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Pek eski tarihlerde · süzm'üş olduğum arabca edebi kitaplar 

:a.rasıııda (.j-l.b. ':-'~) nin (l;J':/1~ ~J) sını da okumuş ve ilk def'a; 
{Kanuni SüleYıman) ıq hekim · başısı olan (Mehmet Bedredqini 
Kosoni [1]) nin .adını o'rada görmüş idim. 

, Edebi bir ushibda yazılmış olan ·b·u eserde bu zatın adının 
{Bedreddin) olmasından istifade edilerek bir çok kelime oyuoları 
yapılmış ve hemen hemen söz bunuola sonuna erdirilmiş olmakla 
1;ıb tarihi noktasından bu eserden bir şey öğrenmek kabil değil
dir. Yalnız bu zatın (Kanuni Süleyman) zamanında tstanbula 

.geldiğini ve Osmanlı sarayına alınıp burada bu hükümdarıo ayak
larındaki (Nikris) i tedavi ettiğ~ni görüyoruz [2]. 

· [1] Elde bulunan türkçe ve hatta bazı arapea kitaplarda bu (Kosoni)= (Kaysu

'lli) şeklinde görülmektedir.Fakat biz bu ~elimeyi gerek bahsettiğimiz (l;J':/1~ ~J) 
da ve gerek Ragıb paşa kiitüphasindeki 1482 sayılı mecmuadaki yazma 

.(lJ""':!'•JI t-:?1~~ l>k. ~11..ıliJc..r~':ll j_,a!l ) de (varak 53) burada yazdığı
mız gibi (Kosoni) şeklinde görmekteyiz. Bu zatın istanbula mısırdan gelmiş 

olmasına ·bakılırsa kipçak türklerfndeıi olup 742 de (iskenderiye ) de öldürülen 
(Seyf~ddin Koson) ın (Mısır) da yapdırmış olduğu Cal)1ı' ve Hanikah ve saire 
:gibi müesseselerden birine nisbetle ·(kosoni) denlimiş olması kuvvetle tahmin 
olunabilir. 

[2) Bu Osmanlı hekim başısının şahsına ve zamanına ait maliimat arayan-
'lar bu kitapta şunu görürler : · 

Meşhur müverrih (~. u-!,).)1) nin oğlu (o~.UI,J.:..t); C_,-~diJ:I) in tıbdan 

(.?. .Y') inin en güzel şerhi olan (~) şerhini (Mehmet Bedreddini Kosoni) ye 

hediye etmiş ve bu hu5usta. kendisi~e bir mektup ve bir şiir göndermiş idi. 

(Kosoiıi) buna şu şi'iri ile mukabele etmiş idi : 
Kağıda yazılmış olan sabrlar yazımıdır ? 
Yoksa insanlara müessir olan bir sihirmidir ? ... 

Kelimeleri güzel bir mektupmudur ? .. 
Yoksa kadehleri pariatan şarapmıdır ? .. 
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Pireler Kondu da halk tababeti 1· 

Dr. Hüsnü Ayd.wer 

Pireler Kondu Konyanın 139 kilometre cenubunda Armenak, 
Karaınan ve Bozkır ilçeleri arasında. Toros dağları Ostüode 1850 
wetre ·yükseklikte 950 evli ve 3500 nufuslu bir n ahi ye merkezidir. 
Burası muhakkak tarihi bir yerdir. Zira burada Moğollar ve 
Oğuzeli gibi büyük türk kabilelerinin isimlerini taşıyan mev
ki adları vardır. Nahiye LQerkez~nde eski türk kabilel~rinin adla
rını lakab olarak taşiyanlar az değildir . 10 k'ilometre kadar şark 
ve c~nubda ise Afşar _ adı nda bir köy vardır ~i tarihte bu .namda. 
gördüğümüz kabilelerle münasebeti muhtemeldir. Halkm lisani 
çok sade türkçedir. Burada zengin bir halk tıbbi folkloru vardır. 
Bir kaç misal sayalım : 

- Erkek çocuklar 40 ıncı güne kadar yıkan.maz, kız çocuk
ları yıkanır. 

- Yeni doğan çocuğun .sürresine iltiyamı tam oluncıya kadar 
zift ile yağdan bir mahlftt dükülür. BÜtün yeni doğan çocuklar 
en çok 24 saat_' iarfıuda tuzlanır. Bu tuzlanma çocuğun her tara
fına göz kapakları üstüne ve kulak delik lerine kadar. bit kaç 
milimetre · kalınlığında olmak üzere serpilir, ve 8-10 saat sonra 
silinir. 

- Contertrigolarda döğülmüş ınazi ile kahve karıştı rılır ve 
süı:ülür . 

- Baş ağrıs ında başa patatis sarılır. Biber sarılı r, tuz ek ilir. 
· - Yaralanwalarda tütün konur. 

- Göz hastal'ıklarında süt veren kadınui . memesinden hasta 
olan göze damlatılır, bal siirme gibi 'göze çekilir. Yumur ta sarı
lır, İncir sütle ~arıştırrlır, pişirildikten SO!lra satılır . · 

- Boğaz h.astalıklanİıda Lio.ıon ezilerak boyna sarılır. Keten 
tohumu bezir yağıle karıştırılarak boyuna sarılır. Güverc::_in tersi de 
sarılır. Toprak ta ısıtılarak sarılır. Ağız · ve boğaıda gqrtilen afet 
ve harba gibi vetiralerde kabak sapı yakılarak elde edilen kül 
veya kök taş (Sulfate de ctiivre) sürülür. 

- Kulak hastalıklarında Tav~an yağı kulak üstüne sür ülür. 
Meme verenlerin me m esi kulak deliğin~ sağılır. 

"- Karın ağrısında sıiya bir ,avuç ·kül atılarak suyu içirili~·

Barut su ile karıştırılak (suyu) içirilü. ·N ane veya keklik · yağı 
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verilir. Adedi pek çok olan diğer tedavi şekilleri her yerde gör
düğüwtiz .. ve çluyduğumuz şeyler olduğu için yazmağa luzum 
görmedik. Halkı her sahada tenvir etıoek maksadile erkeklere ve 
kadınlara ayrı ayrı olarak yaptığımız musahabelerd~ bir çok 
ınes'elelerle beraber sağlık sahasında bu diger kaydatınediğimiz 
tedavi şekilleri göz önünde tenkit edilerek asri ihtimarnlar ve 
hastalıklardan korunma usulleri ·hakkında lazım gelen izahatı · 
verdik ve bunları kendilerinin anlay~cağı bir dil ile anl~tinağa 
.çalıştık. 

La· medecine populaire a . Pireler Kondu. 
=: Hüsnü A;ydıner 

Pireler Kondu le centre d'un aous-departement a 139 kın. au 
·sud de Kony·a, entre les districts d'Arınenak, de Karaman et de 
Bozkır, dans la cbaine du Taurus, a une altitude de 1850 ın. 

-coınprenaı:ıt 950 maisons et 3500 ·habitants. Ceci e~t un lieu his
torique car i .ı y existe des noms. topographiques derivant de 
ceux de grandes tribus turques · tellea' que : Mongoles et Oğuzeli. 
Dans cette contree presque tous les surnons soot apparentes a d'ao-

. -ciennnes tribus turques. A dix kilomatres au sud - est se trouve 
un ~illage qui s'appelle Afchar et probablement cette denomination 
est en rapport avec les tribus de ce noın qui apparaissent dans 
l'histoire. Les · villageois emploieot un turc tres pur. Le folklore 
medical y est tres ricbe. En voici quelques exemples : · 

- Les nouveaux nes males ne sont pas laves durant quatre 
jours, les filles soi:ı lavees. 

- Jusqu'a cicatrisation complete du nobril un eınplatre de 
-poix et d'huile y est verse. 

- Tous les nouveaui-nes sont csales» dans les vingt quatre 
beures au plus tard. 

---..:. Les b6bes sont entiereınent saupoudres de sel m~me sur 
)es paupieres et dans le cana! auditif, la couche de sel est de 
·quelques ınilliınetres et on ne l'essuie · que ,quelques huit a dix 
heures plus tard . 

....:- Dans les cas d'in~ertrigo on applique du cafe en poudre 
· ımelange a la Noix de galle: 
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-- Contre les maux de t~te on fait un panseı:oent avec des 
tran ch es de pommes de terre o u des po i vrons,on saupoudJ:e de sel. 

-:- Sur !es plaies on -ıııet du tabac. · 
-:- Contre !es maladiP.S des yeux, on fait couler dans Poeil 

malade, du lait de femme, ou on y applique du miel, des oeufs, 
ou des figues ayant cuit dans du ·ıait. 

- Cootr~ les maladies de la gorge 1~ suc de citron est emp
loye. On paose le cou avec un melange de grainea· de lin et 
d'huile de lin, avec' de la fieote de pigeoo , avec de 'la terre 
chauffee.Contre Jes inflamıoatioos et ulceres de la bouche et de la 

·gorge, on enduit Jes plaies avec la ceodre de la tige ·de courge 
ou avec du sulfate de cuivre. . . 

- Dans !es maladie.s des _oreilles la graisse de Iievre sert _ 
d'enduit, le !ait de femme est eıuploy~ au m~me effet. 

- Cootre les maux de veutres on jette une poignee de 
cendre dau s de l'eau et on le fa it bo ir~ au patient a moiııs que 
I~ cendre soit rempla cee par de la poııdre a fusiL on donne de 
l'essence de menthe ou de l'b-uile de perdrix. Les autres formes 
de Ja therapeutique etant semblables it. celles que nous connaissons 
deja ou dont nous avons entendu parler, uous ne jugeons pas 
ı;ıecessaire de !es enumerer. 

· Nous avons fait notre possible pour do~er la po~ulation des 
donuees modernes sur l'hygieııe ainsi que sur les precautions 
a prendre en lui mettant sous les yeux !es resultats nefastes _de 
ses_ pratiques et en critiquant les methodes employees jusqu'a ce 
jour, et ceci a ete dit dans un la.uga.ge simpıe et_ courant afin 
que _ ces homwes et ces femmes soieot a m~me · de nous comp· 
r en d re. 
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