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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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mide beyaoındadır. - Italyanca s. 188, satır 121 3: Dello spasimo 
dello stomaco. - Latince s. 184, satır 1 : De Cardalgia (~ürkçesi : 
Y~rek boznkluğu yani mide ağrısı bakkmda). ' 

5) Şaoizade s . . 8, satır 4 1 5 : Bu azasının cümlesi haleti kami- . 
lesinde olup· fiilieri asa0: ve serbesi ve tam ve berdev.am olan 
kimseye sabihelmizaç denir.- İtalyanca s. 1, satır 6 1 9: Se tutte 
pueste parti sooo nel loro perfetto stato, e le loı:o fuozioni facilli, 
lib~re, accurate . e costanti, allora l'uomo e sano. - Lfttioce s. 1, 
satır 6 1 8 : Si singulae harum. parti um perfecta.e sunt functiooes-' 
que facile; libere et constanter peraguntur, corpus sanuro esse· 
dicitur {türkçesi : bu aksamın her birleri kilmil olup arnali kolay, 
serbest ve devamlı icra olunursa vücut sıhbat üzere olduğu söy
lenir). Türkçede, italyancada dört, latincesinde yalnız üç sıfat var. 

6) Şanizade s. 120, satır 23 / 4 {Sekte babında) : Merizin batnı· 
ken·diliğinden her taraftan sürüp lftk.in mezbur hi.çbir nesne yut
mağa muktedir değilse bu sekte hemen daima ınühlik olur. 
- İtalyanca s. 331, satır 21-24 : in sornma da se scaricandosi il 
corpo per ogni parte, e nulla potendo inghiottire, questa e un 
apoplesia quasi sempre .mortale. - Latince s. 321, satır 16 1 8: 
excrementis inscio aegro dimissis & deglutione plane abiata mala 
est prognosis, morbu.s enim plerumque Jethalis evadit (türkçesi: 
.gait hasta sezmeksizin a.şağa düşüp yutmak iktidarı büsbütün 
ınefkut olunca hastalığın inzarı kötü olup ha~talık ekseriya 
öltirule biter. 

Arkiv s. 157 : yanlış 
satır 3 : 1750 

> 10 : 1834 dekini unuturlar 

> 12 : · 1791 deki .basmaların 

doğru 

1750 den 1850 
1834 delcilerini latince basma
lanndan 1784 dekini unuturlar 

/ 
1791 deki latince hasmalann 

Eski türklerde (Tıb) ilmi 
Riza Çavdarlı 

Tarih, tetkiki icabeden gayet mühim bir mesela karşısındadır . 
. Oda eski türklerde tıbba ve doktorluğa ait işlerio bulunup bulun
madığı meselesidir. 

En eski türkleri, bilhassa Sümerleii ve Akadları daha iyi 
tetkik eden François Lenorment e.ski türklerde tıbbın bulunma
dığını, ve bu vazifeyi dini dualarla «mages» !erin, yani rabibierin 
ifa ettiklerini zanneder. François Lenormeni bu zanna sevkeden 
·sebeb, tıb.dan bahsedecek :vesaikin ele geçmemesi, ve billi.kis has- · 
talıkların iyi edilmesr için bir çok duaların bulunulmasıdır. 
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Biz, babil, süs, elam hıı.rnbelerin(leki (Cuneiformes) yazıları 
' -arasıuda, değil tıb, .hatta idari işlerin nasıl terlvir adildiğine dair de 
·pek az hir maluwat elde edebildi k. Bu en tıski türklerin aile vazi-

' fes~ne ait . küçük bir Fragıııent ıııevcuddur. Bunda biz türklerin 
kadına ve aileye · biiyiik bir ra.~ıt:ı ile b<~ğlı olduklarını görürüz. 
Mesela valdesini tardeden bir evlad, sud:ı.n ve topraktan mahrum 
·edilirdi. Pederine babanı değilsin diyen bir eviM söziinü geri 
almaya ve bir nakdi ceza verrııeğe ıiıalıkumdu. EviMını tanıma-

. ,yaıı,reddeden baba ve valde ba.hse nıahkO.m olurdil (1). Bu küçük 
izahat bize açık bir suretde tiirk!Pr arasında kuvvetli bir aile 

·.teşkilatı ve pek bfiyiik bir kadın börıııeti bttluodu~uou göstermek
tedir, Işte elde edilen vesika bundan iharettir. Tıbba ait bir 
vesikanın elde edilmemesi bu mubterem aliroleri tereddiid' içinde 
bırakmış ve. bu ·vaıifeııin rabibler tarafından dua ile. yapıldığı 
a~idesine silrüklenıiştir. 

Bizi de pek haklı olarak dilşfindüren · diğer bir nokta vardır. 
·O da en eski .devirlerde, ınedeuiyetin eo .Yiiksek derecesine varıoış 
türk halkleriode,eu biiyük bir ihtiyaç olan tıbbın ve doktorluğun 
bulunması lazım geldiği kanaatidir. 

Türk halkleri daha biitOn dünyanın uyuduğu bir zamanda, 
Astronominio en ince noktalarına vakıf olarak, karadan sp.bralar 
katediyorlar ; denizden de engin yolları geçerek, dalgalara göğüs-

. ler gererek, gemilerile gidilmiyecek nok.talara gidiyorlardı. Hatta 
bo türkler aksayL. . şark denizinden kalkarak, Afrika sularına 

kadar da goliyorlardı. (2) Nitekim Pauthier pek haklı ol~rak 

Mısırdaki .(Nil) 11elıriııin ismini, bu günkü VilMıvostok ve ba:vali
·siııden kalkıp ta buralara kadar gelen türklerin, koyduğunu iddia 
etmişti (3) Bu iddia Stanislas Juleio tarafından da kabul · ve · 
tekit edilmişdi. Stanislasi Julein daha ileriye giderek meşhur Çinli 
hacı Fabien nin Hindistanda ziyaret ettiğiNala şehrinin de 'banişi · 

·olarak bunları gösterınişdi. (4) 
Bu memleketin ; yani Ni li ölkesi ilk def'a . Narai (5) türkleri 

tarafından isklin edilll!ekte idi. Çin menbalarıodan Chih. i. ki 
kitabının bize tarif ettiğine göre, bu memleket kablelmilad 1113 
'tarihinde tmparator Hoei zn.manıııda deniz tarikile Çine sefirler 

. gönderuıişdi. Yine bu ·men balara göre bu . memleket Fou - sang 
i>lkesioiu şarkınd:ı: bulunmakta idi. De guignes inin, Karl Fredirih 
Nnvınaoııı, Küstav Eyiştihalin Mel::sika. zanettikleri ve bilahare 
puııları tasbib etmek .. isteyen Kiistav Şiiegelin (Sahalin) adası ola
ı-ak gösterdiği F'ou · ~ang ölkesi, bu günkü Baykal gölünün şark 
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kısımlarından başka bir yer deg-ildi. Çin menbaları bunun böyle 
olduğunu bizzat itiraf etmektedirler. Derlerki bu "şar~ denizinin 
suyu dig-er denizlerio suyu gibi tuzlu deg-ildi. Bila.kiis tatlı ve 
lezizdi:r.. Buda gösterir ki, Baykal gölüne de ~ark denizi namını 

· verdikleri Baykal Fou - sang dı. Çiniilerio tarifioe· göre bunun 
ceoubu garbisinde, kadınlar krallıg-ı vardı. Bu krallık Kaşg-arin 
1000 li cenubunda idi. (6) Bu memleketin sernalara kadar yükse
len büyük dag-ları vardı. (7) Nili ölkesi ise bunun şarkında olup 
denize kadar ·olan salıayı işg-al ediyordu. · · 

lsadan 193 sene evvel bu türk krallıg-ı, imparator Hoei Hovein 
saltanatı zamanında Çine yine safirler göndermişlerdi. Bu · sefirler, 
memleketlerinde büyiik bir edebiyata sabib olduklarını ve bir çok 
kitaplar bulunduğunu nakletmişlerdir. (8) 

Bütiin bu kitaplar arasında, denizde, karada, yaralanan türkü 
tedavi edecek ~ıbbi çareler yokmuydu? Bunu gösteren kitaplar 
mevcut qeğilmiydi ? , 

İşte bu tereddüde var.dıg-Jmız zaıuan, nazarımızı daha ziyade 
ileriye götürmek ve tetkikimizi daha vasi zeminler üzerinde ara
mak · mecburiyatinde kalıyoruz, ve o zaman görüyoruz ki eski 
türklerde, (mages)lerin hasta dualarindan başka bu işlerle ug-raşan 

bususi mütehassıslar yaııi doktorlarda mevcuddu. 
BüyÜk miktarda bir çok klasik mitolojilerin b:ı.lklere ·ve nı:ı.bal

lere ait isiuılerin ve bazı hususi kelimelerin tiirk aslından olduk
larını isbat meselesi bu gün gayet kolay bir şeydir. Lisanların 
iokişafında ismi haslar, ismi cinslerden daha başka şeraite tabi 
olı::iıuşl\ı.rdır. Şekillerini uzun müddet muhafaza ettikleri halde 
manal~rında hafif bi~ değişiklik görülmesine rag-men, yine girdik
leri yeni lebcede, eski lisaudaki' balleri pek güzel göze çarpar. 

İşte bu kelim~lerden birisi de l!tince en, ~m, em kelimeleridir. 
Bu li san da va ldelik, kadın azaları, tatlılık, muş ta k ınanasite de 
tıbbt demektir. Biz bunun arı etimolojisini bulamıyoruz. Biiaids 
türk aslı ile, türk kökü ile izaha girişdiğimiz zaman, iş tamamife 
değişiyor. Çağa~ayca Ana valde,.altayca Ama valde, garb tiirkçe
sinde Meme, Uygurcada Eruke hasta,. bedbaht, garb tUrkçesinde 
Emek zahmet, Uyguroada ise Em tıbbı, ~ınci doktor, Emur süku
net ve rahattır. Etruskceden latinceye geçen bu türk kelimesi, · 
muştak balila tıbbi man·asını ı_uuhafaza etmişdir. Demek oluyor ki 
eski tiirklerde "uıages:ı. lerden başka tıbbi işlerle uğra~an, yaraları 
hastaları · tedavi ed~n mütebas.sıslar yani doktorlar ınevcuddu. 
Buulara büyücü ismi verilmiyor ve doğrudan doğruya husu_si bir 

• ·J .. .:; 
' . 
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isim ile .a.nıpyordu. Eğer bu iş Fra.nçois Leno.rment. ın dü,ündüğü . 

gibi, sadece dini bir şekilde kalmış olsaydı, bu isınin veriİmeınesi 
icabedecekti. Çüok~ biz büyücülerin, sihirb~zların da !!undan 
tamaınile ayrı isınini görüyoruz. · 

Yine latinceye ·geçen, v~ ancak türk etimolojisi ile izah edi
lebilen Begoe kelimesi :vardır. Bu latincede peri ve cin manasına 
gelir. 

Doğu türkçesinde ise, Buge sihirbazlık, perilerle konuşabil
mektir. Bizim tü.rkçede de bu aynı manayı ifade eder. Eger eski. 
türklerde hastalık işleri, ve doktorluk bir hüyücüliik işi olmuş 

olsaydı, tıbbi işlere yukarda gördüğüınüz keliınenin .izafe edilme
mesi, .ve buge kelimeaile gösterilmesi. lfi.zıın geÜrdi. 

Şu halde eski türklerde tıb vaı:dı. Tıb ile iştiğal eden hususi 
mütehassıslar da mevcuddu. Bundan başka hastalar doktor teda
visi · görmekle bera~er, sihirbazların . da kuvvet ve kudretlerinden 
istifade ~tmek istiyorlardı. B.!i gün bile bir çok kiınseler, hast~- . 
Iıkları halinde her iki tarafa da baş vururlar. Bilhassa Fraosada 
pek çoktur . . 

Bütün bunlar4an daha büyük bir isbat ise elimizde, bunu pek 
açık bir surette gösteren çin yazılarıdır.' 

Ki - Pin krallııtı miladi beşinci asırlarda, Çin iınperatorunıı: 
bediye olarak, ülkelerinde yazılmış. Astronomiye ait büyiik bir 
kitap ile Çiniiierin a.kıUarında sihirli ve bUyülü olduğu zannını 
basıl eden tıbba ve ilaçlara ait reçeteleri de göndermişlerdi. (9) 

Şu küçük cüıtıle, bize pek büyük: Ş~yler anlatmaktadır. 
(a) Tür~ler arasındaki' tıbbi işler, ,çinden daha ' inokemıpel bir 

halde bulunuyordu. Ç.tinkü bunlar _Qin doktorlarını şaşırtıİn~, bu . 
reçetelatin onlarda şeytanlada karışık olduğu kanaatini uyan,. 
dırmışdı. . . 
· (b) Çin doktorlarını şaşırtacak kadar terakki ve . tekft.mül gös· 

teren tıb beş . on gi.i.nlük veya beş on sen~li k bir b.Ügi . değildi. ~u 
mtikemmeliyet~ vasıl olu.nc!l-ya kadar asırlarca zaman. geçmişdi. 

Bundan sonra dini. tatkikierde bize iyi fiki_rler verme~te aydın 
izler göstermektedir. Bir çok nebata,ta. ilahı bir kudsiyet veı:il

mektedir. Bunun· sebebi nedir? Hiç şüphesiz ki bunf.ardao icıı.beden 
ilaçların yapılmasıdır; 

Maahaza . şu k.Uçük iş~retler bize .. tıbbi -işlerin de Çinliler arasına 
. türk elile gii-.diği kanaatini teyid etmektedir. Çünkü bir çok· san'~ 
atlar vari:lır ki bunlar yanlışlıkla veya türkte bir medeniy:et ·gör-
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m_emek isternek yüzünden Çiniilere maledilmişlerdir. !pekcilik,. 
Porselineilik bu meyanda gösterilebilir. 

Garb. müverrihlerinin İpekçilig-i bir Çin san;atı ve es~ri . olarak 
göstermek istemelerine rag-men, çinliler bizıat kendileri, kendi· 
ellerinin ' tuttukları kale~ ile yazdıkları yazılada bunuq. türkler
den çıktığını ve İpekçiliğin türklerde bir terakki ve 'tek!müle 
tabi kai<!Jğını, açık bir suret.te yazmaktadırlar. (10) 

Porseliİı san'atının ise, pek geç değil fakat qıila.di altıncı ve 
yedinci asırlarda yine türk ustaları ve türk ellerile Çine girdiğini 
ma- tu an ·- lin tarihinde pek güzel yazmıştır. {11) 

Çiniilerio · gösterdikleri hayretlere · bakılacak olur ise, . tıbbı· 
d~ bunlar meyanıoda zikretmek lazım gelir. Binaen aleyh bu 
asırlarda Çin eserlerinde göreceğimiz tıbba ait terakki ve teka
nıülü, bir türk estıri olarak kabul etmek zarureti vardır . 

.TUrklerde tıb mevcuttu . Tıb ile beraber, kimya işleri de var
dı: Asırlardan beri bozulmayan ve bugün hayretle seyre9i!en en 
eski boyalar buna en büyü'k bir delildlr. (Ili) Nehri civarındaki 
(tal ·- türkent) deki, yarısıodan . fazlası dinarnit ile tahrip edilmiş,. 
büyük bir taş üzerindeki türkçe bir kitabe bioaen canlı bir şa
biddir.' Bu taş diğer kitabaler gibi oyularak yazılmamış bilineme
yen ve anlaşipı.mJyan bir boya ile yazılıriiştlr. Bunların (Sak) lara 
ait olması düşüncesi, bunun nekadar eski olduğunu gösterir. Yani' 
kablet'tarih devirlerde türkler-arasında kimya işleri de büyük bit 
terakki göstermişti·. 

Diğer taraftan bir mesele daha bizi tenvir etmektedir. See-:
mma - thsian büyük tarihinde, (kablel mil!d ikinci asır) türk halk
lerind.en bahsederken, (şimal .barbarlar) ında bir hastalık olduğunu · 
ve bunlard.a ölü çıkan eve kimseyi sokınadıklarını ve içerden ~e ' 
kimseyi çıkarmawa:Ôıo adet ·olduğunu yazwakta~ır. Bu cümle biz& 
mü hi w bir . çok şeyleri kulağımıza fısıldamişdır, Çinli wü"?"errihin 
~ördüğü gibi, .ö~ü çıkan eve kimseyi sokmamaları v:e iç.erden kim
seyi dışarı çıkarınamalap türklerio adeti değildir . Bunun açıkt;:ı.n 

açı~a. bir tedbi~i tıbbi olduğu &şikardır. Bunu bilmeyep Çinli bu 
muva.kkat. te.dbiri b1r adet tel.akki etmiştir. 'Demek oluyo'rki iürk
l~r. bugun: k·arantio·a ded,iğicQi~ usullere da.ba kablel mjlaci devi_ı:· · 
~erde · ~akıf idiler. ·sari hastalikJarın, tecrid ' tısu}jle önü aiınabile-
cekleri!)i b~liyorlardı. . . . ' 

Qinli niüverrihin bu şahadet i bunu iabata · hazırdır. Hait'k. diye
bile.c~ğiz ki,.· ~u v~etli ... b'ir. 'üi.tirb~lle :: buı:ifar bir: mikroptin da m~v! 
cud1j'eti~e ·~ani idiıe·r':'-·:N~ı;~rm-.ş.im·a.ı ' türkierinin {Veba) -:Jeya 
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diğer sari hastalıklaı:ı korumak için okudukları dualarda bunlar 
t:ı:mamile gözükür, bu duala-rda hastalığın kordlarını atmaması 
temenoi edilir. . 

Bize herşey tiirkler arasında bakiki bir t.ıb aleminin bulundu
ğunu gösterir. 

Diğer taraftan Arabiarıo Lokman efsanesi de bu büyiilt tabibi 
türklerin· geçtikleri ve yaşadıkları topraklar üzerine oturtmaktadır . . 
Dikltat edileCAk. noktarardan birisi de; Ara"Qiar ara_sında tababet 
işinin Türkistan i işgalden ve türk medeniyetini benimsedikten 
~onra olduğu gözükmektedir. Arabın en biiyük tahibi olarak ele 
alınan Ibni Sinanın türk olması, · ve tilrklerin Arablarda taba~eti 
ihtira eylemesi de türkde tıbbın mevcut olduğunu gösterecek en 
dogru deliller, hurhanlardır. Eo esk i türkler, haşmetli ve hüyük 
bir medeniyete sahip idiler. Bunu Hindistanda 1920 den 1926 ya 
kadar devam eden Mohen - jo - daro daki hafriyat de pek güzel 
isbat etmektedir. · 

(Burada maddi medeniyetinin en yüksek derecesine sahip ol
mu!$ bir millet vardı.) E12) Bu halk neolitik devrini geçmiş bakır 
devrini yaşayordu. Bunlar bize altından ve gümüşden milcevher
ler bırakdıkları gibi, vernikleşrojş (faience) lar da bırakmışlardı~ 
Bu cililar, -beyaz ve mavi renklerde olup ege san'atı derecesinde 
idi. (13). . 

Nası l Yunan istilası parlak ege medeniyetini boğduys3:, arilerin 
Hindistaoı . i stilası -da . bu türk ruedeniyetini, türk Dravidienlerin 
Hindistaııa .getirdiği ınedeniyeti boğdq_. (14) 

Oila. meselesi kimy~~i işlerin türkler arasında arilerio mevcı.ı.
diyetioden evvel bulunduğunu göstermektedir. Bu · türkler her 
nevi, en ince boyaları , cilıı,ları . yapmasını biliyorlardı. Bunları 
bug_ün bile bayretle göı:üyoruz . Şu halde nasıl iddia edebilirizki 

· türk ler arasında tababet yoktu ? Tababete ait b lı: .. şey~ . te~;tdüf 
etmiyor isek, bu da takip ettiğimiz y.olun yanlışlığınd.andrr . : 

Acaba biz eski türklerin tib ve kimya ilim~erinÇ-eki liya~atle
rinin d~recesini ne suretle _.ög-reoe biliriz ?. 

Bunun için de elimizde müracaat edecek , yegane yasıta Çin 
mebazla.rı kalıyor. · · . Fakat -bu Çi n . · meh~zlarıuı garblilerio t~rce
mesioden takip. etmek·. ·bizi pek . yanlış yÖıı~·ra · sevke.der. ~arb 

. alimierin tarihi değiŞtirecek kadar yanlışlıklar vücudo. getirmele
·riİıde Qin ·yazdarı..:pek. fazla muzipliklerde 9.ulunffi:~şlardır: Yu~ar
da. z.ik-rettiğimiz Fou~ang ·bunlardan kilçük bir. nümune teşkil eder. 
Yani gartıliler bize Çioli müyerrihlerin söylemek istedikler.i şeyleri 
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olduğu gibi anlatamıyorlar, ve aniatınağa da iınk!l.n yoktur. Hal
buki biz türkler içiu, Çin ta~ihlerini daha kolaylıkla, daha gü~~~ 
daha doğru tetkik 'etmek iınk!l.nları mevcuttur- Çünki bu. husustı;l 
bize en ziyade yardım edecek elimizde . türkçedir. (Dunga_ri) aliın
leri arasında, yani Çince görüşen ve Çinceyi Ana lisanı olarak 
kabul eden Seıner kandin eski (dehkanları} arasındaki aliınler, 
türkç:e bilıneği de bir fazilet, bir mecburiyat telakld ederler . 
(Şansi) ve (Honan) bu gibi aliınlerle doludur . . 'Kaşgar nleması 
ve bilhassa · Çinde tabsil etmiş olanları, benim · lisa.nıın ile bana 
bütün bu hususları izah edebilirler. 

Şu halde küçük bir fedak!tlık ile ilim ve tarihe ve bilhass~ 
tarihin ~ürkoloji kısmına aşık bir~aç kişinin buralara gönderilerak 
tetkikatta bulunınalarına hi ınınet etmek, ınatl~p olan neticeyi ko
laylıkla elde etmek demektir. 

Tarihin dönüm devrindeyiz, yani tarihin iftiralah silerek, me
deniyeti, hakiki sahibine, türklere iade ettiği bir , zamandayız. 
Bunun için pize Arkiyolojik . Lenguistique ve dini tetkiklerde en 
büyük yardım~arda. bulunuyor. Fakat bunlar arasında, tarihin 
garezsiz, eski menkul!l.tına da muhtaç olduğumuz hiç bir · zaman 
da unutulmamalıdır. Bunu da bize verecek ne Ata b; ne Iran, ne 
de garb uıenbalarıdır. Bu doğrudan doğruya Çin menbalarından 
toplanabilir. Unutulmamalıdır ki Çin taribi demek türk tarihi 
demektir. (Permayya) Çin ruznamelerinden, Çin tarihini terceme 
ile toplamak istediği zamaıi .kendi tabiri ile tatareayı ög-Ienmenin 
l!l.zım olduğunu anlamış v~ bu lisanı elde ettikten sonra, b_u top
lama terceme işinde bir muvaffakiyat gösterebiimiş idi. 
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Uygur Türklerinde tababet esasları 
Dr. A~ Süheyl 'Ünver· 

ç 

Uygur tababeti. hakkında bundan 25 sene evvel Von Le coq 
tarafından Turlanda bulunup 1930 ve 1932 senelerinde Üniversi-

. temizin k;yrnetli Profesörlerinden R. Rahmeti Arat tarafından 
okunan . roetinler(Zur Heilkunde der Uiguren)eserinde neşredilmiştir. 
Aikeolojik bir tetkikle vücut bulan bu metinlerde tıbbt bir tasnif 
yapılilığınd;ı. çok ehemmiyetli kısırnlara tesadüf edilqıiştir·. Uygur
lar Türk kabilelerindendir. · Kurdukları biiyük devlet 7 inci asır-

. • · dan XIV üncü asra kadar devam ediyor. Bir zamanlar devletleri 
Tuna boylarından Koreye kadar büyüyor. Bu esnada yüksek bir 
medeniyet kuruyorlar, .siyasi ve askeri nüfuzları ilerliyor. Mühim 
bir tababetleri var. Bu vesikalarla bugünkü Türk tababetimizin 
mazisi ondört asırlık bir eskiliğe malik bulunuyor. Halk .tababe
tinin çok tekemıniii etmiş bir nürnunesi olan Uygur tabahatinin 
birçok noktalard~n kıyınetine payan yoktur.' Bu bilgiler ller tara~ 
fa yayılmıştı_r. Halen Anadoluda . birçok .. nok.talardan. benze.yişleri 
vardır. Uygur tabahatinde civar komşulardan ayrı bir sistem 
vardır. Bu çok mühimdir. Tamamen .liyiktir . . It~katla! ve İna!levi 
.tedavilere şimdiye kadar okunan metinlerde tesadüf olunmamıştır • . 
. İşte hu .maddi tedavilerde çok kıymeÜi buluşlan Türk tababetiniri 
mazisine büyük şeref vermektedir. . 

llaçlann tatbik · ş~killeri çok şayanı dikkattır. Boğaza k~mış 
boru ile ilaÇ üfliiyorlar. Ilaçların istimal ve tatbik zaı:nanları ve 
tar.zları, dah.ileıı veri~en ilaçların birtakım gıdat' qıaddelerle . karış; 
tmlması ~eyfiyetleri pek mü himdir. Ispençiyari şekiller . :ve. ihzar 
tarzları bize Uygurlard~ il~ç hazırlanmasının ne kadar esaslı. ve-
ilmi olduğunu · gösteriyor. Bugünkü ~şka.Ii ispençiyariye ayna~ 
Uygurlarda vardır. 
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