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lslam şarkta Deva kitapları oldukça zengin bir yekOn . tutar. 

On,ların en meşhuru yedinci hicret c;ısrının büyük farmakologu Ispanya· 

nın Malaga şehrinden· ~bni ~ayt.ann (Camii müfradat aladvi yaovala~
dıya) sıdır. Arapça ola~ bu kitap dört kısım halinde ve 1291 yılında 

Mısırda basıln;ııştır. (Fakirin kütüphan~sind~ki nü~hayı İnüsteşrık Nöl· 

dekenin terekesinden satın aldım). Bu eseriı;ı almanca tercemesi 1840 

yı lında ~ki büyük cild olarak S~utgartda ·basılmıştır. Bende bu iki 

cilt de vardır; meşhur Fransalı Arabist tabib Leclerc dahi fransızca· 
ya -tercem e' ve bastırmışlır. . 

Türk diline ise 8 ·hicret asrının ilk ruh'unda çevrilmiştir. Müter

ci~i yazık ki bilinmiy<?r, tercümeyi emreden Aydın oğlu Gazi Umur 

beydir. Mütercim ile müellif arası,ndaki zaman kışa oldu~undan otla

rın, köklerin bir söz!~ drogların türkçe mukabilleri bakımından fev

kalade kıymetlidir. Yazmaları, kütüphanemizde oldukça boldur [1] tb

ni Baytar'ın eseri uzun yıllar müslüman . şarkın . bütün hastahane ve 

.hekim mekteplerinde Kodex medicamentaris galenus i şini görmüş-dür. 
Edirne Selimiye kütüphanesinde sakl ı c;Juran lbni Baytar'ın eski yaz· 

ma nushaları ehemmiyetlidir. Şöyleki: üstlerinde Beyazıd II nin mührü 

sultanımüşarünileyh'in Tunca kenarınd a yaptır~iğı darüşşifa tabi~ ve 

cıczacılarının yazıları ve isiinieri vardır. 8 hicret asrın da «Yusuf, İ b

ni İsmail, lbni Elyası • Huyininn (Malayasao att~biba cahlu~u) kitabı 
da· lbni Baytan ikmiıl eylemekle farmakopeler arasında mevkii yüksek· 

tir. Bunu sultan Muhammeai salis adına 1008 yılında divanı ali katib· 

[1] Tür'le dili Tarama dergisinde bu ve diA'er ilk türkçe tıb kitapları ararup 
şÖylenmem!ş olduA-nna şabid oluyoruz •. 



E S R A R·Ü L E T I B B A 

Türk- Çagatay lllerinin Tıb Kitabı 

Sayın Bay Dr. Süheyle 

Bu eserden, TUrklerin tıbbı Yunanilerden almadıkları ve kendi 
tecrübeleri ve bulğuları neticesi olarak bir : -

« Müstakil Tüı:k tababeti » 

vücuda getirdikleri anlaşılıyor, 

{1 · 

FarsÇa Esrariii Etıbbıi eseri kabı 

Türklerin Maveraüunehirde kullandıkları ilaçların, tatbik ettikleri 

tedavi usullerinin Yunan hekimlerinin ilaçlarına ve tedavi usullerine 

benzememesini Yunanlı hekim Tolozanın dikkatini celbetmiŞ ve bu 
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bapta yaptığı tetkikat n-eticesinde, · H 911, M 1506 tarihlerinde bu 

eseri vücuda getirmiştir. Eserin ·aslı, « Çagatay ·türkçesi >> · ile yazıl

mıştır. Bu sayede Maveraünnehir Türklerini-n buldukları ve tatb i~ 
ettikleri tedavi usulleri, İrana, Hinde ve Çine yayılmıştır. 

* * * 
Q zamanlar matbaa bulunmadığı · için bu kitaptan ancak ha vas 

istifade edebilmiştir. ' Nüshası pek nadir ol_an kitab'ın elde edilmesi 

güç ve büyük. fedakarlıklara mutavakkıftır. Bu kitabı Özbasım evinde 

taş ü·zerinde hasari Şehabeddin Sakip mukaddemesinde diyor ki: 

<t Fıtri v~ tabii bir zevk ve şevkle, bazı kitaplardan tıb tabsilinden 

sonra,- hususi tecrübelere giriştim ve eski kitaplar ar adım; ve nihayet 

tıbba ait her türlü ihtiyaçları tatmin edecek bir eser vücuda getir

mek hevesine düştüm. Fakat sönunda nefsimde bu kudreti görmedim. 

Bu araştırma ve didinmelerim arasında Yunanlı he_kim ( Tolozan) ın 

bu Esrarületibba eserinden haberdar oldum. Ve o sırada hacca git

mekte olan ve Bombaya uğrıyan Şehzade Mehmet Azim Toreoin lutfü 

delaletiyle bir nüshasını elde ettin:L Farscaya _çevirdim. Bıi suretle 

kırk senelik mesaim neticesinde nihayet emelime. nail· oldum. Ahia

fıma emsaline faik bir hatıra bıraktım. ıı-. ' 

Mütercim ŞehabedcÜn Sakip . ( Dehl~vi - Horasan i) bu eserin e_n 

· müteber ve itimada en ziyade şayan nüs.hası Türk Çagataycasilc 

yaz'ılmış olanı olduğunu ve bu eseri . ammenin talebi üzerine şahsi 

menfaat gözetmiyerek basıp dağıttığını da söyliyor. 

Eserin tertibi: 

* * * 

Fihristte, hastailkların isimleri Yunanca ve Arapea yazılacağı 

işaret edildiği halde, metinde büyük -bir kışmı - Yunancadan sonra

Farsca ve bazı hastalıklarm adı fransızca yazılmıştır. 

* * * 
Ölçü mikyasları; Miskal (ki yirmi kıra!hr) Kırat; bir kırat beş 
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arpadır.) Tole ( Hintce iki buçuk miskaldir.) Rıtl ( Arapea 130 

dirhemdir. ), gibi Hintce, Arapea ve Farscadır. 

* * * 
· ı<;itabın 14 üncü sayfasında, bazı hastalıklara ait hususi- ted~vi 

tarzlarından ve i laçlarından bahsedilen ve (Y arkand) lı bir Türk olan 

Hacı Ahmet C~ndan başka bir hekimin adı anılmamıştır . . 

Y arkend Şarki Çin Türkistanında Kaşgarın yüz kilometre cenubu 

şarkisinde vaktile hanlık. merkezi olan büyük ve mühim bir Türk 
şehridir. 

* * * 
Kitabın basım · tarihi belli de~ildir. Maddi tarifi; 24,5 )<16-:-19 X 16 

Ka~ıt baya~l - sartmlrak - bey~z. Yazı ; vasat derecede talik 

* * * 
Bu eser eski tıb ve bilhassa Tprk tabalıeti tarihi bakımından çok 

mühimdir. Çünkü Yun~nli bir hekimin şehadetile· de Türklerin k: n· i 

dilerine has bir tab~bet usulleri olduğu teeyyüt ediyor. 

Esrarületibba, başka. eski tıb kitapları~da bul~nmıyan ·mühim 
bahisleri de ihtiva ediyor. . . 

Esasen bence mütercimin tasar_rufi bir terceme yaptı~ı muhakkaktır; 

Bu sebeplerden dolayı bu· eserin türkçe aslını mutlaka bulmamız 

lazımdır. 

* * * 
. , 

Eserde isimleri geçen ilaç ve hastalıkların bu günkü türkçemizde 

' karşılıklarını bulmak için, Şarkın kimyager - eczacıları olan att~rlar- · 

dan, Ka~ustan, Bürhariikatiden ve· ~ erhengi Şuuriden ·istifade edilebilir. 

* ·* * 
Kitabın tedavi usullerine ve hastalıklara ait münderecatını bülasa 

olarak yazıyorum ; 

· .. 
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Bundan ziyadesini yapamam. Çünkü hekim de~ilim. Aczimi 

bilmekle beraber, zayif farscem müsait oldug-u kadarini, hatı~ınız 
için yaptım. 

* * * 
Yonaniler Şark dillerini, Şar klılar . da yonaneayı pek karışık 

söyler ve daha karışık yazarlar. Aralarına fransızca · kelimelerde 

karışan yunanca isimleri yazmakla bir faide görmedim. Farsee ve 

Arapça kısımlarını yazıyorum ; 

Mualecei kuvveti bah ( ~kamet ), 

T edabir abisteni zen ( kadının gebe kalmasını menneden tedbirler) 

ilacı küşüdeni tamesi zenaiı (kadınların hay ız görmelerinin ila cı) 

Yarkentli hekim Hacı Ahmet Canın mücerrebatı 

lrkınnisa · 

Cinsi ku~vetin arttırılması 
Hıfzı sıhhat 

Beşere ( cilt-deri) renginin korunması 

Nefes darlı~ı 

Zayiflik 

Sari hastalıklardap korunmak tedbirleri 

.( Fihristte yok, metinde var ) 

J~~- [?J (Bir nevi yara, çıban yarası olacak] 

Gözde leke 

Saç bitirmek 

Kulun c 

Gebelik ag-rıları ve tames 

c.r.:. ( şüş ciğer hastalıkları verem ] 

Çiçek hastalığı [ metinde ve fihrislte çiçek diye yazdıdır ] 

Çic;ek hastalığının boğaza sirayetini men 

Husye 

Vücutta iltihablar 

Çocuklarda arka r sırt ] iltihapları 
Kol hastalıkları ve çıkıkiarı 

.!I;;T = frengi 



Zehirler 

İs hal 

Uykuda korkanların tedavisi 

Husye veremi 

~f [ kel] 

V ere m • ı..r-:. -J
Kel 

SO al 

Felgmonye 

Baş ve Yarım baş ağrıları 
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lshal fazlalığından gelen baş ağrıları 

Zükkam - öksürükt~n gelen başağrıları 

Lo k va veya felçten gelen ~aşağrıları 

Teheyyüçten veya veremden ileri gelen ciğer zaafı 

Bel - arka veya herhangi bir uzuv ağrısı 

Böbrek ve iç iltihabı [hararet] 

fsha l ve zehir (istiska] 

Dizanterya [ishal] 

Çocuk ishalleri 

· Kuduz köpek ısırmasının t edavisi 

Ağız ~amağı ağrısı 

Seretan 

Tesemmüm 

Veba 

Mide ağrısı illeti 

Suda' ve devvare münasebt ile mide başı ağrısı 

Ad ale ~atılı ğı · 

Lahmi zait 

Cerahat 

N asır 

Gözde leke 

·.:..17- (Uyku hastnlığı) 

Burun akması - Zükkam 



Nedbe (yara yeri_, cicatrice) 

Safra 
Safrai muhterıka 

Romatizma • kuluncu 

K~Iunç 

Sarılık 
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Göz, kamış (erkek uzvu) v~ mak'ad iltbapları 

~:~1 illeti 

~.}..- Müleyyin ilaçlar 

Tasaİlübü şerayin 

Damar çekilmesi 

Teşennüç 

Yürek ağrısı 

Arka ağrısı 

Nevzadın za'fı 

Diş ağrıları 

» oynaması 

Hararetin yüksekliğinden idrarın artması 

lsbal [DizanteryaJ 

Kırıklık [vücud] 

Bihinoroji - akıntısı. 

Mesanede taş · 

Baş ağrısı 

Lupusanın tedavtsi 

Mafsal ve husye ağrıları 
Uyku 

lstiska . 
Ciğer tıkanması sebebile vücud ve karın ağrılrrıları 

Göbek uzaması 

Zatül~enp 

Lokma yutamamak 

Sara 

Zükkam 

Yanık [Ateş] 

Teşennüc 
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Vücudde diken, kıymık veya kurşun kalması 

~ Utse (Nevzad hastalığı) 

Mesaqede yara 

Meni· zaptı 

Kan oturması 

Kebedi ve safravi ishal · 

Akametin tedavisi. 

lştahsızlık ve cinsi ademi iktidar 

Sıtmalar. 

* * * 
Kütüphanemize· Farsça ve hatta Türkçe eski Tıp kitapları var. Hiç 

birinde görmediğiin bah.islerden Esrarületibbada ·bulunan bir kaçını 

yazayım. · 

S: 39 da çiçeğin buğaza geçmemsi.S: 14 de hıfzı sıhat. S: 26 da 

sari hastalıklardan korunmak ilh . . babisierini numune olarak gös

tere bilirim. 

Sari hastalıklardan korunınağa ait satırları hülasa edeyim. .. . . .. 
» •. Bir çok_ hastalıklar varki hasta .ile temas edenlere, hastanın 

ziyaretine gidenlere sirayet edebilir: Verem, firenği tık nefes (Zıki 

nefes) her nevi yaralar ve ciğer hastalıkları ... ilh .. · 

» .• Alınacak tedbirler içinde hasta yatan odanın ,kapı ve · pence

relerini açıp bir saat havalandırmalı. Sonra hastanın yanına gitme

lidir. Kapı ve pencereler dar ve ·ufak ise · hastanın yanına gitme

melidir. Bu şerait altında· hastalık ziyaretçiye geçer. Çünki dar olan 

~ve hava girmez, . hastalığın ufuneli odaya siner. 

Eğer insan böyle bir y~rde yatan hastayı ziyarete mecbur olursa 

hastanın yanında iken tükürüğünü yutmaıİıalı, ve bir şey içmeme

·Iidir. Hastadan uzak bir yere oturmalıdırki hastanın ağzından ·çıkan 

buğu ona gelmesin. 

Bu mahzurb ütün sari, Semmi ve vebai .hastalıklar için varid.dir. · 

Haydar Vaner 
Erenköy 
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