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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. · 
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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-
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tlichen Graphik aus Zentralasien (Turfan). (Arch. f. Gesch. d. 
Med. Bd. 15). 

Tıb tarihi enstitümüzün abone olduğu bu mecınuanın ~u cildi 
bulunınaması üzerine Prof. Rahmeti den bu resiroleri ve bu 
sayfaları ·rica ettim. Tetkikat için gittikleri Berlinden ~emmuz 

"-"'ll~ .. , • .- r 
·.: .. . u ·J~ 

( Fig. 1 ) 
1935 de bana gönderdiler. Uygur tababeti eserime girecek · 9lan 
b.u resimleri daha önceden tıb taribirnize meraklı rueslekdaşlara 
tanıt.mak ve burada Prof. lifiiiler ile, Prof. Rahmeti ye Türk 
tabalıetinin l§.akal -13 asırlık ıııazisine ait bu vesikaları neşrettik
lerinden dolayı teşekkür ve onların bu büyük keşiflerini tekrar 
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yad etmek istedim. Mevzuu bahsola.n toma.rın metni tercüm~si 

budı,ır: 

(1) .Başta., dizde 
(2) Göğüste, elde, inçkit de 
(3) . . . 
(4-7) losanın humması olursa dişi felc olmuş olup musaba

beye zevki yoktur. !şte onun tügündür. Kalbin iki parmak altın· 
da ve altında 

(8) .. . 
(9) .. . 
(10)' . . . 
(11) Safra şiryanı bulunur. 
(12) Her ikisi (il§.ç) iyidir. 
(13~14) geyik tutkah Str. 1, kebabe 10 . .Vinini 5, Crataegus 

pinnatifidş. 3 Bkr, uzun biber, pişmiş veter. 
(15- 16) Beherinden 2 Bkr, Suvatcır 3 Bkr. Şeker ve bal 

beherinden 3 Str . . . 
(17) Süt ve et suyu balıerinden 2 Si . . . ve . . . içir ilir . 
(18 - 19) Vinini, beyaz ikisek, çinar tohumu. 
(2e- 21) Pişmiş veter, Devdar agacı, biber ve uzun biber. Bu 

iİ§.çlardan müsavi miktarda ·dövülür, ele k ten geç i ri !ir, ·toz yapılır. 
(22- 23) Sıcak su ile içirilir. si ... igene karşı iyidir. 
(24) Kan kusmasına karşı ilaç ve parssi ? . .. 
(25) Balıerinden 5 Bkr, Acorus calaınue ve bal baberinden 

1 Str. dövü!iir, elekten geçirilir. 
{26- 27) Bal ile yo~urulur, bundan bab yapılarak içirilir, 

kusma durur 
(28- 30) Eğer Algaia Röxburgbiana ve igdile müsavi miktar

da alınır dövülür, elekten geçirilir, bal ile yuğurulur. Bundan 
bab ya:pıhr ' k us ma durur. 

(31- 32) Devamlı muaonid kusmalar olursa kırwızı Ürgesin[ 1] 

biber iyice dövülür: elekten geçirilir, Murut suyunda. 
(33) Yuğurulur, lıab yapılarak h er sabah 
(34) Verilir. K usma durur. 
Bu tiç resim fırça ile yapılmış denmektedir. Aslını görmedi· 

ğim· için kat'i bir şey söyliyemezsew de lıatırıma resme az vakıf 

olan ~u ·sahifenin yazıcısı tarafından aynı kalemle ter~im olun
duğu intibaını ver iyor . Zira diğer Uygur r esimlerinde gördüğü 

~üz resirole meşgul listatların çizgisine benzemiyor. Biz hekimler 

[1) Akasya nevinden dikenl.i bir ağaç yahut mimoza gummifera. 
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arasında tıbbi bi r bahsi al!i.kadar eden bir yazıda biraz ;resim.le 
meşgul olanlar tarafından aynı kalemle bazı ·krokiler ilave olun-
duğunu göriirtiz. Bunlar da bu salıifeyi yazan ve hekirq olması 
muhtemel olan zatın kaleminden çıkmıştır diye düşilniiyorum. 
Eğer bu yazı başka bir mürekkeple yazılmış ise de res~iu fırça 
ve çin mürekkebi ile yapılırıış olması kabul olunabilir. 

Her ild oturmuş şabısta vücuduıı muhtelif kı sımlarının isimle
rinin yazılmış olması Uygurlarda teşrih bilgileriııe ve bunun 

( f ig. 2 ) 

insan viicudu h:ı.rici nde de yerlerinin irae olunması cibetine kıy
metli birer misaldır. · Bu resimler Uygurların XIII asır, evvelki 
tababetlerinio ilmi es_aslarını daha çok kuvvetlendirmektedir. 
İkinci" resimde vücudun muhtelif k ısımları noktalarla işaret olun· 
muş ve bunların taEsi latı için hatlar da çekilmiştir. Maalesef bu 
mevldlerin isimleri yazılmaınıştır. Lakin bu resimde kuvvetli bir 
erkek tipi vardır. Kol ve göği]s adelatı memeler bizasından iyi 
tebarüz ettirilmiş ve bunu çizmesi muhtemel olan hekim karın 
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adeiAtının en karakteristik hatlarına kadar dikkat etmiştir. Gös· 
terdiği mevkileri n tafsila.tı olsaydı şüphesiz çok iyi olacaktı. N e 
de olsa bu üç resim Türklerin orta Asyada büyük Uygur mede
niyeti eanasındaki tababetlerini zenginleştirmekte ve kıymetlen
dirmektedir. Uygur tababeti hakkındaki bu bilgiler 14 asırlık 
ana yurddaki tababetimizin köklerini kuvvetlendiriyor. 

Prof. Rahmeti de Uygur tababetine ait daha henüz okumamış 
bir çok . sayfalar gördüm. Eski Mısır tıbbi Papirüsleri kadar 
ehemmiyetli olan bu . sayfaların okunınası Uygur tababeti 
hakkındaki mevcut bilgilerimizi arttıracaktır. Şimdiye kadar 
?kunan sayfalardan Uygurların tababetinin ·ne kada:r ilmi ve layık 
olduğunu öğrendik. Bugün bu cihetleri iyi biliyoruz. Orta Asya
da eski Türk ecdadımızm kurdukları büyük medaniyeti bütün 
dünyaya tanıtan V~n le Coq, Müller, W. Bang, Rahmeti .gibi 
büyük ali m leri tebcil ederken bunların eski Türklüğe kıymetli 

buluş ve görüşleriui havi eserlerini de her ilim adamımızın kendi 
tetkik sahası için gözden geçirmelerini tavsiye ederiz. 

T ro is illustrations de la medacine des 
Turcs Ou'igours. 

Dr. A. Sü heyl Ünver 

M. R. Rahmeti, professeur iı. l'Universite d'[stanbul, a publie 
iı. Berlin, en 1930 et 1932, deux ouvrages importants sous le 
·titre «Zur Heilkunde der Uiguren". Aux pages 32-33 du livre 
imprime en 1932, il est questioo d'un rouleau de texte meJical 
en Iangue ouıgoure, dechiffre et qui cootient 3 figures ; deux en 
repiesentent un horome nu assis, la troisieme un borome debout. 
Deux figures sont munies des noms des diverses parties du corps, 
tandis que dans la troisleme seniement les emplacements sont 
marques, ınalheureusement sans indiquer les designations respec· 
tives. On trouve des renseigoements complets sur ces noms dans 
«Ein Beitrag zur arztlichen Graphik aus Zentralasien (Turfan)» 
par M. Müller, Arch: f. Gesch. d. Med., Bd. 15. 

Notre Iostitut d'Histoire de la medecine est reconoaissant 
a M. R. Rahmeti qui nous a fıı.it connaitre ces figures, ainsi 
qu'a M. Müller qui a ecrit un article importaut sur ce sujet. En 
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lisant ces pages, on rencantre des renseignements precieuix. Les 
donnees contenues dans ces livres et les figures so&t deıı docu
ments importaots relatifs a la medacine turque dont le! :Ra~se 

dans la patrie r ewonte de 14 siecles. Les figures sont i.ın exempıe 

des connaissances anatomiques des Owgours. Nous supposo~:e( .. 
qu'elles sont de la main du medecin qui ecrivit le texte accoaıpag- .. 
nant. Ces textes relatifs ala medacine oui'goure possedent it notre 
avis autant de valeur pour le passe de la marleeine turque qu,e .· _ 
des papyrus de l'ancienne Egypte. Si , il. côte des pages medicales :.:.; " .. 
Iues jusqu'ici par M. R. Rahmeti, on renssit a lire aussi d'a.utres · · ·· 
textes existants et non encore dechiffres, le passe de l'histoire 
medicale des Turcs en sera considerablement enrichi. 

. . 
Eski Viyana tıp talimi ve -onun Adli sultan 

Mahmud zamanında lstanbula yayılması 

II 

Prof. Dr. phil Karl Süssheim 
München Üniversitesi Doğu dilleri Profesörü 

tıuda öldüğü vakıt yanında birinci hekim olarak yine Störk idi. 
lmparator Josefin dahili siyaseti temel taşlarından katolik 
kilisesinin nüfuzun u kırmak iken Avusturya hül\O.meti erkanı bu 
gibi efkara peyrev olarak Störk olarak 1789 son baharında azası 

bulunduğu mabeyn tetkikat komisyonu müşaveratında komisyo
nun ekseriyetiyJe papalık makarnı . hukukuna mahsus dersler 
darülfüounlar nizamnamesinden kaldJTılrnasına tarafdar idi: . · 

ı 790 dan itibaren Habsburg · hanedanının Almanya imperator
larının başl{a hekimleri varmış. 1784 te Viyanada umumi hastane\ 
açılalı tıp tetebbüatı en ziyade orada temerki.lz ederek umumi 
hastanede· wüdir olan zat tıp tahsil ve tetebbü sahalarında en çok 
nüfuz sahibi oluyormuş. Störk irnperator Josefin vefatı üzerine 
1790 da . umumi hastane tertibatını baştan a.şağa değiştirmek 

teşebbüsünde bulunduysada muvaffak olmadı, projesi reddolundu. 
Bu andan itibaren Störk.ün saraydaki nüfuzu bir miı-tar daha 
azalmış ve cüz'i bir · istisna ile memuriyatlerinde resmen ipka. 
edildiysede mahiyeti bazen elinden çıkıyordu. Störk hiç- bir vakıt 
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