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Türk dili ile yazılmış bitikierin ·eskilerindendir. Kitabın doğu __ 
kitab evlerinin çoğunda' bulunması, bir zamanlar bu eserin tıbbı.~. 
temeli kftablar arasında olduğunu anl;ı.tır. Dili ç'ok açıktır. · 
Anadolunun Kastamonu, Ankara, aydın, Antalya, ~ursa gibi 
yerlerinden çiçek, ot adlarını yazması, Şerif Oğlu nuiı buraları 
ge~ip< dolaştİğı duygusunu verir. Ne zaman yaşadığı, yazık ki 
belli değildir. Bursalı Tahir bey, Osmanlı müelliflerini cilt, 3 
sahife 204 ünde 1037 de yarligarı yazıp bitirdiğini gösteriyorsa 
da, yazı dili, daha eski olmasını düşündürür. 

· Yavuz Oğlu Kanunf Süleyman ın tıb İnedresesi, vakfiyesi, çok 
işimize yarayacağı için olduğu gibi yazıyorum: 

« •••• ilmi tıb için bina olunan medresei tıbbiyede fazilet ve 
kiyaset ve kuvvei Hadis ve ihs.as ile maruf ve basiretü zeka ve 
selft.meti havas ile mevsuf dekayiki ilmi mizana arif ve külliyat 
ve cüz'iyatı ilmi ebdane vakıf eflatunu zaman ve aristoyu avan 
etibbayı !si dem II!anendi mümtaz ve hükemayi sabıkada «mucez» 
ve . «yadigar» olan'' k avaidi tahsÜ babında ikdam ve <ı:mühimn'ıat'ı 
şifa» da müntehab:ı> ve sedid olan zevabıtı «teshil:ı> emrinde · 
ilıtimam edip derslerine müdaviın ve sair malzernde mülazİm 

olıcak· vazifei yevmiyesi 20 akçe ola» 
Bu sözler arasında geçen Mucezi 677 yahut 687 yılında ölen 

u-+Jt.J.~ J_,-'.tı .5-)ill iJ.ı .J . ..,.~;; .f_..ı.lf')k. in eseri olup 4 makale 
üstüne tertib olunmuş~ur.· Bir çok şerhleri vardır. Cemaleddin 
Aksarai şerlıi ~_,llj>- . «Hallalmucez» pek tanınmıştır. Mucez 
Türkçeye Muslihiddin Biıı Şa.ban yani Sururi elile çekilmiştir. 

Sururi 869 da ölmüştür. Ahmed bin 'Kemal tarafından Süleyman 
paşa adına, mucez şerbi .:Tesis - al sıhha» tercüme edilmiş.tir . 

. 567 S- 8. C 2 0_,:.t11_, ~Cıi..sL!.f 0_rl;.1lo....A!.f' istanbul tabı. 
Mucez, Kalkütede 1288 de basılmıştır. ,Zenker" in şark 

kütübhanesi; Fohnnan ın !ran tıbbının tarihi menbalarına bakınız. 
Şifa, Hacı paşanın «Şifaül eıkam ve devaal alam:o adlı büyük 

· eser,idir, Arabcadır. Kendi el yazısile takımı Topkapı saray 
· ·kütübhanesindedir. Tahir, O. M. C. 3. S. 212. · 

T T. T. A. 4 
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Miintehib, Hacı paşanın, eseri tiirkçedir. . 
Teshil » » » ,. . Eski etibda ezber öğre-

nirdi: Muhiddini M~hi tarafından nazmed;ilmiştir. Ankara Maa~if · 
Kiitiibhasinde Arnasya Dariişşifa tabibi Sabuncu oğlu Şerefettin 
yazısile bir nüsha vardır. Kitab önce Veled Çelebiye ai~ti. 

Mucezden sonra «Yadigar» sözünün yazılmıısı, Şerif oğlu 

kitabının Hacı Paşadan önce olduğuna delll.lı edi_yor diye .kabul 
edeceğiz. 

. . Şerif oğlu yaşayışı hakkında araştırmalarımız henüz bitmedi
ğinden şimdilik bu kadarcıkla bırakıyorum. Onun tabibiere 
mahsus tavsiyelerini yazacağız : 

Tabibler vasiyetlerinde dir: 
«Tabib kim hasta kıtına [1] gele, anden sonra kim diyanet 

ve emanet ı,tartlarına ve insaniyat şartı şafakatı yerine getirmiş 
ola ve gözünü ve kulağını ve elini, dilini cemi yaramazlıklardan 
saklamış ola. Evvel gerektir kim hastalığın nevini ve anın 
hakikatını bile ve ol günü_n ve geçmiş günün ahvalini sora ve 
bilekim hastanın kuvveti diinkü giin gibimidir, veya eksikmidir 
veya artıkmıdır ve ertesi gün hasta halini sora göre eğer ü9 
gün bir düziye olursa tabib sonra idekim hastalık nihayetine 
erişmiş, ve eğer her gün artacak olursa tabib idekim maraz 
tezayüddedir ve eğer her gün eksilirse hastalık inhitatta olur. 
Payane yetmiş ola. ~ 

Tedbirleri : Ol hastalığın hallerine göre ideler ve dahi gerek
tirkim tabib sora, hastaya kiın hiç bir uzvuııda ağrı varmıdır. 

·Eğer malilm olakim bir uz u vd e ağrı vardır. Tabi b bilekfm 
hastalığıo ulusu [2] ol uzuvdedir. Ve ısıtma tutmağa başlıyarak 

madem ol uzııvden gelir, ol uzve kuvvet vermek gerek. Yaki 
Natulle zımad ve ·Natul. ·Kabı soyulrouş mercimek ve somak ve 
nar kabı [3] ve gülnar ve kızıl giil ve Mersin yaprağı her biri
sini beraber kaynadalar bir peynir suyu ile ısladalar. Ol ağrıyan 
yere koyalar üzerine kaynamış otlarıoı ·bağlayalar yakı eqeler. 

Uyku ahvalini soralar: Eğer uyku uyursa bilelerkim hasta 
sağ ve selametterlir. Asayişlik ve rahatlık ve ümitvarlıkdır ve 
eğer uyku azsa bunun hilafınca ola. 

Taam ve iştihasından soralar : Eğer iştihası var ise bilekim 

[1] Kıtına · yanına. 
[2] - Ulusu= .BüyüğÜ 
[3] - Kabı = ·Kabuğı 
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azayı gıda (4J selamettedir. Ümitvarlık ziyadedir. Ve eğ"er değ"ilse 
değildir. 

Hastanın yatacak yerini hastanın haline llLyık huyura ve şerbet 
ve edviye ve hizmetkarlar şöyle gerektir ·ki ibtiy.ar eyleye. Issı 

(sıcak) marazlardan evi soğuk ittireler ve evi sulayalar ve hastayı 
örteler· saklıyalar şöyle kim yıgın '(fazla) kızdırmayalar örtü 

·ziyade olucak · iiyade ile, hararet artar. Garaz evi soğuk ,ve 
havasını soğuk etmeğe · oldurkim yüreğine s'oğuklayacağı erişe 
rahat ola. Azacık örtrnekten fayda olurkim hastanın bedeni rahat · 
olur azacık örtüden çok örtü harareti ziyade eder kalb ziyade 
örtüden harareti gırizi nar · olur can donçogur, hususakim su 
içmeğe koruayalar nice hatun kişi gördilk bilmezliğinden oğulcuk
larıni<ıssı (sıcak) illetlerde çok örtü örterler dirilsün deyu, ol 
örtü -altında. ol saat hasta helak oldu. Feryad etti açılmak 
ey}edi (5) açılmağa komadılar, helak ettiler, cebillerinden sonra 
pişmanlık fayda etmedi. · 

Eğer hasta oğlancıklar olursa veya ebli tena'um (6) olursa veya 
kuvveti zayıf olursa bir nesneyi arzu ederse istediklerini vireler 
veya ana benzer nesne vireler az az yiye üç dürlü kişiye 

perbizde iken katı tutmayalar: !)ğlancıklara ve beylere ve batun 
kişilere arzulerinden azacık yemeğe izin vereler, zira bunlar 
kendi gönlü dileğinden yemeyince olmazlar. Katı muzır (çok 
muıır) olmayan arz.u.lerden filcüınle ruhsat vereler. 

Ve dahi bilmek gerek kim bastalıkta kuvvet, hali sef.erde 
misafirlerin aıığı .haline benzer, netekim seterde azığı saklamak 
gerek kim tamam seferde azık kifayet ede tabib dahi gerektir 
kim inayetini sarf eyleye hastaya riayet etmekte kuvvetini 
saidaya takim hastalık payana hişe bu sebebten gah gah olakim 
tabibe hacet görekim hastaya nesine verekim hastalığın sebebi 
anınia ziyade lakin ana bakmaya belki kuvveti saklamağa 

meşgul ola ve bu şöyle olakim hummayı muhrikte hastaya gaşi 
vaki ola yani ussi (akıl ve şuuru) gide, tabib ol halde ısıtınanın 
bararatine bakmaya, ekmeği ısiada yedire, derhal fayda ide, 
kuvvet yerine gele şerheti sırf gülabla ezeler acaib kuvvet vire 
ve bemçOnan soğuk kuluoçda hergll.h ki kati ağrı belirse tabib 
uyuşdurucu ot vi re «bezrül benc:o gibi ve buna benzer ed viyeler 
gibi. Ta hasta ağrıdan bihaber olaraktan uyuya bu tarikle ulu 

(4] - Azayı gıda=Hazım cihazı 

[5) - eyledi=istedi 
(6] Ehli tana'um-:-yiyip içmesi yerinde kibar kişi 
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(azim) il.rızi ve kavi zahmetier zayi ola andan gereklu ilil.ç ede 
ve ol yerde ki kuvyet kavi olsa istifrağa hacet ola hiç tevakkul 
atmiyeler, ya kan aldıralar veya ot (ilil.ç) içreler veya : ihtikan 
edeler. Istifrağdan kangısını tabib müoasib görse hastaoıo miza
cıoa göre kuvvetine göre ideler, Ve ol yerde kim kuvvet zayıf 
ola evvel gıda ile kuvvet vireler andan istifrağ edeler. 

Ve ol yerdekim tamarn eyu i sti frağa hacet ola, bir uğur
dan tabiate ilhah edip güç etmiye!er. BP.lki tefarikle istif~ağ 

ideler defa defa,t!kim kuvvete riayet olunub saklana, hastaya zaaf 
müstevli olmaya. Eğer eski illetlere ilil.ç ideleı: bir kaç günde bir 
hastayı dinlendireler ilil.ç için asayişlik vireler takim hastaoın 

kuvveti saklana ve hasta ila.-;tan asayiş bula ve tabiatı asayiŞ 

olduktan sonra ilil.ca kabilirak ola v.e ilaç dahi yekrek eser ide, 
andan kim uzak. müddetlu ilaca inüdavemet sebebile tabiatı ed
viye ile huy etmiş ınenfaat belirmeye ve 'bir kaç günde bir 
şerhetlerden değiştirip yerine bir miioasib şerbet dahi içerseler 
reva ola ta tabiat bir nespe ile öğrenmeye. Ve eğer tabib bir 
tarik üzerine ilaç ide ve hiç eser zahir olmaya. ol ilacın zıddına 
meşgul ola. Ve eğer hakikat bile tabib kim ettiği iHtç sevabdır, 

eğerçi eseri dahi geç zahir olursa ilaçtan dönmeye. 
E~er ilil.çta hata. düşüb ol ha.ta.nıo eseri belirse ol · yoldan 

tizcek dönmek gerek. Aoden öndin kim bir kavi 'eser zabir ola. 
Ve f:ğer hasta bir .hilafı kıyas hiffet bulacak olursa aldanmamak 
gerek gene oneulayın eğer bir hilafı luyas bi r arıza belirecek · 
olursa katı korkmak gerek ki ol arıza tizcik zayi! ola. 

Kuvvetli ve tenabad hastalara terkib : 

!stifrağ olacak ideler, hasta uak,ş ve arık- kişilere hastalığıoda 
ilacı tagyiri mizacla ideler ve istifrağ az ideler, ve cemi hasta· 
hastalıkta marizin gönül hoşluğunu İstiyeler ve anierin muradınca 
olalar ve yüreğinin kuvvetin ziyade etmeğe say ideler, her vee· 
hi.le mümkün olursa ve melüllükten ve. göniil darlığından irag 
olalar, bazı be şaret ~ aberlerile ve ümitlerle sevindireler ve bazı
altunla ve cevabirle sevindireler ve bazi dostlar huzurile ve iyi . 
munis kişilerle gön lünil boş ideler. Ta şad ·ola ve · yiireğe ku·vvet 
tuta ve katı isside ve ·kati soğukta biç kuvvetlu il!ç atmiyeler 
(7) Ve eğer ol yerdekim istifraga ve teğayyürü mizaca bacet ola: 
ve bir nesne buluna hu iki ınanaya yaraya, ol nesneyi gaoimet 
tutmak gerek şöyle ki safravi ısıtınada kara erik suyu gibi. 

(7] çok sıcak, çok soğukta. 
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Tal:ıib gerektir kim elinden · geldikçe ilacı gıdayla ide edyiyeye 
meşgul olmaya ve dahi ilaç elinden geldiğince bir otla ilft.ç ide 
terkib olunmuş bir nice edviye ile ilaç etmeye ve tabibe gerek
dir kim. meçhul otla ilaç etıniye kim mechul kişiler ve kavi 
avretlerde tecrübe ideler J:ıikft.yet ideler anın gibi edviyeyi ,öne 
sürmeyeler ve ana itimad itmeyeler m'eğer meşhur ola kandünün 
~ecrübesi yetişmiş ola ve dahi hasta halinden tabibe sorsalar 
kim hasta adam ne vakıt ölür? Gerektir kim hastanın akraba
sına elem haberini ver m iye kim bugün, ya yarın ölür. Hayırlısı 

oldur kim, demeyeler. Zira uice tabibieri gördük kim biz ilaç 
et~iğ.imiz hastaya dedi kim bu hasta ölür buna illlç etmeyin dedi. 
Ittifak~:: dciştü bir haftada iki kişi bugün ölür dedi. Ikisine dahi 
ilaç olundu: Ecel yoğumuş . ölmediler, ol illetten şifa buldular. 
Ve dahi bir nice kişilerin nabzını gördük tamam mevt alameti 
belirdi. Kefeni diktiler, kabrini kazdrlar ol kişi kalktı hoş oldu. 
Pes hayırlısı oldur kim mevt haberini hastanın akrabasına ve 
taallukatına demeyeler eğerçi kenduye ilim basıl olmuş olursa 
allah bilir diye ler. V ara k 75-78 

Son 

Yukardaki sözler okunur, diişünülürse arada beş asırlık bir 
fasıla olmasma rağme~ Şerif oğlu tıpkı bugünün lı~kimlik buy
ruklarına uygun fikirler söylüyor. Hele ilaçtan fazla yiyeceklere 
ehemmiyet vermesi, polifarmasi yerine bir ilaç tavsiyesi, ilaçları 

aralık ile vermesi, bir dürlü ilaçla hastayı usandırmaması, onun 
büyük bir hekimlik bilgi ve görgüsUnU . anlatır . 

. Bu yazılara temel olan bitik, Şerif oğlu yadigll.rının kendi 
evimizdeki nüshasıdır. Güzel bir talik kırması ile yazılıp 146 
varak yani 292 salıifedir. Yazan Manastır kadısı Salih'tir. Yazıl

dığı yer ve yıl belli degildir 13x30 olup her yakrakta 17 satır 
v.ardır. Söz başları kırmızı mürekkeble yazılımıştır. 

Konya, Şems mahallesi 45 

Ahi Alımed Kemal Türkçe mucezi, Nuru Osmauiye 3487 de 
bir nüsha olup. .... zeınanın efdal ve lllası ve ekmeli danası, . 
Bukrati zaman, Aristoyi devran, Calinosu dehri Fiatunu asır ser.: 
çeşmei eshabı bükema ser halkaı erbabı füdeli mevlana ve ev, 
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lana Sinan Efendi [*] daıne uluvvuhu huzurunda....... Ebülhasen 
Alaec"idin Bin Nefisin tibda maruf ve elsioede· meşhuru .. mevsuf 
olan (Mucez) adlu kitabı müstetabı beşeriyet. hitabını ' Türkiye 
tercübe ettim. 

Kitabın sonu : 

Irişii çün kztabzm bu makama 
Tamam olup elimden düşü ham e 
Denildi bu·na tarihi muhayyer 
Tabiri ruh adı t(irki mücez 

M - 40 
KH= 600 
y = 10 
R =200 

850 

-' ..;...... -..::...J _,;.'Yiı.S~~ .n.! d' .j_.-.....!.&..J .:.l'J c..r-.!.11 I.V.d' t_}jlc!-' . 
986 ~l......;_, ~k 

Bibliogrophie : Zenker, Bibliotheca. Orientalis 1846 
ri..'YI(::.:.lı ~d' ~'f" J .:ı_,;wı ~_,.. ":"'u 1261 Kitab sırası 
. t _ _,)ı.AL-1:.-' e=' u-:A:.lı.j_~ ......G.,~ı ~..,~Alı r.:ı.J_ı.;_ı .j_ıv~· .ı:.....ıı~ ~:>Wı 

_b j 1288 ot:- (' .)J.ıd' ı...r--Ü-:1 ri.J u-f.,..ı.._ı cf·J ..ı.:...;.ıı u--.;l..ıl .. ~cı.ı . 
.. J\~1 0 'YI (..J)I_, ı.SJ.Jill 0'-<-f-. _u. c_...-.d.l ~-~ ö.;l.. 'YI.; 

Şe.rif Oğlu Yadigarı 
Souvenir d'lbni Cherif 

Dr. Med. M. F. Naiiz 

Le «Yadig!r:ı> (Souvenir) d'Iboi Cherif est un des anciens 
livres de medacine ecrits en . langue turque. Le fait qu'on le 
trouve frequemment dans les bibliotbeques prouve suffisamment 
que c'est un ·des ouvrages classiques. II est ecrit en un language 

· · tres sim.ple. On y voit ·notes les noms de plantes et de · fleurs 
en usage dans beaucoup d'endroits d'Anatolie. Ibni Cherif qui 
fut probablemeot un des wedecios de la fin de l'epoque seldjoucide, 
a cree un des ouvrages les plus _importants du XIV siecıe. Eiı. 

lisant les recommandatioos adressees aux medacins qui sont ici 
reproduites te:ituellewent, on voit qu'il eoonce des. pensess qui, 
malgre l'interva.lle cioq fois seculaire, repond'ent exactem.ent aux 
pensees medicales d'aujourdhui. On attache plus d'importance a . 

[*) Sinan efendi, Hekim başı Sinanedin Yusuf efendidir, İkinci Bayezid 
devrinde _Yaşıı.mış ve hekimbaşısı olmuştur, Vefat 951 dedir · 
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la nourriture qu'aux medicaments. On recommande urı meaica
ment aux lieu de polypbarroacie, OD administre les medicaments 
a intervalles, et on recommande de ne jamais degoO.ter un malade 
de medicamenfs. Ces pensees ne nous . apprenneııt pas saulement 
le savoir et l'experience de ce grand medecin turc, elle tenfer
ment aussi des poiots d'uoe importaoce capitale relatifs a la 
meaecine turque qui meritent une etude coaıparative. 

Ses recommandations sont tres interessantes du point de vu~ 
de l'bistoire de la deontologie en medecine turque. En les lisant, 
on se rend tres bien compte de Pattention soigoeuse et des fi
nesses dans le doınaine pratique des medecins turcs de cette 
epoq~e - la. _Les explications concernant Ja visite du medecin 
aupre$ du malade, les mesur.es a prendre, le soınmeil du malade, 
la nourriture et la ınedicatioo sont dignes d'etre lues avec la 
plus grande attE!ntion. 

Türk Uygur tababe~ine ait üç resim 
D~. A. Sübeyl tİnver 

İstanbul Üniversitesinin değerli profesörlerinden Dr. O. R. 
Rahmeti 1932 serıelerinde Berl i~de neşrettiği (Zur beilkunde 
der Uiguren) eseri Uygur tababeti h_akkıııda · çok büyük bir kay
naktır. Bunlar tarafıından ilmi bir tetkikten geçirildikten sonra 
tıbbt bir tasnif! e hazırlanmış ve tab olunmak üzere bulunmuştur. 

Bu eserlerden 1932 de basılan .ikiııcisinde ele geçen dördüncü 
tomarın tatkikinde (sayfa 32,33) şu kayde tıısadüf ettim : 

- No. 4 Tomarın· her iki ciheti Uygurca yazılııııştır. Diğer 
sayfalar Uygur- .Buda kitab tomarına aittir. Kağıt pek mukavim, 
genişliği 17,5 sm. dir. Tomarın baş ve nihıı:yeti yırtilmıştır . . Yazı 
büyük ve aşikardır. Diakritik noktalar bazı yerlerde yoktur. y, q 
olan yerlerde bir nokta ltanulmuştur. Tomar 3 tasviri havidir. 
Ikisi oturmuş, çıplak erkek, diğeri ayakta olup fırça ve çin mürek
kebi ile tersim oluıımuş(Fig ı- 2r Ayakta durmuş olanda kısa bir 
don . mevcuttur. Her iki oturmuş şabısta vücudun aksarnı muhte
lifesinin isimleri yazılmıştı r. Zikrolunan m ahaller nokta ve hat ile 
gösterilmiştir. Ücünetide mevkiler gösterilmiştir. Isimleri maalesef 
yazılmamıştır. Tam tafsilat hususunda (Müller) in merkezi Asyada 
tıbbi grafik hakkında makalesine bakılması-. Ein Beitrag zur arz-




