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Eser bir önsöz, be~~bölüm, bibliyografya, kronolojik tablo, ad ve konu indeksinden
meydana gelmi~tir.
Eserde, ilk bölüm paleontropolojik dönemde, Mezopotamyada, Eski Iran'da, Eski
Hindistan'da ve Eski Çin'de hayvanlar~ n tedavisi konudunda bilgi verilmi~tir. (s. 8-52). Bilindi~ i gibi, veteriner hekimlik bu devirde rituel motiflerle meczolmu~~durumda bulunmakdayd~. Bu eski uygarl~klarda bu paralelde bilgilerle yo~un ~ekilde kar~~la~~lmaktad~ r.
Eserin ikinci k~sm~nda, ba~ ta Aristoteles'teld konuyla ilgili çal~~ malar olmak üzere, klasik Yunanda, iskenderiye Okulunda, ve Roma ~mparatorlu~u'ndaki veteriner hekimlik konusundaki çal~~malar hakk~nda bilgi verilmi~tir. Bu k~sm~ n ba~l~~~ndan da anla~~ld~~~~üzere
yazar, rasyonal veteriner hekimlikle ilgili ilk çal~~ malar~n bu dönemdeki çal~~malarla ba~lat~ld~~~~kabul etmekte, daha önceki çal~~malar~~naive-empirik çal~~malar olarak adland~rmaktad~r. Ancak e~er, bilimsel çal~~ma, kal~n çizgileriyle, deneysel çal~~ma ve teorik çal~~may~~
kapsar ~eklinde tan~mlan~ rsa, bu alandaki bilimsel çal~~malar~ , klasik Yunan uygarl~~~ndan
daha erken tarihlere götürmek mümkündür. Bu k~s~mda özellikle, Hippocrates'in, Aristoteles'in ve Galen'in konuya ili~kin çal~~malar~~ üzerine durulmaktad~ r. 'Bilindi~i gibi, bu
dönemde t~ pla ilgili çal~~malar da, e~er söz konusu devirde insan üzerinde de~il, disseksiyon çal~~malar~n~ n domuz, maymun gibi hayvanlar üzerinde yüriitüldü~ii göz önünde tutulursa, hayvan ara~t~rmalanyla desteklenmi~, hatta temelde onlara dayanm~~ t~r, denebilir,
örne~in, Galen'in çal~~malar~ nda girüldü~ü gibi. (s. 97-98).
Yine bu bölümde, Romal~lar zaman~nda at büyük önem kazanm~~t~ r; onunla ilgili ayr~ nt~l~~ çal~~malara rastlanmaktad~r. (s. ~~ 05-1o6).
Eserin üçüncü bölümü, Ortaça~da islam ve Hristiyanl~ k aleminde veteriner hekimlik
konusundaki çal~~malar~~kapsamaktad~ r. Bu devirde, dini ö~elerle temellendirilmi~~ve pratik
esaslara dayand~nlm~~~çal~~malar ele al~nm~~t~ r; yazar, bunlar~~ bir ölçüde mistik bilgiler ve
metafizik esasta aç~ klamalar olarak nitelendirmektedir. (s. 143-159).
Yine bu k~s~ mda, Araplar~ n (~slam Dünyas~ ndaki) veteriner hekimlik konusundaki çal~~malar~~ ele al~n~ r ve k~saca bilgi verilir. Burada, Cabir b. Hayvan, Razi, ve ibn Sina gibi,
daha çok t~pla ilgilenmi~~ve bu konudaki çal~~ malar~yla isim yapm~~~bilim adamlar~~ hakk~nda bilgi verilir. (s. 121-128). Buradaki baz~~ isimlerden (Cabir) anla~~laca~~~gibi, yazar burada sadece t~ pla ilgili konular~~ ele almakla kalmam~~ , ayn~~ zamanda, müstakil bir alt bölüm
halinde ele al~p i~ledi~i simya konusunda da baz~~ aç~ klamalar yapmak gereksinimini duymu~tur (s. 206-220). Burada simya prensipleri ve al~imik tedavi konular~ nda bilgi vermi~tir.
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ba~l~~ çal~~malar ele al~ nm~~t~ r. Bunlar aras~ nda, iatrokimya çal~~malar~ , mekanik okulun faaliyetleri, kan dola~~ m~~ ke~fi gibi konular örnek olarak verilebilir ki bunlar daha çok t~p biliminin geli~imi ile ilgilidir. Bunlar~ n yan~~ s~ra do~rudan veteriner hekimlilde ilgili okullar~n
kurulu~u gibi konularda da aç~ klamalar bulunmaktad~ r.
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Eserin be~inci bölümü etiyolojik alan ve zihniyet ad~ n~~ ta~~makta olup, bakteriyoloji,
çal~~malar~, veteriner hekimlik alan~ndaki baz~~ ihtisas dallar~= geli~mesi, teknik geli~me,
virus ara~t~rmalan, mukayeseli anatomi, kemoterapi, mukayeseli t~p, bula~~c~~ hastal~klar~n
kontrolü ile ilgili milletleraras~~ kurumlar, veteriner hekimlik terminolojisi, meslek ahlaki konulannda bilgi vermektedir. (s. 372429)
Burada verilen konu ba~l~ldanndan ve bu konularda verilen aç~klamalardan ve de yukanda verilen bilgilerden de anla~~laca~~~gibi, veteriner hekimlik konusunda sunulan bilgiler, daha çok t~p temelinde ele al~nm~~t~r. Burada, ~öyle bir yorum getirilebilir, t~bbi incelemelerde, ara~t~rman~n do~rudan insan üzerinde yap~lmas~~ konusundaki çal~~malar, özellikle
de tedavi alan~nda ki ara~t~ rmalar hala birinci planda hayvan deneylerine dayand~nlmaktad~r.
Eser, bir bütün olarak, ba~lang~çdan günümüze kadar bu bilim dal~ndaki geli~im çizgisini vermesi ve bu konudaki geli~menin seyri hakk~nda bizi ayd~nlatmas~~ aç~s~ndan yararl~~
bir el kitab~~ olarak nitelendirilebilir.
Ayr~ca, eserde konuyu ayd~nlatacak, aç~klamalara yard~mc~~ olacak çe~itli resimler, ~emalar da ilave edilmi~tir.
Konuyla ilgilenenler, kitab~ n arkas~ndaki bibliyografyay~~ da yararl~~ bulacaklard~r. Burada, genel mahiyette bir bibliyografyan~n yan~~ s~ra, eserin içinde yer alan özel konularla
çal~~ma yapacaklar için de yararl~~ olabilecek bir bibliyografik bilgi de sunulmu~tur.
Yine, eserin arkas~na ilave edilmi~~olan kronolojik tablo 1929 y~l~na kadar bu alandaki
çal~~malar adeta bir özetini sunmaktad~r.
Sonuç olarak denilebilir ki, yazar, veteriner hekimli~i sadece hayvanlar, özellikle de
ehlile~tirilmi~~ve insanlar~n çe~itli gayelerle kulland~~~~hayvanlar, onlar~n yap~lar~, bak~mlar~~
ve hastal~klar~~ vb. gibi yönlerden ele almay~p, daha geni~~çizgileriyle ele alm~~; insan ve
onun yap~s~, fizyolojisi, hastal~klar~~ gibi konular~n hayvanlarla münasebetini de göz önünde
tutarak bir de~erlendirmesini yapm~~t~ r. Bu eser Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi kitaplar~~
aras~nda bulunmaktad~r.
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