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Türk Kızılayı, Türk halkının dünyaya uzattığı m e rh am e t eli o larak  

yaklaşık bir buçuk asırdır ulvi bir görevi büyük bir özveri ile y e 

rine g e tirm ekted ir. Kurulduğu 1 86 8  yılından bu yana halkım ızın  

ve özellikle yakın coğrafi kom şularım ızın başına gelen her tü rlü  

fe lâke tte  görev alan ve ta rih e  tan ıklık  eden  Türk Kızılayı, m a a le 

sef bu tanıklığ ın ı ilgililere ve yeni nesillere taşıyacak çalışm aları 

ihm al etm iştir.

E lbette ki yapılan her tü rlü  yard ım  çalışm asının yazışm aları Türk  

Kızılay arşiv lerindeki yerlerin i alm ıştır. Ancak bu çalışm aları ar

şivlerden ku rta rm ak  ve yard ım laşm a duygusunun cisimleşmiş 

hali olan Türk Kızılayı'nı an latacak eserler haline g etirm ek bizler 

için tarih i bir görev o lm uştur.

Bu görevi yerine g e tireb ilm ek  am acıyla bir çalışma başlatılm ış

tır. Türk Kızılayı Kitaplığı o larak ad landırılan  bu çalışm ada ilk 

olarak Kızılayı'mızın ta rih in e  ışık tu taca  belgelerin  k itap laştı- 

rılması hedefleştirilm iştir. Zam an içinde ise güncel çalışm alar 

kitaplaştırılacaktır. Türk Kızılayı, ta rih i tanıklığ ıyla dünün daha  

iyi anlaşılm asında, bugünün bu bilgiler ışığında d eğ erlen d irilm e 

sinde ve geleceği p lanlarken ulusum uzun geçirdiği acılı sürecin  

bilinm esinde büyük yarar görm ekted ir.

Türk Kızılayı Kitaplığı serisinin o luşum una fik irleri ve em ek le riy 

le destek veren herkese teşekkürü  bir borç biliriz.
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Kırımlı Dr. Aziz Bey’in Etimesgut’daki Türk Kızılayı Müzesi nde bulunan büstü.



SUNUŞ

Kırımlı Dr. Aziz îdris Bey 1840 yılında İstanbul’da doğdu. As

keri tıbbiyeyi 1865’de bitirdi. Aynı okulda içhastalıkları üzerine 

çalışmaya başladı. O yıl açılan sivil tıbbiyeye müdür olarak atandı. 

Burada umumi emraz (genel hastalıklar), tıbbi kimya, hikmeti tabi

ye (fizik) ve dahili emraz ( içhastalıkları) derslerini okuttu. Cemi

yeti Tıbbiyei Osmaniye’nin kuruculuğunu ve başkanlığını yaptı. Tıp 

öğreniminin Türkçeleşmesinde öncülük yaptı, büyük rol oynadı. 

Arkadaşlarıyla birlikte çevirdiği P. H. Nysten’in sözlüğünü, Lûgat-ı 

Tıbbiye adıyla yayınlayarak ün kazandı (1873).

Mecmuai Fünun’da tıp kimyası ve genel hastalıklar üzerine halkı 

bilgilendirici yazılar yazdı.

Aziz Bey Türk Kızılayı’nın da kurucularından ve ilk başkan- 

larındandır. Uluslararası haç ambleminin ülkemize uymadığını, 

çünkü Hıristiyanlığı çağrıştırdığından Müslümanlar arasında itici 

rol oynadığını ifade ederek bu konuda mücadele etti. Şimdiki Türk 

Kızılayı’nın hilal amblemini beynelmilel çevrelere benimseten Aziz 

Bey olmuştur.

Kırımlı Aziz Bey yazdığı iki ciltlik Kimya-yı Tıbbi kitabı 

Türkçe’de bir ilktir, ayrıntılıdır ve giriş bölümü oldukça aydınla

tıcıdır. Kitabın hiçbir yerinde Fransızca terim kullanılmamış olup 

Türkçe bir adlandırma sistemi kurulmuştur. Üstelik kimya sembol

lerini Osmanlıca harflerden oluşan semboller türeterek yazmıştır.

Kırımlı Aziz Bey’in İlm-i Emraz-ı Umumiyye adlı kitabı da il

ginçtir. Genel hastalıklar hakkında tafsilatlı bilgiler verilmiştir. Bu 

kitaplar uzun yıllar tıp okullarında ders kitabı olarak okutulmuştur.

Bu kadar olağanüstü ve müthiş çalışmaları Dr. Kırımlı Aziz Bey 

kısa yaşamına sığdırmıştır. Çünkü onu çok genç ve verimli çağında,



daha 38 yaşındayken 1878 yılında akciğer vereminden kaybettik. 

Gerek bilim hayatımızda gerekse sosyal yardımlaşma alanlarında 

öncülük yapmış, Türk Kızılayı’nın kuruluşunda büyük rol oynamış, 

bu çok yönlü kişinin mezarı Edirnekapı’da yeni yollar yapılırken 

kaybolmuştur. Şimdi Türk Kızılayı Dr. Aziz Bey’in kabrinin bulun

duğu yere bir anıt mezar yaptırarak ona olan vefa borcunu ödeye

cektir. Bu karar merkez yönetim kurulundan çıkmış olup çalışmalar 

devam etmektedir.

Böyle harika faaliyetlerde bulunan ülkemizin yüzakı, 

Kızılayı’mızm minnet borçlu olduğu Aziz Bey hakkında maalesef 

hiç kitap yoktu. Böyle gayretli bir insanı unutulmaya terk edemeyiz. 

İşte merkez yönetim kurulu üyemiz Prof. Dr. Sefa Saygılı elinizdeki 

eseri hazırlayarak bu mümtaz ve örnek şahsiyeti özellikle gençlere 

tanıtmak istemektedir.

Aziz Bey’in ruhu şad olsun...

Tekin Küçükali 
Türk Kızılayı Genel Başkanı
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Kızılay Kurucularından

KIRIMLI DR. AZİZ BEY

Uluslararası Kızılhaç Örgütü Henry Dunant tarafından 1864’de 

kuruldu ve daha sonra Paris, Berlin, Viyana gibi Avrupa’nın büyük 
merkezlerinde yaygınlaşmaya başladı.

İstanbul ’da yayınlanan 11 Eylül 1864 tarihli Ruzname-i Ceride-i 

Havadis Gazetesi Cenevre Sözleşmesinin tam metnini yayınladı. 

Sözleşme; konferansa katılmayan devletlere, isterlerse bir yıl içinde 

imza koyma hakkı tanıyordu. Osmanlı Devleti ise başlangıçta kon

feransa katılmamakla beraber 5 Temmuz 1865’te Cenevre Sözleş

mesini imzalamıştı.

1865 yılında Paris’te açılan Sağlık Sergisi ile birlikte, Uluslarara

sı Kızılhaç Konferansı da toplandı. Bu konferansa ülkemizi temsilen 

Mekteb-i Tıbbiye (Tıp Fakültesi) öğretim üyelerinden Dr. Abdullah 

Bey katılmıştı. Abdullah Bey konferansta, Cenevre Sözleşmesinin 

Osmanlı Devletinde de hayata geçirilmesi için çalışacağına söz ver

di. Abdullah Bey, Paris’ten dönünce Kızılhaç türü bir örgütün ku

rulması için gerekli girişimleri başlattı ise de başvurduğu makam

lardan gerekli kolaylığı göremedi. Fakat zorluklar kendisini yıldır

madı. Bu arada Uluslararası Kızılhaç Örgütü de İstanbul’da benzeri 

bir yardım kuruluşunun teşekkül etmesi için çaba sarf ediyordu. 

Kuruluşun başkanı Kont Serurier, Abdullah Beye açık bir mektup 

göndererek konunun önemini anlatmaya çalışmıştır.
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Abdullah Bey sabırlı, inançlı ve ısrarlı çalışmalar sonunda Os- 

manlı toplumunda da Cenevre Sözleşmesini esas alan bir örgütün 

gereğini ve önemini dönemin bazı ileri gelenlerine anlatmayı ve on

ların onayını almayı başardı.

Abdullah Bey, Tabibler Cemiyetinde bu hareketin anlam ve 

önemini uzun uzun açıkladıktan sonra tabiblerin en önemli görev

lerinin insan sağlığını korumak olduğunu vurgulayarak, cephedeki 

yaralı askerlerin tedavi edilerek yaşama kavuşturulmasının hekim

ler için bir insanlık borcu olduğunu söyledi. Osmanlı tabiplerinin 

büyük çoğunluğu Abdullah Bey’in fikirlerini onayladılar. Daha son

ra Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa, Mekteb-i Tıbbiye Nazırı Marko Paşa 

ve Dr. Kırımlı Aziz Bey’in yardımları ile toplam 66 üyeden oluşan 

“Mecruhin ve Mardayı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti" adı ile 

Kızılay’ın ilk çekirdeğini oluşturan bir örgüt kurmayı başardı.

Kızılhaç’ın Osmanlı Devletince benimsenmesini engelleyen fak

törlerden biri de amblemiydi. Kızılhaç ambleminin din ve mezhep 

farklılıkları üstünde olduğunun defalarca duyurulmuş olmasına 

rağmen, yine de Hıristiyanlığı çağrıştırdığından Müslümanlar ara

sında itici rol oynadığı belirlenmişti. İşte bu konuda yazılarıyla 

mücadele eden ve sonunda Türklerin Kızılhaç karşılığı olarak 

beyaz üzerine kırmızı yarım aylı bayrak kullanmalarını benim 
seten Kırımlı Aziz Bey olmuştur.

21 Temmuz 1876 günkü toplantıda yeni kurulmuş olan dernek, 

Dr. Peştemalcıyan’ın önerisi üzerine diğer Kızılhaç cemiyetleriyle 

işbirliğine başlamıştır. Öte yandan, seçilen işaretin bütün devlet

lerce tanınması için Cenevre’deki Uluslararası Kızılhaç Komite
sine başvurulmuştur. O sıralar Osmanlı İmparatorluğunun savaş 

halinde bulunduğu Rusya başta olmak üzere devletlerin çoğu Sa- 

lib-i Ahm er’e uyumlu çalışmak ve davranışlar ile haklar açısından 

amblemlerin birbirinden ayırd edilmemeleri kaydıyla yeni amblemi 

onaylamışlardır.
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Kırımlı Aziz Bey’in Hayatı

Kızılay’ın kuruluşunda büyük hizmetleri olan Aziz Bey, Kı

rım Bahçesaraylı Saraç İdris Efendinin oğlu olup, 1840 yılında 

İstanbul’da doğdu. Tıbbiye-i Şahaneyi 1865 de kolağası rütbesiyle 

bitirdi. Aynı okulda iç hastalıkları üzerinde çalışmaya başladı. O yıl 

açılan sivil tıbbiyeye müdür olarak atandı. Burada umumi emraz, 

tıbbi kimya, hikmeti tabiiye ve dahili emraz derslerini okuttu. Ce

miyeti Tıbbiye-i Osmaniye’nin kuruculuğunu ve başkanlığını yaptı. 

İyi bir doktor olduğu kadar aynı zamanda çok iyi bir edebiyatçı idi. 

Mecmuai Fünun’da tıp kimyası ve genel hastalıklar üzerine bilgilen

dirici yazılar yazdı.

Aziz İdris Bey’in yazdığı kitaplar, tıp okullarında uzun yıllar ders 

kitabı olarak okutulmuştur. Yabancı dillerden alınan teknik terim 

leri Türkçe’nin fonetiğine uygun olarak yazan Aziz Bey’in anlatımı 

da oldukça sadedir.

Tıp Eğitimi Türkçe Oluyor

Osmanlı Devletinde modern tıp fakültesinin 1827’de açılmasına 

rağmen doktor sayısı ülke ihtiyaçlarını karşılamıyordu. Bu nedenle 

yabancı ülkelerden deneyimli doktorlar getirilmekte idi. Dönemin 

padişahı II. Mahmut Galatasarayı’ndaki Tıbbiye’nin açılışında verdi

ği nutukta; yabancı dille eğitimin amacını “Sizlere Fransızca okutul

masındaki amacım tıp bilimini öğretip yavaş yavaş kendi dilimize almak

tır” diye açıklamıştı. Ancak tıp dilinin öğrenilip kendi dilimize alın

ması çok da kolay olmadı. Fransızca tıp eğitimi, giderek büyük ölçüde 

azınlıkların yararlandığı bir hak olmaya başladı. Bu durumda yurt 

dışından getirilen yabancı dildeki yayınlara, özellikle de Fransızca 

yayınlara önem veriliyor, Türkçe Tıp veya ders kitabı basılmıyordu.

Padişah Sultan 2. M ahmut’un (1785-1839; Padişah, 1808-1839) 

açış konuşması bu bağlamda ünlüdür. Sultan bu konuşmasında öğ-
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retim diline özellikle vurgu yapmış ve Fransızcanın gerekliliğini şu 

sözlerle anlatmıştır(9):

"... Çocuklar; Bu binayı yüksek tıp okulu olmak üzere kurdum ve 

Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane ismini verdim. (...) Bu mektebi diğer 

mekteplere tercih ettim ve öncelik verdim. Burada tıp bilimini Fransız

ca olarak öğreneceksiniz. Burada sizin aklınıza bir soru gelebilir ve bu, 

"bizim lisanımızda ve bizim kitaplarım ızda tıp bilimi yok mudur 

ki ecnebi lisan okuyalım’’ sorusudur. Bunu onaylamakla beraber, bu 

soruya cevap olarak şimdilik mevcut olan güçlük ve sakınılacak hususla

rı söyleyerek bu halin çok geçmeden ortadan kalkacağını ümit ve temen

ni ederim (...)

Sizlere Fransızca okutmaktan benim amacım Fransızca lisanı tahsil 

ettirmek değildir. Ancak tıp bilimini gitgide, azar azar kendi lisanımıza 

almaktır. Ondan sonra Osmanlı İmparatorluğunun her tarafına Türk
çe olarak yayımlamaktır. (...) İşte bu adamdan (Dr. Bernard'ı göstere

rek) ve hocalarınızdan tababet ilmini öğrenmeye çalışın ve yavaş yavaş 
Türkçe’ye aktarıp kendi lisanımızla elden ele geçmesine gayret edin. Zira 

tabip sıfatı ile yabancı memleketlerden bir takım durumu meçhul şahıs

ların memleketimize gelmesinden ve şuraya buraya sokulmasından hoş

nut ve memnun değilim (...)”

Aziz Beye göre Türk çocuklarının tıbbiye’ye ilgi duymamasının 

sebebi fakültedeki öğretim dilinin Fransızca olması idi. Bu nedenle 

okuldaki öğretim dilinin Türkçeleştirilmeliydi ve bunun için büyük 
çaba sarfetti.

Arkadaşlarından Mehmet Nuri Bey ve Dr. İbrahim Vahit Bey ile 

birlikte Fransızca ders kitaplarından Hijyen (Koruyucu Hekimlik) 

ve İç Hastalıkları ile ilgili kitapları Türkçe’ye tercüme ettiler ve tıb- 

biyedeki öğretim dilinin Türkçe yapılmasını gündeme getirdiler. 

Hekimler arasında değişik iki görüş grup vardı. Genellikle Rum 

ve Ermeni hekimler tıp dilinin Türkçe olamayacağını savunurken;
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Namık Kemal ve arkadaşları karşı tezi savunuyorlardı. Tıp dilinin 

Fransızcadan Türkçeye çevrilmesi o tarihte söylenmesi bile çok zor 

hatta imkânsız bir düşünce idi. Çünkü bu fikir gündeme gelince 

çok kuvvetli bir karşı görüş ortaya çıkıyordu. Bu görüş; “Türkçe tıp 

eğitimi yapılamaz” şeklindeydi. Bu fikri savunan büyük çoğunluk, " 

Türkçenin tıp dili olarak yetersiz olup ancak çarşı pazarda konuşulacak 

bir dil” olduğunu savunuyorlardı. Bunu ısrarla söyleyen Mekteb-i 

Tıbbiye-i Şahane hocaları idi. Hepsi yüksek dereceli askeri hekim

lerdi. Bu kişiler dolgun maaşlar alıyor, sarayda ve devletin üst kade

melerinde görev yapıyor ve bu düzenin değişmesini istemiyorlardı. 

İstanbul’daki aydın ve gazetecileri de etkileri altına almışlardı.

Mücadele böyle bir ortamda başladı. Kırımlı Aziz Bey in Türk- 

çeyi savunması çok etkiliydi. Arkadaşlarıyla Eyüp Sultan’da Beşir 
Ağa Medresesinde Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye’yi kurarak (1862) 

tıp derslerinin Türkçe yapılabileceğini ispat ettiler. Cemiyetin ama

cı Tıp kitaplarını Türkçeye çevirmek, halkın yararı için tıbbi konu

ları Türkçe olarak yazmak, düşünce alışverişinde bulunmak üzere 

bir bilimsel dergi çıkarmaktı.

Nihayet 1866’da Tıp Fakültesinde öğretim dili Türkçe oldu. Bu ce

miyetin tıp öğretiminin Türkçeleşmesinde ve Tıbbiye-i Mülkiye’nin 

Türkçe öğretime çevrilmesinde büyük hizmetleri geçmiştir. Türkçe 

öğretimin kazandığı başarı dolayısıyla Askeri Tıbbiye’de de Fransız

ca verilen dersler, 1871’de Türkçeye çevrilmiştir. O zamanki gazete

lerde "Türkçe ile tıp okutulamaz” diye yazanları kuvvetli cevapları ve 

eserleriyle susturan Aziz Bey olmuştur.

Aziz Bey, açılışında öncülük yaptığı ve 1867’de öğretime başla

yan Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’nin ilk müdürü olmuş ve bu göre

vini ölünceye kadar sürdürmüştür. Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’de 

emrâz-ı umûmiye (genel hastalıklar), emrâz-ı dahiliye (iç hastalık

ları), hikmet-i tabiîye (fizik) ve kimya-yı tıbbî (genel ve organik kim

ya) derslerini okutmuştur.
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Aziz Bey, o yıllarda Fransızca yazılmış büyük bir eseri (Diction- 

naire de Medecine, par P.H. Nysten) Lügat- 1  Tıbbiye adıyla Türkçe’ye 

çevirdi. Bu eser, o günün koşullarında yazılmış en büyük tıp sözlüğü 

idi. Bununla büyük ün kazandı (1873). 648 sahife olan bu sözlük, 

tıp terimleri kadar temel bilimlere ilişkin terimleri de içermekteydi.

M ünif Paşanın çıkarmış olduğu Ceride-i Finun gazetesinde bir

çok tıbbi makale ve Türkçe eğitimin önemine ilişkin yazılar yazdı. 

Bu arada VVurtz’un önemli eserlerinden Patalogie Generale (Genel 

Patoloji) adlı eseri Türkçeleştirirken, Tıbbi Kimya isimli önemli bir 

meslekî eser hazırladı.

Kimya-yi Tıbbî Kitabı

Avrupa’da özellikle 19. yüzyılda yazılmış olan bilimsel kitaplar 

özel konularına girmeden önce yönteme ilişkin genel bir giriş içerir

lerdi. Burada o bilim dalının genel kapsamı, diğer bilimlerle ilişki

si, yöntemi ve genel yasaları gibi konularda bilgi verilirdi. Ancak bu 

tür kitaplar Türkçeye çevrilirken çoğu kez bu genel girişler gereksiz 

görülerek atlanmış ve doğrudan özel bilgilerin aktarılmasına geçil

miştir. Derleme kitaplarda da aynı yol izlenmiştir. îşte Kırımlı Aziz 

Bey bu durumun önemli istisnalarından biridir. Aziz Bey 1868’de 

yayınladığı Kimya-yı Tıbbî adlı kitabının başındaki uzun giriş bölü

münün 69 sayfasını kimya tarihine ayırmıştır.

Kırımlı Aziz Bey yazdığı bu Kimya-yı Tıbbî (Tıbbî Kimya) adlı 

kitabının en ilginç yönlerinden birisi, giriş bölümünde kimya tari

hine ilişkin bu şekilde ayrıntılı bilgilerin verilmiş olmasıdır. Kırımlı 

Aziz Bey, kimya sembollerinin Latin harfleri yerine Osmanlı harfle

riyle gösterilmesini önermiş ve eserinde bütün denklemleri bu harf
lerle yazmıştır.

Kimya-yı Tıbbî aslen bir inorganik kimya kitabıdır ve iki ciltten 

meydana gelmiştir. Birinci cildinde kimyanın temel kavramları
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tanıtılmış, deneylerde kullanılan aletler betimlenmiş ve ametaller 

kimyası anlatılmıştır. İkinci cildinde ise metaller kimyası işlenmiş

tir. Ayrıca eserde inorganik maddelerin tıbbî uygulamalarına da kı

saca değinilmiştir.

Kitabın özelliklerini ve getirdiği yenilikleri şu şekilde sıralayabi

liriz (Osmanlı’da Kimyasal Semboller ve Formüller. Prof. Dr. Emre 

Dölen):

1- Kitabın yazımında temel kaynak olarak büyük ihtimalle A. 

W urtz’den yararlanılmış olmakla birlikte değişik kaynaklara da 

başvurularak iyi bir derleme yapılmıştır. Kitapta verilmiş olan çeşit

li konular, kimyanın Avrupa’daki gelişiminin yakından izlendiğini 

göstermektedir.

2- Kitabın sayfa numaraları harflerle verilmiş olan 71 sayfalık 

“mukaddime” bölümünün 69 sayfası kimya tarihine ayrılmıştır. 
Bu bölümde Ortaçağ İslâm kimyacılarından başlayarak Avrupa’da 

kimyanın gelişimi ve ünlü kimyacılar anlatılmıştır. Burada bunların 
birbirinin devamı niteliğinde olduğu ve kimyanın bizim için yaban

cı olmadığı vurgulanmak istenmiştir. Böylece Kırımlı Aziz Bey ilk 

kimya tarihçimiz olmaktadır.

3- Kitabın başlangıcında kimyaya ilişkin genel yasa ve kavramlar 

verildikten sonra önemli bir bölüm kimyasal semboller ve terimlere 

ayrılmıştır. Burada Türkçe veya daha doğrusu Osmanlıca bir adlan

dırma sistemi kurulmuştur. Kitabın hiç bir yerinde Fransızca terim 

veya Latin harfleri kullanılmamıştır.

4- Kırımlı Aziz Bey kimyasal sembollerin Latin harfleri ile yazıl

masının ikilik doğuracağını ve öğrencilerin alışkanlıklarını değişti

receğini ileri sürerek Osmanlı harflerinden oluşan element sembol

leri türetmiştir.

5- Kitapta çok sayıda denklem kullanılmış ve denklemlerde her 

maddenin formülünün altına adı yazılmıştır.



18 Prof. Dr. Sefa SAYGILI

6- Kitapta kimyasal işlemlerde kullanılan laboratuar aletleri re

simleri ile birlikte ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Aziz Bey’in İlm-i Emrâz-ı Umûmiyye Adlı Kitabı

1872 yılında Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaasında basılmış

tır. Konusu patolojidir. İlk baskının başında beş sayfalık fihrist, 

iki sayfalık doğru-yanlış cetveli ve iki sayfalık mukaddime başlıklı 

önsöz, sonunda sekiz sayfalık alfabetik dizin bulunuyor. İkinci bas

kının başına birinci baskıda da yer alan önsöz bu kez Mukaddime-i 

Müe//ı/başlığı ile tekrar basılmış. Daha sonra iki sayfalık ifade-i me

ram başlıklı yazı ile, Kırımlı Aziz Bey’in kısa ama dopdolu yaşam 

öyküsünün ayrıntılarıyla anlatıldığı ve Faik Bey tarafından hazırla

nan 13 sayfalık bir bölüm yer alıyor. En sonda ise 11 sayfalık Fihrist-i 

Umumî var. Kırımlı Aziz önsözde; Türkçe eğitime geçiş dönemin

den sözederek, o sırada kendisine de fizik ve kimya derslerinin bağ

landığını ve bu derslerin okutulmasına üç yıl emek verdikten sonra 

Emrâz-ı Umûmiye öğretimiyle görevlendirildiğini belirtiyor. O an

dan itibaren bir sene içinde bu bilime dair birçok kitabı incelediğini, 

ancak hiçbirini tamamını Türkiye’ye çevirmek için yeterli görmedi

ğinden dolayı, sadece herkesçe kabul edilen bölümleri çevirdiğini, 

hekimler arasında tartışmalı olan konularda ise hangisi sınanmış ise 

onu ve bir de son yıllarda keşfolunup gazete ve bilim dergilerinde 

yayınlanıp, bilim adamlarınca incelenmiş olanlarını seçip, bu kitabı 

düzenlemeye çalıştığını bildiriyor.

İlm-i Emrâz-ı Umûmiyye; hastalıkların tanımı, sebepleri, belirti

leri ve teşhis yöntemlerinin yanı sıra, ırklar, yetenek, huy ve beceri üs

tüne kimi genel bilgileri de kapsar. Kitabın sonuna ayrıca bir uFeth-i 

Meyyit” (otopsi) bölümü ekleyerek otopsi tekniğini de açıklamıştır.

Bab, fasıl ve kısımlara ayrılan kitabın konu başlıklarından örnek

ler ise şöyle: Der beyan-ı tarif emrâz ve ıstılahat-ı maraziye, Der be-
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yan-ı esbab-ı emrâz, Esbab-ı mahiye veya mide, Tesir-i hava, İntan, 

Diyatez, Cihaz-ı cereyan-ı demevide vukua gelen tagayyürat.

Aziz Bey’in Bilimsel Yönü

Aziz Bey, Tıbbiye’de yetişen bir Türk ilim adamı olarak dikka

te şâyân önemli bir ilmi simâdır. Tamamiyle Türkiye’nin o günkü 

imkânları içerisinde yetişmiştir ve Tıp tarihimizde olduğu kadar 

Türk Kimya Tarihinde de önemli yeri vardır. Kırımlı Aziz Bey 

Avrupa’daki bilimsel gelişmeleri çok yakından izleyerek ülkemiz 

insanlarına aktardığı gibi bilimsel yöntem uygulamasını ve bilimin 

bütünlüğünü de kavramış bir kişidir.

Askerî tıbbiye’de iç hastalıkları hocası olan Aziz Bey, yeni kuru

lan sivil tıbbiye’de de kimya ve fizik derslerini okutmuştur.

Aziz Bey’in en büyük hizmeti Kızılay’ın kuruluşunda olmuştur. 

Arkadaşları ile birlikte Hilali Ahmer’in tesisi sırasında Dr. Abdul

lah Bey’in yanında yer almış, zorlukları aşmasına yardımcı olmuş 
ve haç yerine bayrağımızdaki hilâli amblem olarak kabul ettirmiştir. 

Kızılay’ın ülkemizde kurulması ve hizmete geçmesinde büyük ya

rarlar gösteren Kırımlı Aziz Bey’e Türk Kızılaycıları minnettardır.

Kırımlı Aziz Bey 1878 yılında, daha 38 yaşında iken oldukça 

genç ve verimli çağında akciğer vereminden vefat etmiştir. Gerek 

bilim hayatımızda ve gerekse sosyal yardımlaşma alanlarında öncü

lük yapmış bu çok yönlü kişi, öldükten sonra Edirnekapı dışındaki 

mezarlıkta toprağa verilmişse de, bu mahalde yeni yollar yapılırken 

kabri kaybolmuştur.

Not: Türk Kızılayı Kırımlı Dr. Aziz Bey’in kaybolan mezarının 

olduğu yere (Edirnekapı dışı) bir anıt mezarı yaptırma kararı almış

tır. Çalışmalar sürmektedir.
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Türk Kimya Bilimi Tarihinde Unutulmayan İsim

KIRIMLI AZİZ BEY

Prof. Dr. Muvaffak Seyhan

Geçen yüzyılın ünlü hekimlerinden Kırımlı Aziz Bey (1840- 

1878), genç yaşında ölmesine rağmen, kısa yaşam süresindeki ve

rimli çalışmaları ve yazdığı kitaplarıyla, kolay kolay unutulmaması 

gereken seçkin bir kişi idi. Özellikle bundan 111 yıl önce 1869’da 

basılmış iki ciltden oluşan toplam 930 sayfalık Kimyayı Tıbbî (Tıp 

Kimyası) adlı yapıtı, alanının önceleri arasında yer alır. Kitabın en 

ilginç yönü ilk 70 sayfasının, kimya tarihine ayrılmış olmasıdır. Bu 

bölümde özellikle İslam Arap dünyasının kimyacılarıyla Türk asıllı 

İbni Sina’ya ve batının ünlü kimyacılarına geniş yer verilmiştir.

Bugün batının bir çok üniversitelerinde kimya tarihi dersi vardır. 

Öte yandan uluslararası kimya kongrelerinde de, bu alanda yapılan 

araştırmaların sonuçları tartışılır. Ancak yurdumuz üniversitelerin

de şimdiye kadar bir kimya tarihi dersi verilmediği gibi, bu konuda 

yayınlanmış bir kitaba da rastlanmaz. Kırımlı Aziz Bey’in bu boşlu

ğu uzun yıllar önce görmesi ve bu konuya kitabında geniş yer ayır

ması, onun hangi çapta bir bilim adamı olduğunu gösterir.

Kırımlı Aziz Bey’in kitabında, İbni Sina hakkında çok ilginç bil

giler vardır. İbni Sina’nın çağdaşları bazı ünlü filozof ve bilginler, de-
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ğersiz metallerden altın yapmak için büyük çaba harcarlardı. Ancak 

bütün bu çabaların hiçbir sonuç vermeyeceğini îbni Sina’nın görmüş 

olmasını, Aziz Bey kitabında o zamanki dille şöyle anlatır: "Ulum-u 

tabiiye’de asrının /eridi ve belki de, kurum-u vusta'nın jerdi-i ekmeli ve 

ulum-u akliyede millet-i islamiyenin nur-u çeşm-i iftiharı olan îbni Sina, 

her ne kadar sanat-ı hermesiye'de ulum-u sairedeki gibi mükâşefat-ı ce- 

simeye mâlik değil ise de, muasırı bulunan hükema ve filozofların cüm

lesi ecsam-ı hadisenin, ecsam-ı âliyeye tahavvül ve tebeddülüne mutekid 

olduklarından leylünnihar icraat-ı fiiliyesine muhtim ve sâi idiler."

Aziz Bey’in yazdıkları, bugünkü dile şöyle çevrilebilir: “Tabii 

bilimlerde yüzyılının ve belki de Ortaçağın en mükemmel kişisi, akıl

cı bilimlerde İslam milletlerinin gözbebeği olan îbni Sina, her ne kadar 

kimya biliminde, diğer bilimlerde olduğu kadar büyük keşiflerde bulun

mamışsa da, çağdaşları olan bilgin ve filozofların hepsi, değersiz cisim

lerin değerli cisimler hâline getirileceğine inandıklarından (yâni değer

siz metallerden altın yapılacağına inandıklarından), gece gündüz bu 

amaca erişmek için çalışırlardı" Aziz Bey kitabında, îbni Sina’nın bu 

kişileri tuttukları yanlış ve temelsiz yoldan kurtarıp (Rah-ı dalalet-i 

biesasi’den çıkarıp), onlara doğru yolu göstermeğe (tarik-i mustaki- 

met ithale) nasıl uğraştığını ve bu görüşlerini eserlerinde nasıl dile 

getirdiğini uzun uzun anlatır.

Batılılara Ders Veren Bilgin: İbni Sina

Gerçekten daha ilk çağlardan başlayarak, orta çağlarda ve hattâ 

geçen yüzyılda altın için bu kadar çabalar harcanırken, İbni Sina’nın 

bütün bunların yersiz olduğunu çok öncelerden görmesi, onun müs

tesna kişiliği hakkında bir fikir vermeğe yeter.

Batı’daki şöhreti de çok yaygın olan İbni Sina’yı batılılar, Avicen- 
na adıyla tanırlar. Buhara civarında Efşene köyünde dünyaya gelen 

İbni Sina, 1037’de Ham adan’da ölmüştür. İsfahan’da hocalık, saray
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hekimliği yapan ve vezirlik payesine kadar erişen İbni Sina’nın en 

büyük yapıtı Canon medicinae (tıp kanunu), Latinceye çevrilmiş 

ve yüzyıllar boyu batının tıp görüşlerine hâkim olmuştur. Kitabü- 
şifa (tedavi kitabı) ve Yunan filozofu Aristo’nun eserlerini açıkla

yan Kitab-ül insaf adlı yapıtları da çok meşhurdur. İbni Sina, eski 

Yunan felsefesinin batı’da tanınmasında önayak olmuştur.

Aziz Bey’in, ünlü Rönesans filozofu ve tabiat bilgini Paracel- 
sus (1493-1548) hakkında yazdıkları da çok ilginçtir. Yeni tedavi 

biliminin kurucusu olan ve canlılarda vuku bulan fiziksel ve kim 

yasal olayların önemini kavrayan Paracelsus, çağının en önde ge

len bilginlerindendi. Ancak düşünce ve görüşleri nedeniyle pek 

çok da düşmanları vardı. İsviçre’nin Einsideln kasabasında doğan 

Paracelsus’un babası da hekimdi. İtalya’nın Ferrare Üniversitesinde 

1515‘de tıp doktoru unvanını almış ve 10 yıl süre ile hemen hemen 

bütün Avrupa ülkelerini dolaştıktan sonra, 1527’de Basel kentinde 

hükümet doktoru olmuştu.

O zamanki tedavi m etodlarının geçersizliğini ve anlaşmazlığını 

ileri süren Parecelsus, bu yüzden bir çok düşman kazanmış ve Basel 

hekimleriyle Basel hekimleriyle Basel Üniversitesinin hocalarının 

sert mücadeleleri sonucu 1528’de Strassburg’a kaçmak zorunda 

kalmıştı.

Kimya yoluyla tedavinin (latrochimie) kurucusu olan 

Parecelsus’a, halk arasında o zamanlar şarlatan gözüyle bakılırdı. 

Anlaşılan Aziz Bey de, Parecelsus düşmanlarının, o’nun hakkında 

yazdıklarının etkisi altında kalarak kitabında, 16’ncı yüzyılın bu bü

yük tabiat bilgininden pek övgü ile söz etmez. Vakıa ondan bahse

derken, “tedavi metodlarını kimyaya uygulayarak, kimya maddelerini 

tıp biliminde kullanması nedeniyle şöhreti bütün dünyaya yayılmıştı" 

derse de, daha sonraki satırlarda, vakit ve zamanını daima meyha

nelerde geçirmiş ve gece gündüz içerek (ve leylünnahar işunuş ile) 

ve bir çok ülkelerde dolaşarak değerli yaşamını yitirmiş (ömrü aza-
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zani ifna etmiş) ve Avusturya’dan Salzburg kentinde bir meyhane 

köşesinde 1541’de ölmüştür. (Nemçe’de Salzburg nam şehirde kû- 

şe-i meyhanede 948 sene-i hicriyesine tevafuk eden 1541 milatında 

vefat etmiştir) demekten de kendini alamaz.

Kırımlı Aziz Beyin Kitabı

Kırımlı Aziz Bey kitabında zamanlarının ünlü kimyacılarından 

Georg Emst Stahl (1660- 734), Kari W ilhelm Scheele (1742-1786), 

Antoine Lavoisier (1743-1794), Joseph Priestley (1733-1804) ve 

Michael Faraday (1791-1867) hakkında da en çok ilginç bilgiler ver

mekte ve bu arada, kitabını yazdığı yıllarda henüz hayatta olan geçen 

yüzyılın Robert Bunsen (1811-1899) ve Charles Wurtz (1817-1884) 

gibi büyük kimyacılarla da, günümüzün Kimya reisleri (vaktimizde 

berhayat bulunan rüesa-i kumyaiyun) diye söz etmektedir.

Batı’lı ve Arap kimyacılarına geniş yer verilen kitapta, Türk kim

yacılarına, daha doğrusu o zamanda bilinen kimya kitaplarını ya

zanlara, ancak bir sayfalık bir yer ayırabilmiştir. Aslında o yıllarda 

kimya bağımsız bir dal olarak okutulmaz, hekimliğin bir parçası ola

rak tıbbiye’de öğretilirdi. Bu bakımdan yazılan kimya kitaplarının 

sayısı da çok sınırlı idi. Aziz Bey “Yeni metod’lara göre yazılan kimya 

kitaplarına geçmeden önce, Bursa lı Derviş Ömer'in 1698 yılında yaz

dığı Cevhürülferid f i  Tıbbülcedid adlı kimya kitabından söz etmek 

uygun görüldü" dedikten sonra, Mühendis Okulu başhocası Hacı 
İshak Efendi nin çok kısa yazılmış bir yapıtına değinmekte, daha 

sonra kimyager Derviş Paşanın 1847’de yazdığı Usul-ü Kimya 

adlı kitaptan ve yazarından büyük övgü ile söz ederek, “Bu kitapta 

dilimize en uygun olan kimya terimleri kullanılmıştır" demektedir.

Eski adıyla Cemiyet-i Tıbbîye-i Osmaniye (Osmanlı Tıp 

Derneği)’nin kurucularından olan Kırımlı Aziz Bey, İstanbul’da 

doğmuş, ancak ailesi Kırım’dan geldiğinden, Kırımlı sanıyla tanın-
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mıştır. O zamanki askerî tıbbiye’de içhastalıkları hocası olan Aziz 

Bey, yeni kurulan sivil tıbbiye’de de, kimya ve tizik dersleri okutu

yordu. Zamanının ünlü tıbbiye nazırı Marko Paşa ile, Rus sava

şında yaralanan askerlerimize bir yardım derneği kuran Aziz Bey, 

şimdiki adı Kızılay olan eski Hilâl-i Ahmer Cemiyeti nin de ku- 

rucularındandı.

Gerek bilim yaşantımızda ve gerekse sosyal derneklerimizde 

öncülük yapmış bu çok yönlü kişinin, Ankara’daki Kızılay Derneği 

bahçesinde, derneğin diğer kurucularıyla birlikte bronz bir büstü 

vardır. Ancak, öldükten sonra Edirnekapı dışında toprağa verilen 

Aziz Bey’in mezarı, buralarda yeni yollar yapıldığında kaybolup 

gitmiştir.

(MEYDAN, HAZİRAN 1980)
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Kırımlı Aziz Bey’in Emraz-ı Umumiyye 

Kitabındaki Önsözü

YAZARIN ÖNSÖZÜ

Sadeleştiren: Muhammed Safi

Üzerimize vazife olan duadan sonra, maksadın teşhisine ve 
ortaya konulmasına şundan dolayı başlanılır ve maksadın göğ
süne -muayenede olduğu gibi- şu şekilde “tak tak” vurulmaya 
cesaret olunur ki,

Osmanlı milletlerinin mutluluklarının sebebi olan Sultan oğlu 
Sultan, Sultan Abdulaziz Han efendimiz hazretleri, Osmanlı’nın 
bahtlı tahtının haşmetini artırdıkları gün, yakınındaki halkının 
mutluluk ve kurtuluşları için yapılması gerekenlerin yerine ge
tirilmesi için esirgemeden bolca lütfettikleri inayet ve yardım
ların aynısını, memleketin sade vatandaşlarının ihtiyaçlarının 
giderilmesi için de lütfetmiştir. Bunlardan bir tanesi olmak üze
re 1282 (1865-1866) yılında Mekteb-i Mülkiye’yi açmıştır. Tıp 
ilimlerinin, feyz kazandıran bu mektepte, “söylenişinde tatlılık 
olan” Türkçe ile öğretilmesine irade buyurarak gayretli insanları 
memnun ve mutlu etmişlerdi.

Mekteb-i Mülkiye’nin açıldığı zamanlarda memurların ve öğ
retmenlerin seçilip atanacakları sırada bana da Hikmet-i Tabi-
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iyye ve Kimya derslerini okutmak görevi verilmişti. Bu dersleri 
üç yıl boyunca verdikten sonra Emraz-ı Umumiyye öğretmem 
istendiğinden dolayı bu iftihar ettiğim görevimden bir sene içe
risinde bu ilme dair tıp alimlerinin yayınladıkları kitapların ço
ğunu okudum. Bunların bazısı Batlı Tıp Mezheplerini içermekte 
ve bazısı meselelerin özünden ve gerçeğinden uzak veya yeni bi
limsel gelişmelerden uzak idiler. Bunun için bunların hiç birisini, 
yeni tıp ilmine başlayan öğrencilerin esas alıp uygulayacakları 
düzeyde görmedim.

Bundan dolayı bu kitapların içlerinden, herkesin kabul ettiği 
sözleri ve fikirleri tercüme eyleyip ve doktorlar arasında ihtilaflı 
olan konularda da söz söyleyenlerin düşüncelerini değerlendi
rerek, fikirlerden hangisi tecrübe üzerine kurulmuşsa ve kabul 
görmüş ise onları ve bir de şu son senelerde keşf olunup da ya
zılı metinler olarak süslenemeyerek gazete ve ilim dergileri gibi 
kağıtlarda gördüğüm ve tıp ilimlerinin her bir kolunda kitapla
rın müelliflerinden benim mütalaamdan geçen bir hayli kitapta 
gördüğüm meselelerden Emraz-ı Umumiyye ilmine aitliği ve 
önemi bulunan konular ve açıklamaları da toplayarak mesele
nin çözümüne elimden geldiğince gayret ettim. Ve bunun gibi 
faydasız şekilde uzatmaktan da sakındığım halde İlm-i Emraz-ı 
Umumiyye adıyla işbu kitabın kendi halime göre düzenlenmeyi 
başarmak için çalıştım. Şu kadar var ki, kitaba koyduğum bütün 
konuların hatasız olduğu düşüncesinde bulunmak gibi bir hataya 
düşemem. Çünkü ilmin o zamanki durumuna göre doğru iseler 
de bunlar, zamanının bilimsel araçlarıyla yapılan tecrübe üze
rine kurulmuş delillerdir. Halbuki bilimin ilerlemesiyle şimdi
kinden daha mükemmel araçlar icat edilebilecektir. Mükemmel 
araçlarla elde edilecek tecrübeler ve gözlemlerin de doğal olarak 
zamanının tecrübelerinden daha mükemmel olacaktır. Bugün 
delil ve yardımcı teorem kabul edilen ve meseleler, doğru ve yan-
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lışa gebe bir hale inebilecektir. Hatta -delil ve yardımcı teorem 

olmaktan çıkabilecek- adeta hurafe ve hatadan ibaret bozuk bir 

delil haline varabilecektir.

îşte bu kitabın okunması ve incelenmesine arzu buyuran 

kimseler, rast geldikleri saçma sapan anlam lara sessiz kalmayıp 

da bana bildirirlerse hem beni o meselede cahillikten kurtara

caklardır hem de halkın yanlış öğrenmesini engelleyeceklerdir. 

Böylece de insanlığa hizmet ve bence yardım etmiş olacaklardır. 

Bir de Türkçe yazmakta istenilen düzeyde beceriye sahip olma

dığımdan dolayı sahifelerde ve satırlarda tesadüf edilebilecek uy

gunsuzlukları da büyük ve yüksek aharının örtüsüyle örtmeleri 

isteğini yapmaya cesaret olunur.

Şubat 1872 

Aziz
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Emraz-ı Umumiyye’nin 2. Baskısına 

Faik Bey’in Sunuş Yazısı

TAKDİM

Sadeleştiren: Muhammed Safi

Allah, padişahımızı dünyalar durdukça şan ve şerefle tahtında 

oturmayı nasip etsin.

Üyesi sıfatıyla iftihar ettiğim Tıbbiye-i Osmaniye Cemiyetinin 

kurucularından ve padişahımızın yaptırdığı tıp mekteplerinin bil

gisi derin öğretmenlerinden olup Osmanlı tıbbının yükselmesi hu

susunda ciddi girişimleri ve kesintisiz gayretleriyle becerilerini gös

teren ve çalışmalarda bulunan ve neticede padişahımızın uğurunda 

vücudunu feda eden Tabip Miralaylarından Kırımlı Aziz Bey mer

humun, ilim ve marifet alanında kalemini güzel bir at gibi oynatarak 

yazdığı ve işbu Emraz-ı Umumiyye (Genel Hastalıklar) kitabının 

mevcut nüshalarının marifet sevdalılarının ellerinde kalmamasın

dan dolayı ve görülen lüzum üzerine ikinci defa olarak basılması gö

revi, Tıbbıye-i Osmanlı Cemiyeti tarafından Mekteb-i Tıbbiye İlm-i 

Emraz-ı Umumiyye Öğretmen Yardımcısı Kolağası Zühtü Efendiye 

verilmişti.

Velinimetimiz ve padişahımız Sultan Gazi II. Abdulhamid Han 

Efendimiz hazretlerinin tahta çıktıkları günden beri yüce ve dün-
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yayı kapsayan iyi niyetlerinin biri de, herkesin kendi padişahlığı za

manında iki dünyada da geçerli ve cazip olan ilim ve bilim ile maarif 

kazanmasıdır. Bundan dolayı Avrupa üniversiteleriyle adeta rekabet 

derecelerine varacak olan Mekteb-i Tıbbiyelerinde de Mikrop İlmi 

okutulması ve bundan dolayı da bu bilimin öğrenilmesi için Zühtü 

Efendinin Paris’e gönderilmesi hususunda emir buyurmuşlardır. 

Zühtü Efendinin yurda dönmesinden sonra gayretini ve iyi niyetini, 

ta kuruluşundan beri Osmanlı tıbbının yükselmesine ve Türkçe ya

zılı faydalı tıp kitaplarının meydana çıkarılması çalışmalarına ada

yan Tıbbiye-i Osmaniye Cemiyeti, kitabın basılmasına nezaret etme 

hususunu bana vermiştir. Aziz Bey merhum gibi bilimsel meziyeti 

eserleriyle de ispatlanmış olan bu değerli zatın, her açıdan günümüz 

bilimine uygun bir eseri üzerinde kalem oynatmak, benim haddim 
değilse de bununla beraber yirmi seneden beri gün begün ilerle

mekte olan tıp ilminin yeni buluşlarından İlm-i Emraz-ı Umumiye 

(Genel Hastalıklar İlmi) açısından önemli olan pek küçük bahisler 

konulmuş ve ilave edilmiştir.

Aziz Bey merhum gibi tıbbın önde gelenlerinden değerli ve gay

retli bir üstadın biyografisinin unutulmaması için kalbimde ortaya 

çıkan bir his ve doğal bir arzuya uymamak mümkün olamadı. Bu

nun için merhumun hayat hikayesi, sırf gelecek nesillere yadigâr ol

ması için yine Tıbbiye-i Osmaniye Cem iyetinin onay ve kararıyla 

kitaba konulmuştur. Böylece maarif sevdalısı padişahımızın sayele

rinde kitabın ikinci defa olarak basılıp dağıtılmasına muvaffakiyet 
elde edilmiştir.

Faik
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GENEL HASTALIKLAR İLMİ

ESER:
KIRIMLI AZİZ EFENDİ

Mekteb-i Tıbbiyye-i Mülkiye Müdürü ve 

İç Hastalıkları İlmi Öğretmeni 

ve

Tıbbiye-i Mülkiye Meclisi ve Tıbbiye-i Osmaniye Cemiyeti Üyesi

Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne Matbaasında Basılmıştır.
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Faik Bey’in Emraz-ı Umumiyye’nin 2. Baskısının 

Girişindeki Aziz Bey ’i Anlatan Yazısı

AZİZ BEY1

Sadeleştiren: Muhammed Safi

Aziz Bey, milli hamiyetini ve bilimsel gücünü tıbbın Türkçe’ye 

dönüştürülmesi konusunda hakkıyla ispat etmekle akranları ara

sında seçkin ve üstün bir konum elde etmiştir. Osmanlı tıbbının da 

önde gelenlerindendir.

Teşhis ve Hastalıklar ilminde otorite sahibi idi.

1840 senesinde İstanbul’da dünyaya ayak basmıştır.

Babası, saraç esnafından Ali oğlu İdris Efendi olup 1802 senesin

de Bahçesaray’da doğmuş ve 1839 senesinde İstanbul’a göç etmiştir. 

Burada 35 sene daha yaşadıktan sonra 25 Mayıs 1873 Pazar günü 73 

yaşında olduğu halde vefat etmiştir. Bu zat, zekâ sahibi çocuğunun 

yaratılıştan gelen zihin açıklığı ve dirayetini görerek eğitimine ve 

yetiştirilmesine pek ziyade dikkat ve özen göstermiştir. Bundan do

layı Aziz Bey, bir taraftan ibtidai mektebine, o zamana göre okutulan 

gerekli ilimleri öğrenmiş, diğer taraftan da babasının terbiye mekte-

1- Aziz Bey, Tıbbiye-i Askeriyeden yetişip kaymakam olmuştu. Tıbbın Türkçe öğretimini halle muvaffak olup 
Mekteb-i Tıbbiye-i Mulkiyemn kuruluşu sırasında olağanüstü hizmeti geçmiştir. 1293 (1876) de vefat eyledi. 
'Kimyi-yı Tıbbi' eserlerindendir. Hayü talebe yetiştirdi. (Sicill-i Osmani, Mehmed Süreyya, Hazırlayan: Seyit Ali 

Kahraman-Nuri Akbayar, Tarih Vakfı Yurt Yayınlan, C.I1I, s.470).
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binde edep ve irfanla gençlik zamanlarını geçirmiştir. Gençlik gün

lerine eriştiği zaman bir dereceye kadar Arapça ve Farsça ilimlerinin 

başlangıcını öğrenmiş 15 Ağustos 1855 tarihinde feyiz ve olgunluk 

okulu olan Mekteb-i Tıbbiye’ye 15 yaşında iken girmiştir.

Öğrencinin ileri derecede akıllı oluşu, yaratılış itibariyle sahip 

olduğu aşırı akıllılığı ve üstün zekâlılığı sebebiyle öğretmenlerinin 

güzel yaklaşımlarını üzerinde toplaması, akranları arasında aşırı zi

hin açıklılığı ile şöhret bulmasına sebep olmuştur. 11 sene süresince 

ders öğrenme rahlesinde diz dize ilim öğrenerek tıp ilmi tahsilini 

tamamlamaya ve bilimsel gerçekler ve bilimsel sırlara tam bir vuku- 

fiyet kesbederek bilgi sahibi olduktan sonra Mayıs 1866 tarihinde 

doktorluk unvanını alarak diploma ile mektepten çıkmıştır. Kendi

sine Koloğalık2 rütbesi verilmiştir.

Tahsil günlerinde görülen edep ve terbiyesi, çalışması ve gayreti, 

fazileti ve olgunluğu bütün mektep görevlilerinin takdirini kazan

masına sebep olmuştur. Bundan dolayıdır ki, mektep tarafından 

yapılan yazılı başvuru üzerine 20 Ağustos 1866 tarihinde Mekteb-i 

Tıbbiye Emraz-ı Dahiliye Muallim M uavinliğine3 tayin olunmuştur.

İşte bu şekilde Aziz Bey, eğitim ve öğretimini tamamlar tamam

lamaz hemen ders vermek gibi seçkin bir işe de başlamıştır. 1866 se

nesinde yeniden açılan Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’de tıp ilimleri

nin Türkçe öğretilmesine dair buyurulan padişah fermam üzerine, 

Aziz Bey, zikr olunan mektepte Kimya İlmi Öğretmenliği görevini 

üzerine almış ve bir sene sonra Hikm et4 Öğretmeni merhum M i

ralay Raşit Bey’in Teşrih5 Öğretmeni olarak atandığı için Hikmet-i 

Tabiiye6 dersini vermeye başlamıştır.

2- Kolağalık: Osmanlı ordusunda yüzbaşı ile binbaşı arasında bulunan bir rütbedir.

3- Emraz-1 Dahiliye Muallim Muavinliği: İç Hastalıkları öğretmen Yardımcılığı

4- Hikmet İlmi: Eşyanın durumlarından, dış ve iç özelliklerinden bahseden ilim.

5- Teşrih: Anatomi

6- Hikmet-i Tabiiye: Fizik ilmi.
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Üç sene boyunca sürekli olarak bu dersleri hakkıyla okutmuştur. 

Bununla beraber yüksek gayret ve himmetini yalnız ders vermek 

konusunda sarfetmekle yetinmemiş, kitap yazmaya da başlamıştır. 

1869 senesinde iki ciltten ibaret olan ve uzun süre tıb mektepleri-, 

mizde esas kabul edilmiş olan ve halihazırda da baskısı pek bulun

mayan Kimya-yı Tıbbî adlı kitabını basmış ve yayınlamıştır.

Bundan dolayı şu hizmetine ve mektebin yükselmesi hakkında 

görülen çalışma ve gayretlerine mükâfat olarak 7 M art 1870 tarihin

de sahip olduğu rütbe binbaşılığa terfi ettirilmiş ve Mekteb-i Tıbbi- 

ye-i Mülkiye M üdürlüğü’ne atanmıştır.

Mekteb-i Tıbbiyye-i Mülkiyye’de bir taraftan sınıflar silsile ha

linde oluşmaya başladıkça, diğer taraftan da öğretmenlere ihtiyaç 

görülüyordu. Aziz Bey, o zamana kadar okutmakta olduğu dersleri 

bırakarak adı geçen mektepte Emrâz-ı Umûmiyye7 8 dersini okutma

ya başlamıştır. O zamanlar askeri doktorların rütbeleri itibarî oldu

ğundan bütün askeri doktorların askeri rütbelere kavuşmasına dair 

ferman buyurulmuştur. Bu fermana göre 19 Şubat 1871 senesinde 

Aziz Bey e de padişah fermanıyla Binbaşılık rütbesi verilmiştir.

Mekteb-i Tıbbiyye-i Mülkiyye’de Emrâz-ı Umûmiyye (Genel 

Hastalıklar) dersinin okutulması sırasında ve bir sene içerisinde o 

günün ilmine uygun olmak üzere bir çok tıp kitabı ve bilimsel dokü

mandan elde etmek, bazı gözlemleri ve kişisel düşüncelerini de içine 

koymak suretiyle yazmaya başladığı Emraz-ı Umûmiyye adlı kitabı 

bitirerek 1872 senesinde basmış ve yayınlamıştır. Bu kitap bugün tıp 

mekteplerimizde okutulmaktadır.

Daha sonra Mekteb-i Tıbbiyye-i Mülkiyye’de Emrâz-ı Dâhiliyye 

Öğretm enliğini de üzerine almıştır.

7- Kimya-yı Tıbbi: Tıbbi Kimya.

8- Emraz-ı Umûmiyye-. Genel Hastalıklar
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Aziz İdris Bey’in kurucu üyesi olduğu Tıbbiye-i Osmaniye Ce

miyeti Yönetimi, bu tarihe kadar yazmakla meşgul bulundukları 

Lügat-ı Tıbbiyye’yi9 ilk defa olması dolayısıyla büyük bir özveri ve 

hamiyet eseri göstererek tamamlamışlardır. Bundan dolayı artık 

cemiyet, yüksek gayretini memleketimizde tıp alanındaki ilerleme

lerin son noktaya gelmesi için ne yapılması gerekiyorsa onların ye

rine getirilmesi için göstermelidir. Bilimsel tartışmaların ve görüş

melerin düzenli olarak yapılmaya başladığı sıralarda yani 13 Şubat 

1873 senesinde Miralay Ahmet Bey’in10 başkanlığa geçtiği sırada 

Aziz Bey, oy çokluğuyla Tıbbiye-i Osmaniye Cemiyetine Kâtib-i 

Umumî11 seçilmiştir.

Aziz Bey, üzerine aldığı bütün görevlerini hakkıyla yerine getir

diği gibi cemiyetin sekreterlik görevini de tamamıyla güzel bir şekil

de yerine getirmiştir. 7 Ağustos 1873 senesinde Tıbbiyye-i Osma- 

niyye Cemiyeti Yönetim Kurulunun değişimi sırasında birinci defa 

olmak üzere Tıbbiyye-i Osmaniyye Cemiyeti İkinci Başkanlığına 
seçilmiştir.

21 Ağustos 1873 tarihinde Tıbbıyye-i Osmaniyye Cemiyeti, Aziz 

Bey’in başkanlığı altında toplanmış ve bu cemiyette Aziz Bey, hazır 

bulunanlara yönelik olarak bir hitap ile aşağıdaki nuktu söylemiştir.

“Efendiler...!

Üyesi bulunduğunuz Tıbbiyye-i Osmâniyye Cemiyetinin (7 Ağustos 

1873) encümen toplantısı sırasında oy çokluğuyla, layık olmadığım hal

de bendenizi ikinci başkan seçtiniz. Beni seçmenizden dolayı memnu-

9- Lügat i Tıbbiyye: Tıp Sözlüğü

10- Ders Nizırı merhum Fenk Ahmed Paşadır. Anadoluludur. 1251 (1835) de doğdu. 1266 (1850) da mektepten 
çıkmış, binbaşı ve 1285 (1868) de miralay olmuştur. Kini Paşa nın kardeşi Osman Paşa’yı Mısır’dan dönüşünde 
koleradan hasta iken izinsiz Dersaadete getirmesi ve şehre bulaştırması üzerine 1282 (1865) de azarlanmasına 
sebep olduysa da cezasını affettırmıştır. Sonra mirliva ve ferik oldu. Mekteb-ı Tıbbiye ders nizın oldu. Kör olup 
senelerce metruk kaldıysa da yine memuriyetine devamdan kalmamıştır. 29 Rebiülevvel 1305 (14 Ocak 1888) 
de vefat eylemiştir. Usta tabiblerden, eli sıkı, tedbirli idi. Müfredit-ı Tıb gibi eserleri de vardır. Sicill-ı Osmani, 
Mehmed Süreyya, Hazırlayan: Seyit Ali Kahraman-Nun Akbayar, Tarih Vakfı Yurt Yayınlan, C. 1, s.306)

11 * Kitib-i Umum!: Genel Sekreter
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num. Nasıl memnun olmayayım ki, elde yeterli sermaye ve malumatta 

da gerekli bilgi olmadığı halde, iyi niyetiniz nasıl olmuşsa bana yönel

miş! îşin gerçeğinde Bilimsel Meclisler Başkanlığı, ilmi daha çok olanla

ra tahsis olunmuş bir mevki değildir zan ederim. Eğer böyle olsaydı baş

kanlığı kabul etmede edep göstereceğime şüphe etmezdiniz. Başkanlık, 

encümen toplantısı sırasında cereyan eden görüşmeleri güzel bir şekilde 

yönetmekle mükelleftir. Halbuki ilim cemiyetlerinde üyeler, bilimadam- 

larmdan ve ve değerli insanlardan olurlar. Bundan dolayı görüşmeler 

doğal olarak düzenli şekilde cereyan eder. Bunun için başkanlığı kabulde 

tereddüt etmedim. Bu durumda benim görevim, filan efendi kendisin

den istenilen konu hakkında düşüncelerini açıklasın ve filan efendi de 

önceden bahsi geçen konuya dair aklına gelen itirazını yapsın, demekten 

ibarettir.

Fakat şunu hatırlatmak zorundayım ki, insanlık halinin bir gereği 

olarak gerek görevimde ve gerek cemiyetimizin düzenine ve kurallarına 

zarar vererek cemiyetin namusuna kusur getirecek eksiklikleri ve hatala

rı yaparsam cemiyet üyeleri teslim olmuş oldukları cemiyetin konulmuş 

kanunları ile öyle eksiklikleri ve hataları gidermeye ve düzeltmeye nasıl 

yetkileri varsa, benim de, cemiyetten kaynaklanacak ve kanuna aykırı 

bir noksan ve hatayı, başkanlığı geçici olarak üyelerden birine bırakarak 

sadece sahip olduğum cemiyet üyeliği sıfatıyla düzeltmek ve ıslah etmek 

yetkim vardır. Bunu hatırlatıp delil getirmekten maksat, cemiyet encü

men toplantısı sırasında üyenin her birinden kaynaklanabilecek hataya 

sessiz kalınmayıp ancak son derece iyi niyet ve ciddiyetle düşünce açıkla

yarak durumu düzeltmek hepimizin vazifesidir.

Bildiğiniz üzere 15 seneden beri İstanbul’da büyük bir gösteriş ve 

tantana ile pek çok Osmanlı ilim meclisleri kurulmuşsa da hiç birisinden 

yarar elde edilememiştir. Çünkü bahsedilen meclislerin bazıları kuru

cuları bulunan kişilerin ahmaklık ve cahillikleriyle ve diğerleri üyeleri

nin tembellikleri ve gevşeklikleriyle darmadağın olmuşlardır. Bir takım 

Osmanlı ilim cemiyetleri de kurucuları zengin ve makam sahibi olmak
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istedikleri için tek başına olmak maksadıyla kurulmuş, istediklerini elde 

ettikleri zaman da kendilerine hizmet eden öyle cemiyetleri kendi elleriy

le harap etmişlerdir. Halbuki cemiyetimiz iddiasız olarak devlet ve mil

lete yarar iyi bir hizmette bulunmak amacıyla kurulmuş ve tantanasızca 

devam etmekte bulunmuş olduğu halde meydana getirdiği büyük eserler, 

ancak aralarından bulunduğumuzdan dolayı iftihar ettiğimiz cemiyet 

üyelerinin çalışmaları ve gayretleri ile elde edilmişlerdir. Bir lisanda ki, 

basit sözlerin yazım kuralları yazılmamıştır, tabiat bilgileri yoktur. Bir 

lisanda ki, ilmi yazı yazmak yoktur, öyle lisanda ilmi terimler koymak 

ve bilimsel kelimeleri tespit etmek ile ilmi yazı icat etmek, kulübesi ol

mayan bir kabileye bir büyük saray yaparak ve onu süsleyerek vermeye 

benzemez mi? Mimarları öyle bir büyük sarayı yaptıkları için iftihar 

etmezler mi? Lâkin malum ya! Bir bina ne kadar yüksek olsa, değil 35 

milyondan oluşan büyük bir millete yeterli olsun, bir küçük kabilenin 

bile ihtiyacını karşılayamayacağı açıktır. Bu halde biz işin başındayız, 

demektir. Fakat madem ki, başladık, elbette sonunu getirmek için çalı

şacağız ve çalıştıkça da padişahımızın sayesinde “talebenâ vecedenâ "12 

sırrına mazhar olacağız.

Kurulmuş bir cemiyetin yaşaması ve yayılması iki şeyle mümkündür 

ki, biri cemiyetin bulunduğu hali yönetmek, diğeri de cemiyeti ilerleme 

yoluna sevk etmekten ibarettir.

Bunlardan birincisi cemiyete lütfedilmiş olan kanunları hakkıyla 

idare etmektir. Bugüne kadar genellikle cemiyetin üyesi amaçsız çalış

maları ve özellikle de önceki yönetimin ortaya koydukları gayretleriyle 

işi kanunu dairesinde yaptıklarından genellikle cemiyete ve özellikle de 

idareye teşekkür ederiz.

İkincisi ki, cemiyeti ileri getirmek meselesidir. Bunun için şimdiye ka

dar elde edilen tecrübe ile ortaya çıkan eksiklikler, cemiyetin düzenini 

tamamlamak ve zamanın gereklerinin istediği yeni kuralları koymakla 

elde edileceği ve bunların yapılmasının beklenen vaktinin de artık gel

il- Talebeni vecedenâ: Kim ne isterse onu bulur.
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diği için şimdiden işe girişmesini cemiyete ihtar etmeye cüret ediyorum. 

Şunu diliyorum ki, cemiyetin yaşatılması ve ilerletilmesi için şimdiye ka

dar cemiyet azalan olarak, birlik ve beraberlik içinde nasıl çalışıp gayret 

ettikse yine öyle birlik olarak çalışıp gayret etmeliyiz ki, herkesin bizden 

bekledikleri işi başarabilelim.

Efendiler!... Bütün İlmî cemiyetlerde cemiyet üyelerinin seçimiyle yazı 

işleri memurları değiştiği zaman eski memurlar görevleri sırasında yapı

lan işleri ve gerçekleşen olayları sonraki memurlara ve cemiyet üyelerinin 

huzurlarında kısaca arz edip söylemeleri adettendir. Bundan dolayı ön

ceki görevlilerin göreve başlama tarihleri olan 13 Şubat 1873 tarihinden 

görevlerinin bittiği 7 Ağustos 1873 tarihine kadar cereyan eden kurallar 

gereği olan hizmetler açıklanır ve sıralanır. 13 Şubat 1873 tarihinde ce

miyetin önceki yazı işleri seçimi günü olduğundan Marko Paşa hazretle

ri başkan, Ahmet Bey ikinci başkan, ben genel sekreter, Nuri Efendi özel 

kâtip, Dimitri Efendi kütüphaneci, Vahit Efendi sandık emini seçildikle

ri sırada yönetim işleri cemiyete bağlanmış olan Matbaa Komisyonuna 

Ahmet Efendi, Nafiz Efendi, Dimitri Efendi üye seçildiler.

Görev süremiz olan şu altı ay içerisinde cemiyete ihale edilen işlere 

göz atıldığında ve meydana getirdiği eserlere bakıldığında cemiyetin iş

lerinin iki kısımdan ibaret olduğu anlaşılır. Onların her biri beğenilen 

bir eser meydana getirmek maksadıyla cemiyet üyelerinin birlik ve bera

berlik içinde çalışması, diğeri cemiyete ihale olunan bir takım kimselerin 

işlerini görmesidir.

Memleketimizde tabiat ilimlerinin yayılması, tabiat ilimlerinin ya

rarlı kitaplarının anadilimiz olan Türkçe’ye çevrilmesiyle mümkün ola

cağına kesin kanaat elde etmiş isek de, ne çare ki, bu ilimlerin sözlük 

ve terimleri dilimizde bulunmadığı ve bu ise yakın bir zamana kadar 

tabiat ve tıp ilimlerinin meselelerinden biri bilimsel şekil ile düşünülmek 

üzere Türkçe'ye aktarılamamasına sebep olduğu ve şu istenilen hayırlı 

neticenin elde etmek için öncelikle tabiat ve tıp ilimlerinin sözlüğünün 

gerekliliği cemiyetin yakından bildiği bir konu olmakla cemiyet üyeleri
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hep birlikte Nysten adlı tıp sözlüğünün içerdiği yabancı tabiat ilimleri 

kelimelerinin karşılığı olarak tıp sözlüğü ortaya koymak ve belirlemek 

üzere çalıştılar. Bu kitap, cemiyet üyelerinin üç senelik çalışmaları sonu

cunda ortaya çıkabildi. Bu eser, şekil ve hacim itibariyle küçük ve değer

siz görünüyor ise de gerçekten ve manen yüksek ve büyüktür. Çünkü tabi

at bilimlerine ait eserler istenilen tek bir şekil üzere tercüme olunarak bir 

maddeyi bütün kitaplarda bir kelime ile yerine getirmeye yeterli sözlük 

kaidesi olacak. Öyle bir lügat kitabı mütercimlerin elinde bulunmaz ise 

istenilen şeyin hakkıyla elde edilemeyeceği açıktır. İşte dilimize geçecek 

tabiat ilimlerini güzel bir şekilde bulundurmak ve mütercimlerin işini 

kolaylaştırmak şeklindeki zorlu hizmet, cemiyet üyelerinin birlikte ça

lışmalarıyla ortaya çıkmıştır.

İkincisi ki, cemiyetimize ihale edilen kimselerin işleri, başlıca sını

fım ızda bulunan doktorların tercüme ettikleri ve yazdıkları kitapların 

önem derecesini takdir etmekle layık oldukları mükâfat derecesini belir

lemekten ibaret idi.

Yazı işleri yönetiminin görev sürelerinde mükâfat derecesinin takdiri 

için cemiyete tabiat ilimlerine dair 6 kitap gelmiştir. Hüseyin Bey’in yaz

dığı kitap üçüncü derece, Mekteb-i Tıbbiye doktorlarından Hayrettin 

Efendinin tercüme ettiği Zübdetul-Kimya kitabı her ne kadar belirle

nen mükâfat derecesinde değil ise de 50 lira mükâfata, Hafız Bey’in yaz

dığı Kavanin-i Cerrahiye’nin ikinci cildi üçüncü derece, Yedinci Ordu 

Başkâtibi Ahmet Bey’in H ıfzu’s-Sıhha-yı Askeriyye ismiyle tercüme etti

ği kitap üçüncü derece, Nuri Efendinin tercüme edip bastığı Menafiü’l- 

Aza'nın ilk yarısı ve Ahmet Bey’in tercüme edip bastığı Müfredat-ı Tıb 

adlı eserin birinci cildi birinci derece mükâfatlarına layık görüldükleri 

gibi Beşinci Ordu Doktorlarından Mehmet Tevfik Efendinin Rikor’un 

Mekâtib-i Efrenciyyesi Tercümesinin yalnızca basılmasına izin verildi.

Gerçekte yakın vakte gelinceye kadar tabiat ve tıp ilimlerine dair 

tercüme kitaplar için kitapların mütercimleri ödüllendirilmekte iseler 

de bu bir kurala bağlı olmadığından dolayı hükümet, ilmin yükselmesi
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amacıyla gösterdikleri bu fedâkârlığa bir şeref katmak için tercüme edi

len ve yazılan kitaplar üç derece kabul edilmiş olup birinci derece 300 

Mecidiye altınıyla Dördüncü Rütbeden birNişan-ı Âlî-i Osmanî, ikinci 

derecesi 200 Mecidiye altınıyla Dördüncü Rütbeden bir Mecidî Nişanı, 

üçüncü derecesi 150 Mecidî altınıyla Dördüncü Rütbeden Mecidî Nişanı 

ile yazar ve mütercimlerinin ödüllendirilmelerini ve tercüme edilen ki

taplar bir komisyon marifetiyle incelendikten sonra gerekirse düzeltilip 

tashih edildikten sonra derecelendirilmesini içeren bir ferman buyurul

du. Böyle bir teşviğin, mütercimlerin çalışmalarını ve gayretlerini artır

makla az zamanda bir çok tıb ve tabiat ilimlerine dair kitapları ortaya 

çıkacağı ümidindeyiz.

Efendiler!... Sanılmasın ki, cemiyetin çalışması ve gayreti, iş başın

da bulunan efendilerimiz katında takdir olunmuyor. Aksine değerinden 

daha fazla takdir ile teşvik edildiği gerek buyurulan önceki ferman ve 

gerekse cemiyet üyelerinin kalplerini mutlulukla dolduran Nysten Tıp 

Lügatinin önsözünü süsleyen Milli Savunma Bakanının iltifatıyla bi

linmektedir.

Sanılmasın ki, Avrupalılar, Türk tıbbına ait yazılmış kitapları ve 

Osmanlıya ait tabiat ilimlerinin çevirilerini takdir etmiyorlar! Avrupa- 

lı bilimadamları tabiat ilimlerinin yayılmasını sevdiklerini ve bir mem

lekette tabiat ilimlerinin yayılmasının o memleketin lisanıyla mümkün 

olacağına inandıklarını bildiğinizden ta 13 Şubat 1873 tarihine kadar 

tercüme olunan kitaplardan bir tanesini Viyana da açılan Genel Sergiye 

gönderdik. Gönderilen kitaplar, üyeleri mevcut medeni milletlerden iba

ret bulunan komisyon tarafından incenelendikten sonra Mekteb-i Tıbbi

ye adına ve gönderilen kitapların mütercimlerine ve yazarlarına “Dip- 

lâme Deneur” denilen iftihar belgesi verilerek gerek mektep ve gerek ce

miyet üyeleri şereflendirilmiş olduğu 6 Ağustos 1873 tarihli Viyana dan 

İstanbul'a yazılan telgraf ile müjdelenmiştir.

Milletlerarası ilim ve sanayi alanında belirlenen imtihan meydanın

da ve sanayi kavgasında, cemiyetin eserleri sivrilerek ön plana çıkmakla,
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hakkıyla layık olduğu mükâfat derecesini elde ettiği halde İstanbul'da 

sözüm ona filozof geçinenen ama aslında kötü niyetli bir takım bozgun

cu olanların, "tıp ilimleri Türkçe okutulmuyor" şeklindeki saçma sapan 

sözlerine ehemmiyet vermek, bana göre ahmaklık ve cemiyet üyelerine 

göre de "bilineni bir daha öğretmek" demek olacağı açıktır.

Efendiler!... Gerek burada ve gerek yabancı ülkelerde görülen genel is

tek, tıp ilimlerini Türkçe’ye çevirmek için kurmuş olduğumuz düzeni yü 

rütmekle göz diktiğimiz hayırlı neticeye ulaşmak için birlik ve beraberlik 

içinde çalışmaklığımız gerektiğini açıklamaya gerek göremem. Matbaa

nın yönetim işlerini layık olduğu ekseninde döndürmek için Ahmet Efen

di, N azif Efendi ve Dimitri Efendilerden oluşan bir komisyon kurulmuş 

idi. Komisyon, yerine getirmekle yükümlü oldukları görevi, o derece gü

zel şekilde yaptılar ki, hem mütercimleri işlerinde rahatlattıkları ve hem 

de -işçileri hakkıyla çalıştırarak- ayrıca yalnız baskı işlerinden matbaa

ya bir hayli kâr bıraktıkları için cemiyetin komisyon üyelerine özellikle 

teşekkür etmeleri durumun gereğindendir...”

Aziz Bey, bu tarihe kadar Mekteb-i Tıbbiyye-i Askeriyye’de13 

İlm-i Emrâz-ı Dâhiliyye14 15 Öğretmen Yardımcılığı görevini en iyi şe

kilde yerine getirmiştir.

Mekteb-i Tıbbiyye-i Mülkiyye’deıs, mektebin açılışından beri 

tıp ilimleri Türkçe okutulup vatanın yeni yetişen doktorlarının elde 

ettikleri bilgilerinin, padişahımızın gönlüne uygun olduğu, şükran 

ve memnuniyet gözüyle görüldüğünden dolayı Mekteb-i Tıbbiy- 

ye-i Askeriyye’de bir başka dil ile tıbbın öğretilmesine artık gerek 

kalmadığı için bu eğitim yuvasında da tıp bilimlerinin Türkçe oku

tulmasına dair 1870 senesinde padişahımız tarafından bir ferman 

buyurulmuştur. Bu fermana göre sınıflar silsile halinde ilerledikçe 

Türkçe ders vermek üzere öğretmenler atandığı için 1873 Ağusto-

13- Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye: Askeri Tıp Fakültesi

14- llm-i Emraz ı Dahiliye: İç Hastalıkları İlmi.

15- Mekteb-ı Tıbbiye-i Mülkiye: Mülki Tıp Fakültesi
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sunda Öğretmen Baroçi’nin yerine, kaymakamlık rütbesi de veril

mek suretiyle Aziz Bey, Mekteb-i Tıbbiyye-i Askeriyye’ye Emraz-ı 

Umumiyye16 Öğretmeni olarak atanmıştır ki, son günlerine kadar 

bu ilmi okutmuştur.

Her altı ayda bir kere Cem‘iyyet-i Tıbbiyye-i Osmâniyye Yöne

tim Kurulunun değiştirilmesiyle yerlerine cemiyet üyelerinin oy 

çokluğuyla diğerlerinin seçilmesi, cemiyetin kurulu tüzüğü gere

ğinden olduğu için 3 M art 1874 tarihinde yönetimin değiştirilmesi 

sırasında Aziz Bey, başkanlıkta bırakılmış ve 8 Eylül 1874 tarihinde 

de başkanlıktan ayrılarak 19 Şubat 1875 tarihinde ikinci defa olarak 

başkan seçilmiştir.

Bir buçuk sene süren şu üç kerelik başkanlığı sırasında üstün 

gayret ve himmetini Tıbbiye-i Osmâniyye Cemiyetinin ilerlemesi 

hususuna da sarfetmekle cemiyet düzenli olarak toplanmış ve hay

lice tıp eseri cemiyetin inceleme ve değerlendirmesinden geçtikten 

sonra istifade eden gözlerin önüne konulmuştur.

10 Eylül 1875 tarihinde yine başkanlıkta bırakıldı ve 7 Mart 

1876 tarihinde başkanlıktan ayrılmıştır. Bu sıralarda Hilal-i Ahmer 

Cem iyetine17 Mekteb-i Tıbbiye tarafından delege olarak atandığın

dan orada da güzel hizmet etmiştir.

Aziz Bey öteden beri kendisine verilen görevi son derece bağlı

lıkla ve doğrulukla güzel bir şekilde yerine getirdiğinden dolayı bağ

lılık ve gayretinin semeresini görerek göğsü Dördüncü Rütbeden bir 

adet Osmanlı Nişanı ile süslenmiştir.

5 Eylül 1876 tarihinde Tıbbiye-i Osmâniyye Cemiyeti Başkan

lığı yine Aziz Bey’in dirayetli ellerine verilmiş ise de işlerinin yo

ğunluğundan ve vücudunda yavaş yavaş belirtilerini gösteren verem 

hastalığından dolayı yaratılışında olan bozulmalardan ötürü bu kere

16- Emraz-ı Umumiyye: Genel Hastalıklar

17- Hilal-i Ahmer Cemiyeti: Kızılay
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Tıbbiyye-i Osmaniyye Cemiyetine düzenli olarak devam edeme

miştir. Çoğunlukla cemiyet, Nuri Bey merhumun vekâletiyle top

lanmış ve Aziz Bey, 6 Mart 1877 tarihinde başkanlıktan ayrılmıştır.

19 Ocak 1881 tarihinde kendisine Miralaylık rütbesi verilerek 

sevindirilmiştir.

Aziz Bey, bundan sonra da çalışmalarında ve gayretinde asla gev

şeklik göstermemiştir. Görev yerine ve dershanelere devam etmekte 

kusur eylememiş, yakalandığı müthiş hastalığa ehemmiyet bile ver

meyerek yine kalemi elden bırakmamıştır. Ve hatta Carsvvell Em- 

raz-ı Dahiliyyesi’ni tercümeye başlayarak 400-500 sayfa kadar da 

tercüme eylemiş ise de ne yazık ki, ölümünün gerçekleşmesiyle bu 

tercümeyi bitirmeyi ve yayınlamayı başaramamıştır.

Zehirle dolu verem hastalığı ile zahmet çeken vücudunun an be 

an eriyip gittiğini gördüğünden, havasının vücuduna iyi geleceğini 

düşündüğü İstinye’de bir sahil evi kiralamış ve bir süre de böylece 

zaman geçirmiş ise de hastalığının iyice artması ve şiddetlenmesiyle 

ölüm döşeğine düşmüş, yapılan bütün faydalı tedaviler de tesir ede

memiş ve 11 Haziran 1878 tarihinde sayılı hayat nefeslerini tam am 

layarak zamanın kadir kıymet bilen insanlarını gözleri yaşlı halde 
üzüntüye sevk etmiştir.

Cenazeleri, sevenlerinden ve Mekâtib-i Tıbbiyye memurları ve 

öğrencilerinden bir çokları hazır bulundukları halde İstinye’den 

Edirnekapı dışına nakl edilmiştir.

Orada güzel kokulu toprakta yatmaktadır.

Mezar taşında yazılı olan ibare şudur:

"Milli gayret ve güzel ahlâkım tıp ilminin Osmanlı diline aktarılma

sındaki fedakârca sergilediği gayretiyle ispat eyleyen kişilerden olup he

nüz 38yaşlarında iken irtihal eden Tabib Miralaylarından Kırım îAziz 

Bey in vücudu, konulan yer unutulmasın diye Tıbbiye-i Osmaniye Cemi-
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yeti üyeleri tarafından işbu mezar taşı dikilerek hayır dua ile merhumun 

ruhunun hatırlanması, değerli ziyaretçilerden niyaz olunur."

öldüğü zaman Mekteb-i Tıbbiyye-i Askeriyye’de Emraz-ı Umu- 

miyye Öğretmeni ve Mekteb-i Tıbbiyye-i Mülkiyye’de hem müdür 

ve hem de Emraz-ı Dahiliye öğretm eni idi.

Uzun boylu, beyaz renkli, güler yüzlü, zayıf bünyeli birisi olup 

kendine göre hayat zevkleri, devletine milletine güzel hizmet ve ilim 

ve marifet tahsil etmekten ibaretti.

Hamiyet ve gayretli olan merhumun olgunluk ve çözüm kabili

yetinin derecesi, eserleri incelenirse kolaylıkla anlaşılır.

Zamanını, düşüncelerini, arzularını devlet ve milletine son dere

ce bağlılık ve doğrulukla güzel şekilde yerine getirmeye ve Osmanlı 

tıbbının ilerlemesi işine adamıştı.

Üstün zekâlı, düşünme kabiliyeti, ifade düzgünlüğü, doğru karar 

verebilme ve önlem alabilme gibi güzel özellikleri vardı.

Yumuşak başlı, edepli, ahlaklı, alçakgönüllü birisi olup yukarda 

bir sureti verilen nutku, düşüncelerinin doğruluğuyla alçak gönüllü

lüğünün derecesine parlak bir delildir.

Sahip olduğu güzel özelliklerinden biri de güçlü bir dehası oluşu

dur. Faziletli merhum, öyle bir derecede güçlü hitabete sahip idi ki, 

hangi konuya dair olursa olsun son derece açıklık ve akıcılıkla iki üç 

saat kesintisiz söz söylemek, kendisi için sıradan işlerdendi. Tabiat 

ve tıp ilimlerinin gerçeklerini ve inceliklerini bildiği gibi yazı usulü 

ve sözlük bilimi ve yazı yazmada da pay sahibi birisi idi.

Babasının doğduğu yer Kırım yarımadası olduğundan merhum, 

Kırımlı lakabıyla bilinmektedir.

Tıbbın Türkçe’ye dönüştürülmesinde, Tıbbiyye-i Osmâniyye 

Cem iyetinin kuruluşunda, tıp terimlerinin ve özellikle de Kimya
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terimlerinin konulmasıyla tıp sözlüğünün basılması ve yayınlanma

sında gayretlerini hakkıyla ispat etmiştir.

Hele Mekteb-i Tıbbiyye-i Mülkiyye’nin ilerlemesi için görülen 

üstün gayretleri pek büyüktür. Pek çok vatan evladı, ondan ders ala

rak Aziz Bey’in olgunluğundan ve erdeminden istifade eylemişlerdir.

Eğer uzun ömürlü olsaydı şüphesiz tıp kütüphanemizi daha pek 

çok önemli ve faydalı eserlerle süsleyecek ve bütün Osmanlı tıbbının 

mensupları, merhumun ilim ve erdeminden yararlanacak idi.

Vakitsiz ölümü, Osmanlı doktorları arasında büyük bir kayıp ka

bul edilmektedir.

Hiç şüphe yoktur ki, Osmanlı tıbbının ilerlemesi hususunda gö

rülen bunca çok hizmetlerinden dolayı maharetle süslenen ismi, kı

yamete kadar Osmanlı doktorları arasında son derece övgü ile anıl

maya layık ve değerdir.
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HİLÂLİAHMER

Dr. Ali Paşa 

(İstanbul Hilaliahmer Reisi, 

Sabık Askerî Tıbbiye Mektebi İlmülârz Muallimi)

Medeniyeti maddiye tekâmülü asarının nümunei mümtazı ve 

belki beşeriyeti muztaribeyi bir asırdan beri sevdiren teşkilâtın en 

kıymettar ve feyyazı olan Hilâliahmerin gayreti insanın selâmeti ol

mak itibarile herkesçe, mevzu ve mahiyetinin de bir parça bilinmesi 

lâzımdır sanırım:

Şöyleki, Sivilizasyon kelimesinin büyük Ansiklopediye girdiği 

831 senesinden 32 sene sonra Solferino Harbi hatırasını yazan İsviç

reli Mösyö Dünan’ın meydanı harpte yerlere serilen yaralıları düşün

mek İnsanî bir vecibe olduğunu meydana atması üzerine (Cenevre 

Menafi Umumiye Cemiyeti) reisi meşhuru Güstav Möniye, sıhhiye 

memurlarının bitaraflığını temin için 1863 de Avrupayı Cenevre’de 

bir konfransa iştirak ettiği gibi Mektebi Tıbbiye tabakatül’ârz mu

allimi şehiri Macar Abdullah Bey’in Hanri Dünan’dan aldığı bir 

mektup üzerine buraca teşebbüsünde evvelce meyus olmuşsa da 

bilâhere neşrettiği beyanname üzerine sülüsanı tabip olmak üzere 

altmışı mütecaviz zevatı âliye bu emri hayre iştirak itmiş ve (Mecru- 

hini Asakiri Osmaniyeye Muavenet Cemiyeti) teessüs etmiş ise de 

o vaktin dairei askeriyesinin, Köprübaşından Bayezide tünel açmak
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Yangın kulesini sarsar vahimesi gibi sivillerin böyle bir muavenet ce

miyeti teşkili de idarei askeriyeye müdaheleyi tazammun eder fikri 

sakimi şu emri hayrı takime kifayet etmişti.

Bilâhare 93 harbi meşumunun mukaddimesi olan Sırp ve Kara

dağ Harbi esnasında Mösyö Düna’nın, Cemiyeti Tıbbiye azasından 

Dr. Peştemalcıyana yazdığı bir mektupta (sizin hükümetiniz de Ce

nevre Mukavelesine vazii imza olduğu halde Salibiahmerlerden Kara- 

dağldar ve Sırplılar müstefit olurken sizin askeriniz niçin müstefit ol

muyor bunuMarkoPaşaya anlatınız) demesi üzerine Marko Paşanın 

etekleri tutuşarak teşkilâta başlanmış ve Salibi Ahmerlerce kabul 

edilmiş olan İsviçre sancağı yerine o da mücerret heyeti mualli

minden Kirimi Aziz Bey merhumun mücadelei kalemiyesile Hilâ- 

lahmer kabul edilmiş ve hatta 93 Harbi meşumunda Rusya başku

mandanı Grandük Nikola’nın Hilâlahmere ehemmiyet vermiyeceği 

anlaşılması ve Salibiahmere de aynı mukabele edileceği bildirilmesi 

üzerine mütekabilen kabulüne mecburiyet elvermiştir ki ilk defa 

olarak Avrupada ikmâli tahsil ile gelen operatörlerimizden binbaşı 

merhum Naim Bey (emrazı hariciye muallimi miralay) Kızanlığa ve 

Hayrettin Bey (paşa) Şumni’ye, Osman Bey (paşa) Plevne’ye sevke- 

dilerek meydanı harpte vazife ifasına başlamışlardır. İşte o tarihte 

Gülhane Seririyat Hastanesinde yaralı sarmakla meşgul talebe bu

lunduğumuzdan noksanii levazım yüzünden, geçirdiğimiz dilsuz 

demleri hala hatırlarız.

Mahasel, Yıldız tesiratı ve aza teessüratı altında adeta mühmel 

denebilecek bir halde kalan şanlı Hilâl 10 temmuzdan sonra Dr. 

Besim Ömer ve Esat Paşalarla Miralay Mehmet Ali Bey, Salih Bey, 

Ali Galip Bey ve Kasım İzzeddin Bey’den müşekkel bir komisyon 

marifetile nizamnamei esasisi ihzar ve yüz aza ile ihyaen Rifat Paşa 

merhumun riyasetinde teşekkül etti.

Memleketin siyanet meleği addedilmeğe şayan olan şu müesse- 

sei hayriyesinin harp günü orduya ve sulh deminde de halka ibra-
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za muvaffak olduğu muavenetlerin müfredatını tefsil bir cilt teşkil 

edebilirse de en mühimleri Tesalya, Sina, Çanakkale cephelerinde 

açtığı hastaneler ve meselâ İtalya harbinde Trabulus Garb’e heyeti 

sıhhiye izamı, hastane küşadı gibi yardımlarına, İstanbul’da 5500 

yatak ihtiva eden müteaddit Hilaliahmer hastanelerinde tedavi edi

len efradın yekûnu kırk beş bine bâliğdir.

Bunlardan başka her hareketi arzda sevkedilen çadırlar, yapılan 

yurtlar, açılan aşhanelerle düşgüne, aça, muhtaca nigehbanlığında 

başka her yangında yapılan yardımlar, cemü tevzi edilen naktî ia

neler cümlesinden meselâ Üsküdar harikzedegânına 37816 lira ve 

yine âcil yardımlardan kar altında kalan köyler ehalisine 3250 lira, 

sıhhî yardımlardan veremlilerle sunî ayak imâliyesine 12126 lira, 

gıdasız çocuklara 76 bin lira, Anadoluda tohumsuz kalanlara merke

zi umumî emrile bir ay zarfında sevkedilen 2 milyon 200 bin kiyye 

buğday bedeli olarak sarfettiğimiz 225 lira, gibi pek küçük görülmi- 

yecek yekûnlar göz önüne getirilirse Hilâlimizin mevzuu da, m ahi

yeti de anlaşılmış olur.

Tıp A lm anağından. M azhar Osman. İstanbul, 1933
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A l i  Paşa, M e h m e t -  D o k to r  (1 8 5 6 -1 9 3 6 ) (Hilâliahmer) Kı
zılay Reisi olarak uzun yıllar hayır işleri uğrunda çalışmalari- 
le tanılan ve bazı ilim eserleri de bırakan değerli bir hekimdir. 
Mehmet Ali Paşa Sakızlı Çalımoğlu Besim Efendinin oğludur. 
Sakız’da doğmuş, ilk gençlik çağında İstanbul’a gelerek Aske
ri Tıbbiyeye girmiş ve 1880 de hekim Yüzbaşılığı ile çıkmış
tır. Muhtelif askeri sıhhat işlerinde ve epeyce zaman Tıbbiyede 
Jeoloji dersi muallimliklerinde bulunarak Ordu Başhekimi iken 
tekaüt olmuştu. Ondan sonra kendini Kızılay hizmetine vererek 
ölümüne kadar on beş yıl bu müessesenin Reisliğinde çalışmış
tır. Verem Mücadele Kurumunun da Reisi idi. “Tabakat-ül-Arz,” 
ve “M iyarı G ıda  ’ adlarile mesleğine ait iki eseri ve bir de küçük 
şiir mecmuası basılmıştır. Bütün memlekette, hele İstanbul’da 
hürmetle sevilen Mehmet Ali Paşa seksen yaşında öldü ve 
Paşabahçe’deki mezarlığa gömüldü.

A l i  P a ş a
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Unutulmuş Bir Bilim Adamı:

DERVİŞ ÖMER

Prof. Dr. Muvaffak Seyhan

Geçen yüzyılın ünlü hekimlerinden Ktrtmlt A z iz  Bey (1840- 

1878), bundan 110 yıl önce 1869’da, toplam 930 sayfa tutan iki cilt

lik Kimya-i Tıbbi (Tıp Kimyası) adlı bir kitap yazmıştı. Kitabının 

ilk 70 sayfasını kimya tarihine ayıran Aziz Bey, burada başlıca Batı 

ülkelerinin ünlü kimyacılarından söz ettikten sonra, son üç sayfada 

da, o zamana kadar bilinen Türk kimyacılarına ve O nların  yaptıla- 

rına yer verir. Bunların arasında adı ilk geçen, Cevherülferid fi Tıb- 

bülcedid (Yeni Tıp’da Eşsiz Bir Cevher) adlı bir kitap yazan Bursalı 

Derviş Ömer’dir. Aziz Bey, Derviş Öm er’in kitabından söz ederken 

bugünkü dilimize çevrilen biçimi ile; “Yeni yöntemler ile yazılmış 

kimya kitaplarını anlatmadan önce, Bursalı Derviş Ömer'in hicri 1114 

yılında (1697) yazdığı Cevherülferid f i  Tıbbülcedid adlı kitabından söz 

etmek uygun görüldü” dedikten sonra, yapıtın iyi yönlerini de, o za

manki dille şöyle anlatır:

“Fakat Derviş-i merhumun kitabında, zamanımızda müstamel 

alat’ı kimyaiyenin ekserisi, telif olunduğu zamana göre suret-i ahse- 

nede resm olunmuş ve alat-ı mezkürenin cümlesi, birer ism-i mahsus 

ile kaydolunmuştur. Mumaileyh kendisi dahi bizzat bazı tecarip-i
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kimyaiye ile meşgul olduğundan cins ve tabiat ve hususat ve keyfi- 

yat cihetiyle yek diğerinin zıd-ı tamı olan ecsamın birbiriyle imtizaç 

ve ittihadını fehm ve derk ettikde, “cenab-ı hallak-ı âlemin kudret ve 

azametine engüşt-ü bidendan-ı hayran olarak, daim-ül evkat beyt-i 

ati vird-ü zebanı olmuş idi:

utktiza-i hikmetin izhar-ı kudret kılmağa

îhtilaf-ı tab’ile ezdadı kılmış hemnişin."

Bugün genç, hatta orta yaşlı kuşakların pek anlayamayacağı bu 

ifade biçimi, günümüz diline çevrilince şöyle olur:

“Fakat Rahmetli Derviş’in kitabında, zamanımızda kullanılan 

kimya aletlerinin bir çoğu, zamanına göre güzel bir biçimde resim

lendirilmiş ve bu aletlerin hepsine özel birer ad verilmiştir. Derviş’in 

bizzat kendisi de bazı kimya deneyleriyle uğraşmış ve bu arada cins, 

tabiat, özellik ve nitelikleri bakımından birbirlerinin tam tersi olan 

cisimlerin, birbirleriyle birleştiklerini anladığı zaman Allah’ın kud

ret ve büyüklüğüne, parmağı ağzında hayran kalarak, yukarıda ge

çen beyti ağzından düşmez olmuş idi.”

Kırımlı Aziz Bey in yapıtında söz konusu ettiği, Derviş Öm er’in 

Cevherülferid fi Tıbbülcedid adlı kitabı, bugün Süleymaniye 

Kitaplığında bulunmaktadır. Harikulade güzel, çok temiz ve yıpran

mamış yaldızlı meşin bir cilt içerisinde, 88 yapraktan oluşan el yaz

ması bu kitap, nesih denilen güzel bir yazı türü ile yazılmıştır. Yapıtın 

son sayfaları Kırımlı Aziz Bey’in de belirttiği gibi, o zaman kulla

nılan kimya aletlerinin pek çoğunun, el ile çizilmiş şekilleriyle dolu

dur. Bu şekillerin hepsinin yanında hangi amaçlar için kullandıkları 

konusunda, gerekli açıklamalar yapılmıştır. İlginç olan bir durum 

da, bu cihazlardan bir çoğunun, geliştirilmiş bir biçimde, günümüz 

kimya öğrenci laboratuarlarında bile kullanılmakta olmalarıdır.

Kırımlı Aziz Bey, her ne kadar Derviş Öm er’in yapıtının 1114 

hicri yılında yazıldığından söz ediyorsa da, kitabın sonunda “1110
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muharreminin evahırında tamamı müyesser oldu” denildiğine göre 

yapıtın bugünkü tarihle 1697 yılında tamamlandığı ortaya çıkar. 

Burada ilginç olan bir nokta, ülkemizin bu en eski kimya kitabının, 

Batı ülkelerinde yazılan ilk kimya kitaplarıyla, hemen hemen aynı 

yüzyılda yazılmış olmasıdır. Gerçekten Almanya’da ilk kimya kitabı 

da; asıl mesleği Derviş Ömer gibi hekimlik olan Andreas Libavius 

(1550-1616) tarafından 1595 yılında Alchemia Collecti adı altında 

yazılmıştı.

Osmanlı padişahlarından Mustafa II  ve Ahm et III  dönemlerinde 

yaşayan ve 1742’de Bursa’da ölen Derviş Ömer konusundaki bilinen

lerin başlıca, Osmanlı Müellifleri adlı kitapta verilen 27 satırlık bilgi 

ile, Dr. Adnan Adıvar’ın Osmanlı Türklerinde İlim adlı yapıtında, bi

raz daha ayrıntılı verilen bilgilere dayanmaktadır. Bu arada tanınmış 

tıp tarihi bilgini Profesör Süheyl Ünver de. Derviş Ömer’in özellikle 

yapıtları konusunda oldukça geniş incelemelerde bulunmuştur.1 Bu 

bilgilere göre Ömer Şifai adıyla de bilinen Derviş Ömer, Sinop’da 

doğmuş, ancak yaşamının büyük bir bölümünü Bursa’da geçirdiği ve 

orada hekimlik yaptığı için, Bursalı sam ile tanınmıştır. Mürşid-ül 

muhtar adlı yapıtının önsözünden anlaşıldığına göre Derviş Ömer 

Sinoplu Şeyh Haşan adlı birinin oğludur ve pek küçük yaşlarında 

anası ve babası ölmüştür. Genç yaşlarında Konya’ya giderek Mevlevi 

tarikatına girmiş, bir süre de Kahire’de kaldıktan sonra, Mısır’dan 

pek hoşlanmadığından Türkiye’ye dönmüştür.

Derviş Ömer’in şimdiye kadar bulunan çoğu tıpla ilgili 10’dan 

fazla yapıtı arasında Minhac-üş-Şifai fi Tıbb-ı Kimyai adlı olanı, or

taçağın ünlü hekim ve filozofu Paracelsus’dan (1493-1541) dilimize 

çevrilmiştir. Paracelsus’un kimi yapıtları, 17. yüzyılda, Suriye’deki 

Hıristiyan hekimler tarafından Arapçaya çevrilmişse de, Süheyl 

Ünver’in kanısınca Derviş bu yapıtı, Arapçadan değil, Latinceden 

Türkçeye çevirmiştir. Ünver, notlarında Ömer Şifai’yi, çok uyanık

1 - Pro£ Dr. Süheyl Ünver’in özel notlan
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fikirli, tıp ve insan sağlığı konusunda yeni bilgileri olan, yapıtların

da deneylere geniş yer veren, kişisel olgun düşünceli, yetenekleri ef

saneleşmiş bir kimse olarak niteler.2 3 ö te  yandan sayın Ünver’in bu 

görüşleri, Adnan Adıvar tarafından pek paylaşılmaz. Nitekim, Adı- 

var bu konuda “İtiraf etmeliyim ki, bu zatın görebildiğim eserleri bana, 

dünyaya dargın, çok bildiğine inanan, ama yazılarında hiçbir orjinalliği 

olmayan bir yazar olduğu kanısını vermiştir V

Türkiye’de ilk kimya kitabını yazan Bursa’lı Derviş Öm er’in adı

na bugün, O ’nu takdir eden yabancı bir hekim tarafından yaptırıldı

ğı söylenen mezar taşından başka bir yerde rastlanmaz. Bu konuda 

Kırımlı Aziz Bey, Derviş Öm er’den daha şanslı olmuştur. Ger

çekten bu kişinin Kızılay’ın ilk kurucuları arasında yer aldığından 

Ankara’daki Kızılay binasının bahçesinde, öbür kurucularla birlikte 

bronz bir büstü konmuştur. Ama ileride Türkiye’nin kimya tarihini 

yazacak olanlar, herhalde Derviş Ömer’i unutmamalı ve yapıtların

da O ’na lâyık olduğu yeri vermelidirler.

(Cumhuriyet, 20 Ocak 1979)

2- ProL Dr. Süheyl Ünver'in özel notlan

3- A. Adnan Adıvar: Osmanh Türkçünde İlim, Remzi Kitapevi, İstanbul 1970.
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YÜZ YIL ÖNCEKİ TIBBİYE MEKTEBİNDE 
BİR MİLLİYETÇİLİK MÜCADELESİ

Dr. Ekrem Kadri UNAT

Bu yıl hekimlikte Türk Milliyetçiliğinin parlak bir başarısının 

yüzüncü yılıdır. Bunu kutlamamız ve bu başarıyı sağlayanları rah

met ve saygıyla anmamız gerekir.

14 Mayıs 1839 dan itibaren Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane

de, Türkçenin ihtiyacı hemen karşılayamayacağına inanan Sultan 

II. M ahm ud’un emriyle Fransızca tıp öğretimi başlamış(u,3) ve bu

nun neticesinde, belki de önceden tahm in edilemediği halde Türk- 

lerin hekim olabilmeleri ve bu meslekte yükselebilmeleri ve meselâ 

tıbbın öğretici kadrosunda yer alabilmeleri zorlaşmıştır. Nitekim bu 

başlangıçtan 10 sene sonra, 1849 da, mektebin hekim olan hocaları 

arasında yalnız bir T ürk’e rastlıyoruz; küçük cerrahi hocası Meh- 

med Efendi(4), Sultan M eride sunulan bir istida ile aCemiyet-i Şaha- 

ne-i Tıbbiye-i Osmaniye” adıyla açılması istenen ve 2 Haziran 1856 

da padişahın beratıyla açılış müsaadesi ve ayda 50 altın lira tahsisatı

15 Haziran 1853 tarihinde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Nazırlığına 

tayin olunan Cemalettin Mehmet Efendi, memlekete kâfi derecede 

Türk hekimi yetişemediğini ve öğretimin yabancı dilde yapılması-
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nın bunda etkisi olduğunu dikkate alarak en kabiliyetli ve çalışkan 

öğrencileri Türkçe ve ayrıca Arapça, Acemce’den geniş bilgi sahibi 

yapmak ve bunlardan faydalanılarak Türkçeye tıp kitapları tercüme 

edebilecek kadroyu hazırlamak üzere 1857 yılında bir mümtaz sınıf 

açmıştu) ve Takvimhane-i Âmire musahhihi Lütfi Efendiyi hoca, 

Arif ve Şevki Efendileri müzakereci olarak tayin etmiştir. 1859’da 

Tıbbiye Nazırlığına getirilen Hayrullah Efendi bu sınıfı lağvetmiş, 

fakat buranın öğrencilerinden Kırımlı Aziz İdris, Hüseyin Remzi, 

Mehmed Nedim, İbrahim Lütfü, Hüseyin Halim, Bekir Ali, Vahid 

İbrahim... yeni tıbbın da Türkçe ifade edilebileceğini savunmaya 

başlamışlardır. Bunlar hekimlikte öğretimin Türkçe olması, tıp ki

taplarının Türkçeye çevrilmesi, halka yararlı tıb bilgilerinin Türkçe 

olarak yazılması gerektiğini, ayrıca bilgi ve düşüncelerin Türkçe tar- 

tışılabilmesi için bir tıp cemiyetine ve bir Türkçe tıp gazetesine ihti

yaç olduğunu dahiliye kliniği muallim muavini Binbaşı Dr. Ahmet 

Ali Efendiye açmışlardır. Dr. Ahmet Ali Efendi öğrencileri takdirle 

karşılamıştır. Bunlar hep birlikte bir tüzük hazırlayıp 1862’de Eyüp’te 

Babahaydar mahallesinde eski müzakerecileri ve o sırada Mekteb-i 

Tıbbiye Matbaası müdürü Hacı Arif Efendinin oturmakta olduğu 

Beşir Ağa Medresesinde gizli olarak bir cemiyet kurmuşlardır0*.

Tıbbiye Nazırı Hayrullah Efendinin yerine 1862’de getirilmiş 

olan Arif Bey’e Dr. Ahmet Ali Efendi öğrencilerin düşüncelerini bil

dirmiş ve öğrenciler de birer konu tercüme ederek nazıra sunmuş

lardır. Arif Bey tercümeleri takdirle karşılamış, fakat tahsillerine 

mani olabileceği düşüncesiyle mektebi bitirinceye kadar böyle şey

lerle uğraşmamalarını tembih etmiştir. Bunun üzerine Cemiyette

ki çalışmalar tatil zamanlarına inhisar ettirilmiş, önce Vahit Beyin 

evinde, daha sonra Mercandaki Yenihan’ın bir odasında toplanmağa 

gayret etmişler ise de bir müddet sonra hiç hoplanamamışlardır.

1866 yılında Kırımlı Aziz, Hüseyin Remzi, İbrahim Lütfü, 

Nedim Mehmet, Servet Arif, Em in.....mektebi bitirerek hekim ol
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muşlardır. 1865’de Tıbbiye Nezaretine getirilen Hoca Salih Efendi 

memlekete faydalı olacağına inandığı bu cemiyetin gizli kalmasını 

uygun görmemiş, yaptığı müracaatla Sultan Abdülaziz’in iradesini 

elde etmiştir. Böylece Mektebi Tıbbiye-i Şahanede 1866 da “Cemi

yeti Tıbbiye-i Osmaniye” resmen kurulmuştur. Kırımlı Aziz, Hüseyin 

Remzi, İbrahim Lütfü ve bunların hekim ve öğrenci diğer arkadaşla

rı tıbbın Türkçe okutulması için daha şiddetli bir mücadeleye giriş

mişler ve böylece 1866 yılında Askerî Tıbbiye Mektebi içinde Türk

çe öğretimle memleketin sivil sağlık işleri için lüzumlu hekimleri 

yetiştirmek üzere “Mektebi Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane’nin açılma

sını sağlamışlardır. Burada 1867 yılı M art ayından itibaren Türkçe 

öğretim başlamıştır(6).

Diğer taraftan milliyetçi grup beş yüzden fazla talebesi bulunan 

Mektebi Tıbbiyei Askeriye’den yılda ancak 5-6 hekim çıkabildiğine 

halbuki Türkçe öğretim yapan Mekteb-i Harbiye mezunlarının sa

yısının çok daha yüksek olduğuna dikkati çekmişler, Mekteb-i Tıb- 

biye-i Askeriye’de de başarı oranını yükseltmek için Türkçe öğretim 

yapılmasının gerekli bulunduğunu ileri sürmüşlerdir. Buna karşılık 

Türkçe öğretim yapılınca mevkileri ve menfaatleri sarsılacak olan 

Türk olmayan ve iyi Türkçe bilmeyen hocalarla, toplantılarında 

Fransızca konuşulan Cemiyeti Tıbbiyei Şahanenin diğer mensup

la rı^  Türkçe’nin tıp öğretimine uygun olmadığını sözle ve yazıyla 

savunmağa, broşürler çıkarmaya ve bunları zamanın ileri gelenleri

ne dağıtmaya başlamışlardır. Bu nüfuzlu insanlara karşı milliyetçi

ler yılmadan mücadele etmişler ve Kırımlı Aziz, Hüseyin Remzi, 

Hüseyin Sabri, Vahit ve arkadaşları hazırladıkları bir önergeyi müf

redatı tıp muallimi Miralay Ahmet Ali Bey vasıtasıyla yukarı ma

kamlara yollayabilmişlerdir. Esat Paşanın yardımıyla 28 Eylül 1870 

(3 Recep 1287, 16 Eylül 1286) tarihinde Darı Şurai Askeri Mektebi 

Tıbbiye-i Askeriyede Türkçe öğretim yapılması gerektiği kararına 

varmış(3) ve Padişahın iradesi elde edilmiştir.
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Bir avuç milliyetçi gencin giriştiği bu mücadele Türkiye’de tıb

bın Türkçe okutulmasını ebediyen sağlamış ve hekimliğin en yük

sek mevkilerinin kapılarını Türklere açmıştır. Osmanlı Devleti 

Salnamelerindeki kayıtlara göre Tıbbiye-i Adliye-i Şahanenin ku

rulmasından 30 yıl sonra 28 hekim hocadan yalnız 4’ü (% 14) Türk 

olduğu halde, Türkçe öğretime başladıktan 30 yıl sonra bunların 

sayısı Mektebi Tıbbiye-i Mülkiyede S l’e (% 93), Mektebi Tıbbiye-i 

Askeriyede ise 50’ye (% 88) yükselmiştir.

Tıp Bayramını kutluyoruz; bayramlarda ölülerimizi anmak bi

zim geleneklerimizdendir. 19’uncu yüz yılın ikinci yarısına dalıyo

ruz ve burada Mektebi Tıbbiye Nazırı Cemalettin Mehmet Efendi

yi, Vakanüvis ünlü tarihçi Lütfi Efendiyi, Mektebi Tıbbiye Matba

ası M üdürü Hacı Arif Bey’i, Mektebi Tıbbiye-i Mülkiye Müdürü 

iken 38 yaşında veremden vefat eden genel patoloji, tıp kimyası 
ve daha sonra tıp fiziği ve iç hastalıkları hocası Miralay Kırımlı 
Aziz Bey’i; her iki tıbbiye mektebinin tıp zoolojisi ve parazitolojisi 

hocası, içine hiçbir yabancının emeği ve eli değdirilmemiş Telkiha- 
ne-i Osmani (Çiçek aşısı müessesesi)’nin kurucusu, ilk Türk M ikro

biyolog ve halk sağlığı eğitimcisi, 50’den fazla eserin sahibi Miralay 

Evliya, Dr. Hüseyin Remzi Bey’i, Bab-ı Ser-i Askeri Hastanesi He

kimi iken göz rahatsızlığından emekliye ayrılan Kaymakam Nedim 

Bey’i; Tıbbiye Mektepleri jeoloji ve mineroloji hocası Dr. İbrahim 

Lütfi Paşayı; Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiyenin ikinci müdürü olan 

ve Tür-Yunan Harbinde tifüsten vefat eden Miralay Hüseyin Sabri 

Bey’i; Humbarahane Hastanesi hekimliğinden emekli Miralay Dr. 

Hacı Bekir Sıdkı Bey’i; yurdumuzda doğum bilgisinin ilerlemesinde 

büyük emeği geçen ve bu sahanın hocası iken vefat eden Kaymakam 

Vahit Bey’i; tıp müfredatı hocası, reçetelerin Türkçe yazılmasının 

ilk savunucusu, gözleri görmediği zamanlarda bile Mektebi Tıbbiye- 

nin başarılı ders nazırı “Canlı Kütüphane” Ferik Ahmet Ali Paşayı; 1 

numaralı diplomanın sahibi, 26 yaşında nebatat hocası olan, otuz bir
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yaşında mektebi Tıbbiye-i Şahane Nazırı tayin edilince mektepte re

form yapmağa girişen ve bir sene sonra vazifesinden alınan ve ikinci 

nazırlığında tıp öğretiminde Türkçeyi yerleştirici son adımı atan 

Hoca Salih Efendiyi ve arkadaşlarını saygıyla ve rahmetle anıyoruz.

Fikir ve Sanatta HAREKET Mecmuası, 
Sayı: 55 s.6, İstanbul 1970
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MEKTEB İ TIBBİYE-İ MÜLKİYE ve
l ü g a t  i t i p

Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye Türkçe terimleri belirlemek üzere 

çalışmayı sürdürmüş ve H. 1290 (1873) yılında uLûgat-ı Tıbbiye”yi 

yayımlamıştır. Bu tıp terimleri sözlüğü 1885 yılında bir daha basıl

mıştır. 640 sahifelik bu Fransızca-Türkçe sözlük Nysten’in “Diction- 

naire de Medecine” başlıklı kamusundan kelimeler seçildikten sonra 

Türkçe’de bulunup yazılarak hazırlanmıştır.

Bu çalışmada Terminolojiyi tespit etmek için muhtelif eski ki

taplardan istifade edilmiştir. Bunlar arasında özellikle Şanizade’nin 

tertip ve tercüme ettiği eserler, İbn-i Sina’nın Kanunu, M ısır’da ba

sılan bazı tıp kitapları, M ininski’nin Latinceden Arapça, Farsça ve 

Türkçe lügati, Ahterî, Burhan-ı Kâtı ve Lehçe-i Osmanî gibi çeşitli 

lûgatlar sayılabilir. Asım Efendinin Kamus tercümesi bilhassa imlâ 

ve telaffuz bakımından dikkate alınmıştır. Bu şekilde Türkçe terim 

ler belirlendikten sonra yabancı kitapların tercümesinde görülen 

güçlükler ve aynı kelimeyi başka başka terimlerle ifade kargaşası 

önemli ölçüde çözüme kavuşturulmuştu.

Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye Sultan II. Abdülhamid’in cülusu

nun 25. yılı dolayısıyla uLûgat-ı Tıp” adlı 1253 sayfalık kamus niteli

ğinde büyük sözlüğü çıkarmıştır.

Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye bir taraftan tıp kitaplarının te

lif ve tercüme işini plânlıyor, diğer yandan esas amacı olan Türkçe
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eğitime geçiş hazırlıkları yapıyordu. Hocaların çoğunun yabancı 

olduğu bu okulda, birdenbire Türkçe eğitime geçmenin zorluğu 

düşünülerek, ilk plânda Türkçe eğitime ayrı bir kuruluş açılarak 

başlanması kararlaştırıldı. Bunun üzerine 1866 (I282)’de Mekteb-i 

Tıbbiye içerisinde Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye adı verilen sivil bir tıp 

mektebi açılarak ayrı bir sınıf hâlinde 1867 (l283)’de Türkçe eğiti

me başlandı.

Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’nin açılış nedenleri, eğitim şekli ve 

mezun olacakların görevlendirilmesi (5 M art 1868) 21 Şubat 1283 

tarihli sadrazamlık tezkeresinde açıklanmıştır. Osman Ergin’in “İs

tanbul Tıp Mektepleri" adlı eserinden aldığımız bu tezkereyi bugün

kü dilimize sadeleştirerek aşağıda sunuyoruz:

“Padişah hazretlerinin yüksek himayeleriyle taşralar için hekim

ler yetiştirmek üzere Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye adıyla bir dershane 

kurulmasının lüzumu hakkında Mekteb-i Fünûn-u Tıbbiye-i Şahane 

Nezaratinin tezkeresiyle ilişik tasarı üzerine Yüce Meclis’ten kaleme 

alınan kararname etraflıca görüşülmek üzere özel bakanlar komis

yonuna okunarak arzedildi.

İçeriğinde anlaşılacağı gibi, faydalı tıp ilimlerinin eğitiminin 

kolaylaştırılması ile eğitim usullerine önem verilmesi son derece 

gerekli olup, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ’nin askerî hekim yetiştirmesi 

nedeniyle sivil halk için zorunlu olarak ecnebi hekimlerden istifade 

edilmektedir. Ne var ki, bunların yetenek ve maharetleri genellik

le halkın sıhhatini koruyacak derecede bulunmadığından, Allah’ın 

lütfettiği bu Büyük Devletin genişliği ölçüsünde şehir ve kasabalarda 

birer, ikişer tabibe ihtiyaç duyulduğu ve halkın da bunlara memnu

niyetle değişik derecelerde maaş vermeyi kabul ettiği hâlde, pek çok 

yerde doktor bulunmamaktadır. Bundan başka ecnebilerden tayin 

edilen doktorlar da ara sıra askerî idareye alındıklarından taşralarda 

doktor sayısı çok azalmaktadır. Pek çok şehir ve kasabaları olan böy

le muazzam bir Devletin şehirlerinde doktorların çok yetersiz oluşu
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ve bu sanat dalında yetiştirilen talebelerin azlığı memleket ve mille

tin varlığının teminatı olan Padişah hazretlerinin yüce himmetine 

nisbetle asla uygun görülmeyeceğinden böyle bir Mekteb-i Tıbbiye-i 

Mülkiye'nin kurulması uygun olacaktır.

Sunulan tasarının temel esasları göz önünde bulundurularak bu 

gibi mektepler için kolayca şimdiki Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane öğren

cilerinin sayısını arttırmakla amaca ulaşabilirse de, bu yolla sayı ne 

kadar arttırılsa masraflar da birlikte artacak ve bunu devlet bütçesi 

kaldıramayacaktır. Ayrıca Mekteb-i Tıbbiye-i Şahaneye alınan öğ

renciler mezun olduklarında askerî hizmete atanarak bu yolda iler

leyecekleri amacıyla okula girdiklerinden, sivil alanda kullanılmak 

istenenler askerî alandaki rütbe ilerlemesini göz önünde tutularak 

bu hizmeti istemeyeceklerinden, belediye hekimleri için ayrı bir 

dershane açılması, günün şartlarına göre masrafı kısmak için bu öğ

rencilerin geceleri okulda kalmayıp diğer okullar gibi maaşsız olarak 

gündüzleri devam etmeleri, ayrıca askerî hekimlikteki rütbe ilerle

mesine karşılık olarak bunlara bazı ayrıcalıkların tanınması uygun 
olacaktır.

Bu okulun öğrencileri rüştiye okullarından diploma almış ya

hut o derecede bilgisi bulunan müslim ve gayrimüslim vatandaşla

rın 16 yaşından küçük ve 20 yaşından büyük olmayanlarından 200 

kişi olarak alınacaktır. Taşralı olanlar diploma aldıklarında askerlik 

kurasından muaf tutulacaktır. Bu okulda tıp ilmi Osmanlı diline 

tercüme edilerek öğretilecek ve öğrenciler 5 sınıfa ayrılarak eğitim 

5 yılda bitirilecektir. Gerçekten büyük öneme sahip olan tıp eğiti

minin uzun ve güç olmasını en fazla etkileyen durum bizce Fran

sızca öğrenim yapılması olup, tıbbın böyle yabancı dille eğitimine 

ihtiyacın kalkmasıyla Türkçe eğitime geçiş az zamanda çok öğren

ci yetişmesini sağlayacaktır. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de derslerin 

bu yolla yapılması çaresine başvurulacağından, Mekteb-i Tıbbiye-i 

Mülkiye’de tıp ve eczacılık eğitimi Osmanlı lisanı ile yapılacak ve



Prof. Dr Sefa SAYGILI

şimdilik bu mektebin ayrı bir yeri olmayıp Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 

dairesi içinde yer alacaktır. Okulun ilk açılış yılında 50 öğrenci alı

nıp beşinci yıl 200 öğrenciye tamamlanacaktır.

Birinci yılın aylık tahsisat ve masrafı 3950 kuruş olup, yıldan yıla 

öğrenci artıp dersleri çoğaldıkça bu miktar da arttırılarak dördüncü 

ve beşinci senelerin aylık tahsisatı 9750 kuruşa çıkarılacaktır. Me

deniyetin önemli görevlerinden olan böyle yararlı bir san atın millet 

ve lisanımızca eğitiminin kolaylaştırılması ve mevcut ihtiyaçların 

karşılanması için bu masrafın esirgenmeyeceği açık olduğundan, 

idaresi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahaneye bırakılmak ve çıkacak doktorla

rın görevlendirme şekli sonradan kararlaştırılmak üzere bu okulun 

derhal kurulmasıyla arz edilen tasarı hükümlerinin tatbik mevkiine 

konulması ve gerekli öğrencilerin alınmasının süratle yerine getiril

m esi...”.

Türkçe tıp eğitimi konusundaki bu gelişmeler yabancı hocaların 

büyük tepkisine yol açmış ve bazı gazetelerde Türkçe Tıp öğreti

minin mümkün olamayacağına dair çeşitli makaleler yazmışlardır. 

Daha sonra bu görüşlerini risaleler şeklinde devletin ileri gelen kişi

lerine tekdim etmişlerdir.

Kaynak:
Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye (Sivil Tıp Mektebi) Prof. Dr. Ekrem 

Kadri Unat ve Prof. Dr. Mustafa Samastı. İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp 
Fak. Yayını- İstanbul, 1990
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MEKTEBİ TIBBİYE-İ MÜLKİYE 
MEZUNLARINA TIP YEMİNİ

“Hayatımı tahsil eylediğim sanat-ı celil-i tıbbın icrasına hasret

tikçe hastegânın (hastaların) emr-ü tedâvisinde usul-u fen ve sana

ta tevfik (uygun) muameleden bir ân hâli kalmayacağıma; fakir ve 

bikeslere (kimsesizlere) hasbetullah (Allah rızası için) müdavattan 

(hastaya bakıp ilâç verme), biri fakir diğeri gani (zengin) iki kimseyi 

tedâvi etmek üzere bir ânda davet olduğum hâlde ücret-i kudumi- 

yeyi nazar-ı ehemmiyete almayarak evvelâ fakirin davetine icabet 

(kabul) ve bir ân akdem kesb-i afiyet eylemesine sarf-ı mesaiden 

geri durmayacağıma; gerek emraz-ı adiye (adi hastalıklar) için ge

rek emraz-ı sâriye ve müstevliyenin (bulaşıcı ve salgın hastalıklar) 

icra-ı ahkâmında gece ve gündüz her kimse tarafından davet olunur 

isem derhal icabetten istinkâf etmeyeceğime, hastegândan fahiş üc

ret mutalebesinde bulunmayacağıma (aşırı ücret istemeyeceğime) 

ve para almak maksadıyla hastalıkları izâm etmeyip (büyütmeyip) 

hizmetime ve hastegânın hâline münasip ücreti kademiyeyi kabul 

ederek mubalif-i vicdan bir surette hareket etmeyeceğime tesmim 

(zehirleme) usulünü ve iskat-ı cenin (çocuk düşürme) tarikini ne 

kimseye talim ve ne de kendim fiil-i mezkure cür et etmeyeceğime, 

muhalif-i hakikat ne vazihen ve ne de muvellâen rapor vermeyeceği

me, hastegâne karşı her türlü su-i niyet beslemeyeceğime ve daire-i 

namus ve iffetten inhiraf etmeyeceğime ve namus ve itibarımı hüsn- 

ü muhafaza ile beraber meslektaşlarım hakkında her güne (türlü)
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zem ve kadıh (kötüleme) gibi efalde bulunmıyacağıma; taht-ı te

davimde bulunan ailenin hasb-el meslek vakıf olduğum esrar-ı zati- 

yesini kimseye ifşa etmeyeceğime, hiçbir vech ile fesada âlet olma

yacağıma ve istikametten asla inhiraf etmeyerek Kanun-u Esasi ve 

Meşrutiyete sadakattan ayrılmayacağıma ve meydu-u yed-i emane

tim olan emval-i devleti zıyaa sebebiyet vermiyeceğime; bir marizin 

emr-ü tedâvisinde şüphem olduğu takdirde diğer meslekdaşlarıma 

müracaatta kibr-ü gurur gösterip hastanın hayatını tehlikede bırak

mayacağıma vallah-i...”
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