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ibni Sinanın TedbirUI Müsafirin Risalesi. 

Dr. A. Sübeyl Üıiver 

İbni Sina' mızıo bu nıakalesiode:Q çıkarılan ve bu glin !çin 
ebem~iyetli oJan bahisler'ini m~btevi muhtasar bir kısmı ( [bni 
S!rıa'nın saferde bulunanların yapacakları tedbirlere aid oıakalesi 
hakkında bir inülabaza) namı altında Tedavi klinig-i ve Labora
tuvarı Dergisinin 1938 senesi 29 uncu numarasında neşrolunmuştu. 
Şimdi bu risalenin Ayasofya Kiitüpbaııesinde 4819 numaralı Mec· 
muai ·Resailde bulunan aslının Tıb Tarihi Eostitüsiin ün fotog
rafile çıkarılan bir kopyasından (Şeldl 1 · 10) Süleymau iy~ Kütüp· 
ban~!ıi Direktörü Bay ~iiderris H azmi Tura tarafından yapılan 
tam tercemesini neşrediyoruz. 

İbni Sirıa>nıo bu risalesi yolda ittihaz olunacak vakY tedbirlere 
ve yol anıaları kar~ı.s·ında yapılacak tedavilere güzel bir misal
dir. İbni Sina'nın bu makalesi kanunundan çıkartılmış bir kısım 
deg-ildir. Tokatlı Hekim Maslafa Efendi [1) tarafındau t.erceıue 
edilen kanunun kendi hattı d.estile Ragıb Paşa Kiitiiphauesiııde 

nıahfuz 5 ve 6 ncı defterinde Tedhirülıniisafir hakkıoda miihiın 

malO.mat vardır [2). Fakat birinci numaralı sabife ile asıl metnin 

[1 J Tokatlı Mustafa efendi XVIU inci .asrın çok çalışkan ve alim hekim
l~rindendir. Başvekalet arşi11inde Tıb dosyası numara 790 da Helcim başı 
Büyük Hayrul lah efendi inhasile Tolcatda 1275 de açılan Pervane Bey D!irüş
şifasına oğlu · Tabi b rvlehrried Raşid efendinin tayini nıevzuubahistir. Bu vesika 
ile bu büyül< alimin oğlunun da hel<im olduğunu ve Tokatlı olması dolayı· 
siyle Tokatda Selçuklular Darüşşifasına tayini kaydı mühim görüldüğünden 
tercemei haline ilave olunmak üzere buraya kaydedildi. 

(2] Kanun - Hekim Tokatlı Mustafa efendi tercemesi. El yazısile olan 
defterlerinden: Külliyat 5, varale 494 b · 
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A mon s.vis, les donnees relati~es a la Syphilis contenues dans. 
ce f~ vre e.aie_nt co~nues en Euro pe ava nt la decouverte de l'Am~
tique. Le fait qu'il est meotionne. dans Ie livre que «la · maladie 
est coonue dep u is les temps de : ~o e» ·coııstitue un e pr~iıve 
qu'aucune nouvelle question n'etait venue surgir a l'epoque ou 
etait ecrit l'ouvrage envisage: 

Antepli iki hekim 

Hikmet Turhan Dağlıoğlu 

Antep, ö~edenberi birçok a.Jiın, şair, hekim yetiştirmiş kabra
ınan bir wemlekettir. Bu yazımııda Dokuzuncu bicret asnnda 
Autep'de yetişmiş iki · hekirrıio bal teroeçoelerile eserlerinden bahs 
edeceğiz. 

Antep · 922 f 1516 senesine kadar Mısır mcm1C1klerinin idare
sinde kalmıştı . Mısır idaresinde oile Antep milli lıüviyeti olan 
Türklüğünil muhafaza etıniş, Mısır idaresine Bedreddin Mahmud 
Elayni gibi din. ve tarih §.limleri, lbni · sali gibi edib ve şairler, 
Şeınseddin Eleıuşati gibi büyük insanlar· yetiştirıniştir. 

Antepli i!ci biiyük hekimden biri Rerisületibba (Müzaffereddin 
Mahmud Elemşati) dir Id 8l0 bicri taribinde Antepde doğdu [1]. 
Kendisi asil bir Türk ailesine ınensubdu. fstanbulda SUleymanjye 
Kitab sarayında Yenicami kısminda 8720 _nuıııarada. kayıdlı [Ta· 
bakatülınUfessirin] adlı '3serin· 86 ıncı varakınqa bu biiyük adam 
için şu malumat vardır : 

[Mahmud bin Ahmed, bin Hasan, biıı Yakubül Antebi elbanefl 
Müzafferiiddin Elemşati Antepde 810 taribinde doğdu. Fıkıh ve 
tıbla uğraşti. Camii Tolunda tıb tedris · etti. Reisül etib})a oldu.] 
Camii Tolun bu devirde bütün [slauı U~mioin en biiyük bir tıb
biyesiydi. Muzafferüddin Elemşatinin hangi tarihde öldüğünü bil
miyoruz.Fakat kardeşi Hanefi Kactıyiikuzzati Şemslil Em~atinio 885 

. [ll Emşat tarağa ~enir,. Fariside şarıe qerler, l.Hifredi elmeşattır. 

I<amus tercemesi: Matbaai Osmaniye .tab'i cilt 3, s, 1a2 [Antepli M uzat
fereddin .ki Kamus mÜtercimi ve vak'anüvis Aqtepli Asım efendiden sonra 
vak'anüvis ve hekim Ataullah efendinin de Tarakcı oğlu manasma gelen Şani
zade Ilikabile Anılması garip bir tesadüf eseri değil midir?] 
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bicri senesiod~ Kahirede öldüğünü !bni Ayas haber vermekde~ 
dir (1 ). 

Hekim Antepli Müzafferüddinin 
Veliyüddin Efendi Küttibbanesinde 
kayıtlı : 

( 

Beyazid camii içinde bulunan 
2511 ve 2512 numaralarda 

[ Kitabı şerhiillemhatül afife elinüsemma. hitesisıssıbha] adlı 
:arabca iki 'ciltlik tıbba ait bir eseri vardır. Birinci cilt 304 va.
ra.ktan ibaret olup beber sabifede 25 satır vardır. Yazı arap pe
·sıbidir. B)ı'·- kitap asl'i nüsbadan 959 bicrt taribinde istisab edil
miştir.Bahis başları kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Kitap 18X 131/z 
-ölçüsiindedir. Cildi Kahve renginde ve işle~ıelidir. Birinci ciltte 
oQ]an .başlıca bahisler şunlardır : 

Emraziirreis = baş hastalıkları, MarazUlmerak sahife 31 de, 
vere.m ve sebebl~ri sahife 81. de, Siş.l sabife 125 de, Kulunç 
~abife 190 da, Emrazii~tenasül ve teşrihuba - ten;ı.sül bastalı~ları 
ve · teşribi sabife 223 de. Bu babiade erkeklerle, rab im gastalığına 
dair 25 . varak yer tahsis edÜmiştir. 

İkinci cilt ise 168 varaktan ibaret olup her salıifade 21 satır 
vardır. Olçiisü 18 X 13 1 /~ dir. Yazısı arab nesıbidir. !kinci· cilt 
[Faslı Teşrihülkehed ve Eınrazulkebed] den başlamaktadır. 

Her iki kitabın başıoda (Telif Eşşeylıüliınaıuülaleırı Elallame 
Muzafferüddin Elemşatiyül Ayntabt] cümleleri okunmaktadır. Bu 
tıbbi kitapda her hastalığın tedavi tarzı ile kullanılması laıım 

.gelen ilaçlar sarabatle gösterilmiştir. 
. -· Kendisi kitabm ııiukaddemesinde şöyle söyle.mektedir: · 

· [ Bu kitapda her şeyden ziyade mariz olan uzvun teşriQine 
-ebemmiyet verdim. Sözii ' uzatmak istemedim ve hastalıkların ila
cını gösterdim.] 

Antepli Miizafferüddip bu eserini yazmak için Ebu Ali Sina'nın 
kitabı kanunile, Alô.eddin Ümmi, · Eqıılhasan .4li. bin Alımed, 

[2] Bedayiüzzuhur fi vekayiüddühur. Cilt 3, s. 165 istanbuldaki Alman 
Asarı atika enstitüsü tarafından neşredilen arabca bu eserde Şemseddin Elem-
şati hakkında şu satırlar vardır : · 

Şemseddin Elemşati Mehmet. bin Ahmed bin Hasan bin isrııail bin Yakub 
Elaııt!!bi ~lgickavi 885 senesi Rarııazanında öldü . Kendisi Alim, fazı!, zahid, 
mütteld, çok akıllı, hoşsobbet, hazır cevap bir zatti,her zaman hürmet ve itibar 
gör4rdü. Asrının alimleri arasında t~mayüz etmişti. Bir türiii halledilemiyen 
evkaf işlerini haİietmeğe muvaffak olmuştu ;' Asnn nadir yetiştirdiği bir şahsi
yetti. l(adıülkuzzat vazifesini de iffetle basardı. 
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.K elimed Zekeriya Errazi, EbuMansur Süleyman gibi tabipierin 
kitaplarınpan istifade ettiğini de zikretmek tedir. 

Ikinci cildin sonuoda il!ve edilmiş bazı ilaç terkipleri . vardır. 
Mesela. buulara misal olarak şu parçayı yazayım : . 

( Katır tımağını ibrak edip kiiliinü zeyt yağile merhem edip 
her nereye sürül.se kıl bitirir, ınücerrepdir.) 

Bu ilave ve ilaçların ( l\1ehmed bin Mustafa) iminde bir tabip -
tarafından yazıldığı anlaşılmakt~dır. Bu kitaplar .·şeylıülislfi.m (Ve
liyüddin efendi bin elhac MUstafa ağa, bin elbac Hüseyin ağa. 
1179) nın· vakfıdır. · · · · 

Antepli Muzafferüddinin 'bu kitabı tababetimiz ve tıb tarihimiz. 
için tetkike değer bii kitapdır. Esaseıı Mısırda Camii Tolunda tıb 
külliyesini aslı Türk olan bir çok tabipler soıı derece tara~ki v& 
tekfi.mül ettirmişler. - - · · 

Şu zikredeceğimiz iki vak'a hem tababet tarihi hem de birel" 
tarihi hadiseyi aydınlatuiası balt~rmndan değerlidirler: 

Birincisi : 

[ 795 senesinde Sultanı Rum Yıldırım Bayazidin elinde illet 
zuhur etmişti. Yı'ıdırım Bay ez id M eli ki Zahir Berlt u k dan bir tabibi 
hazık .istedi. Sultan ona. Şamseddin ~Mehmet bin _Mebmedüssagiri 
tayin ve barcıralıını vererek elçi Emir Hilsameddin ile Bursaya . 
gönderdi [1]. · 

Ikincisi ise : 

Sultan (Kayıtbay) Biınaristanda her sene kesilen yılanların bu 
sene de buzurunda · kesilmesini _ eınretti. Yılan sayisi yılan1a.rı 

. Babre salonunda sultanın bu~.uruna getirdi ve bunların kesilme
lerini zevk le seyretti. Yılanlar tıbbi bir mak satla besleniyotdu. 
Yılanlar Birnaristanda besleniyorlardı. Sultan reisi etibba Şamseddin 
Elkosuni ile oğlunu takdir etti ve onlara lıı1'at giydirqi) [2] . . 902 
senesi şabanında. 

Bu iki büyük hekim de asle~ Türk bulunuyorlardı . 
Bu makalede kendisinden babsetrnek istediğimiz Antepli ikinci 

bekirnin adı ise (Mabnıud bin Alımediilantebi) dir. 

Bu z.atın Siileymaniye Kitapsarayında Şehit. Ali paşa kısmında 

[1] Akdül Ciman Tarihi Ehlüzaman. Antepli Yümni. 
Topkakı Sarayı, Hazine kısmı numara 280; Türkçe tercemesi, cilt 8', 

varak 202 

[2] Bedayiüzzuhur fi vekayiüddühur,· İbni Ayas, Cilt 3, s, ·350, Alman· Müs'. 
teşrikler Cemiyetinin İstanbulda tabettiği nüsha .. 

·; 
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. . 
2006 numarad·a kayıtlı [ tesisOietkan velınesane F i ilelülkilyi 
velınesane] adlı tıbbi arabca bir eseri vardır. 

Kitap 45 varaktır. Her varakta 15 satır vardır. Yazısı arab· 
nesbidir. Ölçüsü 22 X 15 1i 2 dir. Aııtepli ··Mahmud bu kitabı 887 
senei bicriyesinde Mekkede yaıdrg-ıııı kitabının mukaddimesinde 
Kendisini. b~ kitabı yazmaya ıııecbur ede~ sebebi şu yolda izah 
etmektedir: . 

[ G·ördüm ki oradaki balkın ekaerisinin kilye ve mesaneleri 
hastadır. Orılara bu bastalıg-ı öğretmek ve bu hastalıktan kurtul· 
mak için bir kitap yazmak istedim ve bu kitapda alirolerin bu· 
hapdaki sözlerini topladım ve kitabıını (Tesisliletk'arı velmesane} • 
teamiye ejledim. 

Antepli Mabmuduıı kitabı bir ıııükaddeme ile iki bab ve bil 
hatimaden ibarettir. Hatima ise üç fasla ayrılınıştı.r. 

Mukaddimeda : Kilye .emrazı, sebebleri, al~ruet.leri, ilaçları. 

Birinci hapda: Mesane emrazı, sebeb ve alametleri ve ilaçları~ 
Hatime : Birinci fasılda: Mürekkep ve nafi edviyeler 

İkinci fasılda : Edviyenin müfredatı 
Üçüncü fasılda: Bu fende yetişmiş olanlardan bu hu 
susda söyledikleri sözler ve ileri sürdtikleri fikirler. 

Antepli Mabmudun hangi tarihde ve nerede öldtiğüne dair bir
kayda rastlamadık : Ya.Jnız kitabının baş tarafında ( Cenabı bak 
Beni Mekkei mükerrernede mücaviretle roüşerref kıldı) dediğine·· 
nazaran orada öldüğü kabul edilebilir. · 

Türk oldukları halde eserlerini arapea yazan nice !liınlerillıi:T; 
vardır . Başda btitüıı beşeriyetin kendisiyle iftihar ettiği İbni Sina: 
da bunlar içinde değil midir? Antakyalı bir Türk olan hekim 
Şeyh Davudda bunlar arasındadır. Tıb taribimiz için bu iki eseri& 
iki biiyük Aotepli hekimin ihmal edilerniyecek batt-a şerefli birer 
yeri oldug-unu kabul edebiliriz. 
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