


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































niye hakkında malumât-ı adîdeyi lâ-yenkatı‘ istinbât edeceği menba‘-ı sahîh 
meyyit ise de azâ-yı muhtelife-i insaniyeyi tamamıyla irâe eden eşkâl-i mü-
dekkikanın mütâlaası dahi pek su‘ûbetli olan taktî‘ât-ı teşrîhiyeyi teshîl eder 
ve hatta meyyit üzere teşrîh etmeğe maharet kesb etmemiş olanlar kitablarda 
mürtesim eşkâl-i teşrîhiyeyi gördüğü ve kütüb-i teşrîhiyedeki malumâtı ta-
hattur eyledikleri hâlde teşrîhhânede teşrîh etmeğe az vakit içinde alışdıkları 
inkâr olunamaz bir faide olduğu gibi hususuyla işbu kitabı tavsiye eylediğim 
Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne şâkirdânının imtihanların takarrübünden nâşi 
kütüb-i teşrîhiyenin ta‘rîfât-ı mufassalasını tekrar gözden geçirmeğe vakitleri 
olamadığından bu kitabın eşkâlini dikkatle mütâlaa edivermekle malumât-ı 
müktesebelerini yenilemiş olacakları dahi derkârdır. Bir de meyyitin gaybın-
da hîn-i hâcetde bu kitabın mütâlaası fevâid-i kesîreyi intâc eder.

Maa-hâzâ Miftâh-ı Teşrîh tesmiye eylediğimiz işbu kitabın tab‘ ve neşriyle 
talebeyi teşrîhhâneden teb‘îd hulyâ-yı hâmında bulunmayıp her hâlde ilm-i 
sahîh ve metin teşrîhhânede meyyit üzerinde tahsil olunabileceğini musırran 
tavsiye edenlerdenim.

Müşerrih-i mûmâileyh Mösyö Masse’nin Atlas’ındaki tarifâtından pek 
kapalı ve mücmel olanları izah u ta‘dîl ve sehv-i tab‘dan neş’eti melhûz olan 
bazı yanlışlıkları dahi tashih edilmişdir. Istılahât-ı teşrîhiyenin kolaylıkla öğ-
renilip hıfzedilmesi ve yanlışsız telâffuz olunması emeliyle kamus ve Kazimir-
ski ve kütüb-i lügat-ı tıbbiyeden alarak ıstılâhât-ı teşrîhiyenin ekserîsi zeyl-i 
kitaba derc olunmuşdur.

Mütercim



Mukaddime

  Bismillâhirrahmânirrahîm  

Nuhbe-i efkâr-ı mekârim-disâr-ı mülûkâneleri mahrûse-i şâhânelerinin 
i‘mâr u yesârı ve tebaa-i şehriyârîlerinin envâr-ı maârifle tenvîri kazıyye-i 
hayriyesi olan velî-ni‘met-i bî-minnetimiz padişah-ı kudret-penâh es-sultan 
ibnü’s-Sultan Abdülaziz Han efendimiz hazretlerinin inâyât-ı mütevâliye-i 
cihandârîleriyle her bir ulûm u fünûn bâzâr-ı iştihâr ve terakkîde çeşm-i mef-
haretle meşhûd olmakda olduğu gibi fenn-i celîl-i tıbbın dahi mülkçe ta‘mîm-i 
fevâidi niyet-i sâibesiyle lisân-ı belâgat-beyân-ı Osmaniyle tedrîsine irâde-i 
kerâmet-âde-i şehinşâhîleri şeref-ta‘alluk buyurulmasıyla Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhânelerinde yetişen gayret-mendân doktorândan bazı zevât bir takım kü-
tüb-i tıbbiyenin zebân-ı Türkîye tercemesine muvaffak oldukları gibi sâye-i 
Saltanat-ı Seniyye’de mekteb-i mezkûrda kezâlik iktisâb-ı fünûn ederek dok-
torluk diplomasını ihrâz eylemiş ve kolağalık rütbesiyle Mekteb-i Tıbbiye-i 
Askeriye’de ilm-i teşrîh muallimi muâvinliğine ve Mekteb-i Tıbbiye-i Mül-
kiye’de dahi ilm-i mezbûr muallimliğine nâiliyetle müftehir bulunmuş olan 
Kazanlıklı Hristo Stambolski kulları dahi nâil olageldiğim eltâf-ı celîle-i Pa-
dişahîye teşekküren meydâna bir eser vaz‘ını arzu eylemiş olduğum cihetle 
bizâ‘asızlığımı maa’l-itiraf şu suretle teşrîh-i merâma ibtidâr eylerim ki Paris 
Mekteb-i Tıbbiyesi muallimlerinden Mösyö [Joseph-Nicolas] Masse nâm 
müşerrihin te’lif-kerdesi olan Atlas-ı Teşrîhîsi [Petit Atlas Complét d’Anatomie 
Descriptive du Corps Humain, 1843] zîrde tafsil olunacağı vechile fâidesi hac-
minden pek büyük bir eser olduğundan bunun lisân-ı Osmanîye tercemesine 
mübâderet eylemişimdir. Beyâna hâcet olmadığı vechile tabibin tabiat-ı insa-
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Gösterdiği üstün başarı ve gayret sonucunda Hristo, 1868’de Kolağası rüt-
besiyle Mektepten doktor çıkmıştı. O senenin 4 Mart’ında yeni açılan Mülkî 
Tıbbiye Mektebi’ne Teşrih Muallim Muavini olarak tayin olunmuş ve Maarif 
Nazırı Saffet Paşa ile Mülkî Tıbbiye’nin de Müdürü olan Salih Efendi’nin hu-
zurunda 70 talebeye ilk Anatomi dersini Türkçe olarak vermişti.

30 Aralık 1868 tarihinde Hristo, ilaveten Askeri Tıbbiye Mektebi’ne de 
Teşrih Muallim Muavini olmuştu. Bu dönemde Sol Kolağası rütbesi verilen 
Hristo’ya bu sırada Masse’nin Anatomi Atlasının Fransızcadan Türkçeye 
çevrilmesi işi havale edilmiştir. Hristo, bu işi 19 Ağustos 1872’de bitirip Os-
manlı Tıp Cemiyeti başkanına sunmuştu. Cemiyet, dört toplantıda tercü-
meyi incelemiş ve onaylamıştı. Basılması için Tıbbiye Nazırı Salih Efendi’ye 
göndermişti. Baskı 1874’te bitmişti. Maarif Nazırı Münir Bey, Atlasın basıl-
masından sonra, bir nüshayı Sultan Abdülaziz’e sunmuştu. Sultan, Hristo’yu 
bu çalışması karşılığında Beşinci Dereceden Mecidiye Nişanıyla ödüllendir-
mişti. Hristo ayrıca Mülkî Tıbbiye’de muallimliğe ve 1875’te Binbaşılığa terfi 
etmişti. Hristo’nun Sultan tarafından ödüllendirilmesi onun üst tabaka Türk 
toplumu tarafından tanınmasını sağlamıştı. Bu tarihten sonra Hristo, İstan-
bul’da önde gelen zevata özel hekimlik yapmaya da başlamıştı. 

Hiristo, Osmanlının son zamanlarındaki milliyetçilik akımından etkile-
nen Bulgarların milli uyanış sürecini gün gün takip etmiş, Rusya yandaşlığı 
yüzünden 1877-1879 yılları arasında Yemen’de sürgün hayatı yaşamıştı. Bu-
rada Medine kurdu diye bilinen hastalığın kökünü kazımayı başarmış, daha 
sonra döndüğü memleketi Bulgaristan’da Şarki Rumeli vilayetinde 1879-1885 
yılları arasında önemli idari görevlerde bulunmuştur. Hayatının bundan son-
raki kısmında ülkesinde sağlık alanında büyük hizmetlerde bulunmuştu.
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Miftâh-ı Teşrîh kitabını yazdığı yıllarda Hristo Stambolski

Hristo Stambolski
Hristo Stambolski, 1843 yılında Bulgaristan’ın Kazanlık kasabasında 

dünyaya gelmiş, ilk ve orta tahsilini doğduğu kasabada yapmıştır. Henüz ilk 
mektep talebesi iken Türk ve Fransız diline büyük ehemmiyet vermiştir. Bu 
sebeple 1858 yılında İstanbul’da Askeri Tıbbiye okuluna- Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne’nin evvela idadi yani lise ve sonra da yüksek kısmına yazılmaya mu-
vaffak olmuştu.

Hristo Stambolski, İstanbul’daki Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne’de 1858-
1868 yılları arasında eğitim görmüştü. Talebeliği sırasında hususi bir gayretle 
Arapçayı öğrenmiş, Fransızcasını ilerletmişti. 

Hristo, anatomi okurken kendisinde bu derse karşı büyük bir merak 
uyanmıştı. Teşrîh ve Ameliyatı Cerrahiye derslerini okutan Muallim Doktor 
Callia, Stambolski’de istidat görünce onu kendisine yardımcı olarak almıştı. 
Stambolski, imtihanlarda daima başarı göstermişti. Bunun neticesi olarak 
okul müdürü onu tahsili zamanında dört defa huzur imtihanına takdim 
etmişti. 1867 yılında henüz bir öğrenci iken Tıbbiye-i Şâhâne Müdürü Sa-
lih Efendi Stambolski’yi Maarif Nazırı Suphi Paşa’nın huzuruna çağırıp ona 
Anatominin Arapçasının Türkçeye tercümesini teklif etmişti.



“İşbu lügat-ı teşrîhiyede yalnız teşrîh ıstılahatının basit lûgatları muharrerdir. 
Zira lûgat-ı basitadan lûgat-ı mürekkebe terkib olunur. Mesela; ‘Sadği= Temporal’ 
ve ‘fekki=maxillaire’ kelimeleri ma’lum olduğu halde mürekkeb olan ‘sadgi-ı, fekki 
= Tempole-maxillaire’ kelimesi dahi ma’lum olunur.”

Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere bu 93 sayfalık lûgatta mevcut kelimeler 
anatominin birleşik kelimelerden meydana gelmiş pek çok yeni kelimesini de 
anlama imkanı sunulmaktadır.

Yazar kitabın arkasına ilave ettiği lügatin gerekliliğini ise şu şekilde ifade 
etmektedir:

“Istılahât-ı teşrîhiyenin kolaylıkla öğrenilip hıfzedilmesi ve yanlışsız telâffuz 
olunması emeliyle kamus ve Kazimirski ve kütüb-i lügat-ı tıbbiyeden alarak ıs-
tılâhât-ı teşrîhiyenin ekserîsi zeyl-i kitaba derc olunmuşdur.”

Yazarın künyesi: “Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Teşrîh Muallimi ve Mekteb-i 
Tıbbiye-i Mülkiye Teşrîh Muallimi ve Azâ-yı Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniyeden 
Doktor” şeklinde yazılmıştır.

Yayına hazırladığımız bu eserin Fihrist bölümünde transkripsiyonun ya-
nında Tıbbi Terimler Sözlüklerinden istifade ederek günümüz Türkçesine çe-
virme çalışmasını da tamamlamış olmamıza rağmen kendimizi bu yeterlilikte 
görmediğimiz için basımına dahil etmedik. 

Kitabın temininde yardımlarını esirgemeyen İ.B.B. Kütüphaneler ve Mü-
zeler Müdürü Ramazan Minder’e çalışmayı birlikte yürüttüğümüz Kütüpha-
ne ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında görevli Öğr. Gör. Resul KÖSE’ye 
teşekkürlerimi sunarım.

 Kevser TOPKAR
 Sağlık Bilimleri Üniversitesi
 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı



1932) “Miftâh-ı Teşrîh” kitabını yayına hazırlayıp siz değerli okuyucularımı-
zın istifadelerine sunuyoruz.

Kitabı tıpkı basıma hazırlarken “Mukaddime” kısmının transkribi ile içe-
risindeki konu başlıklarından oluşan 10 sayfalık “Fihrist” bölümünün trans-
kribini yaptık. 

Bu kitap, ülkemizde modern anatominin kurucularından Hristo Stam-
bolski’nin Joseph-Nicolas Masse’nin Atlas-ı Teşrîhîsi (Petit Atlas Complét 
d’Anatomie Descriptive du Corps Humain, 1843) isimli kitabın Miftâh-ı Teş-
rîh isimli çevirisi olup, Taksim Atatürk Kitaplığındaki Bel_Osm_K.05852 
demirbaş numarada kayıtlı nüshasının tıpkı basımıdır. 

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Anatomi Bilim Dalı hocalarından Hristo 
Stambolski tarafından yayınlanan Miftah-ı Teşrih adlı eser tıp fakültesi ders 
kitapları arasında ayrı bir öneme haizdir. O zamana kadar 1820 de basılan 
Şenizade’ nin “Miyarületibba” sındaki anatomik tablolar hariç resimli anatomi 
atlası mahiyetinde bir eser bulunmamaktaydı. (Bedi N. Şehşuvaroğlu, “Ana-
tomi Tarihçemiz ve Dr. Hristo Stambolski,” Tıp Fakültesi Mecmuası, S: 22, 1969, 
İstanbul, s.760.) Hristo Stambolski’nin “Teşrîh-i Miftâh” kitabı, Mekteb-i Tıb-
biye-i Şâhâne Matbaasında Rumî 1290, Miladî 1874 tarihinde 236 sayfalık 
tek cilt olarak basılmıştır. Yazar Fransızcadan Türkçeye tercüme ettiği kitabın 
takdim yazısında bu eserin seçilmesindeki gerekçesinden şöyle bahsetmekte-
dir:

“Paris Mekteb-i Tıbbiyesi muallimlerinden Mösyö [Joseph-Nicolas] Masse 
nâm müşerrihin te’lif-kerdesi olan Atlas-ı Teşrîhîsi [Petit Atlas Complét d’Ana-
tomie Descriptive du Corps Humain, 1843] zîrde tafsil olunacağı vechile fâidesi 
hacminden pek büyük bir eser olduğundan bunun lisân-ı Osmanîye tercemesine 
mübâderet eylemişimdir.”

Yazar kitabın tıp eğitimine sağladığı katkıdan bahsederken, tıp öğrencileri 
için kadavra üzerinde çalışmanın her zaman mümkün olamadığını, kadavra 
incelemelerinde ön hazırlık olarak Teşrîh-i Miftâh kitabındaki resimlerden 
istifade edilebileceğini ifade etmektedir. 

Eserin sonuna ilave edilen 93 sayfalık sözlük (Lûgat-ı Teşrîh) anatomiyi 
öğrenme ve anlamada önemli bir fonksiyona sahiptir. Sözlük, Fransızca ve 
Türkçe olarak hazırlanmıştır. Türkçe kısmında anlaşılamayacağı düşünülen 
kelimelerin anlamları okuma kolaylığı sağlamak için bazen harekeleriyle ya-
zılmıştır. Lûgatın başlangıç sayfasında bu kısa sözlük için önemli bir not dü-
şülmüştür.



  ÖNSÖZ  
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baş-

kanlığı olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan her türlü ya-
zılı ve online kaynağı temin hususunda gayret sarf ederken günümüz sağlık 
eğitiminin köklerindeki bilgi birikimlerimizi de bu güne taşıma gayreti için-
deyiz. Bu çalışma tarihimizi günümüze taşıma kapsamında olup, geçmişteki 
birikimlerimize araştırmacılar için daha kolay erişim imkânı sağlama maksa-
dına yöneliktir.

Ülkemizde modern anlamda tıp eğitiminin 14 Mart 1827’de Şehzadeba-
şı’nda Sultan II. Mahmut tarafından açılmış olan “Tıbhâne-i Amire” ile baş-
ladığı kabul edilmektedir. Tıp eğitiminde kullanılan ders kitaplarının basımı 
için tıp fakültesi bünyesinde 1846’da “Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Matbaası” 
kurulmuştur. Bu matbaada basılan eserlerin hemen tamamı günümüze ka-
dar ulaşmış olup o dönemde yapılan tıp eğitimine dair, tıp tarihçilerine ve 
bu hususta araştırma yapmak isteyen diğer ilgililere gerekli bilgileri ihtiva 
etmektedir. Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaasında basılan ve günümüzde 
farklı kütüphanelerde mevcut olan 256 adet tıp kitabının mevcut olduğu tes-
pit edilmiştir. 104 adedi çeviri olan bu kitaplar tıp eğitiminde kullanılmıştır. 
Ayrıca İstanbul Matbaası, Kader Matbaası vb. farklı matbaalarda da basılmış 
olan tıp ve sağlık alanında kitaplar, süreli yayınlar, risaleler mevcuttur.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baş-
kanlığı olarak tarihimizin mirası olan bu yayınları Nadir Eserler Kütüphane-
mize kazandırmak gayreti içindeyiz. Üniversitemize eğitim için tahsis edilen 
tarihi Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Külliyesi dahilinde bulunan hamam yapısı 
Tıp Eğitim Tarihi Müzesi olarak dizayn edilmekte olup, Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne Matbaasında basılı eserlerin bu müzede sergilenmesi planlanmaktadır.

Üniversite kütüphanemiz, söz konusu eserlerin tıpkı basımlarını yaparak 
ülkemizde sağlık eğitimi yapan tüm üniversite kütüphanelerine de kazan-
dırmak üzere çalışmalar yapmaktadır. Gerek transkripsiyonu gerekse tıpkı 
basımı yapılmış 10 adet eseri bu kapsamda yayına hazırlayarak basmış ve 
dağıtmış bulunmaktayız. Üniversitemizin kuruluşunun (6 Kasım 1903) yıl-
dönümü olan 6 Kasım kutlamaları kapsamında Hristo Stambolski’nin (1843-





geleneksel tıbbın verilerinden yola çıkarak klinik ve deneysel ölçekte araştırıl-
ması gerektiği düşüncesiyle bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir. Hiç şüphe 
yok ki bilimsel araştırma ve bilimsel yayın yapma gerekliliği üniversitelerin 
birincil vazifelerinden biridir. Burada bilim adamlarımıza ve araştırmacıları-
mıza gerçekten de büyük görevler düşmekte, hem kadim geçmişimizden bu-
güne tevarüs eden eserlerin gün yüzüne çıkarılması hem de bugünün bilgisinin 
işlenmesi ve tıp sahasına kazandırılması noktasında kendilerine mukaddes bir 
yük ve taşınması onur verecek bir misyon düşmektedir.

Bu vesileyle kitabın hazırlanmasında ve üniversitemiz yayın envanterine 
kazandırılmasında emeği geçen Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baş-
kanımız Sayın Kevser TOPKAR’a ve Üniversitemiz Öğretim Görevlisi Sayın 
Resul KÖSE’ye teşekkür eder, eserin bilim dünyasına faydalı olmasını temenni 
ederim..

 Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü



  TAKDİM  
İmparatorluğun son yüzyılında, Sultan Abdülhamid Han’ın himayelerin-

de, tıp eğitimi vermek üzere kurulan, modernleşme dönemi Osmanlı eğitim 
sisteminin fenni ilimler sahasında faaliyet gösteren gözde kurumlarından 
“Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne” büyük İslam-Osmanlı mirasının en nadide kuru-
luşlarından biri olarak bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesi çatısı altında ruh ve 
hayat bulmakta, “geçmiş ile geleceğe” köprü olmak misyonuna yakışır vaziyette 
yurt içindeki ve yurt dışındaki külliyelerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

Böylesine köklü ve güçlü bir mirasın üzerine kurulan üniversitemiz bir 
yandan afiliye olduğumuz eğitim ve araştırma hastaneleriyle insan ve toplum 
sağlığına katkıda bulunmakta, bünyesinde bulunan çok sayıda fakülte, meslek 
yüksek okulu ve uygulama-araştırma merkezleriyle ülkemizin ve insanlığın 
ihtiyaç duyduğu bilimsel bilginin üretilmesi ve tıbbi anlamda teknolojik ürün 
geliştirmeye yönelik çalışmaları çağdaş koşullarda sürdürmektedir.

Üniversitemiz, özellikle “Tıp Tarihi” ve “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp” 
alanındaki araştırmalarıyla geçmişimizden tevarüs ettiğimiz tıbbî ve tarihi 
birikimi bilimsel anlamda tıp dünyasına kazandırmak için çeşitli faaliyetler 
yürütmektedir. Bu anlamda ilim ve medeniyet tarihimizin en önemli saha-
larından birini teşkil eden tıbbi ilimler alanında kilometre taşı sayılabilecek 
ve döneminde tıp eğitiminin ve tıbbi ilimlerin gelişimine katkı sağlamış bazı 
seçkin eserleri günümüz araştırmacılarının istifadesine sunmak niyetiyle bir 
dizi çalışma yürütmekteyiz.

Ülkemizde modern anatominin kurucularından birisi olan Hristo Stam-
bolski’nin, Joseph-Nicolas Masse’den çevirdiği, Atlas-ı Teşrîhîsi [Petit Atlas 
Complét d’Anatomie Descriptive du Corps Humain-1843], isimli kitabın Miftâh-ı 
Teşrîh (Rumi 1290, Miladi 1874) ismiyle Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne matbaa-
sında basılan çevirisinin tıpkıbasımının günümüz bilim çevrelerinin istifadesi-
ne sunulması da bu çalışmalardan biridir.

Üniversitemiz kuruluş misyonuna uygun olarak sadece kadim ve gelenek-
sel tıp eserlerinin günümüz araştırmacılarının istifadesine sunulmasını yeterli 
görmemekte, hastalık bulgularının ve tıbbi tedavi yöntemlerinin modern ve 
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