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Behring 

4 Birincikânun 1890 tarihinde € Deutsche 
Medizinische Wochenschrift > mecmuasının 
49 uncu sayısında Emil v. Behering, « Hayvan-
larda difteri muafiyeti ve tetanos muafiyeti 
hakkında bir makale ne˛retmi˛ti. Bu makalenin 
inti˛arı birçok intanlı hastalıklar ve bilhassa dif-
teri sahasında inkilâplar yapan bir dönüm nok-
tasının ba˛ langıcı idi. 4 Birincikânun 1890, se-
rum tedavisinin tesisi günüdür. Bunun içindir k; 
bu günün 50 inci yıl dönümünü tesid hususun-
da, bu sene aynı gün, Marburg üniversitesi ta-
rafından büyük ilmî merasim yapılmı˛tır. Bı 
merasimden sonra, Birincikânun 5. inci ve 6. ınc 
günleri toplanan ve Almanyadan ve yabanc* 
memleketlerden gelen âlimlerin i˛tirak ettikler 
ilmî bir kongre akdedilmi˛tir. 

Marburg ˛ehri, 4 Birincikânunda büyük fahrî hem˛erisi namına bir âbide 
dikmi˛tir. Aynı günde Marburg'ta b i r d e immuno-biyolojik tetkik enstitüsü 
tesis edilmi˛tir." 

Birincikânun ba˛ langıcında serum tedavisinin 50 inci yıl dönümü münase-
betile birçok memleketlerin tıb gazetelerinde ilmî makaleler inti˛ar etmi˛, birkaç 
mecmua da bu münasebetle fevkalâde nüshalar hazırlamı˛, ayrıca birkaç kitap de 
çıkarılmı˛tır. Meselâ Prof. H. Zeiss ve Prof. R. Bieling'in <: Behring, Gestal 
und W e r k » ( Verlag Bruno Schultz, Berlin - G r u n e w a l d ) adlı eseri bunlardan 
biridir. Bu eser tabip ve kâ˛if Behring'in faaliyetlerini izah etmektedir. Bt 
eserde Behring'in metrukâtı arasında çıkan ve büyük doktorlar ve kâ˛ifler 
tarafından kedisine yazı lmı˛ olan mektuplar ve Behring'in kaleme aldıı klâsik 
ne˛riyat bahis mevzuu edilmektedir. Bu eser daha ziyade doktorlar için hazır-
lanmı˛ ilmî bir biyografidir. Bu sayımızda bu eserden b r refeıat dercediyoruz 

Çıkan eserlerden ikincisi Dr. H. Unger tarafından < Unvergaengliche^ 
Erbe - Das Lebenswerk Emil v. Behr ing» (Stal l ing Varlag, O l d e n b u r g ) ismile 
kaleme alınmı˛ olup kâ˛ifin hayatını kolay anla˛ılır bir tarzda izah eden ve 
gayet cazip bir ˛eki lde yazı lmı˛ popüler bir eserdir. 

Üçüncüsü de «Grundlagen der spezifischen Therapie und Prophylaxy 
bakterieller ›nfektionskrankheiten ;•> ( Verlag Bruno Schultz, Berlin - Grünevvald ) 
adlı ve Prof. Schmidt ' in (Marburg) ne˛rettii ihatalı bir eserdir. Tamamile ilmi 
mahiyette olan bu eser, bütün sero - bakteriologi sahasına ˛amil ve bütün dün-
yada inti˛ar etmi˛ eserleri de g ö z önünde tutarak 1940 yılına kadar yapılmı˛ 
olan tetkiklerin neticelerini incelemektedir. 



D › R î M 7 i 

Dünyanın bütün medenî milletleri tarafından takdir ve ihtirama mazhar 

olmu˛ bulunan Emil v. Behring 'e, Tûrkiyede de, 28 fiubat 1896 da Cemiyeti 

Tıbbiyei fiahane fahrî azah ına seçilmek suretile daha o zaman takdir izhar 

edilmi˛tir. Behring-, yaptı ı büyük seyahatlerden birinde Istanbulu da ziyaret 

etmi˛ ve her zaman bu güzel ve misafirperver ˛ehirdeki ikametinden huhusi 

bir zevkle bahsetmi˛ t ir . 

Bu sayımızda Emil v. Behring'e ait kısa bir biyografiden ba˛ka, Behring'i 

iyi tanıyan emekli amiral Dr. Ömer Fuat Keskin'in hatıralarını da büyük bir 

memnuniyetle dercediyoruz. Makale bu tanınmı˛ Türk doktorunun Marburg ' ta 

E. v. BehringTe olan mü˛terek mesaisinden bahsetmek suretile tarihî bir k ıy-

met arzetmektedir. 

Y a z ı H e y e t i 

Behring ve eseri 
Prof. H. Zeiss ve Prof. R. Bielirg'in "Behring: Ge˛talt und 
Werk„ (Schultz - Verlag, Berlin 1940) adlı eseri hakkında referat. 

I 3 u g ü n ilim sahasında yeni bir devir açmı˛ olan seroloji ve immuno-

*•** lojinin pratikte tatbik edili˛inin 50 inci yıl dönümüdür . Bu hâdise heı 

˛eyden evel Emil v. Behring ile ba l ıdır . Difteri serumile çocukların kurtarıl-

ması, a˛ılarla hastalıklardan korunma, tetanos serumile tetanosun önüne geçmek 

v. s. gibi daha birçok ˛eylerle onun 

deerli muvaffakiyetlerini bu güne 

kadar hepimiz takdir etmi˛ bulunu-

yoruz. Üzerinden yarım asırlık bir 

zaman geçtikten sonra bugün biz, 

yoktan fikir ve i˛ yaratmı˛ ve bü-

tün bir ˛üpheler dünyasına, ve kendi 

kalbinin tenkitlerine kar˛ı muzaffer 

çıkmı˛ olan bu adamın kim oldu-

unu örenmek isteriz. O acaba 

kendisine memleketler ve uzak 

mıntakalarda seyahat etmek ve bu 

suretle görü˛ünü geni˛ letebilmek 

imkânını veren, muntazam ve sı-

kıntısız bir hayat sürerek, meseleleri uzun zaman rahatça tetebbu etmek, dü-

˛ünebilmek fırsatını bah˛eden servet ve ˛öhret sahibi zengin bir ailenin çocu-

u mu idi ? 

Hayır, bu büyük adamın hayatı böyle ba˛ lamı˛ de i ldir . Babası, fazla kazan-

cı olmıyan bir muallimdi. Behring'in sayısı 12 yi bulan karde˛ leri de yeti˛tiril-
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Marburg'da Behringwerke enstitüsünün 
modern binası 


