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Anadoluda Eti· tababeti hakkında 
Dr. A. Süheyl Ünver 

Anadolunun eski Türk sakinlerinden Etiler medeni bir millettir. 
Bunun hakkında Merhum Dr. Reşid Galibin arkadaşlarile 
beraber, Hikmet Turhan Dağlı oğlunun ve sair müelliflerin mühim 
ve istifadeli makalelerine musadif qldum. Ayrıca bu millet 
hakkında bizde ·ve Avrupada çok esa~lı tetkikler neşredilmiştir. 

Tababetlerine ait diğer Me
zopotamya kıtasında olduğu 

gibi vesikalar pek çok de
ğilgir. Tetkik ettiğim 

eserlerde tababetlerine ait 
~ir fasıl görmedim. Yalnız 
dini cihetleri tetkik olunduk
ça şu sekilde bazı tafsilata te
sad.üf ediliyor. Ta babeti 
alakadar edebilecekle~i burada 
ayırıyorum. 

Hititler Sum.erlerden bir 
çok ,cihetlerden müstefit ol-

1 muşlardır. tıa.hları ekseri mu
kaddes hayvanlar üzerinde 
görülür. IlAheler tabiatı tem
sil ederler. Dini ayınler ilk
bahardadır. Zira bu mevsimde 
gök ve yer kuvvetleri birbi
rile birleşerek, bundan ba
har doğar. Teşup gök ila.hı 

ve erkektir. Namına mabet-
. leri vardır. Eski Türklerde 
güneş kadın, ay erkektir, 
Çocuklarımız bala. ay dede 
derler. . 

lla.hlardan biri de neş-Zinciriide bulunan göl\ ilahı Teşup 
Berlin müzesindedir 

vünüma ila.hıdır. Bu büyük 
adaleli (Konya Ereylisinde bulunmuş), kuvvetli bir adamdır. Bir 
elinde mabut sembolü olan bir asa, diğer elinde bir bilazikle bir 
başak var, belinden üzüm salkımları sarkar. 
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ttikatları kısmen Surneriere beıızer, ilithlar pek çoktur. 
Hitit Asurlar arasında garph demektir. Etiler Anadoluya Hata 

derler. · · ' 
Yazıları henüz okunamamıştır. Okunursa çok şey bulunacaktır. 
tlA.he Sandu topuzunu sag- koluna asmış büyük mı:zrag-ıle dağ 

Konya Ereğlisinde İvrizde · bulunan Etilerin neşvünema iHihı . 

üstünde oturan kocaman yılanı diirtmeg-e başla,mış. Bu yılanı 

öldürmekle Eti ülkelerinin koruyucusu olmuştur. Biitün bu il§.hların 
tababetle de · alakaları olması muhtemeldir. 

Hititler milattan 1200 sene evvel gayet güzel bira yapmasım 
biliyorlar. Bunları saklamak için ~iipleri vardır. · 

Dini merasirnde evvela teuıizlenıue werasimi var. Eller yıkanır, 
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buhur . yakılır. diziere havlu konur. Nezir sofra da beyaz bir bezle 
-örtülüdür. 

Sihir ve kehanet : Hititler kuşların uçmasından ve mağdurlarm 
kara ciğeri_nden tefeül ederler. Boğazköyde de mahrutiyüşşekil 
·yazılarla kilden koyun kara ciğerleri bulunmuştur. Üzerinde 
tefeüle yarar ve kara ciğer aksamında ne g·ibi gayrı tabiilikler 
·olduğunu bildirir alametler .var. 

. Doğum bir nevi iskemle üzerinde oluyor. Doğum sandalyele
'I'ine benzer. Doğum esnasında bu sandalya kadını yaralarsa ve 
vaziyatini bozarsa başka birisile değiştirilmesi mülabaza olunu
yor. , KadJn dini akidelere göre temiz değildir. Papanikri bize 
temiz~enmelerinin usulünü söyler. 

İstanbul müzesinde mevcut İlluyankaş denilen yılan 
ve onu' öldüren ilıihe 

Büyük yıİan efsanesi mühimdir. Bu esatiri bil_{aye bir taşta 
mahkftktür. Büyük ilah büyiik yılana karşı barb ediyor. Ilah bu
na galebe çalmak istiyor. !lah lnara bir bayram hazırlıyarak fı
çılar dolusu muhtelif içkiler hazırlanıyor. Süsleniyor. lll~yankaşı 

deliğinden çıkararak yemek ve içmeğe davet ediyor. Yılan çocuk
larile geliyor. Yi yiyor ve içiyorlar, fıçıları bitiriyorlar. Susuzluk
ları gidiyor, deliklerine giremiyorlar. Bu u dan istifade olunarak 
yılan bir iple bağlanıyor, büyük ilahe ve diğer i lll.hlar onu mah
vediyorlar. Etilerde kuvvetli insan tipleri pek çoktur. Buna 
benzer efsanevi hikayeler az değildir. Diğer milhim bir efsanede 
habe;rci arıoın kullanılması mühimdir. Bu bayvan ilk babarda 
faaliyete geçiyor. Uyuyan ve hikayenin kabramanı olan ilAhı 

uyandırmak içiıı ·onun iğnesinden istifade edilmiştir. 
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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. 


