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Etiler gibi eski milletierin tababetleri bırafeler ve sibirlerle 
karışıktır. Dinde tesiri olan il!blar insanlara da müesşirdir. Bun
ların bir kısİnı · fenahklara ve hastalıklara ve bir kısmı'da ~u 
afetleri kurtarmıya saidir. Bu ip~idai din tel!kkileri zamanında, 
muhakkak ki diğer eski milletler gibi sibir ve bırafele'r ve duala~ 
tedavilerP-e büyük rol oynadıkları gibi balkın kullandığı bir çok 
nebati ve menşei hayvanı il!çların da olması pek tabÜdir. 

Hititlerin yazıları henüz okunamadığından mevcut tabietierde 
tıbbi cibetlere temas eder no k ta! arın olup olmadığı kestirilememek-

. tedir. Hititlerin muasır milletlerde olduğu gibi bir halk tababeti 
olması ihtimali fazladır. Niteki_m kara ciğer falının Hititlerde 
mevcut olduğunu görüyoruz. Bu Surnerierde de vardır. Belki ora
dan Anadoluya gelmiştir. Bu te~his ve inzar tayini usulünün 
Mla. Anadoluda halk arasıoda yaşamakta olması şayanı dikkattir. 
Taribi menşeleri aranacak olursa . Anadolunun en eski Türk seka
nesinden olan Etilerden bu gün.kü torunlarına miras kalına pek 
çok batıralar vardır. Ve bala. aramızda yaşamaktadır. Mesela.· 
Anadoloda ve hatta lstanbulda ay dede tabirini herkes tanır ki 
bunun kökü en eski asırlara kadar uzanmaktadır. Halen bu hu
susta bilgilerimiz noksan olmakla beraber Etilerden birçok batıra.· 
ve bilgiler bizde de bu gün vardır. 

islam tıbbında Farmakologi ve saydilani nebatlar 

Dr. Med. M. F. Nafiz 

Islam tıbbının göze çarpan mübim varlıklarından diyetetik ve 
tedavi sahaları hakikatan başlı başına yaratıcı mahsuller-le dolu
dur. İşte . ben burada onu anlatmak ve Malagalı meşhur lbni 
Baytarın büyük edviye milfredatı kitabından söz açmak istiyorum. 

Bu varlıkları anlamayı kolaylaştırır düşüncasile bir girişme, 
ve Ispanya Arabiarıodaki edviye ve. saydilani otlir ü'stünde çali~ 
şanların 'kısaca yaşayış ve kitabiarını yazdıktan sonra lbni Bay
tardan ,genişce söz açmak ve Adasoğanı üstüne olan değerli 

sözleribi aynen Arabcasmdan Türkçeye çevirmek istiyorum. 
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Farmakologi ~ Saydilani nebatlar ~ Botanik 

Farmakologi, saydilani nebatlar, botanik sahasında Eodüliis · 
Arabları arayıcı, yaratıcı, öğretici olarak temeyyiiz ederler. Do
gudaki Arablar nasıl ilk bakiki eczacılığı kurmuşlarsa, Endiiliis!. 
dekiler de Avrupada aynı işi yaptılar . Eczacılar bu sanatda çalış
mak için imtihan geçirmeğe mecburdu. 1Ill..çları ııebatt, kimyev~ 
unsurlardan hazırlardı. Evet ilk defa suyu ve tıbbi mustahzaratı 
taktir ettiler. 

Dioscorides in Yunanca yazılı eseri, yeni usuldeki nebata~ 

ve-·.saydilaİıi nebatların araştırılmasında iş klavuzu oldu. Hicretin 
337: tarihinde halife Abdurrahman III, Rum Kayse~i Kostantİn · 
VII' (909 - 911) den resimli Dioscorides kitabını aldı . Daha sonra 
kayser, Dioscorides kitabını Yunancasıodan Latinceye çevirme~ 
için Nicolas adında münzevi bir rabibi alim sıfatile Ab!iurrah
mana yolladı. Ispanyada Yunanca bil~n hiç kimse yoktu. L:t.kin 
Latince bilen pek çok vardı. Böylelikle Dioscorides in eseri La
tincesinden Arabcaya çevrilebilecekti [1] eserin latincesi : 

Endiilüş Aralılarında nebatlar, saydilani nebatlar ilmi fevka~Me 
tarakkiJe· mazhar oldu. Nebatların fizyologisi meselll.. cinsi ayrı
lıkları, ııusgun cevelanı, coğrafyai, iklimiere göre degişiltlikleri 

üstline çalıştılar. Bu işte büyiik hizmet yaptılar. Afrika, Asya·, 
Avrupaya, bu üç toprak listünde saydilani nebatların araştırıl

ması maksadile gezintilerden geri durmadılar. Bazen onlara hü
nerli res.samlar da arkadaşlık ederek, otların, çiçeklerin şekillerini 
çizdiler ki bu gii~ bile değerlidir.. Kadiks sultanının hassa tabibi 
Muhammed Ibn Ali İbn Farac takriben ı's üncü miladi asırda 
«Nebatat bahçesi - Botanische garten» açtı ki tarihte hemen ilk 
defa olarak görüyoruz. [2] 

(1] Uioscorides, Pedan. De medicinali materia libri st.x, loa. ~uellio in
terpr. Ed. II Lugd. Arnolletus. 1552. Yüzlerce ot, çiçek resimlerile 16 + 790 
sahife. · 

(2) Türkiyede" çiçeklerle uğraşmak merakı eski ve 1rue devri diye parlak 
bir ilk bahan dahi vardır. Tıbbi nebatat bahçesinin elimizde kurulup kurul
madığı sorgusuna, sarunm doğru karşılık verilemez. XVlll ci asırda lstanbulda 
hekimbaşı Behçet Mustafa, hekim Ataullah Mehmed Tarakcı oğlunun nebat~t 

bahçeleri olduğunu · biliyoruz. Birincisi hakkında cStem, nin c Tababet, Türki
yede batıl itikatlar ve cinsi yaşayış, atlı kitabında, Şanizadenin bahşçesi için de 
hususi kütüphanemizde bulunan şimdilik dünyada biricik nüsha el.yazısı 
c Müfredatı edviye., sinde sık sık yazmasından anlıyoruz. Hekimbaşı Salih efen
dinin de AnadoluhiSarındaki nebatat bahçesi meşhurdur. 
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II .. 

İbn Dscholdschol ~ ,:.,_ı 

Ebu daud soleiman I. Hasan I. Dscholdschol 
Ispanya Arab tabalıeti tarihinde muharrir, ilmi edviye, ne

hatlar aleminde hüyük hizQJet ifa eyliyen ilk hekimdir. Pek 
gençliğinde, Dioscorides in eserini U.tinceye çevirmek için !span
yaya gelen· Yunanlı rahip Nicolas ile tanışti. 

Müeyyet Hişamın (976- 1013) hassa tabibi oldu. lbni Baytar 
ın kitabıoda « ~ ıı adıoı çok görüyoruz. Ispanyada, Merakişde, 
Şimali Afrika kıyılarında saydilani nebatların taharri ve tetebbuu 
maksadile seyahatler yaptı. Nebatlar üstüne olan ta.~sifatı pek 
mükemmel ve doğru idi. İbn Baytarda yazıldığı gibi « Bardi, · 
Papyrus ü yazdı (kağıt demek olau papier ile papirus . sözü ara
sındaki büyük benzeyiş ortadadır.) 

Papirüs suda biter, uzun yaprakları var ki hurma yaprağına 
benzer. Sakı ak yeşilcedir. Bir çok gılafı vardır. Bundan beyaz 
bir kağıt olur ki Mısırda buna ·Qurtbas derler. [3] 

J::-~ ,j_l bir çok eser yazdı. lik eseri Dioscorides in deva ad
larıııı şerh ve tefsir üstüne Kurtubada 982 de yazılmışt~. Bu eserin 
muhteviyatı uınumiyetle nebati idi. Dioscoridesde yalmz adları 

yazılı olanlar üstüne, mesela cıvanın zencefreden ayrılma ve 
istibzarını anlatan diğer eseri mübimdir. Discorides in kitabında 
bulunınıyan devalar üstline olan kitabı da anılmalıdır. Bazı tabib
lerin yanlış nazariyeleri üstüne de bir eseri vardır. 

Müeyyet billah zernanında · yaşıyan bazı hekim ve filozofların 

hayatları üstüne olan eseri, Arab Tıb taribinin ilk mesaisi ola
caktır. (Arab tababet tarihi yazanlardan ilerde babsedeceğim.) 

III 

İbn Wafid 

Abd el Mu tarrif abd el Rabman I . . Muhammed I. abd el karim 
İ. Yahya I. Al Wafid al Lachami al andalusi. 

Umumiyetle Ibni Vefit diye çağırılır. Orta çağda Abbengueftit 
diye bozulmuş bir sözle söyleoirdi. 997 yılı birinci kll.nunda. doğ-

. [3) Bardi Anadoludaki sulu bataklıklarda bulunur, Adına berdi derler. 
Kağıt yapıldığını bilmiyorum. Yalnız üzüm salkımlannı heverık yapmak için 
bağ gibi ısıatılmış saklarını örerek kullanırlar. Yük sernerierini de berdi ile 
doldururlar. 
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du. Yüksek bir ail~ye mensuptu. Eski Arab farmakoloğlarından
dır. Devalada uğraşmış, büyük hizmet yapmıştır. 

ispanyadaki bu devrio haşmetli Islam hükümetlerinden Toledo
sultanı Ala.mun yahia I. Dalnun (1065 - 1077) un uzun müddet 
veziri oldu. Kurtubada pek meşhur bir tabib oldu, Toledo hasta
nesinde çalışdı. Dioscorides ve Galen · C:ılinos un edviye müfre
datını uzun okumasile yalnız iyice anlamakla kalmadı, onları doğru 
bir şekle koyan büyük bir kita.b yazdı. Kitab al adiwia al muf
redei basit devalardan ve diğer eseri ~M:ınduction ad artem me
dicam» ispençiyaridek i ilmi, ~meli tıb üstünedir. Hamarular, mer
hemler üstüne küçük eserleri, türlü sayrılıklar için reçete kitab
Iarı yazdı. 460! 1068 de öldü. ot ~1 .;,ı ..J:I kısıin n 49, Wüsten· 
feld: 141, Leclerc 1.545. El ed viyei müfrede : eskoryal 188. 
Gotha 72, bu son eser Latinceye de tercüme edildi. Cboulant 
(kitablar ilmi sahife 370. Dozy ila.ve XXIII cilt I, saıiife 485 
el tezkere At fadkira hamamlar üstüne olan eseri Venedikte 
1553 de Latince basıldı. 

IV 

EI gafiki ~l.lı 

Ebu Cağfer Ahmed bin Mehmed Ibn Seyyidül Gafiki. Aslı 
Kurtuba civarındaki Gafikidendir. Nebatlar tavsifindeki mükem
mel yazılarile İspanya etibbasının en hat.ırı sayıla.nıdır. Bilhassa 
lbni Baytar onu çok takdir eder. Nebatat tetebbuu için şimali 
Afrikaya. seyyabat etti. Berberistan nebatları üstline nazarı dik~ 

kate çekti. Birçok nebatın ve müfret devaların lllyıkile tanınm_a
larını yazdı. Her tavsifde Arabca, Latince, berberice adları ya
zardı. Hususile başkaları tarafındı~ın henüz yazılmamış nebatları 
tarif eyledi ve nebatlarına yardım edecekti. 

Büyük eseri Kitab al adwija al mufreda dır. Bu aser o za
manlar farmakologi muhtırası idi. Anber ve amonyak üstüne 
tafsilat verir, Kasni at'a'Iab. Endülüsde yetişen afrodiziyak nebat 
için malumat verir. 1165 de öldü. Mehazlar : 

Usaibia n 52. Wüst. 176, Leclerc n 79. al ad:wija al mufera 
gotha 1998. Febris et Fumor. Bodl. I 632 

Fi df'al madarr al kulliye lilbedan - al insaniye •-::ls::J!J_aiı~.) j 

ı)Li'Yiı:,~ brockelmann. Geschichte der arabischen Leteraten I. 
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V 

İbn el Rumiya 

· Ebul'Abdas ah. b. M. b. Mafrag bi arrumiye al uebati 
J\:lı.,s_,)ıı.J-.1 c_.r'-- .J. J..Z- .J. .u-ı '-'"~ı_,,ı Yani nenatata~iini, 12inci 
asır sonunda Seviliada doğdu. Bütiin bayatı saydilani_ nebatların 
ve buniar üstüne ·ilmi tebliğler , yüzlerce ke~iflerle ye~i nebatlar 
tavsif etmeğe basretti. Afrikaya, Asyaya uzun seyahatler yaptı. 
1216 senesinde şarka yaptığı bir seyahatte İskanderiyede meşhur 
Salahaddin Eyyubinin kardeşile görüştü. ·Mıs ır sultanı olan bu zat 
Elnebatinin Kahireye gelmesini istedi. Zengin bediyeler sundu. 
Kendi hizmetinde kalmasını, büyük maaş bağlıY,acağını söy~edi. 

Büyük alim ise, nebatlar toplamak maksadile seyahat ettiğini, 
hacca gideceğini ileri sürdü. Ancak blr müddet Kahirede kaldı. 
Sultanın zatine mahsus hazırlanmakta olan tiryaka konruması 
lazım nebatları topladı, macunu hazırladı. Hicaza gitti. Hactan 
sonra Filistin, Suriye, Irak ve cenubi lrana kadar geniŞ bir sahada 
dolaştı. Buralarda yeni nebatlar buldu ki bunlar İspanyada yetiş
miyordu. Seviliada döndü, maruf eserlerini yazdı. Ilk eseri llm al 

neb.at .:..~ı(" ve Bucb der reise = Kitab al Ralıla dır. 

·c Sonu nr) 

/ 

Eski Viyana tıp talimi ve onun Adli Sultan Mahmud 
zamanında lstanbula Yayılması· [11 

Prof. Dr. phil. ~ari Süssheim 
M ünehen Üniversitesi Doğu dilleri · Profesörü 

Avusturya tabalıetinin TUrkiyede maruf olması Baron Anton 
von Störk (almanca iml!sı : von Stoerck) ün adına bağlıdır. 

Ariton Störk 21 şubat 1731 de şimdiki Vürtembergde k!in 
Sulgau kasabsında doğdu. Sulgau o zamanda Vürtemberg dukalığı 

[ll Aşağıdaki araştırmalara yardım için şükran borcum Münih ve Berlin 


