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ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ BİR TIP METNİ “KİTÂBU TIBBÜ’LHİKMET”
THE MEDICINE TEXT WRITTEN IN OLD ANATOLIAN TURKISH “KITABUTIBBU’LHIKMET”
Ahmet Turan DOĞAN•
Öz
Oğuzların Anadolu’ya gelerek kendi ağızlarına dayalı bir yazı dili oluşturmalarının
ardından pek çok Türkçe eser kaleme alınmıştır. Eski Anadolu Türkçesi ya da Eski Oğuz Türkçesi
diye adlandırabileceğimiz bu ilk dönemde yazılan metinler içerisinde tıp ile ilgili olanlar da önemli
bir yer tutmaktadır.13-15. yüzyıllar arasını kapsayan bu dönemde yazılmış tıp metinleri; dilinin
sadeliği, Türkçe tıp terimlerini içermesi ve dönemin tıp anlayışına dair kıymetli bilgiler taşıması
bakımından araştırmaya değerdir.Bu metinlerden biri de çalışmamıza konu olan “Kitâbu Tıbbü’lHikmet”dir. Üzerinde doktora çalışması yürüttüğümüz bueserin bilinen tek nüshası,Almanya’da
Gotha Araştırma Kütüphanesinde pt. 144/Seetzen: Nr. 123’te kayıtlıdır.Bu çalışmamızda önce
dönemin tıp anlayışı ve tıp kitaplarından bahsedilecek, ardından eser tanıtılacaktır.Çalışma boyunca
eserin özellikleri, dili, konusu ve kapsamı hakkında bilgiler verilecek ve ayrıca eserden örnek
metinler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Eski Anadolu Türkçesi, Tıp, Halk Tıbbı, Tıbbü’l-Hikmet, Türkçe El
Yazması.

Abstract
A lot of Turkish works were written after creating the written language based on Oghuz
dialect when Oghuzs came to Anatolia.The medical works among the texts written in this first period
that can be called ‘Old Anatolian Turkish’ or ‘Old Oghuz Turkish’ have taken an important place. The
medical works written in this period are worth studying on due to its language simplicity, including
Turkish medical terms and holding valuable information related to the medical mentality in this
period including 13th and 15th century. One of these works is “Kitabu Tıbbu’l-Hikmet” that is subject
for our study. The only known copy of this work which is the topic of the doctoral thesis conducted
by us is registered in pt. 144/Seetzen: Nr. 123 in Gotha Research Library in Germany.This study will
first give a brief information about the medical mentality of that period and medicine books , and
then present the work of which brief information given above. The characteristics of the work , the
language of work, the subject of the work, and the scope of the work will be described during the
study. Also, the examples from the texts in book will be given.
Key Words: Old Anatolian Turkish, Medicine, Folk Medicine, Tıbbu’l-Hikmet, Turkish
Manuscript.

Giriş
Sağlık konusu insanoğlunun yaşıyla orantılı bir geçmişe sahiptir. Eski zamanlardan
günümüze kadar, insan bedeninde oluşan zahmetlerin giderilmesi için birtakım araştırmalar
yapılmıştır. Eski Yunan, Mısır, Çin ve İslam uygarlıkları gibi büyük uygarlıklar zamanında
önemli bir gelişme gösteren bu tıp anlayışları zamanla yerini modern tıbba bırakmıştır.
•

Okutman, Adıyaman Üniversitesi, Türk Dili Bölümü.

- 313 Günümüz tıp anlayışından önceki zamanlarda insanlar, hastalıkları tedavi etmek için öncelikle
çevrelerindeki bitkilerden ve hayvanlardan elde ettikleri birtakım maddelerden
yararlanmışlardır. Tecrübe ettikleri bu tedavi yöntemlerini zamanla yazıya geçirmişlerdir.
Gerek sözlü gerekse de yazılı olarak günümüze kadar ulaşan bu tedavi anlayışları Türklerde de
mevcuttur. Türklerin uzun zaman içerisinde oluşturdukları bu tıp anlayışı klasik tıbbının insan
bedenini dört unsura (kan, sevda, balgam ve safra) ayırdığı anlayışla yoğrularak ilk metinlerini
Oğuzlar arasında XIII. yüzyıldan itibaren vermeye başlamıştır.
Oğuz boylarının yoğun bir şekilde Anadolu’ya gelmesiyle birlikte artan Oğuz nüfusu
ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılıp beyliklerin kurulmasıyla birlikte Oğuz beylerinin
Türkçe eserlerin yazılmasını teşvik etmesi gibi nedenlerle XIII. yüzyıldan itibaren Oğuzlar
kendi ağızlarına dayanan bir yazı dili meydana getirmişlerdir. Atılan bu ilk adımdan sonra telif
veya tercüme pek çok eser kaleme alınmıştır. Bu eserler içerisinde XIV. yüzyıldan itibaren ilk
örneklerini gördüğümüz tıp metinleri önemli bir yer tutmaktadır. İslam tıbbının devamı olan
Selçuklu tıp anlayışının devam ettirildiği, aynı zamanda Anadolu’ya gelen Türklerin
beraberlerinde getirdikleri eski tıp anlayışının görüldüğü bu eserler, dönemin Oğuz
Türkçesiyle, tıp anlayışıyla, bitki ve organ adlarıyla ilgili kıymetli bilgiler taşımaktadır. Gerek
yurt içinde gerekse de yurt dışındaki kütüphanelerde bulunan bu eserlerin taranıp gün yüzüne
çıkarılmasıyla Türk dili, Türk tıbbı ve Türk kültürü için önemli bir görev yerine getirilmiş
olacaktır.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Eski Anadolu Türkçesi ile XIV. yüzyıldan başlamak üzere
pek çok tıp kitabı kaleme alınmıştır. Bu kitapların bazıları, ünlü tıp âlimlerinin eserlerinin
Türkçeye tercümesi, bazıları da yarı telif, yarı diğer eserlerden özet çıkarma yoluyla
oluşturulmuş eserlerdir. Bildiğimiz kadarıyla Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış ilk tercüme tıp
kitabı “Müfredât-ı İbn Baytar Tercümesi”dir. Mütercimi bilinmeyen bu eser, ortaçağın en büyük
botanikçisi ve eczacısı İbnü’l-Baytâr’ınCâmiǾü’l-Müfredâtü’l-Edviyeve’l-Aġdiye adlı eserinin
Aydınoğlu Umur Bey (ö. 1348) adına Türkçeye tercümesidir (Bayat, 2010; 285). Yazılış tarihi
belirlenebilen ilk telif tıp kitabı ise; İshak bin Murad tarafından 1389/1390 tarihinde Gerede
yöresinde yazılmış olan Edviye-i Müfrede adlı eserdir (Canpolat, 1973; 21-47).Kendi alanlarında
ilk olma özelliği taşıyan bu eserlerden başka Eski Anadolu Türkçesiyle şu tıp kitapları da
yazılmıştır: TabiǾatnâme,Müntehâb-ı Şifâ, Teshil, Kâmilü’-SınâǾa Tercümesi, İlsasiyye, Tervihü’l-

Ervâh, Sultaniyye, Kitâbü’l-Müntehâb fi’-Tıb, Tercüme-i Kânûnçe, Miftâhu’n-Nûr ve Hazâinü’s-Sürûr,
Zâhire-i Murâdiye, Bâhnâme, Bâhnâme Tercümesi, Yâdigâr-ı ibn Şerif, Eş-Şifâ fi Ahâdisü’l-Mustafa,
Kitâb-ı Güzide-i İlm-i Tıb, Mürşid, MecmûǾatü’l-Mücerrebât(Bayat, 2010: 285-291).
Kitâbu Tıbbü’l-Hikmet

Adlarını belirttiğimiz bu tıp kitaplarının yanında Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış tıp
metinlerinden biri de çalışmamıza konu olan “Kitâbu Tıbbü’l-Hikmet”dir. Dönemin klasik tıp
anlayışına göre tertip olunan kitap, yazarın düştüğü kayda göre Hicrî 906 (1500/1501)
tarihlerinde kaleme alınmıştır. Eserin adının ve yazarının bulunduğu kısım silik olduğu için
okunamamaktadır. Ancak, bu sayfanın sol üst tarafına“Kitâbu Tıbbü’l-Hikmet” kaydı düşüldüğü
için eser bu isimle anılmıştır. 141 varaktan oluşan eser, doğrudan içerisindeki bapların nelerden
bahsettiğini belirten bölümle başlamaktadır. İçindekiler kısmını oluşturan bu bölüm 5 sayfa
tutmaktadır. Bütün sayfaları 21 satırken, bu giriş sayfası 18 satırdan ibarettir. Bu sayfasının
başında da kitabın adının ve besmelenin bulunduğunu tahmin ettiğimiz yer silik olduğu için
okunamamaktadır.
Harekesiz nesih ile yazılan eser, birtakım hastalıkların tedavilerinden bahseden 128
baptan oluşmaktadır. Bapların, içindekiler kısmında numaralandırılmasındaki hatalar dikkate
alınarak numaralandırmanın sonradan yapıldığı söylenebilir. Zaten metin içerisinde de
bapların numaralandırılması çoğunluk rakamla olmakla beraber az da olsa yazıyla da
yapılmıştır. Eser, bir bütünlük arz etmektedir. Eserde sadece 140. varakta bir eksiklik tespit
edilmiştir. 140a’daki 117. baptan sonra gelen 140b ve 141a’da hem bap numarası yoktur hem de
sayfa altındaki anahtar bir sonraki sayfanın ilk kelimesiyle uyuşmamaktadır. Bunun dışındaki

- 314 sayfalar tamdır. Ayrıca eserin bazı sayfalarında 10. satırdan itibaren rutubetten mürekkebin
dağılması sonucu yazıda önemli ölçüde olmasa da bir tahribat meydana gelmiştir. Bu durum da
metinde bazı kelimelerin okunmasını zorlaştırmaktadır.
“Kitâbu Tıbbü’l-Hikmet”in bilinen tek nüshası “Avusturya Dükalık Kütüphanesi Gotha
Koleksiyonu Türkçe Yazmaları”nda gösterilse de aslında eser, Almanya’da Erfurt Üniversitesi
Gotha Araştırma Kütüphanesi pt. 144/Seetzen: Nr. 123’de kayıtlı bulunmaktadır. Yazılış tarihi
olarak 902 (1496-1497), gösterilse de eserin son sayfasındaki kayda göre eser, 906 (1500-1501)
yılında kaleme alınmıştır.
128 baptan oluşan eserde önce baştaki rahatsızlıklardan başlayarak bedenin çeşitli
yerlerinde (diş, boğaz, boyun, yüz, dalak, karın, ayak) oluşan hastalıkların tedavilerinden ve
insan bedenine dışarıdan gelecek zararlarla oluşabilecek zahmetlerin giderilmesinden
bahsedilmektedir. Eserdeki bazı bölüm başlıkları şunlardır:

baş aġrısınamüteǾallií ve başda bit ve sirke defǾinbildürür
ser-sâme ve baǾýısevdâyamünâsibǾilâclarıbildürür
diş aġrılarınuñǾilâclarınbildürür
âdemüñyüzine güneş ýarâritmesinüñǾilâcınbildürür
boġazda sülük olmasın ve şaíaíǾilâcların ve yılan çıyangir[mesin] bildürür

eñsesiñirleriaġrısın ve süstluġınbildürür

ýîíu’l-nefes Ǿilâclarınbildürür
ħafaíân-ki yürekoynamaídurbildürür
yaraíân-ki úaruluídur anı bildürür
íarındaġıíurdıbildürür
úafrâyıbildürür
íantükürmegi ve íaníuúmaġıbildürür
bevâúır ve maíǾadzaĥmetlerinbildürür
ŧırnaí kem olmaġıíurlaġan ve yayaíyöriyüpyorulmamaġıbildürür
yüksek yirdenyâatdandüşmegibildürür
baǾżımüferriĥmaǾcûnları ve ĥablarıbildürür
Her bapta bir hastalık belirtilmiş ve bu ana bap altında alt baplar ya da fasıllar
oluşturularak o hastalığın türlü türlü tedavilerinden, ilaçlarının hazırlanışından, hangi bitkiden
ya da maddeden,dirhem dirhem ya da miskal miskal, ne kadar konulması gerektiğinden
bahsedilmiştir:
[25a] (...)bâb bir kişinüňâvâzıŧutulmış olsa açmaí10içün beş dirhem ħûlincân beş dirhem dârçán
on dirhem anásûn11cemǾásin muĥkemdögübúuyıylaíaynadalar andan úoňrakefáalunmış bal 12ile
íaruşdura açıla úabâĥbiríaç gün içile mücerrebdür (...)
[17b] (...)bâbŧarħûnıçiynese4aġız íoíusın gidere bâb her kim giceturbyise andan yatub5uyusa
aġızíoíusın gidere maǾdesiníavá eyleye balġamın gidere 6bâbaġızíokusınaaġzındaĥubbü’l-misk

dürteler (...)

[68b] (...) bâbbil aġrısıçün19üzerlik iki dirhem Ǿaíıríarĥâ bir dirhem çekirdegiçıímışíara üzüm
20
yigirmi dâne bunları dögüpşaííideler güçilegetüreler ne-íadar21balġam varsa çeküp gidere (...)
Bunun yanında müellif, kitapta belirtilen tedavi yöntemlerinin tecrübe edildiğini de
belirtmiştir. Bu da tedavilerin sınandığını, böylece de tedavilere olan inancın artırıldığını
göstermektedir:
[13a](...)diş aġrusınaǾilâc bir küçük yeňiçölmegevâfir12yaġlu çöregipâreleyübnıśfınadegin
doldura ammâçöregiuvaí13doġraya barmaííadarıdaħı küçük doġraya ve bu çöregüň üzerine
14
úarb
sirke
íoyaçölmegi
doldura
baǾdeaġzınıberkidübkenârların15ħamûr
ile
16
íablayubbaǾdeocaġaíoyubíaynadatâsirkenüňnıśfı íalınca íaynayabaǾdegice ile ayaza íoya
üzerine íaraúaplu17bıçaí íoyadaħı her úabâĥbiríaç gün aġzındavâfir duta úoňra18yabana döke

mücerrebdür (...)

[45b] (...)bâbnâzleiçün tecrübe olunmışdur deve südügile7ħınnâyı yoġura baş terâşidüp başına
uralar ammâgözine8gitmekden ĥaźeridüp alnından bir bezile muĥkembaġlayalar (...)

- 315 Eser, dönemin hastalık adlarını, tedavide kullanılacak ilaçların hazırlanışlarını,
tedavinin faydalı olabilmesi için dikkat edilmesi gereken kuralları, yapılması gereken
perhizleri, insanların mizaçlarını ve bu mizaçlara iyi gelecek tedavileri, organ adlarını, bitki
adlarını, yiyecek adlarını, hayvan adlarını ve dönemin tıp anlayışı ile ilgili daha pek çok değerli
bilgiyi barındırması bakımından önem taşımaktadır:
[4a] (...) bâbyâseminíoíusıbalġamdan ve sevdâdan ve yilden olan
ammâmaĥrumü’l-mizâckişilerüň başın aġrudur (...)

4

baş aġrusın giderir

[28a] (...) bâbturpıhavânda2dögüb śuyın alalar daħıĥamâmavarub ol turpuňśuyından3bir íadeh
içseler íuúdurabalġamı ve aġzından gelen íaraúuyı gidere 4bâbyimekyiyübíuúmaí isterlerse
ŧuzsız erişte gibi ve sirke- 5siz ŧuzsız baş kebâbıyiyüb üzerine vâfirılıcaíúulariçüb6íuúa(...)
[72b] (...)18bâbûnec yaġı dürteler ayaġını ıssı śıġırbuġınaíoyalar andan yimişlerden19perház
eyleye birincĥaráresitereyaġla yiye erişte bâdem20yaġıla yiye maǾcûn-ı sûrincân ve şarâb-ı
benefşenâfiǾdür21ve ĥuíne ideler (...)
Müellif, eserini yazarken kısmen de olsa çeşitli tıp kaynaklarından ve tıp âlimlerinden
faydalanmıştır. Bu durum da bazı hastalıkların çeşitli tedavilerinden bahsederken “tıbkitâbı”
diye bahsettiği bir eserden ve çeşitli tıp âlimlerindenyaptığı alıntılarda karşımıza çıkmaktadır:
[29b] (...)ŧıbkitâbında18eydür göz aġrısı sebebi íanġâlibolmaídurǾalâmeti göz íız[ar]maí ve
şişmek ve ŧaralurŧarolmaí ve çapaíçoíolmaí ve íabaílar birbirine 20yapuşmaí ve
delüklerúancumaíbunuňǾilâcınıíáfâldenían21almaídur eňsedenbaldurdanĥacâmatitmekdür(...)

19

[26a]9Buírâŧ hekámeydür her kim úarmısaġıçoíyisemaǾdesinipâk eyleye
gidere ve fâlice ve süstendâm olana menfaǾat11ide

10

ve el ayaííanamasın

gül yaġı19zihni ve aílıartururegerılıcaġla başa dürtseler
eyüdürzencebál yimek eyüdür günlük yimekeyüdürâdemüñ ezberin yaǾnáĥıfžın21arturur
egerdâǿim zihnin açar ħardaleyüdür nergisi çoí[38b]
[38b] (...) 1íoíulasa Ǿaílıníaváider her kim
2
hüdhüdüñ beynisin ve yüzin ve ŧırnaġın başında götürse aśśı ve Ǿaílıkâmil ola (...)

[38a](...)İbn-i

Sánâeydür

20

[97b] (...)Câlánûseydür9kimesne yılan úoíaoġlaí derisin ısıcaġla üzerine uralar ve yaġlayalar

derini 10çeküp aġusın ala (...)

Başta da belirttiğimiz üzere Eski Anadolu Türkçesi, 13-15. yüzyıllar arasını kapsayan
bir dönemdir. Metnimiz 16. yüzyılın hemen başında yazılmış bir metin olduğu için Eski
Anadolu Türkçesinin özelliklerini taşımaktadır. Ayrıca,Eski Anadolu Türkçesi metinleri
içerisinde tıp metinleri, diğer metinlere nazaran genellikle daha sade bir Türkçeyle yazılmıştır.
Bu durum,halkın yazılanları kolayca anlayıp tedavileri uygulaması için kaleme alınmalarından
ileri gelmektedir. Metnimiz de dil bakımından oldukça sade ve anlaşılırdır. İlaç ve bitki adları
dışında Arapça ve Farsça kelime oldukça az kullanılmıştır:
[13b]
(...)bâbsarımsaġıbişürübaġruyan16dişe
dutsa
bâbmaǾdenûsyapraġındögüb17aġruyan dişe dürtseler aġrusın gidere (...)

aġrusın

gidere

[13b] (...) her kim ħatmáyapraġınkökinalubaġruyan20dişe dürtse íurdıvarısa gidere (...)
[73b] (...) sinâmekáistiǾmâl itseler müfáddür çörek otın17yumuşaí dögüp gül yaġıyla ursalar
vecaǾ-ı mafâúılagiderürbenefşe18dibin íurıdup ursalar müfáddürdilküyaġıúâyiryaġlardan19yigdür
bendekşeleraġrısınanâfiǾdürbögürtlenyapraġındögüp20śuyın
alupgevdeye
dürtseler

bendekşeleraġrısın gidere (...)

Arapça ve Farsça adları verilen ilaç ve bitkilerin büyük bir kısmının hemen yanlarına da
Türkçeleri yazılmıştır: teşennüc ki siňirçekilmekdür, kâbûs ki aġırbaúmaídur, iħtilâc-nâme ki segirnâmedür, persiyâvşân ki baldırıíaradur...Müellif, dönemin diğer tıp kitaplarında Arapçası ya da
Farsçası kullanılan kelimelerin yerine Türkçe kelimeleri kullanmayı büyük bir oranda tercih
etmiştir. Bu durumun da halkın eserden kolaylıkla istifade etmesini önemli ölçüde
artırdığısöylenebilir: bildür-/beyân it-, diňdür-/sâkin it-, dög-/saĥí it-, gider-/defǾ it-, íaruşdur-/ħılŧ it...Bu özelliklerin yanında, Arapça ve Farsça bazı kelimelere gelen birtakım eklerde uyumsuzluk
da göze çarpmaktadır: süstluí, feraĥligi...

- 316 Sonuç
XIV. yüzyıldan başlayarak Anadolu’da yazılmış olan Türkçe tıp kitapları birtakım
özellikler bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmamızla dahem Eski Anadolu
Türkçesinin özelliklerini yansıtmasından ötürü dil açısından hem döneminin tıp anlayışıyla ve
halk tıbbıyla ilgili değerli bilgiler içermesi bakımından hem de dönemin Türkçe tıp terimlerini
bize kadar ulaştırması yönünden önem taşıyan bir eser tanıtılmıştır. Bu eserin incelenip her
yönüyle ortaya konulması başta Türk dili olmak üzere, Türk tıbbı, Türk halk hekimliği ve Türk
kültürü gibi pek çok alana katkıda bulunacağı muhakkaktır.
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