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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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Yerinde ve zamanında serbet hikAyeler anlattığı da vaki olur. 
Kendisinin bazı makul - düşünceleri . arkadaşları arasında dar bı 
mesel hükmüne geçmiştir. 

tarafa daima k.ızar, kendi yağile kavrulmağı sever, borçtan 
adediyen nefret eder ve borçlu ·bir adamı faziletaizlikle .itbam et· 
tiği zamanlar da olur. Hiç bir zaman pahalı elbise yaptırmaz. 

Kendisinin bir çok hoş ve şahsi ma~~ıkları da vardır. 

Dr. A. Sübeyl ün'ver · 

-···-
Anadolu fol~lorunda haiii ehe_mmiy~t: gi~i görülen 

· bazı misaller 

~r. A~ Silheyl tl'nver 

Amasya : Lolimari hekim ·· efsanesi. Bu hekim 'Amasyaya bir · 
s~at mesafede yüksek te yatar. ·Lokmaiı b_ekim ·dünyıı.yı çok gezmiş, 
büyük bir adammış. Gezd?gi yerlerde ~astahklara ·uaç aramış ve 
bulmuş. Hatta ölüme de çare bulmuş. HikAyesi budur : · 

Hekim bütün hastalıklarm ve öi!Jmnn de ·çaresini bulunca bun
ları kitab baline getirmiş yazmış, Amasyada Kunç köprüsünden 
geçerken Cebrail _A,Uatiın emrile gel miş ve kitabına vurarak ölü
me çare yazılı sabifeyi suya dUştirmUş . "e: artık öHime çare bula
mıyacaksın demiş .. ~yrılmış. Bu ~ular~n a1,ağıqa . süladığı arpa tar
lalarının arpaııı · on~n için şifalı sayılır ve arpa suyu şifa niyetine · 
içilir. Amasyada d!ğer bir efsane şudur: 

Lokman hekim ölüine karşı üç su bulur. Baş, . orta, son. Kendi 
v~cüdüne göre · kalp yapdırır ve çırağına beni kesip parçalıya

caksın, kalıba. dökeceksin. Bu suları sıra ile kullanarak beni te
cessüm ettire~eksin diyor. Çırağı da bu!-ıu yapıyor. Eti döküyor, 
kahba koyuyor. Birin~i su etleri toparlıyor. İkincisi kısmen bayali 
veriyor. Fakat üÇüncü su. dökülüp gidiyor. Allah bu suyun kul.-. 
l~nılmaınası için şişesini düşorterek kırdırıyor. Işte bu su arpa 
tarlasına akdığıu~an arpa suy~nu şifah sayarlar. Lokmaıı beltime 
otlar ben fiJan hastalığa yararım diye söylerlermi~. Slitliğenio 

aıtmayi kesdiğini bulmuş. 
Amasya : !drara arpa ve buğday ekilir. Buğday . yeşillenirse 

oğlan olacağına inanıiİr. 

·~ 
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Gaziantep: Çocuğu ya~amıyaıılar kurdun . postunun ağzından 
çocuğu geçirirler. 

Anamur: Kendi kendine çıkan yaralara insan mavadı gaitesi 
siirmek suretile iyi olacağını söylerler. Buna da şu misali geti
rirler : Nuh Peygamber gemisini yaparken Nuhun kavmine haka
l'et etmek üzere Firavunlar ber gün gemiye gelir. pislerlermiş. 
Bir zaman sonra Firavunlarda - müthiş bir cilt hastalığı husule 
gelmiş. Çok bizar olmuşlar . Firvunun biri gene gemiye pislerken 
pisliğin içine düşerek iyi olmuş. Diğerleri de bundan alarak iyi 
olmuşlar. ve Nuhun gemisi bu suretle temizlenmiş. 

Mersin : Gözne kalesinde vaktiyle bir pranses varmış. Bunun 
··nur topu gibi bir kız çocuğu· dünyaya gelmiş. · Lakin zamaoında 
yürüyememiş. Vucudü sui şekil almış ve kötürüm olmuş. lyi et
mek için maddi ve ma~evi ber türlü çareye baş vurulmuş. Kaleye 

~vdet ederlerkan bu Prenses yolda büyük abdaatini etmiş. Temiz
lenmesi için burada içme suyunda yıkanırken kas katı kesilmi,. 
Bunu hayra · yorarak bir müddet daha suda bırakmışlar, az za
manda ·bu tedaviye devam etmekle çocuk iyi olmuş. Valdesi 
burasmı imar etmiş. Buradaki içme :suyu şöbreti o zamandan ge
lirmiş. 

lzmir (Çeşme) Çeşme ılıcalarına giderken gül bağçe yanında 

içmeler ve zamanı kadimeden kalma bir beykal var. Uzun saç.Iı 
bir kız elile karnını gösteriyor. Efsanesi budur: · Vesaiti uakİiye
nin en az bir ~amanında zengi.n ailelerden birisi kızını o yerden 
,geçirerek götürüyor. Kız susayor. Etrafında su bulamıyorl~r. 
{Yahut kız ınidesind~n hasta oluyor,· hekime gidiyor. O gOl bağ
çeden geçerken susuyor). O kayalıktan sızan ·tuzlu sulardan içi
_l'iyorlar. Içince mide ağrısı kalmıyor ve iyi oluyor ve heykeli de 
:orada c;Iuruyor. 

Konya ve Niğde: Bir hasta midesinden 9ok şikayet eder. Bir 
' .türlü iyi olmaz. Eviadiarına : Ben qlünce midemi açın, . derdim 

:nedir anlayıoız der. OlUnce midesini açarlar. Çakı sapı gibi ser.t 
_, bir ur çıkar. Bu taşı sonra çakıya sap yaparlar. Bi.r gün bu pı
,çakla siyah turp soyarlar. Turbun soyulmaaile bu taş sap · eriıne~e 
ba~la.r. Meğerse bu derdin HAcı turp imiş. Eğer bu hasta sağiında 
,turp yese imiş, midesinde ur eriyec&kmiş. 

Pek eski bir Türk adeti olarak sihirli taşlar vardır. Bunlarl:ı 

.tefe'Ul ederler, ilaç yaparlar ve busulü murad için kullanırlar. Bu 
Anadolunun her tarafında vardır . · (Bursa, Nevşehir, Ayıntap, Nezip) 

. -
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Sinop : A~rılı ve kulunçlu yerlere 20-30 kadar i~ne saplanır. 
15 dakika kadar güneşte durur, a~rılar geçer. . 

Bu misallerin ehammiyeti fazladır. Zira Anadolunun eski halki 
ve civar eski milletle.riu tıbbt folklorlatile benzerlikleri vardır. 

Quelques exemples interessants du folklore d' An.atolie .. 

Dr. A. Süheyl Ünver 

. Amasya : Legende du medecioo Lokman.- Il repose une heure 
audessus d'Amasya. Ila be~ucoup voyage et.est un grand person· 
nage. Partout ila eberche ~t trouve des rernedes contre les malıı.
dies, et meme cootre la ınort. Voicj son· bistoire : 

Lorsque le medecio Lokman .avait decouvert les remedes cont
re toutes les maladies et meme cootre la mort, il les inscrivjt 
tous dans un livre. Une fo~s qu'H -passa par le pont de Kountch 
a Amasya, l'ange Gabriel approcba, sur l'ordre de Dieu, et, fr~p

pant sur le livre, fit tomher dans l'eau la page oiı se trouvait 
note le reınede contre la mort ; il s'eloigoa en dieant _: desormais 

· tu ne trouv~ras plus de remede co n tre la m ort. . C'e'st pourquoi 
l'orge des champs arroses par c_e · cours .dea u, passe pour gueris
sante, et 00 boit son eau·· pour etre sauve d~ ınaladies. 

. On raconte a Amasya c-ette autre legende : . Le medecio· Lok
m·ao tro LI ve trois eaux co n tre la m ort : · la p~eıniere, la moyenne 
et la derniere.' Il fabrique un ınoule correspoodant, iı. son propre 
corps et ordonne a son apprenti de le couper en [l)orceaux et de 

·ıe mettre dans ce moule, et il ajoute : Tu aplliqueras ces eaux. 
-par leur ordre et ıne ressusciteras. L'apprenti o beit, reınpli't le 
moule. des morceaux de ctiair. La premiere ean rasseınble les 
morceaux de cbair la deuxieıne donne un peu de vie, mais la 
t roisieme est versee et se · perd. Die u avait fait tomher et casser 
ce flacon, afio que cette eıı.u n'est soit pas utilisee. Par{leque cette 
eau .. coula dans le cbamps d'orge, · on considere . l'eau de cet orge 
com nı e guerissante. Les. plantes auraient dit elles · memee a Lok
ma.n : mo i J8 su is bono e co o tre te lle ' maladi e·. Il a trou ve qu& 
:l'eupbotbe coupe la fievre. . 

Encore Amasya : On seme sur de l'urine de·l'orge et du froment. 
·Si le fromant · verdit, on au ra u ne fiile, si· c'est l'orge, un fils. 

. .. 

.' 
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Gaziantep: .Ceux dont les enfants ne .sıırvivent pas, font pas
ser leur enfaut a travers la gueule d'une peau de Joup. 

Anamour : Les plaies apparaisssant apontanement sont gue
ries si on !es enrluits des propres ıoatieres feeales. On eo .doo.ne
cet exemple : Lorsque le propbete Noe construisit son arehe, les. 
Pharaons venaient, pour jnfiliger un outrage au peuple.de Noet
chaque jour souiller l'arebe. Tant de temps apres, il se produi 
sit une formidable maladie de la peau parmi les Pbaraoos, qui 
en avaieııt iı. souffrir beaucoup. Quand une fois un des Pharaons. 

1 
-souillait enacore l'arche, il toınba dans ses ·propres excrements et: 
guerit. Les utres eo prenaieot iı. leur tour et gl!erirent et l'arche
de Noe fut ainsi nettoyee. 

Meraine: Il y av.ıit uııe fois une princesse dans la forteresse
ae Gueuıne. ·Elle tut un e fiile beli e com me la lumiere, m ai s ne
pouvait pas mareber eıı son temps, son corps se deforma et elle 
fut paralytique. Dn fasaya tous les moyeııs materials et moraux 
pour la guerir. Au retour a la forteresse, eette enfant fit son 
grand besoin dans la route. Elle employa une eau potable pouı
se nettoyer et devint d'uo eoup tout iı. fait dure. On la )aissa. 
pendant un teıups dans i;eau, considerant l'evenement comme de
heureux presage, et en effet, apres peu de temps de cette curet
elle guerit. Sa ıuere peupla eec> para.ges, et l'eau potable de cette-· 
eontree est fall)euse depuis lors. 

Smyrııe {Tcbı?ebme) :· Allant aux eaux thermales de Teheehmet
on voit pres' de Gül Bahtehe des eaux potablea et une statue tres
~neienne. Una jeune fiile aux longs ebeveux montre de sa main 
son ventre. V<?iei la Iegende : Une famille tres riebe voyagea avec. 
leur fiile par eet eodroit, sur les moyeos de transport les plus ra
pides. La jeune fiile a so if et on ne tr o u ve pas d'eau aux envi
rons. (Autre version: La jeuoe fill~ est malada de l'estomac et. 
va cheı le medecin. Celui- ci, passant -par Gül Bahtche, a soif). 
on· lui faire boire une eau s:ı.h~e, suiritant des roehers. Alorsles 
douleurs de l'estomac cessent, elle guerit et sa statue y reste
coroma so u venir. 

Konya et Niğde : Un malade se plaint de son eatomae, impo!!-" · 
sible de le guerir. Il dit a ses enfanta : Quand je serai mort, ou
vrez ıııon eatomae et trouvez la cause de nıoo nıal. lls eo font: 
a.insi et voieot uııe tuıneur dure comıııe le uıanche d'un couteau. 
lls utilisent ceı.te pierre comme manche de canif. Un jour, ile en 
pelent du radis ııoir et la pierre fond. Or, le radis est le remede-
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.-contra cette maladie. Si cet horome avait ınange dans sa vie du 

.radis, la tumeur dans sôn estomac aurait fondu. 
Une coutume turque tres ancienne se rattache aıix pierres 

magiques. On en fait la bonne a-yenture, des medieamerits et 1es 
·emploient. pour obtenir la realisation d'un soubait. On trouve ces 
.babitudes partout en Anatolie. (Brousse, Nevşehir, Aymtap, 
.Nezip). · . 

Sinope : On pique Ies endroits douloureux et oiı l'on: sent 
·ı•aJgie, 20 ou 30 fois avec une epingle. ·Apres avoir ete- expose 
. au soleil penda~t 15 minutes, la douleur cesse. 
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