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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 



-63-

aconitum) ; . beıri benç (fransızca : jusquiame ; La.tince : hyoscya
mus niger L.) ; itbo~an otu ·(Sami Bey : Acicigdem ; fransızca : 
colchique d'a.utomue ; latiuce : colchicum antumnale L.), tilarnura 

(Sonu var) 

(TIB) ile (TEB) ve (yılan ambilemi) ile (YlLAN) tatemi 
arasında münasebet ·varm ıdır? 

Doktor A. Süheyl Ünvere 

Osmaıi Eı•gin 

\ 

(Türk Tıp tarihi arkivi) ~dında bir mecmua çıkaracağınızı 

gönderdiğiniz ilk numara ile öğrendim. Türkün yiizünü ağarta
cak bir çok kıymetli vesikaları neşredeceğiniz için çok sevindim. 
Bu güzel yapının temelinde ben~m de küçük bir taşım bulunsun 
diye üzendinı. Meslekten olmayışım cesaretimi kırmadı. müessisi 
ve ilk muharriri olduğum (İstanbul belediyesi mecmuası) na sene
lerce yapmış olduğumuz yardımlar karşısında ben de böyle bir 
hevese kapıldıru, bu heves baua acıimi de unutturuyordu. Oıiun 
için cüretimi hoş görmenizi, hevesirui kırmayarak şu perişan 

yazılarımı ınecmuaya kabul etmenizi dilerim. 
Bu böyle olmakla beraber yazının (TIP) la ve (TARIH) le 

alakası· olacak bir mevzu olmasını da ~stedim. DUşündüm ve ak
lıııica buldum da; bakınız nasıl?. 

Bundaiı 25- 30 sene önce (SEFlNEl BELAGAT)adındaki eser
de . (HURAFATMI ESATlRMl) başlığı altında şöyle bir yazı 
okumuştum: 

(Bu serlevha ile başlayışımız bazı zevatın (mythologie) yi (esatiri evvelin) · 
tabirile tefsir eylemeleridir. Halbuki esatir ; tarih manasında olan (USTURE) 
nın cemidirki bizde anın müfredi meçhuldür .. Bu lüğatın mehazi ise (İST ARE) 
dir. Zira ezminei · kadimede harp ve darp ve daha bunlara mürnasil · vukuatı 
cesimenin hudusü nucum ve kevakibe isnat edilerek o misillu vukuata - tarik, 
barik, nazik gibi kafi nistıetle (lST ARİK) denilmiştir. Li san aŞ ina olanlara hafi 
olmadığı üzere fürsü kadim lehcesince vasatta vaki olan (ELİF) daima (VA V) 
gibi teleffuz olunduğu cihetle ana göre ismi mensup (İSTORİK) (İSTORYA) 
gelir. Görülmezmiki Darayı ekber zernanında olan si.kke üzerine Daranın yayı 
mersum olduğu cihetle o neyi akçeye (Darakeman)- kemandaki elif vav gibi 
okunmalh- ıtlak olunurdu. Fakat İbranile.rle romalıların lisanı kafın teleffu
zuna pekte müsait olmaması o gibi meskukata (dırahmun, darahmun) daha 
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sonraları (D rahmi) derlerdiki elyevm müstamal olan (dirhem) ve :_(dırahmi) · 
lüğatları o asıldan miiştaktır. . 

İş bu esas üzere (İST ARE) evvela (USTURE) badettarib (ÜSTURE)ye 
kalp olunmuş ve bihasebilkıyas efail vezni üzere cemileomiştir. (USTURE) 
den ismi mensup (İSTORİK) geldiği gibi (ST ARE) den dahi (ST ARİK) 
(ST ARİ H) dahi gelebilirki badettarib tarih için sinin hazfile (TARİH) .olmuş
tur. Bu tahkikata nazaran· (İSTUV AR, İSTORYA, ISTORİK, ESATİR, TARİH) 
hep bir asıldan gelmed ir .. ·. ) . 

Sefinei belağat. Abdurrahman Süreyya Sahife 75, 76. 

Bu satırları otuz senedenberi vakit vakit batırlarım. Fakat 
doğrumu, eğrimi? diye ·tetk.ikini aklıma getirmezdim. Hala bilme
yorum, acaba (Tarih) ın . taribi · böylemidir? y~ksa bu Abdurrab

. man Süreyyanın kendi buluşu, daha açıkcası uydurmuşdiır? bu; 
araştırınağa ve derinleştirme~e değer bir bir mevzudur. Fakat 
bunu yapmak asıl taribeilere düşer. 

Ancak Abdurrahman Süreyyanın yukarıya naklolunan fıkra

larında geçen (DARAKEMAN) hakkıuqaki buluşu veya·- görüşü 
bahsettiği parayı gördükten sonra bence de teyyiit etmiş gibidir. 
bakınız ona da nasıl bükm.ediyorum, ve bundan (TIP TARtHt) 
ne nasıl geçeceğim. 

Ben 1907/1909 senelerinde Vefa idiı.disinde tarih okutuyordum. 
O sırada hükümetin- şekli meşrutiyete çevrHmiş, mutJakıyet dev
rinde rnektaplerde kaldırılmış ol~n umumi tarih dersi -programa 
tekrar konmu~tu,fakat ne muaJiimin ne de talebenin elinde okuna
cak 'le okutulacak tari'lı kitapları olmadıği iç.in iki fransızca eser 
tedarik ederek dersleri onlardan takibe mecbur kalmıştım. Işte. 
bu a~ırda (MASPER) ın «$ark milletlerinin· eski taribi :» adındaki 
eserinden istifade ediyordum, iÇinde bir çok · faydalı resimler 
bulunan bu taribin 759 uncu sabifesinde (üçüncü Dara Koduman) 
ın [1) Abdnrr§.bman Süreyyanın -babsettlği sikkesini görünce bu 
zatıo (DARAKEMAN) ile (DIRAHMI) ve emsalı kelimeleri ara· 
sin da bulunduğu benzeyişe bir . az d~ba inandı m. Ha.tta buna 
beu şimdi farisideki dir~em mubaffefi (direm) ile yine Yunanca 
olup türkcemizde de kullanılan ve kadının erkeğe yahut erkeğin 
kadına. evienirken verdiği para manasma gelen (trahoma) yıda 
ila. ve ediyorum. 

Birde (TIRAHUM) bastalığınız var-, acaba bu nereden geliyor?. 

Masperonunun tarihinde çok faydalı resimler v'ardır. bu son -. 
'[1] Üçüncü Daranın adına eklenen· koduman sıfat veya mahlası, yahud 

:ıoy adı ile türkçedeki kodaman arasında dilcilerimiz acaba bir münasebet 
görmezlermi ? 

i 
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Beyoğlunda açılan (altıncı daire) Belediye hastanesinin en eski bir resı:ni. Bu resim 
Osman Ergin in bir makalesile beraber istanbul Brlediye Mecmuasının 1935 

cildinde çıkmıştır. 
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senelerde Daruşşefeka lisesinde okutmakta felsefe ve 

. . r ... _ __ .. 
'i;a decise.Serpcnt M Thiıbes . 

- 4__.:....._.:.._ :.. __ ,: ~:..::· . .: _ -- .. _·4 ............. .,_,. __ -

Mısırda Tıb şehri alameti yılan tot~mi 

Bilmem nerede okuuıuş, yahut kimden işitmişim hatırlayarnı

yorum yalnız biliyorumki vaktile (TEB) şehrinde sibir ve tababet 
oldukça ileri gitmiş. Diğer ınP.ııı!E>Itetlerde olduğu gibi. bizim 
doktorların yakalarında bir yılan resıııi olduğunu görüyorum. 
Bu yılan resmi ile (TEB) şehrinin totemi arasında · bir alaka zih
nimden şöylece geldi geçti, iizerinde çok durm:ı.dım.Lakin yine bu 
tedrisat dolayıaile okutmakta olduğum Hasan Alinin (SUR! ve 
TATBIK! MANTIK(adındaki eserinde ınuallim ve kimyager(Naki) 
nin . kimya kitabından naklep görnıiiş olduğu ın şu : · 

Maadinin yekdiğerine tepdil ve tahvili fikri Mısırda doğmuş?? ? ve bu . 
hususta en ziyade orada sarfı mesai edilmişir (Plutark) a nazaran dördüncü 

T. T. T. A. 5 
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mil~dı asırda Mlsınn en eski ismi olan (KEM YA = CHEMİA) kelimesi aynı 
zamanda altın ve gümüş istihsali san'atını göstermek üzere {MISIR) : ilmi ile 
müteradif olmak üzere kullanılmağa başlamıştır. 

Yedinci asırda Mısın fetbeden ve hudutlannı şimali afrikadan iŞpanyaya 
kadar temdit eden araplar kıyınetsiz madenieri altına tahvil hususunda fevka
lade mesai sarfettiler. Araplar her ne kadar b)J hususta emellerine va~ıl ölmuş 
olmamışiarsa da bir çok kimyevi müstahzeratın istihsaline muvaffak olduklan 
gibi malümat ve müşahedatın tezay~düne de hizmet etmişlerdir. İşte bu esnada 
(KiMYA) kelimesine bir harfi tarif ilhakile {ELKİMYA)- ALCHİMIE ıstılahı · 
teessüs etmiştir .... ) . 

Fıkrası bende tuhaf. bir fikir uyandırdı yukarıda söylediğim 
eski okuduklarım caniandı kendi ·kendime acaba Mısırın umumi 
ve eski ~· ! ı olan (KEMYA) yı araplar (ELK!MYA) yaptıkları 
gibi Mısırın bir şehiri· olan (TEB i da (ETTIB) yapmış olmasın

lar? Öteki vaki o!urda bn ne için vaki olmasın ? benim kanaa
tırnca en ufak bir ihtimal bile olsa bu türlü mevzular hususile 
bir meslek ve ihtisas mecmuasında yine tetkike ve münakaşaya 
değer. 

Bilmem nasıl telekki edilecek? bu düşüneeye karşı işidilecek 

fikri.mce bu; telaffuz benzeyişi ile lOgatlara mana verilmesinin 
doğru olmadığı merkezinde bulunacağını tahmin ediyorum. Biriu
cisini ben de itiraf ve teslim ederim-buraya kadar okud!lğumuz 
satırlarda bu itirafı görürsünüz - fakat ne için buna cür'et et
II?İŞ olduğumu makalenin başlangıcıoda anlatmıştım. Bununla · 
barabor teleffuz benzeyişi ile lügatiara mana vermenin doğru 

olmayacağı her zernan her lOgatta caizmidir? bence olmasa gerek, 
bu bÖyle olmasa. yani benzeyişe rağmen !TIB) ile (TEB) arasında 
bir münabet tahakkuk etmese hile bu işlerde benim gibi düşüne
cek olan yüzde beş kişi bulunsa (TlB) tarihine temas eden böyle 
bir mevzuun (Türk tıp tarihi arkivi) inde iiç beş sahifelik bir yer 
işgal etruesi çok gÖrülmeruelidir sanırım. lşta bu mes'elede benim 
rolüro buraya kadardır. Ve nihayet okuduklarımı, düşündüklerimi 
ve gördüklerimi nakilden ibarettir. Mes'eleuin alt tarafını tetkik 
edilerek müsbet veya meofi bir hal tarzı bulunması sizlere düşer. 
Ortada Teb ,şebrinin · yılan totemi ile doktorların yakasıu~akf 
am)?ilem ve nihayet tıb ile teb arasındaki telaffuz benzeyişi ve 
bir de kimya ilminin Mısıra nisbet edilişi bulundukça tıp tarihin.: 
de bu türlü düşünceler eksik olmayacaktır kanaatindeyim. 

(Yı.lao) ile (Hastalık) arasında mutlaka bir ıoüoasebet olacak 
ki bunun izini din .kitaplarında gördüğümüz gibi arneli bayatta 
da rastlıyoruz. Mesela Musa peyganberin hasta olan bazı İsrail 
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oğullarını yılandan yapılmış bir heykal göstererek onları tedavi 
ettiğini tevratta okuyoruz. Aşağıda münasebetle bahsedilecek olan 
altın buzağı keykelini kırdıran Musanın yılan hayirelinden medet 
uromayacağı şüphesiz isede tevrat muh·arref olduğu için bu 
vak'aoın da başka bir manası olmak gerektir deriz. Bununla 
beraber tavratın bu rivayetini kur'an başka bir suretle teyit 
etmekte ve mesela. Musanın elindeki de~neği Mısır sahilleri kar
şısında yılan olquğunu heber vermektedir. Tevratın bahsettiği 

yılan beykeli bundan galat olsa gerektir. Bu iki semavi kitabın 
muhtelif şekilde haber verdikleri yılş.n ve yılaola tedavi vak'ala
rının doğruluk ve eğriJiğini burada münakaşa mevzumuzun hari
cindedir. Yalnız aralarında bir rabita bulmak için acaba Musa 

· Israil<oğullarının hastalarını istediği zaman yılan olabilen yahut 
öyle görünen bu değnek ile~i tedavi ediyordu diyebiliriz. Yılan 
beykalile hastalık tedavisi izlerini hala görüyoruz, mesela. halk 
dilinde (Yılancık) denilen (Humre) bastaİığını tedavi için yakın 
zeınaolarlara gelinceye· kadar Istanbul gümrük hamalları loncasın
da. bir (Yılan heykeli) bulunmakta idi. Hükumet men etmekle 
beraher b:ı.lk bunu gizlice hamallardan alır ve bu gün mikrobu 
keşfedilmiş olan yılancığı bununla tedavi etmek isterdi. 

Rufaimi, Karlirimi eyi bilmeyorum; tarikatlardan bisirine 
mesup olanlar yılaula çok meşğul olurlar, yılanı koyunlarında 

beslerler ve bir zarar görmezler, bu türlü adamlara (Şerbetli) 
denilir. Bu ne demektir ve nasıl oluyor tetkike değer bir keyfi· 
yettir. Şimdi bile Hint fakirlerinin yılan la olan münasiheti ise 
bütün dünyaca malilmdur. 

Fars dilinde yılana (Mar) hastaya (Bimar) ve hastaney~de 

(Biamaristan) deniliyor. Arapların kullandığı (Maristan) bunun 
muhaffefi olacak. Acaba (Hastalık) (Hastane) tabirlerile yılan 

arasında ne gibi bir münasebet gözetilmişte böyle denilmiş? bunu 
bir az daha açayım, fars dilinde (Bi) nefi edatı olduğuna göre 
Birnar yılansız demek olur. Bu taktirde Mar yani yılan sağlık 

getiren veva s:ı.ğlık gösteren; Biruar yani yılansızlıkta hastalık 

getiren }veya hastalık gösteren birer kelimemidir acaba, bu da 
tetkike değer bir mese'ledir. 

Arap dilinde yılana (Hayye) daha doğrusu (Hay) denilir, Hay
ya veya Hay kelimesile (Hayat) yaoi sağlık, dirilik veya canlılık 
arasında bu dile de acaba bir münasibetmi gözetmiştir. · 

Pek eyi hatırımda değil galiba bin bir gece hikayelerinin 
birisiude tedavi edilerniyecek derecede bir hasÇalığa tutulan bir 
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adam ölmek ve kurtulmak için zehir verildiği halde birden bire 
dip diri olduğu şeklinde bir malumata rasgeliıiir, şimdide y1lan 
zehirinden (Kanser) in tedavisinde istifade olu'nduğunu işidiyoruz. 
Acaba eski tat?abet yılandan veya yılan zebirindeıı baŞka türlü 
~stifadelerde bulunıyorduda onun içinmi yılan bu kada,r ehem
miyet veriliyordu işte tıp taribi ve tıp' ilmi bakımından tetkik 
olunacak mes'elelerden biri de budur saoırım. 

Yılanı ne için yakalarında taşıdıklarını bazı · doktorlara somuş
muştum. Yılan zehiri ile ilaç arasında. bir müoasebetsen ve ES
KÜLAB a bilmem nisbetinden bahsetmişlerdi. Fakat yılanın Tep 
şehrinin Totemi olduğun ve tıp ilmile birlikte yılan da Yunanİs

tana gelir. Yunanistandan evvela İslam alemine oradan Avrupaya 
1 

sonrada garbe geçer. Selçuk tababetinde yılan alameti vardır. 

yılan alameti tıp ilmile birlikte Ttirkiyeye girer. 
Tıp ile Tep arasısıoda görmek istediğim münasibetin ortaya 

çıkabilmesinde yılan Toteminin ve dolayıaile Totemismin çok yar
dımı olacaktır. Bunun içindir~i Totemizm hakkındaki sözti bir az 
uzatacağı r;n : 

1) Tetemizmin izlerini biz ananele:imizde, dilimizde ve dinimizde
bilmeyerek - hala yaşatıyoruz. Mesela Anadoluda ve Rnmelide (Kızılbaş) · 
denilen bir kısım Türk köylüleri ve aşiretleri arasında hala mukaddes tanılan 
tavşan i izi kaybolmuş tatemierden başka bir şey değildir. İslamiyetten sonra 
kendilerine (Alevi) adını veren kızılbaşlar şimdi tavşana (Alinin kendisidirde 
onun için börmet ediyoruz) diyorlar. Dilimizdeki (Tavşan yemez) sözü. de 
totemizmi hatırlatır. 

2) Minaeelerin üzerlerinde ve cami kubbelerindeki (Alem) ler evveHi 
mimari vasıtasile Mısırdan Suriyeye ve oradan bütün islam diyarına geçen 
Mısı r tatemlerinden (Oziris) in boynuzundan · başka bir şey değildir. Yine 
Mısırlıların (Apis) adında bir öküzü totem edindiklerini de tarihler bize 
bildiriyor. Masperonun tarihinde Mısır müzesinden alınmış (Apis) in güzel· 
bir. resmi vardır. Kuranın Bakare suresinde sözü geçen sarı inek te bu apis· 
ten başka bir şey de~ildi. K ur' anın haber verdiğine göre Musa i Mısırdan 
çıkard ığı İs rail oğullarını (Tih) sahasında bıral<1p Ture çekildikten bir müd
det sonra tekrar onların arasına geldiği zernan (Samiri) adında birisinin 
Mısırda iken gördüğü inek tatemini hatıriayarak bir altın buzağı yapıp 

İsrail oğullarını buna taptırdığını görünce ne için buna meydan verdin diye 
kardeşi Harunu azarladığını ve İsrail oğulları arasına Mısırlılardan geçmiş 
olan totemizmi kökünden koparmak için bunların pek sevdikleri daha açık
cası totem bildikleri bir ineği boğazlamalarını kendilerine emir ettiğini, ve 
İsrail oğulları bu emir karşısında Boğazlanacak ineğin rengini, biçimini ve 
yaşını sordultiarı zernan (O ne pek geçkin, ne çok genç olmayıp ikisi ortası 
bulunduğunu : rengi sap sarı olup bakanların hoşuna gittiğini ; çifte, dotaba 
koşulmuş, toprağı sürmüş, ekini sulamış olmayıp her kusurdan salim olarak 
'üzerinde hiç bir alacasi bulunmadığını) söylemesi üzerine İ srail oğulları da 
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adam ölmek ve kurtulmak için zehir verildiği halde birden bire 
dip diri olduğu şeklinde bir malumata rasgeliıiir, şimdide y1lan 
zehirinden (Kanser) in tedavisinde istifade olu'nduğunu işidiyoruz. 
Acaba eski tat?abet yılandan veya yılan zebirindeıı baŞka türlü 
~stifadelerde bulunıyorduda onun içinmi yılan bu kada,r ehem
miyet veriliyordu işte tıp taribi ve tıp' ilmi bakımından tetkik 
olunacak mes'elelerden biri de budur saoırım. 

Yılanı ne için yakalarında taşıdıklarını bazı · doktorlara somuş
muştum. Yılan zehiri ile ilaç arasında. bir müoasebetsen ve ES
KÜLAB a bilmem nisbetinden bahsetmişlerdi. Fakat yılanın Tep 
şehrinin Totemi olduğun ve tıp ilmile birlikte yılan da Yunanİs

tana gelir. Yunanistandan evvela İslam alemine oradan Avrupaya 
1 

sonrada garbe geçer. Selçuk tababetinde yılan alameti vardır. 

yılan alameti tıp ilmile birlikte Ttirkiyeye girer. 
Tıp ile Tep arasısıoda görmek istediğim münasibetin ortaya 

çıkabilmesinde yılan Toteminin ve dolayıaile Totemismin çok yar
dımı olacaktır. Bunun içindir~i Totemizm hakkındaki sözti bir az 
uzatacağı r;n : 

1) Tetemizmin izlerini biz ananele:imizde, dilimizde ve dinimizde
bilmeyerek - hala yaşatıyoruz. Mesela Anadoluda ve Rnmelide (Kızılbaş) · 
denilen bir kısım Türk köylüleri ve aşiretleri arasında hala mukaddes tanılan 
tavşan i izi kaybolmuş tatemierden başka bir şey değildir. İslamiyetten sonra 
kendilerine (Alevi) adını veren kızılbaşlar şimdi tavşana (Alinin kendisidirde 
onun için börmet ediyoruz) diyorlar. Dilimizdeki (Tavşan yemez) sözü. de 
totemizmi hatırlatır. 

2) Minaeelerin üzerlerinde ve cami kubbelerindeki (Alem) ler evveHi 
mimari vasıtasile Mısırdan Suriyeye ve oradan bütün islam diyarına geçen 
Mısı r tatemlerinden (Oziris) in boynuzundan · başka bir şey değildir. Yine 
Mısırlıların (Apis) adında bir öküzü totem edindiklerini de tarihler bize 
bildiriyor. Masperonun tarihinde Mısır müzesinden alınmış (Apis) in güzel· 
bir. resmi vardır. Kuranın Bakare suresinde sözü geçen sarı inek te bu apis· 
ten başka bir şey de~ildi. K ur' anın haber verdiğine göre Musa i Mısırdan 
çıkard ığı İs rail oğullarını (Tih) sahasında bıral<1p Ture çekildikten bir müd
det sonra tekrar onların arasına geldiği zernan (Samiri) adında birisinin 
Mısırda iken gördüğü inek tatemini hatıriayarak bir altın buzağı yapıp 

İsrail oğullarını buna taptırdığını görünce ne için buna meydan verdin diye 
kardeşi Harunu azarladığını ve İsrail oğulları arasına Mısırlılardan geçmiş 
olan totemizmi kökünden koparmak için bunların pek sevdikleri daha açık
cası totem bildikleri bir ineği boğazlamalarını kendilerine emir ettiğini, ve 
İsrail oğulları bu emir karşısında Boğazlanacak ineğin rengini, biçimini ve 
yaşını sordultiarı zernan (O ne pek geçkin, ne çok genç olmayıp ikisi ortası 
bulunduğunu : rengi sap sarı olup bakanların hoşuna gittiğini ; çifte, dotaba 
koşulmuş, toprağı sürmüş, ekini sulamış olmayıp her kusurdan salim olarak 
'üzerinde hiç bir alacasi bulunmadığını) söylemesi üzerine İ srail oğulları da 
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(Işte şimdi sözün tas tamamını söyledin) dileyerek Mısırlıların totem yani 
allah diye tapındıkları ineği kestiklerini bakare suresinden (Ayet : 67 ila 71) 
öğreniyoruz. . 

Kur'anın 1350 sene önce yine bir okadar sene evvel İsrail oğullarile 
Musa Peygamber arasında geçmiş olduğundan bahsettiği hadise bu gün de 
Hindistanda aynı surette hala cereyan etmekte ve mecusilerce mukaddes tanı
lan inekler sokaklarda hiç bir iş görmeyerek, sütünden ve etinden istifade 
olunmayarak başı boş gezmekte, hatta halkten hürmet görmektedir. Yine 
Hindistan ehalisinden Muhammediler ise dinleri iktizası mecusilerin gözleri 
önünde · inekleri keserek etini yemekte ve bundan dolayıda mecusilerle 
Muhammedller arasında hiç bir zernan husumet ve münazaa eksik olmadığını 
görmekte ve ve işitmekteyiz. 

3) Tibetde yetişen ve yaşayan (Yak) adındaki öküzterin <?rta Asyada \ 
totem ittihaz edilmiş olduğunu biliyoruz. Osmanlı Türklerinde de bunun 
izini görüyoruz. Bu öküzterin kuyruk tüylerinin (Tuğ) diye askeri, siyasi ve 
içtimai teşkilatlarda kullanıldığı aniaşılmakla ve görülmektedir. (Üç tuğlu 
vezir) tabirini hala hatırlıyoruz. Hatta bu tuğlarıo başa takılanma (Sorguç) 
deniliyor. Evlenen kızların başında tüyden . sorguç taktidığı için eski Türkler 
düğüne (Tuğ günü) diyorlardı. Yine Osmanlı Türkleri yak öküzünden uzak 
kaldıktan sonra bunun yerine atı almış olduklarını görüyoruz. Askeri müze 
ile topkapı sarayında yak veya at kuyruklarından yapılmış bir çok tuğlarla 
sorguçlara casgelinir. 

Ari dillerde ve bilhassa farscada (Oav) öküz ve inek manasma geldiğine 
göre han~i dilden olduğu bilinerneyen bir (ur) Ilihikasının ilavesile (Oavur) 
tabirini öküze veya ineğe tapanlara denildigini hayli zernan önce birisinden 
işitmiş ve bunu mecellei umuru belediyenin birinci cildinin 604 sahilesinden 
başiye olarak göstermiştim. · 

4) Yine Türkler veya moğolların (kurd) u totem tuttuklarını ve kurt 
başını kumandan veya hükümdar çadırı direğinin tepesine taktıklarını biliyo
ruz. (Bozkurt) bizce pek meşhur değilmidir ? 

Bu misalleri böylece çoğaltabiliriz. Fakat bu kadarını ldifi görerek bu 
bahsi temamlamak için totemizmin ne demek olduğunu eR selahiyettar bir 
zatın ağzından, dı:ğerli felsefe ve içiimaiyat muallimlerimizden Cemi! Sena 
Ongundan dinleyelim: 

Totem iptidainin kendisile kendisini ihata eden Klan halkı ve eşyası 

arasında bir kardaşlık ve akrabalık bağı olarak kabul ettiği canlı ve cansız 
her hangi bir madde veya hadisedir. Bunlar iptidainin zihniyetine göre bizzat 
kendisidir. İptidai kendisini loteminden ve toteminin resmini taşıyan eşyayı 
kendisinden ayırmıyacak kadar ferdiyel his ve şuurundan mahrumdur. Haki
katte aralarında hiç bir kan alakası mevcut olmadığı halde iptidai kendisini 
ve klan halkını bu totemin soyundan gelmiş addeder. Ve yahut bizzat bu 
totemin ayni gibi görür. Böylece ayni toteme mensup olan insan ve eşyaya 
tearruz edilmesi pek büyük feH\ketlerl mucip olur. Binaenaleyh totem bazı 
içtimaiyatcıların zan ettiği gibi ne sancak nevinden cemiyetin birliğini tem
sil eden bir sembol, nede bir aile asaletini ifade eden bir arına ve ünvandır. 
Belki klan efradının bir nevi büyük atası yani klanın varlığında zaruri bir 
şarttır. Bu itibarla eski kahramanların satırdan silinmiş ve efsaneli bir mana 
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almış şekillerinde de olduğu gibi ecdat perestliğin bir hatırası, mabutlara 
takd.im edilen bir kurban veya sadece iktisadi bir kıymetin maddi ifadesi de 
değildir. Belki totem sadece klan efradının mevcudiyetinde yegane ~ebep ve 
şart ola11 mukaddes bir kuvvettir. Bu itibarla her klan kendi tateminin 
ismile yad olunur ve başka klanlardan ancak totemlerile tefrik edilirler. 
Totem olabilecek maddelere geli11ce: bunlar ya ternamile canlı bir hayvandır 
kertenkele, kurbağa, karga, sincap, tilki gibi. Yahut can lı bir hayvanın laal
ettayin kanat ; kuyruk, pençe, baş ve saire gibi bir uzuvdur. <:;amit madde
lerde totem olabilir. Ateş, başak, duman, maden, su, yaprak, çiçek gibi 
bunların behemahal işe yarayan mevaddan mürekkep olması da şart değildir. 
Tabii hadiselerin de totem kıymetini kazanmış olduğu görülmektedir.Rüzgar, 
bulut, şimşek, yağmur gibi. Mamafi en esaslı tatemleri hayvanlar teşkil . 
erler diğerleri ikinci derece sayılır. 

Toteı;nin insanlara olan münasebetine gelince : Totero mukad
destir. Binaenaleyh tearruz edilemez. Aynı totem dahilinde bulu
nan bir şeyde kardeş olduğu cihetle aynı suretle tecavüzden 
masundur. Bir klanın kuvvet ve şerefi totemin kıyınetile mütena.
siptir. Bu s~beptendirki totenıin manevi kıymetini kendine nakl
etmek vey;ı. kendisini ona daha fazla benzetrnek ve onun mikta
rını arttırmak için totem yenebilir. Bu suretle iptidai toterule 
kendi arasındaki ayniyatin çoğalacağını zan eder. Bazı iptidailerde 
ölmüş ana ve babalarını aynı his ve mantıkla yerler bu insan 
yeyiciliğine (canibalisme) denir. 

Bazan bir sebep bazan bir netice olarak bu gün din hayatının 
en iptidai bir şekli olmak üzere tesbit edilmiş olan mantık ve 
itikatlarını keşfetın em ize yarar. 

Bu kadar · izahat karşısında acaba (yılan amblemi de tebli
lerin yılan toteminden kalmadır) dersek isabet edermiyiz, etmez
miyiz. !şte hal edeceğiniz mes'elenin birisi de budur. Öküz ve at 
kuyrukları binlerce seneden beri bayraklarda, başlarda kullanıl
dığı gibi yılanda da böylece yakalinda ve kitaplarda ve bina
larda kullanılıİnş dersek pek aykırı bir söz söylemiş olmayız. 

Aşağıda saydığım yollardan gidilirse bu hususta bir neticeye 
varılabilir. Bu netice menfide olsa yine bir kazançtır. Bir daha 
kimsenin bu tarzda düşünmemesi için önlerine bir set çekilmiş 
olur : 

A - Islam tababeti tarihinin başlayışı ve tıb JO.gatının arap 
dilindeki tarihçesi, menşei ve müştakları hakkındaki dil tet
kikleri. 

B - Kıpt yahut eski Mısırda tebabetin başlayışı ve tekamülü 
· safhaları. 
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C - Tıb lugatının diğer saıni di_IIerdeki mukab!Jleri, tarihçesi 
meoşei ve müştakları. 

Ç - Şark ve garbın eski ve yeııi muhtelif dillerinde (tıb) 
yerine kullanılan kelimeler. Bilhııssa t-ski Türkçede tıp yerine 
kullanılan kelimenin (tıb) ile bir uıüoasebeti olup olmadığı. 

D - Tıbbın sihir!e münasebetleri nedir ? 
E - (Teb) kelimesinin garp dillerinde izi ve benzeri varmıdır? 
F - Teb şehirinin tarihçesi ve bu şehirde sihir ve tababet 

ilimlerinin ·ne derece ilerlerniş olduğunun t~tkiki. 

J - Yılanı tahlilerin toteın ittihaz edişleri~in sebebi ve bunun 
tabipi er tarafından am bilem olarak: alınışının izahı. 

·K - llim·ler, fenler ve meslekler arasıoda memleket veya 
şehir .. adını alan başkaları varmıdır ? · 

!şte bu iki mes'ele hakkıoda aklıına gelenler bunlardır. Kabul 
veya red her halde siz hekimlerin yüksek olan ilminize ve ihti· 
sasınıza bırakılmıştır. Isabet edeınemişsem meslekten olmadığım 
için mazur görüliirüm. Bir az doğru görmüş ve düşünebilmişsem 
Islam ve Türk tı.p tarihine ve değerli arkadaşım Süheyle zerre 
değerinde bir yardıınım olmuştur diye sevinirim. 

Doktor ibrahi m Themo 
(Romanyada 70 ci yılının Romen doktorları tarafından kutlulanması vesilesile) 

Dr. A. Süheyl 'Ünver 
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nüvesini kuranlard:ın biridir. Tıp tarihimizde mektebi tıbbiye
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