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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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Tıbbiyen i n Diyojeni ve Tür~lerde ·eski bir opo.t~rapi 
Dr. i. Themo 

(Mecidfye - Romanya) 
1 

Şimdiki sarayburnu parkında yarım ası! evvel bulunan mektebi 
Tıbbiye'i askeriye binasının dışarısında bir kulübede Fak'ültenin 
Diyojeni ismini alan ·sekselik Ginayada isminde (Cüneyten ınuhaf
fef olsa gerek) bir ihtiyar yaşardı. Bu adam uzun boylu, kuru 
yapılı boşnaki kalpağı, belindeki kemerile alll.meti veçhiyesi ve 
şive'i lisanından Rusyadan gelme Şimal tiirklerinden olduğu anla
şılıyordu .. 

Elbisenin muhteiif ·yerlerinde dik ilıoiş ve asıl mış Jiltaklı ve 
eski madeni paralarla bezenmiş kayışlarla zinetlenmiş ve bel 
kayışına geçirilmiş renkli uzun ve Hileli çubuk ve kavali ile do
laşırdı. Geceleri talebe efendiler uykuya daldıklarında o büyük kış . 

. Iamsı mektep binasının etrafında büLün gece ka valiyle Şim al tür· 
kilerine ait ve kendisinin Fakülte Direktorü Marko paşa hakkında 
uydurduğu türküleri pek hazin bir . ahenkle talebeye bir ninni. 
gib çalar dururdu . 

Cinayda bütün Profesörleri ezcüınle Marko paşayı ve benimle 
Ecz~cılığa çalışan Feyzi efendiyi çok severdi. Biz onun Çağatay 

şivesine alışanlar ona .bikfi.ye söyl~tir, hisse alırdık. Bizim babacan 
Cinayda kendi şivesinde (Rustique) köylü bir şair idi. 

O senelerde ınektebin avlusunda u[ak bir bakkal dükkanİ vardı. 
Paydos zaınan~arında bakkalın ekmek dÜimine sıkıştırmış ciğer 
kebabı parçasile gô.ya bir sandoviç gibi midelerini aldatıyorlardı. 
Günün birin.de bakkala vardığımda baba Cinayda bakkalın çiviye 
asdığı iki safra kesesini kanalından tutarak kesesile beraber leylek 
kurbağa yutar gibi boğazından midesine doğru yuvarladı. Ben 
hayretle bakkala takazada bulundum. 

Bakkal : Mori Elıtem efendi Cinayda her iki üç günde bir 
· gelip kazan dört tane bu zehirlerden içer, bu iki tane bir şey değ_il

dir dedi. 
Cinayda bana dönerek: lbrabim efendi benim haftalık otuz 

paramı ver çabuk gideyim. 25 dirhem raki içeyim. Bu otuz para· 
ları be.n senden bunun için alırıın. dedi. · 

Neden ödü içtiğini sordum. Memlekette sarılık oldum. Karnım 
ağrıyordu. Pis rüzg~r çıkarırdım. Kart Doktorumuz hoca Batıra 
]ie:p.diıpi bakt~rc;lım . ~ıı.na öt yutmas1nı sağlıkladı. Q vakitten beri 
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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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