
Kitab al-Haşayiş 115 
Kitab al'Mansuri - Liber Medici

nalis Almansoris 149 
Kitab al-Mugni fi al-Adviye al

Müfreda 164 
Kitab al-Musiki 151 
Kitab al-Nebat 146, 151, 152, 306, 

307 
Kitab al-Saatle vel İkbal 285 
Kitab al-Saydala 120, 145, 152, 

153, 166, 243 

Kitab al-Tealim 285 
Kitab al-Umda fi al-Cerahat 158 
Kitab-ı Marifet al-Taktir 307 
Kitmir (bir ölçü) 277 
Kloproth, Martin Heinrich - Ec-

zacı, kimyager 201, 202 
Klarer 218 
Klasik (Bak. Classicus) 
Kleopatra 97 
Knaur Nachif, Th. 64, 67, 69 
Knid Ekolü (Bak. Cnide) 
Koca Mustafa Paşa 262 
Koca Olcum, Müderris Dr. Musta

fa Münif Paşa, 325, 337, 

340 
Koeping 209 
Kolus (bir ölçü) 278 
Konsültasyon 181, 182 
Koman, Mahmut Mesut 280 
Konfüçyüs (Bak. Ctmfucius) 
Kostantin VII., Bizans İmparato-

ru 144, 145 
Kostantin, Bizans 'İmparatoru Bü

yük 142 

Konya 183, 280, 285, 292, 319 
Konya Darüşşifası 185, ıs8 ' 
Konya Ereğlisi 37 
Kore 80, 175 
Korent 118 
Kos (Bak. Cos) 

Kos - Cos Asklepion'u 107 
Kostantin, Kartacalı (Bak. Costan-

tine d' Africain) 
Kot Diji 76 
Koyunoğlu Kütüphanesi, Konya 

280 
Kökçü - Rhizotome (Bak. Herba

ris) 

Köprülü Kütüphanesi 255, 281, 
289, 295, 296, 304 

Krabadin-i Cedit al-Kimya eseri 
302 

Krabadin Tercümesi - Vesilet al
Metalip fi İlim al-Tera
kip eseri 298, 303, 304 

Krabazin - Graphidion - Akraba
zin - Krabadin - Gra
phazin (Bak. Akraba
din) 

Kremers, Edwards 217, 225, 226 
Kudüs 182 
Kuduz 307 
Kufe 146 
Kuhn 214 
Kurs - Tensuh, Tenzu' Kalıbı 273, 

288 
Kuşçu, Kemal 280 
Kuşdili - Acer 271 
Kuşdili Eczanesi, Eczacı Hulusi 

Osman Arat 245, 333 
Kutadgu Bilig l 76. 179, 180, 181 
Kutaybe, Komutan 17, 139, 176 
Kutluğ Bey, Artuklulardan Artuk 

Şahabettin 145, 165 

Kutluğ Türkan Hastanesi 182 
Kutman, Eczacı Selahattin 351 
Kurtuba 145, 148, 159, 160, 162, 

163 

Kühul - Göz İlaçları 283 
Kuhistan 151 
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Külliyat (Bak. Corpus) 
Küri (Bak. Curie) 
Kütahya 269, 287 
Kütahya Kütüphanesi 165 

-L-
Lagas, Ptolemee'lerden 96 
Lagaş Şehri 38, 39 
Lagides - Lagidler - Ptolemee'ler 

96 
Laignel - Lavastine 40, 122 
Lala İsmail Efendi Kütüphanesi, 

Süleymaniye 281, 286, 
292 

Lala Osman Ağa 283 
Laleli Kütüphanesi, Süleymaniye 

166, 286, 289, 292, 294 
Lambo Efendi, Eczacı yüzbaşı 321 
Landberg 165 
Laplace 209 

Larende (Bak. Karaman) 
Larisa - Yenişehir Feneri 93 
Lauk - Lohuk 273, 288 
Lavi Kitabı 84 
I.:ıavman - Hukne - Tenkiye 59, 

247, 283, 288 
Lavoisier 87, 200, 201, 206 
Leakey, Dr. Louis 18 
Lebon, Ernest 98 
Leclerc, Dr. Lucien 144, 157 
Lederle 221 
Leges unicipales Arelates - Arles 

Kanunu 195 

Leibnitz 199 
Leiden - Laydın 144, 147, 153, 

165, 208 
Leiden Kütüphanesi 149 
Leiden Üniversitesi Botanik Bah

çesi 196 
Leipzig 60, 72, 303 

Leipzig Üniversitesi Kütüphanesi 
56 

Leningrad 165 
Lean X, Papa 197 
Leon Daron Eczanesi 349 
Leonardo da Vinci 197 
Lepra (Bak. Cüzam) 
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Lesne 214 
Levit rahipleri 83 
Lewin, Bernhard 166 
Liber Medicinalis Almansoris (Bk. 

Kitab al-Mansuri eseri) 
Liber Memorialis Ophtalmicorum -

Tezkeret al-Kehhalin e
seri 147 

Liber Regius (Bak. Kamil al-Sı-

naat al-Tıbbiye) 

Libre 279 
Lidya 87, 88 
Liebig, Justus von 204 
Lilie, J. D. 214 
Limni - Lemnos adası 191, 264 
Limousin, Eczacı Stanislas 229 
Lind, Hekim 213 
Lister, Lord 208 
Littree, E. 14, 94 
Lock, J ohn 206 
Lokman Hekim 60, 95 
London Medical Papirus 57 
Londra 57, 144, 165, 206, 211 
Londra Royal College of Physici-

ans Kütüphanesi 288 
Londra Şehri Eczacılarının Sır ve 

San'atları Derneği - So
ciety of Art and Mystry 
of the Apothecaries of 
the City of London 211 

Long 219 
Loquer 214 
Loret 56 
Louis XIV, Kral 195 
Louvre Müzesi 38, 39, 43, 51 
Lovey, Martin 165 
Lowitz, Eczacı Tobias 202 
Lucien, Rahip 142 
Lugat-ı Müşkilfıt-ı Ecza eseri 292 
Lunin 214 
Luther 199 
Luxor 55 
Lübab-ün-Nühab Tercümesi 280 

M. Cevdet, İstanbul Bayezid Bele
diye Kütüphanesi 281, 
288, 289, 295, 296, 298 



Macar 253, 305 
Madison 165 
Madrid 165 
Maerland, Jacop von 213 
Mahmut I, Sultan 299, 303, 304 
Mahmut II, Sultan 246, 254, . 255, 

257, 308, 341 
Mahmut Gaznevi, Sultan 153, 155 
Mailand Ambrosiana Kitaplığı 284 
Makron Envolos Kapalı Çarşı 

237 
Mal de Larosa - Pellegra Hastalı-

ğı 213 
Malaga 163 
Malarya - Sıtma 207, 307 
Malatya 187 
Malik Zafir Bey, Eczacı Kimyager 

311 
Manchester Kütüphanesi 295 
Manisa 37, 103, 110, 266, 282 
Manisa Bimarhanesi 104 
Manisa Kütüphanesi, Çaşnigir 166, 

167, 183 
Manizade, Prof. Dr. Derviş 329, 

331 
Mansur, Halife 141, 143, 144 
Mansur bin Ahmet, Samanoğlu E-

mir 148, 149 

Mansure Hastanesi (Bak. Kalavun) 
Mardin 319 
Mardin Maristanı 185 
Marc Aurele Antonius 97, 118 
Marduk, Tanrı 34, 36, 40 
Marggraf, Andreas Sigismund 201 
Marke Paşa 321 
Marseille, Marsilya Kanunu 195 
l\farshall, Arkeolog Sir John 73 
Marshall, Eczacı Christopher 211 
Marshall. Eczacı Elizabeth 211 
Martin, A. Beek 42, 133 
Martiniere, de la 104 
Maskar. Ord. Prof. Dr. Üveis 338 
M;:ıth11h (füık. Decoction) 

Materia Medica eseri 79, 115, 116, 
122, 144, 145, 146, 159, 
165, 184, 279, 306 

Matme 216 

Mattioli, Mathiolus, Mathiole, Pi-
etro Andrea 121, 115, 
306 

Maveraünnehir 148, 177 
Mayafarkin - Silvan 155 
Mazhar Hüsnü Bey, Dr. 337 
Mazhar Osman Bey, Prof. Dr. 256 
Mazhar Paşa, Muallim Dr. 324 
Me - Hayat Suyu 37 
Mebusan Meclisi Kütüphanesi, İ

ran 166 

Meclis-i Umur-ı Tıbbiye-i Mfil
kiye ve Sıhhiye-i Umu
miyye 261 

Mecusi Ali b. Abbas (Bak. Ali b. 
Abbas) 

Medayn 142 
Medi~al Papirus 56 

Medicina Plinii - Pline Tababeti 
117 

Medine 308 
Medinet al-Fazıla eseri 151 
Medrese-i Şeyhun 284 285 
Mehmet Ataullah Efendi, Şaniza-

de 15, 244, 307, 308 

Mehmet II, (Bak. Fatih) 
Mehmet IV, Sultan 237, 283, 293 

299 

Mehmet Bey, Aydınoğlu 280, 281 
Mehmet ibn Ahmet ibn İbrahim 

bin Hüseyin - Mehmet 
Efendi veya Hekim Rin
dani 164, 281, 282 

Mehmet Halil Bey, Kimyager 311 
Mehmet ibn al-Hamid Vezir 149 
Mehmet Kazım Bey, Eczacı 255 

256 

Mehmet Muhtar Efendi, Askeri 
Tıbbiye Başkatibi 265 

Mehmet Mümin Hüseyni al-Tan
kebuni, Hekim 304 

Mehmet Sadık Efendi, Şanizade 
307 

Meisner, K. F. W. Eczacı 204 
Mekke 294, 308 
Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye <Bak. 
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Mekteb-i Tıbbiye-i Şa
hane) 

Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye İda
disi 325 

Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye 316, 
321, 324, 325, 337 

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 103, 
265, 309, 320, 321, 324, 
337, 341 

Meliki -· Liber Regius eseri (Bak. 
Kamil al-Sınaat al-Tıb

biye) 

Melikşah, Sultan 178, 181, 182, 187 
Mellanby 215 
Me'mun, Halife 162 
Menafi ün-Nas eseri 292 
Mendel 215 
Menfis - Memphys 58 
Mengücekler 186 
Menku' (Bak. Enfüzyon) 
Menn 278 
Merakeş 159, 162 
Merek Eczanesi 226 
Merkator 199 
Merkez Efendi 103, 110 
Meryem, Hz. 142, 164, 193 
Mesir - Mithridaticum 38, 100, 

101, 103, 104, 110, 111, 
114, 266, . 267, 273 

Mes'ud, Sultan Melikşah'ın torunu 
181 

Meşhed Kütüphanesi 145 
Mete Han 174 
Mevlana Müzesi Kütüphanesi, Kon

ya 166, 286, 292 

Mezopotamya 22, 25, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37' 38, 39, 40, 
42, 43, 50, 53, 56, 59, 75, 
76, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
92, 112, 125, 130, 133, 
141, 164 

Mısır 26, 38, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 63. 70, 71, 72, 
75, 76. 85, 87, 92. 96, 97, 
99. 104, 125. 138. 141, 

' 148, 150, 157, 159, 163, 

164, 177, 179, 180, 181, 
182, 193, 208, 209, 237, 
243, 274, 282, 284, 285, 
293 

Mısır Çarşısı 237, 239, 240, 241, 
242, 267 

Mialhe, Eczacı Louis 205 
Michalowski, K. 68 
Michel Scot, Düşünür 194, 197 
Michelet, yazar 208 
Mihran bin Mansur bin Mihran, 

Mütercim 145 
Milano 149, 193 
Milla'ka-i Kebir ve Sagir (Bir öl

çü) 278 

Millet Kütüphanesi, Fatih, İstan
bul 167, 183, 282, 284, 
289 

Milletlerarası IX. İlimler Tarihi 
Kongresi 75, 154 

Minoan Medeniyet, Girit 87 
Minos, Girit Kralı 87 
De Mirabilibus quae ei acciderunt 

eseri 149 
Mirch, George Franz 204 
Mirel, Eczacı Fuad Mehmet 311, 

351 
Miskal (Bir ölçü) 278 
Mithat Paşa, Sadrazam 182 
Mithridate VI - Eupator (Pontus 

Kralı) 100, 101, 103, 104 
Mitra 76 
Miyar al-Etibba eseri 308 
Mizan al-Edviye eseri 307, 308 
Moche ben Raphael (Bak. Hayati-

zade Büyük Mustafa 
Feyzi, Hekimbaşı) 

Moğol (İran Moğolları) İlhanlı 77, 
140, 178. 184, 187 

l\Iohen-Jo-Daro (Mohencodaro) 73, 
74 

_vioissan 202 
Moir 215 
Montaüme 199 
l\1ontpe11ier 26, 193, 206, 208 
Moore 215 
Mouriquand 214 
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Muffet 213 
Muhakemet al-Lugateyn eseri 176 
Muhammed, Hz. 38, 146, 274, 280, 

287 
Muhammed Bekir, Hz. 280 
Muhammed bin Muhammed bin 

Uzluk bin Turhan (Bak. 
Farabi, al-Pharabi) 

Muhiddini Arabi 187 
Muhiddin Mehhi 286 
Muinüddin, Artukoğullarından 185 
Muktedir, Halife 150 
Mumya 55, 247 
Murat II, Sultan 183 
Muradiye Kütüphanesi, Manisa 

285, 288, 290 

Musa Çelebi, Şehzade 283 

Musee du Caire 72 
Musee Gicilia 105 
Mustafa II, Sultan 299 
Mustafa III, Sultan 156, 305 
:rv1ustafa Bey, Eczacı 248 
Mustafa, Dr. 310 
Mustafa Efendi, Hekim (Tokatlı) 

156, 305, 306, 315 

Mustafa, Üsküdarlı 293 
Mustafa Münif Paşa, Müderris Dr. 

(Bak. Kocaolçum) 
Mustafa Nail Bey, Eczacı 311 
Mustafa Nevzat Bey, Eczacı 263, 

321, 326, 351 
Mustafa Paşa, Menemenli 325 
Musul 182 
Muvahidiler 162 
Mücerrebname eseri 289 
Müderrisoğlu, Eczacı Kemal 351 
:Müeyyed Hişam, Halife 159 
Müferrih - Cordial 288 
Müfid veya Nazın al-Teshil eseri 

286 
Müfredat al-Tıb eseri 293 
Müfredat-i İbn Baytar eseri 281 
Mü'min bin Mukbil 183 
M:ümtaz Bey, Eczacı 351 
München - Münih 41, 64, 67, 69, 

165 
M:ünif Paşa, Dr. (Bak. Kocaolçum) 

Münih Müzesi 171 
Münir Bey, Prof. Dr. 279 
Münır Şahin Bey, Eczacı 351 
Müntehab al-Şifa eseri 284, i85, 

286 
Mürşid al-Libas fi Tercüme-i İs-

pagerya 297. 298 

Müshiller (Bak. Eyariç) 
Mütevekkil, Halife 144, 147 
Müz - Muse Mabedi - Museion -

Museum 96, 100 
Mynsicht, Adrian von 303 

Nafiz Paşa, Prof. Dr. 262, 324 
Nail Halit Tipi, Eczacı 248, 351 
Nakire (Bir ölçü) 277 
Nalçacı, Eczacı Kimyager .ı!ustafa 

Hakkı 323 
Napoli 194, 243 
Napoli Tıp Okulu 193 
Napolyon I 53 
N apolyon III 17 
Nasır Abdurrahman III Halife 144 
Nastorius, Rahip 85. 142. 193 
Nasturi 85, 86, 141, 142 193, 194 
Nasturilik 164, 235 
Nazif Bey, Eczacı 262 
Necat - Liber Liberationis (Bak. 

Delivrance eseri) 

Necmeddin. Artukoğlu 185 
Nederland 170 
Nemse (Bak. Avusturya) 
Neo-Hyppocratisme 129 
Neron, İmparator 103 115, 117 
Nesimi 287 
Neş'et Ömer İrdelp, Prof. Dr. 311 
Nevrfıziye 274 
Newton, İsaac 198, 199, 20Q 
Newyork Historical Society 56 
Nice - Nis Kanunu 195 
Nicee (Bak. İznik) 
Nicholas V - Papa Nikola 116 
Nichtzh 218 
Nicolaus Myrepsos 294 
Nidai, Hekim 292 
Niemann, Albert 204 
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Nikola - Nicolaos, Rahip 145, 159 
Nil 76 
Nil Tanrısı - Apis 59, 61 
Ninazu, Tanrı 37 
Ningişzida, Tanrı 37, 38, 39, 130 
Ninhursang, Tanrıça 37 
Ninova, Şehri 31 
Nin-ti, Tanrı 37 
Ninurta, Tanrı 37 
Nippur şehri 33, 36, 37 
Nitti 219 

Nizam al-Edviye eseri 293 
Nizam al-mülk, Vezir 187 
Nizameddin Talip, Eczacı 351 
Nizami-i Aruzi 181, 183 
ı Tizamiye Medresesi, Bağdat 178, 

181 
Nobel 219 
Nouridjan, Dr. J. 165 
N orctura Medicatrix 95 
... -ova Scotia - Yeni İskoçya 211 
Noyan, Prof. Dr. Fazıl 329 
Nuh Efendi - Nuh bin Abdülmen
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Pheidias 89 
Philadelphia 45, 211 212 
Philadelphia Müzesi 45 
Philliria 90 
.Phylogistane (Bak. Flojistan) 
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227 
Rosetta Stone 53, 62 
Rouelle, Kimyager Eczacı Guillau
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Sadi Cemil Bey, Muallim Dr. 337 
Saint Damien 221 
Saint - Michel Bulvarı, Paris 230 
Saint Thomas - Thomas d' Aquinas 
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Tokatlı Mustafa, hekim (Bak. Mus-

tafa) 

Tokay, Prof. Dr. Mahir 337 
Tokludede 315 
Toksikoloji 147 
Tole (Bir ölçü) 278 
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Topkapı 263, 264 
Topkapı Sarayı Kütüphanesi 145, 

285 
Topkapı Sarayı Müzesi 245, 246, 

247, 251 
Tot - Toth - Thot - Tod - Thod -

Horus, şafak tanrısı 58, 
59, 60, 63, 66, 67' 68, 70, 
130 

Totem 22 
Totemizm 177 
Trablus 181 
Trablusgarp 142 
Trabzon 101 
Traite de la Petite verole et de la 
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Türk Tıp Cemiyeti Mecmuası 187 
Türkistan 17, 147, 150, 177 
Türkiye 244, 253, 256, 264, 266, 

269, 274 

Türkiye Ecza Depocuları Cemiye-
ti 351 

Türkjye Eczacılar Almanağı 355 
Türkiye Eczacılar Birliği 350 
Türkiye Eczacılar Cemiyeti 350 
Türkiye Eczacıları ve Farmakolog-

ları Cemiyeti 350 
Türkiye Eczacıları Yardımlaşma 

Derneği 350 
Türkiye Eczane Sahipleri Cemiye

ti 351 
Türkiye Tıbbi Müstahzar Sanayii 

ve Laboratuvar Cemiye
ti 351 

Tütün 23 
Tycho-BraM 199 

-U-

Ulubelen, Doç. Dr. Ayhan 328, 
330, 331 

Ulu Cami Kütüphanesi, Bursa 289, 
290, 296 

Uludağ 269 
Uludağ, Dr. Osman Şevki 284 
Umay 25 
Umman Denizi 76 
Umur Bey, Aydınoğlu 164, 212, 

281, 282 
Umur Bey, Timurtaş Paşazade 283, 

288 

Unkapanı 256, 259 
Ur Şehri 36, 73 
Urban V., Papa 208 
Urfa (Bak. Edessa) 
Urlugaledinna, Hekim 35, 43 
Urnamu Kanunnamesi 38 
Uruk Şehri 36, 130 
Usaş 76 
Uşak 287 
Utarit 60 

Uygur 25, 76, 80, 174, 175, 176, 
177, 180, 181, 187 

Uyun al-En~a fi Tabakat al-Etib
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202 
Veba (Bak. Taun) 
Veda (Rig ve Ayur), Mukaddes 

Kitap 73, 74 

Vedisme - Vedizm dini 73 
Vega, Dr. Alonza 203 
Velicangil, Prof. Dr. Sıtkı 329, 331 
Veliyüddin Efendi Kütüphanesi, 

Bayeztt 167, 285, 295 

Venedik 103, 104, 147, 149, 156 
161, 208, 237, 266 

Venette, Nicola 213 
Venüs 58, 177 
Verem 207 
Verona 116 
Vesale, Anatomist A. 199 
Vesim Abbas Efendi (Bak. Abbas 

Vesim bin Abdurrah
man, Hekim) 

Vespasien, İmparator 115 
Vesta 112 
Veteriner Papirüs 56 
Veteriner Rüştiyesi (Bak. Baytar) 
Vezneciler 254 
Vezüv 117 

Vidal 15 
Vişnu 74 
Vitalisme 26 
Vitamin 211, 214, 215, 216, 217, 

263 
Viyana 161, 179, 246, 309 
Vukiyye - Kıye - Okka 278 

-W-
Wang Shu Ho - Vangşuho eseri 77 
Waksman 220 
\Vebbaden 165 
\Vellcome Historical Medical Mu

seum 40, 226, 295, 296 

Wenig, Steffen 71 
Wiegand, Prof. Dr. von Theodore 

93 

Wieting Paşa, Dr. 262 
Windanse 216 
Windaus 214 
\Vinthrop, Vali John 211 
Wyaford Eagle Kasabası 206 

-X-

Xerxes I. 89 

-Y 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanu

nu 264 
Yadigar-ı ibn Şerif eseri 183, 288 
Yahya bin Masaveyh (Bak. İbn. 

Masaveyh Johannes 
Mesue Senior) 

Yahya I., Toledo Sultanı 159 
Yahya Efendi bin Hekimbaşı Sa

lih Efendi 295 
Yahya Efendi Dergahı Hacı Mah

mut Kütüphanesi, Süley
maniye 183 

Yakub! 143 
Yakup al-Mansur Emir 162 
Yakup Peygamber 83 
Yalçın, Hüseyin Cahit 121 
Yalçın, İhsan 284 
Yaltkaya, Prof. Şerafettin 153 166 
Yang 77, 81 
Yar, Ord. Prof. Ali 338 
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Yavuz Sultan Selim 98, 291 
Yaybulak, Eczacı İdris 351 
Yelkenci, Enver 351 
Yeni Cami Kütüphanesi, Süleyma-

niye 183, 237, 293, 294 

Yeniçay, Prof. D.r. Fahir 338 
Yenisey 175 
Yenişehir Feneri (Bak. Larisa) 
Y eşilköy 254 
Yeşil yurt, Eczacı İsmail Hakkı 323, 

350 
Yezdicird, İran Şahı 139 
Yılan 33, 68, 180, 187, 247 
Yılan alameti 65 

Yıldırım Bayezid, Sultan 287 
Yıldırım Darüşşifası 303 
Yıldız Hatun Hastanesi 247 
Yıldız Kütüphanesi, İstanbul Üni

versitesi 286, 295, 297, 
303 

Yıldız Sarayı 24 7 
Yin 77, 81 
Yorgiyadis, Eczacıbaşı Corcaki 248 
Yugoslavia 224 
Yunan (Kadim, Eski) 13, 14, 38, 

54, 58, 59, 60, 73, 76, 84, 
85, 86, 87' 88, 89, 90, 95, 
113, 116, 119, 125, 126, 
127, 130, 131, 141, 142, 
143, 147, 148, 157, 163, 
164, 177, 191, 192, 193, 
194, 196, 197, 198, 199, 
235, 243, 287 

Yunanistan 163 
Yunan yarımadası 93 
Yusuf I., Emir 162 

Yusufağa Kütüphanesi: Konya 
166, 291, 294, 295, 297 

Yusuf Has Hacib 176 
Yüksek Kaldırım 253 
Yüksel, Doç Dr. Halil 331 

-Z-
Zagreb 298 
Zahire-i Harzemşahi eseri 183, 

289 

Zahire-i Muradiye eseri 183 
Zanni, Eczacı Kimyager 310 
Zehra Kasabası 160 

Zeki Paşa, Mekatib-i Askeriye ve 
Tophane Müşiri 323, 324 

Zekioğlu Ebu Bekir (Bak. Sadrı 
Konevi) 

Zend A vesta 85, 86 
Zenon, İmparator 142 
Zerdüşt 85 
Zerre (Bir ölçü) 277 

Zeus - Zevs, Tanrı 164, 177 
Zeybek, Doç. Dr. Necmettin 104 
Zeyrek Yokuşu 254, 259 

Ziggurat - Asma Bahçe 36, 41, 42 
Zikva 215 
Zile Kütüphanesi 284 

Ziskorides (Bak. Dioscorides) 
Ziya Bey, Dr. 310, 311, 326, 337 
Ziya Bey Eczanesi 255 
Ziya Nuri, Eczacı 350 

Ziyaeddin ibn Baytar (Bak. İbn 
Baytar) 

Zoser, Firavun 58 
Zürich 64, 67, 69, 222 
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ALFABETİK DROG İNDEKSİ 

-A-

Abanuz - Abanoz ağacı - Ebony 
tree 154 

Acanthus syriacus - Deve dikeru 
269 

Acer - Kuşdili 271 
Acı ağaç - Quassia amara 267 
Acı badem Amygdalus amara 

267 
Aconitum poncticum - Kaplanbo-

ğan 101 
Acorus calamus - Eğir kökü 270 
Adaçayı - Salvia officinalis 267, 

341 
Adaçayı yaprağı - F. Salviae 274 
Adam otu kökü - Mandragore -

Adam's apple (Bak. Ağaç 
kavunu) 

Adasoğanı - Urginea maritima -
Sciila, Scille 55, 56, 267 

Adiantum capillus veneris - Bal
dırıkara 101, 270 

Adris ağacı - Mahlep - Perfumed 
cherry (Bak. Fructus pru
ni mahalep) 

Afs - Mazı meşesi - Dyer's oak 154 
Afyon - Opium 115, 202, 207, 267, 

269, 275, 341 

Afyon ruhu - Essence d'opium 247 
Afyon tuzu - Sel d'opium 202 
Agar-Agar 276 
Agaric - Kırmızı mantar 119 
Ağaç kavunu Etrec - Adam's 

apple - Citrus medica ced
rata 154, 267 

Ahududu - Rubus idaeus 102 
Ailanthus - Simaruba 273 
Ak asma - Şeytan şalgamı - Bry-

onia dioica 103 
Akgünlük 267 
Akik 24 
Akonik 78 
Alçı 33 
Alkanna Tinctoria - Hava Cıva 

270 

Alkol - Alcohol 202, 207 
Aloes - Aloe - Sarısabır - Ödağa-

cı 33, 56, 115, 272 
Altın 116 
Alumen - Şap 33, 269, 273 
Amil Nitrit 202 
Amonyak 341 
Amonyum Klorür 204 
Amygdalus Amara (Bak. Acı Ba

dem) 

Anacyclus pyretrum - Udukahir -
Udülkahir 236, 268 

Anagallis 118 
Anason - Anisi Fructus - Anis 33, 

56, 267, 275, 341 
Anber Kabuğu - Cortex Cascaril

lae 267, 269 
Anchusa officinalis - Lisan-ı Sevr 

- Sığır dili 236 

Andız Otu - İnula Helenium 267 
Anise (Bak. Anason) 
Antimoin 58 
Antipirin 14 
Antiseptik el sabunu 261 
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Apium Graveolens - Kereviz To
humu 271 

Aqua Rosae - Gülsuyu 274 
Aquilaria Agallocha - Ödağacı 56, 

272 
Arabistan Zamkı - Gummi Arabi

cum 276 
Ararot - Maranta Arundinacea 267 
Arbutus Unedo - Kocayemişi 102, 

271 
Ardıç (Ağacı, Yemişi) 55, 56 
Aristoloche Ronde - Dişi Zeravend 

119 
Armut 33 
Arpa 33, 277, 278 
Arsenik 78, 116, 156, 210 
Artemisia Absynthium - Pelinotu 

56, 272 
Artemisia V ulgaris 

267 
Asafoetida 33 
Asid Formik 150 
Asid Sülfürik 150 

Ayvadana 

Asilbent - Styrax Benzoin 56, 237, 
267 

Asma - Vitis Vinifera 102 
Astragalus - Kitre Yaprağı 271 
Asparagine 262 
Asphodelus - Çirişotu 269 
Asprine 14, 202 
At kuyruğu - Kırk kilit otu - E

quisetum 271 

Atropinum - Atropin 275 
Aurantium Amara - Turunç Ka

buğu 268 
Aureomycin 220, 221 

Ayçiçeçği Helianthus Annuus 
267 

Ayı üzümü - Vaccinium Myrtillus 
102 

Ayrık Kökü - Cynodon Dactylon 
267 

Ayrık Otu - Chiendent 19 
Ayva Çekirdeği - Cydonia Vulgaris 

267 
yvadana (Bak. Artemisia Vulga

ris) 

-B-
Badem 237 
Badem Yağı 33, 115 
Bahar - Myrtus Communis 267 
Bakır 33, 58 
Bakır Sülfat 57 
Bakkamağacı Haematoxylon -

Campechianum 267 
Bakla çiçeği - Vicia faba 267 
Bal 34, 56, 208 
Baldırıkara - .Karabaldır (Bak. A-

diantum Capillus Veneris) 
Balık Tefsi - Cetaceum 267 
Balık Tutkalı 208 
Balıkyağı Emülsiyonu 261 
Balıkyağı Kapsulü 261 
Balmumu - Şem'i asel - Cera Fla

va 34, 273, 274 
Bamya Çiçeği - Hibiscus Esculen

tus 268 
Banotu - Hyoscyamus Albus 56, 

102 
Baryum 207 
Baryum Oksidi 209 
Baumier - Dağ Abanozu 119 
Behar-ı Cedid 268 
Belladon 33, 118, 341 
Benjoin 55 
Benzoik Asit 210 
Besbase - Macis - Myristica tes

tasi 236, 268 
Beyaz Biber 119 
Beyaz Çöpleme otu - Beyaz Elle

bor - Hellebore blana 19, 
20, 56, 115 

Beyaz dut - Morus alba 10~ 

Biber - Fulful - Piper - Pepper -
Pipali - Poivre - Pfeffer 
154, 266 

Billur 24 
Bira 34 56, 57 
Bitkisel Mum - Cera Carnauba 276 
Bit otu - Semen Sabadillae 268 
Bohça otu - Helloborus Orientalis 

101 
Borax 116 
Boru Çiçeği - Datura arborea 268 
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Boyacı Kökü - Rubia Tinctoria 268 
Boyotu Tohumu - Trigonella Foe

num 268 
Böğürtlen - Börtleğen Kökü - Ru-

bus Fruticosus 102, 268 
Brom 202 
Bromovalerin Nadir 262 
Buhur - Styrax officinale 268 
Buhur Suyu - Styrax Liquidus 237 
Bustani (Bak. Ebemgümeci) 

-C-
Cabaret - Asarun 119 
Cafeinum - Kafein 202, 
Calaba - İpomea purga 
Callitris Quadri valvis -

272 

203, 275 
268 
Sandalos 

Cannabis İndica - Hint Keneviri 
33, 79 

Cannabis Sativa - Kenevir Tohu
mu 271 

Capsicum annuum - Kırmızı Biber 
271, 275 

Carob tree - Harnup - Keçi boy
nuzu (Bak. Fructus Cera

toniae) 
Carrageen - Deniz Kadayıfı 269 
Cassia Angustifolia - Sinameki -

Sene 33, 150, 154, 273 
Cassia Fistula - Cassie - Hıyarı

şenbih - Hiarşember 150, 
270 

Castanea Sativa - Kestane 102 
Castor Oil - Kunduz Yağı 33 
Castoreum - Kunduz Hayası 271 
Cebelihindi - Datisca Cannabina 

268 
Cehri - Nerprune - Fructus rham

ni 268, 275 
Cera Carnauba (Bak. Bitkisel 

Mum) 
Cera Flava - Şem'i asel (Bak. Bal-

e mumu) 
etaceum (Bak. Balık Nefsi) 

Ceviz - Ceviz Kabuğu - Ceviz yap
rağı - Juglans regia 102, 
237, 268 

Cevzi bevva - Myristica fragrans 
268 

Chelidoin - Kırlangıç Otu 20 
Chiendent (Bak. Ayrık Otu) 
Cıva - Hydrargyrum 150, 207, 

268, 341 
Cinnamomum Ceylanicum - Sey

lan Darçını - Darçın Çi
çeği 236, 269, 272 

Citrullus Colocynthidis - Colo
cynth - Ebucehil Karpuzu 
33, 119, 270 

Citrus Medica Cedrata (Bak. Ağaç 
Kavunu) 

Citrus Medica Limonum - Limon 
Kabuğu 271 

Coccus - Kırmız 24 7, 271 
Codeinum - Codein 275 
Cola 204 
Colophane - Reçine 33, 272 
Coriandrum Sativum - Coriandre 

- Kişniş 33, 56, 271 
Cornus Mascula - Kızılcık - Kızıl

cık Kurusu 102, 271 
Cortex Cascarilla (Bak. Anber 

Kabuğu) 

Cortex Cinchonae - Kına kına -
Quinquina 55, 207, 226, 
271, 296, 303, 341 

Cortex Thimiamatis - Günlük 274 
Corylus Avellana - Fındık 102 
Crocus - Safran 33, 55, 56, 117. 

119, 207, 222, 272 
Croton tiglium - Habbülmülı.1k 270 
Cucurbita maxima - Kabak Çekir

deği 270 
Cumel - Nemse Kimyonu 272 
Cuminum Cyminum - Fructus Cu

mini - Kimyon 56, 271, 
275 

Cupri Sulfas - Göztaşı 270 
Curcuma :tonga - Zerdeçöp 268 
Curcuma Zedoariae - Zulumba 268 
Cydonia Vulgaris (Bak. Ayva Çe-

kirdeği) 

Cynodon Dactylon (Bak. Ayrık 

Kökü) 
Cyperus Longus - Suut Kökü 273 
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-Ç-

Çadır Uşağı - Dorema Ammonia
cum 268 

Çalı Dikeni - Paliurus spina chris
ti 268 

Çam 33, 56 
Çam Esansı - Oleum Terebinthi

nae 275 
Çam Sakızı - Resina Pini 268 
Çavşırotu Özü - Suc d'opopanax 

119 
Çay - Thea sinensis - Folia Theae 

247, 168, 274, 341 
Çemen - Graecum 268 
Çezmezen - Paliurus spina chiris-

ti meyvası 268 
Çınar 33 
Çiçek suyu 247 
Çilek - Çilek sapı - Fragaria Ves-

ca 33, 102, 269 
Çinko 57 
Çirişotu - Asphodelus 269 
Çöpçini - Smilax China 269 
Çörekotu - Nigella damascena 269 
Çöven - Radix saponariae albae 

275 

-D-

Dağ abanozu (Bak. Baumier) 
Dağ nanesi - Sideritis 269 
Dakik Ziya 262 
Dam Koruğu - Sempervirum tec

torum 103, 269 
Darpla sakızı - Lentisque 56 
Darçın' Çiçeği (Bak. Cinnamomum 

Ceylanicum) 
Darilfülfül - Piper Longum 236, 

269 
Datisca Cannabina (Bak. Cebeli

hindi) 
patura Arborea (Bak. Boru çiçe

ği) 

Datura stramonium - Tatala - Ta
tula 273 

Daucus carota - Havuç 102 
Defne yağı - Oleum Lauri Expres

sum 33, 115, 275 

Defne yaprağı - Folia Lauri 269, 
274 

Defneyezit kökü - Gentianae ra
dix 269 

Delfin - Delphin 205 
Delphinium staphisagria - Mez

venk 272 
Demir 57, 78, 201 
Demir dikeni - Tribulus terrestris 

269 

Demirhindi - Tamarin 150 
Deniz kadayıfı (Bak. Carrageen) 
Deryas - Yentün - Yentün - Dri
as plant - Smooth thapsia 154 
Deve dikeni (Bak. Acanthus syri-

acus) 

Dictame - Girit otu 19, 20 
Digitalis Orientalis - Yüksük otu 

102, 308, 341 
Diospyros Lotus - Trabzon hurma

sı 102 

Dişi zeravend (Bak. Aristoloche 
ronde) 

Dyer's Oak - Af s - Mazı meşesi 

154 
Dog's fennel - Erbiyan - İt papat

yası 154 
Domalika - Domalak - Resina lac-

cae 269 
Domuz dişi 33, 57 
Domuz kulağı suyu 57 
Dorema ammoniacum (Bak. Çadır 

uşağı) 

Dühen - Yağ 273 

-E-
Ebegümeci - Hurbazi - Bustani -

Huriperest - Malva silves
tris 269, 284 

Ebony tree - Abenos (Bk. Abanoz 
ağacı) 

Ebucehil karpuzu (Bak. Citr. co
locynthidis) 

Ecballium elaterium - Yabani hı
yar 268 

Eğir kökü - Acorus calamus 270 
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Ekşi nar kabuğu - Punica grana
tum 55, 56, 270 

Elaeagnus angustifolia - İğde çiçe-
ği 270 

Elixir Süreyya 261 
Elma - Pyrus malus 33, 102 
Emetine 203 
El - Emiec 232, 282 
Ephectrine - Ma Husang 78 
Epi de nard - Sümbülü rumi ba

şağı 119 
E~uisetum - Kırk kilit otu (Bak. 

Atkuyruğu) 

Erbiyan - İt papatyası (Bak. Dog's 
fenne!) 

Erik - Prunus domestica 102 
Erythrea centaurium - Kantoron 

çiçeği 270 
Esans 246 

Ess. de Canelle 207 
Ess. de Girofle 207 
Eşek tırnağı 33, 57 
Eter 202 

Etil asetat 210 
Etil benzoat 210 
Etrec - Adam's apple - Citrus me

dica cedrata (Bak. Ağaç 
kavunu) 

Eucalyptus - Ökaliptus 272 
Euphorbia Iathyrus - Habbüssela-

tin 270 
Extractum humali Şerbetçiotu 

hüiasası 276 
Extractum valoneae - Palamut hü-

Iasası 274 

-F-
Fenouil - Raziyane 19, 56 
Ferf elek - Semen arecae 270 

Fındık (Bak. Corylus avellana) 
Ficus carica - İncir - İncir yapra-

ğı 33, 56, 102, 270 
Flor 202 

Flores althaeae - Hatmi çiçeği 270, 

341 
Flores cinae - Horasani 270 

Flores cinnamomi - Tarçın çiçeği 
119, 273 

Flores Jambosa Caryophylli - Ka
ranfil 269, 271, 276 

Flores lavandulae - Lavanta çiçe-
ği 271 

F'lores tiliae - Ihlamur çiçeği 274 
Folia lauri (Bak. Defne yaprağı) 
Folia lawsoniae - Kına 271, 276 
Folia rhus coriariae - Sumak 274 
Folia salviae (Bak. Adaçayı yap-

rağı) 

Folia theae (Bak. Çay) 
Folliculi sennae - Karasinameki 

271 

Folium myrtilli - Mersin yaprağı 
272 

Formik asit 201 
Fosfor 201, 209 
Fosforik asit 201 

Fragaria vesca (Bak. Çilek) 
Fructus Anisi (Bak. Anason) 
Fructus canna is - Kendir tohumu 

275 
Fructus cardamomi - Kakule 235, 

236, 270 

Fructus capsici Kırmızı biber 
(Bak. Capsicum annu
um) 

Fructus ceratoniae - Carob tree -
- Keçi boynuzu - Harnup 
154. 275 

Fructus cubebae - Kebabiye - Ke
babe 235. 236. 271 

Fructus cumini - Kimyon (Bak. 
Cuminum Cyminum) 

Fructus foeniculi - Rezene 272 
Fructus latıri - Tehnel 273 
Fructus papaveris - Haşhaş kelle-

si 275 
Fructus piperis nigri Karabi-

ber - Piper nigrum 270, 
276 

Fructus pruni mahalep - 4 fahlep 
- Adris ağacı 154, 271, 
275 
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Fructus rhamni - Nerprune (Bak. 
Cehri) 

Fructus vanillae - Vanilya 276 
Fulful - Pepper (Bak. Biber) 
Fumaria officinalis - Şahtere otu 

273 

-G
Ga'iac 200, 228 
Galium - Sünnetlice otu 273 
Gallae - Mazı 271, 275 
Gallik asit 210 
Gazel boynuzu 103 
Gelincik çiçeği - Papaver rhoeas 

270 
Gentiana lutea - Gentiane - Süt

lü güşad 56, 269 

Gentianae radix (Bak. Defneyezit 
kökü) 

German iris - İrisa - Mavi zam
bak 154 

Germandree luisante - Yılan otu 
119 

Gıcır - Smilax excelsa 270 
Girit otu (Bak. Dictame) 
Glikozitler 204, 205 
Gliserin 210 
Gluten Bisküisi 261 
Gluten Ekmeği 261 
Glycero-Phosphate de chaux li-

quide 263 

Glycero-Phosphate de soude liqu
ide 261, 263 

Gossypium türleri - Pamuk tohu-
mu 272 

Göztaşı (Bak. Cupri sulfas) 
Graecum (Bak. Çemen) 
Gummi Arabicum - Zamkı arabi 

268, 276 
Gül 237, 341 

Gül balı - Mel rosarum - Miele ro-
sato - Miel rosat 309 

Güllü balsam 115 
Gül kurusu - Rosa damascena 270 
Gül suyu (Bak. Aqua rosae) 
Gül yağı - Oleum rosae 33, 115, 

275 

Günlük (Bak. Cortex thimiama
tis) 

-B-
Habbülmülük (Bak. Croton tig-

lium) 
Habbüsselatin (Bak. Euphorbia 

lathyrus) 
Haematoxylon Campechianum (Bk. 

Bakkam Ağacı) 
Hardal - Mustard - Sinapis 33, 56, 

270 
Harnup - Carob tree - Keçiboy

nuzu (Bak. Fructus cera
toniae) 

Hasan Kuvvet Şurubu 201 
Haşhaş - Papaver Somniferum 51, 

55, 115, 117 
Haşhaş kellesi (Bak. Fructus pa

paveris) 
Haşhaş tohumu - Semen papave

ris 270, 275 
Hatmi çiçeçği (Bak. Flores altha

eae) 
Hava cıva (Bak. Alkanna tincto

ria) 
Havlıcan - Rhizoma galangae 236, 

270 
Havuç (Bak. Daucus carota) 
Helianthus annuus (Bak. Ayçiçeği) 
Hellebore blanc (Bak. Beyaz çöp-

leme otu) 

Helleborus Orientalis (Bak. Bohça
otu) 

Herba Origani - Kekik 275 
Hıyarşenbe - Hıyarşenbih - Hıyar

şenber (Bak. Cassie - Cas
sia fistula) 

Hibiscus Esculentus (Bak. Bamya 
çiçeği) 

Hidrojen sülfür 210 
Hindibağ - Chicoree 33 
Hindistan cevizi - Myristica fra

grans - Semen myristicae 
270, 276 

Hint yağı - Oleum ricini 56, 115, 
247, 276 
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Hint yağı kapsülü 261 
Hippurik asit 201 
Hirudo - Sülük 273 
Homatropinum - Homatropin 275 
Horasani (Bak. Flores cinae) 
Huile de chaulmoogra 205 
Humulus lupulus Şerbetçi otu 

273 
Hunnap meyvası - Zizyphus vul-

garis 270 
Hurbazi (Bak. Ebegümeci) 
Hur-i perest (Bak. Ebegümeci) 
Hurma ağacı 33, 56 
Hyacinthe - Sümbül 104 
Hydrargyri oxydum rubrum - Sü-

rür 273 

Hydrargyrum (Bak. Cıva) 

Hyoscyamus albus (Bak. Banotu) 

-1-

Ihlamur - Tilia 270, 341 
Ihlamur çiçeği (Bak. Flores tiliae) 
Ilgın 103 
Isırgan otu 23 
Isırgan tohumu - Urtica urens 270 

-1-
İğde çiçeği (Bak. Elaeagnus an

gustifolia) 

İnci 24 
İncibar kökü - Rhizoma tormen

tillae 270 
İncir (Bak. Ficus carica) 
İndigofera tinctoria - Lahurçivit 

271 
İngiliz tuzu - Magnesii sulfas 270, 

341 
İnula helenium (Bak. Andız otu) 
İod 202, 204 
İodoform 204 
İodojen Halil 264 
İodo-pepton Kiazım 262 
İpomea purga (Bak. Calaba) 
İrisa - Mavi zambak (Bak. Ger

man iris) 
İskurduyun - Yılan otu - Scordi-

um 154 

İt papatyası - Erbiyan (Bak. Dog's 
fenne!) 

-J-

Jambosa caryophillus Karanfil 
(Bak. Flor. Jam. Caryo-

phylli) 
Jansian (Bak. Gentiana lutea) 
Juglans regia (Bak. Ceviz) 
Jusquiame yağı 115 

-K-
Kabak çekirdeği - Cucurbita mak-

sima 270 
Kabbad 235 
Kadıhindi 270 
Kafein (Bak. Cafeinum) 
Kafuri - Camphora 270 
Kakao tohumu - Semen Cacao 276 
Kakao yağı - Oleum Theobromatis 

270, 276 

Kakule (Bak. Fructus cardamomi) 
Kalomel 150, 210 
Kalye 237 

Kantaron çiçeği (Bak. Erythrea 
centaurium) 

Kaplanboğan (Bak. Aconitum pon
ticum) 

Karabaldır - Baldırıkara (Bak. A
diantum capillus vene
ris) 

Karabiber - Piper nigrum (Bak. 
Fructus piperis nigri) 

Kara dut - Morus nigra 270 

Karagünlük ve yağı - Styrax offi
cinale 270 

Karahalile - Terminalia chebula 
270 

Karakafes - Symphytum officina
le 270 

Karanfil (Bak. Flores jambosa car
yophilli) 

Karasinameki (Bak. Folliculi •en
nae) 

Karbonat 341 
Kargabüken yağı - Ruganı cevzi 

bevva - Strychnos _ Ole-
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um nux vomica 25, 203, 
271, 275 

Karnıyarık tohumu Plantago 
psyllium 271 

Kasni - Laserpitium 271 
Katır tırnağı - Ulex nanus 103 
Katran Ferid 263 
Katran Hakkı - Ekrem öksürük 

şurubu 57, 261 
Kazyağı 57, 58 
Kebabiye - Kebabe (Bak. Fructus 

cubebae) 
Kebere - Caprier epineux - Cap

paris spinosa 103 
Keçi boynuzu - Harnup - Carob 

tree (Bak. Fructus cera
toniae) 

Kedi otu - Radix valerianae 271 
Kekik otu - Sa'ter - Thymus ser

pyllum 271 

Kendir tohumu (Bak. Fructus can
nabis) 

Kenevir tohumu (Bak. Cannabis 
sa ti va) 

Kereviz tohumu (Bak. Apium gra-
veolens) 

Kertenkele kanı 57, 247 
Kestane (Bak. Castanea sativa) 
Keten tohumu - Siyelek - Semen 

lini 56, 271, 275, 341 
Kına (Bak. Folia lawsoniae) 
Kına kına - Quinquina (Bak. Cor

tex cinchonae) 
Kırımtartar 271 
Kırk kilit otu - Equisetum (Bak. 

Atkuyruğu) 

Kırlangıç otu (Bak. Chelidoin) 
Kırmız (Bak. Coccus) 
Kırmızı biber (Bak. Capsicum an

nuum) 
Kırmızı mantar (Bak. Agaric) 
Kırmızı sandal - Santalum lignum 

271 

Kısa mahmut - Radix scammoniae 
271 

Kızılcık - Kızılcık kurusu (Bak. 
Cornus mascula) 

Kıymetli taşlar 23, 57 
Klor 202 
Kloroform 204 
Kimyon (Bak. Cuminum cymi

num) 
Kına Nazif 262 
Kinin - Quinine 203, 204, 230, 231, 

262 
Kiraz - Prunus avium 102 
Kişniş - Coriandre (Bak. Corian

drum sativum) 
Kitre yaprağı (Bak. Astragalus) 
Kitre zamkı - Tragacantha 271, 

275 
Kocayemişi (Bak. Arbutus Une-

do) 
Kodein 202 
Kokain 204 
Köknar 236 
Krom 202 
Kroton 78 

Kudret helvası - Manna 271 
Kunduz hayası (Bak. Castoreum) 
Kunduz yağı (Bak. Castor oil) 
Kurşun 57 
Kurşun tuzu 341 
Kurşun yakısı 210 
Kuşburnu - Rosa Canina (Meyva-

sı) 271 
Kuşdili (Bak. Acer) 
Kuşkonmaz 55 
Küçük hindistan cevizi - Semen 

Myristicae 276 
Küherçile 57, 117 
Kükürt sülfür 33, 78, 116, 271 

-L-
Labada - Rumex alpinus 102 
Lahurçivit (Bak. İndigofera tinc-

toria) 
Laktik asit 210 

Laserpitium (Bak. Kasni) 
Laudanum 206, 207 
Laurus nobilis (Bak. Defne yap

rağı) 

Lavanta çiçeği (Bak. Flores lavan
dulae) 
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Lawsonia inermis - Kına (Bak. Fo
lia Lawsoniae) 

Lemon Balın - Oğul otu - Turun
can Melisse - Melissa 
Officinalis 154, 271, 272, 
341 

Lesitin 202 
Libase 235 
Limon kabuğu (Bak. Citrus medi

ca limonum) 
Lisan-ı sevr - Sığır dili (Bak. An-

chusa officinalis) 
Lokman ruhu 247 
Lotus çiçeği 56 
Lupulinum - Lupulin 275 

-M-
Macis (Bak. Besbase - Myristica 

testası) 

Magnesii sulfas (Bak. İngiliz tuzu) 
Magnezi 341 
Magnezyum 201 
Magnezyum oksit 57 
Mahleb - Adris ağacı - Perfumed 

cherry - Prunus mahalep 
(Bak. Fructus pruni mah
lep) 

Mahmude - Scammonee 115 
Ma H usang - Ephedrine 78 
Ma-ı amber 237 
Ma-ı kadi 237 
1\fa-ı virt (Bak. Gül) 
Ma-ı yasemen 237 
Malik asit 210 
l\falva silvestris (Bak. Ebegümeci) 
Mandragore (Bak. Adamotu kö-

kü) 
l\fanna (Bak. Kudret helvası) 
l\fannit 201 
Maranta arundinacea (Bak. Ara

rot) 
Mastix - Mastic - Mastaki - Sa-

kız Pistacia Lentiscus 
119, 271, 272 

Matricaria chamomilla - Papatya 
247, 272, 341 

Mavi zambak - İrisa (Bak. Ger-
man iris) 

Mayasıl otu - Teucrium polium 
271 

Maydanoz 119 
Maydanoz tohumu - Petroselinum 

sativum 271 
Mazı (Bak. Gallae) 
Mazı meşesi - Dyer's oak (Bak. 

Afs) 
Melise - Oğul otu - Turuncan _ 

Melissa officinalis (Bak. 
Lemon Balın) 

Mel rosarum - Miele rosato - Miel 
rosat (Bak. Gülbalı) 

Menekşe kökü - Rhizoma iridis 272 
Ment - Nane 33, 36, 341 
Mentha longifolia - Pülüskün 272 
Mersin yağı 115 
Mersin yaprağı - Folium myrtelli 

272 
Meryem otu 103 
Merzengüş - Origanum Majorana 

272 
Mespulus Germanica - Muşmula 

102 
Metil alkol 201 
Meyan kökü - Radix liquiritiae 

33, 272, 275 
Meyan kökü hülasası - Succus li

quiritiae 275 

Mezvenk (Bak. Delphinium sta-
phisagria) 

Mısır püskülü - Stilus maydis 272 
Minium - Sülügen 273 
Misk - Moschus 272 
Misk yağı 237 
Mitridatikum - Mithridaticum -

Mesir 38, 100. 101, 103, 
104, 110, 111, 114, 226, 267, 
273 

Morfin 202, 207 
Morus alba (Bak. Beyaz dut) 
Morus nigra (Bak. Kara dut) 
Mustard - Sinapis (Bak. Hardal) 
Muşmula (Bak. Mespilus germa-

nica) 
Mührü Süleyman - Polygonatum 

multiflorum 272 

Mürver 56 

-407-



Myristica fragrans (Bak. Cevzi 
bevva) 

Myristica testasi (Bak. Besbase -
Macis) 

Myrrh - Myrrha - Mürrüsafi 33, 
55, 56, 119, 272 

Myrtus communis (Bak. Bahar) 

-N 
Nane (Bak. Ment) 
Nane suyu 341 

Nar ağacı (kökü, kabuğu) (Bak. 
Ekşi nar kabuğu) 

Narcissus jonquilla - Tutya 268 
Nar çiçeği - Punica granatum 272 
Narkotin 202 
Narsein 203 

Natrii boras - Tenkar 273 
Nemse kimyonu (Bak. Cumel) 
Nigella damascena (Bak. Çörek-

otu) 

Nikel 201 
Nikotin 202 
Nilüfer içeği 23 
Nişadır 341 

Nişasta 205 
Nitre 116 
Nitrik asit .204 
Nitrogliserin 202 

-O 

Ocimum basilicum - Reyhan tohu
mu 237, 272 

Odun katranı - Pix pini 275 

Oğul otu - Turuncan - Melissa of-
ficinalis (Bak. Lemon 
balm) 

Oksijen 210 
Okzalik asit 210 

· Oleum lauri expressum (Bak. Def
ne yağı) 

Oleum nux vomica (Bak. Karga
büken yağı) 

Oleum ricini (Bak. Hint yağı) 
Oleum rosae (Bak. Gülyağı) 

Oleum terebinthinae (Bak. Çam 
esansı) 

Oleum Theobromatis (Bak. Kakao 
yağı) 

Opium (Bak. Afyon) 
Orchis (yumruları) - Sahlep 272 
Origanum majorana (Bak. Mer-

zengüş) 

Oxyde de zinc 116 
Oxymel - Sekencebin 156, 283, 

288 

-Ö-
Ödağacı (Bak. Aquilaria agallocha) 
Ökaliptüs - Eucaiyptus 272 

-P-
Palamut - Valonea - Quercus (ku

pulası) 272, 275 
Palamut hüiasası - Extractum va

loneae 274 
Palamut tırnağı - Trillo 27 5 
Paliurus spina christi (Bak. Çalı 

dikeni) 
Paliurus spina christi meyvası (Bk. 

Çezmezen) 
Pamuk 269, 341 
Pamuk tohumu (Bak. Gossypium 

türleri) 
Papatya (Bak. Matricaria chamo

milla) 
Papaver rhoeas (Bak. Gelincik çi

çeği) 

Papaver somniferum (Bak. Haş-
haş tohumu) 

Papaverinum - Papaverin 204, 275 
El-Papunec 282 
Parietaria officinalis - Yapışkan 

otu 268 
Pectinum - Pektin 276 
Peganum harmala - Üzerlik tohu

mu 268 
Pelinotu (Bak. Artemisia absynthi-

um) 
Penicilline 180 220, 221 
Pepper (Bak. Biber) 
Perfumed cherry (Bak. Adris a

ğacı) 
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Pertev diş tozu 261 
Pertev kremi 261 
Pertev şurubu 261 
Peru kabuğu - Quinchona 203, 204 
Petroselinum sativum (Bak. May-

danoz tohumu) 
Picra 119 
Pierre Juda'ique 84, 116 
Pilocarpinum - Pilokarpin 275 
Piper longum (Bak. Darilfülfül) 
Piper nigrum - Karabiber (Bak. 

Fructus Piperis nigri) 

Pirogallol 210 
Pix pini (Bak. Odun katranı) 
Plantago major - Sinirli yaprak 

273 
Plantago psyllium (Bak. Karnıya-

rık tohumu) 
Polygonatum multiflorum - (Bak. 

Mührü Süleyman) 

Potas 341 
Potasyum 201 

Potasyum İyodür 204 
Potasyum Permanganat 209 
Potasyum Siyanür 201 
Poudre d'opium 207 
Preparation Galenique 99 
Prontosil 218, 219 
Prunus avium (Bak. Kiraz) 
Prunus domestica (Bak. Erik) 
Prunus laurocerasus - Taflan 102 
Prunus mahalep - Mahlep (Bak. 

Fructus Pruni Mahalep) 
Prunus Persica - Şeftali 273 
Psödomorfin 203 
Punica granatum (Bak. Ekşi nar 

kabuğu, Nar çiçeği) 
Pülüskün (Bak. Mentha longifo

lia) 
Pyrus malus (Bak. Elma) 

- . Q-

Quassia amara (Bak. Acı ağaç) 
Quercus (kupulası) (Bak. Pala

mut) 
Quina Laroche 261 
Quinchona (Bak. Peru kabuğu) 

Quinine - Kinin 203, 204, 230 231 
262 ' ' 

Quinquina - Kınakına (B k a . Cor-
tex Cinchonae) 

-R
Radix liquiritiae (Bak. M • eyan kö-

kü) 
Radix saponariae albac (Bak. Çö

ven) 
Radix scammoniae (Bak. Kısa 

mahmut) 
Radix valerianae (Bak. Kedi otu) 
Raphanus - Turp 33 
Ravend - Rhizoma rhei 78, 272 
Raziyane (Bak. Fenouil) 
Reçine (Bak. Colophane) 
Reserpinum - Reserpin 275 
Resina laccae (Bak. Domalika _ 

Domalak~ 

Resina pini (Bak. Çam sakızı) 
Reyhan tohumu (Bak. Ocirnum ba-

silicum) 

Rezene (Bak. Fructus foeniculi) 
Rhizoma galangae (Bak. Havlıcan) 
Rhizoma iridis (Bak. Menekşe kö-

kü) 
Rhizoma tormentillae (Bak. İnci

bar kökü) 
Rhizoma zingiberis - Zencefil _ 

Zeİıcebil 235, 236, 268 
Rhus coriaria - Sumak 273 
Robinia pseudoacacia - Salkım çi-

çeği 272 
Rosa canina (Bak. Kuşburnu) 
Rosa damascena (Bak. Gül kurusu) 
Rubia tinctoria (Bak. Boyacı kö-

kü) 

Rubus fruticosus (Bak. Böğürt-

len - Börtleğen kökü) 
Rubus idaeus {Bak. Ahududu) 
Rugan-ı cevzi bevva - Oleum nux 

vornica (Bak. Kargabüken 
yağı) 

Ruganı pelesenk - Pelesenk yağı 

272 
Rurnex alpinus (Bak. Labada) 
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Ruta graveolens - Sedefotu çiçeği 
272 

-S-
Safran (Bak. Crocus) 
Sakarin - Saccharinum 272 
Sakız (Bak. Mastix) 
Salatalık 33 
Sahlep (Bak. Orchis) 
Salep - Tubera salep 275 
Salisilat 23 
Salkım çiçeği (Bak. Robinia pseu

doacacia) 
Sandal ağacı - Santalum album 55, 

272 
Sandalos (Bak. Calitris Quadrival

vis) 
Santalum lignum (Bak. Kırmızı 

sandal) 
Saparna - Smilax 272 
Sarı halile - Terminalia citrina 272 

Sarımsak 33 
Sarısabur (Bak. Aloe) 
Sarmaşık 55 

Sassafras officinale - Sasafra 272 
Saz kökü - Scirpus lacustris 272 
Scammonee (Bak. Mahmude) 
Scilla - Scille (Bak. Adasoğanı) 
Scopolaminum - Skopolamir: 275 
Scordium - Yılanotu (Bak. Iskur-

duyun) 
Sedefotu çiçeği (Bak. Ruta grave-

olens) 

Sekencebin (Bak. Oxymel) 
Sel d'opium - Afyon tuzu 202 

Selvi 33 
Selvi kozalağı 237 

Semen arecae (Bak. Ferfelek) 
Semen Cacao (Bak. Kakao tohu-

mu) 
Semen lini (Bak. Keten tohumu) 
Semen Myristicae - Myristica fra

grans (Bak. Hindistan ce
vizi) 

Semen papaveris (Bak. Haşhaş to
humu) 

Semen sabadillae (Bak. Bit otu) 

- 410 

Semerci kozalağı - Typha (çiçek 
durumu) 272 

Semizotu 33 
Sempervivum tectorum (Bak. Dam 

koruğu) 

Sene - Senamekki - Sinameki ağa
cı - True senna (Bak. Cas
sia angustifolia) 

Sesamun indicum - Susam 33, 117, 
273 

Seylan tarçını (Bak. Cinnamomum 
Ceylanicum) 

Sığıla yağı - Styrax 275 

Sığır dili - Sığır kuyruğu - Ver-
bascum 273 

Sideritis (Bak. Dağ nanesi) 
Simaruba (Bak. Ailanthus) 
Sinapis (Bak. Hardal) 
Sinirli yaprak (Bak. Plantago ma-

jor) 

Sirke 56, 57 
Sirop iodo - Tannique 261 
Sirop iodüre de fer 261 

Sitrik Asit 210 
Siyanik asrt 202 

Smilax china (Bak. Çöpçini) 
Smilax excelsa (Bak. Gıcır) 
Smooth thapsia, Drias plant yen-

tfın - Yentün (Bak. Der-
yas) 

Sodyum 201 
Sorbus domestica - Üvez kurusu 

268 
Söğüt ağacı (kökü, kabuğu) 23, 

33, 55 

Streptomisin 220, 221 
Stronsiyum 201 
Strychninum - Striknin - Strych

nos (Bak. Kargabüken) 
Stylus maydis (Bak. Mısır püs-

külü) 
Styrax balsamı 115 
Styrax benzoin (Bak. Asilbent) 
Styrax officinale (Bak. Karagün-

lük) 
Styrax liquidus (Bak. Buhur) 



Succus liquiritiae (Bak. Meyan kö
kü hülasası) 

Suc d'opopanax (Bak. Çavşır otu 
özü) 

Sumak (Bak. Folia Rhus coriariae) 
Suut kökü (Bak. Cyperus longus) 
Süblime 150 
Sülfato - Kinin 341 
Sülfonamit 218, 219 
Sülfür (Bak. Kükürt) 
Sülügen (Bak. Minium) 
Sülük (Bak. Hirudo) 
Sülümen kafur! 273 
Sümbül 237 

Sümbülü rumi başağı (Bak. Epi 
de nard) 

Sünnetlice otu (Bak. Galium) 
Sürür (Bak. Hydrargyri oxydum 

rubrum) 
Sütlü güşad (Bak. Gentiana lu

tea) 
Symphytum officinale (Bak. Kara

kafes) 

-Ş-

Şahtereotu (Bak. Fumaria offici-
nalis) 

Şap (Bak. Alumen) 
Şarap 34, 56, 57 
Şaraplı kuvvet şurubu, Ecz. Ali 

Süreyya 261 
Şeftali (Bak. Prunus persica) 
Şeftali çekirdeği - Semen Prunus 

Persica 273 

Şeker 201, 205, 208, 341 
Şem'i asel - Cera flava (Bak. Bal-

mumu) 
Şerbetçi otu (Bak. Humulus lupu

lus) 

Şerbetçi otu hülasası (Bak. Ext
ractum humuli). 

-T-
Taflan (Bak. Prunus laurocera

sus) 
Tamarin (Demirhindi) 

Tarçın - Tarçın çiçeğ (Bak. Flores 
cinnamomi) 

Tartre emetique 116, 303 
Taşkıran 103 
Tatala (Bak. Datura stramonium) 
Tebain 203 
Tehnel (Bak. Fructus lauri) 
Teinture d'opium 263 
Tenkar (Bak. Natrii boras) 
Terebinthina - Terementin 56, 

273 
Terminalia citrina (Bak. Sarıha

lile) 
Terminalia chebula (Bak. Kara

halile) 
Terramycin 220, 221 
Terra siciliata - Tin-i ~ fahtum 191, 

264 
Tetrasiklin 221 
Teucrium polium (Bak. ı fayasıl 

otu) 
Theobroma cacao (Bak. Kakao 

yağı) 

Theriaca And omac - Andromak 
Tiryak'ı 117 

Thymus serpyllum (Bak. Kekik o-
tu) 

Tilia (Bak. Ihlamur) 
Tilki 33 
Timurbosan 273 
Tin-i Mahtum (Bak. Terra sicilli

ata) 
Tiryak - Theriaque 80. 103, 104. 

114, 115, 117, 247, 266, 267, 
268, 273, 283, 341 

Tiryak altınbaş 268 
Trabzon hurması (Bak. Diospyros 

lotus) 

Tragacantha (Bak. Kitre zamkı) 
Tribulus terrestris (Bak. Demir di

keni) 
Trigonella foenum (Bak. Boyo u 

tohumu) 
Trillo (Bak. Palamut tırnağı) 

True senna - Sinameki - Sena
mekki (Bak. Cassia angus
tifolia) 
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Tubera salep (Bak. Salep) 
Turuncan - Oğulotu (Bak. Lemon 

balın) 

Turunç kabuğu (Bak. Aurantium 
amara) 

Turp (Bak. Raphanus) 
Tutya (Bak. Narcissus jonq•illa) 
Typha (Çiçek durumu) (Bak. Se-

merci kozalağı) 

-U-

Udukahir (Udülkahr) (Bak. Ana
cyclus pyretrum) 

Uranyum 201 
Urginea maritima - Scille (Bak. 

Adasoğanı) 

Ur ica urens (Bak. Isırgan tohu
mu) 

Üre 201 
Ürik Asit 
Üstübeç 

210 

57 

Ü-

Üvez kurusu (Bak. Sorbus domes
tica) 

Üzerlik tohumu (Bak. Peganum 
harmala) 

"tzüm 56 

-V-
Vaccinium myrtillus (Bak. Ayı ü-

zümü) 
Valonea (Bak. Palamut) 
Vanadarsin 263 
Vanilya (Bak. Fructus Vanillae) 

T e!"atrin 203 
Verbascum (Bak. Sığır dili - Sı

ğır kuyruğu) 

Vicia faba (Bak. Bakla çiçeği) 

Vin - iodo - tannique 261 
Vitis vinifera (Bak. Asma) 

-Y-
Yabani hıyar (Bak. Ecballium e-

laterium) 
Yağ. (Bak. Dühen) 
Yakut 23 
Yapışkan otu (Bak. Parietaria of

ficinalis) 
Yasemin 237, 247 
Yentün - Yentfm - Drias plant -

Smooth thapsia (Bak. Der
yas) 

Yeşim 24 
Yılan otu (Bak. İskurduyun - Sc

ordium) 
Yüksük otu (Bak. Digitalis orien

talis) 

Z-

Zambak 56 
Zamkı arabi (Bak. Gummi arabi-

cum) 
Zater 236 
Zebercet 23, 24 
Zencefil - Zencebil (Bak. Rhizo-

ma zingiberis) 
Zencefre 57, 268 
Zerdeçöp (Bak. Curcuma longa) 
Zeytin 33 
Zeytinyağ 34, 56, 57, 115 
Zırnık 268 
Zizyphus vulgaris (Bak. Hünnap) 
Zulumba (Bak. Curcuma zedo-

ariae) 
Zümrüt 23 
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Dioscorides'in 

Lavoisier 

Pre-Elenik 

esaslı 

hükümdar 

fizyolojik 

Helloborus 

Mespilus 

Pr. laurocerasus 

Daucus carota 

C. Avellana 

Vac. myrtillus 

Oxyde de Zinc 



Sahife 

118 

119 

120 

137 

139 

150 

152 

154 

154 

154 

157 

16;; 

166 

174 

176 

176 

199 

210 

211 

228 

254 

263 

266 

267 

268 

269 

269 

269 

270 

270 

271 

271 

271 

272 

272 

272 

Satır 

1 

23 

23 

8 

30 

7 

20 

20 

28 

27 

26 
1 

18 

J8 

19 

.J 

lO 

28 

18 

~7 

:{7 

38 

l 1 

15 

7 

8 

~5 

44 

YA. ·uş 

Angallis 

Suc d'opoponax 

hastalılkarın 

litarihte 

Türlerin 

sülfirik 

İbn al-Baytar 

Abenos 

Abanoz 

Diyer's oak 

Le Clerc 

Bertholot 

Enstitksü 

beraraf 

Aybet-ül Hakayık 

Karanalıların 

Ambrise Pare 

Piragallol 

Kanad'nın 

Abbotempo 

Mülkiye 

Eczansinde 

Piperis 

Cynadon 

Cehri -

Reseta luteola 

sempervirum 

Tr. terestris 

Ac. syryacus 

Fr. cardcmomi 

Thebroma cacao 

Thymus serpyllium 

Lawsonia inermıs 

Mahalep 

Stil us 

Calitris 

R. gravealens 
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DOGRU 

Anagalles 

Suc d'apopanax 

hastalıklarm 

tarihte 

Türk'lerin 

sülfürik 

bn Baytar 

Abamiz 

Abanoz 

Dyer's oak 

Leclerc 

Berthollet 

Enstitüsü 

bertaraf 

Aybet-ül veya 

dabet-ül Hakayik 

Karahanlıların 

• mbroise ParP. 

Pirogallol 

Kanada'nın 

Abbottempo 

Tıbbiye 

eczanesinde 

Piper 

2ynodon 

cehri -

Fructus rhamni 

sempervivum 

Tr. terrestri~ 

Ac. syriacu: 

Fr. cardamomi 

Oleum theobromatis 

Thymus serpillum 

Folia lawsoniae 

Mahlep 

Stylus 

Callitris 

R. gra veoleru 



Sahife Satır YANLIŞ DOGRV 

273 20 F. officinalis Semen Prunus persica 
274 28 F. Rhois coriariae F. Rhus coriariae 
276 4 Humali Humuli 
279 17 Dustur ul-Edviye Dustur al-Edviye 
286 23 Saraybosna Şarkiyat (Tamamen atılacak) 

Enstitüsü Kütüphanesi 
Y. 2884 

289 11 Higiyenski Hygienski 
291 16 Yavuz Sultan Selim II. Yavuz Sultan Selim 
293 ] 1 Britis British 
339 20 Hacettepl Hacettepe 
366 6 kataları hataları 
367 14 edelnere edenlere 
375 3 Fr. caspici Fr. capsici 
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