Say›n Editör,
Sabuncuo¤lu ﬁerefeddin (1385-1465) Türk ve ‹slam
t›p tarihinde ilk resimli cerrahi kitab›n› (Cerrahiyyetü’l
Haniyye) yazm›ﬂ olan t›p bilginidir (ﬁekil 1). 206
Sayfa, 193 maddeden oluﬂan bu kitapta cerrahi,
obstetrik ve jinekoloji, oftalmoloji, pediyatrik cerrahi,
gö¤üs cerrahisi, ürolojik ve ortopedik cerrahi
konular› yer almakla birlikte nörolojik hastal›klarla
ilgili maddeler de bulunmaktad›r (unutkanl›k,
epilepsi, inme, baﬂa¤r›s›, hidrosefali, letarji, yüz
felci). Sabuncuo¤lu kendisinden önceki t›p
bilginlerinin kitaplar›ndan yararlanm›ﬂ, zaman›n›n en
önemli cerrahi kitab› olan Ebu’l Kas›m’›n (ö. 1013) Al
Tasrif adl› kitab›ndan çeviriler yapm›ﬂt›r. ‹nsizyon,
ekstraksiyon için kulland›¤› pek çok aleti Ebu’l Kas›m
ve di¤er eski t›p bilginlerinin kitaplar›ndan
uyarlam›ﬂt›r.1,2 Kitap Fatih Sultan Mehmet’e arma¤an
edilmiﬂtir.

Kitab›n orijinali 1936
y›l›nda Ord. Prof. Dr.
Süheyl Ünver taraf›ndan
ortaya ç›kar›lm›ﬂ ve tekrar
bast›r›lm›ﬂt›r. El yazmas›
olan kitab›n orijinali 3
nüsha olup, bir tanesi
Fatih-Millet Kütüphanesinde, bir tanesi ‹stanbul
T›p Fakültesinde, di¤eri
ise Paris Ulusal Kütüphanesindedir.1-5

ﬁekil 1. Sabuncuo¤lu ﬁerefeddin
(Prof. Dr. ‹lter Uzel’in çizimi)

‹ngilizce
ve
Türkçe
literatürde, kitab›n özellikle cerrahi bölümleri
tan›t›lm›ﬂ, teknikler hakk›nda bilgi verilmiﬂtir.3-7 Bu
yaz›da Cerrahiyyetü’l Haniyye kitab›n› (Türk Tarih
Kurumu bas›m›, 1992, 495 sf., 2 cilt) ve kitaptaki
nörolojik hastal›klarla ilgili tedavi yöntemlerini
tan›tmay› amaçlad›k:

Unutkanl›k
“‹laçlar› kulland›ktan sonra hasta illetten kurtulmazsa,
hastan›n baﬂ›na otlardan oluﬂan bir macun yap›l›r ve
kafaya sürülür ve kapat›l›r ve birkaç kere tekrar edilir.
Bundan fayda gelmezse 3 defa da¤lan›r. Ensenin
yumru yerinden boynun dibine kadar s›ras›yla bir
parmak arayla da¤la ve ilaç sür. E¤er hasta tahammül
edebilirse fazla da¤lama da yap›labilir.”

Epilepsi
“Sara balgamdan olursa sakinleﬂtirici kullan (e¤er
hasta büyük ise ilaç kullanmaya uygun olursa). E¤er
hasta küçük çocuksa ona gargara otlar› ver, onu
çi¤neyip suyunu yutsun. E¤er rahatlamazsa hastan›n
baﬂ›n›n ortas›n› da¤la, bir da¤ ense ve 2 da¤ boynuz
yerine vuras›n, e¤er dayan›rsa 3 da¤ boyun
omurgas›na, 4 da¤ da arka omurgas›na vuras›n”
(ﬁekil 2).

Kronik migren
“‹ki ﬂakaktaki iki atardamar›n yavaﬂça çekip
ç›karman›n yolunu bildirir (temporal superfisyel
arterin kesilmesi):
Müzmin yar›m baﬂa¤r›s› olursa ya nezle sahibi olsa, iki
yar›m baﬂa¤r›s›na ya ﬂakaklar›n kaslar›nda baﬂa¤r›s›
gelse ve müzmin olsa ve ilaç fayda etmese, bu
bahsetti¤imiz hastal›klarda bu iki ﬂakaktaki iki
atardamar› yavaﬂça çekmesini ve da¤lamas›n› tecrübe
etmiﬂiz. Da¤laman›n yolundan yukar›da bahsettik.
Yap›lan iﬂin üslubu ﬂudur:
-Hastan›n ﬂakaklar›ndaki saç› kesesin, atardamar›
bulas›n, kan›n ak›ﬂ hareketi do¤rultusunda (ama
so¤ukta baz› kiﬂilerde bulamazs›n) o zaman hastan›n
baﬂ›n› bir bezle ba¤la ve o bölgeye bez sür ya da su dök
ki damar görülsün. O zaman neﬂteri al…” (ﬁekil 3).

ﬁekil 3. Baﬂa¤r›s›nda da¤lama tedavisi
ﬁekil 2. Epilepside da¤lama tedavisi

Kaput suksadenum ve hidrosefali
‹nme
“-‹lk önce tenk›ye-yi dima¤ edesin (sakinleﬂtirici ile
dima¤›n temizlenmesi)
-Hastan›n baﬂ›n› traﬂ et
-Baﬂ ortas›na 1 da¤
-Boynuz yerine 2 da¤
-Enseye bir da¤
-Boyun omurgalar›n›n üzerine 3 da¤
Bu bir sonuç verirse, hasta güçlenirse 4 da¤ daha
yapas›n…”

“…Do¤du¤u zaman ebe sakin tutmad›¤› zaman
oluﬂur, bunu kimse bilmez. Bil ki ben bu illeti
o¤lanc›klardan baﬂka kimsede görmedim. Bu illet
kime musallat olduysa tez vakitte öldü. Ben bir o¤lan
gördüm ki baﬂ›nda su toplanm›ﬂ idi, her gün baﬂ›
büyürdü ki yerinden k›p›rdayamaz hale geldi, çocuk
helak oldu. Su deri alt›nda, kafa kemi¤i üstünde olur.
Bazen kafa alt›nda ﬂ›fak üstünde olur. E¤er bu iﬂi
tedavi etmek istersen, ki bu ›slak kemik üzerinde
olursa deri alt›nda ve küçük olmas› gerekir; ﬂiﬂi
yaras›n baﬂ›n orta yerinden fakat baﬂ›n tam
ortas›ndan kesesin…”

tercümesi ve Mücerrebname. Mücerrebname’de
kendi denedi¤i ilaçlar›, birtak›m hayvan ve bizzat
kendi üzerindeki deneylerini anlat›r. Bu kitap da Türk
T›p tarihinde hekimin kendi üzerinde denedi¤i ilaç ve
tedavi metotlar›n› anlatt›¤› ilk eserdir.1,2 Sabuncuo¤lu
kitaplar›nda tedavi yöntemlerini ve cerrahi teknikleri
ayr›nt›l› olarak anlatm›ﬂt›r. Cerrahi aletlerin ﬂekillerini
vermiﬂtir. Cerrahiyyetü’l Haniyye’yi Türkçe yazmas›n›
ﬂöyle aç›klam›ﬂt›r: “Bu kitab› Türkçe yazd›m ﬂu
nedenle ki Rum kavmi Türkçe konuﬂur, bu asr›n
cerrahlar›n›n ço¤u okuma-yazma bilmezler,
okuyanlar›n da ço¤u Türkçe yaz›lm›ﬂ kitaplar›
okuyabilirler.”8

“…Ve e¤er mai kemi¤in alt›nda toplanm›ﬂsa aﬂa¤›
kaçarsa sen bunu farkederdin; bu durumda baﬂ›n
ortas›ndan 3. kesi yapas›n. Yar›p maiyi boﬂaltt›ktan
sonra o yeri eski bezle ba¤layas›n yada yara beziyle
saras›n ve tentil edesin (ilaçlar› kaynat›p baﬂa
dökmek). Sonra ﬂarap ve zeytinya¤› ile 5 gün kadar
devam edesin.”

Cerrahiyyetü’l Haniyye’deki ilginç bilgilerden birisi de
dönemin
darüﬂﬂifas›nda
“Tabibe”
olarak
isimlendirilen kad›nlar›n çal›ﬂ›yor olmas›d›r. Bat›da
antik Roma’daki kad›n doktorlardan sonra ortaça¤ ve
yeniça¤da birkaç lokal merkez d›ﬂ›nda ancak
18. yüzy›l›n sonlar›nda t›p okullar›nda kad›n hekim
yetiﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r.9 Bir di¤er ilginç veri de kitapta
obstetrik ve jinekolojiyle ilgili iﬂlemlerin dönemine
göre aç›kyüreklilik ve cesaretle ﬂekillendirilmiﬂ
olmas›d›r.1,10

Sabuncuo¤lu, servikal travman›n klini¤ini de
tan›mlam›ﬂ, idrar, gayta inkontinans› ve ölüm riskinin
yüksek oldu¤undan bahsetmiﬂtir. Letarji için de
tedavi yöntemi olarak da¤lamay› önermiﬂtir. Yüz
felcinde önce gargara otlar› ve sakinleﬂtirici ile
tedaviyi önermektedir. E¤er hastan›n yak›nmas›
geçmezse dudak kenar›na, aurikuler bölgeye ve
çeneye da¤lama yap›lmas›n› önermektedir.

Sabuncuo¤lu sa¤lam bilimsel kiﬂili¤ine karﬂ›l›k alçak
gönüllü birisidir. Baﬂar›s›z oldu¤u vakalarda eksikli¤ini
kabul etmekte, bir ameliyat› yaparken bir kiﬂinin
müdahale etti¤ini ve kendisinin de böyle ö¤rendi¤ini
aç›klamaktad›r.1 “Bir iﬂi hor görüp ad›n›n kötüye
ç›kmas›na neden olmamal›s›n. Paraya tamah edip
kendini halk kat›nda sayg›n iken aﬂa¤›latmamal›s›n.
‹nsaf›n›n, h›rs›ndan ve ra¤betinden fazla olmas›
gerekir” diyerek günümüzde de hekimlere örnek
olacak ﬂekilde t›bbi deontolojinin önemini
vurgulamaktad›r.2

Bin üç yüz seksen beﬂ y›l›nda Amasya’da do¤an,
uzun süre Amasya Darüﬂﬂifas›nda hekimlik yapan
Sabuncuo¤lu ﬁerefeddin en önemli eseri olan
Cerrahiyyetü’l Haniyye kitab›n› 1465 y›l›nda 80
yaﬂ›ndayken tamamlam›ﬂt›r. Bu kitap Türk ve ‹slam
t›p literatüründe renkli minyatür ve ﬂekiller içeren ilk
kitapt›r. Bu kitap d›ﬂ›nda Sabuncuo¤lu’nun t›p ve
cerrahi ile ilgili iki kitab› daha vard›r: Akrabadin

Kitapta bugünün t›bb›na da temel oluﬂturan cerrahi
tedavi yöntemleri bulunmakla birlikte nörolojik
hastal›klarla ilgili tedavi yöntemleri günümüzde
uygulanmamaktad›r. Kitap, dönemin t›bb›n›
günümüzün modern t›bb› ile karﬂ›laﬂt›rma aç›s›ndan
da ilginçtir. Ortaça¤da yayg›n tedavi yöntemi olan
da¤lama yönteminin Sabuncuo¤lu taraf›ndan da s›k
kullan›ld›¤›n›
görmekteyiz.11 Ancak
da¤lama

yöntemini, hasta ilaç tedavisinden fayda görmezse
önermektedir. Kronik yar›m baﬂa¤r›s›n›n tedavisinde
superfisyal temporal arterleri kesmesi de o döneme
göre ilginç bir tedavi yöntemidir. Galen’den beri
bilinen klasik ö¤reti a¤r›n›n sinirlerden kaynakland›¤›
yönündedir.5 Sabuncuo¤lu’nun, yar›m baﬂa¤r›s›nda
damarlar› keserek tedavi etmesi; a¤r›n›n kökeninin
damar kaynakl› oldu¤unu düﬂünmüﬂ olabilece¤ini
göstermektedir. Sabuncuo¤lu kitapta bahsetti¤i
nörolojik hastal›klardan, özellikle kaput suksodenum
ve hidrosefaliyi oldukça iyi tan›mlam›ﬂt›r.
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Teﬂekkür
Sn. Prof. Dr. ‹lter Uzel’e kitaptan yararlanmam›za izin
verdi¤i için teﬂekkürlerimizi sunar›z.

