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(ibni Sina) nın Tıbdan bir ürcuzesi 

M. Şerefeddin Yaltkaya 
istanbul Üniversitesi Edebiyat fa
kültesi Ordinaryüs Profesörlerinden 

Mu_kaddim e 

(tbni Sina) tından Iki ( ürcuze [1] ) yazmıştır.Bunun 750-80(} 
beyitlilc- olan büyüg-ünü şerh edenler içinde meşhur feylesof ve 
tahib (tbııi Riişt · ölüınü 595 - 1198) dabi vardır. 

Bu biiyiik (iircuze) nin metni (1245 - 1829) da (Kalküta) da 

basılmıştu. Bu iircuzenin (,~IJ_ I .j_ .s"'_,..) tarafından (870 · 1465) 
de yazılmış olan_ şerhi (1313 · 1~17) de · ıstanbulda Devlet 
ınatbaasında basılmag-a haşlatılınış id ise de se k izinci formada 
kalmıştı. Bizim elimizde bulunan bu · kiiçük ürcuze Mısır 

darüşşifası tabiblerinden (ı_r Jl~ .j_ ~..ı...) f2] namında bir zat 

. tarafından (~Jıe:-:-:ıı ~ _,k~0k ~I;JI _, ~)IIJ_,~·ı) isınile şerbed il-
miştir. BuılUn ııe metnini n ve ne bu şerhinin basılmış olduğunu bil
miyoruz. Bu şerbi Istanhul ltiitiipbaııelerioden Ragıb Paşa klitiipba· 
nesile Veliyyiiddin Efendi kütüphanesinde buldum. Bağdadlı Vehbi 
Efendi kiit.iipbanesinde de bu (ürcuze) nin yaln ız uıetııini gördiiro . 
Bu nilsbalarda.n Rağıb Paşa ld.itiipb;ınesiııdeki 148_2 sayılı nüsba. 
ile 2542 sayılı Veliyyüddin Efendi niisbası arasındaki fark az ve 
bunlarl a Bag-dadlı Vehhi Efendi küUiphaııesindeıd 1407 sayılı mec
muadaki metnin farltı çok tur. Ragıb Paşa nüshasıoı (r) ve Veli
yyüddin Efendi niisbasını (v) Bağdadli Vehbi Efendinin uüsbasını 

[ll Vezni altı kerre (müstefilüp) olan (recez) bahrinden yazılmış manzume 
demektir. · 

[2) Bu zat bu şerhini (998 h) de yazmışhr. Kendisinin ..)'='1 J ;)11~)1>) 
( ,.:.c. 1_plL1 .)_;l l c. 4, s. 333 de görülen tercemei hali şudur: .j_ ~~) 

. (J_,..., _,.i! 1 .:? Jl~ Mısırlıdır. !(endisi Mısırın _ hekim başısı idi. Tabi b olduğu 
gibi aynı z~manda ll)Üverrih ve edi b idi. (-:-' l:J)II ~ ~J) adlı bir _eseri olduğu 
gibi bir de tarihi vardır. Mü fredatı tıbdan (l:J.. )l l..r _r'.!) nammda bir eserde 

yazmıştır. Vefatı tarihini çok araştırdım isede bulamadım. Yalnız (1044- 1634) 

·de hayatta bulunduğunu tesbit. edebildim. 
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haftada iki defa acı öd içerim. Üzerine birde rakı çekerim. Ağrı 
da kesilir. Cinaydanın ~u usul tedavisinin bütün arkadaşlarıma 

·anlattım. Yarım ·asır evvel şimdiki gibi asrı ve ötlü ilaçtar, ve 
saire yok iken asırlarca evvel türkler opoterapiden haberdar 
im işler. 

·Sümer ve Eti tababetine ait bir kaç not [*J 

H. Tw·hr u Dağlıoğlu 

Sümerlilerin Nippurdan biraz öteile ısın adile meşhur bir şe · 

birleri vardı. Burası miladdan 2000 yıl önce . milhim bir kültür 
merkezi · olmuştu. Buradaki mabutlardan b!rinin adı (Gula} idi ki 
bu bir tıb tanrısı idi. Senenin rnuayyen bir gününde ( hekimler 
odasında) diğer mabuUarla toplanırdı . · 

Hayat nebatının merkezi, yurdu burasıydı. Bu mabut her yıl 
bir gün tsin den · Nippura gelirdi. Mabuda altın kaplar içinde 
muhtelif ilaçlar dağıtılır ve bu suretle bir çok hastalıkların öoU 
alınırdı. Bu · merasim yılbaşı gibi mü him hir gün telakki edilirdi. 

Sümerlerde hayat sembolü hayat suyu şeklinde görünüyordu. 
Sümerlerde falcılık ta mühim bir yer işgal ederdi. Hiç bir mühim 
hadiseye ciğer falile bakıl ınadan karar verilemezdi: Ciğer falı için 
fevkalade merasim yapılırdı : Bunun için. yazılmış tabietler vardı. 
Ciğer falı Süuıer dini merasiminde en milhim bir nıevzudu. Bütün 
bu fal ve sibrin gayesi insanı kötil ruhlardan ve hastalıklardan 

· korunmak tı. Bu tılsım· keyfiyeti miladdan önce (2000) yıllardan 
sonra bir ilim mevzuu teşkil etmişti. 

* *.* 
Etilerde her vakit teşebbüsde bulundukları devlet . işlerinde 

tefeül yolu ile tecrübelerde bulunurlardı. Kuşların harek!tı ve 
kurb~n edilen bayvanların alışasının vaziyatleri çok mükimdi. 

Fala şöyle bakılırdı :· Mesela memlekette sari bir hastalık var 
veya kurakfık var, bu hal filat.i veya filan ma buda kurban ve· 
rilmemek veya kesHıpemek yüzünden olmuşsa kesilecek kurbanın 
ciğeri şöyle olsun, böyle olsun denirdi. 

Mabutlarda kesilen kurban ciğeri rahiplerin · gözü önilnde Çl· 

karılır, tetkik edilir ve buna göre taticeler çıkarılırdı 

["'] Bu notlar Ankara Tarih • dil • Coğrafiya fakültesi profesörlerinden 
Prof. Dr. Lansberger ve Prof. Dr. Guterboek dan alınmıştır. 
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Quelques notes sur la medecine sumerienne 
et ·ıes Hitites 

· H. T.,Dağlıoğln' .· 

Les Sumeriens avaient une · ville celebre nommee İsio, un peu 
au- de Ja de Nippou,r. C'etait un iınporta.nt centre .de culture· 
2000 aos a, J. C. Une des divinites· locales s'appelait GuJa, · qui 
~tait une .divinite medicale. Un certain . jour de l'annee, elle se 
reuoissait a.vec les ~utres divinites dans la chambre des meda
cins. C'etait Ja le cantre de la pJante de vie. Et cette divinite 
venait chaque annee un jour d'Isin a Nippour. Ici oo distri
buait dans des vases d'or de differents medicaments et <;le cette 
façon on preve.oait a beaucoup de.maladies. Cette ceremonie etait 
coosideree comm~ une tournee aussi importante q~e le ·premier 
jour de l'an. 

La profession de dire de bonnes aventures occupait aussi una· 
place imkortaete · cb~z les Sumerieos. On ne pöuvait ja:mais se 
dec.ider au sujet d'uu evcnemeut import.ant sans 'consulter le (oie . . 
On faisait ·des cerem_pnies extraordinaires pour di re des angures 
par le foie. Il y avait de tablettes ecrites dans ce but. Dire des · 
augures par le foie etait l'objet le plus important . dans Ies cere
monies sumeriennes . . Le but de tous _ces augures et magies et.ait 
de sauvagarder l'bornme des mauvais esprita et des maladies. Et 
ces choses de talisman avaieııt forme _l'objet d'une scieose deja 
2090 ana avaot J . C . . 

Çhez les ·Hitites aussi . on faisait po ur cbaque entreprise des 
experiences ~e consulter le · sort. Le mouvement des cieeaux et 
la position des visceres des animaux sacrifies etaient tres iınpor· 
tants. On consultait le sort de la façon suivante : p. ex. s'il y 
avait dans le paya uoe· maladie contag!euse ou un soupcon de ce 
côle, et que cette' situation et:i.it la cQnsequence du manque d'un 
sacrifice pour telle ou telle divinite, on arrangeait le foie de 
Panimal sacrifie de telle _pu telle atıtre maniere, Le foi'e de Pani
mal sacrifie dans les temples etait extrait en presence de pretres,. 
etudie et des resaltats . en gagnes. 

(Pris des Prof. Dr. Lansberger et Dr,' Oulerbock.) 
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