
ISTANBUL ÜXiVERSÎ I ESİ 

TIP TARÎHÎ ENSTİTÜSÜ 

N. 49

İBNİ SİNA
HAYATİ ve ESERLERİ HAKKINDA ÇALIŞMALAR

Etudes sur la vie et les oeuvres d’ Avicemıe

Ord. Prof. Dr. A . Süheyl Ünver 
Tıp Tarihi Enstitüsü Müdürü

İSTANBUL 

Biirhaneddin Erenler Matbaası

1 9  5 5





İ BN İ  S İ N A  (980 - 1037)





Ö N S Ö Z

Şark ve Müslüman âleminin en büyük Hekim ve Filozofu ve 

F ikh ’a kadar her sahada âlimi Buharalı İbni Sina ele aldığı her ba

hisle bugünün ilmi zihniyetine uygun olarak aranmağa layık ve ara

da 10 Hicrî asır geçmesine rağmen daima yeni bir mevzudur. He

kimlik tarihine merakı olanlar İbni Sina’nın tükenmez bir hazine 

olan yazdıklarına daima temas ederler ve onun hakkında velevki 

ufak bile olsa neşriyatta bulunmağı bir şeref bilirler.

Bizde 1930 da Tıp Fakültesine intisabımızdan itibaren İbni Sina 

hayat ve eserleri mevzuunu ele alarak bazı ufak tetkiklerde bulun

duk. Bunların mühim bir kısmı muhtelif makaleler ve monografiler 

halinde dağınık yerlerde neşrolundu. Diğer bir kısmının ayrı baskı

ları yapılmış ve bunların çoğu da elde kalmamıştır. İbni Sina ' mev- 

zuile alâkadar olanlara bilhassa her nekadar diğer dillerde asıl ve 

hülâsaları da olmakla beraber Türkçelerini istedikleri nisbette temin 

etmek zorluğu karşısında bütün bunları İbni. Sina hakkında Enstitü

müzün hazırladığı biblioğrafisile birlikte yeniden metinlerinin tab’ı 

düşünülmüş ve bu maksatla neşir sahasına konmuştur.

Buradaki makaleler eskiden neşrolunanların aynıdır. Yalnız ilim

ler tarihine mâl olan büyük İbni Sina’nın milliyetine temas eden kı

sım Şark Müslüman milletlerinin yeni nezaket teamüllerine müştereken 

uyulurak meskût geçilmiştir. Eski basılanlarda bazı metinlerin fo

toğrafları vardır. Fakat bu ikinci tab’ına bizde mevcut asıllarından 

isteyenlerin istifadelerinin daima mümkün olduğu gözönünde tutula

rak konmamıştır.

Bunlar İbni Sina hakkında tam ve İlmî bir eser mahiyetinde ol

mayarak ondan edilebilecek istifade hususlarında hekimlerimiz ve 

tıp talebesine ufak mikyasta bile olsa bir fikir verebilmek için yeni

den bu sıraya konarak neşrolunmuş dağınık yerlerde bulundnların 

veniden bir araya getirilerek kaybolmaları bu suretle önlenmiştir. 

Bu toplantının münasip yerlerinde İbni Sinâ hakkında 1937 de ge

rek bizde ve gerek son senelerde İrak ve İran’da yapılan törenle

rin de ayrı tarihî bir mahiyet alması ve İbni Sinâ hakkında olması 

düşünülerek bunlar hakkında yazılanlar ve diğer müteferrik ve hâlâ 

devam eden çalışmalara da temas eden bahisler de konuşmuştur.
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Enstitümüzün tbnl Sina hakkında ki çalışmaları sırf bunlardan 

tbaref değildir. Mesaimiz muhtelif metinler ve fasılları üzerine hâlâ 

devam etmekte ve bunların da ayrıca birer kitap halinde neşirleri 

için çalışılmaktadır ki İbni Sinâ bibliyoğrafyasını ayrıca Türk Tıp 

tarihi âlimlerinden de saydığımız Osman Ergin hazırlıyarak neşir 

sahasına konmuştur. Bunu sırada onlar ta’kip edecektir. Ayrıca Ibni 

Sinâ hakkında kendi sahalarında çalışmak, etüd ve neşriyatta bu

lunmak istiyenlere Enstitümüzün daima emirlerine amâde olduğunu 

arzeder ve cümleye bahtiyarlıklâr dileriz.

İndeksi hazırlatırken, Enstitümüzün İbni Sina üzerine çalışmala

rını her veçhile kolaylaştıran zevatı hörmetle hatırladım. Bunlar 

içinde Akil Muhtar Özden, İsmail Saib Sencer Nazmi Töre, Kilisli 

Rifat, Şerefeddin Yaltkaya vefat ettiler. Hepsine hakdan rahmet 

diler ve bize yardım edenler içinde sağ olanlara da ömür ve afiyet 

dilerim.

Dr. A. Süheyl Ûnver
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BİBLİOGRAFYA 

Türkçe Makalelerimiz

A. S. Ü. — İbni Sina. t. s. 1. no. 4. 1931. 1. m. 1st. ay. b. + . s. 6.

a. I. (f. no. 81) [1]

» Hekim ve filozof ibni Sinanın doğum ve ölüm yılları

ay ve günleri. A. 1. m. 1st. ay. b. +. Fransızcası. (b. 

f. k.) s. 6. (f. no. 242-45)

> — İbni Sinanın güzel sözleri. Yücel mec. 1st. no. 29 Ha- 

z'ran 1937 ay. b. + . s. 2, 5r. 1. (f. no. 249)

» — Buharalı İbni Sina. Hindiba risalesi. Hulki İsmail Kök

nar tarafından bastırıldı* Tıp tarihi Enstitüsü no. 8,

1937. k. m. 1st. ay. b. + . s. 30. r. 6. Fransızcası. (b. 

f. k.) (f. no. 292-59)

» — İbni Sina hakkında. Belleten no. 1. 1937. ay. b. +. s.

10. (f. no. 284

» — İbni Sinaya ait resimler ve vesikalar sureti' İbni Sina 

eseri. T. T. Kurumu, neşriyatından. 1937. ay. b. + . s. 

16. r. 3. 36. (f. no. 291)

* — İbni Sina Akrabadini (Kanunun beşinci cildi) İbni Sina 

eseri. 1937. A. h. âlid. k. İst. ay. b. +. s 13 r. 2. (f. no. 290) 

» — İbni Sinanın kan alınacak damarlar risalesi. Tedavi

S. L. no. 25. 1937. AŞ. İ. m. İst. ay. b. + . s. 15. r. 3. 

(f. no 285)

» — İbni Sinanın dokuz yüzüncü yıl dönümü 1937. K. m.

İst. ay. b. -f. s. 4. (f. ns. 282)

» — İbni Sina tababeti ve fikirleri. 980 — 1037. Dirim, no.

7. Türkiye b. e- İst. 1937, ay. b. +. s. 14. r. 6. (f. no. 281) 

» — Şark folklorunda İbni Sina hakkında yaşayan ve kay

bolan efsaneler, İbni Sina eseri 1937 ve Tıp Dünyası, 

no. 8. 1937. ay. b. +• s. 8, (f. no. 267)

» — İbni Sina (980—1037) Minyatürü Maarif m. İst. T. T. k.

bastırdı. 1937. ay. b. -4-, s. 2. r. I. renkli (f. no. 280)

m  M atbu ’ fişlerinden kısaltılarak alınd .
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A. S. Ü. — Şark folklorunda İbni Sina. Yeni Türk m. 1937. ay. b. 

+ . s. 6. (f. no. 259)

> — İbni Sina Minyatürü-. Fransada Ciba fabrikası Lyonda

bastırdı, ay. b. -f. Fransızcası s. 2. r. I. renkli, (f. no. 279)

> — İbni Sina’yı kıyasen bir medih. T. Tıp Tarihi. A. no.

6. 1937. ay. b. +. Fransızcası. (b. f. k.) s. 2. r. 1. (f. 

no. 269-34)

» — İbni Sinanın seferde bulunanların yapacakları tedbirlere 

ait risalesi hakkında bir mülâhaza, tedavi, k. 1. no. 29.

1938. ay. b. +• Fransızcası. (b. f. k.) s. 4. (f. no. 343-72)

» — İbni Sina’nın sözleri. T. tıp. t. a. no. 8. 1938. k. m. İst.

ay. b. +• Fransızcası (b. f. k.) s. 7. (f. no. 342-71)

» — İbni Sinanın tedbirül misafirin risalesi, t. t. t. a. no. 10 
k. m, İst. 1938. ay. b. s. 16. r. II. (f. no. 344)

» — İbni Sina (Ali Suaviye göre) t. t. t. a. no. 8. 1938. ay.
b. +. s. 2. r. 2 (f. no. 340)

» — İbni Sina (Hâyyibni Yakzan) Uyanık oğlu Dirinin ha

yal, g-azab ve şehvet üzerine temsilleri, t. t. t. a. no.

7. 1938. k. m. İst. ay. b. +. s. 5. (f. no. 331)

» — Tabib üzerine en evvel vâcib ve lâzım olan şey. İbni 

Sinanın bir risalesinin mukaddimesi, t. f. m. no. 2. 1938 

k. m. İst. ay. b. s. 3. r. 1. (f. no. 312)

» — Farabi ve İbni Sinayı tekfir, t. t. t. A. no. 7. 1938.

k. m. İst. ay. b. -r. Fransızcası. (b. f. k.) s. 3. r. I. 
f. no. 330-65)

» — İbni Sina eserleri sergisi. t. t. t. a. no. 10. 1938. s. I. 

r. I. >ay. b. +- (f- no. 307)

> — İbni Sinanın mezarı, t. t. t. a. no. 13. 1930. m. m. m.

İst. ay. b. +• Fransızcası. (b, f, k.) s. 3r. 1. (f. no.‘ 
400-93)

» — İbni Sinanın manzum bir nasihati, t. t. t. a. no, 14.

1939. m. m. m. İst. ay. b. -f. Fransızcası -f. (b. f. k.) 

s. 3. r. 1. (F=N o. 378-83)

> — İbni Sinanın ruh hakkında bir kasidesi, t. t. t. a. no.

18. 1940. 1st. ay. b. -f. s. 3. (f. no. 458)

» — tbni Sina hakkında t. t. t. ar. No. 19—20 1942 S. 2 

R. —Ay. —

» — İbni Sina diyorki. Yeniden doğuş N. 1944 S. 2 Ay. 

1944 S. 2 Ay. - R .—

> — ibni Sina. Aylık ansiklopedi No. 2 1944 S. 5 Ay. —.R-



İbni Sinanın, yıldızların gece görünüp gündüz görül

memesi hakkındaki makalesi. İngilizcesi Journal of the] 

History of Medicine and allied sciences. N. 2 1946 da 

neşrolundu. Türkçesi ilk defa buradadır, 

ibni Sinanın Öklidis medhinde sözleri. 3 sahife ve bir 

şema.

İngilizcesi Journal of the History of Medicine. N. 2. 

1947 Türkçesi ilk defa burada çıkdı.

Uyanıkoğlu Diri. Sağlığım ız No. 3 1949 S. ay.-R- 

İbni Sinanîn Hissî ve müsbet mahiyette sözleri. İsan- 

tanbul Klinik dersleri dergisi No. 10, 1950 S. 6, R.-Ay.- 

Fatih Sultan Mehmed’in Hususî kütüphanesinde bil

hassa kendisi için yazdırılmış İbni Sina’nın eserleri 

hakkında. İstanbul Üniversitesi Tip Fakültesi Mec. 

cilt : 15 Sayı : 3 ten ayrı baskı 1952 Sah : 3,5 Fran- 

sızcası 3 sah.

Halk nazarında İbni Sina ve P e ygcirberlik hikâyesi. 

İstanbul Klinik dersleri. C ilt : V. Sayı : 30 Mayıs 1952 

Ayrı baskı, arabça ve fransızcası Bağdad da İbni Sina 

mahracanında söylendi.

Bağdatda İbni Sina ihtifali hakkında Tıp Fakültesi

Dekanlığına verilen rapor II. IV. 1952

Bağdada selâm. Vatan gazetesi 12. IV 1952

İbni Sina aforizması üzerine. İranda nisan 1954 de İbni

Sina hicri bininci doğum yılı ihtifalinde bizzat Farsça

Fransızca yaptığım tebliğin türkçesi.

İranda İbni Sina ihtifali hakkında Tıp Fakültesi De

kanlığına sunulan rapor, Mayıs 1954.

İstanbulda İbni Sinâ resimleri. İranda Encümeni asârı 

milliye tevdi olundu. Resimler ve metin İbni Sina ser

gisinde teşhir olundu.

İbni Sina’dan alacağımız dersler. XI 1954 Antalyada 

İ. Üniversitesi haftasında tebliğ edildi ve yayınlandı.
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Arapça

A. S. 0 . — J Bagdad ta 1952 de İbni Sina Mahra-

canında Fransızca : Avicenne et la Prophétie dans la 

tradition populaire tebliğinin arapça hülâsası. De 

Bağdad 20-28 Mars. Millénaire d ’Avicenne. Ligue des 
Etats arabes. Le Caire 1952

Farsça
A. S. 0 . — à '  Fransızcası ile birlikte İranda Nisan 1954 

de bizzat tarafımdan yapılan tebliğ.

Fransızca Makaleler
A. S. Ü. — Quelques données relatives au dâtes de naissance et 

de mort du médecin İbni Sina (Avicenne) Tedavi k. L. 

No.12.1936 A. İ. m. İst. ay. b. +. s. 3. (f. No. 45)

» — L’Article d ’Avicenne sur la chicorée. Hulki İsmail 

Köknar tarafından bastırıldı. No. 8.1937 K. m. İst. ay.
b. + . s. 5. (f. No. 59)

> — L’Article d’Avicenne sur les vaisseaux employés pour

la saignée t. k. I. No. 26-1937. A. İ. m. 1st. ay. b. + . 
s. 9. (f. No. s-283)

> — Une éloge dans lequel İbni Sina est pris comme mesu

re . t. t. t. a. No. 6. 1937. ay. b. 4 . s. I. '(f. No. 54) 

» — Les Aphorismes d ’İbni Sina (Avicenne) Scalpel.m. no.
II. 1938. Belçika ay. b. + . s. 3 (f. No. 7) 

î — Les Aphorismes d ’İbni Sina (Aviceane) t. t. t. a. No.

8.1938. k. m. 1st. ay. b. + . m. 4. [(f. No. 71)

» — Avicenne et la légende dans le folkor ariental. Scal

pel m. No. 16. ve 17. 1938. Belçika ay. b. + . s. 3. 
(f. No. 351)

> — Légendes vivantes et perdues dans le folkor oriental

concernant İbni Sina (Avicenne) t. t. t. a. No. 8.1938. 

k. m. 1st. ay. b. +. s. 10 (f. No, 70)

> — L’accusation d ’infidélité religieuse de Farabi et de

İbni Sina t. t. t. a. no. 7. 1938. k. m. 1st. ay. b. +. s. 
I. (f. no. 65)
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Le tombeau de îbni Sina. t. t, t. a. No. 13.1939. m.rok 

m. 1st. ay. b, + . s. 2. (f. No. 93)

Un conseil en vers de Ibni Sina. t. t. t. a. No. 14 m*. 

m. m. 1st. 1939. ay. b. + . s. 2. (f. No. 88)

Un supplémet aux commentaires et aux imitations de 

L’élégie spirituelle de İbni Sina. La revue “du Caire» 

Millénaire D ’Avicenne. (Abou A li İbni Sina). Numéro 

spécial. No. 141 Juin 1951 A Bas R Sah : 166-169 

Sur les oeuvres d’Avicenne copiées spécialement pour, 

le Sultan Mehmed le Conquérant et contenues dans sa 

Bibliothèque privée. İst. Üniversitesi Tıp Fakültesi. 

Mecmuası. Cilt : 15, Sayı : 3 ten ayrı baskı, 1952 

sah : 3

Avicenne et la Prophétie dansla tradition populaire. 5 

sahife Arabca hülâsasile beraber Bağdad’da İbni Sina 

Mahracanmda; bizzat yaptığım tebliğ. Millénaire d ’A 

vicenne - Ligue des Etats arabes - Congrès de Bagdad. 

Le Caire 1952

Sur les apporisms d ’Abu Ali Sina. İran’da IV/1954 de 

İbni Sina ihtifalinde bizzat yaptığım fransızca tebliğ.. 

Farcası ile birlikte.

Les potrait d ’Avicenne dan les Bibliothèques d ’İstanbul 

( İranda Encümeni Asârı Milliye tevdi edilmiştir.)

--- o---

İngilizce Makaleler

A. S. Ü. — Avicenna expalains why Stars are visiple at night and 

not During the day; Journal of the history of medicine 

and allied Science No. 2, 1946 B. Amerika. S, 5. R.-Ay- 

» — Avicenna’s Praise of Euclid. Journal of history o f 

medicine and allied Sciences. No. 2 1947 S. 3 R. I. Ay.

> — «Quick the Son of Wide Awake, Türkçesiyle birlikte 

Sağlığımız No. 3, 1949 S 4 R. - Ay.-

—  o ^

A. S. 0 . -

>

>

>

>

»
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1954 senesi Nisanında İranda ki İhtifal 
hakkında 7 yazımız

— İranda bugün tbni Sina ihtifali var Vatan G. 21/IV/1954

1 — İstanbul’dan Iran hududuna 5 13/V/1954

2 — Kasrı şirinden Tahrana > 17/V/1954

3 — Tahrandaki ihtifal çok parlak oldu > 20/V/1954

4 — Tahranda gördüklerimiz > 22/V/1954

5 — Hemedanda İbni Sinanın kabrinde » 27/V/1954^

6 — Irandan nasıl döndük » 28/V/1954

7 — Behzadın sergisinde » l/VI/1954

Tıp Tarihi Enstitüsünün İbni Sina hakkındaki 
Çalışmaları

Büyük İslâm Hekim ve Filozofu İbni Sinâ hakkında ilk şahsî 

etüdümüz Fakültemizin tedavî Kliniği ve Farmakodinami Enstitüsü 

Ağrejeliğimiz zamanındadır. «İbni Sina» ismiyle Tedavi Kliniği ve 

Lâboratuvar mecmuasında No. 4/1931 de neşrolundu ve bunu İbni 

Sinâ hakkındaki araştırmalarımız takib etti.

1933 de Üniversite inkılâbından sonra kurduğumuz Tıp Tarini 

Enstitüsünde araştırmalarımız daha esaslı? program içine girdi ve 

İbni Sina hakkındaki çalışmalarımıza ara verilmedi. Bu senelerde 

Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti [1] tarafından Türk büyüklerinin tes’i- 

dine karar verilmişti. Bu meyanda 21 Haziran 1937 de İbni Sina’nın 

ölümü 900 üncü yılında bir anma töreni yapılması teklifimiz cemi- 

yetce iyi karşılandı ve Tıp Tarihi Enstitüsü ile teşriki mesaî etmeğe 

karar verildi.

Cemiyet ve Enstitünün müşterek ilmî toplantılarına Ord. Prof. 

Şemseddin Günaltay riyasetinde Ord. Prof. Dr. Âkil Muhtar Özden, 

O rd . Prof, Şerefettin Yaltkaya iştirak ediyorlardı. Memleketimizin 

Tıp ve felsefe sahasında çalışan zevatın makalelerinden ibaret bir 

eser kurumca neşrolundu. Masrafı Kurum tarafından ödenerek Bey

nelmilel Tıp Tarihi Cemiyeti müessisi ve fahri reisi Belçikalı Prof.

[1] Türk Tarih Kurumu.
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Tricot-Royer ve aynı cemiyet reisi Romanyalı Prof. Gomoiu İstan

bul’a davet olunarak yarı Milletler arası mahiyette zengin bir pro

gramla 21 Haziren 1937 de Üniversitenin eski konfrans salonunda 

bir tören yapıldı ve orada İbni Sina eserlerinden mürekkep İstan

bul kütüphanelerinden toplanan nefis yazmalar bir sergi hâlinde 

teşhir olundu.

Bir İlmî he’yet te kütüphanelerimizde müştereken verdiğimiz ka

rar mucibince îbni Sina kitap ve risalelerinin fişlerini hazırladı. Ve 

bunlardan çıkardıkları bir hülâsa ile Sayın Osman Ergin İbni Sinâ 

Biblioğrafyasını hazırladı ki bu bilahara Mısır’da ve İran’da yayın

lananların temelini teşkil etmiştir. Ve bu keyfiyet müellifler tarafın

dan da te’kid ^olunmuştur.

Bütün bu araştırmalardan elde edilen fişler Enstitümüzde diğer 

toplanan vesikalarla birlikte dikkatle tasnif olunarak dosyalara 

konmuş ve senelerle bunlar sayı ve kıymetçe çok artmış hattâ İbni 

Sinâ biblioğrafyasını hazırlamak üzere Mısır’dan gelen değerli mü

tefekkir ve âlim Père Anawati bunlardan cidden faydalanmıştır. 

Ve bunu eserinin mukaddimesinde iltifatlariyle birlikte yazmıştır. 

Toplanan bu çalışma mahsulü vesikalar bizim neşriyatımızda ve 

kongre neşriyatımızda cidden istifadeli olmaktadır. Nitekim Bağdat 

ve İran İbni Sinâ ihtifalleri raporlarımızı bu sıralanan ve hazırlanan 

ilmî malzemeden istiâne ederek yaptık.

Bu arada 1952 de Bağdad’a ve 1954 İran’a İbni Sina törenleri 

için yaptığımız seyahatlerde yeniden elde ettiğimiz resim, pullar, 

vesikalar ve mühim sayıda ilmî neşriyatın da bilhassa iştirâk eden

lere hediye verilen İbni Sina neşriyatı da mezkûr dosyalarımızı 

zenginleştirmiş ve bu suretle zengin bir İbni Sina köşesi teşekkül 

etmiştir ki bu da bugün devam eden çalışmalarımız ve mes’ud te

sadüflerle iştirak ettiğimis bu törenlerle zenginleşmiş ve bu netice, 

bundan sonraki çalışmalarımıza devam kararını verdirmekte esaslı 

âmil olmuştur.

Şimdi de İbni Sina kütüphanesini tekemmül ettirmeğe gayret 

ediyor ve mühim bir literatür toplamak üzere olduğumuzu da se

vinçle ilm âlemimize bildiriyoruzz.

o



Bağdad'da İbni Sina Mahracan’ında

Arap Birliği camiası Kültür Heyeti, trak ve İran’da alâkadarlar- 

Ja temasa geçerek Arapça yazması hasebiyle Arapların da İbni Si- 

nâ’nın Hicrî Bininci dönüm yılında bir ihtifal yapmak tasavvurunda 

bulunduklarını bildirmişler vâ aralarında bir anlaşmaya varılarak 

Bağdad’da İbni Sina için b r tören «Mehrecan» yapılmasına ve Mı- 

sırm’da tebliğleri neşretmesine ve İran’da medfun bulunduğunu He- 

medan şehrindeki yeni türbesinin de yetiştirilerek küşad olunmasına 

karar verilmişt.

Bu anlaşma üzerine 20-28 Mart 1952 de ihtifal Bağdad’da olacak, 

oradan Hemedan şehrine gidilerek esaslı yapılan türbesinin yeniden 

açılışı merasimi olacaktı. Fakat İranda’ki faaliyet bazı zarurîsebeb- 

lerle bir sene öteye bırakılmış ve ancak Bağdad’daki ihtifal yapıl

mıştır.

Türkiyeden İrak Hükümetinin davetlisi olarak İstanbul Üniversi

tesi Rektörü Prof. Kâzim İsmail IGürkan, Doçent Ahmet Ateş ve 

ve eşimle beraber dört kişilik bir hey’et hâlinde Bağdad’a trenle 

dört gün üç gecede gittik.

Bir hafta heyetimizi ayrı bir evde ve hususi bir vasıta tayin 

ederek ^misafir ettiler vc bu ihtifal de tamamen bir Milletlerarası 

Kongre mahiyetinde yapıldı. Gerek Arap birliğine dahil devletler 

ve gerek diğerleri, Türkiye ve sair memleketlerin murahhasları İbni 

Sina mevzuunda tebliğlerini yaptılar. Bizler mevzularımızı Arapça 

hülasalariyle Fransızca, Doçent Ahmet Ateş Arapça yaptı ve şu 

mevzuda idiler ;

— A. S Unver. Avicenne et la prophétie dans la tradition 

populaira 23 III.

— K. İ. Gürkan. Les Conceptions Chirurgicales d ’ Avicenne. 
23 III.

— A. Ateş Risalât al İxir. 20 III. 1951

Tebliğler üzerine bazı delege ve riyaset divanının cemilekâr 

sözleriyle konuşmalar oldu ise de bazı istisnalar harıc esaslı müna

kaşalar yapılmadı. Yalnız hususî konuşmalarda bittabi’ İbni Sinâ 

mevzuu üzerine mübahaseler oluyordu.

Kongrede kuvvetli ve mühim tebliğler vardı. Bu arada bizlere 

bazi neşriyat ta verildi ve İran’ın bastırdığı resimli pulları gördük.
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Istanbul Üniversitesi İbni Sina’nın Türk - Islâm eserleri Müzesi'nde 

Çehar makaledeki ibni Sina minyatürünün renkli baskısından dağı

tıldı. Pere Anawati’nin İbni Sina Bibliyoğrafyası büyük bir alâka 

çekti. Bütün hey’etlerin reis ve azası bu Mehrecan mevzuu üzerinde 

çok defa mühim ve yeni görüşlerini o kadar güzel ve yerinde izah 

ettiler ki bilhara verilen söz mucibince Mısır’da Arap Birliği Kültür 

Hey’etince 1952 tarihinde bastırılan «Millénaire d ’ Avicenne. Congrès 

de Bağdad.» eîeri bunun en güzel ve canli bir misâlidir.

Bu kongre vesilesiyle (davetlilere kongre arasında ve sonunda 

Babilon ve Ninova harabelerinde Arkeolojik geziler tertip edilmiş 

ve Bağdad Müzelerindeki zengin kolleksiyonlar gösterilmiş ve bu 

arada resmî ve hususî bir çok ziyafetlerle misafirler ağırlanmış, 

kabul resimlerinden İrak’ın seçgin devlet ve ilim [ adamları ile ta

nışılarak görüşülmüştür. Bağdad Mehrecan’ı bu noktadan pek istifa

deli oldu ve bilhassa İbni Sinâ üzerine çalışan pek çok âlim zevat 

birbirleriyle tanışmak fırsatını buldular.

o

İranda İbni Sinâ İhtifalinde

İran Hükümeti, Majeste Şehnişah namına dünya yüzünde ibni 

Sinâ üzerine çalışanlardan 80 âlim meyanında bizi de yapılacak ih

tifale davet etti ve hepsi hududdan itibaren ve avdette tekrar hu

duda kadar Şehnişah hazretlerinin misafiri sayıldıklarından çok iti

bar gördüler. Bütün delegeler hududdan veyahut hava yollariyle 

gelerek toplandılar ve bu seçgin zevat civarda Alburz’un karlarla 

kaplı eteklerinde Derbend’deki büyük otelde izzet ve ikram ile mi

safir edildiler. İhtifal 21 Nisan 1954 de yerli ve hariçten gelen de

legelerin tanıştırmalariyle başladı. Ve ayın onuncu gününe kadar 

devam etti. Milletlerarası çok başarılı bir kongre mahiyetinde oldu 

ve Majestelerin bizzat hazır bulunarak yapılân İlmî toplantı ve tö

renleri cidden muhteşem ve zarif dekor içinde devam etti. Kongre

nin gezintisi mahiyetinde büyük âlim, mütefekkir, hekim ve filosof 

İbni Sina’nın abidevî bir surette çok beğenilen bir tarzda yeniden 

yapılan türbe ve kütüphanesi ve heykeli açış merasimi için Hemeda- 

na gidildi. Orada bu vesile ile inşa olunan güzel ve fevkalâde kon

forlu otelde iki gece kalındıktan sonra dönüldü ve kongrenin kapa

nış celsesi yapıldı ve herkes geldiği yere büyük bir memnuniyetle 

avdet etti ve İran’dan çok güzel intiba’larla ayrıldı.
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İbni Sinâ ihtifali yerli ve davet olunan zevatın tebliğleriyle tam> 

bir kongre hâlinde inikad etti. Mevzular üzerine münakaşalar ya

pılmadı. Türkçeye kadar Farsça, Arapça, İngilizce, Fransızça ve 

hattâ Rusça’ya olarak konuşmalar cereyan etti. İran’da Türkçe bi

lindiği halde diğer âlimlerin de bunları takib edebilmeleri için biz- 

Ier tebliğimizi Ord. Prof. Kâzım İsmail Gürkan’la Fransızca yaptık 

ve bunların hülâsalarını da farsca söyledik. Fakat delegelerimizden^ 

Prof. Ahmet Ateş ve Prof. Aydın Sayılı tamamen Farsca hitap 

ettiler. Bütün bunlar ve diğerleri hep İbni Sina’nın çeşitli mevzuları 

ve hayatının bir çok noktalarından aydınlanmasını intaç eden 

hususlârı ihtiva ettiğinden bilhassa istifâdeli oldu.

Kongre aralarında boş zamanlarda gezintiler ve toplantılarda 

eski ve yeni tanışıklarla hep bu mevzular ve gelecekti çalışma ta

savvurları üzerine konuşuldu. Başta Şehnişah ve Kraliçe hazretleri

nin nazik ve yüksek alâkaları olduğu halde İran devlet adamlar* 

bu ihtifal ile çok yakından meşgul bulundular ve İbni Sina’nın bütün 

milletler ilim mümessillerinin İran’da toplanmasına âmil oluşları 

toplantıların kudsiyetini arttırdı. Kongre vesiylesiyle ibni Sinâ ha

tıra pulları, rozet ve madalyasını ve bu meyanda büyük âlimin ha

yat ve eserleri hakkında itina ile yayınlanan eserleri cildli olarak 

dağıttılar.şBunlar yeniden ibni Sina Eserleri kütüphanesini kurmağa 

yetecek kadar çoktu. Bunlar gösterilen bir çok kolaylıkla yerlerine 

kadar gönderildi ve götürülebildi.

Bu arada kongrenin daha etraflı bazı detayları gerek Tıb Fakül

tesi Dekanlığına taktim olunan raporda ve ayrıca buraya ilâve e- 

dilen Vatan günlük gazetesinde neşrolunan 7 makalemizde bildiril

miştir. Bu çok başarılı İran toplantısı vesiylesiyle gerek kongre 

Başkanına ve gerek diğer zevata teşekkürlerimizi ayrı ayrı bildir

dik. Ve en son da İstanbul’da 28 temmuz 1954 de İran baş konso

losluğu da İbni Sina ietifallnin filimini göstermekle bu milletler

arası yakınlığın devamına yeni bir misâl daha verdiler ki elhak ib

ni S ina’nın bu ihtifali İbni Sinâ ve Iran’nın şanına lâyık bir azemet- 

te oldu. Dünyanın böyle eşine kolay frastliyamıyacağı bir başarı İran

lIların kazandıklarını burada bildirmekle ne kadar müftehir olduğu

muzsa tarif edemeyiz,



İbni Sina hakkında Etütler ve 
Makaleler





Hekim ve filosof İbni Sinanın doğum ve 

ölüm yılları ay ve günleri [i]

Dr. A . SÜHEYL ÜNVEK

İbni Sinanın 1937 senesinde ölümünün 900 üncü devri senevisi 

•olmaktadır. Bu münasebetle İbni Sinanın eserler ve hatıralarını an

mak üzere Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti Başkanlığı ve Tıb Tarihi 

Enstitüsü vasıtasile Türk tıb ve felsefe ve tarih âlemine mensub 

olanlar tarafından toplantı yapılacak ve İbni Sina hakkında müte- 

addid eserler neşrolunacaktır. Bu cihetle burada mevzuubahs etti

ğimiz doğum ve ölüm yılı, ay ve günlerinin tesbiti keyfiyeti bir 

daha alakadarlarca gözden geçirilmelidir ki merasim gününde bir 

tefavüt olmasın.

Kıymetli mesai arkadaşım Doktor Feridun Nazifin Hamburg’dan 

30 Teşrinievel 1934 de gönderdiği mektuptan evvelâ bu kısımla

alâkadar olan satırları buraya nakli muvafık görüyorum : ( ......İbni

Sina hakkında ne yapılsa azdır. Vefatını Haziran 1037 diye bütün 

garp Menbaları yazıyor, doğu ne diyor? Kendi şahsî fikrimiz bu 

bapta mamulünbih olam-ız. Reisin ölümü Şark şairlerini, ilim âşıkla

rını, müverrihlerini heyecanla sarsmıştır. Birçok hazin, manalı, mü- 

tefekkirane tarihler, mersiyeler yazılmıştır. Müşarünileyhin ölüm yı

lını fstanbulda aramızda kutlulamak hayırlı bir düşünüştür. Ancak 

onun gibi yüzlerce yıl, yüksek fikirler taşıyan nurlu insanları ve bü

tün kültür sahibi milletleri şiddetle alâkadar etmiş zatın kutlulan- 

ması da cihanşümul olmalıdır. Atatürkiin yer,i Türkiyesi Avrupa 

fikir âlemini her vakit derin bir muhabbet ve tecessüsle gıcıklıyor, 

bundan istifade edelim ve İstanbulda 900 üncü yılı İbni Sina günü

nü analım. Kanunun mütercimi Türk tabibi Tokatlı Mustafa efendi

nin Toklu dede yanındaki yıkık, unutulmuş mezarına şükran çelen- 

gi koyalım...)

Bu ufak mülâhazayı Feridun Nafizden dinledikten sonra İbni 

.Sinanın doğum ve ölüm yılı, ay ve günleri hakkında Şark ve Garp 

eserlerinde bulduğumuz kayıtları bu maksatla sıralıyorum :

[1] Tedavi K. m. b. N. 21. 1936
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1884 d Ebüzziya Tevfikin (İbni Sina) risalesinde İbni Sınanın 

370 (980) senesi seferi ortalarında doğduğu ve 427 (936) ramazanı 

ilk cumasında öldüğü yazılıdır. Muallim M. Cevdetin Türk milletine 

armağan ettiği ve Bayezitte inkilâp müzesine vakfettiği kütüphane

sindeki değerli notlarına göre vefat senesi 428 (1037) dir.

Abdülkerim’in 1863 de neşrettiği (ibni Sinanın tercümei hali ve 

telifatı) eserinde, Ömer Suphi ve Mehmet Nuri, Müessisini fünun 

cilt I, cüz birde yazıldığına göre İbni Sina 428 senesi ramazanının 

(1037 Haziranı) ilk cumasında ölmüştür.

Abdülkerim şu kayitle 370 (980) senesi seferinde talii seıatan 

dererei şeref Müşteri, kamer dereceği şerefte ve Zühre derecei şe

refte ve Sehmi saadet seıatandan 29 derece ve Sehmülgayıp şaaıayı 

yemanile evveli seratanda) doğumu gününü zikreder. Maraşlı Kâmil 

1891 de yazdığı (İbni Sina) risalesinde 57 yaşında olduğu halde hic

retin 428 senesinde ramazana müsadif bir cuma giinü (1037 haziranı 

ölmüştür der.

Tetkik edebildiğim Avrupanın yeni tıb tarihi kitaplarınca İbni 

Sina vefatı ayı ve gününe dair malûmat yoktur. L. Meunier 1024 

de neşrettiği Fransızca tıb tarihi kitabında vefatı senesi 1076 gös

terilmiştir. Bu halde bir tertip hatası olacaktır. 980 de doğduğuna 

göre îbni Sina 98 yaşında olamaz Zira 57 yaşında ölmüştür.

C. G. Gumston’un 1931 de fransızcaya tercüme olunan tıb tarihi 

eserinde hiç bir kayıt yoktur. Bize en doğru tarihleri veren A. 

Castiglioni’nin fransızcaya tercüme olunan tıb tarihi eseridir. İbni 

Sina (980—1037) İranda Buhara civann:a kâin küçük bir şehirde 

doğmuştur der. Vefatı ayı yazılı değildir.

René Dumesnil yeni bastırdığı fransızca tıp tarihi eserinde İbni 

Sinanm doğum tarihini yazıyorsa da vefatı senesini yazmamış. (Per

san aussi, mais né près de Boukkaraj diyor, 980 de Horasanda 

[collecteur des impôts] olan bir pederden doğdu der.

Yeni çıkan İbni Sina eserinde şu malûmat vardır :

Dr. .4. So biran — Avicenne, sa vie et sa doctrine 1935. Sahife 

54 [...Il tomba dans une grande prostration, et un vendredi du mo

is de Ramadan, 428 de l’Hégire; à l’heure où la nuit tombe et où 

la trompe annonce la fin du jeûne El Djouzdjani lui ferma les ye

ux. If avait alors cinquante-sept ans.]

îbni Sinanın dağum ve ölüm yılı hakkında bu tarihler Bayezit 

İnkdâb Müzesi müdürü değerli hey’etşinas ve takvimcilerimizden 

Bay Ahmed Ziyadan sorulmuş o da bu tarihleri tesbit etmiştir. 370
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senesi seferinin birinci günü 980 milâdi senesi 17 Ağustosuna te

sadüf ediyor. Bu esas tutularak mevzuubahs olan doğum günü çı

karılabilir. 428 senesi Ramazanının ilk cuması 1037 senesi Hazira

nının 21 inci gününe tesadüf ediyor.

Muallim Kemal 18 haziran 1936 tarihli mektubunda şu mütalâada 

bulunuyor : [428 hicıîi kameri senesi şabanının son günü 1037 mi- 

Iâdisi' haziranının 18 ine geliyor.. Ramazan gurreleri^e ait cetvel

lere müracaat ettim. Birinde çarşanba, diğerinde perşenbe deniyor 

Çarşanbayı gurre olarak alırsak cuma günü Ramazanın ;üçü oluyor 

ki on sekiz hazirana ilâve edersek 21 haziran cuma olmuş olur.] 

diyerek bu buluşu teyit etmiştir. İbni Sinanın ölüm yılı, ayı ve gü

nü bu suretle tes bit edilmiştir. Rpmazanm ilk cumasında ölmesi bir

çok eserlerde tevsik edilmiştir. Bu cihetle bu malûm olunca bunu 

milâdî tarihe çevirmek kolay olmuştur. Yeni bir iddia meydana çı

kıncaya kadar 1937 senesinde yapılacak anış günü şimdilik 21 Ha

ziran 1937 olarak tesbit edilmiş bulunuyor.



Hindiba Risalesi
Buharalı İbn i Sina 

L ’Aarticîe d’Avicenne sur la chicorée [1]

Tıb tarihi Enstitüsü üzerine yeni ve mühim bir iş daha almışdır.

O  da İbni Sinanın tıbbî risale ve makalelerinden her sene en az iki

sini iyi Arabca bilen alimlerimize tercüme ettirerek neşretmek. 

Eski istâm tebabetinin esaslarını kavrayıp bu günkü tababet muva

cehesinde bir sentez yapabilmek için bu eski aıabca metinlerin 

dilimize çevrilmesi lâzımdır. İbni Sinanın 900 üncü ölüm yılından 

sonra atılan bu adımın Türk hekimleri tarafından takibi temenniye 

şayandır.

Tıb Tarihi alimlerinden aziz dostum Prof. Dr. W. Szumcıvski 

yeni yazdığı ve bize göndermek lutfunde bulunduğu L ’Histoire de la 

médicine et la réforme des études médicales [2] esejinin Con rr ent pré

parer le chemin de ta synthèse faslında sahife 14 de :

— Les instituts d’histoire de la médecine ont encore beaucoup de 

recherches à faire. Une importante, peut être même la plus importante 

direction des recherches fst celle d'entrer dans tous les détails de 

Vancienne pratique méticale Lorsqu’il ga cent ans, ou rejetait radicale- 

met taute la medacine d’alors, on ne ména gent mène pas ses derniers 

vestiges■ C'est pourquoi nous ne connaissons pas bien la médecine 

pratique d’il ya cent ans et encore moins celle d ’il ya 200 500 au 

2000 ans.•

Serd ettiği bu aiimane mütalâa nekadar doğrudur.

İşte İbni Sinanın bu hindiba risalesini Türkçeye tercümesi okun

duğu zaman hindibayı yıkayıp yıkamadan kullanılması hakkında 

serdettiği alimane mütalâanın kıymeti anlaşılacaktır. Zira kendisi 

hindibanın yıkanmadan suyunun alınmasını beyan etmiş ve bununla 

ve aleyhinde olanların mütalâalarını bildimiştir. Münakaşa olunan 

nokta çok basittir, fakat bunda 9C0 sene evelki tababette tedavi 

pratiğinin inceliklerini göstermesi itibariyle ehemmiyetlidir ve bu

[ lj Yeni laboratuvar neşriyatından N. S. 1937.

[2] L ibrairie Gebethcer et W olff. Cracovie (Poiogne) Ryarefc 23. 1937.
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eihetle bu risalenin kıymeti vardır. 900 sene evvel bu kadar ineç te

ferruata giren tababet hiç de ihmale şayan değildir. Bu risale oha 

misaldir, işte bu teferruata girilmiyecek olursa o zamanki tababet 

anlaşılmamış olur. Tıp tarihimiz hakkında tam bir mütalâa serd- 

edebilmek için bu eski incelikleri kavramak lâzımdır. O zamanki 

tıbbî hayat yalnız umumî mülâhazalarla idrak olunamaz. Tedavide 

kullanılacak bir nebatî yaprağın istimalinden evvel yıkanılıp yıkanıl- 

maması hakkında serdedilen bu mütalâalar ozamanki tababetin de

rinliğine nüfuz etmek için insanı düşündürecek mahiyettedir. Onun 

için tercümeleri bir sıraya konmuş tıbbî risale ve maklelerin başına 

bunu geçirdik.

Bu hindiba makalesinin İstanbul kütüphanelerinde 11 nüshası 

vardır [1]. İşte bu nüshaları karşılaştırarak tam doğru bir metin 

elde eden Edebiyat Fakültesi Lektörü Bay Kilisli Rıfata Tıp Tarihi 

Enstitüsü tarafından bu metin dilimize çevrilmiştir, dikkat ve emek 

sarfederek bunu terceme eden Bay Kilisli Rifata ve bunun nefis bir 

surette basdırmağı deruhde eden Bay kiyager Hulki Göknara Tip 

Tarihi Enstitüsü sonsuz şükranlarım sunar

A■ Süheyl Ünver

[1] Ahmedi Salis : 2119, Ayasofya : 3683, Şehida)ipa<a : 2084, Lâleli : 1647 

Vehbi : 1 S3, Revan odaı 2042, Ahmedi Salis 3447, Nnruosmaniye : (Büyük 

1/ecmua 38E4), K üçük  Mecmua &J90) Hamidi evvel 14«8. Şehidalipaşadaki nüsha 

esas tutu lm uş ve bu 11 nüsha karş ılaşd ın larak  K ilisli R ıfa t tarafından yeniden 

istinsah olunmuştur.



Hindiba hakkında eski ve yeni bilgilere kısa 
bir nazar

İbni Sinanın hindiba rişalesini tercemei halini yazan talebesinden 

Ebu Ubeydi Guzecani de [1] ehemmiyet vererek, en maruf eserlerin

den göstermiştir. Bundan öğrendimize göre İbni Sina bu makaleyi 

35 yaşında (405 — 1014) de Iraki Acemde Cebelde iken yazmışdır.

Hindiba [2] için dioskoridden itibaren eski metinlerde ve 

Harzemli Ebu Reyhanı Biruninin kitabüssaydilesinde ve İbni Sina-

j  cild 2. Prof. Şereferîdin Yaltkeya Terceır.îj;i. İbni

S ina eseri.

[2J H ind iban ın  lügat manaları ve lugatların  verdikleri izahat.

— — H ind ibad ır k i maruf nebattır. Eerıisi ve bostanisi o lur. Berıisine 

Türkçede göynek derler. Bostanisi de b ir kaç nevidir. H ind iba i bak) ve b ir  nev’ i 

b e lh iy e d irk i halâ salata tabir ettikleridir. Bir nevi daha vardır ki gayet acı olur, 

türkçede acı marul v'e kara kavak deıler. Arabide m utlak  h ind ibaya baldai yahu- 

diye derler ve bir kavilde^baklai yehudiye yabani nev id ir, ve baz ıların ın  indinde 

ebegümecidir ve bir rivayette kâsni ile ebeginr.ecidir. î ih h a n ı  k a l ı ’ s. 625 Aya- 

Bofya : 4662

L:» jjj ^  — Kitabı ih tiyaratı bedii numara :

3549. A yasofyak .

— H indiba - göynek çiçeğidir. Farscada kasnıdır. Tıb Tarihi E dsUIüsü yaz

ma eserler kolleksiyonu.

— H ind iba  tabiatı mutedildir- Yenmesi mideye, ciğere ve labhale nafi ve 

k ö k ün ü  zımad (merheroli sargı) ak ıtb  soknasm a nafid ir. Mezbur r.ehatın tab ib i 

y ıkayana nisbst hata tihetinden ekserdir. Yani an ın  m atbuhu m enkuuna nisbet 

hata cihetinden ekser ve keyfiyet ve kemiyet ve taati ve ittin ,a linde  hevetini 

idrak eylemiyenlere zararı n tf 'in d en  evferdir. M üe llif bunun la  işbu hadiste işa

ret ey lem işdir :

«H indibayı silmeden yeyiniz Ç ünkü  günlerden bir gün voktnr k i o tu n  üze

rine cennet katralarından bir katı-a düşmüş olmasın», h in d ita n ın  her bir yapra

ğında cennet1 katralarından bir katra vardır.» (Murad Molla kütüphanesi m üdü

rü  Bay M. Hazmi tercenesi)

İşbıı hadislerden ve m üellifin  kelam ından müstenbad oldu ki h ind iya ı gasil 

ve nafz ey ledik'erinde m üvedda’ olan hassa zail o lur, tabh olunursa eseri bile 

kalmaz. Bu cihetle gasili tab ıh indan ziyade m uhti o lur. Hatta İb n i S ina dedi k i 

su ile h ind ibay ı yıkama yahu t nafz eyledikle kuvveti na fias ın ın  k ü l lü  yahut 

ekseri m ufarekat eder. Eazı ümmehatta h ind iba  maddesini hedb zeylinde rasmey- 

led ile r .. bazılar rum i, veyahut sü ıyan i olmasına zah ib  oldular, derler. K î n us 

tercümesi cild 1 s. 288. 13q3 tabında cild 1 s. 641 de aynı.
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nın kanununda, Jbni Baytarda [1] ve buna mümasil müfredatı tıb 

kitablarında birbirinden az çok farklı mütalâalar vardır. Hindiba 

hakkındaki mütalâalarını buraya misal olarak alıyoruz :

Hindiba [2]

(Haiye olan edviyei müfredenin beşincisi hindibadır. Hanın kesri 

ve dalin fethi iledir, bazı kere dal kesir olur ve bazı kere kesr ile. 

dahi hudda olur deyu kamusda mezkûrdur.)

Hindiba iki kısımdır Biri beıri ve yabanidir ve aharı 

bostanidir ve bostani dahi iki kısımdır. Birinin yaprağı enlu ve ariz- 

dir ve aharının yaprağı ensiz olan marul gibidir, mekûl olur bukul- 

den maduddur ve marulun fili anda dahi vardır. Lâkin etibbanın 

kavli üzere kuvvetli marul kuvvetinden dun ve zaifdir ve sahibi 

kanun derki benim katımda hindibanın iki kısmının dahi kuvvetleri 

marulun kuvvetine faik olur teftih etmekte ve kebedin süddelerine 

menfaatte lâkin harareti söndürmekte ve bedeni tagdiyede hindiba 

maruldan zaif olur.

[IJ Ayasofya kütüphanesi 3745. İb n i Baytarın müfredatı tercenıesi. H ind iba 

hakk ındak i m ütalâsı budur :

H in d ib a— kâsa i, m aruldur mideye eyidir. Sovucudur, kabz edicidir, eğer 

p iş irub  içseler, iç i kabz ede eğer yiseler mideye ve kalb zayıflığına faideedeeğer 

yalnızca ya un la yaku edip yüreğe ursalar, yiirek oynamasın sakin ede ve nik* 

risa ursalar sakin ede ve gözde olan ıssı şişlere ııasalar faide ede eğer unla ve 

sirkeyle karıştırup yaku edup ursalar, faide ede Eğer kenduyle ve köküle yaku 

edüp akrep soktuğuna ursalar faide ede. Eğer suyun sirkeyle karişd ırup ıssı yer

lere ursalar'eudfl eğerler yeşer er m ideyi kavi ede ve c iğe îde ii s td ce ’eıi aça ve kan 

galebesin sakin ede. Safrayı koparır m ideden ciğer elavun giderir ve ağrıları sa

k ın  eder. Öksürüğe yaramazdir ve souk mizacluya yaramazdır. Eğer sirkeyle 1er- 

.biyet edüp kan a ld ırd ık tan  sonra ya hacamat ettikten sonra yeseler ciğer süd- 

delerin açar ve kavuk y o lu n  açar. Eğer suyun sıkıp kaynadıb köpüğün alıp safi 

edüp suyun içseler veremlere faide eder ve mideyi kavi eder ve süddeleri açar 

■eğer suyun içseler gönü l döndüğün  ve safra galebesin giderir ve rubu ısıtmala

rına faide eder.

H indibai berri — yaban kâsnisid ir ana dabi derler yaprağı uvacık

■olur derler ik i karış ıızun o lu r uvacık çiçekleri o lur eğer akrep ve arı

sokduğuna ve rubu  ısıtmasına faide eder eğer yaprağının  suyun göze dürtseler 

perdelerine faide eder eğ-er sahk edup içseler 'ısıtmalara ifade ede m ideyi kavi 

•ve dig ede ve ağu lu  canavarlar soktuğuna ursalar faide ede kaçan suyun içseler 

«ğer süden gözde olan ağa tam zursalar ağ ın  gider le  ciğerde ıssı veremden olan 

istiskaya faide eder.

|v] İb n i Sina kanunu . Tokadlı Mustafa E fendi teTcemesi. Tahbiz ilm a lhuu . 

21 cild Rağıp Paşa kütüphanes i 1542, cild 8 başda ( ) iç indeki mülâhaba Mus

tafa Efendi tarafından ilave olunm uştur.
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jl.jiV 1 j  merareti ziyade olanlar yani ziyade acı olan hindiba 

kebede menfaatli olur.

£tU! j  derecei ulânın ahırında bariddir ve yabis hindiba derecei 

ulanın evvelinde yabisdir ve hindiba ratıb derecei ulânın ahırında 

ratıbdır ve bostani hindiba yabaniden ebred ve ertabdır ve eyyamı 

sayfda merareti ziyade olup ol merareti hasebile hindibanın tab’ı 

harareti kaliyeye imail olur lâkin kılleti hasebile harareti müe'ssir 

olmaz berri hindiba rutubete ekal olur ve berri hindibaya 

derler-

ji-lj Ji.s'i/ıj ahşanın ve urukun süddelerini teftih eder ve ba

zı salihi vardır kabız şiddetli değildir ve hindiba suyu isfidac ve 

sirke ile tebridi murad olunan uzva tıla olunsa fili acayip olur.- 

j^UlloVI j  hindiba ile nikrise zımad olunur. 

jJl.L ie l J  remdi hadde hindiba nafidir. Hindibai berrinin lebeni 

beyazı ayne cilâ olur.

j-i.JM.iei j  hindiba arpa unu ile hafakan için zımad olunur ve 

kalbi takviye eder ve hindiba suyunda hiyarşenber tahlil olunup 

gargara olunsa evramı hulka nafi olur.

.UiluUel j  gaseyanı ve heyecanı safrayı teskin eder ve mideyi 

takviye eder ve mizacı hari olan mideye hindiba edviyenin hiyarın- 

dan ve eşrefinden olur ve yabani hindibai bostaniden mideye ecved 

olur-

Ve bazılar dediler ki hindiba kebede evfak olur kebed ne key

fiyetle olursa olsun yani gerek har ve gerek barid olsun her halle 

evfakdır amma harre muvafakati ziyade olur ve baride dah. mazar

ratı gibi olmaz.

.UbI j  hindiba sirke ile eklolunsa batnı akl eder hususa 

berri hindiba ziyade akl [1] eder.

oü-ı j  hummai rub’a ve humiyatı barideye nafidir.

j  hindibanın nebati kökü ile zımad olunsa akreb ve hayvan 

ve zenayir ve hayye ve samıfebras sokanlara nef’i olur kezalik hin

diba süveyk ile dahi ol les’alarm mahallerine tıla olunsa nef’i olur.»

Kanunun beşinci cildi olan akrabadinde kullandığı bir devada 

h ind i suyile muamele göstermişdir ki tafsilâtı budur :

İbni Sina tertib eylediği bir devaki karhai mesaneye ve mecrayi 

kadib için ol deva ihliie izrak olunursa salih olur dediği deva

[1] Kabız



Bu devaların hepsi iyice döğiilüp andan mai hindiba ile şiyafr 

ayn misillu şiyaf mak’ada konacak fitil ittihaz olunur ve vakti ha

cette ol şiyaf lebinden .. kasatir yani zerrake ile şırınga olunur.»

Hindiba hakkında İbni Sinanın bu mütalâalarına ilâve olunacak 

bir söz yoktur. Zira o eski teliflerden aldığı kısımlardan başkaı 

şahsi mütalâalarını katmışdır- Bundan sonra hindibadan bahseden 

müellifler bu esasdan ayrılmamışlardır.

Hindiba — Chicorée halen cümlei hazmiye edviyesindedir. Edvi- 

yei mürre kısmında mütalâa olunur. [1]

Hindiba mürekkebe fasilesindendi. Chîcorium sekiz nevi vardır.

[2] Chîcorium i tybus un yaprakları ve kökü midevî ve mukavvî gi

bi tavsiye ediliyor. Avrupa ve Asyanın mutedil iklimlerinde bulunur 

uzun kökleri vardır. Acı. Kurutulduğunda kokusuzdur. Asıl tıbda 

kullanılan bu nevidir. [2] Yapraklarından binde on (3) ve köklerin

den binde 20 nisbetinde menkııii yapılır. Hülâsası 1 — 4 gram verilir.

Bu nebat Sirop de chicorée corrpoié terkibine dchildir Bu şuıup- 

da hindibadan başka ravend ve muhtelif muattar nebat vardır. Kü

çük çocuklarda 5—10 gram müshil gibi müstameldir [1],

Yabani hindiba (taze ve kuru) yaprakları potas emlahını muh

tevidir. Mürekkep şurubundan başka basit şurubu da vardır. Küçük 

çocuklarda müshil gibi tesiri hafifdir. Kâhilde mürekkep şurubu ter

cihen kullanılır ve yaşa göre 10 — 50 gram verilir.

Ayrıca sebze ve salata gibi endive namında hazırlanarak yenilen 

nevi de vardır [4]. Şurubu badem yağı ile karışdırılarak verilir. 

Fransız kodeksindeki Sirop de chicorée composé ye Sirop de Rhubar

be composé de derler. Genç çocukların hepsinde müleyyin olaıak

1 6 kahve kaşığı veriliyor [5].

Görülüyor ki hindiba halâ kullanılan bir ilâçdır. Yeni tababetin 

tekamülünde eski ilâçlar çok defa başda gelmektedir ve tıb tarihi

nin safahatı tetkik olundukta eski usul ve tedavilerin ihmale şayan 

olmadıkları görülür. Bu mütalâalarla hindibanın eskiden ve halen 

kullanılan bir ilâç olmasından sentezini yapmak ve mukayese etmek 

imkânı kolaylaşmış oluyor.

i l )  Akil Muhtar. Fenni tedavi ve tesiratı edviye dersleri. Dördüncü labı s. 642

[2] Meyers Lexikon T. 2. p. 1599.

[3] D orw au lt. 1923

[4] L. M. İ p. 213—244

[5] Formulaire Astier Vade-Mecum de Médecine pratique. Paris. 1 £3*7 p. 110.



İbni Sina

Hindiba Risalesi
Tilrkçesl

Şeyhüıreis « Abu Ali İbni Sina > Hindibanın yıkamadan suyunun 

alınmasını emretmiş olmakla mûşarünileyhadan bunun sebebini sor

muş ve bu babda bir makale yazmasını istemişler.

Bunu üzerine müşarünileyh kâğıdı eline almış ve irticalen şu ma

kaleyi yazmışdır :

* îPeygomberimiz Sallallahu aleyhi vesellem efendimiz « hindibayı 

yikamadan tenavül ediniz hindiba üzerine cent et çisintisinden 

( yahut cennet şebneminden ) damlar > buyumuşdur [1].

Peygamberimiz böyle buyurmuş olduğu gibi muhakkak tabibler de 

hindiba usaresinin hindibayı yıkamadan alınmasını ve usaresinin 

kaynatılmayarak istimal edilmesini münasıb görmüşlerdir. Şu kadar 

var ki mezkûr usarenin duruldulmasını, dikkatle sütülmesini tavsiye 

ederler.

Fazla kibarlık, fazla temizlik gösteren, fraklılar gibi görümek is

teyen orta halli tabiblerdir ki hindiba usaresnin kaynatılmasını, kay- > 

natıldıktan sonra da süzülmesini adet edinmişlerdir.

Her şeyin sebebini arayan talebe için ulumu 
tabiiyeden alınmış, bilinmesi lâzım bir kaide

Madenî olsûn ; nebatî olsun ; hayvanî olsun tekmil tabiî cisimler 

basit, birbirine zıt ilk cisimlerden terekküb etmişdir.

Şu kadar var ki bu ilk ve birbirne zıt cisimler ya tamamen basit 

olur. Yahut mürekkeb olmakta beraber basit hükmünde olur.

Cisimlerin terkibi iki suretle olur : 1 — İmtizaç suretile 2 — Te- 

cavür ve ihtilât suretile.

İmtizaç suretile terkibde zıtlar arasında fîil, infial bulunur ve 

imtizaç bir keyfiyette karar bulur. O  keyfiyet ise ya galib yahut 

mutavassıt olur. O  keyfiyete (mizaç) denilir [1],

Tecavür ve ihtilât suretile terkib imtizaç suretile olmayan 

terkibleıdir.

[1] Arabcasındakî (ji>) ğelimesi ik i nracaja g e lijo r . K am u d a  (E  indi la  ) 

maddesin bak ın ız .
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İmtizaç bazen pek kuvvetli olur. Okadar kuvvetli olur ki 

imtizacı teşkil eden asıllar ancak pek şiddeti ayrıca bir kuvvetin 

zorlamasile ayrılır.

İşte altunun terekküb ettiği asılların halleri böyledir. Çünkü altun 

iki asıldan teşekkül etmişdir. Birisi ratıb, birisi yabisdir. Fakat bu 

iki asıl birbirile okadar şiddetle birleşmişler ki bu iki aslı birbirin

den bir şey ayıramaz. Hatta ateş bile ayıramaz. Bunun içindir ki altun 

eridiği ve bir kalıba döküldüğü zaman kendi kendisine döner, hem 

de duman vermez.

İmtizaç bazen okadar kuvvetli olmaz. O zaman ayrıca bir sebeb 

onu ayırabilir.

İşte kurşunun hali böyledir. Çünkü kurşun ateşin tesirile üabucak 

kül bırakır ; kireçlenir ; yabis kısmı ayrılır ; dibe çöker ; ıatıb kısmı 

buhar olur uçar, havaya kaçar.

Bu hususlarda odun kurşundan daha fazladir.

imtizaç bazen çok gevşek olur. Asıllar birbirile okadar kaynaş

mamış bulunur Adetâ imtizaç derecesinden çıkmış da tecavür dere

cesine girmiş gibi bulunur. Bunu içir,dir ki böyle cisimlerin sıkılmak 

ile ası 1ları ayrılabilir.

Yıkamak, kaynatmak böyle cisimlerim asıllarını haydi haydi 

ayırır.

Tabiblerin dillerinde çok dolaşan ve manası 
çoklarınca bilinmeyD bir söz

Gül, mersin, tarhun, mercimek gibi şeyler hakkında tabibler 

bunlar, zıd kuvvetlerden mürekkebtir, derler. Halbuki malûm ol

duğu üzere tekmil devalar, tekmil kökler behemhal zıt şeylerden 

terekküb etmiştir.

Tabibler mezkûr sözü ğerek kendileri bulmuş çıkarmış olsunlar 

gerekse ulûmu tabiiye alimlerinden duyarak taklid ile söylemişŞolsun- 

lar, her halde bazı cisimler için söylemiş oldukları mezkûr sözden 

maksadlarının ne olduğunu bilmek lâzımdır, bunun için deriz :

[1] Zıdlar arasında f iil ve in fia l bu lıınn r. İfadesi : bence bu tesirleri zıd 

olan ik i madde arsında action, réaction olur. Neticede bunlar birleşirler. Bir 

yeni madde olur. O madde de ya evvelkilerden b ilin in  hassasi galip  gelerek 

ka lır  veya eski hassa arasında mutavassıt bir zıd teessüs eder, ( neutre ) bir 

nıadde husule gelir. B una im tizaç derler ve çıkan keyfiyet m izacdır diye 

an lıyorum . ( Prof A k il Muhtar Özden no tu  )
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Tabiblerin bu sözdeki maksatları öyle bir mürekkebe işarettir ki

o mürekkebin iki cevhere ayrılması kabil olur. Bu iki cevher gerekse 

imtizaç suretile, gerekse tecavûr suretile birleşmiş olsun.

Fakat bunların birleşmeleri pekgevşek, pek zayıf olmalıdır. Şöyleki 

harareti giriziye bunları birbirinden ayırabilmelidir. Hem de bu iki 

cevher birbirinden ayrıldıkları zaman her birinden bir fiil sadir olmalı 

ve birisinin fili ötekinin filine mübayın bulunmalıdır.

Bir birine mübayin, birbirine zid mezkûr iki fiilin suduri ise bir 

kaç türlü olur :

1 — Ayrılan cevherin birisi har olur. Süratle hareket eder. Nü

fuzu şedid olur. Ayrılan barid cevherden daha evvel file geçer ve 

baıid cevherin nüfuz edebilmesi için süddeleri açar menfezleri hazır

lar; arkasından barid cevher gelir. Yapacağı işi yapar.

Bunun misali ( Sürincan ) [1] dırki iki cevherden mürekkeptir : 

birisi müshil, öteki kabızdır.

Harareti ğriziye ve kuvveti tabiiye bu iki cevhere tesir edince, 

lâtif ve müshil olan kısmı ayrılır. Vazifesini görmeğe başlar. Yani 

mafsallarda ilişip kalmış olan maddeyi çeker ishal suretile defeder.

Bu lâtif kısmın arkasından bir az sonra barid, yabis, kabız olan 

cevher gelir Azalara gider, azalan kabz eder, onlara burudet verir, 

onları takviye der. Akanın geri dönmesine, er.yip de başka yerden 

dökülmek isteyenin dökülmesine mani olur.

Bu sebeblerden dalayıdır kı mafsal illetlerinde sürincan en faydalı 
bir ilâçd ir.

2 — Ayrılan iki cevherden her birinin bir hasiyeti olur. Her 

biri hususî bir uzva teveccüh eder. ( Küzbere ) [2] gibi bunda bir 

lâtif cevher var, kalbe kuvvet verir. Bu cevher kalbe doğru koşar 
gider.

Bunda diğer bir cevher : barid, kesif, aıazîdir. Bu cevher 

ise aşağıki azalara iner. Barsaklarm sıyrılmasına, karın içindeki aza

nın kızarmasına mani olur.

Tecrübe ile uğraşanlar bulmuşlar ve ( Diskoridos ) da şehadet

[1] Sürincan — E tıbba arBsında bu. ad ile maruftur bazı diyarda ucu eğıî. 

kestane aerler (Bürhan).

f Lolchicum automnale )  Colchique birisi m üshil, öteki kabızd ır ibaresi çok 

doğrupar. .Mafsal ağrılarına yan i nikı-iss hakikaten iy i gelir.

( P. of. A k ıl M uhtar Özden Notu )

[2] Küzbere =  K işniş
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etmişdir ki ( sevik ) [1] ile birlikde küzbere istimali (Hanazir) şişini 

dağıtır.
Bunun sebebi şöyledir : vücudumuzdaki harareti griziye küzbere- 

deki har olan cevheri tahlil eder. O har olan cevher derinin altına 

dalar. Hanazire sebep olan galiz maddelerin yanına gider. Hanazire 

sebeb olan o maddeleri tahlil eder; cevheri galize ise dışarıda kalır 

[ yani har olan cevher ile beraber gitmez ] cevheri muhallili teksife 

kalkışmaz, ona mezahim olmaz. Olsa olsa o ceheri har ile beraber 

biraz buıudet nüfuz edebilir.

Mszkûr cevheri galiz eğer hanazirde ufunet varsa o ufunet sebe- 

bile hasil olan itidalden hariç hararet [ yani harareti garibeye ] karşı 

harareti griziyeye yardım eder.

3 — İki cevherin birbirinden ayrılması Cenabı hakkın iznile bu 

gibi işleri görmek için müsehhar kılınmış olan tabiatın tedbiri sa

yesinde olur. Binaenaleyh iki kuvvetten her biri kuvvetten düşdük- 

ce kendisine en münasib, en uygun olan yere gider. Babuncun [2] 

hali böyledir.

Çünkü hunda iki kuvvet var : birisi radia kuvveti, diğeri muhallile 

kuvvetidir.

Babunç [3] şişlere karşı istimal edildiği, barid maddeli maddi 

hummalar için içirildiği zaman Cenabı hakkın iznile tabiat bundaki 

iki kuvveti ayırır. Azaya galebe etmiş olan harareti söndürmek ivin 

barid olan kuvvetten, galiz maddeleri tahlil için har olan kuvvetten 

yardımlanır.

İşte hummada böyle oluyor.

Şişlerde tabiat babunçdaki barid kuvveti mesleklere, menfezlere 

gönderir. Bu kuvvet o meslekleri, menfezleri tazyik eder. Maddeleri 

onlardan meneder, A^ni zamanda tabiat bu kuvveti bir uzva mü

teveccih olan ve bir uzuvda hasıl olan maddelere de göndeıir. Bu 

kuvvet o maddeleri meneder, onları pıhtılaştırır, rakid bir hale geli- 

rir, dondurur, onları seyelandan meneder.

Aynı zamanda tabiat bu kuvveti uzvun cevherine de gönderir.

Bu kuvvet onu sıkıştırır, kuvvetleştirir. Binaenaleyh habis mad

deden münfail olmaz.

U l Sevik — Kavut yani kavrulm uş bıığcİBy veya u r . (Küzbere ile kavrulm uş 

un lapasının adenitlerde eyi ge ldiğ in i yazıyar, ehemm iyetlidir

( Prof. A k il Muhtar özden notu  }

[2^ Babunc =  Papatya.

[3] Bu m ütalâaların  büyük  biı- kıymeti vardır.
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*Har olan kuvvete gelince: tabiat onu uzuvda yerleşmiş oian 

maddeye gönderir. O maddeyi tahlil eder. îfna eder. Tabiat işini 

görecek, lâzım gelen veçhile mürekkep bir deva bulamadığı zaman 

ihtiyaca göre bu tertip üzere deva terkib eder ve o terkibi bir 

silâh olmak üzere tabiata teslim eder.

Burada [1] birisi çıkıp da bir sual sormak mümkün ise de.iyice

Tasavvur edilen sual şudur : sevdadan, balgamdan husule gelen 

hummalarda, halis olmayan gıb hummasında, şatrı gıb denilen "hum

mada har ile baridden mürebbeb deva verilmekte ve bu devanın 

har kısmının maddeyi tahlil edeceği barid kısmın hummayı söndü

receği düşünülmektedir. Böyle olması caizdir. Fahat böyle olmak 

caiz olduğu gibi aksi de yani har olan kısmın hummayı artırması 

barid olan kısmın maddeyi tagliz etmesi de caizdir. Niçin yalnız 

nafi olan birinci ihtimal gözetiliyor da muzır olan ikinci ihtimal 

düşünülmiyor ve ondan tevekki edilmiyor. Şu halde mezkûr hum

malarda veçhi mezkûr üzere har ile baridden mürekkep deva terkib 

ve istimali korkuludur, korkulu devanın istimali ise tecviz edilme

mek lâzımdır.

Bu sual sorulamaz. Hükmü yoktur, çünkü sorulacak olsa buna 

karşı cevap vererek şöyle deriz :

Mezkûr hummalarda har ile baridden mürekkeb bir deva veril

diği zaman eğer tabiat afete uğramış ve devanın cevherlerini yolile 

tefrik ederek her birinin haiz olduğu küveti yerinde kullanmadan 

memnu' olmuş yani aciz ise o zaman o devanın faydası olmadığı 

gibi mazarratı da olmaz. Çünkü o halde ölüm gelmiş çatmış, ümit 

kesilmiş demektir. Yok eğer o deva verildiği zaman tabiat galib, 

onları tefrike ve hüsnü istimale muktedir ise o zaman tabiat deva

nın haiz olduğu kuvvetlerden her birini yerinde kullanır ve bu kuv

ve.leıden hangi birisinin korkulu olan fesad cihetine gitmesine 

mani olur.

Mezkûr hummalarda har ile baridden mürekkeb alarak verilen 

devanın halini andıran başka bir hal var, şöyleki hazık, mahir evvel

ki tabibler hummayı dıkki itfa için verdikleri müberrid devaiara 
safran katarlardı.

Mezkûr tabibler bu hususda düşünüyorlar ve verecekleri müber-

[1] Buradan itibaren bahsin sonuna kadar olan terceme harfiyen olmayup 

maksadı iy i anlatmak iç in  tevsi ed ilm iştir.

düşünüldüğü zaman o sualin sorulmasına lüzum görülmediği anla

şılır.
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rid devaların dik ateşinin ocağı ve hummanın mebdei olan kalbe 

kadar gideceğini, kalbe nüfuz edeceğini pek ummayorlar ve bu 

noktadan meyus oluyorlar; o müberrid devaları kalbe kadar götür

mek için bir kılavuz arıyor ve kılavuzun yol açarak o devaları kal

be kadar götürmek için yardım etmesini istiyorlardı.

Mezkûr tabibler aradıkları kılavuzu buımak için düşündüler.

Düşüne düşüne bu kılavuzun har olan takımdan olmasına kajar 

verdiler.

Bu ciheti kararlaştırdıktan sonra har olan devaların içinde bu 

işe en elverişli olarak safram buldular, ondan yardım istediler ve 

itimad ettiler ki' eğer tabiat kavi ise safranı kendi haline bırakır. 

Verilen devalara safran kılavuz olur. Onları çeker ta kalbin civa

rına kadar götürür. Oraya gelince tabiat safranı o devalardan ayı

rır. Yalnız o devalar kalbe yol bulur girerler.

Çok kere de olur ki safran gerek kılavuzluk yaparken; gerek sair 

menafiini vererek giderken yanında bulunan devanın lâtif cüz’üne 

latifliğinden dolayı tahallül arız olur ve dağılarak bir takım uzuv

lara gider.

Böyle mütecavir iki devayı tertip etmekdeki kaide

Bilinmek gerektir ki edviye tertibine ait derslerde bilinmiş oldu

ğu veçhile har olan cevher dahi lâtif, daha hafif, daha yükselici 

mürekkep «Sevanı.n yüzüne daha ziyade çıkıcı, ayrılmaya, arkadaşın

dan uzaklaşmaya daha kabiliyetli, tabiatı buralığa [1], tuzluluğa, 

tatlılığa, acılığa daha kabiliyetli olmalıdır.

Bunun içindir ki mercimek, lahana, toygar kuşu, horoz gibi şey

ler pişirildiği zaman bunlarda bulunan (har, gassal, muhallil) olan 

cevher tahallül eder, suya karışır ve bundan dolayıdır ki içlerinde 

bunlardan birisi pişirilen sunun tabiatı müleyyin olur. Ve bunlarda 

bulunan (galiz, arzı, kâbız, hâbis) olan cevher dibe çöker.

Bu gribi şeyleri bişirmede savab olan yol odur ki bunların ateşi 

yavaş olmalıdır. Çünkü ateş harlı olursa ateş bu cisimleri fazla 

tahrik eder ve yalnız lâtif ve muhallil olan cevheri tahrik ile onu 

mürekkebden ayırıp suya karışdırmak ile iktifa etmez belki o cevhe

ri su içinde de harekete getirerek havaya uçurur ve bu surette bun

ların suları matlûb olan kuvvetten hali kalmış olur.

[I] Bura =  tüi'kide kuyum cu borusudur, arapçasj ( ö jjk i ) dur. Bürhan.
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Hindibaya dair olan söze dönüş

"Hindiba dahi mürekkeb olan devalar cümlesindendir.

Bunun mürekkeb olduğuna tecrübeye müracaattan evvel bir nevi 

luyas ile istidlal etmek mümkündür :

Hindiba mürekkebdir, çünkı onun tadında acılık var ; tatsızlık 

var ; buralık var ; azıcık da kabız var Acılık ile buralık bundaki 

müfetfih olan kuvvei harreden ileri geliyor.

Tatsızlık kendisinde bulunan kuvvei maiyyeden ileri geliyor.

K-ıbz kendisinde bulunan kuvvei aıziyeden ileri geliyor.

Maiyyet, arziyyet kuvvetlerinden maksat basit olan su, yer de

mek değildir. Beiid iki cevherden mürekkep olduğu halde ikiden 

birisi galebe ederek basit sayılabilen ve hindiba cevherini hasıl et

mek için ikinci bir terkib vücude getirmsğe yarayan mürekkeb cev

her demektir.

Hindibadaki acılık kuvvei aıziyesinin naıiyet ve hararete yani 

harareti galip olan cüz’e mücaveretinden ileri gelmiştir.

B i cüz’ ise aşikâr olmaklığa, meydana çıkmaklığa ve hindibanın 

sathı üzere yayılmaya maruzdur. Böyle satıh üzerinde bulunan şey 

ise hindibanın cüziyetinden ayrılarak hindiba üzere cereyan eden 

rutubete katılmaya hedeftir.

O halde hindiba yıkandığı zaman buraki olan cüz’ü lâtif zail 

olur, onun eseri ile acılık cevheri kesifi arzide kalır.

Bu surette bilinmiş olur ki hindibada acılık suretine kabil olan 

heyula cevheri kesifi arzi imiş. Bu cevher ise hararet onu her ne 

kadar tahrik ile iz’ac eylese de tenbeldir, ağırdır, nüfuzu yoktur. 

Hindibanın diğer cevherlerine gelince onlar da barid olmakla daha 

tenbel, daha ağır olmak onlara pek yakışan bir sıfattır.

Demek oluyor ki hindiba yıkanınca onda olan mükemmel teftih 

hâsiveti, sağlam kılavuzluk hâsiyeti yok oluyor. Çünki hindibanın 

tekmil yeşil ot ara, yahut böyle otların çoklarına faik olması ken

disinde kılavuzluk vazifesini gören bir kuvvetin bulunmasından do

layıdır.

O  kuvvettir ki hemen azaya koşar, yollan açar, yıkar. Har ve

ya barid ilişik ahlatı defeder ve kendisinde bulunan kuvvei müber- 

ride harekete gelir. Aralıkları, menfezleri iyice doldurur. Hatta da

marların liflerinin en sonuna kadar varır.

Bir de kuvvei müsehhine lâtif olduğu için çok geçmeden tahal- 

Jül eder, biter, Ezası da zail oLr. Kuvvei müberride ise sabit olur.
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Olduğu yeıde durur, bulunduğu yerden ayrılmaz, sakil olar. Çok 

geçmeden uzvun mizacını sabit burudete çevirir.

Eğer o kuvvet [yani kuvvéi müsehhine] olmasaydı süddeler açıl

mayacaktı. Har, müştail ahlât def olup gitmeyecekti. Kuvvei mü- 

beıride kılavuz bulamadığından azanın ta sonuna, karaciğerin mu- 

ka’ar tarafına, kalbe kadar gidemiyecek idi.

Belki midenin ve masarikanın yanından ayrılmayacaktı, yalnız 

midede, masarikada ve bunları velyeden şeylerde hem de fazla, tam 

devamlı, nüfuzlu olmayan bir surette tesir edecekti. Hele esas olan 

azaya, reis olan kalbe hiç varamıyacaktı.

Şu halde hindibayı yıkayan kimse onda bulunan şu değerli eseri 

kaybetmiş olur.

Hindibayı kaynatan kimse ise ya yıkayandan daha büyük hata

ya düşmüş ve batıl bir işe ikdam göstermiş olur. Çünki kaynatan 

kimse yıkayanın hindiba cevherinde, içinde bırakmış olduğu kuvve

te kasd ile onu tahlil ve tebhir suretile yok ediyor.

İşte mezkûr hazık tabiblerin demiş oldukları sözün ve birçoğu 

darbolunan misaller hükmünü alan, hakikatler anlatan remzleıden 

ibaret olan kelamı nebevinin doğruluğu meydana çıkmış oldu.

Tevfik allahdandır ona hamdolsun o bize kâfidir

Mahlûkatın hayırlısı Muhammede ve tekmil âline salat olsun.

(K ilisli R ifat tercemesi)

2
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[lo] cÇ*L *j?~i [^] “V* Lj i *"* J: j*''-/-'.*̂

• _r.ÿ'^>J —^ j i  »—w  [1 1 ] JU icV ıj*  ^yliijli- i j ^ ^ . iS l j ^

<*-̂-9 lj.t'1». (ji'j SİÎİ I ^ 1-İ-J L̂  J

JlN i*!*.!  ̂ [14] 44 yi J j  ̂  1̂1 [13J İJ.S-İJ [12]

oÜ - lJ  J - j  [15] jo  J»«:-ı Ijij <u«i i y  < jy «c jij 4.» j|j £_y.yij

i i j lJ l ı  — S3 (js~ Jl.) I4 İİU- (Jj\j <*— 1>\İ\ [16] ÖJjlJl <1 jiil

[17] l̂kJ.«!l ûJİLi J-*  ̂ <J* «J^.5 İJ.iî: öj\j*-\ i-âla»

3“ li-L*<_5

1̂.* :̂c J Jlihllj liîlLi'JI SsjUl ir Is Ul
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Arapça metindeki nüsha farklonnı g-österen remizler atideki 

kütüphanelerdeki nüshalara aiddir.

=  Fotoğraf nüshası. Ahmedi salis kütüphanesi No. 2119 

c* =  Ayasofya No. 3683 

u1 =  Şehid Alipaşa No- 2034 

J =  Laleli No* 1647

* =  Vehbi No. 1488 

j  =  Revan odası No. 2042 

,.»• =  Ahmedi salis No. (,3447 

£* =  Nuruosmaniyede büyük mecmua No. 3894 

=  » küçük » 3590

^  - Hamidi evvel No. 1448

(Bu metin ve haşiyelerin tashihleri Bay kilisli Rifat tarafından 

yapılmıştır.)
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İbni Sina Akrabadin'i
(Kanunun beşinci cildi)

Dr. A . Süheyl Ü nver [lj

Büyük hekim ve filozof Buharalı İbni Sinanın vücuda getirdiği 

beş cilt kanunun son cildi Kitabı Akrabadindir. Kanunun Avrüpada 

tıbda talime esas olduğu malûmdur. Hattâ bunu okutmak ve şerhet- 

mek için kürsüler ihdas olunmuş ve metni de evvelâ başta Lâtince 

olmak üzere garp dillerinden bazılarına tamamen ve kısmen terceme 

edilmişttr. Bizde eskiden hekimlerimizin çoğunun arapça bilmelerin

den ve doğrudan doğruya metni takip edebilmeleri kudretinden do

layı kanun Türk illerinde terceme edilmemişti. XVIII inci asır sonla

rında Tokatlı ve Hamiyetli bir Tiirk hekim ve âlimi olan Hacı 

Mustafa Efendi tarafından o zaman reisül etibba olan Kâtid Zade 

Refi Efendi teşvik ve himayesile kanun ilk defa Türkçeye çevrilmiş

tir. Osmanlı Türkleri tarafından İbni Sinanın kanununun kısım kı
sım şerhlerile uğraşılmamıştır.

Bu büyük metin Mustafa Efendi tarafından tercüme edildikten 

sonra üzerinde Türk hekimlerinin işlediği bahisler pek azdır. Zira 

XIX cu asır başında bizde başlıyan teceddüt hareketleri bizi daha 

ziyade garbe çevirdiğinden bu kabil eski lâkin Türkçeye tercüme 

edilen metinler o kadar nazarı dikkati celbetmemiştir. Kanun bizde 

yeni bir devrenin başında, ehemmiyetine zazaran çok geç tercüme 

edilmiş demektir.

Kanunun Türkçesinden okuduğumuzda İbni Sinadan sonra İslâm 

Türk ve Fars müellif ve mütercimlerin kanunun Arapça metninden 

pek çok müstefit olduklarını ve hatâ İbri Sinanın mülâhaza ve nok- 

tai nazarlarını aynen aldıklarını görüyoruz Eski tıbbî metinlerde 

kanunun fikirlerine benzer kısımları çok buluruz.

Bizde de birçok Akrabadinler vücuda getirilmiştir. Bunlar arasın

da tabib Amasyalı Sabuncuoğlu Şerefeddin, Nuh, Salih bin Nas- 

rullah, Hayatı zade damadı Süleyman, Abbas Vesim ve sair hekim

lerin Akrabadinleri misal olarak seçilebilir, Bu kitaplar kütüphane

lerimizde kolayca bulunur.

Ömer Şifai ve Bursalı itlâk olunan A li Münşinin de Akrabadine 
ait şayanı dikkat eserleri vardır.

m  İbni S>na eîeri 1937
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Akrabadin bugünkü (Pharmacopée) yani terkibül edviyedir. [1J. 

Bunlarda evvelâ maruf ol^n terkiplerin isimleri, sonra bunların han

gi hastalıklarda müessir olduğu, sureti ihzar ve muhtelif devaların 

sureti terkibi ve bunun muhtelif hekimler tarafından vücuda getiril

miş şekilleri, muhafaza yolları ve bu ilaçların ne kadar zaman dur

duktan sonra kullanılabilecekleri yazılıdır. En sonda tıbbî vezinler 

zikredilmiştir.

Eskiden hekimlerin kütüphanelerinde bugünkü (Codex) 1er mahi-f 

tinde olmasından dolayı mezkûr Akrabadinlerin istinsah edilmiş su

retleri ve aynı müellif ve mütercimlerin müteaddit nüshaları bulu-' 

nurdu. Bunların zaman ile mahallî kütüphanelerİTiize vakıf veya sa

tılmak suretiie intikal ettiğini ilk boş sayfaya konan kayıtlardan 

anlıyoruz. Eskiden hekimler en mühim terkipleri kendileri hazırla

mak mecburiyetinde idiler. Bu suretle Akrabadinler her asırda da

ha tekemmül etmiş bir halde bulunur. Garp hekimleri de bu eski 

esaslar üzerinde işlemişlerdir. Garp eserlerinden yapılan Akrabadin 

tercümeleri bunu gösteriyor. Hatta şimdi bile Akrabadinler bizde 

ve garpte eski mahiyetini kaybetmemişler, yeni Pharmacopée ve 

kodekslerin esaslarını teşkil etmişlerdir.

İbni Sinanın Akrabadini kendinden sonra gelenlerin yaptıkları 

kitapların esasını teşkil ettiğinden büyük bir ehemmiyeti haizdir; 

Bunun esas: bilinmezse birçok tıbbî metinlere dahil olan daha yeni 

Akrabadinlerin yeni bir şekilde ibda olunduğu hatıra gelebilir. Şark

ta ve Garpta yeni zannolunan her bir şeyin çok eski benzerleri ve 

esasları olduğu meydandadır. Bu eski metinler birer birer meydana 

çıktıkça Hipokrat gibi bir çok büyük insanlar ve onun etrafindakilé- 

re atfolunan metielerin mezahlarının daha eski oldukları görülüyor. 

İşfe Akrabadinler de böyledir.

Aslı Yunanca olan Krabadin (Karabadin) A ıap diline Akrabadin 

şeklinde geçmiştir ve bütün şarkta bu surette yerleşmiştir. İbni Sina 

da bunu aynen almıştır. Akrabadin eserinde İbnl Sinanın kendisin

den evvel Şarkta Arap dilinde yazılan gerek Süryanice ye Yunan- 

cadan tercüme, veya sonra telif olunan Akrabadinlerden istifade et

tiği anlaşılıyor.

İbni Sina mualeceler kısmında Hipokrat, Calinos, Sanitis, Kay- 

yuma, Rofüs, Folüs, Endromahs, Aristetalis, Asklipyazis, Kendî, 

Bermeki, İbnilharis, İbni Hübeyre, Hürmüş.... Vesairenin isimleri

[1] — Akrabadin =  Pharmacologie. Kamusu tıbb î (Arapça ve Fransızca) 

İskender JNi’me 18£3 İskenderiye



— 26 —

karışık sıra ile geçer. Yaptıkları terkipler itibarile diğer birçok he

kimlerin isimleri mezkûrdur ve bunlara izafe olunan ilâçların tav

siflerine ehemmiyet verilmiştir. Bunlardan ve eserini tertip ederken 

baş vurduğu mühim kitapların mahiyetini ve tenevvüünü anlamak 

kabildir.

Akrabadinlere bir mebde göstermek kolay değildir Bunu Yunan

lılardan başlatamayız. Yunanlılar da muhakkak ki mütekâmil bir 

hale gelmeğe müspet olmağa başlıyan ilimlerin bir mazisi vardır. 

Eski Yunan medeniyeti yer yüzünde ilk medeniyet değildir. Ondan 

evvel mevcut olan eski medeniyetlerin daha mütekâmil bir şekle 

girmiş şeklinden başka bir şey değildir. îşte Akrabadinlerin menşei 

i-çin Yunanileri alamayız. Daha eski medeniyetlerin böyle tedavi ve 

ilâçların sureti istihzarına ait eserlerinin mevcudiyeti tevatüren riva

yet edilmekle beraber ele geçen bazı örnekler ve eski Mısırlıların 

efsanelere mal olan eski tertipleri bunların esaslarını biraz tenvir 

eder mahiyettedir.

Çok defa en yeni daha iyidir. İbni Sinanın teiifatını buna misal 

alabiliriz. Muhakkak ki asırların üzerinde işlediği bahisler daha mü

tekâmil oluyor. Hipokrat ve Calinosa bir çok hatalar atfı haklı bir 

düşüncenin mahsulü değildir, zira yaşadıkları zamanların umumî id-, 

raki kendilerini buraya kadar yükseltmiştir. Nitekim İbni Sina bu

günkü vesaitin esaslarını kuran geçmiş asırda gelseydi, Pasteur ve 

onun emsali büyük âlimlerden belki daha yüksek olurdu.

İbni Sinanın meziyetlerinden biri kendi zamanında kendisi gibi 

âlim bir çok insanların farkedemediği incelikleri bulup meydana çı

karmasıdır. ibni Sinanın fikirlerinin çirçoğu bugün bile fen âleminde 

hâkim bir yerdedir, bir takım medlûller ne kadar zaman geçerse 

geçsin ehemmiyetlerini kaybetmiyorlar. İbni Sina da asırların bütün 

terakkilerine rağmen ehemmiyetini kaybetmiyen büyük şahsiyetler

dendir., birçok esaslı fikirlerile ve buluşlarile de bu asrın adamı 

addolunabilir. Nihayet 40 — 50 asra kadar sayabildiğimiz tarihi nis- 

beten ma'Iûm mazinin uzak bir mazi olamıyacağını bugün biİe de

ğişmeyen fikirleri gösteriyor. İbni Sinanın tebarüz ettirilmesi lâzım 

bir hususiyeti de bahsimize mevzu olan Akrabadinde hatırlarmııştır.

Akrabadinlere eski tıp âleminde verilen ehemmiyet şayanı dik

kattir. Tababeti müsbet ve değişmez bir ili m haline sokamayınca 

onun teferruatına zapt ve rapta almanın faydalan görüleceğine ka

il olmuşlar ve bu klâsik şekiller usuller ve tariflerle tababeti teda

vi sahasında büyük bir hercümercden kurtarmışlardır. Filhakika es
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ki tıbbın tedavi ciheti etioloji ve mebhasül emraza nazaran daha 

çok tekemmül etmiş ve tecrübenin tababete tatbiki evvelâ amprik 

usullerle, kullanılmağa başlanan ilâçlarla olmuştur. Tıbda kullanılan 

müfredatı yeryüzünde i!k toplayan Dioskoıid değildir. Ondan ev

vel de şarkta bunlar toplanmıştır. Lâkin Dioskorid zamanına göre 

bunun en mükemmel bir tasnif ve tarifini vermiştir. Bunun kitabı 

son asırlara gelinceye kadar klâsik mevkiini kolay kolay bırakma

mıştır. Akrabadinin de esası bu müfret devalardan olmuştur. Bun

ların mürekkep devalar haline getirilmesi lüzumu ve onların yapıl

ması tarz ye usulleri zaman zaman tabiî olarak görülen terakki 
hamlelerine mazhar olmuştur.

İbni Sinanın Akrabadini okunduğu zaman ondan evvelki bir çok 

mühim eserlerin mahiyeti anlaşılır ve İbni Sinanın eserinde de mu

vaffak olduğu görülür. Eskiden hekimler ilâç yapmak şan’atile de 

mutlaka meşgul olmak mecburiyetinde idiler, yalnız yardımcıları 

vardı. Mes’ul eczacı sınıfı yoktu, ilâçtan da hekim mes’uldu. Her 

halde en büyük tertipleri kendileri hazırlamak mecburiyetinde idiler. 

Bundan dolayı bu bilgiye hekimlerce çok ehemmiyet verilmişti. Ak

rabadinler hekimlerin el kitaplarından maduddu. Şimdi hekimlik ve 

eczacılık ayrılmıştır. İlâçların imalinden mes’ul bir eczacı zümresi 
vardır.

İbni Sinanın Akrabadinine gelince :

Tokatlı Mustafa Efendi tarafından tercüme edilen İbni Sina ka

nununun İstanbulda hattı destile Ragıp Paşa kütüphanesinde, talik 

hattile yazılmış Topkapı Sarayında ve nesih hattile istinsah edilmiş 

diğer biri de Çarşanbada Murat molla kütüphanesinde bulunmakta 

dır. Bunların hepsi birbirinin aynıdır ve diğer iki nüsha da asıl 

Mustafa Efendi nüshasında yazılmıştır. Biz fihristi olması doia- 

yjsiyle Topkapıdaki nüshayı esas tuttuk. Bu nüsha hakkında he

kim Mustafa Efendi tercümei halinde malûmat olduğundan burada 

tekrar etmedik. Yalnız Akrabadin kısmı 56,5 varaktır. Kâğıt ebadı 

36,5 X 20 (-Yazı 12,5 X 27 ) ve beher sayfa 41 satır oldu’ ğuna göre 

eser 4616 satır tutmaktadır.

Eserin mukaddimesi bundan bir buçuk asır evvelki tercüme usu

lünde bir çok arabca ve farsca kaidelerle yazılmış olduğundan bu 

gün bazi noktalarının anlaşıması güççedir. Onun için burada meh- 

maemken Türkçeleşdirilerek yazılmasında fayda tasavvur ediJmştir. 

Zira burada İbni Sinanın {çok esaslı mütaleaları vardır. Kendi 

tecrübelerine müsteniden yazdığı ve methettiği bazı usul ve ter

kiplerden madasının diğer Akrabadinlerden alındığını anlıyoruz.
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Lâkin mukaddimedeki bu fikirlerin kendi tecrübelerine müsteniden 

yazıldığına tereddüt etmemek lâzımdır.

Değerli Türk âlimi Bay îsmail Saibin yardımlariie yeniden Türk- 

çeleştirilmiş mukaddimesi aynen budur:

(Kanunun beşinci kitabı mürekkep devaların kanunu ve Akrabadin 

tertibi beyanındadır- Biz geçen dört kitapda tıbbın sıhhate müfit olan 

nazarî ve amelî kısmının ekserisini zikrettik. Kanunun beşinci kitap 

He bitirip ani kanuna Karabadin gibi yaptık Bu beşinci kitabı bir 

makale ve iki cümleye taksim ettik.

Makale 1 îlmi terkibin usulü.

Cümle 1 — Kerabadini tertip eden mürekkep davalar.

Cümle 2 — Hastalıkta mücerrep olan davalardan bahistir.

Bu üç bahis bittikte kanun da sona erecektir.

Mürekkep devalar ihtiyaç : Biz bütün hastalıklara ve hususile 

mürekkek hastalıkların hepsine karşı gelir müfret davalar bulmayız 

ve bazı mürekkp hastalığı mukabil ve ilâç olmağa lâyık bulduğumuz 

mürekkep devanın tek bir cüz’ü bazı kerre fazla bir kuvvete muhtaç 

oiür. Binaenaleyh ona biz başka bir cüz’ü katmağa mecbur oluruz, 

fazia kuvvete haceti olan ilk cüz’e fazla kuvvet verir. Meselâ (Pa

patya) da tahlil ve kabız kuvvetleri vardır. Tahlili çok ve |kabzı az- 

Papatyayı kullandığımızda ona diğer bir kabız katmakla kabzını 

takviye eylemeğe muhtaç oluruz. Bazı defa dahi lüzumunda fazla 

ekser ısıdıcı deva buluruz ve ona soğuducu bir deva katmağa muh

taç oluruz. Ve bazı kerre dahî biz dört cüzü ısıtmak kabiliyeti olan 

devaya muhtaç olup bulunan devalardan kiminin üç ısıtmak ve kiminin 

beş cüzü ısıtmak hassası olur. O vakit de o iki deva birbirine karış

tırıldıkta hepsinin sekiz cüzü ısıtmak kuvveti olur ve bunu ikiye böN 

dükde yarısınde dört cüzü ısıtmak kabiliyeti bulunur.

’Bazı defa bir hastalık için istimal olunan, muradımız üzere o hasta 

lığa yarar bir deva olur. Lâkin diğer cihetten muzir olur. Bu 

mazarratı def için diğer bir deva katmak lâzım gelir. Bazan da 

déva ilâç olmağa yarar velâkin taamı fena ve kerih olmakla ani 

mide atar. Anı mide atmasın diye ana t&tyip edici deva karıştırıl

masına lüzum olur.

Bazan da devanın uzak bir uzve icrayı tesir etmesi matlup olur. O  

uzak uzve varıncıya kadar birinci ve ikinci hazımlar devanın kuvveti

ni bozar diye korkulur. O cihetle bu tegayyürden devayı saklamak için, 

bu birinci ve ikinci hazımlardan müteessir almayan başka bir devayı 

bu devaya karıştırmak icabeder. Ta ki ilâç olan deva kuvveti baki ol-
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<duğu halde salimen hastalık yerine ulaşsın (Tiryak) lı devalara anın 

için (afyon) konuur.

Bazı kere hastalığın devasına başka bir deva katmaktan g araz ilâç 

olan devayı hastalık yerine ulaştırmaktır. (Kâfur) kurslarına safran 

konması onun içindir. Zira safran o] kursların devalarını kal

be ulaştırır. Lâkin vardıkta kuvvei mümeyyize o kursta olan dondu

rucu ve söndürücü devalardan saranı ayırıp safranın hararet hasebile 

olan tesirini yok ede1-, Dondurucu ilâçların -kalbı ferahlandırmasın

dan güçlük olmusın diye keza tabiatı itibarile veyahut tesiri cihetile 

bir devada tahlil edici kuvvetlerle kabz ve men etme kuvvetleri top

lansa o deva kullanıldığı kuvvei mümeyyize ol kuvvetleri ayırıp tahlil 

edici kuvvetleri elemi olan uzve tevcih ve ol tahliL edici kuvvet 

maddei elemi o uzuvdan kaldırır. Kabz ve def ( ^  ) etme kuvvet

leri o uzva varan mecralar maddeye dondet ip o kuvvetler mecraları 

kabzetmekle veca yerine dökülmek üzere olan maddeleri dökülmek

ten meneder.

Bazı defa dahi biz devanın geçeceği yerde o devenin ameli üstün 

ve çok olması için az dutmasını isteriz. Lâkin o devanın nüfuzu 

çabuk olmakla duımazve çabuk geçip ameli tam olmazsa o devaya 

(■■lai. ) tehir edici ve hapsedici deva katarız. Amma hapsi ile geçe

ceği yerde vechi mezkûr üzerer durmakla anlara faydası tam olur. 

Açıcı devaların ekserisi karaciğerde durmaz ve serian nüfuz edip 

kara ciğeri tecavüz eyler ve kebedde ( j j  j durması kasdolundukta 

karaciğerin hilâf cihetine cazip bir deva katılır. Meselâ açıcı devaya 

biraz ( j? » )  turp katılır. Açıeı deva kendi kuvveti dtılayisile kara

ciğerden çabuk nüfuz etmek istedikte biraz turp ani mide ağzı ta

rafından çeker ve açıcı deva iki kuvvet arasında şaşırıp bu şaşırma 

müddetinde durur. Bu durma esnasında tesir edip kara eiğeri düzel

tir ve sonra nüfuz eder.

Bazı kere bizim bulduğumuz deva iki yol arasında müşterek olur 

ve bizim istediğimiz bir yol olur. Ona biz o devayı istediğimiz yola 

sürer ve diğer yoldan men eder bir deva katarız. Meselâ açıcı ve 

idare verici devaların kullanılmasını 'istcdiğînmde ana biz 

katarız. O l açıcı müdirreyi zerarih damar yollarından sarfedip 

böbrek ve mesane yoluna döndörür.

Malûm buyrula ki ekseri davaların vuku mahalli ile tesir mahaJIi 

birbirine mugayir ve başka başka mahaller olur. Bazı kerre mahalli 

vukuundan tesirinin mahalli uzak olur. Bu surette vacip olur ki ol
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u îak  mahalde tesiri istenen devaya ani uçuıucu olup uzak mahalle 

çabuk vardıran deva katıla.* Bazı kerre tesir mahalli vuku mahalline 

vakrn olur. O gibi yerde kullanılan devaya vacip olur ki tesir edici 

ve hapsedici deva katılır.

Malûm buyurula ki tek bir garaz için kullanılan devalardan tecrübe 

edilmemiş devadan hayırlıdır.

Keza tek bir garaz için kullanılan devanın azı çoğundan hayırh 

olur ve tecrübe edilmiş devanın tecrübe edilmemişinden hayırlı 

oiamsmın sebebi budur ki mürekkep devanın hükmü vech üzere 
olur.

1 — Basitlerinden alınır ve ahar vechi terkibi ile hasıl olur. Btı 

ilk vecih ne kadar tecrübesiz kıyas ile malûm olursa.

2 — Mürekkep devanın hükmünü bilme tecrübe yoluna munhastr 

olur. Tecrübesiz kullanılan devanın terkibi hesabile hasıl olan 

mizaç ol devadan istenen mizaca muvafık veyahut zait veya nakıs 

olmakla mübayin olduğu malûm olmaz. Amma mücerribde iki veç

hile muvafık olması tahakkuk etmiş olmakla anın ilâç olduğu tahak

kuk etmiş olur. Bazı kere mürekkep devanın basitlerinden mamul 

olan faydadan, terkibi sureti ile hasıl olan fayda çok olu'.

Devaların Terkip Keyfiyetinin beyanı :

Sen esnayı mücadelede dört ihtiyaç ile kaşılanırsın Müfret deva 

bulunmayıp sen yapılmış deva yani mürekkep devaya muhtaç olsan, 

meselâ kusmak kast eylediğinde matlubu olan kusmanın husulü

j  ) gibi dalar muhtaç olsa o vakit sen bak 

ve istediğin kusmanın bu dört ilâca ve yapılmasına (*;> ) ihtiyacı ales- 

seviye olup olmadığını ( «M )anla. Eğer ol devalara ve âmeline 

ihtiyaç müsavi derecede olsa ol dört devanın her birinden anlerin 

( şerbeti vahidelerinin ) hali infiradde istimali caiz olan mikdarının 

dörtte birini alıp terkip eyle. Eğer anlere hacet alesseviye olmayıp 

belki ihtiyaç bazısına fazla ve diğer bazısına az olursa sen 

) [1] zekâyı sınaî ile mezkûr dört devayı ihtiyacı mik- 

darını kestir ve her bir devaya olan ihtiyaçları birbirne kıyas ile 

nisbetlerini alıp ol nisbeti devalar terkibinde kanun ile ve ol kanun 

üzere devaları çoğaltıp azalmakla yani ol dört devadan birinin (şer

beti vahidesinin ) üçte birine ve diğerinin altıda birine ve üçüncüsü- 

nün sekizde üçüne ve dördüncünün sekizde birine hacet olsa o mik- 

, tar üzere mezkûr devaların her biri alınıp teıkip olunur.

[1] Hads, sftr’a li ın tık a l ve şiddeti zekâ
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Malûm buyurula ki tiryak gibi (çr*1*) müessir devanın basitleri 

hasebile eserleri ve kuvvetleri vardır. Keza o devaya mizaç hasıl 

olsun için bir müddet tahmir olundukta ana gelen suretin dahi 

eserleri ve kuvvetleri vardır. Bazı kerre suretten meydana gelen 

eserler vs kuvvetler basitlerden hadis olan eserler ve kuvvetlerden 

üstün olur.

Hekimler derler ki tiryakın filân hastalığa yaraması sünbül hase

bile ve diğer hastalığa (̂ -*) hasebile olur. Hekimlerin bu sözüne 

iltifat olunmaz. Belki o devaların hekimlerin dedikleri bu minval üzere 

hastalıklars bir cihetten faydası olur. Lâkin (»-^) tiryakın sureti olur. 

Tiryak sureti hesabile çelil ve nafi oldu. Lâkin bizim için anın şanı

nın ululuğuna ve efaline münsebet aşikâr bir işaret ile işaret 

mümkün olmaz.

Ve malûm buyurula ki mürekkep ilâçlar eczalarından biraz de

valar vardır'ki o terkibe anlar amut (•-‘^ ) vasıl olur. Anlar kaldı

rılsa istenen fayda kalkar. Meselâ tiryakta yılan eti asıl ve 

amut (•-̂ ) durlar. Tiryaktan bu çıkarılmakla istenen fayda kalkar. 

Keza (*A’ f - 1) da [s*) Sabır ve ( | ) d a ( jt j»  ) Harbak asıl ve 

amud olur. Anları çıkarmak veya değiştirmek caiz olmaz ve mü

rekkep ilâçların cüzülerinden biraz devalar dahi vardır ki anları ç ı

karmak ve değiştirmek caizdir. Anları terkipte az ve çok azaltmak- 

da caizfolur ve biraz devalar dahi vardır ki cüzüler terkip üzere ço- 

ğaltılsa muzir olur. Meselâ Tiryaka ziyade olunca devalarını 

bozar ve hususile yılan etini arttırmak çok bozar-

Biraz devalar dahi vardır ki anı arttırmak devaya zarar vermez. 

Meselâ tiryak eczasına cevzi bevvayı ziyade eylesek büyük bir fe

nalık getirmiş olmazsın.
Malûm buyrula ki çok terkip vardır ki fenalıklara sebep olur ve 

çok terkib dahi filini ve essrinin artmasını mucip olur. Ve çok ter

kip dahi müfreddirler ve mürekkeplerden olur. Yani o mürekkebin 

bazı eczası müfredler ve diğer bazı mürekkepler olur. Tiryak gibi. 

Zira tiryakın eczası atide zikri geçen müfredler ile her birisi mü

rekkeb olan üç kurstan olur ve o kursların her birinin mizacı sureti 

hesabi ile birer mizaç hasıl olurki o mizaç basitlerinde olmaz. Bazı 

kere daki bir mürekkep deva sair mürekkeplerden terkip olunup anın 

eczasına müfred deva olmaz.

Bu mukaddime hakkında şu mülâhazayı yürütmeği düşünebiliriz ;■
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Beşinci kitabın birinci cümlesi karabadinde olan sıra ile tertibe 

konmuş mürekkepler beyamndadır. O da 12 makaledir : ( Bu mühim 

kısım da mükaddimeden sonra eserin fihristini teşkil eder : ).

1 — Tiryaklar ve kibar macunlan

2 — Eyariçler (müshiller) [1],

3 — Müshil ve gayi müshil 1er

4 (SüfufJar) tozlar, ve süfuf gibi alman ilâçlar ve 

(jl.i-. [2]

5 — Leuklar, yalayıp yutulan şeyler.

6 — (Eşrıbe) alelitlâk içilenler ve (rububat) murabbalar, üçte 

b iıi az pişirilerek gitmiş

7 — Müıebbeyat, terbiye olunmuş, pekmezimsi gibi şeyler.

8 — Kurslar, tazyik olunarak yapılan ilâçlar (tabletler)

9 — Sulaklar ve (-j:*-) habbeler.

10 — (Edhan) dühnler, yağlar.

11 — Merhemler ve zımadlar dışardan sürülerek yağla- 

nanlar.

12 — Her uzvun marazı mahsusuna nafi mürekkep devala ve 

mualece.

İkinci cümle : Hastalıkta faydası tecrübe edilmiş devalarla 10 

makaledir.

1 — Reise müteallik hastalıkların mualeeesi.

2 — Remd ve göz hastalıklarının sairleri.

3 — Kulak hastalıkları ve burun yaraları.

4 — Diş ağrıların teskin ederler.

5 — hunnaklar ve bilcümle cevfi âlâ hastalıkları mu- 

aleccleri.

6 — Cevfi esfele müteallik hastalıklar mualeceleri.

7 — Mafsal ağrıları ve nikris ve siyatik 

8' — (-1-; «Ij) Saçkıran mualeceleri.

9 cr-l-f ) de [3] mevcut (ölçüler ve vezinler).

j ’-y) zikreyledizi (ölçüler ve vezinler).

[1] J 4-- ve
[2] — Deva îçîn ağza koııaıı nesne bir alettir k i deva onun la  çocukların 

•ağzında indirilir.
f^J Meeına ve muhtıra
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Bunlardan birinci cümledeki ilâçların yekûnu ve 12 çeşit eşkâli 

ispençiyariye arasında 465 den fazla terkip vardır.

İkinci cümlede her uzva mahsus olan hastalıklar 96 yı müteca

vizdir, ve 8 kısımda mütalea olunan hastalıklarda mezkûr ve araza 

göre tertip olunan ilâçlar yekûnu 195 i çok geçer.

Bunları alelmüfredat sıralamak bu eseri aynen istinsah etmek 

demektir.. İçinde pek çok ilâçlar vardır ki bugün kullanmıyoruz. 

Bazılarının isimlerini ve bugünkü karşılıklarım bulmak güçlüğü 

vardır. [1], Akrabadinin işte bu sırası bir çok ilâveler ve tadillere 

uğrayarak muahhar asırlardaki Akrabadinlere bir nümune ol

muştur.

İkinci cümlenin hastalıkta faydası tecrübe edilmiş devalar faslının 

mukaddimesi keza çok mühimdir ve tetkik olumağa lâyıktır. 

Onun için onu da buraya alıyoruz. Lisanı sadeleştirilerek : aşağıda 

zikrolundu.

(Bu cümlede biz birinci cümlede zikreylediklerimizi iadeden 

sonra her maraza çok has olan mürekkep devaları zikreyleriz. Bu 

kitabı okuyan bütün mualecele i veyahut cidden çok olan mualece

leri kavrasın. Zira her kimse ki cüz’î mualecri yani müfredler ile 

mualeceyi ihatasına almak murad eylese ikinci kitabı kastedip müf- 

red devaları (İhsa ve ihata) eder ve (saati vahidede) o kitabın 

cetvellerinden cüz’î devaları çabuk anlar ve kaçan o kimşe üçüncü 

ve dördüncü kitaba intikal eylese babüt tecrübeye teveccüh eder. 

Yani tecrübe olunanları tetebbü edib ol vecbile olan mualeceleri 

andan alır ve istinbat eder ve kaçan anlardan dahi Akrabadine inti

kal eylese baki mürekkep mualeceleri dahi ihata edib onunçin cüz’î 

mualecelerin hepsine <;5-s) küçüğüne ve büyüğüne yol bulmuş

o'lur.)

Akabadin İbni Sinanin vücuda ğetirdiği terkipler itibarile de çok 

■orijinaldir. Onların isimlerini burada sıraladıktan sonra bir tanesinin 

formülünü vermekle iktifa edeceğiz.

İbni Sinanın terkipleri :

— ( s f  ‘j ' ! /

— "(*—âi-iVI «•:-» 'j* ‘j  Jj

[1] Bu k ıs ım  Almancaya tercüme e d ilm iş t ir : —

F Nafiz f iş i — 1 — K ilâb  al Q ânûn  f it  — t ı t b  (Kcdax der M ed iz ir)3  B de 

Kahire 12 0. ;3 +  74ü; 24 +  628; 32 +  442.

2 — Zurammengeeelztc Heil m itte l der araber. Y. V. Southerner tercemesl 

184 5 Freiburg-.

3
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-- ılı^îU I,jjat«»y

— Musannifin eyarici (jr->V) mücerrebdir.

— Musannifin terkip eylediği (o mücerrebdir.

— Musannifin terkibi mücerrebdir.

— > > — oxymel

— j - f bu şarap bundan akdem vad olunup musannifin fcet> 

k ip eyldediği şaraptır.

— Musannifin terkip eylediği (ç}**) tertibi.

— ^y-) musannifni, 2 çeşiddir.

— Musannifin terkip eylediği bir deva.

> > ( j j j ^  u.

— Musannifin tertip eylediği («.rij'fj*1') kursları.

Velhasıl İbni Sina ispençiyari şekillerin bazılarından güzel ter

kipler vücuda getirmiştir. Kendi terkibi olduğu halde tecrübesi olan 

ilâçlar hakkında ayrıca mütaleaları vardır ki bunlar da ehemmiyet

lidir. Kendi terkiplerinin mahiyeti hakkında bir fikir vermiş olmak 

için şu misali alalım :

Musannifin tertip eylediği devadır:

Karhai mesaneye [ve mecrayı kadip karhası için ol deva ihliîe 

izrak olunur ise salih olur.

Üsrübü muhrak [1 ] j  ^er ^jrjn(jen beşer dirhem
Bezfı Bettıh lebenı [2] J 

Tebaşir 2 dirhem

Zamgı arabi î

Bazri haşhş i her birinden üçer dirhem

Geyik boynuzunun muhraki I 

Bence [3] yarım dirhem

Afyon iki dank ve bir dirhem

Bu devaların hepsi eyice döğülüp andan mai hindiiba ile şiyafı 

ayn misillu şiyaf makada konacak fitil ittihaz olunur ve vakti ha

cette oî şiyaf) lebinden veyahut «r*- diheninden hal olunup ka- 

satir ile yani zerrake (şırınga) ile istimal olunur.

[I] Yanm ış kurşun , i j *  

[ 1
|3| eK
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Asılları Fransızcaları Türkçe karşılıktan

«Jll 
- * *

Commomille Papatya

Thériaque Tiryak

o Opium Afyon

Gamphre Kâfur

j Safran Safran

Radis Turp

L'j+i- Scammonée Mahmude

jLi». Coloquinte Ebu cehil karpuzu yağı

Aloés Sarı sabır

*.s' Turbith Türbit madeni

Jr1- Jacinthe Sünbül

Myrrhe Mürüsafi

t**’ 1 r1̂ Viande de vipère Yılan eti

\j& jjlıl Purgatif amer Acı müshil

Purgatif Lugazia Lügazya müshili

<İU*- Hellebore Çöpleme

ji* . Anacarde Belazir — Beladir

'* b r Muscade Küçük Hindistan cevizi

U 'S> Kunduz böceği (Mambal 

kurtu)

(Lügati Feyziye)

Semence de Pastèque f Kavun karpuz çekirdeği

.1 Tt.iöl J j1 et Melon ( en lait ) } sübyesi

Ş?1* Jusquiame Ban otu



İbni Sina’nın kan alınacak damarlar risalesi
Başlangıç

Dr. A. SÜHEYL ÜNVER [1]

İstanbul Üniversitesi Tıb Tarihi Enstitüsünün deruhte ettiği mü

him vazifelerden biri de Müslüman şarkin büyük hekimi İbni Sina 

nın İstanbul kütüphanelerinde mevcut eserlerinin 900 üncü ölüm yılı 

münasebetile değerli alimlerimizden Osman Ergin tarafından hazır

lanan bibliyografi fişlerinden seçerek mühim, tibbî' metinlerini ter

cüme ettirip neşrettirmektir.

Bize bu hpsusta ilk yardımda bulunan üslad Ord. Prof. Şere- 

feddin Yaltkaya’dır- İbni Sinanın küçük tıbbî ücruzesini tercüme 

ettiler. Tıb Tarihi arkivininin dördüncü sayısında çıktK

Değerli alim Kilisli Rifat da ibni Sinanın Hindiba risalesini 

tercüme etti, bu da ayrıca basıldı. Yine tercüme ettiği Edviyei 

Kalbiye risalesi de Türk Tarih Kurumu tarafından neşredilmiştir. 

Değerli alimlerimizden müderris Hâzır»i dé bıi makaleflin mevzuunu 

teşkil eden İbni Sinanın Kan alınacak damarlar risalesini ^tercüme 

etti. Bu tercümelere bir tarafdan devam olunmaktadır. Gelecek 

senelerde İbni Sinanın daha çok, şark ve garpta tercüme edilmemiş 

eserlerinden yine bu kabilden olanları eski şark tebabetiyle yeni 

hekimliğin mukayese esaslarını hazırlayrâk tam bir sentez yapmağa 

vesile olmak üzere tercgme ve neşre devam olunacaktır. İbni Şinanın 

elde tercüme edilemkde olan ayrıca makaleleri de vardır. Bunların 

henüz tercümeye baştanmayanları de Enistitünün fotoğrafile çıkar

tılmakta devam olunmaktadır.

Eski tababetde birçok noktalar zamanlarında büyük bir hüsnü 

kabule mazhar olmuştur. Lâkin zamanla bunların üzerinde işlen

miş ve bazan aksi iddia olunduğu zamanlar da çok görülmüş- 

dür. Bu da tababetin evolüsyonunda atılan adımları bize gös

terir. Demek tıb tarihinde müsbet zannolunan ve menfi itlak olu

nan devirler vardır. Bu müsbet zannolunan fikir ceryanlaıı ekse

riya bir tez olarak müdafaa olunur. Bunların menfi şekilde karşı

lanması da antitezdir. Bugünkü tababet artık bir sentez yapmak

[1] Tedavi S. v. L. No. 25-19 7
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mecburiyetindedir. [1] Yeni fikirlerle bu sentez tam yapılamaz. 

Eskiden müdafaa olunan fikirleri bu fikirleri serdedenler tarafından 

yazıldığı şekilde bilmek lâzımdır. Bu gün tıb aleminde göz 

kamaştırıcı bir tekâmül vardır. Bunu inkâr kabil değildir, 

fakat bunun esası eski asıllardan gelmektedir. Biz şimdi eski 

tababetin tatbikat sahalarından uzaklaşmış bulunuyaruz; yani eski 

tedavi usullerini kısmen terketmiş bir vaziyetteyiz. Bunun sebebi 

bu usullerin faydasız olmaları ve bir netice vermemeleri değildir. 

Zira bizim bu yapılmasını istediğimiz -mukayese tecrübeli alimler 

tarafından yapılmamıştır. Çünkü yalnız yeni ceryanların peşinden 

gidilmiştir.

Bunu kısa bir misalle izah edelim :

Çok eski zamanlardan beri kul/amlmakda olan ( fasd ) kan 

almalar yüz sene evvel terkedilmişdir. Geçen asır tıb mekteble- 

rinden kimse kan almakdan artık bahsetmek istememiştir. Lâkin 

bugün üremi, hipertanisyon, apopleksi ve sağ kalb rükûdetinde 

çok kullandığımız ve müracaat ettiğimiz bir usuldür. Biz bunu 

bugün asri bilgimizin usullerile yapıyoruz. Fakat eski hekimlerin 

bu husıısdaki tecrübelerini bilmiş olmak için bile olsa yine b il

miyoruz. Bilhassa eskiden muayyen verifier üzerine endikasyona 

göre tatbik edilen usuller bugün tamamen unutulmuş bulunuyor. 

Lâkin halkda bunlara dair yerleşmiş birçok fikirlerle yeni hekimler 

karşılaşmak ve bunu asrî fikirlerle müdafaa etmek mecburiyetinde 

kalıyorlar.

İşte Tıb Tarihi Enstitüsünün bu cihetle ağır ve lâkin çok 

mühim bir yükü üzerine almakdaki gayesi eski ve yeni fikirleri 

birbiri le karşılaşdırmağa fırsat vermekdir. Bunu yapan Tıb 

Tarihi Enstitüleri ancak tarihî aratşıı maların merkezi olduğunu 

isbat eder.

İbni Sinanın Kan Alınacak Damarlar risalesi için bir mutalea 

serdedecek değilim. Zira makale ayrıca tavzihe hacet [kalmıyak de

recede açıktır ve Müderris Hazmı tarafından türkçeye çok açık ve 

anlayışlı bir lisanla çevrilmiştir. Kan alınacak damarların bugünkü 

yerlerinin bulunup bir şema halinde çizilmesi için teşrih ilmile meş

[I | Szumowski. L ’ Histeirs de ia médecine et i a réforme des études médieales- 

oû va la mèdecina ? Cracovie 193'7 p. 4.
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gul olanlar güzel bir mukayese yapmalıdırlar. Teşrih istilâhlarınm 

turkçeleri veya bugünkü fennî isimlerile de uğTaşmak lâzımdır. Bun

ların bir kısmı kolayca anlaşılıyor.

Bu kan alınacak damarların yerleri ve buralardan kan alınma 

endikasyonları çok mühimdir. İşte 43 damar İbni Sina tarafından 

mükemmel bir surette izah edilmiştir.

Sonra kan alınacak zamanlar, kan alma şekilleri ve bu hususta 

icabeden küçük amel iyeler, bunlara dikkat oluumasi, pansıman ve

10 asır evvel kan alınırken dikkat olunan incelikler, kullanılan ilâç ve 

maddeler ve bir takım mahzurlar ve tekrar tavzihine muhtaç olmı- 

yacak derecede gayet açık yazılmıştır.

İşte bu metin üzerinde işlenilmemiştir. Yalnız kısa bir izah ile 

işlenilecek ve işlenilmeğ’e lâyık bir mevzu olarak Tıp Tarihi Ensti

tüsü tarafından bastırılması münasip görülmüştür. Böyle mühim me

tinlerin evvelâ Türkçeye, sonra Avrupa dillerine tercüme edilmesi 

Türk hekimlerinin yapacakları en büyük şerefli hizmetlerdendir. Bu 

tutulan güzel yolun meslekdaşlar tarafından himayesi ve takibi lâ

zımdır. [1]

o

[l] Risaleyi d ikkatle  d ilim ize çeviren müderris Bay Hazmıya sonsuz şükran

larım ı tekrar ederiz. Kan a lınacak damarların bugünkü  tennî is im lerin i ve mev

k ilerin i tespit etmekte teşrih doçenti Dr. M. A li Oya’n ın  büyük  yardım ları do

kunm uştur. Kendilerine teşekkür ederiz. Keza bazı İstılahların  doğru okunm a

sında yardım ları dokuııan değerli â lim im iz  Bay İsmail Şaibe de şükran larım ızı 

sunarız.
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Kan alınacak damarlar

İBNİ SİNA

<Kan alıncak damarlar tabiblerin kitaplarında işaret ettiklerine 

göre iki nevidir. Bir nevi verifier. Bir nevi de şiryanların bazıları

dır. Bunların mecmuu 43 tür. Tafsili şudur:

[1] K ifa ller. Veridi resi. (W . Cephalicae) ön bo lun  ve ko lnn  dış tarafında 

seyreder. (Her ik i kolda bu lunan  üç büyük  damaı-in baş damarları), 2 dir.

[2] Ekhaller. V. mütevassıt (W. Medianae) ön ko lun  ortasında seyreder. [(Her 

ik i kolda bu lunan  üç  büyük  dam arın ortadak ileri), d ir.

[3J Besilikler. V. kaid’evi (W. Basilicae) ön ko lun  ve k ° iu n  iç tarafında yük

selir. (Her ik i ko ldak i üç büyük  dam arın en aşağıdakileri)’ 2 dir,

[4] Ib tile r. V. Ib ti (W . axil İare e - derind ir) ko ltuk  a ltında seyreder 2 dir. (Bu 

kelimeler hep tensiye ile metinde z ikro lunm uştur. İk i tane o lduk ların ı gÖBte- 

rir . Mütercim)

[5] Hablüzzira. V. mütevassıtı ıe^i. V. resii saidî - [W. Medianae Cepbalicae, 

W. Cehalicae antebrachiale]. Vena cephalica] yı teşkil eden ön  koldak i damar

dır. (fCifalden dirsek yanında zuhur ve bilekçe üzerine dönerek ik iye ayrılan da

marlar). 2 dir.

[6] Üseylemler. V. nâci veya beynelazm î [W. Salvatellae] [W. interdigitales]. 

K üç iik  parmağın iç kenarindak i damar veya parmaklar arasındaki damar. (Serçe 

parmakla adsız parmak arasındaki damarlar). 2 dir.

[VJ Ş. zahrulkef - şiryanı zahrnlyed fAa.doısales manus] - el arkacındaki 

k ırm ızı kan damarları, 2 dir.

[8] Irkunnesa. evridei sathiyei fahziyei halfiye. |W. superficiales femoris 

posteriores] ilyeler, oyluk ve bacağın arkasında seyreden yüzgün ka ıa  damar

lar. (Kalçalardan topuklara kadar uzanan but damarları). Ï  dir.

[9] Safin ler. V. safeni ünsı bacağın ve oyluğun iç tarafında yükselen ve W. 

safenae magnae] V. fem oralis’e dökülen  damar. (Bütün iç yüzünden g id ip  iç yüz 

deki topuğun  ortasında zahir olan damarlar), 2 dir-

[10] Irk an  mabazurrikbe. V. m a’ bezi. [W. popliteae, derindir] diz ard ındaki 

kara damardır, 2 dir.

[l.l] 1. h a lf ilu rk ub . V. safeni vahşi [W. safeane parvae] ayağın dış tarafın 

da ve baldırda seyreder 2 dir.

[12] I. cebhe. V. cebhi. [V. frontalis], a lındak i kara d»mar, tekdir.

[13] I. ernebe. V. enbi [V. nafalis], bo runun  ucunda seyreden kara damar, 

•tekdir.
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[14] t [15] , ,jll.ı 1»  ̂ [16] ( ÔiNl>—ili- ı j j ı f  [17] p,

û -̂I-î^I 1»  ̂ [18] , JjU r [19] , Dilaltı damarı [20] , [21],.

OkJı bs [22]
»

( Jli:* ) 1er; bileğin canibi vahşisindeki ın üstüne kon

utmuş iki damardır ki çok kere altlarında adele bulunr. ( ■>'-«* ın ) 

kan alan kimsenin neşterini bu adaleye dokundurmakdan ihtiraz et

mesi lâzımdır. Yarayı geniş açmalıdır, fakat derinleşdirmekten sa

kınmalıdır. Bu damarların fasdını mail yani arzına meyilli jolarak 

yapılmalıdır. Bu fasdın nef’i bedenin yukarlarmda hususile boyunun 

üstündeki illetlerde görülür. Şayet herhangi bir sebeb dolayisile bu 

damar zâhir olmazsa yani ifsad tarafından bulunamazsa bunun 

yèrine bileğin vahşisindeki onun bazı şubelerini aramalıdır.

[14] I. un fika  V. şefevîi sulfi [V. labialis inferior] a lt dudağın  a ltındak i da

mar. (A lt dudakla çene arasjnda hafif k ıl biten yerdeki damar), tekdir.

[15] I, Suduğ V. sudğii sathî [ W. temporales superficiales ] şakakla seyre, 

den kara damar, 2 dir.

[16] İ .  meak V, zaviyevi ( İ. me’akeyn ) I  W . angulares] göz ile  burun arasın

daki o lukta sevreden kara damarlar, 2 dir.

[17] U rnku :h a lfü lü zü n  V. tiz ıi'i ha lf), V. kafav i. V, halem i. [ W. auriculares 

posteriores, V. oecipifales, V. mastoideae ] k u lak  arkasında, regio masdoidea’da 

ve başın arka tarafında seyreden kara damarlar. ( K ulak arkasında üç k iiçük  da

mar), üçtür.

[18] İ . vidaceyn, V. vidacı [ W. jugulares, dört ç iftir. Ön, arka, iç, dı^ ] iki 

ç ifti boynun yanında, b ir ç ifti önde, bir ç if t i de arkadadır. ( İk id ir. Boyundaki 

şah damarlar).

[19] Ceharek Evridei ik liliye , evridei çefeviye [ W . labiales ] dudak ların  çev

resindeki karft damarlar, dörttür.

^ j U>- Farisicedir. 4 ve damar kelim elerinden mürekkeptir. Ceharek Aıapea- 

ya naklo lunduğunda o lm uştu r .' Arap kamuslarında bu kelime yoktur.

(Mütercim).

[20[ D ila ltl damarı V. dıfdai [V. sublinguales] d ila ltındak i kara damar, tekdir.

[21[ Ş. suduğ, Ş i. sudgi [Aa. temporales] şakakla seyreden k ırm ızı kan da

marı. 2 dir.

[22] İ . "batn, Eviredei batniye [W.'superficiales- abdomialis] karn ın  ön duva

rındak i kara damarlar, 2 d ir.

Heyeti umumiye 49 dam ardır. Bu izahat metİDde yok tu r. Arapça isim ler 

metinde mevcuttur. [ ] iç indek iler Latinre m ukabillerid ir, Bunlar ve hugünkü  

teşrihi vaziyetleri ve it ilâh la r ı Tıb Fakültesi feşrih doçenti Dr. M. A li Oya tara

fından  tesbit o lunm uştur. Belçikalı Prof. Tricot-Boyer de İs tanbu l’ da iken bun ları 

kontro l etm iştir. [ ] iç indek ile r mütercim in ilâve ettiğ i izahattir . V etinde 

yoktur. Haşiyelerdki işaretler : ırü fred  V =  Vena, W  =  Venea, cemidir. Verid - 

Veridler =  Kara damar, Şiryan =  A tar damar. Müfred arteris, cem’Arteriae'dir.
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( )  1er : Bileğin canibi ünsisinde ( ) lerin mukabiline 

konulmuşlardır. Fassad ; bunu da mailen fasdetmeli ve esnayı 

fassda neşterini şiryana vurmakdan sakınmalıdır, çok kerre bun

ların ve belki bunlardan herbirinin altında iki şiryan bulunur^ 

Fassad bunlardan yalnız birisine mutalli olurda diğerinden gaftet 

eder ve ona riayetkâr olmazsa olabilirki neşterini o şiryana 

isabet ettirir. Bunun için bu hususta çok aramak ve dikkat et

mek lâzımdır. Bu takdirde basilikin altındaki şiryanların birini 

bulup da diğerini bulamadığı takdirde basilikin fasdını terkeder, 

onun yerine kolun yan taraflarına doğru inerek basilikin şubelerin

den bir şubeyi fasdeder.

( JU.'s ) de olduğu gibi bazan basiliklerin altlarında da sinir ve 

adele bulunur ; bunun için pek iyi arayıp taramak lâzımdır. Bunun 

fasdında da genişlik ve darlık da mutedil bulunmalı, ve yarayı 

derin açmakdan ve elle sıkmaktan çekinmelidir Ve belki neşterin 

ucu damarların canibi süflânisine yetişmiyecek kadar bir sür’at 

ve ihtilas istimal etmesi gereklidir. Bu fasdın nef’i bedenin aşağı 

taraflarında görülür.

( 1 ) 1er; bileklerde kifal ile basilikin ortasına konulmuşlardir.. 

Bu damarlar çok kere iki asabe arasında, bazan da asabei mefruşe- 

nin altında vaki otur. Ve pek az olur ki bunun altında şiryan 

bulunur, Bu damara ait olan şu ahval ve hususatı bilmekte fassadın 

pek çok ihtiyat etmesi, ve damarı son derece dikkatle araması 

neşterinin ucu pek ince ve kenarları keskin bulunması ve yarayı 

derinleşdirmeyip uzunluğuna fasd etmesi lâzımdır. Şayet bu dama

rın altında bir ( şiryan ) bulunursa - ona bir zarar vermek korku

sundan naşi - fassad ; mümkünse şiryanın mevzii hizasından mailen 

bileğin canibine doğru inip fasd eder. Mümkün deği/se ekhalin fe

sadını terkeder. Ve bunun fesadında da neşterini bu damarın ada

lesine isabet ettirmekten çok çekinir ki sahibini bir ( e ) 

unulmaz bir uyuşukluğa düşürmüş olmasın.

Bu damardan kan almanın nef’i bütün bedene şamildir. Bundan 

naşi ( ) bedenin ırmağı denmiştir.

) 1ar; basilikin altına konulmuş iki damardır. Bunların 

menfaatteki hükümleri basilikin hükmü gibidir. Afeti basilikin afe

tinden aşağıdır. Zira bünlarm altlarında her ne kadar çok kere asab 

mefruş bulunursa da ekseriya şiryandan salimdirler-

( ) : Kol habilleri ; bu damarlar vasfoluan mahzurların
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hepsinden salimdirler. Bu damarlar iki canibe kaçtığından, mail 
ve kaçık olarak fasd olunur.

Bunun menfaati - (Calinos) un şehadetine göre - kifalin menfaati 
gibidir. Ve onun makamına kaim olur.

( r1: - '  ) 1er ; Bunların yeri ellerin her birindeki küçük parmakla 
adsız parmağın arasıdır. Sağ  elde ciğer illetleri için sol elde ise 
dalak hastalıkları için fasd olunur. Kanı durmadan dalıa kolay 
çekebilmek ve bu suretle menfaati daha çok olabilmek için fasd 
olunan el sıcak suya konulur. Ve tulânî olarak fasd olunur El 
damarlarının en salimi budur. Bundan naşidirki buna (ûseylem) 
tesmiye edilmiştir.

( El arkasındaki şiryan ) ; baş parmakla şahadet parmağı 
arasındadır. Bunun nefi — (Calinos) un şehadetine göre ciğer ve 

ağnsl için zahirdir. (Calinos) bunu rüyada görmüş, yapmış ve 
isabet etmiş. Fakat fasddan nehy etmiştir.

(L i'ıs^ ) ; kendi ağrısı için topuğun canidi vahşisinden, yahut 
altından veya üstünden fasd olunur. Şartı budur ki fasddan 
evvel ,,istihmam edilir. Her ne kadar istihmam, bazı cisimlerde 
cildi kalınlaşdırır ve şişirirse de. sonra, enli ve kuvvetli bir sarğı 
ile fasd olunacak ayağı kaynaktan topuğa kadar sarmalıdır. Fasd 
tulânî olarak yapılır. Şayet bu damar gizlenir ve bulunamazsa 
onun yerine ayak parmaklarındaki küçük parmakla adsız parmak 
arasındaki şubelerinin birisinden fasd olunur. Bu damarın fasdı, 
(< _ r e ,  (j.» '1*1-3) e, ( J 'j -5) ye menfaat verir.

(ûsU) 1er, bunların yeri topuğun canibi ünsisindedir. Bu damar, 
çok kere zahir bir damardır. Kanı ciğerin altındaki azadan boşalt
mak ; ve yukarıki azalardan aşağıki azalara meylettirmek ve hayız 
kanını akıtmak ve kendisile sahibinin bedenine dem galip olan 

için fasd olunur. Bu damarın fasdı da ( ) yani 
arza mail olarak yapılır.

( v O l^ .u  ' i j -  bunların yolu (Safen) in yoludur- Şu kadar 
var ki bunun nef’i hayız kanını akıtmakta daha müessirdir. Basurlar 
ve makat sancıları için de böyledi'. Yani faydalıdır.

) ; bu damarlar (Safen) in şubeleri gibidirler. 
Hülâsai kelâm bududur ki : ayak damarlarının fasdı ; ekseriya başa 
giden mevadı demeviye; için ve bedenin yukarısındaki damarların 
fasdınm iras ettiği zaaf için istimal olunur. [ Yani bedenin yuka- 
r'sındski damarların fasdı nasıl İrası zaaf ediyorsa, bu ayak da
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m atlan nı ı\ fasdı da ayni zaafı husule getirmekdedir demektir.]
iki kaş arasında dikine konulmuş olan damardır.

[1] ) denilen bir aletle fasd olunur. Bu damarın fadı başın 
arka tarafında hâdis olan ağırlığa ve gözlerde olan ağırlığa ve 
(sudaı müzmin) daimi baş ağrısına nafidir.

( «.I* ) başın tepesindeki damar; yarım baş ağrısı ye baş
yaraları için fasd olunur [2].

(  ) şakak damarları. Yarım baş ağrısı için ve uruku
dimağiyeden ve (hicab) dan gözlere ve gözlerin altına dökülen 
maddeler için fasd olunur.

( ) göz pınarları damarları; bunların hepsi histe
zahir olur. Bunların fasdında neşter derin vurulmamalıdır. Derin 
vurulduğu takdirde (nasur) husule gelir. Bu damarların fasdından 
akan kan pek az bir şeydir. Bunun menfaati müzmin göz ağrısına, 
göz sulanmasına, yarım baş ağrısına, göze perde gelmesine ve 
göz kapağı ağırlığına nafidir.

(Kulak arkasında üç küçük damar) ; bunların birisi diğerle
rinden daha zahirdir. Bu damar; göze inen suyun iptidasında ve 
başın, mideden çıkan buharatı kabulünde fasd olunur.

ırkı vedaciler; (cüzzam) ın iptidasında ve (hün- 
nak) da fasd olunur. Neşterin ucu ince olmalıdır. Fassad; bu da
marların zaptında çok araştırma yapmalıdır. Çünkü bu damarlar 
kayıcı ve kaçıcı damarlardandır.

( ) Burun ucu damarı ; bunun fasdının mazarratı
menfaatından daha çoktur, denilmiştir.

( ibU» ) ; dört damardırdır ki her iki dudakta bunlardan bir 
çitt bulunur. Bunların fasdı ağızda hadis olan yaralara ( ) a
Ağız hastalığı, ve diş etleri hastalıklarına ve dudak hastalıklarına 
nafidir.

(Dil altı damarı) ; dil altında bulunan damar. Dil ağırlığı için 
fasd olunur. Denildi ki : («ü;*. da) alt dudakla çene arasın
daki hafif kıl biten yerde bir damar vardır ki onun fasdı ağız 
kokusuna nafidir

Şakaklardaki şiryanlar ; bunlar kesilir, çekilip çıka
rılır, dağlanır, [Yani bu üç şeklin herbirine icabında müracaat edi
lebilir demektir.]

[1] (lt1'») lügat le  balta mâr.âsınadır.. Bugün âlât ı cerrahiye meyamnda bıi 
isimde b ir  â let var m ıdır  bilmiyorum. (M ütercim )

[2] [W. parietalee] V. cidarı, başın üstündeki kara damardır. Buradaki damar 
-vasıtasile cuyubu verıd iye i le  telemmüm etmiştir.
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Kesilmeleri; gözlere dökülen şiddetli nevazile ve göze inen su
yun iptidasında, ve göze gelen perdeye nafidir.

Fakat bu damarın fasdı korkuludur. Çok kere bunun bitiş
mesi gecikir.

(Karın üstündeki damarlar) ; iki damardır ki birisi ciğer üstü
ne, diğeri dalak üstüne konulmuştur. Sağdaki (istiska) için, sol
daki dalak hastalıkları için fasd olunur.

İşte bedeni insanideki kan alınacak damarlar bunlardan ibarettir.
Zikri; şu damarların çoğuna, belki hepsine şamil olan fasıllar:
Bil; ki kan almak için iki vakit vardır :
Vakti ihtiyar. Vakti ıztırar.
Vakti ihtiyar; gene kuşluk zamanında, hazmın tamamından 

ve defi hacatdan ve az bir riyazetten ve hamam istimalinden son
radır. Hamamda çok terliyecek kadar oturmamak lâzımdır.

Vakti ıztırar; hiç bir veçhile fasdı tehire ihtimali olrmyan, ve 
ihtiyaç mesettikte fasdın istimali hususunda hiç bir mania ihtifat 
olunmıyan vakittir.

P  Ucunda gayet hafif kırıklık olan veya paslı bulunan neşter 
istimali çok korkulu, çok tehlikeli ve çok mazarratlıdır.

|3! Neşteri ayni bir yere iki defa vurmaktan nehy olunmuştur.
|~| Damarı neşterledikten ve kanı aldıktan sonra bağı çözmek 

lâzımdır.
|3l Kan almadan evvel neşteri el üzerinde tecrübe etmek teh

likeden emniyet getirir.
Çok şidddetli bağlamak, uzvun^şişmesine de sebep o!ur. Bunun'için 

bağı mutedil bağlamalı ve. bağlamakta ihtiyata riayet etmelidir ki 
kanı almazdan evvel de aldıktan sonra da cildi kesilen yerden bir 
tarefa kaydırmasın ! Damarın ince olması sebebile bağlamakla 
zahir olmazsa eli sıkarak sıvamalıdır; bu esnada kan damara dö- 
külmiye başlarsa fasd eder, yoksa fasdı terk eder.

3| Yaranın üzerine konacak bezlerin buruşuksuz, düzgün ve 
muntazam olması lâzımdır ve en hayırlısı o bezlerin küreviyüşşekil 
olmasıdır.

|3| Eğer yaranın ağzına iç yağından bir parça mil konulmuş 
ise evvel bağ parçası kesilmez, yaranın ağzından yavaşçacık çe
kilip geri alınır.

Mafsuttan tekrar kan almıya icab yokken, mafsudun kuvveti 
mahfuz ve yerinde oldukça, kendisine lâzım gelen istiğrağm is- 
tikmalile beraber fasd; tekrar edilebilir.

H Fassad tarafından husule getirilen şiddetli veca; ya neşterden
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ya da fassadın elinin ağırlığından olur. Vecaın şiddeti nisbetinde 
yaranın bitişmesi ve sağılması gecikir.

■ Kan alınacak damar zahir olmadığı zaman bir kaç kereler 
bağlanır ve çözülür, şayet yine zahir olmazsa o damar terk olunur, 
ve onun civarında onun yerine kaim olan diğer bir damar fasd 
olunur.
• j~| Bağı çok sıkı bağlamak zayıf olan kimselerde çok kere 

damarı gizletir ve kanı imsak eder, yani kanın damarda kalma
sına sebep ve akmasına mani olur.

|_| Şişmanların damarları bağsız zahir olmaz, 
p Fassad, ueşteri korken muzdarip olmamak için neşter demi

rinin yarısından baş ve orta parmaklarile birden tutar ve şeha- 
det parmağile de damarı araştırıp yoklar.

p  Nakil olunur ki eskiden tabiblerin adetlerindendir ki: Fasd 
mahallinin üstünden cildi yararlar, daman bir ipek ucile çıkarıp 
fasd ederlerdi. Bu suretle fasdm adaleye, ya asabeye veyahut şir
yana isabet etmesinden ihtiraz etmiş olurlardı.

j j  Çok kere mafsuda baygınlık hadis olur. Denilmiştir k i :  
İstiğrağ, demden sonra baygınlık mezmumdur. Ve bu gibi şeyin 
kuvvete ihtimâli yoktur. Bu baygınlığa rahat ve menfaat veren 
ye bu halde fassadın işine yarayan şey şudur :

Fassadın beraberinde katanı ve ketenden veya, ipekten bir yu
mak; ağaçtan veya kuş yileğinden mamul kusdurucu aletler; ve 
içinde devai misk ve (akrası misk) parçaları ve misk göbeği bu
lunan bir hokka bulunmalıdır ki mafsude baygınlık âriz oldukta 
fassad sür’atle o yumağı kan alınan yere lokma gibi soksun vre 
mukkayyi olan aletle kusdursun, m isi göbeği koklatsın.

Devai miskten, akrası miskten yuttursun ve bu suretle maf- 
sudün kuvvetini artırmış ve yükseltmiş olsun.

p j Bazan da şiryanı kesmek suretile hatâ hâdis olur. Bu hatâ
nın alâmeti şiryandan ince ve safi kırmızı kanın atılıp fışkırması
dır ki, parmakla yeri aranıp yoklandıktan sonra yumuşar ve y a 
vaşlar. Bu halde de gene fassadın yanında bir miktar tavşan yünü 
ve bir miktar (devai kündür [1] akgünlük ilâcı ) ve (demi ahe- 
veyn [2] kardeş kanı) ve (sabır) ve (mür), biraz (kalaktar) ve (zaç) 
bulunmalıdır ki bu hatânın vukuunda fassad hemen sür’atle bu ilâç
larla birlikte tavşan yünündan bir miktarını lokma gibi yaranın ağ-

{<] BoEwellia Roxb
[2] Dracaena draco.
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zina tıkasın ve bir takım bağlarla yarayı bağlıyarak üç gün ç ö z 
m e s in .  Fassad bu yaranın etrafını edviyei kabıza ile merhemier.

j~| Bazan da çok kimseler - tabipler - bu şiryanı; çekilip bü
züşmek ve üzerine et gelip kapatmak için tamamile açıp keserler»

D  Çok kimseler bağın pek sıkı bağlanmasından ölmüşlerdir. 
Bunun için bağı pek şiddetli bağlamayıp orta bağlamak lâzımdır. 
Bu gibi (nezf) kanın çok akması şiryanda olduğu gibi bazan ve- 
ridlerde de vaki olur.

13i Yaranın ağzına konan bezleri, - kış olsun, yaz olsun - gül
suyu veya kaynamış su ile ıslatmak damarı ve taze yarayı süratle 
bitiştirmek ve kapatmakta ve bunların şişmesine mani olmakta 
pek güzel yardımı olur.

İşte fassadm zarurî olarak bilmesi lâzım gelen şeyler bunlardır»
Her şeyin doğrusunu Allah bilir. >
Bu risalenin sonunda risale ile alâkası olmıyan lâkin mânâiarr 

itibarile mühim ve İbni Sinanın söylediği üç ayrı kit’a vardır.
2 nci kıt’anm tercümesi : Her hab e r  sorandan s ı r r ım  sakla ®e 

haz er  e t  ki, ih t i ya t  e tmek  ancak haz e r  e tmek demekt i r .  S u r  m  sakla
d ıkça o s en in e s i r ind i r .  Sır rın m e ydana  ç ıkarsa s en  onun e s i r i s in .

3 üncü kıt’anm tercümesi : Yarabbi, mah lûk ç t  s en in  m a ğ f i r e t i n e  
s ı ğ ın ıp  e l  v e rm iş l e rd i r .  Vasıf lar s e n i n  san'at in i  v a s f e tm e d e n  âc iz  o l 
muş la rd ı r .  Bizim t ö vb em iz i  kabul  et.  ÇSnkû biz beşe riz.  î a n b b f .  biz 
s e n i  hakkı m a t i f e t l e ,  d o ğ ru  bir b i l g i  i l e b i l emed ik<

Ayasofya kütüphanesinin (4829) numarasından fotoğrafla alınan 
ö j risalesinin hata ve sevap cedveli :

Satır Sahıfe Doğru Yanlış
2 1
3 1 jU —M t
4 1 .e
4 î
6 1 '.UJ »t«
6 1 U» HlJj» * y
7 1 v  ■

13 1 j  1 <j1
14 1 S '* » .
14 1
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Satır

14
14
16
16
16
18
18
23
23
24
25 
2ı6 

27
27
28
28
28
29
30
31
32
35
35
1

1

3
4
5 
5
5
6 
6 
8

Sahife Doğru Yanlış

.  «  - çA'
ijOiHj à̂.» ^ i

LL-  ̂ j i  i l ^ j i
W  İa^

■> l i
j-fri

1

Ju£̂  ) 1 £»- jtl

2

•A«£jİ£i* J
i—.îlli ôLJItJj*

-V-̂ a JU*i»
u>lı 0̂  ĴIİj «jf

4.5 4*5
-̂■U-t, Ja,U>

-A-a* J JL̂Âj

" ' f i :O ı^ ,u
-jjp. .̂jj .

,»*-.} (̂ »UH
«X̂£>

2 i y ,  ^  > v »>  • • ^ *

2 ıj**J Vj
2
2

2 « -

->s~ i
Â k'uy

2 o ! jW  o ljU J
2 «̂AAı

ci-
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-Satır Sahife Doğru Yanlış

9 2 •t

9 2 Xaai

9 2 y J-*. ) > -

10 2 ■ ı>

11
12

2 -i-A i)
2 ■<*

15 O J  ;»!. J j j *
.17 2 f - y - ı A -̂a.Uw»
21 2 *jCit
22' 2 L5̂ - **
22 2 \-x: s
22 ' 2 JÂiA
İ4 2
■24 2 JLİJ ajLıl
27 2
28 2 e é

28 2 1 j^*-1
29 2 J!
30 2
31 2 ) i.îv J
-31 2 <«V 4İ>- j|
32 2
33 2 tr--.
33 2 »_- ^ y>j
33 2 r ! J J

w*s34 2
34 2 r

34 2 -A j  Û* <>
35 2
Ayasofya kütüphanemde 4829 numaradaki fotoğraf nüshasının, 

Nuruosmaniyede 4894 numaradaki nüsha ile yapılan tashihleridir. 
Ayrıca Ahmed III No. 2447, Ayasoya No. 4949, Nuruosmanîye No. 
2748, Vehbi efendi No. 1488 de olmak üzere bütün nüshalar şimdi
ye kadar altıyı bulmuştur. (A. S. Ü.)
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^AB ABETI ve FİKİRLERİ- 

;370—428 '980^-1037
(21) Haziran. 1937 de 900 cü, • ... _ ,

öliinı yılı dolayısile Dr. 'A'. Simpvl lltivftT f i l

îbni Sinanın ölümü üzerinden, 2İ Haziran 1937 de, taıri 9Ç0 se
ne geçmiş oluyor. O da bizim gibi, fakat ismi U ni Sina, F.bu Ali- 
yülbuharî, olara.k bundan 9, asır evel yaşıyordu. Dünyada yaşamanın 
, vflçüf İaJ&ip/pİdjığunft.zam^eëçnlér, nekadar aldandıklarını, böyle 
büyük insanların ölümlerinden, sonra da yaşadıklarını görmekte'tak
dir ederler. Eskiler çok yaşayanlara âbı hayat içerek ebediyete; na
il olmyştur, derlerdi, Bu âbı hayat, bazı insanların muttasıf olduk
ları iİmü faziletti, çünkü bununla şöhret sehibi olarak yaşarlar» İbni 
Sina işte böyle ebedî yaşayan şahsiyetlerdendir.

Bu gün yaşayan îbni Sinanın şahsiyetile beraber onun güzel fikir- 
İeridii'- Ö, 9 asır evvel yaşamış dünün bir âlimidi. Onu, fikiflçri iti- 
barilé bu günün, adamı addetmekle, insanlığın tekâmülü karşısında 
bii 9 asrın dün bile sayımıyacağını hatırlamak lâzımdır. Çünkü onu 
fikirleri, buluşları ve izahları dolayısile yalnız âlimler, hekimler ta- 
mm.akla kalmamıştır. Fikirlerine filosoflarm ehemmiyet .verdiği bir 
insan olmakla da kalmıyarak, halk tarafından eu mahir ve simyayı 
bilen büyük bir insan timsali sayılmıştır. Hattâ zamanımıza kadar 
gelen lokman hekim efsanelerinde bile yaşamıştır. Bir çok yerlerde 
lskman hekim ile karıştırılmış ve îbni Sıria lokmanlaştırılmıştır. 1b- 
nî Sinayı benimsemeyen bir ferd kalmamıştır. İnsanlar kendi bilgi 
seviyyelerine göre İbni Sinayı şöyle tanırlar : Biz. hekimlerce, îbni 
Si a filosftur, fakihtir, mutasavvıftır. Şairlerce, İ^ni Sina şairdir. 
Halkça, simaya kuvvet ile göstermediği maharet kalmamıştır.

Bu büyük adamın teıcümei haline [2] bir göz atalım:
Tercümei halin ilk kısmını îbni Sina bizzat en yakın talebesın- 

vë çeyrek aşıra yakın beraber bulunmuş olan Cuzecanlı Ebu Ubey<İ’e

[1] Dirim N. 7. 1£37.
[ü] rabakatü i  Etibba'daki terciimei Lalin in Şerafe lt in  Yaitkaya teı ctiıı e s in

den. Carar de Vaux. Avicenne, eserinde, Ebüzziya ve A bûü İterimin y az d ık l»n  
terciimei ha ller inden bazı uokta la ı  alınmlştır.
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• söylemiş o da yazmış ve son kısımlarını da yine o tamamlamıştır. 
İstanbul kütüphanelerinde bu terçumei halin müteaddit nümtmelerL 
olduğu gibi,'tbni Ebi Usaybia’nın Tabakatül Etibba’sında da vardır.

İbni Sinanın babası BeİÎjh’fİdiP, Buharaya geliyor, civarda H areli
sinde müdür oluyor, ve bu büyék köyün yanındaki Afşisa köyünde 
Sitare isminde bir kız ile evleniyor, ,3: 0 (980) saferinde fbni Sina 
doğvyor. Bir müddet sonra Buharaya geliyorlar. Orada ilk tah
silini büyük bir muvaffâkiyetle yapıyor. Gençliğinde en mühim ho
cası Eba Âbdallahün Natilî'dir. tbni Sinanın babası evinde misaf i t  
kalıyor. Natilîden îsagociyi okuyor. Bu arada başka hocaları da 
yardır. Hocaları, İbni Sinanın cevaplarına ve onun büyük zekâsına 
hayrandırlar; babasına tbni Sinayı ilimden başka birşeyle meşgul 
etmemesini söylüyorlar. Kendi kendine çalışacak dereceye kadar^ 
hocaların kendisini tatmin etmediğini nakleder. Bu devrede ftkıh, 
bagocip Mantık, Öklides (hendese miftahı), Mecasti (kozmoğrafya 
da usuI)Tyı kısmen hocalarından görmüş; fakat tabiiyat ve ilâhiyata 
ait fenleri ve şerhlerini kendiffc!̂ ç^ı^u^ar.'Arlıky9Qııdep:' gâne ilerle
diğini hissediyor.

Sıra tıp kitablarına geliyor. Tıb ilmini güç buluyor, ve az za
manda bu ilimde tanıyor; birçok kimselere deıs vermeğe başlıyor. 
Bir yandan da kendisine müracaat eden hastalara bakıyor ve onları 
tedavi ediyor. Daha bu devrede, tecrübelere büyük kıymet veren 
lbnî Sina, birçok ilâçları tetkike muvaffak oluyor. Arada fıhıh derç

lerini ihmal etmiyor ve ilmî mübahaselere iştirâk ediyor. Bu devre 
hayatının 16 cı yılıdır.

Mantık ve felsef tetkiklerini de bırakmamıştır. Çalışmalara ne ge
ce ve ne de gündüz ara vermedim; diyen İbni Sina, bu çalışmaların 
derecesini bu bir buçuk sene esnasında tam olarak hiçbir geçe w- 
yumadım, gündüzleri yegâne meşgalem de ilim idi, diye anlatmak
tadır.

Bu suretle İbni Sinanın öğrenmediği ilim kalmıyor, hepsini elde 
ediyor. Bunları o kadar esaslı ve etraflı öğreniyor ki, hayatının son 
senelerinde biîe eski bildiklerimden başka yeni birşey 'öğrenmedim, 
demiştir.* Bu sözler, daha başlangıçta iken her meseleyi anladığını 
bildiriyor îbni Sina artık tabiiyat, riyaziyat ve mantıki çok esaslı 
öğrenmiştir, llâhiyattan, mabadüttabia kısmını okuyorsa da bir türlü 
istediği mânayı veremiyor. Bu kısmı 40 defa tekrar ettiği halde bir 
çok düğümleri çözemediğine müteessiftir. Bir gün, sahaflarda ken
disine ba bahsa ait bir eser gösteriyorlar. Dellâl ucuz olduğunu
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şöyliyerek satın alıyor. Bu kitap meşhtr türk hekim ve filoscfu 
Farâbi’nin , mabadüttabiyeden maksadın ne olduğunu bildiren ese
ridir. tbnİ Sjna kitaptan çok memnun kalarak ezberler gibi okuyer 
ve bütün ukdeleri çözüyor. Anlamadığı bir nokta kalmıyor, ve çok 
sevinerfek yoksullara yardım ediyor.

Buhara hükümdarı Nuh bin Mansıır’u genç İbni Sinanın ilmi 
kudretini takdir eden hekimlerin daveti üzerine, ted«vi ediyor. Bu
na mükâfat olarak sarayın kütüphanesindeki en mühim eserleri o- 
kuyor, ve okuduğu eserleri çok methediyor.

18 yaşına giren İbni Sina tamsmile âlim olmuştur' Bilmediği ve 
hailetmedrği nokta kalmamıştır, ilk yazdığı eserler hikmet ve ahlâka 
dairdir,

Babası ölünce, Buharaya dönmek mecburiyetinde kalıyor; memur 
oluyor. Harzem’in merkezi Güjkanç’a geliyor. Orada emir ve, vezir 
himayesine masshar ökîyor, İbni Sina, bu devirde fakîh kıyafetinde- 
dir. Kendisine aylık bağlıyarak alıkoymak istiyorlarsa da^durmstyor, 
civar ve uzak şehirlerde ;dolauyor.

İbni Sina güzel şiirler söylemiştir. Arapça, kısa ve uzun güzel 
manzumeleri vardır. Arapça divanı oldtğu rivayet olunur. Farsça 
güzel şiirleri içinde çok gazelleri az değildir.

Arapça yazdığı şiirlerden bilisin inde, ilk defa Dehista’da tesa 
duf ettiği talebesinden Ebu Ubeyd’e yazdığı bir kasidede :

Büyüyünce, hiçbir şehir beni içine alamaz oldu.
Kıymetim yükselip arıtınca, ortaya beni alabilecek bir müşteri 

çıkmaz oldu, diye seyahatlerinin maksadını ve kendisini tatmin ede
cek bir yer bulamadığını anlatmak istemiştir. Bu büyük zekâ kabına 
sığamıyor ve bir yerde duramıyor Artık 33 yaşında çalışkan ve ide
al sahibi bir gençtir.

İbni Sinanın bu devreden sonraki hayatı İlmî eserler telif dev
residir. İbni Sina okadar velüd eserler yazmıştır ki, bahsetmediği 
hiç bir nokta kalmamıştır. Ebu Ubeyd, bütün bu safhalara şahittir 
ve kendi kalemile bunları pek güzel yazmıştır. Cürcan’dan Rey’e 
gittiği zaman Mecdüddevle’nin malihulyasını tedavi etmiş, bu arada, 
teliflerine devam etmiştir. 36 yaşma kadar burada almıştır.

Bazı zaruretler icabı, Kazvin ve Hemedan’a gitmiş, orada Şem- 
süddevle ile tanışmış, onu bulunçtan kurtararak veziri olmuş; fakat 
bu vezirlik kendisine uğurlu gelmemişv bir kargaşalık esnasında ha
pis etmişler, hattâ öldürmek istemişler. Hapisten sonra, bir yerde
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.40 gün gizlenmiş. Hükümdarla ..duçar,; O.lduğu kulunç tedayi,si için, 
tekrar özürler beyan edilerek davet edilmiş, tekrar veziri olmuştûir. 
Bu arada teliflerine yine devam ediyor. Şarap, ve. musikiyi çok sevi
yor Çok zaman evinde talebeye, der; şveriyor vè geceleri hususî zevk
lerini de ihmal etmiyor. Şemsüddeyle kulunçtan ölünce, yerine, ge
çen oğlupun vezirliğini kabul etmiyerek şifanın.en nıÜhim bahisleri
ni .bitiriyor. Hemedan civarında tekrar hapsediliyor, hapse girérken 
söylediği b ir  kasidede :

Gördüğüm gibi buraya girişim şeksizdir, girmiş çlduğuma şek 
yoktur.v’Şekkim bütünü buradan çıkmada, çıkabilmektedir, 
demiştir, Bu dört ,ayhk hapis, devresinde ,en mühim teliflerini ikmal 
etmiştir. Hapisten çıkınca Hemedan’da kalmak istemiyerek kardeşi 
ve iki kölesile ve Ebu Ubeyd ile İsfahan’ a gider. Bu zekâ ateşpare- 
si. okadar faal ki, bulunduğu yerde duramıyor. Âlâüddevle kendisini 
hürmetle karşılıyor,.: Burada en mühim eserlerini yazarak, $ifa*nın 
bütün bahislerini tamamile bitiriyor.,

Talebesinin ifadesine göre, İbni Sina mutaleayı sever., Fakat.eii- 
ue aldığı kitaplardan hiç birisini başından sonuna kadaç tamamile 
.okumaz, her kitabın en güç yerlerini ye en pıühim meselelerini tet
kik eder ve bu suretle eserin müellifimi ve mahiyetini anlamakta 
gecikmezmiş.

Bir gün Alâüddevle’nin meclisinde bir arap âlimi dil meselesine 
dair İbni Sina ile münakaşa ederek, îbpi. Sinanın arap diline dair 
malûmatının kâfi olmadığını söylemesi üzerine, İbni Sina cevâp ver- 
miyerek üç yıl arap dilile uğraşır, ve, arap lisanında haddi kusya- 
ya  varır., Arapça yazdığı bir eseri tanıyamazlar ve bunun üzeriae 
kendisinden özür dilerler ki; bu dahi kendisini arap zannedenlere 
bir cevapttr. Sonra Lisanülarap diye emsalsiz bir lügat yazmağa 
başlamış, fakat müsveddelerini tebyize muvatfak olmadan ölünce, 
bunları kimse tertip edememiştir.

İbni Sinanın, haştalıkları tedavide elde ettiği birçok muvaffaki
yetler vardır. Bunları muhtelif kâğıtlar üzerine ve Kanun’a ilâve için 
yazmışsa da, maalesef bu notlan kaybolmuştur. İbni Sinanın sürat 
ve büyük bir kudretle çok yazı yazmasına her zamen hayret edil
miştir; temas etmediği hit bir .ilmi nokta kalmamış gibidir. Yalnız 
Kanun’unda bile ihtiva etmediği hiçbir nokta, hatır ve hayale gel
meyen hiçbir cihet hariçte bırakılmamış, ve bundan dolayı onun 
Kanun’u avrupada asırlarca esasüttalim olmuştur.
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rbni Sina hayatında kuvası ziyade olduğundan bünlara güvene- 
rek bir takım ihtiyatsızlıklar "yaparmış. 422 (1030) de şiddetli bir 
kulunç geçirmiş. Biraz iyi olunca, bu sefer ihtiyatı elden bırakma
mış, fakat hastalığı ‘ arada nüksetmiştir,

'428 (1037) haziranında Alâüddevle ile Hemedan^a dönerken-yoldğ 
hastalanmış, Hemedan’a kadar güç gelebilmiş vücudunda hastalığa 
karşı 'koyacak bir reksiyon kalmadığını görüncfe tedaviyi, bırakmış 
ve aynı sene ramazanının ilk cuması olan 21 haziran 1037 de öl
müştür. Hèmeda’nm kıble (cenup) tarafmda kale altına gömülmüş
tür, öldüğü zaman 58 yaşında idi.

İbni Sina her fani gibi ölmüştür, fakat fikir ve tıb âleminde hâlâ 
en'çök yaşayan ve ehemmiyetini hiç kaybetmiyen büyük fikir adam- 
lârındandır. Taze vê değerli fikirleri Te bu gününde adamıdır, ibni 
Sinanın yazdığı en mühim éserler Kanun ve Şifa adındakileridir. 
Kanun, eski tababetin en mühim bir kaynağı idi ve hâlâ yeni tâ* 
babetin de tarih kısmı için en mühim müracaat yeridir. Bu mühim 
eser, şarkta pek geç olarak v Tokatlı hekim Mustafa efendi tara
fından 1180 ('766) de tercüme edilmiştir. Topkapı, Murat; Molla vé 
Rağıp Paşa kütüphànëlerinde nüshaları vardır. Şifası felsefe ve Man
tık için eh mühim klasik eserlerden sayıiır. Bunun Necat isminde, 
tarafından hazırlanan hulâsası, felsefe âlrmidde elde mütedâvil e- 
serlerdetıdir.

Yazdığı tıbbî makaleler içirtde büyük Urcuze, Kalb ilâçları ve 
ilâçları ve buna benzer risaleler, makaleler, mektuplar ve diğer i l '  
mi mubahase ve münazaralara dâir yazılar, mübalegasiz iki yüze ya*- 
kındır.' İstanbul kütüphanelerinde eserleri bibliografıle meşgul zeva
ta tattırılmış ve bay Osman Ei-gin bunlar İlmî bir sıraya koymuş
tur; ve basılmıştır.

İstanbul kütüphaneleri İlmî eserleri noktasından pek kıymetlidir, 
hatYâ dünyada yegane sayılabilir. İbni Sinanın eserleri bunu bize 
gösteriyor. İşte bunların bugünkü tababet âlenrni ve onun tarihini 
alâkadar edecek olanları Tıb Tarihi Enstitüsü tarafından tercüme 
ettirilerek neşrolunacaktır, İbni Sina o kadar büyük ve velûd 
büyüğümüzdür ki, yalnız Islâhı âleminin değil, bütüiı dünyanın baş 
tabidir. Onun bu k a d a r ç o k  çalışmasına ve bu kadar çok eser 
vücude getirmesine hayret edilir. Nev’i şahsına münhasır plan bu 
türk evlâdının İlmî hayatı, .bugünkü. gençliğe misal olacak. . ör
nekler ve meriyetlerle doludur.» ; .Ü3i>i Sinanm .eserlerini bugün bü
yük bir iştiyakla takip etmek istiÿofuz. Bu eserleri-ibda eden kafa
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yı v e  zekânın o vücuttaki inkişafını düşündükçe, karşısında hür
metle eğilmemek kabil değildir.

İbni Sina, zamanında ve gerek sonraları, her büyük adama ya
pıldığı gibi, bazı tenkitlere maruz kalmıştır. Hattâ bir şiirinde, 
ketlisini tekfir ettiklerini, eğer kendisinde kâfir sayılırsa dünyada hiç 
bir müslüman bulunmayacağını söyler, tbni Sinayı zemmedenler 
sonraları çok hücumlara uğramışlardır. İbni Sinayı zemmetmemek 
isteyenler onu medhetmekten başka bir şey yapamamışlardır. Niza- 
mii Aruzî, çehar makalesinde İbn Sinayi, çok haklı olarak müda
faa eder [ î] .

İbni Sinanın Kanun’u, eserlerinini en mühim ve bilinci müracaat 
yerlerindendir, demiştik, çünkü bunu çok geniş bir mevzuda, etraflı 
ve oldukça veciz bir surette yazmış ve İlmin bütün şubelerine temas 
etmiştir. Yalnız şarkta değil garpta da tababetin inkişafında büyük 
rol oynamıştır|[2]. Bir defa bu eseri tetkik etmek» onun ne yorulmaz 
bir enerjiye sahip olduğunu gösterir. Bilfarz menenjite ait verdiği 
misal çok şayanı dikkattir [3j. (Sersam bir iltihaptır, ve dimağ zar
larının tümörüdür. Bu hastalık başağrısı, teheyyüç ile müterafik bir 
uyku, sebepsiz bir hubutu kuva ile başlar. Hastalık menenjjerde 
temerküz edince ilk ârâz meydana çıkar. Evvelâ ajitasyon vardır. 
Ense ve başta şiddetli sancılar olur. Bazan selisülbevil munzam olur. 
Hastalığın ilerlediği devrede şifa ümitleri beslemek boştur. Hsraret 
ve aklî inhitat son dereceye varır. Hasta sessizdir ve etrafında ne 
söylendiğinin farkında olmaz. Teneffüs seri ve gayrı muntazamdır. 
Lâkin bo esnada sadır hareketleri büyük ve amîktir. Umumî ve mev
ziî ihtilâç munzam olur. Uyku, teheyyüç ve tahayyülât ile mütegay- 
yirdir. Zavallı son derecede teheyyüç içindedir. Bağırır ve aydınlığa 
tahammül edemez. Son zamanında lisanı düçan felç olur. Hissizlik 
umumileşir. Hastaya sivri bir şeyle dokunulsa ve hattâ bir yeri s ı
kıtsa bir şey duymaz. Nihayette bütün etraf soğur ve hasta aslek- 
siden ölür. )

Bugün menenjitin bu tarifine ilâve olunacak bir söz yoktur. İbni 
Sinanın bazı fikir ve müşahedelerimin nekad'ar klâsik kaldığına bu 
ufak, fakat bariz bir misaldir. İbni Sinanın teşhisleri ve şafcjsî müşa
hedeleri çok dikkatlidir. Hastalıklar arasındaki tefriki teşhis Ken&n’

[I] ( Çekar makaleden tıp ilmi ve meşhur hekimlerin mahareti , Üniversite 
neşr iyat ından  82* 1936 Dr. À. Sühey l Ün Yer ).

)z] Ci G. Üatnston, Historié de la medecitje, Paris 1931 p. 282 - 2d-2
[3j Dr. A. Süheyl Ün ver - S ina . Tedavi 5e m  vatı Nr. 4. 10f l .
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tâkip olundukça hayrete- düşmemek, ve 9 asır önceki vesaitle 
varılan bu neticelere şaşmamak kabil değildir.

Asabî hastalıklara ait mutaleaları, hâlâ kıymetini muhafaza et
mektedir. Felçleri pek güzel tarif etmiştir. Felci veçhî hakkındaki 
mütalealannın ehemmiyetini anlamak için Kanun’un türkçeye tercü
mesini okumalıdır. O zaman görülecektir ki, İbni Sina bu mühim 
fikirleri v*e buluşlarile bugün bile ehemmiyetini kaybetmemiş şahsi
yetlerden biridir. Teneffüs cihazı hastalıklarını, hummaları pek mü
kemmel tarif etmiştir.

H«zım cihazı rahatsızlıklarında, hiç bir tedavile teskin ediiemi- 
yen mide ağrılarında haklı olarak karha düşünmeli, der. Bilhassa ağ 
rının yerine ve yemeklerle alâkasının ehemmiyetine işaret ediyor. 
Aynî zamanda yanma hissinin, kuvvetle bir susuzluğun ve gayri mun
tazam' ufak tefek hareret yükşdjrneİeriniöt de farkında oluyor. Bütün 
bunlar .klinikteki kuvvetli ^êruÿiëHhliivl^.^lelilidir. Hastalıklarda bün
ye faaliyetine verdiği ehemmiyet, dikkâtle mutaleaya değer; uzuvla
rın vazifelerini çok güzel izah etmiştir. Karaciğer hastalıkları bahsi, 
başlı başına ve çok iyi mutalea edilmiş bir mevzudur.

Dimağ neziflerine ail mütalealanndaki isabet çok kuvvetlidir. Oa- 
Jinos’un aksine olarak, apoplexie’yi atfeder ; dimağın içinde husule 
gelen bir insidattan mütevellit hareket ve hassasiyet mâduooiyetidir, 
der ve bunu izah eder. PJetordan iltihab, dimağda; bilhassa feuteyn- 
lerde tekarrür eder. Fakat bu insidat sehayada olabilir ye menenjit 
arazları verir ; hastaların yüzü kırmızı ve gözleri kanlıdır. Bu şekil 
apopleksiye aittir, demektedir.

Kıvamlı bir madde deveran vasiiâ^ile dimağa giderek bu i n s i d a -  
dı yap.ai'vBunun; bugün bir kan pihtisıTolüp, deveranla dimağa sü- 
rükiendlÎğini ve dimağ şiryanını tıkıyarak apopleksiye sebep olduğu
nu biliyoruz.

Hastalık tevlit eden maddelere karşı, aksülâmel olarak dimağ 
eviyesinin tazyiki ve dimağ fakröddemi husule gelir, der.

Pletorik vakalarda vakî ve şafî kan alınmalarına taraftardır, bun- 
d-an iyi neticeler alındığını söyler, fakat hastaların bir tarafının mef
luç kaldığını zikreder.

Çiçek hastalığı hakkındaki mütaleaları pek ehemmiyetlidir. Kızıl 
ve kızamığa dair tarif etmediği bir nokta kalmamıştır. Tarifleri ve 
tedavi hakkındaki fikirleri şayanı dikkattir, tbni Sina göz bahsini, 
göz bebeğini, hadekanın tekabbuz ve tevessü hareketlerini pek iy i 
biliyor. Göz adaleleri irtikâplarının tbni Sina tarafından keşfedildiği
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bile iddia edilir. İbni Sina, gözyaşı kanalının göz yaşlarını buruna 
indirmeğe yaradığını biliyor.

Avrupada Kanun’un lâtincesinin mevcudiyeti bu eUidleri' kolaylaş-: 
tırmışİar. Bir buçuk-iki aşırdır tüıkçe tercümesine mâlik plmamîzjda 
bizim yeni etüdleri-nizi kolaylaştıracaktır. Hekim arkadaşlar muhte-r 
lif hastalıklara dair munografiler yaparlarken, İbni Sinanın Kanun’ 
unu tetkik etmeği ihmal etmemelidir. Çünkü tıbbî ıııutalcaya, İbni 
Sinanın Kanun’u tamamile kâfidir, diyebiliriz, Kanun, yalnız eski 
eserlerin iktibaslarından ve bunların yeni bir formülle yazılmasından 
ibaret değildir. O şahsî tecrübelerin muhassalasıdıı ye-fevkalâde bir 
çahşmaı kudretinin doğurduğu bir eserdir [1]. Tıbbî meselelerde yük-., 
sek bir iktidarla kanunlar vazetmiştir ve bu esere Kanun diye ad 
vermesi, değişmez bir kanun .pjacağı;. hakkındaki kanaatinden ileri 
gelmiştir. Hakikaten XVII. ci asır sonlarına kadar dünya hekimleri 
tarafından tâkip olunmuş ve bir takım,mutalealara yol açmıştır..

İbni Sinanın tıbbî mutalealarından başka, tababet ve hıfzıssıhha 
hakkında söylediği şu sözlerin de ehemmiyeti fazladır; oni-arın bir 
kısmını bir fikir vermek için buraya sıralıyorum ::

— Her ne istersen sor, korkma. Her hastalığın devasını bilen ve 
her söylediğini izaha kadir olan kimsenin karşısındasın. Tıbbın giz-L 
li sırlarını sana haber verir. Bu sırlar onun içinde mahfuz ve ma
sundur. Bana bunları, çok bilici olan tanrı öğretti ve bana, heki
min söylediklerini beHe, dedi. Bokrat, Batlamius, Sokrat vé Calirios 
tan sonra bu meydanın suhibi benim [2].

— Tababet hem bir ilim, hem de bir sanattır. Hâzik bir tabib 
hem âlim ve hem de mümaris âlim olmalıdır. Bu ikisi olmayınca her 
daim müşkülâta tesadüf edilir, tıp sanatı bir tetabbubdan ibaret ka
lır. Gerek tababet olsun ve gerek fen ilmi şubelerinden herhangi 
biri olsun; amelî ilim, nazarî, tecrübi olarak müştereken terakki et
meli; umumî malûmatı nisbetindé fikrî mutaleafar sahibi'olmalı Bir 
hastalığın mahiyeti hakkında arîz ve amik düşünmeli. Ondan sonra 
tedavisine bakmalı ki seriıerebahş olsun [3].

— Bir ruh kadar hiç bir şey tas’it edilemez. Ateşin kuvvetile taş

[l| Oastiglıoni - Histoire de la medciüe Paris 1931. p. 2S2 - 231.
,, [2J Şerafedd in  Y a ltk aya . İbni Sinanın  tıb tan  kü çü k  Ürcuze’s^ •-tercümesi:. 

T iirk :tıb ta r ih i ar k iv i, say ı 3, ,senç 1P35. , , . . . . . . . .
,[3] "Osman. N u r i , - Meşahiri etibbayı ie lâmlye ve,Asarı â l imane zr't^aleti. £<ı- 

vè i i  ftinuft, numara &31. sene 1823.
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kendi Tcendihè kalkmaz 'Hâlbuki ervah kendi kendilerine kalkarlar; 
yani tesa’ut ederler, erirler ve diğer maddelerin parçafianmasına se- 
beb’ olurlar. Dört unsuru yakarlar, soğuturlar, kurnturlar Ve ısla
tırlar [1].

— ( Madenlerde ) hakikî istihalenin kabil olması şüphelidir. Kur
şuna, insanları aldatacak kadar gümüş evsafı verildise de, yine hu
susî farkı çıkarılamamıştır.' Çünkü sanat, tabiatten daha zayıftır [2].

— Tıp bir ilimdir ki min cihetüssıhha velmaraz, ahvali bedeni 
insan onunla malûm olup, sahih olanların sıhhati zailesi istirdat 
olunur- [3].

— Has ( bir ■) uzva me’kûl ve meşrup ile tesmin (şişmanlatmak ) 
için ilâç mümkün olmaz. Zira rnekûl ve meşrubun menfaati, cemli 
azaya şamile olur.

— Taûn, vakti vebada kesirülvuku olur ve bilâdı vebaiyede dahi 
kesir olur [4].

' — Seretan.... anda seretan denmekle maruf olan hayvanın ercü- 
fü gibi raöüller olur ki, ol veremin havalesinde uruku mürsiledir. Se
retan ekseri halde uzvu mütehalhile aıiz olur ki, ana binaen nisa 
taifesinde kesirülvuku olur. Seretan iptida zuhûr eyledikte anın, em
ri müşkül olup, farkolunmaz ve sonra alâmetleri zahir olur [5].

. Çok kere bâtında seretan olup hafi pliır kî, ol sèretan tahrik 
olunmaya. Zira tahrik olunursa' helake nıüeddi olur ve eğer mualece 
olunmâyıp terkolünûrsa müddeti âfet tavile olur [6].

— Seretanı sagir dahi kabili kat ’olur ve eğer ol seretan iptida 
zuhûrunda ve sagir ikén bir nesne ile iptal olunursa kat’ı şedid ile 
kat ’ ve istisal olunup, cemia anı sakyedip, ercül mesabesinde olan 
uruktan bir nesne terkolunmamak üzere ihraç ve istisal olunduktan 
sonra andan demi kesir isa.le etmekle iptal olunur [7].

; ^  Cüzam illeti saridir. Taaddi eder ve hem-iı s ile dahi'. . intikal 
eder, ve bazı-kere dahi mizacı nufte hascbile ol nutfede hasıl olan 
veled meczum olur., kaçan harareti hava, redaeti gıda ile müçtemi 
olsa, meselâ eyyamı kayızda,. semek ye lâhmı kadit ve lühumu g a 
libe ve; lâhını hamir ve ades misiljû et’ıme tenavül olunsa..,anda cü

[1] Beıthelot. La chimie İİes anCieVıs Ï8E9," Paris. 284.
[2] Berthelot' La chimie des anciens ,1889 Paris , yage 260.
[3] Kanun tercenıesi - Tokatlı Mustafa bin Ahmet bin Hüseyin. Makâdâeme-- 

sinde. El yazma nüshası. Ragıp Paça kütüphanesinde. [4] Cild 2D. [B] Çilt fÖ̂  
varak 134. [6 ] Oilt 19, varak 149. [7] Varak ltO.
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zam vaki olmak layık ve haridir. Bu sebepler ile İskeederiyede cü
zam kesirülvuku olur [1].

— Müstahkem ve kavi olan cüzama ilâç olunmaz. Anın iLâcmdan 
etibba meyusturlar [2].

— Her hekimin şâm, gerisinde olan şeyi kendisine 'doğru çek
mektir..! öndeki sular akınca gerideki suları çekerler, rüzgârla da 
böyledir. İşte bundan dolayıdır ki ferah ferahı hazırlar.

— Zâfî kalb ile zıykı sadr birbirine benzerse de,saralarında fark 
var.

— Mikdarı çok, safi, kıvamı mutedil kan, ruhu ferah için ıflüsait 
kılar, çünkü bundan tevellüt eden ruh parlak, temiz, kıvamı ve mi
zacı mviıedil olur. Safi, harareti fazla kan, ruhu gazap için müsait 
kılar, çünkü bundan tevellüt eden,ıuhun iştiali çok hareketi de se  ̂
r î olur.

İnce sulu, soğuk, safi kan, ruhu zafı kalb ve korku için müsait 
kılar, çünkü bundan mütevellit ruhun hareketi harice doğru sakîl 
olur. Hem de burudet ve rutubetinden dolayı iştiali az olur da 
feraha? gazaba istidadı az olur. Bir de rikkatinden dolayı talihlili 
kolay büredetinden dolayı tevlidi az olur. Kati bulanık, harareti 
fazla kan ruhu; gam ve dağılmaz, geçmez, gazab için müsait kılar 
Gam, ruhun bulanık olmasından; gazab, ruhun harareti sebebile 
s ü r a t l e  iştialinden tevellüt eder. Safravî, ince kanda ruhun hejreca- 
nı, inhilâli pek çabuk olur, çüpkü bundan tevellüt eden ruh çok ha
raretli olur. Bununla beraber kesif de olamaz-

— Hoş koku ruhu daha çabuk besler. Tatlı ise bedeni daha zi
yade gıdalandınr.

— Deva eger da ha  Jatlı, ve daha güzel kokulu ise daha faydalı 
olur, çünkü karaciğerdeki, vesair âzadaki kuvvei cazibe onları da
ha ziyade kabul eder, ve bunlar gıda takımından ise ruh bunlar 
tie gtdalanır. Eğer bunlar deva makalesinden ise ruh bunlardan 
daha çabuk mâl tef it olur.

— Ruhu tabiîye, güzel kokulu şeyleri sever, özler, onlara mey
leder, Onlarla kuvvet alır. Onlardan gıda alır. Kuvayi tabiiye ise 
şüphesizdi ki ruhu tabiînin kuvvetîerile kuvvetlenir.

[1] Kamtu terlemesi Toh«U Mustâfa Elendi hattiyie nttsiası. Ragıp Daşa 
cild IS varak 153.

[2j sil d 19-, varak 154.
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Bokrat hekim ne gazel demiştir : İlâç hem temizler, hem fenalık 
yapar, [1]

Madenî olsun, nebatî olsun, hayvanı olsun; tekmil, tabiî cisimler, 
besit, birbirine zıt ilk cisimlerden terekküp etmiştir. Şu kadar^ki 
ba jJk ve birbirine zrt cisimler v ya tamamile basit olur, yahut mü
rekkep olmakla beraber basit hükmünde olur. {2]

— Kan alınacak damar zâhir olmadığı zaman, birkaç bereler bağ 
lanrr ve çözülür. Şayet yine zâhir olmazsa, o damar' terkohınur ve 
onun civarında, onun yerine kaim olan diğer bir damar fasdolumır. 
Bağı çok sıkı bağlamak zayıf olan kimselerde çok kere damarı giz- 
tetir ve kanı imsak eder

— (Fa-sdolunan yerlerde) yaranın ağzına konan besleri - kış- olsun 
y a«  olsun - gülsuyu veya kaynamış su ile ıslatmak damarı ve taze 
yarayı süratle bitiştirmek ve kapatmakta ve bunların şişmesine ma
nî otaâfcia pek güzel yardım eder. [3].

------o------

İbni Sinanın hıfzıssıhhaya dair bazı sözleri
— Her hastalığı yapan bir kurttur, Yazık ki onu görecek e'li- 

misde âlet yokfur [4].
Temizlik, fau gibi, kurttan ileri gelen hastalıkların öbürü aUıf .̂]

— Günde bir defa kuvv€tli yemek ye. Yemek hazmolıuazdan evvtl 
y-eı&efe yemekten sakm.

— Meniyi vücudunda iyi hıfzet. Zira o hayat suyudur.
— Hazmolmadan evvei üzerine yemek yemekten sakın.
— Ol yemek ki çiğnemesi dişi yorar, öyle bir yemeğ-i as-Ia arzu 

etjsae, çünkü yemeklerin en fenasıdır.
— Lüzumu kavi hissetmedikçe cüzî birşey için ilâç ve d-eva is- 

ti.sn-al e-troe:
— Kazayı hacet hengâmında imsâk etme. Velevki fevkalâde bir 

işin olsa bile.
— Vücuda kuvvet veren esbabın en birincisi olan kanı teksir etfS]

(ı-f'Edvîyeî kalb iye  BîukıdderaeU M uallim  K ilisli llifa t tercümesi.
(2| i tw i  S inanın  Hindiba r is a le s in in  KUisii Rtfat ta raf ından  vapılan t a ç i l -  

tnf»iöd«'nv
İbni Sinanın kan a lın a c a k  damarlar risalesi.

f4] Baytar Osman Rahmi — Tababeti İslâmiyeden bu- r e b z f , 1324.
[3] Yadigârı İbn i g e ı i i ’ le k a y ı t l ı .  Kami d i evvel k î ta .p ianes i . Kr. 1010.
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' Bütün hastalıkların ash yenilen ve içilen: şeylerdir. Bunlardan 
neşet eden hastalıkların teşhisine ve hastalıkların nevilerini tayinde 
ilk'elde edilecek delil,■ bu yenilen- ve içilen şeylerin kendileridir. Has
talığın teşhis yé tedavisinde ikinci delil' hastanın yaşıdır, Ü.çüncüsü: 
dahi hastanın yaşamakta olduğu iklim ve şehirdir. v

— (İlkbaharda);;-..1 kan yapacak lâtif gıdalarla sabah kahvaltısı 
ÿap, bu günlerdé açlığa karşı koymak muzurdur. Bu mevsimde çok 
tatlı yemekten kendini pek ziyade koıu. Çünkü t atimin kanın üze
rim" fena neticeler veren iesirleri vardır.

- ■ (Ya-zın) yiyeeeklert bürüdête mail- olan nesnelerden intihap- ey
le. Çok hamama gitme. Yalnız vücudunu soğnk su ile  tebrit et. 
Tahammülünün fevkinde uykusuz kalmaktan çekin. Sakın . uykusuz 
kalmak hususundaki kuvvetini' tecrübeye kalkışma: Çok -çalışacak 
yOTgünluğâ- uğrama ve herhangi-bir işten dolayı darılma, vie öfkelenme

— (Son baharda) tuzln ve kuru nesneleri ve durmuş şeyleri ağ
zına koyma. Bunlar insana her cins illetlerin ârız olmasına sebep 
olur. Cinsi münasebeti azalt, hamama da az gir. Bu mevsimde se
miz et ve balık yemekten sana hiç ziyan gelmez- Karpuz ve üzüm ye.

(Kışın) çok otur, h ar ek et; .eyle ■ ve ılık -su kullan: Kaba döşek
te; ol v.e- üzerine- prtü ye yorganı uzunca ör t. ki soğuk ve hava al
mayasın.
; • , Çinsi münşgebette; ileri gimeyesin-., Bu huşta ileri gitmemek 
sıhhat binasının temelidir,,

— Yemek ile tamamile karnını doyurma, .en-önce yerçıekten elini 
çek. İştah ile. yenileş, az yemek, iştahsız yenilen çok yemekken seni 
müstağni kılar,.

Em’anı.-üç kısma taksim et. Bu üç kışımdan biri -yiyecek ve 
biri içecek için, üçüncü kısım da, hava payı olsun. Karnını eğer 
bu sureile hareket ederek, tamamile viyecek ve içecek, ile doldur
mazsan, hastalıklardan salim kalırsın. [1],

İbni Sınanın tababet ve hıfzıssıhha hakkında sözleri bunlardan 
ibaret değildir. Onun bütün eserleri tababet ve hıfzıssıhha hakkında 
esaslı söylerle doludur. Bu sözler, buraya seçilen misallerle de gö
rüleceği üzere, bugün için ehemmiyetlerini kaybetmemişlerdir. Bu 
da İbni SİDamı.zın en- iyi. .görüşlü ve dikkatli ,bir müşahit .-olduğunu 
gösterir.' Çünkiî misallerini hep tabiattan almıştır. Tabiî hadiselerin 
muayyen şekillerinde istikrar olmadığının pek iyi farkında olan kö-

[11.İbni S.inàhiïi kiiç'ük tfröıazesi, şerefedesin Yaltkaÿa. Türk tıb t a r i ï i  "âıkivi; 
Nr. H 1935. ‘ ’
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ca hekim, müsbet bir sahaya ğirmesi için çalıştığı tababet ve hıf
z ıs ıhhada hiç olmazsa müsbet sözler ve hükümler beyan etmekten 
büyük bir-haz duymuştur:'Esasen njühim fcfif telifi olan -Kanan da 
sırî bu maksatla tertip edilmiştir. Kanun baştan, sona kadar veci
zeler, güzel sözler ve insanı çok derin düşündürecek noktai nazar
larla doludur. 900 sene evvel İbni Sinanın ortaya koyduğu bu mu- 
taleaların bugün bile, ehemmiyetini, kaybetmemiş olması, insaniyetin 
evolution; yaşına nişbetle, bu kadar bir zamanın bir gün kadar ara
sı  ̂olmadığını g\öst,erir.; O asırda da yasıtalann yév.' ilmin ierajcki 
haddine göre düşünülüyormuş. Bugüp de bugünkü yaşıtalar^ vè 
ilmin terakkisine göre: düşünebiliyckruz. Yarın daha^ farklı düşüne
ceğiz.. İbni Şinanın büyük bir hakikat olan bu söylerinden daha çök 
misal seçilebilir. Bu onların on binde birini bile teşkiL etniez, fakat 
İbni Sinanın fikirlerindeki olgunluk, ve isabeti şu kısa mişaller bile 
göstermeğe kâfidir. İşte bu yoldan yürüyerek bu büyük Vâdamin. tıfe 
felsefe ahlâk ve diğer İlmî meselelerde irad ettiği mühim cümleler 
toplşmmah ve bu.güzel monografi mevzularından eserler vücudje 
getirilmelidir..

o



Şark Foffcorun'da İbni Sina hakkında yaşayan 
ve kaybolan efsaneler fi]

Dr. A. Sfftteyl Üm-er

İbni Sina’nm Tıbbı Şark ve Garb hekimlerimiz için büyük bir 
ehemmiyeti foaîz oîduğo gibi Felsefesi de Şark ve Garb Filozof ve 
hekimlerini çok meşgul etmiştir. Halk ta İbni Sina’yı birçok kefa- 
mellede maüasıF mafevkalbeşer yaratılışta kabul ettiklerinden onun 
hayatından edindikleri intibalarla kâh hakiki ve kâh mfıbalâğ-ak 
olan cihetlerini dillerine destan etmişler ve kendilerine kerametli, 
mahir, füsunkâr ve yaşayışından ibretler alınacak büyük bir şahsi
yet yaratmışlardır- Şark’da İbni Sina’nın hikâyeleri gene Şark ve 
Islâm ve Türk âleminin Eşkülabj olan Lökma'nın menkibelerne ka
kıştırılmış ve bu'mjeriakij)' her ik i târafâ mal. eÜilmiştir. 1 Ânadoluö® 
Lokman hekim efsanelerinin bazılarında İbni Sina’nın harikulâdeiife 
leri yaşar. Anadoluda Amasya-gibi bazı şehirlerde Lokman hekime 
izale olunan mezarlar olduğu gibi [2] İbni Sina’da Folklorda kâh 
Semerkantta, kâh Diyarbakır ve ekseriya da  Hemedanda medfun- 
dur [3] Hayatında maruf Şark çehirlerinde dolaştınimıştır. Şark 
memleketleri kendi ahlâk ve âdetlerine göre İbni Sinaya mübala
ğalı fıkralar ve fevkalâdelikler atfetmişlerdir Halkın da İbni Sina- 
yi bu şekilde tanımakdaki psikolojinin inceliklerini burada tedkik 
edecek değiliz, Fakat kendi âlemlerine, bilgilerinin seviyyesine ve 
hayret ve taaccüplerini arttıracak derecede güzel buluşları ibni S i
na’ya mal etmişlerdir.

ibni Sina halk arasında naklolunan bir çok kerametleri il-e de 
şöhret bulmuşdur [4] Kerametlerine müteallik sözlerin çoğunu söy
lediği-sözlerinin ve bazı mütalealannın tahakkukundan anlamışlardır. 
Halk arasında keramete müteallik olan hikâyeleri tamamen ele geç
memişin'. Ona izafe olunan her macerayı kendi kerametinden bil
mişlerdir. Bunların çoğu İbni Sina’ya izafe olunmuş ve bir kısmı da

Tıp dünyas ı N, 3.12 - İS87
[2) Dr. A. Sühey l Or.ver ve İsa Mazım - Amasya ve c ivar ında Lokman hekim, 

e fsane ler i  ve i m i  tıbbi i t ik a t la r .  Haik b i lg ia i  haberler i  sayı 3,i935 
fSJ Tabakal&l etıbbada Itlahanda bile medfun o lduğu yaz ı l ıd ır .
Uf Cevahiri Madıede ib n i  S ina iç in  (Lehu Keramettün meşhare) dejiiL- 

miçlir.



zamanla o kadar tahrif olunmuştur ki İbni Sina’ya aidiyetleri kay- 
bolmuşdur, Bazı benzer cihetler olursa bunların İbni Sina’ya aidi
yeti hatırlanabilir.

İbni'Sina’nın halk Simyayı iyi bilmesinden Simya kuvvetile çt»k 
büyük harikalar gösterdiğine inanıyor ve bunların kendisinde mev
cut yüksek kuvvetlerle elde edildiğine kail öldufutitt tetkik ettiği
miz eserler bize bildiriyor.

Folklorlarda asırlara g e r e  tahavviiller görüyoruz. Ölümünden 
itibaren dokuz asır geçmesi bu efsaneleri halkın dilinden kısmen 
uzaklaştırmışdır. Lâkin bunların eski numunelerini bazı eski eser
lerde buluyoru?. Artık halk arasında feu misallerin pek azı yaşa- 
makdadır.

İbni Sina’ya dair Folklor bilgilerini şu müteferrik eserlerde bu
luyoruz :

1 — Gencinei Hikmet
2 — Kısasülülçma
3 — Muhayyelâtı Aziz efendi
4 — Sair teliflerdeki notlar ve fıkralar [1]
Bu eserler kütüphanelerde kolay bulunur.
Seçerek buraya aldığımız fıkralar ve maceraların hayali bir ef

sane olduğu görülür. Lâkin bu tahayyülâtm mutlaka İbni S in ’ya  
izafe edilmesinin bir kıymeti vardır vè onun halk arasında da bü
yük bîr Veli ve Lokman hekim gibi büyük ve Sihirli bir adam o- 
larak tanıdığını bildirir. Şüphesiz ki eskiden çocukluklarında bu 
Efsaneleri işitip İbni Sina£yı zihinlerinde fevkalâde büyütenler bü- 
yüdülerinde ibni Sinanın İlmî tarafını yakından görmekle bu intiba
ın daha büyüdüğünü hisseder.

Sonra folklor tamamen manasız şekilde uydurulmuş değildir. 
Bunların da bir esası ve hakikî olduğu tetkik ile meydana çıkar. 
Nitekim maceraların bir kısmında hayatından alman esas macera
ların çok mahirane ve mübalağalı bir surette yeniden tahrif edildi
ğini görüyoruz. Zira İbni Sina hayatı maceralarla doludur.

Kısasülemadaki İbni Sina menakıbı ayrıca Ord. Prof Şerefeddin
[1] Câara d a  Vaux - Avicenne. Parie. Ï900 (İbni Sina Ş rrk l ı ia r ın  göziiDiie ef

sanevi bir mandara a lm ışd ır .  Bu hoş olmakta berabe menşeini her halde bazı 
hsikikatten alnnşdn-. Şark  h a lk  edebiyatında bilhassa Tü>k edeb iya t ında  İbiıi 
Sina Efsanevî, iy i l iğ i  sever b ir s ih irbaz  ha linded ir .  Halkın hayalinde garip  sergü
zeştlerin ve tuhaf v a k ’a lann  kahram anı olmuşdur. Bir çok m asallar  ona affed i
lir). (Sondaki fa re le r  h ikâyes i aynen bn esrer de vardır.)



.^Yaltkaya,parafından..topl^nmifdır, .Bur rçok nadide, m isa l le r4de. j^aizi 
d ik k a k t t i . ..

Gencinei Hikmetten toplanan kısımlar budur :
Hicretin 373, yılında Buharada Şeci kariyerinde ikiz iki erkek 

çocuk, doğmuş.; Ğirihe Ebu Ali Sina, dişefiiıede Ebülharist demiş
ler; •; ' ‘ " ' ' " ' " ’ "

Ebu Ali, Sina gayet zeki ve tez ar,Iar,..etvfan  gibi, kendi de güzel.
.Ebülbaris de. aksine sâkin , duı;gun„ve çirkin ? • .
Ebu Ali Sina çocukluğunda oyunu şok sever. Bir gün, neşeli, bir 

haİde oynarken bir thtiyaı* :
... ...... — Sen .çok akıllısın ? İleride, büyük; bir âlim olacaksın, sana
oyun yaraşıı mı ? Derslerine çalış. İbni Sina :

— Her yaşın bir ,hali vardır. .Çocukluğun , yakışığ ı da oyundur. 
Hepsinin hakkı verilmelidir, der.

İbni Sina bir gün imtihan vermek için mektebe geldiğinde otur
duğu postun altına bir tabaka kâğıt döşerler. Öturdukdâ taaccüp 
eder ve mektep tavanına ve döşenmesine bakarken etrafindakiler bu 
taaccübe sebeb nedir, tüye . sorarlar.

— Bilmem ki mektep tavanımı - bir miktar aşağ ıya indi, yoksa 
zemini mi yukarıya kalktı, zira evvelkisi gibi değildir diye altında 
bir tabaka kâğıt olduğunu feraset kuvvetile anlar [2J.

; Seneler geçer.: Buharadâ ona karşı gelecek Ulema çıkamaz ©hır. 
Bunlar iki kat deş devri âlem, seyahatine karar verirler. Gezdikleri 
yerjerde âlim ve akillerle sohpetler, bir çok feyizler almışlar ye, gör
dükleri garip ve acip hallerle merak etmişlerdir. Hatta tılsımı ve 
çok methedilen ve nadide kitaplarla dolu bir mağaraya girmişlerdir[5].

Bu kitapları mağaraya dolduran âlim vasıtasiie îlmi Hikmet, fi
mi Kimya, İlmi Simya bu aleme intişar etmişdir. İşte bu .alim bu 
kadar ilimlerin acele bir çare, bir derman olmıyacağını, nihayet bir 
gün öleceğini düşünerek zayi olmasın diye bu mağaraya koymuşdor. 
Bu mağaradaki levhada : Burasının tılsımlı olduğa , vakti gelince 
kendi kendine açılacağı mütalea zamanının senede bir gün zarfında 
üç saatten ibaret bulunduğunu; okumak istiyenlerin banlardan iste

[ | Hikâyei Ebu Ali Siı ıa , Nakili Ahmed Hamdi* Emniyet kü tüphanes i ,  1341.
[1 ] Ziynettin Y a h y a :  Gencinei Hikmet. Topkapı Saray ında  Revan ocası k i 

taplarından No 147e yazma nüsha mukaddemesinden. Eu e se ı in  bulak tab’ i t (  2&t) 
Ayrıca Fatih kütüphanesinde İbrahim efendi k i tap la r ı  meyanında 6£2 numajadadır.

[ ' ]  Bu mağaradan Murat tedavi ett iğ i Nuh İbni M anzuıun kütüphanesid ir . 
Zira bu h ikâye ler  de tercemei ha li  ta h r i f 'ed i le rek  vücuda’ getir i lm işt ir .
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dikleri ancak ezberliyebilecekleri, harice kitap değil, yaprak bile 
çikarmıyacakları ve içeride dolaşmıyacakları gibi mağarada kalmı- 
yacakları ve kitaplardan bir şey yazamayacakları yazılı idi.

Bu şartlara riayet etmiyenler öleceklerdi.
ibni Sina kardeşile beraher bir sene orada gece ve gündüz k i

tap okumağa karar verdiler Hemen çıkmıyacaklardı. Bir sene son
ra tekrar mağaranın açılışında çıkacaklardı. Mağaraya bir senelik 
yiyeceklerile girdiler. Başka ?iyaretçiler de vardı Onlar üç saat 
sonra acele edip çıktılar. Bunlar içeride kaldı ve mağaranın kapısı 
seyredenlerin karşısında kapa? dı ve yok oldu İbni Sina ve karde
şinin burada kalmalarının sebebi esrarlı ilimler öğrenmekti.

Bu esrarengiz yerde karanlıklar ve aydınlık yerler gördüler. Bi
risinde bunların burada kalmalarının kendileri için falihayır olacağr 
yalnız öğrenecekleri sırları kimseye söylememelerini bir levhada 
okudular. Bir sene çok çalıştılar. Bütün garip esrarı öğrendiler. Bir 
sene sonra mağaranın kapısı açıldı. Halk içeri girdi. Bunlar da çı
karken halk bunlardan ürktü. Zira saç ve sakal ve tırnakları had
den fazla uzamıştı. Tesadüfen beldede iki cadı türemişti. Halk bun
lardan bizar olmuştu, İşte bu iki kardeşi o cadıla- zannederek y a 
kalayıp hakime götürdüler. İdamlarına lıükmolundu. Lâkin o esnada 
Ser ikisi de sihir kuvvetile kurtuldular. Ebu Ali Sina havuza daldı. 
Kardeşi de bir ağacın daitna atladı. Dal ıp olacak onu semalara çı

kard ı. Havuza dalan Ebu Ali Sina Nilden karaya çıktı, kardeşi de 
Bağdatta yere indi.

Ebülharis Bağdatta sihirli ve cazip büyük bir hamam kurdu. Bu- 
■rada sihir kuvvetile göstermediği harikalar kalmadı.

Ebu Ali Sina Nil nehrinden karaya çıkınca Kah reye geldi [1]. 
Orada liyakatli bir genç aradı buldu. Bunu kendisine muavin ola
rak yetiştirecekti. Evvelâ bu genç kendisinden şüphelenerek ona 
tabi olmadı. Lâkin Ebu Ali Sina bunu sihirle helvacı dükkânından 
sahalara attı ve Bağdada kadar vardı.

Derviş kıyafetindeki Ebu Ali Sina’yı anlayamıyarak başına gelen 
bu felâkete şaştı Ebülharis’in Meşhur hamam m görmeğe merak 
etti, gitti, gördü ve şaştı. Ebülharis bu genci sihir kuvvetile gözü
nü kapatıp açtırmakla kendisini Mısırda eski yerinde buldurdu Ebu 
Ali Sina’ya bağlandı. Sihir tarikile bu yeni şakirdinin bir çok emel
lerinin ve Emirin kızına aşkı hasebile onun yanma gelmesine bir 
çok yardımlar etti [2],

[l| lboi S in a ’ nın seyahat le r ine  işa ıe tt ir .
[2J Kâbusibni Veşmegir’ in kardeşi cocuğunun aşkı h ikâyesine  uynıakdadır.

5
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Ve daha bir çok macereler geçirmesine sebep oldu. İbni Sina 
bu aralarda bazan g i z l e n d i  ve bazan meydana çıkdı [1]. Bu defa 
Derviş kıyafetine girerek kendisini bildirmedi. Birçok maharet ve 
harikelar gösterdi. Saray Kasrında estirdiği serin rüzgâr herkesi 
hayrete düşürdü. Lâkin bir çok maceralar geçirdi ve sihir kuvveti-, 
le bunların hepsinden hâlas oldu [2].

Şakirdini sevdiği kızla evlendirmeğe muvaffak oldu, ve oradan 
Vatanı olan Buharaya döndü [3]. Orada evlendi. Ev sahibinin yeni 
taşındığı eve serin bir rüzgar cereyan ettirdi. Zira o meysimde Bu
hara ateş gibi yanardı. Saray kasrında esdirdiği serin rüzgâr her
kesi hayrete düşürdü. Lâkin Haremi bu sırrı tutamadı. Ebu Ali S i
na’nın bunu yaptığını söyleyiverdi Emirin tarizlerinden üzülen Der
viş Ebu Ali Sina Haremini cezalandırdı. Karısile bir olan acuze Ebu 
Ali Sina’yı grene bu rüzgâr meselesinden Emiri şikâyet etti. Sihir 
kuvvetile gene ele geçmedi.

Buharanın bir akşam ınnmlarını yakacak bir şüle ka.'mamışdt. 
Acuze kadının gôgsüné mum koyunca tutuşuyordu. Bundan diğer 
mumları tutuşduramadılar. Herkes [mumunu yakmak için Acuzenin 
göğsüne sokuyordu. İzdiham altında ezilerek Öldü ve cezasını bul
du. Ebu Ali Sina daha böyle korkunç veya eğlenceli bir çok hüner
ler gösterdi. Emir önce aleyhinde iken sonra lehine döndü ve çok 
tazim etti, ve Emirin has musahibi oldu [4].

Kirman emiri Ebu Ali Sina’nın şöhretini işitti. Kir mektupla ohu 
Buhara Emirin den istedi . O dâ gitti. Harikalar gösterdi. Çok ha
sis bir adama hakaretine karşı asâsını katır yapıb yüz altına ona 
satarak ona ağır bir mukabelede bulundı. Bu katın bir çeşmenin 
oluğundan içeri kaçar gördü, çıldırdı, Timarlıaneye koydular.

Şehirde çok sihirli hadiseler gösterdi. Arada Ebu Ali Sina ihti- 
fa ediyordu. Bazan hüviyetini saklıyarak kıyafetini değiştirdi. Ma
haretleri karşısında onun kudreti İlmiyesini alkışlarlardı. O tevazu- 
dan görülen bir şey yokdur, hepsi birer hayal, geçici ve gölgeden 
ibaret birer haya! diyerek hakikati itiraf eyledi. Ebu Ali Sina ga-

[ l j  İbni Sina Tercemei ha l indek i safhalara işarett ir . Bir çok c ihetlerde h ak i
k î  6ergü.zeştleri,esas tutnlımışdnr. Lâkin fark o lunm ıyacak derecede tahr if  ed il
m iştir .

[2 i Tercemei ha linde mezkûr oian maceralara işaret.
[31 Kâbas Veşmegir’ in yeğeninin  izdivacı keyf iye t inden  sonra orada duîKiı- 

ya rak  müfarakate i j a r e l t i r .
[4} Tercemi ha line  benzeyen, taraflardandır- Valbası) t u  h ikâye ler  esas ter- 

cemei hafinden tahrif o lunarak  vücııd bulmuştur.
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rip hünerler gösterdikten sonra Kirmandan Hemedana geldi. Bura
da fevkalâdelikler gösteren Şeyh Abdullahı Hemedanî ile tanışdı, 
onun hizmetine girdi. Bunun yanında ibadet ve taata koyuldu [1]. 
hakkında Güftugular kesildi. Dillerde yalnız hatırası dolaşırdı. Yaz
dığı eserlerden başka izi kalmadı

Yaptırdığı Hamamın içinde kendi boyuna ve uzvuna göre bir 
kalıp yaptırdı. Ben ölünce öldüğümü duyurmayın ve cesedimi şöy
le yapın diye söyliyerek, eceli gelince öldü, ölümünü sakladılar. 
Cesedini bir dibekde dövüp hamur yaptılar. Bu hamuru kazana ko
yup pişirdiler biraz da su katarak Paluze rengine sokduîar. Vaktile 
hazırlanan yedi şişe garip edhandan birisine dökdüler.

Galiz bir hal aldı. Bunu mermer kahba döktüler. Tekrar diğer 
bir şişeyi kırarak muhteviyatım dökerek kırk gün beklediler, Mürr- 
cemid oldu. Bir şişe gene boşalttılar. Derisi, kemiği ve kılları ve 
lâzım vücud uzuvları husule geldi. Tekrar bir şişeyi daha döktüler. 
Kalıp içinde beden harekete geldi, hayat emareleri başladı. Kırk 
gün sonra bir şişeyi daha boşalttılar. Tekellüm edip biraz biraz 
demeğe başladı. Bir şişenin daha dökülmesine ^ihtiyaç vardır ki ha
yata eskisi bibi kavuşup kıyamete kadar yaşasın. Hamamda her 
cam bir kevkeb tesirinde idi. Su kırkar gün arada vücud terbiye
sini veriyordu.

İbni S ina’nın şu suretle ebedi hayata kavuşmasını* kendinin 
sahibi olmasına mani addeden İbni Sina ile beraber bulunan ve onun 
eaırile bunu yapan Camas hekim ben şan ve şeref sahibi olayım 
diye düşünerek onu da katmadan taşa vurup kırdı ve savuşup 
gitti [2].

İşte Anadoluda Amasya ve diğer yerlerde söylenen Lokman he
kim efsanelerine bu hikâye esas olmuş ve bunun az çok bir farkla 
Lokman Hekimin ölüme bulmak istediği çare gibi tefsir ekmişlerdir. 
Fakat onunda şakirdi kazara bu hayat suyunu havi kabı çaptırmış,

[1] Tercemei halinde evahiri ömrüne işarettir .
[2] Ziyaettin Yahya - Gencinei Hikmet. Topkapı Sarayı Hazine Kütüphanesi 

No. 1 68 1264 de basılmış taş basmacı. < HJkâyei Haliınetülhükema, ve reisülufcela, 
ahi ebilharls ve hüve Haşan il in i Abdullah İbni Sina el m üşleh ir i  beynelnam bi 
Èfai Ali Sina), (kİ yazması nuhası Hazine Revan adasında 1478 num aral ı dır. Lâ
k in  her ik i  nusahada fa rk la r  var. Ahn.ed Hauıdirıin Hil-âyei-1bu A li Sina matbu 
-eserinden baş ve son ta ra ) la rda  faı-klar görü lüyor. Z iyaettin  Yahya bunu daîja 
tahsil ay la r ında  toplamak ister. Hüseyin Methi böyle bir mecmua yap a rak  murad 
III e verir, Beğenilmez. Bu Zat Üsküdardan Lareııdeye g iderken yolda eğlence 
olsnn diye yazar  ve bu menakip I ı ım ıle  ge lir .
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içindeki dökülünce ölüme olan çare de ortadan kalkmıştır derler. 
Bu benzeyişj çok mühimdir. Anadoluda Lokman Hekim efsaneleri 
Ebu Ali Sina efsanelerile beraber kanşıkdır.

Diğer bir hikâye de şudur.
Halep şehrinde bir Padişah vardı ve ol şehirde sıçanlar çok o l

makla ahali her gün sıçanlardan şikâyet ederlerdi. Bir gün Şah, Ebu 
Ali Sina ile kelâm ederken sözler sıçanlara geidi, Şah ; Ya Ebu 
Ali şu sıçanlardan herkes şikâyet eder, ne olsa da şunlara bir çare 
bulsan herkes rahat etse dedi. Ebn Ali : Ben onlara bir iş ede
yim, tâ ki' şehirde bir tanesi kalmasın amma şu şartla sen bu leh 
lin kapısında durup çok acayip şeyler göresin. Lâkin zinhar gül- 
Huyesin dedi. Şah razı olup şâdoldu, derhal emreyledi, At hazır 
eylediler. Binip kapıya geldi. Ebu Ali Sina dahi bu tarafta bir so
kakta durup efsun okuyup sıçanları davet eyledi ; Sıçanların birisi 
geldi, anı tutup helak eyledi. Bir tabut içine koyup ol tabutu dört 
taue sıçana yükletti. Kendi efsun okuyup ellerini birbirine vurma
ca başladı. Ol dört sıçan aheste yürümeğe başladıiar. Şehirde &e 
kadar sıçan varsa cenazeye hazır oldular. Bunları süre süre şahsın 
durduğu kapıya geldiler. Kimisi tabut önünde, kimisi ardında; şah 
dahi seyrederke ol tabut omuzlarında olan sıçanları gördükte daya
namayıp güldü. Hemen gülünce kapıdan dışarı ne kadar sıçan çık- 
î ıysa cümlesi helâk oldular ve kapıdan içeri ne kadar kaldıysa cüm
lesi içeriye dağılıp kaçtılar va Ebu Ali Sina : Ey Şah eğer nasiha
timi tutup bir dem dahi gülmemiş olsaydın bu şehirde bir tane s ı
çan kalmayıp cümlesi dışarı çıkıp helâk olurdu dedi. Şah güldüğü
ne pişman oldu amma neylesin son pişmanlık fayda etrnez. [1]

Ebu Ali İbni Sinaya ait tasnif olunan hikâyeler meyanında şu 
ikisi pek tuhaftır. [2]

M«dinetülhükema olan Atinada Hacı Lebip isminde bir berber

[ t j  İngil izce Bibliyografi. Literature of îlıe Turkish Cîıres tomaîlıy , Charles 
Welts, ph. D. Lodon : Bernad Qnaritch, 1891. C a n a  de Vaux - Avicenne, Paris 
1900 '

{‘2] M uhayye lâ t ı  Aziz efendi. Matbu 1268 İstanbul. S. 239 
16 kisa ve 3 hayalden mürekkeptir . Hayali f s i  î : k sfai Jîfcu Ali İbr.j S in a 'y a  

a i t t i r .  Müell if  Giirit li Ali Aziz efendi bunu İ v i l  de te l if  etn işdir . Serafet m aiye
tinde Pru 9yaya  gitmiş ve orada 1213 de Blmüşdiir. Avrııpada kend is ine  Ulûmu fe- 
îek ive  ve tab i iyeye  da ir  soru lan  suallere  verdiği cevapla yazdığ ı r isa len in  müta- 
îeâs ı  kendi l iyaka t ine  göstermeğe kâ f id ir  tasavvuftan v«ridBt nam eseri vardır.

( îb n i  S in a 'n ın  h a lk  ara m da maruf h ik âye le r in in  b ir kısmı Keır.alelt in Şttk- 
r a  tarafından (Ebu Ali S ina) d iye basılmışdır. K anaat K. , C30. 78 s. 14 resim.)
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var. Zengin. Lâkin çocuğu olmıyor. Maateessüf ömrü de 77 ye var
mış. Artık ümidini kesmiş bir halde iken bir gün Nur yüzlü bir sey
yah geliyor. ismini, babası, annesi, zevcesi, ve anın peder ve valde- 
si isimlerini sayınca berber hayretler içinde kalıyor. Ben mahir hü- 
keıtıadan ve meşhur filozoflardan Ebu Ali Sinayım diye kendisini 
tanıtarak kendisinin evli olmadığını ve ancak onun Cevat isminde 
bir çocuğu olacağını müjdeliyor ve onun veledi manevisi olaca
ğını söyliyerek bir kutudan iki hap çıkarıp veriyor. Karı koca bu
nu yutunuz. Çocuğunuz 14 yaşma girdikte Antakyaya terbiyem al
tına girmesi için yollayınız diyor.

Karısı hamile kalarak bir çocuk doğurur ve ismini Cevat koyar
lar. Pek çabuk büyür. Menkıbelerini dinliyeı ek Ebu Aliye muhabbet 
peyda eyler. Yanına gidip ondan her şeyi öğrenir. Ebu Ali hanesi
ni ona 40 — 50 Cariye ile dolu bir Saray gösterir. İçindeki rana ha
mamda hayran yıkanır. Orada kasrı muallâda maksuduna erer. Gör
düğü eğlence ve tavuıiardan mestolur. Buradaki sevgilisinden Se- 
merkantte bulunduklarını öğrenir. Kendisine vakıf olduğu gizli bil
gilerin öğretilmek şartile izdivaç teklifini Cevat reddedince bir gün 
mühlet verirler. Hapsettirirler. Simyadan ne öğrendise kurtulmak 
için tatbik eder. Bir netice olmaz. Korkar, tekrar kızın yanına ge
tirirler. Kız bir çok nasihatlar ederse de Cevat reddeder.

îfşası istenen sırları ifşa etmez. Götürüp iki ayağından baş aşa
ğı asarlar. Gözünü açtığında kendisini Ebu Ali Sina yanında oturur 
bulur.' Ebu Ali sana meşakkat verdim. Bu sana ketmi esrar etmeğe 
örnektir, der.

Ve esrarı ketm için üstadımın bana yaptığı ağır muameleyi hi- 
kuye edersem sana ne kadar rıfk ve mülâyemet gösterdiğim malû
mun olur. der. Bunu da Cevat bize hikâye eder.

Ebu Ali 30 sene Faşta üstadına hizmet eder. Birgün talebe ile 
gezmeğe çıkarlar. Köı ebe oynamağa başlarlar ? Sıra Ebu Aliye ge
lir. Üstadı lâtife olarak (Ebu Ali şerirdir, ben gözünü muhkem 
bağhyayım) diye gözünü bağlayıp meydana bırakır ve kendisine 
sataşanları tutmağa savaşmak isterse de kimse kendisine dokunmaz, 
înfial ile mendili gözünden kaldırır. Kendisini sonsuz bir sahrada 
görür. Görmediği hayaller ve başına gelmedik kalmaz. Simya çare
lerine baş vurur, kurtulamaz.

Sonra bundan hisse çıkararak Şakirdi Cevada Simya, tılsım; ha
vas hususlarını izah ile ve ona kuvveti vehmıyeye kapılmaması hak- 
kînada birçok nasihatlar verir.
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Vaktaki Ebu Ali ihtiyarlar. Şakirtlerini çağırarak onlara vasiyet
lerde bulunur ve Cevadı yerine bırakarak ve kendisi gibi hayatta 
mücerred kalmasını tavsiye ile ölür. Lâkin Cevat vasiyet mucibince 
neşri ilme koyulur ise de genç olduğundan istihza kılıklı muamele
lere maruz kalır. Nihayet Istanbula gelir. Bir kahvede bu macerala
rını dinletir ve kendisi de böyle macera geçirmişlerin maceralarını 
işiterek nakleder.

«■



îbni Sinanın seferde bulunanların yapacakları 
tedbirlere ait mekalesi hakkında bir mülâhaza

D. A. Süheyl Ünver [] ]

İbni Sinanın (Tedbirülmisafirin) risalesi yol hıfzısıhhası ve yol 
arıza lan  ve bunların tadavisi noktasından soiî derecede ehemmi
yetlidir. İbni Sina vakıa Kanunda (Tokatlı hekim Mustafa Efendi 
tercemesi ve hattı destile olan nüshasının 5 ve 6 ncı defterinde) 
tedbirülmisafir hakkında mühim malûmat vermiştir. Fakat mukayese 
olunduğu zamanda görülür ki bu risale Kanundaki tedbirülmisafırdeu 
tamamen ayrı olarak İbni Sina tarafından ayrıca yazılmıştır. İbni 
Sina Kanunda tedabirülmisafir hakkında verdiği mâlûmattan daha 
fazlasını etraflıca tesbit etmiş ve yaşadığı zamanın seyrüsefer icab» 
lanna göre en mühim tedbirlerini beyan etmiştir. Bu risalenin Tıb 
tarihi Enstitüsü tarafından fotoğrafla alınan ve Ayasofyadabulunan 
No. 4849 daki mecmatürresailde bulunan bir nühası Süleymadiye 
kütüphanesi direktörü Bay Hazmi tarafından tüıkçeye çevrilmiştir.

Bugün seri’ giden vapur, tren, otobüs, otomobil ve tayyare nak
liyatı günlerle ve eski kervan ynlculuğunda olduğu gibi aylarla sü
ren mesafeleri saatler ve bazan dakikalar hesabile katettiklerinden 
bu yeni vesaitte her türlü ve icap eden tedbirler alınabilmektedir. 
Lâkin dünya yüzünde gezenlerin hepsi hep saydığımız medenî vesa
itle gidemezler. Ufak ve uzun yolculukları arabalar, af ve bazan 
yürümekle yapmak mecburiyetinde olanlar için İbni Sinanın bu ri
salesinden edilecek istifadeler vardır. Kısmen bu mütaîeatm mecburî 
yürüyüşler esnasında da bugün için kabili tatbik cihetleri vardır. 
Bu kısa makalede s»İbni Sinanın dermeyan ettiği ve umumî kaide
lerden ibaret olan mütalealarının bugün için kabili tatbik olanları 
seçilmiştir.

Bu makale vaktile vesaitin çok iptidaî bulunduğu zamanlarda 
yollarda ne gibi tedbirlerin alındığını gösterir. Eski Türk âleminde 
yol yürümeğe müteallik folklorun zenginliğini bildirir İçtimaî tarih 
noktasından ehemmiyetli bulunmaktadır.

İbni Sina yolculuk esnasında yapılacak tedbirler meyanında

[1] Tedavi Klin iği ve L. M. 29-19F8
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Ebubekir Razininin fikirlerine çok ehemmiyet vermiş ve birçok yer
lerde ondan misaller seçmiştir. Burada halen istifade edeceğimiz 
birçok bilgilere tesadüf edeceğimiz gibi bu tedbirlerin hayattan 
alınmış misallarle ne kadar makul olduğunu göreceğiz. Mezkûr ma
kalenin bugün için nazarı itibara alınabilecek cihetleri bunlardır :

İbni Sinanın (Tedbirülmisafirin) risalesinde 
bugün için ehemmiyetli ve kısmen tatbik 

olunabilir mütalealar

— Çok yürümeğe, binmeğe ve harekete alışmak için riyazet ve 
idman yapılmalıdır.

-  Yolculuğu esnasında alacağı gıdayı, istirahat ettiği ve din
lendiği vakitte almalı, fakat tedrici olmalıdır.

— Aç karnına yol yürümemeÜdir. Midesi dolu iken ve tam tok 
karnına da yol yürümemelidir.

— Nürümeden evvel az bir gıda almalıdır. Fakat fo gıdanın 
gıdai kuvvetinin çok olması lâzımdır.

— İlk gün azar azar ve yavaş yavaş yola devam edip, sonra 
yürüyüş aür’atini arttırmalıdır.

— Şayet mümkün olmazda süratli yürümek ıztırannda kalır ve 
bundan yorgunluk hissederse istirahat etmesi ve nefesini dinlendir
mesi ve vücudunu oğduıması.. lâzımdır. Bundan sonra isterse yolu
na devam edebilir. ;

— Yolculuk sıcak zamana tesadüf ederse yürüyüşü gece ve ha
vanın soğukluk ve serinliğinde yapmak ve gündüz istirahat etmek 
lâzımdır.

— Güneşte ve sıcakta yol yürümek baş ağrısı gibi kötü hasta
lıklar, ezici ve kırıklık verici sıtma, ince ağrılar, beden kuruluğu 
ve zaaf verir.

Sıcaktan korunmak için bedeni beyaz ve sık dokunmuş elbise., 
ile örtmek.. Sıcak havayı az teneffüs edebilmek için başını ve bur
nunu örtmelidir.

— (Yolda) susatıcı gıdalardan sakınmalıdır. Soğukluk ye rutu
bet v e r e n  g ı d a  lan fkullanmalıdır.

— Yolcu pek çok gıda almamalıdır. Çünkü fazla gıda susuzluk 
getirir.
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Sıcaktan müteezzi ve muztarip olup yanan ve bedenine kuruluk 
zaaf gelen bir İçimse yüzüne soğuk., su çarpmalı, göğsüne soğuk; 
su dökmeli...dir. ve... ve hazmı kolay olan gıdalar almalıdır. Şimal 
rüzgârlarının yaladığı soğuk bir yerde çokça ve uzunca bir uyku 
yapar ki bununla bedeni kuvvetlenmiş ve harareti griziyesi itidal 
haline dönmüş olur.

— Razı diyor ki : Güneşte yürümeğe muztar ve mecbur olan 
kimse yağlı bir şeyden mutedil bir surette yemeli ve üzerine su iç- 
memelidir... Her saat su ile ağzını çalkalamahdır,

— Şayet sıcakta ıstırabı pek büyük ve şiddetli olursa başını 
elbisesi içine çekmeli ve her vakit güneşten uzaklaşmalı.

— Razi diyor ki : Şiddetli sıcakta yolculuk yapan kimsenin mi
desi yemekle dolu olmamalı, yolcu sarhaş olmamalı, şarap içmemeli 
ve içmekten çekinmelidir.

— Yolcunun aç karnına olmaması, şayet midesi çok do'u bir 
halde ise sakin oluncaya kadar yol yürümemesi, hafifleşinceye ka
dar uzun bir uyku yapması, midesi dolu olmayıp da yemek yemeğe 
iştihası varsa mutedil ve az miktarda soğuk ve lâtif gıdalar alma
sı lâzımdır.

Razi diyor ki : Susuzluktan korkan kimse yolculuktan önce çok 
yemek yememelidir . tuzlu, tatlı, ekşi şeyler 'yemekten, ve hararet 
verdiğinden hassaten zeytinden sakınmalıdır.

— Sekerek, koşarak yürümek, acele yürümek, titreyerek, zıpla
yarak yürümek nefes nefese, soluk soluğa gelmesine 've büyük bü
yük nefes almasına .icbar eder ki bu susuzluğu artıran sebeplerin 
birincisidir.

— Yolcu çok konuşmamalıdır. Şayet konuşmak ıztırarında ise 
konuşurken alçaktan konuşmalı, sesini yavaşlatmalıdır.

— ... havayı asla ağzından teneffüs etmemek (susuzluğa az çok 
nef’i olan şeylerdendir.)

— Yolda susamış olan .kimse suya tesadüf eder etmez hemen 
kanıncaya kadar içmemelidir, Belki bir zaman su ile ağzını çalka
yıp sonra azar azar ve yudum yudum içmelidir.

— Yolcunun hareketi geceye tesadüf ederse, yolcuya gece ye
mek lâyık değildir. Belki gıdayı daima istirahat edeceği vakte te
hir eder. Midesini tam doldurmaktan ve dolgun mide ile seyrü ha- 
rektten sakınmak lâzımdır.

Yolcu kadir olduğu kadar yıkanmamalıdır.
— Yolculuk kışa tesadüf eder ve soğuk yerlerde vaki olursa
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g ü n d ü z  yürüyüp g e c e  İstirahat etmesi ve soğuktan korunmak için 
tüylü elbiselerle bedenini örtmesi lâzımdır... Gözü üstüne siyah 
bezler asmak suretile gözüne zaaf gelmekten ihtiraz eder. Karın 
beyazlığının zararını def için siyah veya yeşil renk elbiseler giyinir.

— Bir insan ne zaman soğuktan müteessir olup da cildine uyu
şukluk ve katılık  olursa elbisesine bürünmeli ve biraz ateşte ısın
dıktan sonra hamama girip biraz beklemeli ve hamamın sıcak su 
banyosuna girmeli.

— El ve ayaklan parmaklarına (soğuktan) mazarrat arız olup 
da onların dökülmelerinden korkulursa... o aza iyice uğulmalıdır. 
Parmak aralıklarına kürk (parçaları) veya tiftik yününden konulmalı 
hatta çoraplar içine de koymalıdır. Bu gibi halde yürümek binmek
ten daha muvafıktır. Bu uyuşukluk ve katılık hali vaki olduktan 
sodra ağrı ve sancının durmasından ve dinlenmesinden dolayı al- 
danmamalıdır. Çünü bu sükûn ve dinlenme hissin fesada gitmiş o l
masına delâlet eder. Binaenaleyh bu halden gaflet etmeyerek par
maklarını [voklamalıdır.

— (Soğuktan) parmaklar göğermiş (morarmış) ve siyahlaşma
larsa gayet derin olmak üzere kan almalı ve kendiliğinden çok mik
tarda kan çıkıncıya kadar bırakmalıdır.. Üşümek hali parmakların 
düşmesini intaç ederse buna ilâç fayda vermez.

— Deniz yolcusu mey va reçellerinden bol yiyeceği düzmeli, alı
şık olduğu ilâçlardan yanında bulundurmalı ve denize çıkmazdan 
bir kaç gün evvel yemeklerini azaltmalıdır. Fakat mideye kuvvet 
veren gıdalar almalıdır.

— Gemiye bindiği gün katiyen suya bakmamalı. Kusmayı tes
kin ettiği tıp kitaplarında zikrolunan şeylerden yanında bazı şeyler 
bulundurup sık sık koklamalıdır. (Şayet bulantı kabarırsa bir kaç 
defalar kayetmeiidir ki bu kay şekli zarar vermez.

— Kardan göz yandığı takdirde yeşilliğe bakmağa idman etme
lidir.

— Razi yine diyor ki : Binmekten ve saiıeden bedenin bir ta
rafından derisi soyulduğu vakitte yürümekten istirahat edinceye 
kadar onu hali üzere bırakmalıdır. Yanması ve humması sakin o- 
hancaya kadar üzerine çokça soğuk su dökmelidir. Taki yara yu
muşayıp rahatlansın.

<y



İbni Sinanın Tedbirül Misatirin Risalesi [i]
Dr. A. Süheyl ÜnveJ

t b n i  Si n a ’n m  bu makalesinden çıkarılan ve bu gün için ehemmi
yetli olan bahislerini muhtevi muhtasar bir kısmı ( İbni S in a ’nın se
ferde bulunanların yapacakları tedbirlere aid makalesi hakkında bir 
mülâhaza) namı altında Tedavi kliniği ve Laboratuvarı Dergisinin 
1938 senesi 29 uncu numarasında neşroluumuştu. Şimdi bu risalenin 
Ayasofya Kütüphanesinde 4819 numaralı Mecmuai ,Resailde bulunan 
Tıb Tarihi Enstitüsünün fotografile çıkarılan bir kopyasından Sü- 
1-eymaniye Kütüphanesinde Bay Müderris Hazmi Tura tarafından ya
pılan tam tercümesini neşrediyoruz.

ibn i  Sina'nın bu risalesi volda ittihaz olunacak vakî tedbirlere 
ve yol arızalan karşısında yapılacak tedavilere güzel bir misaldir. 
İbn i  Sina’nın bu makalesi kanunundan çıkartılmış bir kısım değil
dir. Tokatlı Hekim Musta fa  E fe nd i  [2] tarafından terceme edilen 
kanunun kendi hattı destile Ragıp Paşa Kütüphanesinde mahfuz 5 
ve 6 ncı defterinde Tedbirülmisafir hakkında mühim malûmat var
dır. [3] Fakat birinci numarali sahife ile asıl metnin tercemesi mu- 
mukayese olunacak olursa bu malûmatın aynı olmadığı görülür. Bu 
risale muhakkak ki knnundaki Tedbirülmisafirden tamamen ayrı

[ t ]  î i i r k  Tıp Tarihi Arkivi N. İ 0 - 193!
[2j Tokatlı Mustzfa efendi XVIt iı ıei ası-ın çok çy l ışkan  ve âlim hekimle- 

rindendir. Başvakâlat arşivinde Tıb dysyası numara 790 da Hekim başı Böyiik 
Hayn ıl lah  efendi in l ıa 9İle Tokat da 1257 de açılan  Pervane Bey Dariişşifasına 
oğlu Tabib Mehmad Raşid »fendin in  ta y in i  mev’i iu ıbah istir . l î ı ı  vesika ile büyük  
â lim in oslunıın  da fiekiaı oğlunu ve Tokatlı olması do lay is ile  Tokaîda SeJçukiar 
DariV-jğiîas\na Isyini kayd ı mühim görüldüğünden teı-cemei haline ilâve oiunmak 
üzere buı-aya kayded i l ir .

[3] Kanun — Hekim Tokatlı Mustafa efendi teıcemesi. El yaz i le  olan def
terlerinde : k ü l l iy a t  5 varak 494 b

J—iS; iljU j  V lc j j
496 a İ l - J  J  J/* jkll 

b 497 «•* J* >;■*i  j J  «iJfc’lj-**'!
b 498 y l- ı  o '

b 499 û6 ‘-j'jk'ï/iJiô- -. j  ■ J —«ll



-  76 —

olarak İbni Sina tarafından ayrıca izhar olunan arzu üzerine 
yazılmıştır.

ibni  Sina'nın kanunda Tedbirülmisafir hakkında verdiği malûmat
tan daha fazlasını burada buluyoruz. Hakikaten İbni S in a  bu r isa le
sinde yaşadığı seyrüsefer icaplarına göre en mühim tedbirleri bil
dirmiştir-

i bn i  5ina’nln ^bıı risalesi bize Tıb tarihi noktasından şu ehem
miyeti tebarüz ettiriyor ki o da budur : Yine koca müellifin telif 
ettiği Hindiba risalesinden ve bundan öğreniyoruz ki eski tababe
tin pratik sahasında zamanlarına göre çok ince ve güzel bilgileri 
vardır. Tababetin pratik sahadaki teferruatına bunlar güzel birer 
misaldir. Bugünkü tababette olduğu gibi eskiden de hiç bir nokta 
ihmal olunmamıştır. Zamanlarının tababatinin hiç de ihtiyaçlar kar
şısında noksan olmadığını bize gösterir, Eski tababeti [bihakhın bi
len eski hekimlerin bu fikirlerini dikkatle öğrenmek icabeder. 
Bunlar yeni tababeti iyi bilenlerin ^yapacakları senteze güzel bir 
mütalaa zeminidir.

k ü l l i y a t  6,
a 501 à )  -là»*- j

a 501 jiLıl j y j
b 502 _r-J'vr  J

( i  406... J ’.iUj-îiM Miisaferet eden k imesneler çok nesnelerden müfarekat edip 
a y r ı l ı r  k i  ekt in in  azhürinde ve arasında sak in  iken ol nesneler an ıu  mutad; o l 
muş idi ve binaenaleyh ana taab  ve nasb ve vasab ekser i halde isabet  eder Pes 
misafire vaeib olur k i  kendi umurunu rüyet le  har is  ola ve em raz ı kesir  isabet
lerden tevekki ile ve »ııisa.fu-Iere teahhud eylemesi vacip olan nesneler in  ekseri 
eınv! gıda ve emı-i a ! yadır  ve misafire vacip o lur k i g ıdas ın ı İslah ey l iye  ve g ıd a 
nın cevherini ceyyid  ve m ikdarın ı ka l i  1 e y l iye  talî i ol g ıdanın hazmı ceyyid olup 
fuzuli uruk la  müclenıia olmıya ve vacib  o lu rk i  miisaferet sadedinde o)aı> kiBje-s- 
ne müınteti iken riikûb ey lem iye  z ira  iı ı ı l i lâ üzere rükûb  taamı ifsad eder ve 
inUilâ çiirbü mai nıiistelzitıı olmakla h a l i  rükûbde maiıneşmb tehasbus ve tebak- 
bıık edib miinbesit o iur ve ltazzeyî ihdas eder.. .  (Bir buçuk Eahife)...

Bir i t i lan  dlihni benefşecden bir r it l diihen iç inde bir mikdar 'şenv i izabe 
edib b iru l i  o lduğundan ?urb eylese on gün mikdrı taa ıra  iştiha eylemez ve m i— 
safir taama nıusabere iç in tedbire muhtaç ve muztarib olduğu g ib i mıısaberi ateş 
tedbirine dabi muhtaç olur. Bes ol m isafir  ile afaçıuı müsekkin  olan edviye o l
mak vaeib o ïa r  ve ki edv iye ler i ı ı  biz k itabülsa lisde babti.ltşda beyan eyledik ve 
oi devalardan aleJhnsus misafir yanında BakUtül humeka bezrıtı bulunu ak lâ- 
zı-m olur ve vakti lıacetde ol bezirden üç dirhem mikdarı s irke ile saky olunur 
ve semek ve keber ve mümlehat ve lıavala l gibi ağd iye i  ınuattışey i tenavûl ey
lemez ve fakfiî i  kelâm eder ve seyr in i r lfk  iizere eder. . .
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Bu gün bu risalede bildirilen hususatın cümlesini tatbik imkân
ları ve hatta olsa da bunun lüzumu da yoktur, Fakat XX nci asır 
da bile dünyanın bu günkü en müterakki vesaitle gidenler bütün 
dünya sakinlerine nazaran yine azdır. Onlar n da ve mecburî yürü
yüş yapmak ıztırarında riayet etmek mecburiyetinde oldukları ma
lûmat bu makalede mündemiçtir Eğer bunlar o gibi orta zaman 
"vesaitini muhafaza ile seyahat edenlerin işine kısmen yaramazsa bile 
onların seyrüsefer hakkında kendi bilgilerile mukayeseye çok yarar. 
Bu suretle folklorda ne gibi eski bilgilerin bu günde kendileri ta 
rafından yaşatıldığmı gösterir. İşte bu gibi eserler münderecatmı 
tatbika değil, bu gibi mukayeselere çok yararler.

Tedbirtil Müsafirin Risalesi

ibni S ina
Tei'eeme eUen : Hazıtû Tura

Uzun bir yola giden kimse yola çıkmadan evvel - mutadı ise kan 
aldırmak veya ilâç almak suretlerile bedenini hafifletip dinlendir
mek lâzımdır. Alacağı ilâç ülfet ettiği ve alışık bulunduğu ilâç 
olmalıdır.

Çok yürümeğe, binmeğe ve harekete alışmak için nefsine riyazet 
ve idman yapmalıdır. Yolculuğu esnasında alacağı gıdayı, istirahat 
ve dinlendiği vakitte almalı, fakat tedricî olarak almalıdır.

Aç karnına yol yürümemelidir. Midesi dolu iken ve tam tok k a r
nına da yürümemelidir. Yürümeden evvel az bir gıda almalı, fakat 
o az gıdanın gıdaî kuvveti çok olmalıdır. Hayvanların, deve, koyun, 
keçi ve emsali hayvanların ciğerleri, k.uş kursakları, erkek d an a  et
leri, haşlanmış yumurta ve S e n h u s e c  gibi.

Yine yolcuya lâzun ge'en şeylerdendir ki : ilk gün azar azar ve 
yavaş yavaş yola devam edip sonra her gün yürüyüş süratini art
tırsın. Şayet mümkün olmaz da süratli yürümek ıztırar ve mecbu
riyetinde kalır ve bundan dolayı yorgunluk hissederse istirahat et
mesi ve nefsini dinlendirmesi ve vücudünü yavaş yavaş sıkmak, dürt
mek ve çimdiklemek suretile masaj yapması ve bütün azasım, alel- 
husus ayaklarını ve belini B e n e j s e c  yağı ile hafif hafif oğması ve 
oğuşturması lâzımdır Bundan sonra isterse yoluna devam edebilir.

Yolculuk sıcak zamana tesadüf ederse yürüyüşü gece ve havanın 
soğuk ve serinliğinde yapıp gündüzleri istiıahat etmek lâzımdır.
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Güneşte ve sıcakta yol yürümek başağrısı gibi kötü hastalıklar, ezi
ci ve kırıklık verici sıtmalar ve ince ağrılar beden kuruluğu ve zaaf 
i r as  eder.

Sıcakdan korunmak için bedeni beyaz ve sık dokunmuş elbise 
ve cübbe ile örtmek, sıcak havayı az teneffüs edebilmek için başım 
ve burnunu sarık ile veya onun yerini tutan şeylerle sarmak lâzımdır.

Susadıcı gıdalardan sakınmalıdır. Tuzlu balık, her nevi- sütler, 
eski peynir ve sair tuzlu ve keskin şeyltrle soğuk tatlılar ve susuz
luk veren herhangi bir şey gibi,, soğukluk ve rutubet veren gıdala- 
rı istimal etmelidir.

Soğuk su ve şeker ile yapılmış arpa ve buğday Sevîkı, semiz 
otu, Bıttîh, kabak, Maş, Hess gibi ve Hell, Hisrım ve duğ ile ya
pılmış yemekler gibi :

Yolcu pek çok gıda almamalıdır. Çünkü fazla gıda susuzluk ge
tirir. Eğer hararet pek şiddetli ise ve susuzlukdan da korkuyorsa 
yolculuğu esnasında Bezru katuna luabını ve bakla tohumu usare
sini bir miktar ekşi nar suyu ve badem yağı ve kabak tohumu yağı 
ile içmelidir.

Yolcu Habbüs sefercel den bir miktarını ağzında taşımalıdır. Ya
hut susuzluğu teskin edici tohumlardan bir miktar şey ağzında bu
lundurmalıdır.

Sıfatı budur ki : Kabak tohumunun içinden, hıyar tohumunu» 
içinden ve bakladan her birerlerinden beş dirhem neşa alınır. Kesi- 
râ ve tebeşirin her birerlerinden iki dirhem alınır. Bunların mecmuu 
döğülüp yumuşak bir hale getirilir ve Bezrü Katuna İüabı ile yuğu» 
rulup iri ve enli hablar yapılır. Bu hablar çiğnenilmiyerek ağızda 
tutulur ve taşınır.

Şayet yolcu bu macunu hazırlayamazsa ağzında kesiradan ve zam 
kı arabıden bir miktar şey bulundUı malıdır. Bunu da elde edemezse 
■ağzında bir parça Rassas veya silik bir para bulundurmalıdır ki bu 
da suzu*luğu teskin eder.

Sıcaktan müteezzi ve muztarib olup yanan, bedenine kuruluk ve 
zaaf gelen bir kimsenin alacağı tedbîr şudur :

Yüzüne soğuk gül suyu çarpmalı, göğsüne soğuk su dökmeîi ve 
soğuk su île yapılmış gülsuyundan bir miktar içmeli ve yahut so
ğukluk veren ekşi nar suyu veya karla soğutulmuş ayran içmelidir. 
Kârla ve gülsuyu ile soğutulmuş yaş yemiş yemelidir:

Dut, erik, taze üzüm, hıyar tohumunun içi gibi.
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Şeker ve soğuk su ile ıslatılan arpa ve buğday Sevîkından iç- 
melidir ve hazmı kolay olan lâtif gıdalar almalıdır.

Irmak balıklarından ve oğlak ayaklarından yapılan sirkeli aşlar 
ve çorbalar, koruk suyile veya sirke ile yapılan kabak, Kissâ içi ile 
hıyar içinden mamul zeytin yağlılar gibi.

Sandal, gül suyu ve kâfur koklar ve bunun her ikisile de göğsü
nü ve karnını oğar ve şimal rüzgârlarının yaladığı soğuk bir yerde 
çökca ve uzunca bir uyku yapar ki bununla bedeni kuvvetlenmiş 
ve harareti geriziyesi hali i t ida l i  ne rücu etmiş olur.

Zikrolunan şahsa şayet baş ağrısı ârız olursa başına gül suyu 
ve gül yağı ve dögülmüş, soğudulmuş şarap sirkesinden az bir mik
tar dökmelidir. Bunun ilâcı (Essudaulharr) babında [1] zikr olun
muştur

Razi diyor ki : Güneşde yol yürümeğe muztar ve mecbur kalan 
kimse yağlı bir şeyden mutedil bir surette yemeli ve üzerine çok 
su içmemelidir.

Sarığı ile ağzını kapamalı ve bundan dolayı hasıl olacak sıkın
tıya dayanmalıdır. Yapamadığı takdirde mümkün olduğu kadar gü- 
neşden bir kenara çekilmeli ve her saat su ile ağzını çilkalamah, 
bir saatten diğer saata t e h i r  etmemeli ve suyu yutmamalı. Meğerki 
soğuk ola.

Şayet sıcakdan ıztırabı pek büyük ve şiddetli olursa başını elbi
sesi içine çekmeli ve her vakit güneşden uzaklaşmalı, kabak tohu
mu yağından ve tatlı badem yağından birer miktar çokça çokça 
burnuna çekmeli ve badem yağından az bir miktar yutmalıdır.

Yola çıkmadan evvel göğsüne ve karnına Bezrü Katima lüabı 
yahut kabak yağı ve yumurta akı iİe dövülmüş çalkanmış bakla sı
kıntısı ile tılâ etmeli yani bu saydıklarımızı göğsüne ve karnına 
sürmelidir.

Yolcu beraberinde semizotunun saplarını bulundurup da azar 
azar o saplardan emer... se bunun pek çok nef’i vardır. Alelhusus 
yürümeden evvel semizotunun yoğurt ve sade yağ ile pişirilmişinden 
çokça yemiş olduğu takdirde faydası büyüktür. Yolcu yürümeden 
önce bir miktar kabak yağı içmiş olsa sam yeli mazarratını kendi
sinden defetmiş olur.

Sümmumu son derece defeden şeylerden birisi de şudur :
Kesilmiş soğanı bir gün bir gece ve daha ziyade yoğurt içeri-

F } Karnın elld 3, Fasıl 10
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sinde bırakmalı, yol yürümeden önce o soğandan yeyip üzerine o 
Jîîenku olan ayranı içmeli, konak yerine inince birdenbire su içmeğe 
koşmamak, belki ağzını çalkalamak ve suyu boğazından azar . azar 
ve ̂ sindire : sindire aşağı indirmeli, sonra mümkün olduğu kadar so
ğukluk verici bir şey yemeli, daha  sonra da onun üzerine azar azar 
su içmelidir.

Yine Razi diyor ki :
Şiddetli sıcakda yolculuk yapan kimsenin midesi yemekden do

lu olmamalı, şarap içmemeii ve içmekden çekinmelidir. Çünkü şa- 
rapda da suzuzluk vardır.

Yolcunun midesi yemekden hâli ve bomboş olmaması, şayet mi
desi çok dolu bir halde ise sakin oluncıya kadar yol yürümemesi 
ve hafifleşinceye kadar uzun bir uyku yapması, midesi dolu olma
yıp da yemek yemeğe iştıhası varsa mutedil bir surette ve az olmak 
şartile soğuk ve susuzluğu teskin edici lâtif gıdalar alması lâzımdır. 
Karis, yahniler, Hülâm, koruk suyu ve sirke, zeytin yağ ı ve bunla
rın emsali soğukluklar gibi

Taama iştihası yoksa yahut îazla hararet veya susuzluk varsa 
şeker ve soğuk su i l e  s a p ü m ' ş  Sevîkdan az miktarda içn-eli ve bir 
zaman jürümekden herhalde feragat etmeli ve bir miktar durap 
dinlenmelidir. Alelhusus fazla su içmişse. Çünkü bu halde hemen 
hareket ederse midesinde yemek çalkalanır, hazmı güç olur.

Şayet yürümenin imkânsızlığı karş sında kalıp da behemehal 
yürümek mecburiyetinde ise azar azar ve yavaş yavaş yürümek 
lâzımdır.

Yabis bedenler için aiddetli sıcakda yol yürümenin mazaratından 
şişman ve tavlı vücutların yürümesinin mazarratı daha ziyadedir.

Razi yine demiştir ki :
Susuzluktan korkan kimse yolculukdan önce çok yemek yeme

melidir. Belki soğuk sebzelerden ve soğuk ekşi şeylerden az mik
tarda yemelidir. Pek üok soğuk su ve şeker ile yapılmış Sevikdan 
içmelidir.

Tuzlu, tatlı, keskin şeyler yemekden, bilumum balıklardan — ta
zesi, sardalya veya salamorası olsun — turşu ve salatalardan, reva- 
sirden ve keberden hararet verdiğinden naşi hassatan zeytundan 
sakınma ıdır.

İçine soğan yatırılıp memku haline getirilmiş yoğurt, bulunama
dığı takdirde Masl de susuzluğu keser.
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Sekerek, koşarak yürümek, acele yürümek, titreyerek, zıplayarak 
’yürümek, nefes nefose, soluk soğuğa gelmesine, büyük nefes alma
sına ilca ve icbar eder ki bu, susuzluğu tahrik eden şeylerin en 
birincisidir ve ileri gelenidir.

Yolcu çok konuşmamalıdır. Şayet konuşmak ıztırarında ise ko
nuşurken alçaktan konuşmalı, sesini yavaşlatmalıdır.

Yine susuzluğu teskin eden şeylerdendir :
Ekşi yoğurt, semizotu, marul, kabak, hıyar kavun «— fakat çok 

tatli olmıyacak — kabzı az, suyu çok ve çok tatlı olmıyan armut, 
nar, elma, Hümmazul ütrüce, koruk, Ribas, Iccas ve ekşi erik ku
rusu birer birer ağızda tutulduğu takdirde, temirhindi, ekşi nar ta
nesi, Summak azar azar alınmak şartile masl, reyhanlar susuzluğu 
teskine yaramazlar.

Yine susuzluğa az, çok nef’i olan şeylerdendir :
Bir parça billûr veya bir parça sedef veyahut bir parça halis ve 

cilâlı gümüşü ağızda tutmak ve dudakları yummak ve mümkün ol
duğu kadar havayı asla ağızdan teneffüs etmemek soğuk, reyhan
lar koklamak, burnuna soğukluk veren yağlardan çekmek.

Şayet suda az tuzluluk bulunursa sirke ile karıştırılmalıdır. Az 
bir suya sirke karıştırıldığı takdirde susuzluğu izale edebilir. Yol
da susamış olan kimse suya tesadüf eder etmez hemen kanıncaya 
Itadar içmemelidir. Belki bir zaman su ile ağzını çalkayıp sonra 
azar azar ve yudum yudum içmelidir Elini ve ayağını suya sokma
lı, yüzünü yıkamalıdır Sonra vasfütmiş olduğumuz gıdalarden ye
melidir ve birdenbire kanımdan susuluğu teskin oluncıya kadar 
tedricî içmeyi artırmalı ve bu suretle kanıncıya kadar içmelidir.

Yolcunun hareketi geceye tesadüf ederse, yolcuya gece yemek 
yemek caiz değildir. Belki gıdayı daima istirahat edeceği vakte te
hir eder. Midesini tamamen doldurmaktan ve dolgun mide ile sey- 
rü hareketten sakınmak lâzımdır. Çünkü dolgun mide ile sefer ve 
hareket şişkinlikler ve çıbanlar tevlid eder.

Yolcu kabil olduğu kadar istihmam etmemelidir.
Yolculuk kışa tesadüf eder ve soğuk yerlerde vaki olur ise 

gündüz yürüyüp gece istirahat etmesi ve soğukdan korunmak için 
tüylü elbise île bedenini örtmesi lâzımdır. Etrafı bedenim siyanet 
için kürk, kebe gibi şeyler giyer ve tiftik yününden veya havları ve 
Aüyleri çok olan kumaştan maıjıul sargılarla ayaklarını sarar.

Yolcu seferden evvel birer miktar sarımsak ve soğan yemeli ve
6
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-içinde fülfül, zencebil ve bunlara benzeyen tevabili harre bulunan 
gıdalarla gıdalanmahdır.

Yolcu ellerini ve ayaklarını banyağı, zanbak yağı yahut zeytin 
yağı veya gar yağı veyaut bunlara bezeyen Edhanı müsehhine i l e  
yağlar.

Gözü üstüne siyah bezler asmak suretil gözüne zaaf gelmekten 
ihtiraz eder. Kar’ın beyazlığının zararını def için siyah veya yeşil 
renk elbise giyinir.

Bir insan ne zaman sağukdan müteessir olupda cildinde uyuşuk
luk ve katıiık hasıl olursa elbisesine bürünmelı ve biraz ateşte ısın
dıktan sonra hamama girib biraz beklelemeli ve hamamın sıcak su 
banyosuna girmeli ve edviye ile kaynatılmış sudan birbiri arkasına 
üzerine dökünmeli, sonra şibet yağı veya ban yağı ile vücudunu 
meshetmeli ve o yağ üzerinde iken hamamda elbiseini giymeli, ha
mamdan çıktıktan sonra sıcak bir yerde bir saat istirahat etmeh', 
et suyu ile yapılmış çorbadan az miktarda içmeli, yeni bir örtüye 
sarınıp uzun boylu bir uyku yapmalıdır.

El ve ayaklan parmaklarına mazarrat ârız olupta onların dökül
melerinden korkulursa ban yağı, zanbak yağı, gar yağı ile o âza 
iyice oğulmahdır, parmaklar üzerine ve aralıklırına (sincap) dan 
ve (samur) dan veyahut tiftik yününden konulmalı, çoraplar içine 
de tiftik yünü koymalıdır. Bu gibi halde yürümek binmekten daha 
muvafıktır.

Bu uyuşukluk ve katılık hali vaki olduktan sonra ağrı ve san
cının durmasından ve kendisinden dolayı aldanmamalıdır. Çünkü 
bu sükûn ve dinme hissin fesada gitmiş olmasına delâlet edebilir. 
Binaenaleyh bu halden gaflet etmiyerek parmaklarını arayıp yokla- 
mahdır. Eğer parmaklarına gögertlik veya siyahlık ârız olmamış, 
belki sadece şişmiş ve zikrolunan sıcak yağlarla o uzuvlar oğuşto- 
rulmah ve mezkûr uzuvlar içinde babuneç, İklilülmelik, şibett, nuha- 
le ve bunlara benzeyen muhallil şeyler kaynatılmış sıcak suya ko
nulmazdır. Şayet parmaklar gögermiş, siyahlaşmışlar ise gayet derin 
olmak üzere kan almalı ve kendiliğinden çok miktarda kan çıkıncı
ya kadar bırakmalıdır.

Kanm çıkması kesilir ve azalirsa sirke ve gül suyu ile y u ğ u -  
rul muş tinermeni ile o âzayı sıvamalı ve bir gün bir gece bağla- 
malt, sonra şarapla yıkamalıdır. O yerde et bitip berkleşinciye 
kadar ve yara kuruyuneıya kadar bu sıvama işini tekrarlamal'dsr.
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Eğer bu üşümek hali parmakların düşmesini intaç ederse artık bu
na ilâç fayda vermez.

Şu kadar var ki bu hususta istimal olunabilecek merhemli ilâç
ların en muvafıkı : Hatmi yaprağı, Hubbaza, Inebüssa’leb olup her 
nçü döğülüp kaynatılır ve benefşe yağı ile karıştırılıp dökülen par
makların yeri günde iki veya üç defa sıcak sıcak merhemlenip bu 
merhemlerle sarılır. O ufunetli yerler dökülünceye kadar bu merhem- 
lemeye devam edilir. Bundan sonra sair yaraları kurutmak ve sağlan
mak için istimal olunan ilâçlarla ilâç yapılıp tedavi olunur.

Deniz yolculuğunun tedbirleri :
Deniz yolcusu, meyve ve reçellerinden yol yiyeceği düzmeli, alı

şık olduğu ilâçlardan yanında bulundurmalı ve denize çıkmazdan 
bir kaç gün evvel yemeklerini azaltmalıdır. Fakat mideye kuvvet 
veren gıdalar almalıdır.

Gemiye bindiği gün kat’ıyen suya bakmamalı, kusmayı teskin 
ettiği tıb kitaplarında zikrolunan şeylerden yanında bazı şeyler bu
lundurup sık sık koklamalıdır. Şayet bulantı kabarırsa bir kaç de
falar kay etmelidir ki bu şekil kay zarar vermez. Eğer kusma ço
ğalırsa meyve murabbalarından içmeli, sumak ve nar tanesi ve bun
lara benzer şeyler yemelidir. Kusmak pek çoğalıp ifrata varırsa 
Heyda ilâcı ile mualece eder.

Kardan yanan göz için ilâçlar :
Kardan göz yandığı takdirde yeşilliğe bakmaya idman etmelidir 

ve buğday samanı matbuhu ile göze pansuman yapmalıdır. Değir
men taşı kızdırılıp üzerine nebîz saçılarak gözü kardan yanan kim
se o taşın üstüne eğilir ve çıkan buhar gözlerine girmek için göz
lerini açar. Sert ve katı nebîz’in sertliği ve katılığı gevşedilip onun
la da göze pansuman yapılır.

Kışın el ve ayak parmaklarına âriz olan acılı ve sızılı kaşıntı için 
yapılması lâzım gelen tedbitfjer :

İçine tuz konularak pişirilmiş bazı suyu yahut kersenne suyu ve
yahut mercimek suyu ılık olduğu halde bu gibi parmaklar üzerine 
dökülür. Sonra dövülmüş şarapla, pişirilmiş mercimekle, yayut dühn 
ile dövülmüş şamama ve yahut şarapla karıştırılmış şibett ve un ile 
yahut şarapla kaynatılmış nar kabuğile ve yahut pişirilmiş tiirmüs 
suyu ile merhem yapılıp o gibi parmaklar bu merhemlerle sarılır.

Benc pişirilip suyu bu rahatsız parmaklar üzeri e dökülüıse her 
halde menfaatlidır.



Ellerde ve ayaklarda ânz olan yarıklar için :
Yakılmış tatlısu yengecinin külü, soğuktan husule gelmiş otan 

ayak çatlaklarına nafidir.
Iımak yengeci su ve şekerle pişirilip bir kaç günler içilir.
Çatlak yerler menekşe yağı ve balmumu ile meshedilir, sonra 

üzerine dögülüp sürme gibi olmuş kesirâ ekilir ve bununla güzel 
oğulur.

Yaş zift ile ziftlemek, yahut dühn ile bezi ıslatıp ayağı altına 
koymak memnudur. Fotin giymeli ve yarıkları tozdan muhafaza 
etmelidir.

Müzmin bir hale gelmiş yarığa menfaat veren şeylerdendir :
Senderus ve dühnül berz her ikisi birleştiıilp koyulaşmcaya ka

dar kaynatılır. Sıcak sıcak yarığa damlatılır.
Ciltde hadis olan soyulma veyahut ahakkabı vurmasından husu

le gelen yara ve berenin ilâcı :
Şişmekden muhafaza edilip şiş husule gelmedikçe sumakı döğüp 

bal ile karıştırıp berenin üzerine sürmelidir. Yahut :
Su’d kurusunu yakıp külünü bal ile karıştırıp soyulan derinin ve 

berenin üzerine koymalıdır. Yine ayakkabı vurmasından husule ge
len yara için işe yarıyan tedavidendir ki kuzu veya tavşanın akci
ğeri alınıp yaranın üstüne konulur. Yahut eskimiş ve çürümüş de
riler yakılarak husule gelen külünden yara üzerine ekilir. Şayet 
mevzide şişlik varsa fayda vermez. Şişlik şakin olursa o zaman fay
da da verir. Çünkü kütün tesiri yarayı kurutmaktır.

Ve yine bu ayakkabı yarası için fayda veren şeylerdendir : So
ğanı havanda dövmeli, tavuk yağile kanştırmalı, yara üzerine sür
melidir. Mazuyu yaktıktan sonra dövüp yaranın üzerine ekmelidir. 
Kakya sirke ile ıslatılıp onunla yaranın olduğu yere tilâ edilirse bu 
da nafidir.

Razi  yine diyor ki :
Binmekten ve saireden bedenin bir tarafının derisi soyulduğu 

vakitte yürümekten istirahat edinceye kadar onu hali üzere bırak
malıdır. Yanması ve humması sakin oluncıya kadar üzerine çokça 
soğuk su dökmelidir. Taki yara yumuşayıp rahatlasın, üzerine gül 
suyu ile ıslatılmış keten bezler koymalı, bu bezler kurudukça ıslak 
bezleri tekrarlanmalıdır. Yanında mevcud bez bulunursa İsfidac mer
hemi ile mualece etmelidir.

Ayakkabı vurmasından ârız olan deri soyulmasına fayda ve men
faat veren şeylerden birisi de şudur :



— 85 —

Yaranın üzerine taze ve sıcak akciğer konmalıdır. Yahut potin 
ve emsali ayakkabının altı alınarak yakılır ve külü yaranın üzerine 
ekilir. Ve bu ameliye ancak yaranın şişliği ve kırmızılığı zail olduk
tan sonra yapılır ve yahut mazu yakılıp dövüldükten sonra külü ya 
ranın üzerine serpilir yahut kakya ekilir.

Ayakkabı darlığından hüsûle gelen kabarcıklar evvelâ değişir. 
Sonra üzerine soğuk gülsuyu serpilir ve sonra Hudad dedikleri acı 
bir ot, Kakya ve tinermeni ile ve yahut su ile halledilmiş mazu ile 
tıla edilir, merhemlenir ve cülnar ince ve yumuşakça dövülüp yara
nın üzerine serpilir.

Ateş yanıkları için :
Yumurta kırılıp, yarılıp ıslatılır ve onunla ıslatılmış bir yün par

çası ile yanık yerin üzerine konulur ki bu, yanan yerin kabarma
masını temin ve yanık yeri tebrit eder ve acı hissettirmeden yanık 
mahallini kurutur.

Kımolya ve bilumum hafifülvezin tinler, pek çok keskin olmıyan 
sirke ile ıslatılır. Sirke keskin ise bir az su katılır ve bununla yanık 
olan yer tıla edilir, o sirke ile ıslatılmış çamur yanık mahalline sü
rülür. Akgünlük de bu ilâç gibidir. Akgünlüğü su ile ıslatıp yanmış 
olan yere sürmelidir.

Şayet yara ile beraber kabarcık ve şiş de olursa arpa unu ile 
summak unu sirke ile yuğurulup hamur haline getirilir ve yara ma
halline sürülür. Eğer yarada kırmızılık ve kararet yoksa üzerine dö
vülmüş kürras konulur. Şayet yarada kırmızılık ve hararet varsa dö- 
ğülmüş ve arpa sevîki ile karıştırılmış semizotu ile yahut dövülüp 
bal ile karıştırılmış mercimek ile yakı yapılır.

Şayet yarada kırmızılık bulunmazsa güvercin gübresi bir 
keten bez ile döğülenip yakılır, kül, edilir. Kül olduktan sonra 
dühen ile eritilip istimal edilir ki bu ııafi bir iâçtır.

Sıcak ve kaynar su ile hâdis olan yanık, şayet şişip kabarmış ise 
onun üzerine daima tuzlu zeytin yağı dökmelidir. Yahut yanık yeri 
sirke dövülmüş Şebbi yemani ile yahut çokça su ile ıslatılmış Me- 
raretüs sevr, öküz ödü ile tıla olunur.

Yahut aslüsssus dökülüp gülyağı ile karıştırılır. Hamam kiri 
haline getirildikten sonra yanık yerin üzerine sürülür.

îşte beyan etmek istediğimiz tedbirler bundan ibarettir.
Tevfik Allahtandır. (Şehürreis Ebu Aliyvül Buhari) nin (Tedbirül- 

misafirin) i sona erdi.
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Metinde geçen luğatlar ve izahları

— Senbusec — börek, tava böreği
- Benefsec — menekşe

— Bıttîh — kavun, kabak 
ı_rLı _  Merdumek — fik

— Hess — marul 
J -  — Helie — sirke 
f j ' * -  — Hısrım — koruk 
y *  — Duğ — ayran

— Bezrükatuna — karnı yarık tohumu
— Habbüssefercel — ayva çekirdeği

— Kesirâ — Kitira (Kitıe zamkı)
— Rasas — kalay 

J  — Sevik — kavut
• ':» — Kissâ — acur, şingiyar
ı ja'.J — Karis — balıkdan, paçadan mamul yahniler

— Hülam — ekşi, sirkeli aş
j — Revasir — suda pişirilip kiçine yağlar, ekşiler ve harı- 

devalar konan bukul
— Keber — yaprağından, tohumundan, çiçeğinden, taze 

dalından turşu yaptıkları kebere otu
— Masl — kes, korut, süzme yoğurt suyu

- — Hummazülütrüce — ağaç kavunu
— Ribas — İşhun (işkın denilen ot)

(j-U) — İccas — enk, ekşi erik kurusu 
ö f-  — Summak — somak

— Reyhan — fesliğen ve hoş kokulu nebatlar
— Fülfül — biber

•A- J j'j* — Tevabili harıe — yemekleri ıslâh için konulan kiş
niş, kimyon ve emsali şeyler 

j'* — yağ ı  — Defne yemişi yağı
— Şibet — deze otu
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■£?.!: — Babutıç — papatya
dllL'j.g'ı — Iklilülmelik — koç boynuzu
■i & — Nuhale — un kepeği

— Hubbaza — ebegümeci
— Inebüssa’leb — tilki üzümü

— Heyda — mide bozukluğundan gelen ishal ve kay 
-u. — Nebîz — şarab (hurma şarabı)

<‘—J '  — Kersenne — burçak
— Türmüş — delice bakla 

^  — Benc — ban tohumu
_  Senderus — Ham kéhriba — ardıç zamkı
— Dühnülbezr

-*—< — Su’d — topalak
Lili — Kakya — akakya — mısır dikeni

— Hudad — hudud — 
jLU — Cülnar — nar çiçeği

l:V:* — Kmolya — kefe gibi — tîn file istimal olunur 
J '  — Kürras — pırasa 

û*-* — Dühn — hububat yağı 
j U o i  — Şebbiyemanî — şap 
.tjr _> JI J-»1 — Aslussus — miyan kökü

Hazmi Tura



İ B N İ  S İ N A

( Ali Suaviye göre ) [1]

Dr. A. SÜHEYL ÜNVER

Zamanının genç ve açık fikirli, asrî Ulemasından olan Ali Suavi: 
malûm hadiseler dolayısile Avrupaya firar ettikten sonra Paris ve 
Londrada bulunduğu (1286) 1869 senesinde Ulum gazetesini (ufak 
mecmua şeklinde) her flon beş günde bir taş basması neşretmeğe 
başlamışdı. İşte bunun Bayezidde Şehir Kütüphanesinde bulunan bir 
cildinde İbni Sina hakkında müteferrik yerlerde şu malûmata »tesa
düf ediyoruz :

t .  . . . Türklerden bir İbnt  Sina  yetişdi ki Yunanlılar Bok- 
rat ve Aristo ile fahrederler. Biri tabib diğeri hakim idi. Bizim bir 
İbni Sina  hem tabib hem de hakimdir. İslâm Uleması beyninde Şeyh 
ve onun kanunu Avrupada esasüttalim vasfını kazandı, i Halâ etıb
ba Ravend ve Temir hindi ve ehlile ve diğer anın keşfi mualecat ve 
müfredatı tertib ve istimalde ana şakirddirler.

Şehristanî zan eyledi ki İbni Sina Aristo hikmetine tabi idi. Bu 
böyle değildir. Şeyh filvaki, şifasında Aristo relsefesi tarikine sü
lük eyledi. Lâkin kitabının başında tasrih etti ki kendi itikadinca 
hak bu felsefede değildir. Ve bu kitabı telifden garazi meşaiyun 
mesleğini göstermekdir. Her kim ki karini itiraz olmayan hakkı 
ararsa felsefei maşrikiyesinden zahirdir ki kendisi Buhara mektebinin 
Hikmeti özere idi.

Buhara ve Semerkandki Türk memleketleridir. Onlardan çıkan 
Ulumu akliye ve nakliye Uleması Addu ve ihsadan hariçdir.

. . . .  Türkler inşad ve şiirde velev arabca olsun Arabian 
geçtiler. Bunu Arablar dahi tasdik ettiler. Hatta şair meşhur Vezir 

Dîvanı Ay Demir mukaddimesinde yazdı ki :
— Ali Binirrumiye gelinceye dek Arab şiirde müteferrid ve ka

bili taklid değil idi. Mumaileyhin zuhurile Şarkın rayeti Şiiri mürtefi 
oldu. Hatta dedilerki Şair ismini almağa müstakak zat ancak İbni 
dir. Ali Binir Rumi dedi ki :

— Rumi zadedir ki İbni Sina gibi bir hakim ve dânâ onun diva-

11] Türk Tıp Tarih i A ıkevi N. 8 lfSS
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nınf tederrüs ve teşrih ve tahşiye ile meşgul oldu, llmüddin Ali Ay 
demirdir. Mecmuaî eş’arî Divanı Ay Demir unvanile marufdur.

Risalei Filhudud — Felâsifenin itlâk ettiği tarifatı şiıat eder, ibni 
Sina’nın dahi böyle bir kitabı var .. (Risalei Filhudud Gazali’nindir. 
Felsefeye aid)

. . . Risaletüttayr — ibni Sina’nın ve Attarın Mir Ali Şir Neva
nın ve diğerlerinin bu üslûb üzere telifatı mevcud.. (Gazali’nin Ri
saletüttayr üslûbunda îbni Sina’nın da telifi var).

İbni Sina’nın-kanunu mütalea olundukta görünür ki o kitabı ke
birin hemen yirmide biri Yunan, Lâtin, Hind ve diğer elsine lûga- 
tındandır.

îbni Sina’nın Kitabüssiyase eseri vaı-..»
Ulum Gazetesinde İbni Sina’ya aid olan kısımlar bu kadardır. 

Bu genç ve coşkun âlimin İbni Sina ve diğer âlimler hakkında serd 
ettiği mütalealar mühimdir. Ulum gazetesinde İbni Sina’nın yetiş
tiği ve himayesini gördüğü büyüklerin vaziyetleri hakkında da te
nevvür ettiğimiz gibi Islâm âleminde Tüıklerin İlmî mevkiini daha 
iyi kavrayoruz. ibni Sina üzerinde çok duran Ali Suavi’nin bu ya» 
zılanndan hem onun eserlerini dikkatle okuyup diğer fikirlere göre 
mukayeseler yaptığını öğreniyor ve dolayısile kendisinin ilmî ihata
sına şahid oluyoruz.

------9------

\



İ B N İ S I N A

(Hayyibni Yakzan)

Uyanık oğlu Dirinin hayal, gazab ve şehvet 
üzerine temsilleri r ]

Dr. A. Süheyl Ün ver

Hayyibini Yakzanın Arapça metni Ayrupada basılmıştır. Kütüp
hanelerimizde el yazması müteaddid nüshaları vardır. Bizde de ilk 
defa bunu tarafından tashih edilen mutena bir nüshasından Türk- 
çeye terçeme eden İstanbul Üniversitesi Ebebiyat Fakültesi Ord. 
Profesörlerinden Şerefeddin Yaltkayadır. Bunun arapça ve Türkçesi 
İBNİ SİNA'mn 900 üncü yıl dönümü münasebetile Türk Tarih Kuru- 
munun basdırdığı İBNİ SİNA kitabına derç edilmişdir. Arapçaya 
derin bii vukufu olan Prof. Ş Yaltkayanın bu tercemesi ve ilâve et
tikleri iki mukaddime çok kıymetlidir. İşbu makaleyi bu tercemeden 
istifade ile akıl, vahime, muhayyile ve diğer iç ve dış kuvvet ve has
seler hakkmdaki temsilî ilk kısmı ve bu arada hayal, gazab, ve şeh
vet üzerine Uyanık oğlu Diri (Hayyibini Yakzan) ın temsilleri alın- 
mışdır. Bu satırlar dikkatle okunmağa değer. Alt tarafının da İBNİ 
SİNA eserinde sayın Profesörün tercemesinden okunmasını tavsiye 
ederiz.

Profesor Ş. Yaltkaya Hayyibini Yakzan’ın iyi anlaşılması için 
Oıta zaman Filozoflarının Komoğoni, Ruhiyat ve Bioloji hakkındaki 
telâkkilerini ilk mukaddimede izah etmişlerdir.

İkinci mukaddimede İBNİ SİNA’mn şarkda ilk defa felsefî ve 
remzî hikâye yazmış bir şahsiyet olduğunu öğreniyoruz. Eski Yu
nanlılar tarafından bu tarzda yazılmış bir hikâyeden ilk defa kitap
larında yine bu değerli hekim ve Filosofumuz bahsetmişdir. Huneyn 
bin İşhak tarafından Yunancadan Arabcaya terceme edilmiş olan 
bu hikâye (Selâmanü Ebsal) ismini taşır.

Ayrıca İBNİ SİNA’mn da bir (Selamanü Ebsal) i vardır. Demek 
Bundan ilk ilhamı alıp Şarkda ilk defa böyle bir hikâye yazan 
İBNt SİNA’dır. Hayyibini Yazan Risalesinde bahsimizi alâkadar eden 
kısmı böyle başlar.

[ t ]  Türk tıp Tarihi Arkivi No. 7. 1938
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. . . Yurdumda oturduğum zamanlarda [1] arkadaşlarımla [2]civa- 
rmda bulunan bir tenezzüh mahalline [3] çıkmak fırsatına ermiştim. 
Burada dolaşırken karşımızda yaşı ilerlemiş, lâkin ihtiyarlamiyarak 
teravetini kaybetmemiş yaşlılık kendisinde bir kemal husule getir
miş ve bu kemali en yüksek bir surette yaşamakta bulunmuş, gös
terişli ve sevimli muhteşem bir ihtiyar gördük [4].

İçimden onunla konuşmak ve görüşüp tanışmak arzusu geldi 
ve ona kanım kaynadı. Hemen arkadaşlarımla onun yanına doğru 
gittik.

Ona yaklaşınca evvelâ o b i z i  selâm verdi. Gayet güzel ve açık 
surette bizimle konuşmağa başladı. Konuşmalar biıbini açıyordu. 
Söz kendisinin kim olduğunu anlamağa, ne iş tuttuğu, adı ve sanı 
nereli olduğunu öğrenmeğe vardı.

— Adım sanım Yakzan (uyanık) oğlu [5] hayy (diridir) [6] .
— Beytülmukaddestenim [7].
— îşim âlemlerde seyyahattir [8J. Bu seyahatlerimde bütün ciha

nın künhüne ermiş ve ve her şeyi öğrenmiş bjlunuyorum. Bu seya
hatler ve öğrenm-Ierimde daima yüzümü babama [9] tutmakta idim- 
ki o uyanıktır.

— Oadan benim elime bütün ilimlerin anahtarları verilmiş [10], 
o bana alemlerin seyahat yollarını göstermiş olmakla iklimlerin u- 
fukları önünde açıldı ve hepsi bana bir anda göründü. [11]

Kendisile bir çok İlmî meseleler konuştuk ve kendisinden i.'min 
bir çok derin cihetlerini sorup öğrendik.

Söz feraset ilmine [12] gelmişti. Bundaki isabeti bizim son dere
cede hayranlığımızı çekdi. O bizim bu ilimdeki bilgimizin en son 
ve en yüksek noktasını teşkil eden yerden söze başlıyarak dedi ki :

— Feraset ilmi faideleri peşin olan ilimlerden biridir. Herkesin 
saklamakta olduğu iç yüzünü bu ilim hemen meydana çıkarır. Bu

[il tfedende Inılnndağu ve ak l ı  iş leri mülâhazaya yükselmediğ i üaır;an
[ 31 Bedende vahime m uhayye le , ve diğer iç ve diş kuvvetler ve hasalar
(Bj Aklî iş leri mülâhaz
(4] Fa’âl a İni
[5] şendi vi'uuıdıinıı.11 kend il iğ inden  var olmadığına işaret 
[6 | Mücerret ak ıl
["] Mukaddes olan âlemi ak l î
[3] Vtîeut n ıertebesince kendis in in  dûnundaki mevcutlan bilmek
(9J Birinci nıebdi ve sebebe ’ bilmek arzusu
{ 1 j] Düşündüklerinin zatı olmaması ve mebdelerden gelmesi
! 111 Aldı f a ’alin ilminin 7.:imanî b ir tarzda olmayıp bir anda hasl olıııa.ı
[1 1 Mantık v i  (F izyonomi-feraset i la ıl) m alum larla  meçhuller elde edilir.
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ilme bakarak herkese karşı nasıl hareket edeceğini ve nasıl vaziyet 
alacağını tayin eder ve ona göre icab ederse o adama yaklaşır ve 
icab ederse ondan uzaklaşırsın [1].

— Bu ilim gösteriyor ki sende bir takım huylar vardır. Bunların 
kimisi senin yaradılışındandır. Kimi de yaradılışından olmayıp sende 
sonradan hasıl olmuştur. Eğer sana bir ıslâh eli değecek olursa se
ni temizler, sen temizlénebilirsin. Lâkin senin önüne bir aldatıcı dü
şecek olursa onun ardından yanlış yollara gidersin [2].

Etrafında şu senden ayrılmayan arkadaşlarının kötü arkadaş ol
duklarına hiç şüphen olmasın. Onlardan yakanı sıyııamıyacaksın: 
ontar başını dertlere uğratacaklardır. Meğer ki imdadına yetişilsin.
O suretle onlardan kurtulabilirsin [3].

— Şu önünde olan yokmu; o bühtancı ve uyduıucudur. Batıl ve 
boş şeyleri birbirine ekler ve yakıştırır ve üzerlerini yaldızlar ve ya 
lanlar düzer ve sana bilemiyeceğin haberleri getirir. Onun doğrusun
da iğrilik kiri ve bulaşıklığı vardır. Onun gerçeği yalana çalar. Bu
nunla beraber senin gözün ve gözcün odur. Görmediklerinden ha
beri sana bu getirir. Senden uzak kalan şeyleri sana bu haber verir.

Senin buna ihtiyacın olduğundan onun iğriliklerini doğrulukların
dan ayırmak yalanından gerçeğini seçmek, yanlışlıklarının örtüleri 
altından doğruluklarını bulub almak, bunların hepsini birer birer 
araştırmak mecburiyetindesin. Bazı Allahın tevfiki elini tutar.

— Sapkınlık boşluğuna düşmekden kurtarır.
Bazan da bunun verdiği haberler seni hayıetde bırakır, işin 

içinden çıkamaz olursun.
— Bazan da bunun yalancı şahidliği seni aldatır, hatalara sev- 

keder [4].
— Şu sağındaki de düşünmeden iş yapar, hemen harekete geçer- 

Yerinden bir def’a heyecan ile kalkacak olursa onun kulağına hiç 
bir güzel söz girmez ve anı hiç bir nasihat geri döndürmez. Yanan 
bir odundaki ateş veya yukardan aşağı doğru hız ile inen bir sel

m Bu mantık i le  ya lan  geıçekden ve doğru iği iden a y ı ıd  ed i le ıek  f ik i r  
ve tav ju  hareket, buna vuknf sayesinde it ika t ve amel taşbih edilir.

[2 ]”İns6n iy i  terb iye sayesinde faz i le t  sahibi olmağa miistait o lur. Fena ter
b iye ile aşağıya düşmek teh likesine maruzdur.

[3] İnsandan ve onun ak l ından  ayr ı lm ıyan  ve insanın a k l ı r a  m üraf i  hare
ketlerde bulunan havas ve bedeni kuvvetler kasdedilmiştir . Eundan do lay ı ak ıl  
tamamile hareketlerinde serbest kalamaz- Bu kuvvetler a k l ın  başım derde u ğ ra 
tı r la r .  Onu yo lundan şaşır t ır lar .  Meğerki ilmi ve ameli hikmetten imdat alarak: 
bun lar ın  karışt ırmasından kurtu lsun .

[4] Bu cümlelerle (M uhayy i le )  tarif ed ilmiştir .
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veya dişi arayan kızgın bir erkek deve veya yavrularını kaybetmiş 
dişi Arslan gibi önüne geçilmez olur [1].

— Şu solundakine gelince : Nefsine ve şehvetine düşkün aç göz
lü obur murdarın biridir. Karıdan ve karından başka bir şey bilmez. 
Onun gözünü yalnız toprak doyurur. Ondaki açlığı yalnız toprak 
giderir. Yemek yerken parmaklarını yutar ve kaplan kalaylar gibi 
yalar. Hiç bir şeyden hiç bir zaman doymaz. Aç kaldıkdan sonra 
pislik üzerine saldırmış bir domuza benzer [2].

— Sen ey zavallı : Bunlara öyle bir suıetde bitişdirilmiş ve bun
lara öyle bir suretde bağlanmışsın ki senin onlardan ayrılmana im
kân yokdur. Meğer ki onlar ve onlar gibilerin ayaklarının basma
dığı ve basmıyacağı bir yere gurbete çıkasın. Fakat o da senin elin
den gelmez. Onun şimdi zan anı değildir. Madem ki senin için on
lardan kurtuluş yoktur. Tedbiri elden bırakma. Senin elin, .onların 
ellerinin üzerinde olsun. Onlara sen hâkim ol. Sakın sakalını onla
rın ellerine verme. Onların yularlarını gevşetme; onlara karşı daima 
siyaset kullan ? Daima onlar ile ortadan git. Onları şımartmıyarak 
karşılarında metin davranacak olursan onları kendine teshir edebi
lirsin. Onlar seni değil, sen onları yenersin [3]. Bunlar hakkında 
tatbik edeceğin en iyi ve kuvvetli siyaset bunları birbirine düşür- 
mekdir. Şu sert bakışlı huysuzu bu yandaki obur boş boğaza mu
sallat edip onu bir az yola getirmeli ve bu boş boğaz yaltakçının 
aldatıcılıklarile berikinin kibrini ve sert baş'ılığını ve hadden aş- 
kınlık ve taşkınlıklarını gidermelisin [4].

— Hele şu yaldızlı haplar yutturucu atılgan yokmu? Ona asla 
güvenme. Meğer ki and içerek temin ede. Böyle sana teminat vere
cek olursa o zaman ona güven ve inan. Her ne kadar Yalanı, Doğ
rusu karışık ise de onun sana vereceği haberlere kulak asmadan

[1] Bu cümlelerle gazab kuvveti tarif edilm işdir .

[ i ]  Bu cümlelerle şehvet kuvveti tarif edilm işt ir .

[31 Ga^ab ve şehvet kuvvet le r in i b irbir ine k ırd ırm ak . Bu suretle her ik i6i 
tadU olunarak ga ile ler inden selâmete erilmek, şehvet yum uşak lığ ı  gazab ku vve
tinin 6ert  baş l ı l ığ i le  tadil o lunmalı, gazap ve İntikam kuvvet in i şehvet kuvve
t indek i sertl ik le  yumuş atmalıdır .

[4] İnsanın ak lı  kuvvetin in  f a i r  havas ’ ve kuvvetler ile ölünceye kadar bir 
yerde bulunacakları ve ölümden evvel bun lar ın  b ir birinden a y r ı lam ıy acak la n  
ve  ak l ın  bunlardan kurtu lub  kendi alemine ölümden evvel gidemiyeceği iç in bu 
zamana kadar onlara mağlub o lm ıyarak hakini mevkide bulunması.
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vaz geçme. Bu haberler içerisinde tahkik olunmağa değerleri olan
lar yok değildir [1].

Bu zatın bana bu arkadaşlarım hakkında s ö y l e m i ş  olduğu sözleri 
gönlüm iyice ka;bul ve tasdik etti. Bunun dedikleıini tahkik ettiğim 
zaman hepsini hak ve sadık ve vakıa mutabık buldum. Şimdi onlar 
ile uğraşmakda ve onları birbirile tadil ederek idare etmekdeyim. 
Bazan onlar beni yeniyorlar. Bazan da ben onlara galebe ediyorum. 
Bunlardan ayrılıncaya kadar bunlar ile komşuluk yapmak hususunda 
allah bana yardımcı olsun [2].

Bundan sonra ben büyük bir iştiyak ve büyük bir arzu ile ken
disi gibi seyahat etmenin yolunu öğrenmek istedim.

— Bana sen ve senin yolunda bulunanlar için benim seyahatim 
gibi bir seyahat etmek mümkün değildir, Benim seyahatimin yolu 
sana ve senin yolunda bulunanlara kapanıkdır. Meğer tek başınıza 
kalasınız ki bunun içinde de ileri, geri almak elinizde olmayan mu
ayyen bir vakit vardtr. Siz ikamet ile karışık bir seyahat ihtiyar et
mek ve bununla kanaat eylemek mecburiyetindesiniz. Bir müddet se
yahat etmeli ve bir müddet de bunlar ile beraber bulunmalısınızdır. 
Her ne zaman içinden gelen büyük bir aşk seni onlardan ayrılıp se
yahate çıkmağa sevk ederse, beni karşısında bulursun. Ben sana yol
daşlık ederim. Yine onları arzulaycak olursan beni bırakır, onların 
yanlarına dönersin. Bu yarım seyahatler onlardan tamamen ayrılma
na kadar devam eder [3].

Sözümüz kendisinin seyahati esnasında gördüğünü ve öğrendiği 
ği iklimleri birer birer sormağa gelmişdir.... [4]

[ i ]  Vahime (arif edilıniştjir. Verdiği haberler marılılc iie tevsik olunmalıdır.
•[2j Buraya kadar fîavas ve, kuvantn ak l ı  i a a l  tarafından gösterilen yol ile 

idare oînndıık 'art söylen iyor.
[3] Aklı îa a ld ek i kem si ife kemal iktisat) e,mele va onun gib i bedeni şa ibe

lerden halas o larak ınahzı ak ıl  kesilmek ve kü lfe t  gelmeksizin h er  şeyi bilınek 
haya t ta  iken mümkün değild ir . Hayatın muayyen vak t in i  dahi insanın istediği 
g ibi aza lm ak  ve k ısa ltmağa kudreti  olmamakla h aya t ta  ancak bedeui şaibeler
den tamaınile ayr ı lm ış  olmıyan taakkcı lat ile iktifa edilmek m ecburiye ti  vard ır .  
Akl iyyete  ittisa l daima değ ild ir . Kir an itt isa l, bir an in k i ta ’ ile beden kuvvet le
r i  ka r ış ık  bal un ur.

[4] Bundan sonraki tavsifler Heyula, h ak ika t  i lm i, nefif , maden, nebat, h ay 
van, felek, rnh, havase» hümse, m nhayy ile  üzerinedir. Aeıl le rc tm eye  müracaat.-



Farabî ve İbni Sina'yı tekfir
Dr. A- Süheyl Ün ver

İbni Sina’yı (980 - 1037) felsefi fikirlerinden dolayı zamanında çe~ 
kemiyen bir takım muasırları onu tekfir etmişlerdir. İşte Hekim oğ
lu Ali Paşa kütüphanesinde 580 numarada kayıtlı kanunun baş sa- 
hifesinde şu ilâve vardır. Muallim Bakî Gölpınarlı tarafında yapılan 
tercemesine göre (Hüseyin Meybedi (^ j~.) şerhi divanı Alide İmam 
Gazaliden nakl ile o hakikatler denizi (Gazali) -ü:V) adlı ki
tabında Hak taalanm cüziyatı bilmesini ve c«sedlerin haşrini nefiy 
etmeleri ve Alemin kıdeminin icabını söylemeleri dolayısile Meşaiyu- 
nun ulularından olan Ebu Nasr Faryabî ve Ebu Ali Sina’yı tekfir 
eylemişdir. demişdir. Ebu A li’yi hayatında tekfir ettiklerinde o da 
işitip bunu söylemişdir :

— Benim gibi birisinin küfrü saçma kabilinden ve kolay olamaz,.
— Benim İmanımdan daha kuvvetli İman yokdur.
— Zamanede benim gibi bir adam olur da o da kâfir bulunursa
— Bütün Kâinatda tek bir Müslüman bile yok (demek) dir.
İbni Sina’yı hayatında beğenmeyüp çekemiyenler ve Felsefe Üs

tadı Farabi ile beraber ona küfür isnad edenlere İbni Sina Ağzın
dan söylediği mevzubahis olan bu cevap pek yerindedir.

Bu sahifede aynı zamanda eski tababetde kullanılan tertipler de 
çok ismi geçen ve Hekim oğlu Ali Paşa denen Vezirin babası Sere- 
tibbai Hassa Nuh efendinin elyaeısile, Mührile mahdumunun kütüp
hanesi mühürünün birer örneği vardır. İşte kütüphanelerimizde böy
le metinle alakadar veyahud alakası olmayan ba’zı kayıtlar pek 
çokdur. Bunlar zaman zaman Tıp Tarihinin bir çok karanlık nokta
larını aydınlatacak mahiyetdedir.

EE
İbni Sina’nın bir risalesinin mukaddimesi

Tabib üzerine en evvel vacib ve lâzım 
olan şey

ı)r . A. Süheyl Ünver [1]

Büyük hekim ye âlim İbni Sina çok mühim eserlerinden başka 
kıymetli ve k sa etüdler yazmıştır. Bu kısa makalesi (Risaletü fiev-

[1] Tıb Fakültesi M. No. 2. 19S8
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veli mayecibü alettabib) ismini taşıyor. Burada mevzuubahs ettiği
miz mukaddimesinden sonra (Şatrülgab). tesmiye edilen Hümma [1] 
ya aid güzel bir etüd vardır. İstanbulun beş ^kütüphanesinde bulu
nan [2] nüshaları Süleymaniye kütüphanesinde Bay Rifat İİzgi tara
fından karşılaştırılarak elde edilen nüshasından yapılan tercemesi 
mukaddemesinde biz hekimleri alâkadar eden kıymetli mütalealar 
vardır, ibni Sina’nın İlmî etüdleri başlarında ve makalelerinin müna
sip yerlerinde kendi mantığının en güzel ifadelerile değerlî fikirle
rine muttali’ oluyoruz. Bu satırlarda İbni Sina tecrübeler ve bun
lardan kıyas yolu hakkında şu mühim fikirlerini bildiriyor :

( — Tabib, illeti, cins’ile ve nev’ile ve nev'inde olan miktarile bi
linmelidir. İşbu bilginin tecrübe ile bilinmesine yol yoktur. Belki 
kıyas ile bilinir. Tecrübe ise, hastalığ n cinsi ve nev’i ve miktarı 
üzerine kıyasın sür’atle bulunmasına yardım eder. Bunda menfaati 
vardır,

Kıyas ve istidlâlsiz başlı başına sırf tecrübe ile asla intifa’ olun
maz, Sırf tecrübe ile menfaatlenilmez. Kıyas ile illetin ve hastalığın 
cinsini, nev’ini ve miktarını bildikten sonra tabib ilâç kanununa neza
ret eder, ve işbu ilâç kanununda tecrübenin asla medhali yoktur.

İlâç kanununa nazaran müracaattan sonra yaş, memleket ve âdet 
ve hastanın kuvvet ve zaafı mı/ktezası ve bu itibarla en ziyade mu
vafık olan devaların ihtiyar ve tercihine nazar eder.

İşte bu husus, kendisinde kıyas ile beraber tecrübenin olması 
lâzım gelen şeylerdendir.

Tecrübe : Ya tabibin bizzat deruhde edip yaptığ ı tecrübedir, y a 
hut ta şayanı itimad kimselerden aldığı tecrübedir. Hattâ tecrübe 
sebebile bir hurusda ve bir hastalıkta kullanılan ilâçlardan bazısını 
diğer bazısı ilâçtan daha muvafık ve bazı ilâcı şu bedene, diğer 
bazı ilâçtan daha münasip buldular.

Tabib muvafık devalardan birisinin istimalinde devam etmemek
le yani daimî surette aynı ilâcı vermemele memurdur. Tâki zama
nında olan yeni tecrübe ile bilinip de eski tecrübe, ve kıyas ile bi- 
linmiyen ve vukuf peyda edilemiyen mizacı şahsî iktizasını bazı

[1] Giin aş ır ı gelen sıtma nöbetleri. Muhitüi - Muhit, cild : 1. S 460 Top- 
bapı Sarayında Kanı.n tercemesine göre m ii ıekkeb  bir hummadır. 2 ;Hıınımadan 
olur.

[2] Ayasofya, 3849 Topkapı Sarayı müzesinde [Ahmedi Salis  2447. Emanet 
Hâzinesi, 730 Hamidi evvel, 1448: Nuruosmaniye, 4849 numaralardadır. Şayanı 
d ikka t  r isa len in  tamam tercemesi Tıb Tarihi Enstitüsü kü tüphanesinde mahfuz
dur.
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.ilâcın daha mülayim ve muvafık olduğunu, ilâcı değiştirmek suretile 
yapacağı tecrübe meydana çıkar..)

ibni Sina, kıyas yapılamıyan tecrübeyi makbul saymıyor. Hasta
lığın teşhisinden sonra yapılacak tedavide hastanın yaş, memleket 
âdet', ve şahsi kuvvet ve za’fının icabına göre devaların tertibi
ni tavsiye ediyor ve bunu kıyais ile tecrübeye misal gösteriyor. 
Tecrübe de ya şahsî veyahut şayanı i -imad birinden rivayetle olur. 
Bu cihetle bir hastalığa yarayan ilâçlardan bazısı diğer başka ilâç
lardan muvafıktır. Boyuna aynı ilâcı da vermemelidir, ilâcı icabeden 
hallere göre değiştirmekle, bunun kusurlarını tecrübe ile meydana 
çıkarsın diye İbni Sina’nın bu sözleri çok fennîdir.

------ o------

İbni Sinanın Mezarı D]
Or. A. Süheyl Ünver

Merck fabrikasının İstantbulda İlmî mümessillerinden Dr E. Hurr 
vaadi veçhile Iran seyahatinden avdetde, Hemedanda medfun büyük 
hekim ve filosof İbni Sina’nın türbesindeki mezarının resmini ver
mek lütfunda bulundu.

Malum olduğu üzere 21 Haziran 1937 de ibni Sina’nın 900 üncü yılı 
ihtifali türk tarih kurumu ve Tıp tarihi enstitüsü tarafından yerli, ve 
beynelmilel tıb tarihi cemiyeti müessisi ve fahrî reisi Prof, Tricot-Ro- 
yer ve şimdiki reis Prof. Gomoiu gribi ecnebi âlimlerin iştirakile te- 
sid olundu. Bu münasebetle bu büyük mütefekkirin kabrinin resmi
ni elde edemedik. Elde mevcut resimler eski haıab halini gösteri
yordu. Nihayet kabrinin yeni tamir edilmiş kapısını elde edebildik, 
fçine dair hiç bir malumatımız yokdu. Nihayet Dr. E. Hurr bize bunu 
getirince kubbeli bir bina dahilinde etrafının zeminden bir buçuk 
.metre kadar kısmının koyu renkli çinilerle kaplı olduğu görüldü. 
Ortada asıl büyük İbni Sina’nın bir çok heyecanlara ve İlmî iştiyak
lara sahne olan vücudunun ruhundan tecerrüd etmiş bakiyesinin 
medfun olduğu kısım görülüyor. Etraf bir parmaklıkla çevrilmişdir. 
İki kabir daha vardır. İbnz Sina’nın yanındaki kabirde medfum olan 
hakkında halen malumatımız yokdur. Bize bu resmi neşretmek fırsa
tım veren Dr. E. H. a şükranlarımızı sunaıız.

{IJ Türk tıp tarihi Arkiv i N. 13. 1939
7
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İbni Sina'nın Manzum bir Nasihati [i]
Dr. A. Sühey l Ünver

Îbni Sina’ya aid eserler, mecmualar ve ştrhleri muhtevi cildler 
içinde onun şiirlerinden ve ona izafe edilen manzumelerden bazıla
rına tesadüf ederiz. Bunlar kısmen Profesör M. Ş. Yaltkaya ve mu
allim Kilisli Rıfat tarafından toplanmış ve İbni Sina eserinde neşro
lunmuştur. Bu neşrolunanlar meyanında göremediklerimizi muntaza
man Tıb Tarihi Enstitüsü fotografile tesbit etmekteyiz. Şimdi neşret
tiğimin onlardan biridir. Muallim Kilisli Rifat’a terceme ettirilmiştir.

(Şu manzume Şeyh Ali İbni S ina’nındır. Cenabıhak onun seyyie- 
ierinden geçsin ve af buyursun).

H ey  u yu y an l a r  k ıyamet  koptu
Uykudan u yanan .  K end in iz i  h a ramdan  ç ekin .
Yanak süt g ib i  o l un c a  [2] şarabı  iki e l d e n  b ı rak
Çûnkû k imse  bir bardakda sut  i l e şarabı  be rab er  bu lundurmaz
İht iyarl ık kendi s ini  g ö s t e rm i ş ,  sabah  m e y d a n a  ç ıkm ı ş
Hey kavim ben s ize  bu g ü n  nas ihat  e t t im.  İ ş t e  bu kadar  [3].

Bu muhakkak ki İbni Sina’nın manzum şiirlerinden hoşa gittiği 
için seçilerek yazılmıştır. Bunun İbni Sina’nın bütün manzum eser
leri bir arada neşrolunmadığı cihetle hangi manzumesinden çıkarıl
dığını tahmin etmek güçtür. Bazan ona izafe olnnan şiirlere manzu
melerde tesadüf olunamamaktadır. Bu da bazı yanlışlıklara sebep 
oluyor.

ibni Sina’nın bu nasihatında güzel ve nükteli teşbihler, ayni za
manda ince ruhlu bir şair olması dolayisile sözlerinde hoş tesirler 
vardır.

îbni Sina vefat ettiği zaman ihtiyar değildi. Demek ki çok çalış- 
dığından ve biraz da kendisini yıprattığından saçları ağarmış ve 
kendisini yıprattığından saçları ağarmış ve kendisini vaktinden ev
vel ihtivar hissetmişdir.

Sözlerinde kendi mizacı, ahlakı ve telâkkileri yaşar, işte ibni 
Sina’nın şiirlerindeki bu hususiyet onun ağzından çıkmış sözlerde 
bek güzel sezilir ve onun sözü olub olmadığını ona izafe olunan 
manzumelerden anlamak kabildir.

[1] Türk Tıp Tarihi Arkivi N. 14. 1838 
Yaui yanak  Özerine sarkan  saç.

|3j Dam ad İbrahim paça kü tüphanes i No. 93CT (Şerhi k a n ın .  Şen'a öd d in. 
et’Amih) eaeri baş sah ifes ındedir.



İbnt Sina'nın Ruh hakkmds bir kasidesi [i]
( Maraşlı Mustafa Kâmil)

Dr. Â. Sühey l Ünver

Bizde eskiden İbni Sina üzerine tedkikler yapıp bunları türkçe 
yazan ve neşredenler hemen yok denecek derecede azdır. Meselâ 
îbni Sinanın her hangi bir bahsini alıp onu şerhedenlere ve türkçe 
yazanlara tesadüf edemeyiz. Lâkin eski türk hekimleri telif veya ter- 
ceme suretile yazdıkları tıbbî eserlerde ibni Sinanın kanunundan çok 
misal almışlardır ve bu alman misaller de müteakip yazılan eserler 
de birbirine benzer. Amma ayrıca tenkiklere şimdiye kadar rastla
madık.

Yalnız Mer’aşlı Mustafa Kâmil isminde bir âlim (1307) 1889 da 
İbni Sina diye 15 sayfalık bir risale yazarak büyük hekimin Ruh ka
sidesini terceme ve şerhetmiştir. Biz yalnız tercemenin mealini bu
rada dere ile iktifa ediyoruz :

1 — Ey kalebi İnsanî izzet ve kuvvetle muttasıf olan nefsi natı
ka âlemi ulviden sana nüzul etti.

2 — Ruh herkese karşı keşfi nikab ederek arzı endam ettiği hal
de vâkıfı esrar olan ârifi billâhın didei cihanbînasından mesturdur.

3 -  Ruh, vak:ile sana kerhî bir surette duhul etmiş ise de he
nüz - ancak âlémi cismanide husulü mümkün olan - bir seadeti ebe
diye kesbedemediği için müfarakatinden hoşnud değildir.

4 — Ruh, bedeni insaniye iptidai emirde duhulden i ’raz etti. 
Müvanesetini kabul etmedi ise de hâh nâhâh vusulünde arzı hoşnu- 
dî etmeğe mecbur oldu.

5 — Ruhun evvelce kendisine duhulden istinkâf ettiği bedenle 
şimdi müfarekatini arzu etmez bir halde müvanesetine bakılırsa, 
vaktile bir lâhza bile ayrılmasını istemediği vatanı aslisideki cira- 
niîe olan uhudu ferâmuş ettiği anlaşılıyor.

6. 7 — Ruh karargâhı aslisi bulunan âlemi ulviden infisal ederek 
âlemi hissiye ittisal ettiğinde müteallikatı bedeniyyeden olan kalb

[1] Türk Tıp Tarihi A rk iv i N. 18. 1£U0
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ile ruhi hayvani kendisine teallûk eyledi. O halde tedbir cihetile 
kalbde tasarruf cihetile bedende icrayı hükmetmeğe başladı.

8 — Ruh âlemi ulvi ki ciranile olan uhudu düşündükçe eşkıizi 
telehhüf olur.

9 — Ruhun giryesine sebep, nekayisi heyulâiyye tahsilî kemalât- 
tan kendini avketmesi ve bazan olsun vatanı aslisine ziyarete mani 
olmasıdır.

10 — İrciı . . emri Hâhisinin suduru halinde mahbesinden intiza 
eden nefsi natıka, keyfiyyatı erbaanın tekerrürile münderis olan be
den üzerine mûye ve matem kılarak terennümsâzı tehassür olur.

11. 12. 13 — Ruh, hayli vakit birlikte maişet ederek sayei mü- 
caveretinde tahsili kemalât ettiği bir yâri vefadan, ademâbâde 
şeddi rahl ettiği esnada - o kadar biganelik gösterdi ki vazifei 
uhuvvet olan resmi (teşyi) ine bile tenezzül etmediği halde müfare- 
kat ederek âlemi ulviye doğru tevcihi inân etti. Tedricen vatanı as
lisine yaklaştıkça uyuni bedeniyye ile müşahedesine destıes olama
dığı - bir takım dekayiki ledüniyeye kesbi ittilâ ettiği sırada sevin
cinden terennüm etmeğe başladı.

14 — Ruh, âlemi cismanide tahsili kemal sayesinde uruci âlemi 
ulviye rehyâb oldu. Zira ilim, ruhu âlemi ulviye is ’ad ettiği gibi
- mücerred nuhuseti talii seyyiesi olmak üzere terakki edemiyen ba
zı bedbahtlar müstesna olduğu halde - âlim olan her kimseyi de 
aksayı meratibe isal eder.

15 — Ruhun âlemi ulviden hadîdi bedene inzal edilmesine yegâ
ne sebep ne oluyor.

16 — Cenabı hakkın bedene ruhu inzal buyurması; ulvi ve süfli 
dinî ve dünyevî ibdaatındaki hikemi İlâhiyyesini kâmilen idrâk etsin, 
için değildir. Zira bu mertebe idrâkten ukuli beşeriyye kâsırdır

17. 18 — Ruhun bedene hübutunda sır - âlemi ruhanide iken id
râkini muktedir olamadığı - dekayiki ulviye ve süfliyeyi havassı 
bedeniye vasıtasile idrâk ederek âlemi hâfâyâ olduğu halde vatanı 
aslisine avdet demek ise ervahı sazice için bu maksad dahi husulpe- 
zir değildir.

19. 20 — Nefsi natıkanın - kendi hissesine takdir edilen (zeman) 
m encama vusulü - tariki teayyüşünü o kadar katetmiştir ki bir daha 
avdet etmemek üzere âlemi cismaniye veda’hân olmuştur.
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Nefsi natıka, gerçi müddeti medide bedende karargîr olsa da 
encam kân müfarekati mukarrer bulunduğundan - iştialîle intifası lâhzî 
bulunan - berki hâtıf gibidir.

■o

Büyük hekim ve filosof İbni Sina hakkında vefatının 9C0 üncü 
yıldönümü münasebetiie tedkikierde bulunurken bu risale de eli
mize geçti. Onun tercemesinin muğlak ifade ile olmasını nazarı itiba
ra almakla beraber aslı ile mukayese edilebilmesi için türkçeleştiril- 
miyerek aynen buraya kondu. Bu satırların İbni Sinanın ruh hakkında 
söylenebilecek düşüncelerini bildiriyor. Bu unutulmuş terceftıenin de 
bu vesile ile yadını da münasip bularak âlimlerimizce İbni Sinanın 
fikirlerinin ne kadar muhterem tntulduğunu göstermek istedik.



İBNİ SİNA HAKkINDA

Dr. M. Şak ir  İbrahim (jM lltahü l’emraz ) 
eseri mukaddemesine göre [1 ]

Dr. A. Süheyl Ünver

Haydarpaşa hastanesi tarihçesi ve 1310 (1894) senesi istatistiği 
ve daha bir çok makaleleri hariç, risale halinde basılmamış notla
rını tetkike fırsat bulduğumuz Haydarpaşa hastanesi sertabib vekili 
doktor Miralay Elhac Mehmed Şakir İbrahim Deyin müsvedde halin
de ve halen Bayezidde Şehir ve inkilâp eserleri müzesi M. Cevdet 
kütüphanesinde (N. 23 B.) bulunan miftahül’emraz risalesi vardır. 
Bunun mukaddimesi pek mühimdir. Eserin metni Koleradan bâhis- 
dir. Üsküdarda thsaniyede otururken 13ll (1895) [senesinde yazmış- 
dır. Bu mukaddime umumî ve Türk tıb tarihi noktasından pek k ıy 
metlidir. Burada İbni Sinayi şu satırlarla bahis mevzuu etmektedir.

( . . .  Ezcümle Asyayı vustanm Türkistan evladı meşhuresinden 
Buhara şehri Kurbünde Afşıne kariyesinin namı edebiyül iştiharını 
herdem medhü sitayişle yadü tezkâr ettiren ve Türklerde birinci ola
rak Eşşeyhüıreis ünvanı mefharetile yad olunan ibni Sina gibi bir 
nadirei rüzgâr yetişdirmişdir ki (Ümmehatı kütübü tıbbiye)den (El- 
kanun) nam kitabı hikmetnısabı kurunu vusatada en muteber bir 
düsturu tababet ve mehazı celili müracaat olmak üzere elsinei mü- 
tenevviaya tercüme olunmuştur. Kitabı mezkûr mukaddema Fransa- 
nın birinci darül’ulumu tıbbiyesi addolunan Montpellier ile İtalyada 
kâin Salerne medresei tıbbiyesinde rahleler ve kürsüler üstünde 
altı yüz sene kadar eyadii ta ’zim ve tekrimde tutularak ta ’lim ve 
tedris olunmak gibi bir şerefi azime mazhar oldu. Şurası da cayi 
dikkattir ki ibni Sina gibi bir allamei tıb, «tevarihi ümme aşina ol- 
mıyan veya marazı garezle muattal olan bazı kimselerin iddiaları 
gibi olmayıp Ebu Ali’ Farabi gibi [2] halis bir türk olduğu halde 
tohmu-tababet ve hikmet ve siyaseti Asya k ıt’asına nasıl almış ise 
Avrupa ülkesine dahi o derecede saçmış olmakla gerek meratibi 
siyasiye ve gerek derecatı İlmiyenin birinci tabakasına irtika etme-

[11 Tür Tıb ta r ih i Arkev l No. 19-20- 1942
(2] Bu. ib-ire hizasında kenarda şu kay ıd  da vard ır .  Şu  ibarey i ilâve etme

n in  bir sebebi miihimmi o lduğundan bu veçhile kabulün® ihtar ederim.
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sile zam anında vasılı mertebe! ülya ve  üstadı hükemai dünya...).  
A y r ı c a  İbni S in a  hakkında mühim mütaleaları vardır.

S o n ra  Ebülkasım  ve onun ,^:ll ,1 eserinden ve

İbnürrüşdü Kurtubîden hörmetie b ahsediyor, ve buna muallimi salis  
der. R a2İyi de elmüşahid sıfatile v e  hörmetle zikreder. B ağ d ad d a M a-  
ristanı kebir namı diğerle ‘ j ü J î Ij ) Darülmüsteşfii adudiye-

nin Ş e y h ü l ’ alimi v e  üstadı kebiridir der. Biz yu karıd a aldığımız s a 
tırları ibni S in a hakkında bir vesik a addediyoruz.

------ o----- -

İbni Sinan’nın Öklidis medhinde sözleri
Prof.  Dr. A. Süheyl Û nv er [■]

Öklidis, Milâddan önce 315 - 355 de yaşamış bir hendese âlimi- 
Takvimüt’tevarihe göre [2] eski meşhur Sur şerinde mühendi idi. 
Diğer bir mecmuaya göre Beyti Mukaddese yakın Sur şehridir [3]. 
Hendeseden bir kitap vücude getirmekle meşhur olmuştur. (El-hat- 
tu Hendese-tür-Ruhayyine-ti zaharat..) sözü ile [4] tevkir edilen bu 
eski âlimin müsbet ve şer’î ilimlere aid eserlerin boş yerlerine ilâ
ve olunmuş ve ismi böylece geçen hatıralar az olmakla beraber 
nadir değildir.

Vücude getirdiği kitab kendi ismiyle (Öklidis) diye anılır Bir 
rivayete göre Öklidis, Hendesenin anahtarı manasına bu eser, Ök- 
lidisden çok zaman önce yaşamış Ablonyos [5] adında bir âlimin e- 
seri olduğu ve Öklidis’in adını yalnız tenkih ve tezhib ettiği söylenir.

İbni S in a  kendi tercümei halinde : (... M antık ilmini ve Öklidis

[ l )  Journal ol tbe History of Medicine and allied Sciences No. 2. 1947 de 
intişar eden (Ingilizesinin) tercümesi, ilk defa bu esere kondu,

{2] Süleymaniye Umumî Kütüphanesi. Esad efendi kısmı No. 2234 (sene 5346 
vefatı Batlamyusu mezkûr ve İştiharı Öklidis mühendis der Sur.

(3] (Veliyüddin efendi K, No. 1552 Mecmuai İFevaidi Gaıvbe ; Öklidis bi> 
zamm-il hemze ve kesr-id-dal ve bilaks, ismün racül-iin hakîm-ün min ehl-is Sur 
ayrıca bakınız Keisülküttab Muslafa efendi kısmı (Süleymaniyr K.) No. 989.

[4] (3) Süleymaniye Umumî kütüphanesi, Esad efendi kısmında No. 3701.
[?] (4) Kitabı Ablonyos. Kitabı fil Hendese. Mahrnsai Musul’da 638 (1249)da

yazılmış ve 644 (1246) da mukabele edilerek yanlışları düzeltilmiş bir nnshası 
vardı?. Bakınız : Süleymaniye Omumi Kütüpheneslnde Yeni cami’ kısmı. No 8û?.
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kitabını güzelce anladım. Her ne kadar Öklidisten onunla [1] beş. 
yahut altı şekil okumuş isek de alttarafını kitabın sonuna k ad ar 
tek başına halleyledim. sonra Macıstiye geçtim...) demektedir 12].

Topkapi sarayı Müzesi Hazine arşivinde araştırmalarda bulunur
ken elimize eski bir.aherli kâğıt üzerinde bir hendeseî şemafile İbni 
S ina’nın Ö klid is ’in medhine aid bir ş i’rine rastladık, öklid is hal 
tercümesine bir vesika olmak üzere veriyoruz.

Hendaseî şemanın tam üzerinde Arapça :

(Bu şekil) sabahın zuhurunu ve şafak zamanının geçip gizlendiği
ni bilmeğe yarayan bir alettir) mealinde ibaresinden sonra :

t j r J  U -  i f  J * . - J 1

N *• \ S ıî-3'
 ̂ ,*ı—*

[3] j ' J b  i " • ' ^ ^ ı  j y

diye Şeyhür’reis diye şarkta şöhret bulan Ebi Alî bin Sina’nın Ö k
lidis medhinde şu üç beytinin tercüm esi:

— İlim Öklidisi öyle bir Öklidis dirki anınla gökte ve ufuklarda 
olan şeyler beraberce kavranır. O bir merdivendir veya güya ki o- 
nun şekilleri yolcvlar için yüksekliklere doğru basamaklardan ib a 
rettir. Onunla şerif olan nefi yükek bir makama varır. O yüksek 
makam ve oraya yükselen ne güzeldir, ne hoştur [4].

Oklidise İbni S ina’nın bu suretle medhi ona verdiği kıymetin güzel 
bir ifadesidir. Bu eser İslâm ve Türk ilim dünyasında orta zamanın

[ l )  İ b n i  S in a ’ nın h o ca la r ın d a n  (E b u  A bdullahün Natili)
[2J İ b n i  S ina tereiim ei hali .  İb n i  E bi Usaybıa ( T a b a k a tü l ’E t ib b a )  eser i .  Ta

lebes ind en  (Ebu Ü beyd-i  (Cuzeanî) n in  İ b n i  S in a ’ dan naklelu A rapça kalende al
dığı hal tercüm esinden  M. Ş e r e fe i t in  Y a l tk a y a  te rcü m e s i .  İb n i  S in a  eseri 1837.

[3j] Y en i  Cam i’ K iitü b h a n es in d e  No. 197 de b u n u n  i lk  ik i  b e y t i  fa rk lı  ola
ra k  k a y ıt l ıd ır .  B ir in c i  beyt in  s-ınunda (Muavi fil a fa k )  ve fa i r i l l ’ A îa k ,  ik inci  
beyt in  sonunda ( l i t - Ia ra k )  B i l ’ î s t ih k a k  kel im esiy le  yazıl ıd ır .  Y u k a :d a k i le r  verdi
ğimiz ı ra n a y ı  d eğ işt irm ek ted ir .  Burada k a i l i  o lmadığından ve ı ıo k sa n la n n d a u  
tercüm esi  v erilm em iştir .

[4] K ütüphaneler Umıım M üdürü rahm etli  Haşan Fehm i Turgal tarafından 
dil imize çevrilm iştir .  S o n  b e y t in  i lk  m ısra ın dak i  (Terka) k e l im esi  l e ı k a t  ohnalr  
veyahu t harekelenm eli  idi m ütalâasın ı i leri sürm üştü.
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çok meşhur bir hendese kitabı olarak eie alınmış ve bir çok müsbet 
ilimlerde ilerlemiş âlimler tarafından şerhler ve haşiyeler yazılmıştır. 
Gerek metninin ve gerek şerhleriyle haşiyelerinin müteaddit yazma 
nüshalarına kütüphanelerimizde oldukça sıkça rastlanır.

İstanbulu 857 (1453) Mayının 29 unda Fatih Sultan Mehmed’in 
müsbet ilimlere merakı olduğunun hususi kütüphanesine nefis nüs
halarını yazdırmıştır.

Buna en güze! misal FeyzuIIah Efendi kütüphanesindeki nüsha
dır [1 ] .

Ecnebî memleketlerde Efrenc [2] tacirleri memleketlerinde ticaret* 
maksadiyle basılan Araça, Türkçe ve Farsça ilmî eserler arasında 
Rom a’da basılmış (Öklidis) de vardır [3].

İbni S in a ’nın aleyhinde olan bazı muasırları görülmüş ve büyük 
âlimi incitmekten çekinmemişlerdir. Nitekim Veliyüddin Efendi Kü
tüphanesinde Öklidis’i çok muteber tuttuğunu gösteren bu manzu
mesi ile ilgili olmamak üzere No. 3191 de kayıtlı eserde (Varak 174) de

»-1 L J î̂.11 j  j

(Samur kürk sahibi Öklidis görmezmisin şekilde o ne güzeldir) 
manasını çıkarmağa çalışırken buraya almadığımız son beytinde 
İbni S in a ’yı ciddî bir kalemin yazamıyacağı derecede hırpalamak is 
tedikleri görülmüştür.

İbni Sinâ ve Öklidis tercümesi hallerinde bundan sonra yer al
ması temennisiyle bu vesikayı incelemeğe son veriyoruz.

-------o-------

(1] No. 1395, T ahrir- i  Öklidis (I: Nasîrüddin Ttısi) M u tâd erat ı-G k lid is  ( İb n -  
il H eysim ). Ş e rh i  b ir  za r i f  cild iç in d e ,  n e f is  yaz ıl ı  ve m ükem ıre)  tezh ib lid ir .

[ 2] T a r ih d e  han gi  m il le t  ve m e m le k ette n  o lursa olsun (e f ıe a c )  tabir i  b i z  de 
AvrııpalJ a n la m ın d a d ır .

[8] Mağnisa kü tü p h an esin d e  (K ifa b - ı  tahrir- i  usııl-li  Öklidis min te li f - i  Hacı 
Nasirüddin Tusi)  nüshası ve Çorum K ütüphanesinde Süleym an Fevzi paşa k ısm ın 
daki de aynı nüshadır .  996 (1538) de K a n u n î’n in  to ru n u  Û çüncii  M urad ’.ın m at
b u ’ em irnam eai de e k l id ir .  B u n a  gö re  T ü rk iyeye  i icare t  m aksadiyle  g e t ir i le n  k i»  
ta b la ra  miihadale  o lu nm ıyacak  ve dinî o lm ad ık lar ınd an  m üsadere oU m m ıyaraktu ;.  
m an alar ın ı  i ç in e  a lm aktadır .



İbni Sınanın, Yıldızların gece görünüp gündüz 
görülmemeleri hakkındaki Makalesi w

Prof. Dr. A. S  iibey] Ünvcr

Şark Islâm tibbınm XI inci asrından XIX uncu a sra  kadar mü
messili olan Buharalı İbni Sinâ (Ebu Ali el Hüseyin bin Abdullah 
bin Sina) (980 - 1037) tıbbî kitapları ve makalelerinde hekim olduğu 
kadar Hey'et, jeo lo ji ,  Riyaziyye, Mantık ve felsefede de meşhurdur. 
İbni Sina Naklî (Şer 'î)  ilimlerde de zamanının telekkileıine göre ge
ri bir adam değildir. Aklî (Fennî) ilimlerde ileri derecede vukufu 
onun fennî mantalitesini tamamlamıştır. Hey’eti iyi bildiğine şu mi
sâli verebiliriz.

1937 de ibni Sinâ üzerinde araştırmalarda bulunurken İstanbul’da 
Ayasofya kütüphanesinde No. 4832 de kayıtlı ve İbni Sinânın ya 
nında bulundurduğu mecmualardan birisinde.

l-i-» f  I j  I I y i— j  • 
j\r \\ v j-Bi. j

Yıldızların gece görülüp gündüz görünmemesi üzerine olan iki 
sahifelik makalesi dikkat nazarımızı çekti. Buru o zaman İstanbul 
Rasadhanesi Müdürü olan Profesör Fatin Gökmen Edirne’de Selimi
ye, İran’daki Meşhed kütüphanesindeki nushalariyle karşılaştırarak 
tercüme ve şerh etti ve 1937 Türk Tarih Kurumunun neşrettiği İbni 
Sina eserinin Hey’et ve Riyaziyye kısmında çıktı.

Bu yazımızla onu tanıtmak maksadiyle maâlen mündericatından 
kısaca bahsedeceğiz. Xt inci asırda yalnız lakabı olan Gıyasüddin 
ile anılan bir Türk hükümdarı yıldızların geceleri görülüp de gün
düz görünmemeleri sebebini merak ediyor. Zamanının âlimleri de 
ona gündüz güneşin ziyası yıldızların ziyalarına galebe çaldığından 
görünmezler, Güneş çekilince ziyaları gizlenmiş olan yıldızlar g ö 
rülür, diyorlar. Lâkin bu cevap reyleri zaif olanlarca yıldızların zi
yaları gündüz azalır ve semanın derinliklerine giremez, şeklinde or
taya konulan bir esasla mukayese ediliyor.

[ I ]  İngil izcesi  J o u r n a l  o î  the H istory of M edicine and a llied  Sciences  No. 2 
1946 da ç ık t ı .
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Bu cevabı gözden geçiren Gıyasüddin, İbni Sina’ya :
Nısıf kürei semadan güneşin şuâı nasıl kaybolabilir. Semanın 

yarısiyle güneş arasına giren arz denildiğine göre güneş kadar de
ğildir ki semanın yarısına yaptığı şuaı kapatabilsin. Kapatsa bile 
arz kendi kudretini kapatabilir. Halbuki güneşin arzdan pek çok 
büyük olduğu kabul edilmiş olduğuna göre semadan kapanacak olan 
kısım arza nisbetle çok küçük ve güneşe nisbetle ise bütün bütün 
küçük o lacakttı . Biaenaleyh İbni Sinâ verilen bu izahları yerinde 
bulmamıştır.

İbni S in a ’ya göre bu sual, cidden, ilimlerle meşgul olanların va
ramadıkları ehemmiyetli bir soru idi ve kimse de yukarki izahtan 
ileri gitmemişur.

İbni Sinâ bu npktayı hallinde risalesinde şu asıllan kararlaştır
mak için yazıyor ve diyoruz ki :

-v

( 1 — Feza adı verilen hava şeffaftır. Her şeffaf ne ziyadardır, 
ne de karanlıktır. Kendisinden ancak görme keyfiyeti nufuz eder, 
ilimlere yüksek nazar sahibi olan biri bu hususta demiştir ki hava
dan başka bir şey olmayan fezâ, güneş veya bir menba’ı ziyanın 
vucudiyle ziyadar olmadığı gibi onların bulunmamasiyle de muzlim 
olmaz. Ziyadar olan şeyler ancak üzerlerine şua’ ve ziyaların vurdu
ğu kesif cisimlerdir. Bunu isbat etmek çok kolaydır. Şöyleki :

Zifiri karanlık bir gecede insanın görme keyfiyeti karanlık zan
nettiğimiz bu feza dahilinde yıldızlara kadar nufus eder ve kendi
sine en yakın cisimleri görmediği halde yıldızları görür. Çünkü göz 
güneş gibi bizzat ziya veren cisimlerle kamer ve arzdaki çıkıntılar 
dağiar ve emsâli gibi diğer bir menbadan ziyadâr olan cisimler g ö 
rür ve görme keyfiyeti bunlara hava gibi şeffaf cisim dahilinde nu
fuz eder. Bu nufuz keyfiyeti gece nasılsa gündüz de öyledir. Aşi
kârdır ki sen, zifiri karanlık bir gecede kendi elini göremediğin 
hâlde bulunduğun yerden bir fersah’a olan alevli bir ateşi görürsün. 
Artık bu iş ’arlar ve izahlar açık bir delildir ki göz ziyadâr olan 
cisimleri idrâk eder. Ve havayı nesimî gibi şeffaf cisimlerden gece 
olsun gündüz olsun geçer, işte bu hüküm âlimlerden istifade edil
miş olan ve tekrar araştırmağa luzum görülmeyen k at’i bir asildir.

Şimdi şeffaf olan cisim kendisi bizzat görülmediği halde gözle, 
ziya veren cisimler arasında sefirlik vazifesini yapar. Ziya veren ci
sim bizzat görülür. Bu görme kendisinden geçerek başka bir kısma 
varamaz. Kendisinde kesiflik ve şeffaflık olan cisimlerden ibarettir.



— 108 —

Şeffaflık hassasını haiz olan billûr yakut ve cam gibi cisimlerdir. 
Yahut basit bir cisimdir. Bir arkada bulunan ve kısmen şeffaf ve 
kısmen kesif olan su gibi hem kendisi görünür, hem de hava de
recesinde değilse de görme keyfiyeti öbür tarafına k a d a r ' nufuza 
müsaid bir vasattır.

2 — Havadbn ibaret olan fezâ, mutlak surette halis olmayıp su 
buharı, duman ve toz gibi mâi ve türâbi tassauudatla muhtelittir.. 
Bu ihtilat bulutlu, sisli ve toz kaldıran rüzgârlı günlerde olduğu 
gibi bâzan artarak görme keyfiyeti hava içine nufus edemez olur. 
Hava az çok daima bu hâl üzere olduğundan hiç bir vakit tam şef
faflığı haiz olamaz.

3 — Sema da hava gibi şeffaf bir cisimdir. Ziyanın kendisine 
vurmasiyle zivalanmaz. Ve ziyadan mahrum olmakla müzlim olmaz. 
Semanın görünen rengi ise hakiki olmayan bir emri hayâlidir. O l
dukça uzak bir mesafeye kadar temâdi eden bir şeffaf vasıtaya dik
katle bakılırsa rivayet mevkii bu şeffaf vasıta dahilinde za ’fa uğra
yacağından aynı renk görülür. Her birinin kalınlığı malum olan ye
di semanın öbür tarafındaki sâbit yıldızların gözükmesi semanın şef
faf olduğunu açıkça gösterir. Eğer sema şeffaf olmasaydı ince bi a  
safhan ın  arkasın dan  görülmesi kâbil olmayan yıldızlar semanın öbür 
tarafından görülmezdi. Hatta bir kalkan kalınlığında saf bir billûr 
vasıtasiyle semaya bakılacak olursa, billûr şeffaf olduğu halde hiç 
bir j'ildız görülemez [ t ] .  Bu halde kalınlığı bu kadar büyük olan 
semanın şeffatiyetinin sonunda olduğunu kabul etmemiz icabeder. 
Artık iyi anlaşılmıştır ki şeffaf ve ziya veren bir cisim görünen eş
ya ile göz arasında ancak bir vasıtadır. Ne ziya verir, ne de ka
ranlıktır.

İşte bu asıIIar karşılaştıktan sonra artık deriz ki yıldızların gün
düz görülmesi güneşten ziya almış olan toprak ve çıkıntıların du
man ve tozla  bu lanm ış  olduğu halde bize mülâsik bulunan bulanık 
fezanın gözümüzü meşgul etmesi keyfiyetidir. Semanın gündüz ay
dınlık ve gece karanlık olması i değildir. Şu halde semanın ziyayı 
kabul ettiği faı aziyyesine göre gece ve gündüz güneşten aynı bir hal
de ziyadar olması icabedeceği hakkındaki itiraz gavrikabili red 
bir itiraz demek olur. Şurası kalır ki yıldızların gündüz görülmeme
si yalnız bizi ihata eden arzın kesif cisimlerinin ziyadar olmasm-

[1] A n la t ı l ıy o r  ki İb n i  S in â m n  yaşadığı asırda yapılan camların dört beş 
m ilim etre  fcahnlığ ındakiler  b i je  buianık ve yaı-] ş e f fa f  imiş. Bu da b i t ta b i ’ esmın 
satıhları  ziyaya kar^ı tam miieavi yapılm adığından i lsri  ge . iyord u .
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dan ileri gelmiş olduğu hatıra gelebilir. Eğer yanımızdaki feza bu 
veçhile ziyâdar olup ta kendi bulanıklığı ile ziyâdar bulunmasaydı 
bir adam sahrada veya dağ tepesinde dıvar veya etrafı dağlar gibi 
arza aid hiç bir şey görmiyecek surette başını yukarıya kaldırdığı 
takdirde yıldızları görmesi lâzımgelirdi. Halbuki bu aksinedir. Çünkü 
bir adam kesif ve lâtifden ibaret ziyâ veren bir fezayı görür, Artık 

t hava ne kadar az olursa olsun kendisine karışmış olan kesif cisim
ler vasıtasiyîe ziyadar olur. Ve lâtif kısmı galip olduğu cihetle ken
disine rüyet keyfiyeti dahi nufuz eder. Bu halde yıldızların gece 
görülmesi şemsin semadan (müstetir) örtülmesinden değildir.

Eğer böyle olsa geçen itirazın şüphesiz vârid olmaması lâzımge- 
lirdi. Belki şemsin civarımızda ve bize en yakın bulunan ve ken
disiyle ziyadâr olan eşyayı arziye ve şemsiyeden gizli kalmasıdır. 
Aynı veçhiledir ki insan, gece etrafı kandil ve meşale gibi güneşin 
ziyasına nazaran çok az bir ziya ile tenvir edilmiş bir yerde otur
sa, tenvir şiddetiyle mütenasip olarak zıldızları görmemeğe başlar. 
Bundan anlaşılıyor ki fazla meşalelerle ziyadar olmaz. Eğer ziyadâr 
olsa bütün insanların aynı zamanda ayni semadaki yıldızları gör
mesi azalırdı.

H ey’et ilminin bildirdiği veçhile bizden gurub eden güneş di
ğer mahallerde doğmuş olduğundan diğerine gündüz olan bir gece
mizde biz yıldızlan gördümüz halde görmemesi eski beyanatımızı 
daha aşikâr kılar. İşte bu da yıldızların gündüz görülmeyip gece 
görünmesinin sebebi sema ile alâkadar olmadığına ve ancak güneşin 
iklimlere yaklaşıp uzaklaşmasına bağlı bulunduğuna kat’î delildir.

Bu izahlar, sorulan suallerin cevabıdır ye meselenin bütün müş
küllerini açmıştır....  d iye bahse son vermektedir.

Makalesinden meâlen buraya aldığımız satırları İbni Sinanın Fennî 
düşüncesine bir misal o larakfl] ve düşünülen noktalan şöyle toph- 
yabiliriz :

Âlimler Sultan Gıyasüddin’in, neden gündüzleri yıldızlar görün
mez sualine güneşin ziyası çok şiddetli olduğundan yıldızların ha
fif parlaklığını kapatır, cevabını veriyorlar. Lâkin Sultana bu tam 
kanaat vermeyince İbni S ina’ya : Geceleri gördüğümüz yarım feza 
kürresinde neden dolayı güneş şuaları yok, güneşin önündeki hâil 
arz küresi değil mi Onun fezaya nisbetle cirmi nedir ? Gölğesi ne

[ 1 ] Dr. Akıl  M uhtar Özden, Hekim İb n i  S in â .  A vicen ne M édecin. Tedavi K i-  
i in iğ i  ve L a b u ra tu v a n  dergisi  No. 26. 1937.
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kadar bir yeri tutar. Onun haricinde kalan geniş kısımlarda güreş 
şuaları vardir. O hâlde neden yıldızlar kapatmıyor, sualini sorar.

İbni Sina bu itirazı çok yerinde bulur ve şu cevabı verir-
Evet geceleri fezanın hemen bu tarafına güneşten gelen şualar 

varır. Lâkin ziya hava gibi şeffaftır. {Şeffaf maddelerin iki mühim 
hassası vardır. Biri kendi kendine ziyadar değillerdir, Eğer kendi
lerine ziyadar bir menhadan ziya gelirse onu geçirirler. Lâkin bun
dan dolayı ziyadar olmazlar.

İkinci hassalan görmeğe mani’ teşkil etmez. Gündüz güneş uf
kun üstündedir.

Etrafımızda havadan çok bulunan ecnebî dumanları ve buharla
rı parlatır. Çünkü bu maddeler şeffaf değillerdir. Başka yerden ge 
gelen ziya ile parlak görünürler. Bu suretle etrafımızda parlak bir 
muhit hasıl olur. Onun içinden artık yıldızları göremeyiz. Bunu is- 
bat etmek kolaydır. Gece bile yanımızda bir meş’ale yakılırsa yine 
yıldızlar görünmez. Bu suretle ibni Sina difüz ziyanın bahsettiğimiz 
meseledeki tesirini anlatmış olur.

İşte şimdiye kadar basılmıyan yeni bir nüshasının fotoğrafiyle 
bizde 1937 de Türkçemizde incelenen İlmî bir meseleyi ve onun İlmî 
izahını verenleri tanıtmak roaksadiyle bu muhtırayı hazırladık.



Buharalı İbni Sina'nın hissT ve müsbet 
mahiyette sözleri [i]

P ıo f .  Dr. Â. S iihcyl Ünvef

* Eğer ben, insanların gönülleri üzerinde bir tesir ve mehab- 
bet [2] bırakmamış olsaydım benimle meşgul olmazlar, leh ve aley- 
himlerde bulunmazlardı.

* Bana yan yan bakıyorlar. Çünkü ben yüceliğin uğrunda çalı
şarak gecelerimi sabah ettim. Onlar ise sabahlara kadar uyudular. 
Sevmiyerek baktıklarından beni fena görüyorlar. Severek baksa- 
lardı ben de fena görmekte oldukları şeylerin iyi olduklarını g ö 
rürlerdi [2].

Ey beni hasta olmayan gözleriyle hasta eden güzel! Senin 
gözlerin beni hasta ettiği gibi aynı zamanda ,benim hastalığımın 
dermanıdır [3].

* ihtiyarlığın rengi benim sakallarımın yanında bir beyaz ihtar 
alâmetidir ki bana yolsuz hareketler, kötü işler yapm ağa meyan kal
madığını bildirir. Bana bu akları boya diyenler oldu. Ben de bun
lara şöyle söyledim : Ben bu ihtiyarlığı, bu ak saç ve sakalı diri 
olarak üzerimde taşımak istemiyorum. Bir de onları siyah boyala
rın altına gömüp ölü olarak nasıl taşıyayım ? [3].

* Benim gönlümün kırılmaz sabrı, senin gönlünün de erimez 
sertliği var. Şu halde sevdiğim aşk ve sevda yolunda ikimiz de iki 
katı taşız [3].

* Sırrını herkesten sakin ve daima kuşkulu ol. Çünkü akıllı ol
mak demek kuşkulu olmak demektir. Eğer sen sırrını saklarsan sır 
senin esirin olur. Onu fâş edersen sen onun esiri olursun [4].

* Nice cansız insan vardır ki yüksek mertebelere ermişler ve 
büyümüşlerdir. Bunların cansız olmalarına rağmen büyümelerine şa
şılmaz mı ? [5].

f l ]  Istanbnl  K l in ik  d ersleri  N. 10. 1959
121 Ragıp Paşa K. N. 847 İşârât şerhi sonunda, ( l e v  Iem yekûn fil-knlnbi 

metıabbeten..)
■[f] A y a so fy a  K. 4829sayılı  mecmua. ( Y â  mum-rıdi b ice fn in  lâ  m ered a  b ih â . . )
[4] Ayni m ecm ua S. 7
[3] A ynı mecm ua S. 8



* Sevgilimin geceyi çevirmek içıin tekrar bir gece  icat etmek 
için siyah saçlarının örgülerini çözdü. Fakat bu siyah saçlar ara
sında parlayan yüzü onu geceyi çevirmekten âciz bıraktı.

Bildim ve anladım ki hiçbir şey bilinmemiş ve hiçbir şey an
laşılmamıştır [1],

* Dünyanın haracını kendisi alan Pâdişâh benden daha bahtiyâr 
ve hiçbir bey benden daha mes’ut değildir. Fakat s iz j  bu zevki 
bilmezsiniz. Dünya hırsı peşinde olanların gözleri bunu seçemez. 
Onlar tek gözlüdür [2],

* Ruhunun yüzünü kendisinin mensûp olduğu kudsîâleme çevir; 
işte burada ölüyorken ruhunun ebedî yaşaması bu suretle olur [3].

* Şu anda öyle bir haldeyim ki : her ne görüyorsan onu Rab- 
bim diye görüyorum [4],

Ben yüksek mertebelerin en yükseğine çıkmak isterim. A şa
ğı bir mertebeye aslâ razı olmam. Y a  istediğim £bu yüksek merte- 
yi isterim veya ölüm beni yere verir [5J.

* Bana hased eden kimseleri bir tarafa attım, adlarını anmadım. 
Onların ise bütün ömürleri bana hased ile geçti.

Öfkelendiği vakit haykmimamalıdır.

* İnsanın ruhu kandil, ilim onun aydınlığı ve İlâhi hikmet de 
ondaki zeytinyağı gibidir.

* Benim fazilet sahibi bir hekim olduğumu çekemiyorlar, kendi
lerinin cehilleri karşısında benim faziletlerimi görmek onlara ağır 
geliyor. Onlar kendi akıllarınca beni çekiştirmekte, didiklemekte ol- 
duktarını ve bana bir fenalık yaptıklarını zannediyorlar. Bence on
ların beni çekiştirmeleri dağ keçilerinin dağa tos vurmalarına ben
zer. Bir kimse kendisinin ne olduğunu bildikten sonra kendisini bil- 
miyenlerin onun hakkında söylemekte oldukları sözlerin onun naza
rında hiç bir ehemmiyet ve tesiri yoktur.

[1] — T opkap ı Sarayı müzesi Ü çü ncü  Alınıet K,N. 3 03 de (Şerhi Mülahhasii 
Çagmini)  den.

[ ' ]  — A yasoîya K.N. mecmua S. 1. M, Şere fed d in  Y a l tk a y a  te ıc i im c s in d e n .

[3] — Üçüncü. Ahmed K .  N. 3255 de k a y ıt l ı  mecmuadan.

[1] — İbni  S in a  b u n u  ö l i lyorke  nsöyienıiştir .  R e isü lk ü tta b .  Mustafa e fend i  
■K.N. 1200 Mecmua son un da .

(5 j  — N uruoemaniye K,N. 4484. 14m m
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* Her işte ihtiyatı elden bırakan ve düşünüp taşınmadan bir işe 
başlayan kimselerin pişman oldukları tabiidir.

* Tarak saçları düzeltmek için kullanıldığı halde kılların bazıları 
bu tarama ile yerlerinden kopar düşer.

* Sana karşı bir hata eden kimse özür diliyecek olursa onun öz
rünü kabulde tevakkuf etme.

* İhtiyarlara hörmet eyle ve onları azizlemeyin gençlere darıl.

* Bunlara ihtiyarlık derler. Elbette saça, sakala kır düşecektir. 
İstersen saç ve saklındaki akları kes, yol. istersen boya, ister
sen ört.

* Rızk için hiç kavranma Şuraya buraya saldırma. Herkes nasi
binden fazla bir habbeye bile nail olamaz.

* Kişinin aklı bol olursa zamanındaki kıtlıktan ona bir ziyan ol
maz. Kıtlığa rağmen, o aklının bolluğu sayesinde hoş yaşayabilir.

*■ Tanrı hem iç ve hem dıştır. Ve her şeye her şeyile tecellî 
etmiştir.

* iyiliklerin en faydalısı sadakadır. En iyi huy herkesin ezâ ve 
cefâsına katlanmaktır, kimseye ses çıkarmamaktır; yapılan işlerin 
en kötüsü riyakârlıktır. İnsan canının k îl’ü kaiden ve münakaşa ve 
cidâlden ve herhangi bir hale karşı infiâlden çekmedikçe çekeme
dikçe kir ve pastan temizlenemez.

* Gençliğimin hisleri ve sevgilimle vakit geçirdiğimiz yerlerin 
izleri yok oldu. Onlar bir vakit ne kadar terütaze, ne kadar canlı
idiler.

* O gençliğimin izleri benim göz yaşlarımdan soldular. Ağardı
lar. Sevgilimle yaşadığımız yerler ise bulutların döktükleri yaşlar 
ile yeşillendiler.

* Solan gençlik, açık surette ölümünün geldiğini haber veriyor. 
Sevgili ile yaşadığımız yerler ise yeniden yeniye diriliyor.

* Dünya dediğin budur. Kenetlenmesi kırılmak ve yapılması yı
kılmak içindir.

* Bu dünyadan nefret etmiş ve ondan kurtulmağa can atmakta 
bulunmuş kimse burada, tuzağa tutulmuş ve harekete mecali kalma
mış bir kuşa benzer.
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* Nice sevap zannolunan şeyler vardır ki sevap değil, hatalardır [1]

* İnsan avunur, Aldanır. Günler ise  durmadan geçer, ilerler.

* Taliin yüz göstermemesinin ucu, kulpu, bir sebat ve kararı 
yoktur.

* Zenginliği bulmuş, fakat aklii idrâki kaybetmişlerdir. A caba 
bulmuş oldukları şeyle kaybetmiş oldukları şey kıymetçe bir midir? [1]

. Her şeffaf ne ziyadar ve ne de muzlimdir. Kendisinden ancak 
görme keyfiyeti nüfuz eder... Göz ziyadâr olan cisimleri idrâk eder, 
Semâ hava gibi bir cismi şeffaftır. Ziyânm kendisine vurmasiyle 
ziyâlanmaz ve ziya da mahrumiyetle muzlim olamaz. Semanın görü
nen rengi ise hakikî olmayan bir emri hayâlidir [2].

* Sabah vakti ortalığın ağarması gibi ihtiyarlıktan sakalların 
ağarmağa başladı. Onların gecenin zulmeti gibi önce karlığı gitti.

Sen artık he zamana kadar aşk ve sevda peşinde dolaşacaksın? 
İhtiyarlıktan saçına ve sakalına düşen aklar gökteki şahablar gibi
dir. Senin gençliğin de gûya Allahın evinden kovulmuş bir şeytan
dır ki bu şahablarla reemolunmuştur [2].

*  Malın seni aldatmasın. Eğer malını muhafaza edip saklarsan 
o başkaiarınındır. iOndan sarfettiğin şenindir [3].

*  Bir kimse [kendisinin ne olduğunu bildikten sonra kendisini 
bilmeyenlerin onun hakkında söylemekte olukları sözlerin onun na
zarında hiçbir ehemmiyeti ve hiçbir tesiri yoktur [4].

*  Kara çamurun tepesinden zuhalin tepesine kadar cihanın hep 
müşkillerini hallettim. jHer nevi mekrû hiyle bağlarından fırlayıp 
çıktım, Her bağ çözüldü. Ancak ölüm bağı kaldı.

* Ahmaklıklarından na’şi kendilerini cihanın allamesi sayan bu 
iki üç cahil arasında bulundukça sen pek eşek ol ki bu cemaat 
müfrit eşekliklerinden dolayı kim ki değilse onu kâfir diye anarlar [ ' ] .

[ ] İb n i  Ebî U saybia ’ n m  (T a b a k a tü le t lb b a )  eser ind e  İb n i  S in â  H altercüm e- 
s in d ek i  ş iir lerden  seç i lm iş t ir .  N. 25-32 D ostlar ından E bü  S a i t  E b ü lh a y ra  yazd ı
ğ ı  vasiyetnam edir.

[2] Köprülü K . N. 191 de boş bir yerde yazıiıdır.
[3] Esad efendi K. N. 3369 (K uhulbeyan sahibi  B ursalı  İsm ail  H akkı b a t iy 

ledir) .  Köpı-ülü. K. N. 1353
m  İb n i  Ebî U saybia ’ n m  T a b a k a tü le t ib b a  eser ind eki  İb n i  S in a  tercüm ei hali  

ş i ir ler inden .
[5) Veled Çelebi İzbudak, İb n i  S ina  - Hekim Senayı,  gayri  m atbu m a k a le s in 

d en (41-41) :
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Günün birinde ettibbadan vukuf sahibi bir zata sordum. Saçının 
sakalının ağarması nedendir ? O da (Balgam) yani balgamdandır, 
dedi. Bunun üzerine sıkilmıyarak o zata «Sözünda hatâ eltin, bal
gamdan değil, belki gamdandır, dedim [1].

* Ey havâvü hevese bağlanmış olan nefis, acele et ki bir nefesin 
himayesindesin [2].

* Rindin dünyalıktan bir yudum şarabı var. Sarhoş olunca onu 
da elinden bırakır. Şeyhin iyi kötü yüzbin ilişiği var. Muttasıl bu 
iyidir, bu fenadır diye ıkınır. Pek tuhafı budur ki uzağı görmi- 
yen insanlar rindi avam takımından, şeyhi de hüdâperest sayar [2].

* Avam takımı tarafından reddedilmeyip kabul edilmek için ken
dini eşekıyapma. Çünkü avam takımının işi eşeklikten, hırıltıdan baş
ka olamaz [3].

* Gönül (yanî akıl) bu çölde çok koştu. Bir kılı bilemedi. Hal
buki gönlümde bin güneş parladı. Nihayet bir zerrenin kemâline yol 
bulamadı [4].

* Her kim hâdiselerden ibret alırsa başı sert ata benzeyen felek 
ona râm olur [5].

* Ey âdemoğlu, annen seni, ağlıyarak doğurmuştur. Halbuki e t
rafında bulunanlar sevinçlerinden gülüyorlardı. Öldüğün gün senin 
için onlar ağladıkları zaman sen gülücü ve mesrur olmağa çalış [6].

* Her insanın sevinmeğe ve mahzun olmağa kudreti vardır. F a 
kat insanların bazısı feraha bazısı [da yalnız hüzne müsaittir.

* Ç okça itiyat edilmiş olan şeyler maruf olmayan sebeplerdir. 
Çünkü çok itiyat edilen şeye şuur lâhik olmaz.

* Bir takım diğer pefsanî sebepler vardır ki bunlar ruhanî ferah 
ile kederden birisini hazırlarlar.

* Ferahın arka arkaya bulunması ferahı hazırlar. Kezâlik kederin 
arka arkaya bulunması da kederi, sıkıntıyı hazırlar.

[ 1 ] E sa t  e fe n d i  K. N. 35 0
[2] Haaıidiye kü tü p h anesi  Lala kısmı N. 57g Memnadao.
[3] Ü nivers ite  K, Mec.nnı.~Jar kısmı N. 535
[4] Ü n iv e rs i te  K .  Weemualar kısmı N. 2?5.
[5J Halet efendi.  K N. 'i 73 A tıf  e fend i  K . 5257 Ş e h it  Ali paşa K. 2251.35 b e -  

y i t l ik  pendnâm e: den b ir in c i  bey it .
( ' ]  Reşıd efendi K . 1057. Bunun aslı  b a şk a la r ın a  atf  o lunm uştur.
[7] Edviyei  k a lb iy e  mııbadder.ıesi (K ilis l i  R i fa t  tercüm esinden ) İbni  S ina  k i ta b ı
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*  Her kaviyyülkalb çok sevinen olmadığı gibi her çok sevinci 
olan da kaviyyülkalb değildir.

* Gazap çabuk geçerse hayâlde onun sureti takarrür etmez, bo
zulur, kin de hasıl olmaz.

* S an ’at tabiattan daha zaiftir [1].

* Taûn vakti vebada kesirülvuku olur ve bilâdı vebaiyede dahî 
çok olur [2].

------ o------

İBNİ SİNA KASİDEİ RUHİYESİ ŞERHLERİNE
ve

NAZİRELERİNE BİR İLÂVE [3]

Dr. A S ü h ey l  Ün ver

En mühim iltnî eserlerini Arapça yazan Buhar alı Islâm hekimi 
ibni S in a ’nın İstanbul kütüphanelerinde her fenden diğer kitap, ri
sale ve onların ayrı şerh ve icahlannın müteaddid ve mühim nüsha
ları gibi Kasidei Ruhiye’sinin asılları, tahmis ve şerhleri [4] Türkçe

{1 ]  B er th e lo t- la  chim ie des anc ien s  Pris 18S9 P. £60

[ 2] T okatlı  Hekim M a sta fâ  b in  Ahmel bin H üseyin - K an u n  tercüm esi mu- 
kaddem esinde Ragıp Paşa kü tüp h anesind e  el yazması nü sh asın dan . Burada Taun^ 
(P este )  dir. Vebada b ü tü n  serî  h a s ta l ık la ra  verilen  isimdir.

[31 Aslı La Revue du Caire N. f4 t .  1951 Milleııaire d’ Avicenne, nusahflsında 
Fransızca neşrolunmuştur. Türkçesi ilk dBÎa burada çıkıyor.

[4] İstanbul k ü tü p h a n eler in d e  Seyyid Ş e r i f  C ü rca n î ’nin olduğu h a ld e  İb n i  
S ın a  b ib l iy o g ra fy a s ın a  t-erefeddin, Esseyid Ş ere fed d in  ş a ı ih  o larak  g ö s te r i le n  ve 
bazı yer lerd e  de şarihi işare t  ed ilm eyen b irç o k  k a s id e i  ru h iy e  şe r h le r i  vard ır  Ş a -  
r ih le r i  m u h te l if  zevata m a ’tû f  şerh ler in  y ek û n u  15 dir. Birisi de Şeyh  M ansurül 
Mısrî tahm is id ir-  K ütü p han elerim izde bu 15 şevhin 26 nü shası vardır .

Esseyid  Ş e re fe d d in ’e m a ’ tuf ş er h ler  kü tü p h a n e ler im iz d e  7 , Ş e r e fe d d in ’e aid 
3, ş a r ih i  i ş a r e t  edilm eyen  7, Esseyid  Ş e r i f  Aliyül C ü ıc a n ı ’ nin 2, Esseyid C elâlüd- 
d in  el D ev van ı’ye m a'tûf  1 nüsha vardır hepsi 48 den fazla ediyor. Bu arada İ b -  
ı ı i  S in a 'n ı n  Kasidei R u h iy e s i  3 nüshadır .  L iyakatl i  hafız ı  kü tüp iarim ize  hazır
l a t t ır ı la n  f iş lerinde bu nü sh alar ın  baş ve son  satır lar ı  kayded ilm iştir .  BuDİara
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m a n z u m  veyahut tercüme ve izahları ve hatta nazireleri vardır. Bu 
bize Türkiyede fikir adamlarımızın İbni Sina’nın diğer eserlerinin 
tercüme, şerh ve kısmî izahlarında olduğu gibi bu Kasidei Ayniye 
üzerinde de çok durduk iarını ve hatta pek beğendiklerinin bir ifa
desi gibi gelmektedir.

Kasidei Ruhiye şark İslâm ve garp tefekkür âleminde pek meş
hurdur. Maksadımız bunu burada tercüme, şerh ve izah ve bizde de 
bulunan müteaddit nüshalarını bildirmek ve bu nüshalar arasında 
beyit değişikliklerime tertibleri farklarını gösteren bir etüd kritik yap
mak değildir. Bilhassa İslâm dünyası mütefekkirleri Ruh kasidesi 
üzerinde çok meşgul olmuşlar ve bu dediklerimizin hepsini yapmış
lardır. Kasideyi Şerh, Tahmis ve Tesmid edenler epi bir yekûn 
alır [1], ve bütün bunlar Şahâbeddin Sühreverdî’nin üstadlarından 
594 (1198) de ölen büyük âlim Abdüsselâmi Makdesî’nin şerhi baş
lıca bu şekilde izahlara bir misâl olmuştur. Hatta bu âlimin bundan 
başka bir eseri olmadığı söylenir [2].

Bu ve bunu takiben yazılan şerhler arasında milletlerarası ilim 
âleminde henüz tanınmıyan Şeyhülislâm Feyzullâh efendi damadı 
Köprülüzâde Abdullah paşa, Kasımı Lenk, Maraşlı Mustafa K â
mil [3], ve mealen tercüme ederken yakın zamanımızda ihtisaren
b a k a ra k  şaı-ihi işaret  edilmemiş ve yer lerine  (?) i şa re t i  k o n a n la r ın  beyyid  Ş e r if  
Ciircân i’ nin olduğunu a n l ıy o ru z .  O hald e  İ b n i  S in a  b ib liyo g rafyas ınd a  işa re t  e- 
d ilm iyen bu 8 n ü sh a  da.baş  ve s o n la n n a  göre  Seyyid  Ş e r i l ’ in d ir .  A ncak  K öp rü lü  
M ehm et Paşa kü tü p h a n e s in d e  elim ize b ir  D u sh a  Faz il A hm etpaşa  k ısm ında  N.‘£36 
da k a y ı t l ı  ve S a ’deddin T efLezani'n in  «Şeıhül Mekasid» başına i lâve ed ilen  boş  
sa yfa la la ra  kaydedildiği iç in  f i ş l e r i n i  y er in d e  h a z ır l ıy a n la rca  gözden k a ç m ış t ır .  
(Şekil ,  1, 2 ,3 ,4 )  b u n u n la  Şeyyıd Ş e r i f ’ e aid olması lâzım gelen n ü sh alar  İ s t a n 
bul k ü tü p h a n e ler in d e  ( 10 ) ıı b u lu yo r .

A yrıca  C elâlüddin Devvâni’ye izafe  o lunan şerhin baş ve son lar ı  da Seyyid  
Şerifin  şerh in in  a y n ıd ır .  Zira R e s a i l i  Celâlde bu ş erh in  ism ine de tesadüf e d i l 

m em iştir .  Z ira  şerh in  bir  yer ind e  { j . —II £ y - l  j i  J - î )  diye ismi ge ç iy o r .  Bu 

K ö p rü lü  kü tüp h anesind e  bulduğumuz n ü sh a y ı  da i lâve  e tm ek  lâzımdır.  Ş ere .  
fe d d in e  aid 3, Esseyid g e r e fe d d in ’e aid 6 ki cem ’an 9 n ü sh anın  da baş ve s o n la 
rı Seyyid  Ş e r i f  ş e r h le r in in  a y n ıd ır .  B u n la r la  b e ra b e r  te tk ik le r im iz e  göre  elimiz 
de S e y y d i  Ş e r if in  20 nüshası b u lu n u y o r  dem ektir .

[ t ]  B ıı Sâı-ihlerin k im le rd e n  ibaret  o lduğu İb n i  S ina  1937 eser ind e  b ib l i 
yo g ra fya  k ısm ın d a  Osn an Ergin tara f ın d an  bizde m ev cut eserlerine göre  s ı ra la n 
m ış t ır .

[2] M. Ş e re fed d in  Y a ltk a y a  İb n i  S ina  e ser i  19S7 İbni S in a  h a l  te rc ü m e s in 
deki izah ınd an .

[H] 1307 (1889) da bu terciime ve şerh m a tb u  dur Dr. A. Süheyl  Û niver .  İb n i  
S in a ’n ın  Ruh h a k kın d a  bir kasidesi.  T iırk  Tıb T a r ih i  Arkivi.  N. 180-1940
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şerh eden Sefinei Safi sahibi Ahmet Safi efendininki zikre şayandır.
Türkçeye nazman çevirenler de vardır [1].
Biz bu yazımızda Osmanlı türkü şeyhülislâmlarından Ebussuud 

efendinin Kasidei Ruhiye naziresinden kısaca bahsedeceğiz. Köprü
lü Mehmetpaşa kütüphanesinde oğlu Fazıl Ahmetpaşa kitapları ara
sında N. 836 da kayıtlı Sadeddin Teftazâni’nin Şerhül Makasıd ese
ri başına ilâve edilmiş olan ve Ebussuud’un iki sahifeyi dolduran 
ve başında :

Uı- J  <.*.# J »  j y J i j ı  i^ U  U» l, M_jL

ve üzerinde de :

(Jf I vi.e

ibâreleri yazılı arapça sonu (N) ile biten bir kasidesi vardır. 45 be
yitten ibarettir, Ebussuud efendi kasidesi nun ile bitmektedir. Lâkin 
mealen aynidir. Ebussuud efendi diyor ki [2] :

(Hududu hiç bir mahdud ile tahdid ve zamanları hiç bir ölçü ile 
ölçülmiyen, gönüllerindeki fikirler hisler hiç bir tercümana ihtiyaç 
hissetmeksizin anlaşılan ve konuşmaları hiç bir dile lüzum görme
den cereyan eden, mekânı her mekânın fevkinde bir lâmekân alemin
de yaşarken hiç hâtır ve hayale gelmediği halde mahzâ takdiri İlâ
hinin bir cilvesiyle dost ve ahbabından ayrılarak bin türlü musibet
ler ve belâların merkezi olan şu süflî âleme birdenbire düşen şu g a 
ribin hicrânı ne kadar uzadı. Bazen âlemi aslîye kavuşuyor, yaklaşı
yor gibi oluyor, ünsiyet peyda ediyor. Bazen uzun zaman ayrıldı
ğından yaklaşsa bile ünsiyet değil bu müfarekatından vahşet hisse
diyor. T ab ’ından nurâniyet zulmete, ateş dumana münkalip oluyor.

Ey hayrân ve sergerdan olan garib ve mehcûr; Ne zamana ka
dar bu hicranı, bu mezelleti çekeceksin. Bu âlemde her türlü emel
lerine nail oldun. Mümkün olan her türlü ve nimet sana râm oldu. 
Fakat şunu bil ki bunların hiç birisi hiçbir kıymeti haiz değildir. 
Bunlar séni bu âleme bağlasın. Haydi çadırını topla. Teenni ile va
kit geçirdi ve geldiğin ulvî âlemlere yürü.

Orada beraber yaşadığın yârân ve ihvânını unuttun mu? Bu cis- 
mâni âlemde ne zamanlara kadar kalacaksın ? Sen bu cismani âle-

[1] ÎBtni jmalûm değildir . Ali  E m iri  K. N. 4364. H arimide y a ln ız  19 b e yt in i  
te rcü m e e tm iş t i r .

[2] Prof.  Necati Lugal ta ra f ın d a n  dilimize m ealen  ç ev r i lm işt ir .
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min tarifi kabil ve hiçbir kimsenin hululüne hali olmıyan türlü türlü 
ahvalini gördün.

Bu öyle bir âlemdir ki kucağında sakladığı sakinlerine yapmadı
ğı ezâ ve cefâ kalmaz. Onlara karşı her türlü cinayeti işler ve mu
kabilinde hiçbir mücazat görmez. Bu zulüm ve adâvetten azade 
kalmış bir ferd gösterilebilir mi ? Artık dârı gurur olan \ bu âlem
den uzaklaş, bu dârı belâdan dârı amâna yürü. Oraya iltica eden 
daima aziz ve mükeremdir.

Ekvânın seyyidi, bilcümle mahlûkların en hayırlısı olan ve o 
makama, o âleme şeref veren Nebii Zîşâna binlerce selâtü selâm 
olsun.)

Bu bize İbni S in a ’nın kasidelerinin en eşrefi sayılan Kasidei Ay- 
niyei Ruhiye’sini İslâm âlimleri kadar Müslüman Türk âlimlerinin 
büyük bir itibarla kaışılayıb beğenerek yalnız şerh ve izahlar ve 
tercümeleriyle iktifa etmediklerine ve aynı mealde çeşitli suretlerde 
nazireler yaptıklarına da Ebussuud efendinin bu bilinmiyen Kasidei 
Nuniyei Ruhiyesini bir misal olarak veriyoruz.

----- -o-------

Halk Nazarında İbni Sina ve Peygamberlik 
Hikâyesi ni

P ro f .  Dı-. A. SÜHEYL ÜNVEB 
İs ta n b n l  Ü nivers ites i  Tıp Tarihi 

E nsti tü sü  Müdfirü [2]

İbni Sina âlimdir, fazıldır, filozoftur, fakihdir, müfessirdir.. Vel
hasıl pek çok İlmî cephesi olan ve fıtratın nâdir yetiştirdiği en bü
yük zekâlardandır. Onıî bütün ilim şubeleri benimsemiştir. O bugün 
her sahada ilmî çalışmaların tarihi literatüründe y er  almış bulun
maktadır. Lâkin İbni S in a ’nın bir de: halk cephesi vardır. Halkın 
ona kendi zaviyesinden bakışı dikkatle İncelenmeğe değer. Tercümei 
halinin tahrifiyle bir Hikâyei Ebu Ali Sina çıkarılmıştır ki memleke

ti] İ s ta n b u l  K l in ik  d ersleri  N, fO. 1962

[VI] 25 Mart 1952 de Bağdadda İb n i  S in a ’n ın  Hicri b irinci doğum y ıl ı  ih t i fa 
l in d e  Fransızca  ve Arapça o larak  tarafım dan yap ılan  teb liğ in  türkçesidir .
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timizde bile birkaç defa basılan bu eser halkın ve mektep çoçukla- 
rının merak ve tecessüsle okudukları bir mevzu’dur. Dünya bu ya, 
çocukluğunda ibni Sina hikâyelerini duyarak okuyan ve büyüdükle
rinde bu hekimin meşguİ olduğu ilim sahalarına merak saldıranlar 
ve hattâ onun meşgul olduğu ilim sahalarından birisine intisap eden
ler olabilir. İntisap edemiyenler de onun bu hikâyelerini nakletmek
ten de zevk duyabilir. Zira bizim bugün folklar dediğimiz b ir-halk  
bilgisi yani ilmi vardır ki o da bugün ilim ve medeniyetin menşe’le- 
rini aradığımız zaman karşımıza çıkar. Bu suretle halk da düşünül
müş ve onlar için hazırlanan bu menkibelerden kendi hal ve seviye
sine göre yetiştirilmiş olur. Bunları yazmakta bu maksat güdülmüş- 
tür kanaatindeyiz.

İran folklorunda İbni Sina mühim bir yer almıştır. İranda 1306 
da taş basması «Kıssaül ülema» nın 101 - 109 uncu sahifelerinde bu
nun en güzel misalleri vardır. Bunların arasında kilometrelerle ileri
den kulağının işitmesi, gözündeki kuvvet, İbni S in a ’nın güneşin üze
rinde Utaridi görmesi, fbni Sina 9 yaşında iken hükümdarın kızını 
tedavi etmesi, hafızası, İbni S in a ’ya anasının gebe kalması, ibni Si- 
nanın kervan yolcularına yaptıkları bu meyanda zikrolunabilir. Bun
lar dilimize çevrilerek Prof. Şerefeddin Yaltkaya tarafından İbni S i
na eserlerinde neşrolunduğu gibi «Hikâyei Ebu Ali Sina» da tarafı
mızdan hülâsa edilerek bu kitaba konmuştur [1].

Bunlar arnsmda en dikkate şayan bulunanı İbni S in a ’nın Pey
gamberlik iddiasına kalkışmamasının sebebi üzerine olanıdır Hikâ
ye şudur :

İbni Sinanın talebesinden olan Behmenyâr, bir gün kendisine ne 
için Poygamberlik dâvasına kalkışmadığını sordu ve böyle bir da
vada bulunacak olursa bu dâvayı reddetmek için çalışacak âlimlerin 
hepsini mağlup edecek kadar mücadele ve münazara kuvvetine ma
lik bulunduğunu söyledi. İbni Sina bu suale başka bir zamanda ce
vap vereceğini bildirdi. Aradan bir hayli vakit geçmişti.

Bunlar bir gece Hemedanda bir odada yatmışlardı, mevsim kış 
idi. Hemedan’m meşhur soğukları hükmünü icra ediyordu. Müezzin 
sabahleyin mescidin minaresine çıkmış ve Tanrıyı temcide ve Pey
gamberi medih ve sitayişe başlamıştı.

Bu sırada ibni Sina, Behmenyâr’a :

m  İb n i  S in a .  T ü r k  T a r ih  K urum u ya y ın la r ın d a n ,  Ş e r i  VII.  No. 1. İs tanb u l.  
1937. Dr. Süheyl Ûnver. Ş a r k  fo lk lo ru n d a  İb n i  S in a .  Şere fed d in  Y a ltk a y a .  İ r a n  
fo lk loru n d a  İbni  S itıa  ( i b n i  S in a  fo lk lo r la r ı  kısm ında).
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— Kalk, dışardan bana su getir, dedi. Behmenyâr :
— Şimdi su içilir mi ? uykudan yeni kalktın. Uykudan kalkınca 

su içmek sinirlere ve damarlara zarar verir, dedi. İbni Sina :
Ben asrın yegane tabibiyim. Sen nasıl oluyor da beni su içmek

ten menediyorsun ? dedi. Behmenyâr :
— Ben ter içindeyim. Eğer dışarı çıkarsam mesamatıma hava 

nüfuz eder, hasta olurum dedi. İbni Sina :
Şimdi sana benim ne için Peygamberlik dâva etmediğimin, ede

mediğimin cevabını verebilirim. Şunu bil ki Peygamber dört yüz yıl 
önce gelmiş ve geçmiş olduğu halde onun sözü o derecede ve o su
retle tesir etmişti ki bugün seher vaktinde bu soğukta minarenin 
üstünde onun medih ve-sitayişi ediliyor. Ben ise daha senin yanın
da hazır iken, sen de benim en yakın adamım iken benim sözümle 
sen bana bir yudum su vermiyorsun. Benim sözümün bu kadarcık 
bile tesiri olmuyor. Şu halde ben hangi kuvvetle Peygamberlik iddi
asında bulunabilirim ? dedi.

Bu hikâye memleketimizde şu şekilde yayılmıştır [1] :

« İbni Sina, zamanında memleketinde çamurlu bir sokakta ve mer
divenle çıkılır dükkânların bilinde oturuyormuş. Çocuklar da . ça
murlar içinde sokakta oynuyorlarmış. Aralarında bir Ateşpereşt ço 
cuğunu görür görmez nasiyei veçhiyesinden büyük bir adam olaca
ğını anlayarak dükkâna çağırmış. Yanına gelince ibni Sina bir elin
de bulunan parayı göstermiş, çocuk onu almak isteyince :

— Hayır vermem, maşa ile bir ateş tutup avucuna koydurursan 
sana veririm, deyince, çocuk merdivenlerden sür’atle yere inip avu
cunu çamurla doldurup İbni Sina’nın yanma gelmiş :

— Koy ateşi, ver parayı demiş. İbni Sina çocuğun zekâsına hay
ran olarak ana ve babasını çağırıp rızalariyle medreseye yazdırmış 
ve kendine evlâd edinmiş. Çocuk derhal okuyup yazmağa başlamış 
ve onu bir k a ç  sene zarfında kendi dersine devam edecek bir ha
le getirmiş. Müslümanlık da telkin etmemiş, kendi kendisine arzu- 
lariyle Müslüman olsun, demiş ve öyle de olmuş.

Çocuk İbni S in a ’nın büyüklüğünü anlamağa başladıktan sonra :
— Sizde bu kadar ilim varken neden Peygamberlik dâvasında 

bulunmazsın ? dermiş. İbni Sina da susarmış.

[ I ]  Değerli  âlimlerimizden rah m etli  Nazmi T ö re ’ye bunu Diyanet İ ş le r i  Mü
şavere hey et ind en  de rahm etli  Vahid  B e y  1936 da r iv âyet  etmiş ve  o da İb n i  S i 
n a ’ n ın  b iy o g ra f is in d e n  bahis  b ir  eserde oku du ğu nu i lâve etmiştir.
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Bu çocuk İbni S in a ’nın odasında yatmaktadır. Bir gün îbni Sina 
onu imtihana çekmiş. Şiddetli soğuk bir gece yarısı çocuğa sesle
nerek bir bardak su istemiş. O da bütün zekâvetini kullanarak bu 
arzuyu yapmamak ve sıcak yatağından kalkmamak için konuşmala
ra başlamış. Siz geçenlerde bir mesele hakkında şöyle buyurmuştu
nuz, bir türlü anlayamadım, rü’yalarıma giriyor diye sözü uzattık
ça uzatmış. Yattıkları yerden konuşmalar esnasında su istenmesi de 
unutulmuş.

Derken karlı ve fırtınalı bir sabahda biri minareye çıkarak ezan 
okumağa başlamış. İbni Sina ile çocuk arasında şöyle bir konuşma 
olmuş :

— Ezanı okuyan camiin müezzini mi ?
— Değil.
— Değilse kimdir ?
— Peygambere gayetle âşık bir zat. Her sabah bir cami’de ya

na yakıla ezan okur.
— Maaşı var mı ?
— Hayır maaşı falan yok. Amma âşık bir adam.
— Birisine mi âşık ?
— Hayır, Hazreti Muhammed’in âşıklarından.
— Bu adam Evlâdı Rasulden mi ?
— Hayır, değil amma aşka tutulmuş.
— Başka bir menfaat bekler mi ?
— Hayır.
— Bu adam Peygamberi görmüş mü ?
— Peygamber göçeli kaç yüz sene oldu.
— Oğlum bu nasıl olur ? Peygamberi görmemiş, yalnız işitmiş; 

bir menfaati de yok. Böyle fırtınalı bir zamanda sıcak döşeğini bı
rakıp minarelerde ezan okumak arzusu buna nereden geliyor ?

— Hazreti Muhammed’e âşık yalnız bu mu ? Daha yüzbinlerce 
Müslüman anın yolunda canını fedaya bile hazırdır. Peygamberde

İlâhî bir kuvvet olduğu görülüyor. Başka ne denebilir ?

— Sen bana ara sıra bu kadar ilminle neden Peygamberlik dâ
vasında bulunmuyorsun deyüp duruyorsun. Kak ben seni çamurdan 
çıkardım, evlâd edindim, yedirdim, içirdim, okuttum ve zazdırdım. 
Bir gece senden bir bardak su istedim. Sen döşekten ka kmayayım 
diye beni lâfa boğdun. Peygamberlik dâvasında bulunsam beni ev

velâ sen'*inkâr edersin, nerede kaldı ki kendime başka ümmet bulayım.»
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Bu rivayetlerin İbni S ina’nın eserlerinde ve bazı İlmî mevzularda 
yer  almadığını görüyoruz. Bunları birer hakikat telâkki ederek İbni 
S in a ’nın eserlerine de koyamayız. Fakat ne yapalım bu hikâyeler 
İbni S ina’ya nı'sbet edilmiş. Belki onun hayatında talebesinden biri
si ile buna yakın bir konuşma olmuş ve rivayetler onu bugünkü 
şekline koymuş olabilir. Fakat ne de olsa hal tercümesi mazbut ol
sun veya olmasın böyle büyük insanlara efsaneler de yapılmış. İb
ni S in a ’nın tercümei hali çok mazbuttur. Talebesinden Ebu Ubeyd-i 
Cüzecani de bunu bizzat İbni Sina’dan dinleyerek yazmış, ancak 
son kısmını kendisi tamamlamıştır. Öyle olduğu  halde İbni S i 
na’nın hayatında efsaneleşmiş taraflar çoktur. Hele Şarkta  uydur
ma efsane yapılmamıştır. Bunların mutlaka bir aslı vardır. Lâkin 
zamanla nakloluna oluna böyle şekilere girmiştir. Bu efsanenin 
de bir aslı olmalıdır. Fakat onu henüz bilemiyoruz. Yalnız bu mu
ahhar rivayetler elimize geçmiş bulunuyor. Aslını buluncaya kadar 
İbni Sina folklorunda hoş ve düşündürücü ve onun büyüklüğüne 
uyan bu rivâyetin elbette kıymeti âzalmıyacaktır. Gerek İranda ve 
gerek Memleketimizde bu rivayetin esasları bir olmakla beraber 
birbirinden ne kadar farklı olarak söylendiğini de görüldüğü veçhile 
burada işaret etmek isteriz. Bizce İbni Sina ismini taşıyan her han
gi bir rivâyetin kıymeti çoktur ki üzerinde bilhassa durduğumuz 
tıöyle zarif bir hikâyeyi ona güze! bir misal olarak almış bulunuyoruz.

•o

Bağdadi da İbni Sina ihtitali hakkında Tıp Fakültesi 
Dekanlığına verilen Rapor

T ıp  Fakültesi  Dekanlığına

Sayın Dekan :

Bağdad’da İrak hükûmetiein resmi davetini 10 Mart 1952 de teb 
liğ eden Dış İşleri Bakanlığımızın melfuf tezkeresiyle 12 Mart tarihli 
dş’arımzla öğrendim. Daha önce Tıb Fakültesi Profesörler Kurulu
nun kararı mucibince de Dekanlığımızın müsaadesiyle ve Tıbbî De-
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ontotoloji derslerimizi Ord. Prof. Dr. Tevfik fŞağlam’m lütüfkâr de- 
kâletlerine tevdi’ ederek 17 Mart 1952 de Bağdad’da İbni Sina’nın 
hicrî birinci yılı ihtifalinde bulunmak üzere trenle hareket ettik ve 
keyfiyetî oraya bildirdik.

Hepimize Rektörümüz Prof. Dr. Kâzim ;Ismail Gürkan başkanlık 
etti. Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü Doçenti Ahmet Ateş de 
resmî hey’ete dahildi.

20 Martta Bağdad’a Kongrenin açılış günü saat 14 de vardık. 
Dostlar ve haberdar olanlar bizi karşıladılar ve hey’etimizi hususî 
bir evde misafir ettiler. Aynı gün saat dörtte açılış merasimi oldu. 
Resmî kıyafetimizle en önde yer aldık. Irak kral naibi ve Veliahdı 
kısa bir nutuk ile mehrecâni açtı. Bunu mutâd ve alâkadar şahısların 
nutukları takip ettt. Her zamanı dolu programla bir aylık çalışma 
ve merasimi bir haftaya sıkışdırmanın icaplariyle karşılaşdık. Her yer
de izzet ve ikrâm gördük. İbni Sina hakkında Bağdad’da ve Mısırda 
ufak çapta yapılan neşriyatı verdiler. Rektörümüz İbni Sina minya- 
türlü ve tezhipli bir mesaj götürerek Maarif nazırı Halil beye verdi. 
Kongre azâlarına Üniversitemizin Tıp Tarihi Enstitüsü ile birlikte 
hazırladığı İbni Sina minyatürlerinden dağıtıldı ibni Sinanın sözle
ri hakkmdaki eserimden de gelenlere verdik.

Teliğlerimize gelince : Doçent Ahmet Ateş arapça dilinde İbni 
S in a ’üın Ekşir Risalesinden bahsetti ve alâka topladı. Rektötümüz 
ibni S in a ’nın cerrahî bilgisi üzerine bir tebliğ yaptı. Bunu temiz bir 
fransızca ile yapması güzel oldu. Ben de İbni S in a ’nın ne için pey
gamberlik iddiasına kalkışmadığı hakkındaki ma’ruf bir hikâyenin 
biz de ma’ruf olan ve şimdiye kadar bilinmeyen şeklini fransızca teb
liğ ettim ve arapça dâ hülâsasını yaptım. Bu da dinleyenler ve alâ
kadarlar üzerinde cazip bir tesir husule getirdi. Bu arada İbni S in a ’
nın meşgul olduğu çeşitli mevzular üzerinde Bagdad, Mısır Suriye, 
ve İran âlimleri de tebliğler yaptılar, iştirak eden kıymetli müsteş
riklerin" mevzuları çok alâka çekti. Velhasıl Kongre temamen ilmî 
bir haya içinde cereyan etti ve muhtelif ararlar ve gezintilerde de 
çok güzl tanımışlar ve konuşmalar oldu.

İbni S in a ’nın milliyetine tarafımızdan temas edilmediği gibi A- 
raplar da Arap, hatta İrânlılar tıânlı olduğundan bahis ve imâda bu
lunmadılar. İbni Sina sahnede yalnız Milletlerarası bir büyük şahsiyet 
olarak dolaşdı. Kongre delegeleri aslâ bozulmıyan bu havayı muhafa
za ederek konuştuler ve bazı temayüllere aslâ cevazda bulunmadı
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lar, Yani ilmin bu büyük adamı tarihte mevcut bütün ilim ve fen 
adamları gibi ilmin bitaraf şâh ikasrg ib i muhafaza edildi ve iyi de 
oldu'

İlmî tebliğler mühim bir yekûn tutmuştur. Kapanış celsesi zengin 
oldu. İlk başlarda Rektörümüze söz verdiler. Önce Türkçe konuş
tu. Sonra onun beliğ bir arapça hülâsasını yaptı, çok alkışlandı.

Bu arada Bağdad’da eski Abbasîlerden kalma Müstansariye med
resesini, eski eserler müzesini, Güzel san'atlar mektebini ve kütüp
haneyi gezdirdiler. Hususî olarak Tıb Fakültesinin inkişâf halinde 
bulunan kliniklerini gördük. Mühim bir kısmı arkadaşlarımız olan ho- 
calariyle tanıştık. Bağdad’da çalışan genç ve talebemiz olan hekim
lerle karşılaştık. Onlar bizlerle birlikte meslekî konuşmalar için ve
sileler hazırladılar.

iki mühim gezinti tertip edilmişti. Birisi Bâbil’e olandı. Bir gü
nümüzü buna ayırmışlardı. Bu vesile ile Hilleyi’i gördük. Hindiye 
Belediyesi ziyafet verdiler.

Beşbin sene önceki Babil’in yerinde birçok kazılar orasını turistlere 
câzip bir şekle sokmak durumunda. Mahalli bir müze açmışlar. Es
ki Bâbil’i gösterir maketler ve büyük levhalar asılmış, plânlı ve 
esaslı bir çalışma göze çarpıyor.

İkinci gezinti Musul’a oldu. Orada Ninova harâbeleri gösterildi. 
Biz hususî olarak buranın en çok ziyaret edilen Kerbelâ ve Necef 
şehirlerine gittik. Bu iki şehrin kendisine has hususiyetleri var. Ş a r
kın en mühim ziyaretgâhlarından Kerbelâda Peyamberimizin torun
ları Hüseyin ve Abbas. Necef’de Peygamberimizin damadı haz- 
reti Ali’nin kabirleri tam manasiyle şarkkâri tertip ve tezyin edilmiş 
birer âbide. Ziyaretler pek çok ve çeşitli. Beğenilen tarafları 
çok. Çünkü teselli istiyenlere teselli dağıtan makamlar. Verilen 
ehemmiyetin ha»iki manâlarını izaha lüzum yok. Bağdad eski 
medeniyet noktasından mühim merkezlerden biri. Burada mütead
dit enstitüler kurulması lâzım. Zira orta zamanda en mühim ilim 
yuvası.

S an ’at noktasından da kıymetli. Abbasi devri burada hârikalar 
yaratmış. Binalarda eserleri azalmış Lâkin kitaplardaki nakışlar ve 
resimler yazılariyle birlikte bugün cihan, bilhassa Türkiye ve İstan
bul kütüphane ve müzelerinde mühim yerler almış. Bunların bina
larda olanları bugün mahallinde tesbit edilmiş bulunmalıdır. Fakat
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kitaplardaki mühim bir yekûn tutmaktadır ve bu cihetle bunları top
lamak zamana bağlı olmalıdır. Nitekim ben A bbasi devri minyatür 
ve tezhiplerinden ibaret kolleksiyonumu teşhir için getireceğimi ve 
bir konferans vereceğimi bildirdiğim halde mümkün olamadı. Zira 
biz kongrenin açılış günü öğleden sonra varabildik Yalnız Bağdad’ 
da XI. inci milâdi asırda yetişmiş Ali bin Hilâl nam hattat hakkın- 
daki yazılariyle süslü eserimi uzun uzadiye görüşdüğümüz Maarif 
vekiline arapça basdıracağı vadi üzerine bıraktım. Bunu Yakutül 
Mustafa’sımi, Medresei Nizamiye ve adudî hactahanesi eserlerimin 
takib edeceğini de bildirdim. Bittabi memnun oldular ve ayni za
manda götürdüğüm san’at eserleri de gösterdiğim bazı muhitlerde 
çok sevinçli akisler bıraktı ve herkese şu kanaat geldi ki -iki Bag
dad vardır. Birisi bugün malûm olan yerdedir. Diğeri de Türk hâtı
rasında yaşayanıdır. Onların bizdeki malzemesini görmek pek çok 
memnuniyetlerini mucib olmuştur.

Bugünkü Bağdad çok ilerlemektedir. Bu sefer şehir eskisine 
nazaran on defa büyümüş, bittabi nüfusu da artmış. Bağdad’m g e
lişmesiyle ve îrak ’ın ilerlemesiyle alâkadar olan komisyonun beş se 
nelik plânını gördüm. Her türlü inkişâfları içine alan bu programı 
beğendim.

Biz geçen sene Mısırda Türk ekalliyetinin Arap ekseriyeti içinde 
tamamın kaybolduğunu gördük. Lâkin yakın şark ve îrakda hemen 
bütün halk türkçe biliyor ve Türk olanlar da nisbetlerini bildiriyor
lar. Bir jenerasyon sonra bu da silineceğe benziyor, Fakat bu gün 
mevcut kardeşlik hislerinin gelecek nesillerde de yaşayacağına da 
şüphemiz yoktur. Türkiyemiz hesabına vaktiyle bizden ayrılan bir 
Müslüman ve şimalde Türkleri çok olan memleketlerin artık saa
detleri ve terakkilerine dua etmekten başka bir emelimiz olmadığını 
da sevinerek bildirmek isterim.

Başvekilinden itibaren İrak’ın bütün kıymetleri bize büyük d ost
luklar gösterdiler ve tasavvur olunamaz ikrâmlarda bulundular. Bağ- 
dad’in bu yüksek sosyetesine teşekkürlerimiz sonsuzdur.

Uhdeme verilen vazifenin Fakültemizin şeref ve haysiyetini dai
ma arttırarak daima yaptığımı arz ve bu vesile ile derin hörmetle- 
rimi ve şükranlarımı makamınıza, yönetimde ve kuruldaki diğer Pro
fesör arkadaşlarıma takdim ederim.

Tıp Tarihi ve Deontoloji 
Profesörü 

Dr. A. S. Ünver



Bağdad’a Selâm

P ro f .  Dr. A. Sühey l  Ünver

[1] Bağdâdı Bihişt abâd. Bağdâdı darüsselâm. T a ’bir bilmem ki
min ? Yani Bağda’ı Cennetin bir mamuresi sayıyor. Yeryüzünde bir 
çok sun’î ve tabiî cennetler var. Sun’îlerini Avrupada söyler dururlar,. 
Tabiîlerinden bizce çok olduğunu biliriz ve herkes de bunda mütte
fik. Amma muhakkak ki Dicle ve Fırat nehirleri Irak’ı ihya etmekte.

Onun feyiz ve bereket dağıtan Dicle’nin kenarında hurma ağaçla
rı arasında abâdı olan Bağdad yalnız boş bir cennet değil, insanların 
güzideleri asırlarca Bağdadı doldurmuş. A bbasîler devrinde parla
mış. Lâkin şa ’şaâsı hâlâ devam ediyor. Onlar bir ruh bırakmış ki 
bugün de yaşamakta. Boşalmış bir cennet değil. Hâlâ eskisi ve yeni
si var.

Bağdad bin sene önce şarkın en başlı ilim merkezlerinden biri. 
Herkes oraya koşuyor. Biz de bin sene sonra onun kırıntılarını top
lamağa koşduk. Belki bir şeyler kalmıştır dedik. Bu doğru çıktı. 
Bin seneki ruhunu ve onun hâlâ devam eden sükûnunu bulduk. 
Ben aradıklarımı buldum. Bağda’da gelmek biraz da mazi içinde ha- 
hali yaşamaktı. Ona kavuştuk ve eski havayı yeni varlıklar içinde 
teneffüs edebildik derim.

işte bu cennet havası içinde tam sekiz gün yaşadık. Tecelliye 
bakın, yeni insanlar ve yenilikler içinde bundan bin sene önceki 
havanın bir esintisi olan büyük Islâm hekim ve müteferriki ibni S i 
na’nın hicrî birinci doğum yılı mehrecanı ihtifalinde bulunduk.

Bir ihtifal ki envai misafirperverliğin ve ikrâmın tecellisi ara
sına ilmî bir hava sıkışdırılarak İşlâm âleminin bellibaşlı ve 
kıymetli müsteşriklerinin Arap, Türk, Iran ilim âlamlerinin mümesilleri 
mahalli devlet otoritesi ve ilim müntesip ve meraklılarının arasıuda 
İbni Sina eserleriyle, rivayetleriyle, resimleriyle anıldı. Bin sene ön
ce yaşamış, lâkin bıraktığı eserleriyle bugünün de ilim adamı ibni 
Sina aramızda imiş gibi tekrime mahzar olmuş, onun şerefine bir 
çok âlimler ve fazıllar tekrîm ve tafdil olunmuş. Onun şahsi başka
larına da şeref dağıtmış. Yani İbni Sina sofrasından nimet sahibi

[ İ]  Vatan güzete. i 12, IV 195)



- 128 -

olanlar çoğalmıştır. Bu mehrecânda Üniversitemizi Rektörümüz Ord. 
Prof Kâzım İsmail Gürkan temsil etti. Hem de ibni S ina’nın cerrahisi 
üzerine belîğ bir tebliğde ve Kongrenin kapanışında yine ayni hitâ- 
bet kudretiyle Türkçe ve arapça hitâbesiyle kalpleri teshir etti. 
Edebiyat Fakültemizin mümessili Doçent ve genç Şarkiyat âlimimiz 
Ahmet Ateş de arapça olarak irâd ettiği raporiyle ibni Sina’nın 
kimyaya hizmetini saydı döktü. Ben de Tıp Fakültemizin mümes
sili sıfatiyle ibni Sina’nın folklor cephesine temas ederek onun ne 
için Peygamberlik iddia etmediği hakkındaki meşhur hikâyenin ilim 
alemince bilinmiyen ve lâkin bizde ma’ruf tarzını izahım ve bunun 
arapça hülâsası memleketimize müteveccih İlmî sempatinin bir defa 
daha tezahürüne sebep oldu.

İbni Sina’nın milliyeti hariç olarak hakkında neler neler söylen
medi ki. Onun hakkında yeni ve eski şiirlere kadar okundu. Bu 
ilim adamının bu kadar tekrîmi toplantılarda hazır bulunan İraklı 
gençler üzerinde bir nümunei misâl olacak kadar müessir oldu. Biz 
zaten ondan senelerdir kâfi ders aldık ve onu gençliğe yine onlar
dan yeni fikirler almak üzere sunmak için yeniden bu mevzuu ince
lemek ve yeni neşriyatta yapmak kararını da vermiş bulunduk.

Bağdad’da İrak devleti yeni ve eski otoritelerinin sonsuz iltifat 
ve muhabbeti karşısında aldık. Bize eyi kabul göstermekte acaba mü
sabaka mı ettiler ? Mütekabil kültür tesirlerinin devamına şahit olduk.

İrak'ın bundan 30 sene önce bizden ayrılmış bir parça olduğu 
belli idi. Ben böyle bir kaderi bütün milletlere haklı olarak hoş g ö 
renlerden olduğum için gördüğüm yeni ve müsait inkişâflar ve bu
nun X X  inci asır medeniyetinin şarka uyan b a ’zı taraflarının iyi ne
ticelerinden bittabi’ pek sevindim

Bu mehrecân vesilesiyle iki büyük arkeolojik gezinti tertip edil
di. Önce B âb jl ’e gidildi. Sonra Musul’a Ninuva harabelerine götürdü
ler. Bâbilde son senelerin kazıları arkeoloji dünyasına yeni şeyler 
kazandırmış- Bağdad’ın zenginleşen müzesinin dünya çapındaki ye
rini "ve bu yerlerin turistik kıymetini arttırmış. 5000 sene ma’mûr 
olan bu yerlerin bütün toprak üstü bir varlığa sahib olmama.-ı çok 
hazin ve ibret verici. Dünya yapılmış, harâb edilmek için, yeniden 
tahribe hazırlamak için tekrar yapılmış, insanoğlu hep o. Ayni 
düşünce bugün de maalesef öyle. Şahsî ve umumî menfaatler bütün 
dünyada mahallî seviyelere göre kaynaşıp durmakta ve insana çok 
olarak bazan bu harabeler karşısında hâlâ devam eden zavallı mu
kadderat demekte ve bu beşeriyet her asırda şekli değişen ayni eski
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itiyâdların peşinde koşmakta ve asırlar sonra dünyanın huzurunu ka
çırmak için şimdiden tohumlar ekmekte devam etmektedir. Bu işler 
bütün dünyada bu gördüğümüz tarzda devam edecektir. Eğer beşe
riyetin tarihte ğördüğü büyük istilâların feci’ neticeleriyle karşılaş
mamak isteniyorsa aklı başında insanların düşün çeleri mahsullerinden 

istifadeye koşmalı ve hikmeti akliyeye yer vermelidir. İşte Babil’in 
bana verdiği hazin ders bu oldu.

Kongre arasında bulabildiğimiz kısa bir fırsatla Kerbelâ ve Necef’e 
giderek Peygamberimizin ve bütün Müslümanların tekrîm ettiği en 
yakınlarının açıkla ve hâlâ hüzün veren anlarını yaşadık. Şarkın 
birer mukaddes beldesi olan içinden ve dışından parlayan bu yerle
rin ruhlarda hasıl ettiği teselli tesirleri çok derindir. Herkesin tarihin 
seyri boyunca çok defa tek bir Allah mefhumunu kâfi ğöremiyerek 
böyle gönlünün ve gözünün sevdiği veçhelerden yürümesi sebeple
rini düşünerek buralara ve ruhuna âşık olanların düşünceleriyle ken
dilerini başbaşa bırakarak oradan da Bağdadı Behişt A bâd’a dön
dük. Ve bütün İlmî, ruhî ve hissi tesirler altında hâlâ Bağdad’a 
bizi sevenlerin gösterdikleri hüsnükabulün şükranları altında kala

rak gördüklerimizin bir neticesini şu cümle ile hülâsa edebilriz :
Âşıka Bağdad ırak değil.

;------ O—i----

Fatih Sultan Mehmod'in Hususî Kütüphanesinde 
Bilhassa Kendisi İçin Yazdırılmış İbni Sina’nın 

Eserleri Hakkında [i]
A. Süheyl Ûnver

Memleketimiz ilimler tarihi üçerine araşdırmâlarımız geçmişte 
Türk âlimlerinin kütüphanelerinde yalniz şer’î (naklî) ilimler değil 
aklî (fennî) mevzularda kitaplarında bulunduğunu bildirmektedir. Yani 
ilim bir kül olarak ele alınmakta. Ş e r ’î ilimlerle meşgul olanlar bile 
aklî ilimlerle de alâkadar olmakta ve bu suretle her sahada bilgi
lerini arttırmaktadırlar ki şarkın en büyük mütefekkir ve âlim he
kim ve filozoflarından ibni S in a ’nın eserleri de bunların arasında

[1] İ. Û. T ıb  Fak ii l leB i .  m. N. 8. 1952

9
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gelmektedir. H attâ  hekim olmadıkları halde fıkıh ve kelâm sahasın
da çok mümtaz bir mevki’ işgal eden Fatih devri âlimleri arasında 
bile  İbni S ina’nın Kanununu okuyup okumamaları hususu bile ara
larında münakaşa konusu bile olmuş ve neticede bu zavatm İbni 
Sina’nın tıbbî eserlerini ve bunun en mükemmel\ olan kanunu bile 
gözden geçirdikleri anlaşılmıştır. Fatih Sultan Mehmed, âlimlerin 
huzurlarında böyle münakaşalarını dinlediği gibi bilhassa iyi arap- 
ça  bUdiğinden bunları da zaman zaman mütalâa ederdi.

Dedesi Çelebi Sultan Mehmed ve babası II nci Sultan Murad’m 
kütüphane kurmak, kitap toplamak ve bunları okumak terbiyesini 
çocukluğunda alan, İstanbulu, 1453 de zaptedip Osmanlı imparator
luğunun payitahtı halinde pek kısa bir zamanda bir Türk ve müsKi- 
man şehri yapan Fatih Sultan Mehmed’de hususî kütüphanesini in
kişaf ettirmiş ve sarayında çalışan hattat ve nakkaşlara pek çok 
sayıda tıp kitapları da istinsah ve bunları tezhip ettirmiştir.

Fatih Sultan Mehmd’in hususî kütüphanesi iki kısım kitaplardan 
mürekkeptir. Bir kısmı babasından kendisine intikal eden ve hariç
ten de pek çok sayıda temin edilenlerdir. Diğer kısmı da kendi 
namına en sahih nüshalardan istinsah ettirilmiştir.

istanbulu aldıktan hemen sonra Ayasofya ve Zeyrek medresele
rinde tesis ettiği Külliye <Criversite> yi 1470 de camii etrafında 
yaptırdığı 16 medreseye naklettirmiş ve burada 8 medrese ve ca- 
mi’de 9 kütükhane kurarak kendi hususî kütüphanesinde Üniversi
tesine iktiza eden kitapları vakfetmiştir ki, listeleri halen Başvekâ
let arşivinde, bu kitaplar da Fatih kütüphanesinde mahfuzdur. Bun
ların arasında ibni S in a ’nın muhtelif fenlere ait yazma eserlerinden 
müteaddit nüshalar mevcucuttur.

Sarayda kendi hususî kütüphanesine doyduğu kitaplar ve bu 
meyanda İbni Sinanınkilerden bazıları zamanla gerek padişahlar 
tarafından şehir içinde sayılan çoğaltılan kütüphanelere ve gerek 
başka vasıtalarla diğer umumî kütüphanelere intikal etmiştir. İstan- 
buiun muhtelif semtlerine dağılan kütüphanelerinde mevcut olan 
100,000'i mütecaviz yazma kitapların bugüne kadar birer birer eli
mizden geçen 30,000’i arasında bilhassa Fatih için istinsah ve tezhip 

. edilmiş yüzlercesinde yirmide bir nisbetinde yalnız İbni S in a ’nın 
müellefatına rastladık ki, onların bulundukları yerlerin numaralariyle 
birlikte bir üstesini [1] veriyorum :

[ İ J  T etkikle ıim iz  halen b itm iş  değildir . Y eni b ıı laeaklarınr .z ın  num araların ı 
(İe Hentedsndaki İb n i  S ina  kvitüphanesina b i ld irm ek  karar ınd ay ız .
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— Kanun fittıb Nuruosmaniye K. N. 3571 arapça
— Kitabüş Şifa lişşeyh Köprülü K. N. 894 »
— Kanun fittıb Yincami Tıuhanvalde N. 265 »
— Danişnâmesi a lâ î 'l î  Ayasofya K. N. 2530 farsça 860 

îbni Sina ramazan
— Şerhi kasidei ayniyye Ayasofya K. N. 4073 arapça [1]
— Kanunu İbni Sina Murad Molla K. N. 1457 >
— Kitabül işarat Ayasofya K. N. 2382

Bunlar yalnız kendi mütalâası için istinsah ve tezyin edilip hu
susî kütüphanesine konanlardan bir kısmıdır. Hariçten satın alınıp 
da kendi kütüphanesine konftn eskiden ve muhtelif tarihlerde istin
sah edilen İbni S ina’nın müellefatı yüzleri geçer [2].

Acaba Fatih Sultan Mehmed elden mevcut olanları satın almak
la iktifa etmiyerek bir çok şer’î ve naklî ilimlere ait klâsik mahiyet 
alan eserleri hususî hattatlarına istinsah ve tezyin ettirmiştir ?

Bu kendisine her veçhile orijinal ve hususî kütüphane teşkiline 
ma’tuf bir hareket olmalıdır. Çünkü güzel san’atlara meraklı bir 
hükümdardır ve bunları memleketimizin Konya ve Bursa yoluyla 
Edirneye giden ve İstanbul fethini müteakip buraya oralardan gelen 
san’atkâr müzehhip ve mücellitlere yaptırmıştlr.

Her ne kadar X V ’ci asırda şarkta ince san’atlann mümeyyiz va
sıflarında yakınlık ve hattâ birçok noktalarda benzerlik varsa da 
bilhassa Fatih Sultan Mehmed zamanında bunda Anadolu sa n a tk â r
larının mahallî Selçuk ve Anadolu beylikleri zamanındaki tezyinatı
mızın sentezi de göze çarpmaktadır. Bilhassa kısmen şimdiye kadar 
bildiklerimizin numaralarını verdiğimiz İbni Sina eserlerinin bazıla
rının yazımıza ilâve ettiğimiz örneklerinde de görüleceği üzere hiç 
biri diğerine benzemez ve Fatih'in ince zevklerinin tenevvüe çok 
meyyal olduğunun bir ifadesi olarak hepsi aynı esastan gelen muh
telif şekillerdedir. Bir örnek bir daha tekrar edilmemiştir.

Sonra X V ’inci asırda memleketimizin zevkine göre bunların da 
muayyen bir inceliği vardır. Bu hususta inceliği san’at olmaktan

M  F a t ih  su ltan  M ehmed nam ına zam anı â l im lerind en Kasım L en k  t a ra l ın 
dan arapça o larak  şerh  edilm iştir ,

[2| Esasen İs ta n b u l  k ü tü p h a n e ler in d e  b u iu n a n  İb n i  Ş in a  eserleri şerh ler i  ile 
400’ ü g e çe r  ve b u n la r ın  m üteaddit nü shalar ı  y e k û n u  b i ıh a y l i  k a b a r ık t ı r  ki ya l
n ız  İb n i  s in a ’ nın  K anu nu n d n ıı  m uhtelif  K ütüphanelerde  S9 den faz ıa  vardır.  
Ş ifa  da bir bu kadardır
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ûzak bulunduracak hurda teferruattan çekinilmiştir. Bilhassa X V ’nci 
asır eserlerimizde bunu çok görüyoruz. O zaman inceliğin satı’at 
değil, fakat san’atm bir incelik olduğu kabul edilmiş ve onun ifade
si olabilecek değişik ve muayyen bir hududdan harice çıkmıyan in
celik verilmiştir.

tbni S in a ’nın bütün bu eserleri nesih ile yazılmıştır. Danişnâmei 
Alâî ta ’lik iledir. Murad Molla kütüphanesindeki Kanun nüshası 
nesta’likt iledir. Zahriyyelerindeki müzeyyen temellük kitâbeleri or
talarındaki yazılarda sülüs ve reyhani sülüs hâkimdir.

Bu kitabede İbni Sina :«Şeyhürreis Ebu Ali Sina. Eşşeyhür reis, 
efdalül müteahhirîn,’ bakıyyetül mütekaddimin, hâtemülhükema ve 
kudvetül ülemâ’ Eşşeyh Ebu Ali bin Sina. EşşeyhüPfazıl ve nıhrül 
kâmil sultânü erbâbüt tetkik, Burhanü esbâbüt tahkik, eşşeyhür reis 
E b î Ali bin" Sina. Eşşeyhürreis Ebi À1 bin Sina.

o j j i î f  j l  I

ıJ-(J* ıJ ' JV—̂ O ıjJ  ̂ (3;î»«:. 1^1»-I

elkabiyle son derece tevkîr olunmaktadır.

Biz burada Fatih Sultan Mehmed’in samanında adetçe çok kıy
metli ve nadide eserleıce zengin hususî kütüphanesinde ibni S in a ’
nın mevcut bütün telifatının listesini veriyoruz. Bilhassa kendisi için 
yazdırılmış olanları gerek yazılarına ve gerek tezyinatına örnek 
vermek üzere bildiriyoruz.

Sarayında bu eserleri istinsah eden hattatlar arasında Sâbir di
ye meşhur Ali bin Fethullâhül ma’daniyül tsfahanî isminde bir hat
tat vardır ki 867, 880, 883 (1462, 1475, 1478) seneleri arasında ta’lik 
ve nesih ile yazmıştır. (Fatih K., No. 5377). T a ’lik Tebrizli hattat 
Ali tarafından 823 (1420) senelerinde icad olunmuş bir yazıdır ki 
bu yazı memleketimizde de hususî bir üslûp ile inkişaf ettirilmiştir. 
Fatih Sultan Mehmed zamanında şarkdan memleketimize gelen bu 
yazı ile müteaddit eserler istinsah edilmiş ve yazılmıştır.

o



İstanbul'da İbni Sina Resimleri

Dr. A. Süheyl Ünveı- [1]

İbni S in a ’ya (370-428) atfen şark ve garpte hayal mahsulü bir 
çok resimlerin mevcut olduğunu görüyoruz. İstanbul Üniversitesi 
Tıb Tarihi Enstitümüz bu büyük filozof ve hekimin resimlerini ve 
bu meyanda onda ait hatıraları ve eserleri buldukça toplamaktadır. 
Bunlar 200’ü mütnca-viz dosyalar içinde tasnif edilmiş ve istifadeye 
konmuştur.

Garpte İbni Sina’ya ait yabılan resimler oldukça vardır ve bun
ların mühim bir kısmı umumî tıb tarihi eserlerinde, bir kısım tıb 
tarihine ait etüdlerde, bu meyanda arapçadan lâtinceye 'çevrilmiş 
olan en eski İbni Sina metinlerinde ve hakkında yazılmış eserlerde 
hattâ ba ’zı eski kilise camlarında bile görülmektedir.

İstanbul’un muhtelif yerlerindeki kütüphanelerde araşdırm alarım ız 
esnasında ibni S in a ’ya biraz uzak asırlarda yapılmış ba’zı resimle
rine rastladık. Bunları topladık. Devam eden araşdırmalarımızda 
gine rastlarsak bittabi’ toplamakta devam edeceğiz. Şimdiye kadar 
bulduklarımızı sıralayalım :

1 — Semerkandaki Nizamii Aruzî’nin farça yazdığı Çehar Ma- 
kale’nin dördüncü makalesinde son fasla ait bir aşk hastası hikâ
yesinde ibni Sina’nın yatakta yatmış genç âşıkla görülen minyatürü- 
dürü ki Herat minyatür ekolünün X V ’inci asırda en güzel ve şayânı 
dikkat eserlerindendir. Bu minyatür Türk Tarih Kurumu tarafından 
aslından biraz büyükçe ve renkli olarak bastırılmıştır ki İstanbul 
Üniversitesi Tıb Tarihi Enstitüsü de ayrıca bundan bastırdarak 
Rektörlük tarafından İbni Sina doğumunun bininci yıl ihtifali vesi
lesiyle takdim olunmuştur.

îbni Sina bu resimde hastanın yatağı önünde dizleri üstüne otur
muş vaziyettedir. Yataktaki genç de Rey ve Tabaristan emiri Kâbus 
Veşmegir’in hemşiresinin oğludur.

Bu fevkalâde nefis minyatür tarihi ile İbni Sina arasında 407 se
ne bir zaman geçmiştir. Şimdiye kadar bulduklarımız arasında en 
eskisi budur. Aslı îstanbulda Türk-Islâm  eserleri müzesinde T. 418

[ l ]  İ rand a  İb n i  S ina ih t i fa l in d e  takd im  olunm uş ve resim leri  T ahranda İb n i  
S ina  e se r le r i  ve h a t ıra la r ı  serg is ind e  te şh ir  o lunm uştur.
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('yeni numara 1954 ) de teşhirdedir. Aslı 8 X  8,5 ebadmdadır.
Rebiülevvel 835 ( 1431 ) tarihinde Herât’d a ..................... [1]. Essul-
tâni namında bir hattat tarafından ta ’lîfc ile yazılmıştır. Bay sungur 
Bahâdır Hân hususî kütüphanesi için olan nüshadır. Zahriyesindeki 
temellük kitâbesi bunu gösteriyor. Tezhib ve minyatürler harikulade 
nefisdir.

2 — Istanbulda Topkapı sarayı müzesinde Hazine kütüphanesin
de N. 2142 deki albümde mevcut 10 X  18 e b ’adında İbni Sina'nın 
resmini hâvi bir şahifede hayâli ve renkli bir İrân minyatürü vardır 
ki altında altunla şebihi Şeyh Ali İbni Sina yazısiyle İbni Sinaya 
ait olduğu anlaşılmaktadır. Üzerinde bulutlar arasında kuşlar uçan 
bir ağaca dayanmış ve ayakta «şebihi» gülkü inâyet> adında duran 
bir kız karşısında sağ elinde bir kitap ve sol eliyle bir şarâp tes
tisini tutarak diz çökerek oturmuş başı kalpaklı bir şahıs görül
mektedir. İbni Sina’nın âşık olduğu bir insanla tasvir edilmek iste
nen bu tablo şayanı dikkat bir incelik ve güzelliktedir.

Resmin kıymetini artırmak maksadiyle sağ alt köşesine «Bihzâd» 
imzası atılmıştır. Bir defa Bihzad böyle imza atmazdı ve ayni za
manda isimde de harf yanlışlığı vardır. V. den sonraki R. «Z» sini 
<dal> <ze» si ile yazmıştır. Bu da sonradan birisi tarafından Bihzad’ 
ın eseridir diye satılması için yazılmış olduğunda tereddüd etmiyoruz.

3 ve 4 - — Topkapı sarayı müzesinde Hazine kütüphanesinde N. 
2142 de 47 resimli ayni murakka’da 2 minyatürlü bir sahife vardır 
ki altında en ortada < şebihi Şeyh Ebu Ali Sina > ibâresi okunmak
tadır Bundan biz her ikisinin de İbni S in a ’ya izafe edildiğini anlı
yoruz. tkisinde de ayrı ayrı Bihzâd imzası vardır. Bunlar sonradan 
minyatürlerin Bihzâd’m diye satılabilmesi için atılmıştır. T a ’lîk ile 
yazılan bu imzaların her ikisi de yanlıştır. Zira Bihzad’ın isminin 
son harfi cT> o  üe yazılmıştır. Bunlar İrân ekolü minyatürleridir.

6,5 X  8,5 eb ’adında olan ve sahifenin sağdakinde İbni Sina teb 
dili kıyafet etmiş bir seyyah derviş kıyafetindedir, elinde uzun bir 
asâsı ve başında da tüylü kalpak vardır.

Diğeri 8 x 1 1  eb ’admdadır. İbni Sina sağ dizi üzerine oturmuş 
ve sol dizini yukarı kaldırarak iki eliyle sarmalamıştır. Karşısında 
yerde duran zarflardan birisinden çıkarılıp kendisine dilber bir genç 
tarafından ikiye katlanmış ve üzerinde farsça bir beyit yazılı bir 
kâğıt sunulmaktadır. İkisinin de nazarları birbirine ma’tûfdur.

[>1 H attatın ismi kaz ın m ışt ır .
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5 — Topkapı sarayı müzesinde Revân odası kütüphanesinde 
N. 1638 de (varak 285) kayıtlı Şeyh Ahmet Mahallii Mısrî'nin 871 
{1466) da te ’lîf ettiği «Kanunüddünya> namında arapça ansiklopedik 
mufassal bir eserde eski Süryânice ve Yunancadan birçok İlmî ve 
t ıbb î eserleri arapcaya çeviren Huneyn bin İshak <Johanitius> ile 
birlikte ibni Sina’nın resimleri vardır.

Bu eser 111. üncü Sultan Murad emriyle 983 (1575) de kadı Mü
neccim Abdurrahman tarafından türkçeye çevrilmiş ise de resimle
ri tekrarlanamamıştır.

îbni S in a ’nın Huneyn ile resimleri 8,5 X  16,5 eb’admda ve çok 
sade olarak diğerleri gibi Mısırda pek basit yapılmış ve sade renk
lidir. Metinde ibni Sina’ya, hakkında varid olmıyan ba’zı mütalâalar 
da vardır.

6 — İbni Sina'nın garpte yapılmış bir resmi vardır ki Isfahan 
valisi huzuruna diz çökerek girdiği gösterilmektedir. Hatta rıhmet- 
îi Prof. Dr. Besim Ömer A kalm ’m neşrfettiği Nevsâli Âfiyet takvi
minde neşrolunmuştur. Besim Ömer Akalın, İbni Sina gibi büyük 
bir hekimi bir hükümdârın huzuruna diz çökerek kabul olunduğunu 
gösteren bu resmi kendisinin neşrettiği doğum tarihine koymak is
tememiş ve İbni S ina’yı hususi ressamına ayakta ve tek başına çiz 
dirmiştir ki bizde bulunan resimleri arasına da koymuş bulunu-

; yoruz..

7 — İbni S in a ’nın sözleri de bir manâca kendi tasvirleri oldu
ğundan hattatlarımıza da yazma mevzuu olmuştur. Nitekim 1183 
(1769) senesinde Kâdızâde diye meşhur olan Mustafa Haşimî sülüs 
ve nesihle 4 k ıt’ada âherli kâğıt üzerine İbni S ina’nın güzel sözleri
ni sıralıyarak yazmıştır ki aslı 19,5 X 51,5 eb ’adındadır ve İstanbul 
Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsündendir.



İbni Sina Aforisması [i]

Ord. P rof ,  Dr. A. SÜHEYL ÜNVER [ J

Şarkın yetiştirdiği lyalnız şarka değil, garba da hayatından bin 
sene geçmesine rağmen hâlâ ilm*ü irfan ışığı olan Ebu Ali Sina 
bugünkü İran’ın güzel ve tarihî beldesi ve bu büyük hekimin yaşa
dığı Hempdan’da cismi ebediyete tevdi edilmiş ve ruhu da dünyaya 
dağılmış bulunuyor. Onun hâlâ aramızda yaşayan ruhu bizi İran’ın 
muazzez topraklarında birleştirdi.

Onun ruhunun bize daha hâkim olduğu şu günlerde gönlümüz 
onun sözlerinin en güzellerinden işitmek istiyor. Hakkında dünyanın- 
dürt bir tarafında zaman zaman yapılan toplantılarda hep onun bu 
günün ilm! zihniyetine uygu tıbbî buluşları ve felsefî |düşünüşlerin- 
den konuşulur. Gönlümüz istedi ki onun hakkında İran’ın yaptığı 
en büyük tekrim arasında o da bize bir şeyler söylesin. Onun ilim 
ve ihtisasının hayranı olarak buradan da ondan götüreceğimiz ha
tıralar kadar sözlerinden en beğendiklerimizden de alalım. İşte mü
saadenizle ben burada onun senelerce üzerinde durarak topladığım 
ve toplattığım sözlerinden bir kaç örnek vereyim.

Ebu Ali Sinan’ın ikiyüzü mütecaviz şiirler, makaleler, risalelerfve 
mektupları; İlmî, felsefî ve tıbbî muazzam eserleri hemen tam bir 
kolleksiyon halinde İstanbul ve Türkiyenın muhtelif kütüphanelerine 
dağılmış bulunmaktadır. Ayrıca muhtelif kitaplar, risaleler ve mec
muaların baş yerlerinde onun en güzel Arapça ve Farsça sözlerin
den .iktibaslar mevcuttur. B ittabi’ bu müteferrik yerlerde rastlanan 
şiirlerin alındıkları ana kaynaklarla mukayesesi yapılmadan sırf on
lardan toplananların çoğu değeıi alimlerimizden Şerefeddin Yaltka- 
ya ve Kilisli Rıfat ve diğerleri tarafından dilimize çevrilmiş ve bun
lar İstanbul Üniversitesi Tıb Tarihi Enstitüsünde dosyalar içinde 
sıralanmıştır.

Bunların bir kısmı basılmıştır. Fakat bu hassas ruhlu üstadın 
ürcuzelerinde, vâkıf olduğu şi’rin bütün ince buluşlariyle de çok 
güzel ve üzerlerinde bugün için de mutlaka durulması icabeden çok 
güzel fikirler vardır.

Kendinden önce gelen ve eserlerinde hürmetle bahsettiği selef

t i ]  T ıb  âlemi N. 34 -1 9 Î6 .  İ rand a  Nisan 1964 de b in in c i  yıl ı ih t i fa l in d e  ta r a f ı 
mızdan yapılan t e b l iğ in  T tirkçesid ir .
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leri gibi aforizmansını yapan Ebu Ali S in a ’nın yeniden ilim dünya- 
sına ilham kaynağı olacak bü sözleri üzerinde durarak biraz da onun: 
en güzel manalı ifadelerini bir araya getirmeliyiz; zira bu günün nes
line böyle eserler vermek durumundayız. Bilhassa Ebu Ali Sina gi
bi hayatı, mahiyetini ve dünya ve mahfihayi iyi anlamış ve duyur
mağa muvaffak olmuş bir büyük dahinin en güzel ifadelerini asıl- 
lariyle ve müteaddit suretlerini mukayeseli bir surette yeni baştan 
tashihlerle hep birlikte toplamamız temennileriyle bu ufak ve lâkin, 
maalesef vücude gelen bir muhtırayı takdim ediyorum.

Bütün bu dünyaya şeref veren, yaşadığı bu topraklar üzerinde 
ruhundan yaptığım en büyük istimdatla ve bunları ancak sen söyli- 
yebilirsin der ve her zamanki gibi söz meydanını ona terk ederim 
zira zaman bir ağız ise Ebu Ali Sina onun dilidir.

O halde söz onundur. Şimdi o konuşuyor :
— Ey feleğin harekâtından gafil olan kinişe, Allah seni uyan

dırsın. Ne kadar gafilsin. Sakladığın surette mâlin başkası içindir. 
Mâlden ne harcedersen işte o şenindir [1].

— Sırrını herkesten sakla ve daima kuşkuda ol. Çünkü akıllı 
olmak kuşkulu bulunmak demekten başka birşey değildir. Eğer sır
rını saklamakta devam eder ve daima kuşkulu olursan sır senin esi
rin olur. Y ok  onu fâş edersen o zaman sen onun esiri olursun [2].

— Kısa kelimelerden daha ufak ve daha az şeylerden dolayı bu, 
şuna hased eder, ve bunu, şu kendisine rakip görür. Size yüksel
mek ve göklerin muhitine çıkmak yaraşır. Daha ne vakte kadar bu 
merkeze sıkışıp kalacağız [3],

— Her işte ihtiyatı elden bırakan ve düşünüp taşınmadan bir 
işe başlıyan kimselerin peşiman olmaları tabiidir [4].

Sana  karşı bir hata eden kimse özür dileyecek olursa onun 
özrünü kabulde tevakkuf etme.

— Rızk için hiç kıvranma. Şuraya buraya saldırma. Herkes ken
di nasibinden başka bir habbeye nail olamaz [4].

— kişinin aklı bol' olursa zamandaki kıtlıktan ona bir ziyan ol
maz. Kıtlığa rağmen, o aklının bolluğu sayesinde hoş yaşayabilir [4].

[1] Küprülii  K. No. 1853, Sü leym aniye  K. Esad Efendi K. No. 3396 Rubulbe- 
yan  sah ib i  İsm ail  H akkı h a t t i le  «Enisü l’Vahde ve O elisül’ Halve» adlı k itap tan  
nak le d i lm iş t ir .  Y a  Gafilen An H a re k â tü l ’ Fe lek  ..

[2] A yasofa  K . No. 4829 daki ı recm u a d a n  R ah m etli  Ş e ra fe t t in  Y a l tk a y a ,  ter
cümesinden.

[3] A yaso fya  K .  No. 4829 S. 5 ve 82 ,  bu ş iir i  İb n i  E b î Usaybia «Tabakatül 
Etıbba» da F a r a b ln in  olmak üzere  zapteder.

[4] İbni E b î  U saybia  «Tabakatü l’ E t ib b a ’ da E b u  Ubeydi C uzecaniden naklen 
İb n i  S ina  hâl tercütres inden «Şerafettin  Yalkaya».
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— Günün birinde etibbadan vukuf sahibi bir zâte sordum. S a 
çımın, sakalımın ağarması nedendir ? dedim- O da (balgam) yâni 
balgamdandır, dedi. Bunun üzerine sıkılmıyarak o zâte ; Sözünde 
hatâ ettim, balgamdan değil, belki gamdandır, dedim [1].

— Oluyor, halbuki elde edilmiş bir şey yok. Bilmediğini bildi* 
ğinden başka [2].

— Kara toprağın dibinden (yani arzın merkezinden) ta Zuhalin 
ucuna kadar, cihanın bütün müşkül noktalarını hallettim. Her mek- 
rin, her hilenin kaydından sıçradım, çıktım. Her bağ açıldı. Fakat 
ecel bağı açılmadı [3],

— Bir kimse kendisinin ne olduğunu bildikten sonra kendisini 
bilmiyenlerin onun hakkında söylemekte oldukları sözlerin onun 
nazarında hiçbir ehemmiyeti ve hiçbir tesiri yoktur.

— Benim gibi bir kimsenin küfrü lâf ile, kolay olmaz. Benim 
imanımdan daha sağlam bir iman olamaz. Alemde benim gibi birisi 
bulunsun, o da kâfir olsun. Öyle ise hiç zamanda bir müslüman 
bulnamaz [4].

— Eğer ben insanların gönülleri üzerinde bir te ’sir ve mehabet 
bırakmamış olsaydım, benimle meşgul olmazlar, leh ve aleyhimde 
bulunmazlardı [5].

— Bana yan yan bakıyorlar. Çünkü ben yücelikler uğrunda ça
lışarak gecelerimi sabah ettim. Onlar ise sabahlara kadar uyudular. 
Sevmiyerek baktıklarınden beni fena görüyorlar. Severek baksa- 
lardı bende fena görmekte oldukları şeylerin iyi olduklarını g ö 
rürlerdi [5].

— Ey beni hasta olmayan gözleriyle hasta eden güzel. Senin 
gözlerin beni hasta ettiği gibi aynı zamanda benim hastalığımın 
dermanı da onlaıdır.

— İhtiyarlığın rengi, benim sakallarımın yanlarında bir beyaz 
İhta alâmetidir ki bana yolsuz hareketler, kötü işler yapmağa mey
dan kalmadığını bildirir. Bana bu akları boya diyenler oldu. Ben

[1] Şüleym aniye Unrnmi K. Eaad e fe n d i  K. No. İ5C0.

[2] Şehıd  Ali Paşa K. N. 2793 ve No. 2853 ö lürk en  söylemiş.

[3] M ecm aurF usaha .
[4] İb n i  S in an ın  f rsça  b ir  R ubais i .  K i l i s l i  Hacı A bdurrahm an F a z ı l ’ ın «Kı

ya»  r isa les in den  K il is l i  R ı fa t  Bey tercü m esind en .  A yrıca  h o p ı i l ü  K. No 469 
Ü çü n c ü  S altan  Ahmed K. No. 3308 K ö p rü lü  K .  Fazıl  Ahmet Paça K. No. jtSO.

[5] Ragvp Paşa K. No. İ şa ra t  şerhi sonunda..
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•de bunlara şöyle söyledim. Ben bu ihtiyarlığı, bu ak saç ve sakak 
diri olarak üzerimde taşımak istemiyorum. Bir de onları siyah bo
yaların altına gömüp ölü olarak nasıl taşıyayım ? [1].

— Benim gönlümün kırılmaz sabri, şeninin gönlünün de erimez 
sertiliği var. Şu halde sevdiğim, aşk ve sevda yolunda ikimiz de iki 
katı taşız [1].

— Sevgilim geceyi çevirmek, tekrar bir gece icad etmek için 
siyah saçlarının örgülerini çözdü. Fakat bu siyah saçlar arasında 
parlayan yüzü onu geceyi çevirmekten âciz bıraktı [2].

— Bildim ve anladım ki hiç birşey bilinmemiş ve hiç birşey an
laşılmamıştır [2].

— Bana hased eden kimseleri bir tarafa attım. Adlarını bile 
anmadım. Onların ise bütün ömürleri bana hased ile geçti.

— Benim fazilet sahibi bir hekim olduğumu çekemiyorlar. Ken
dilerinin cehilleri karşısında benim faziletlerini görmek onlara ağır 
geliyor. Onlar kendi akıllarınca beni çekiştirmekte, didiklemekte 
olduklarını ve bana bir fenalık yaptıklarını zannediyorlar. Bence 
onların beni çekiştirmeli dağ keçilerinin dağa tos vurmalarına ben
zer, bir kimse kendisinin ne olduğunu bildikten sonra kendisini bil- 
miyenlerin onun hakkında söylemekte oldukları sözlerin onun naza
rında hiçbir ehemmiyet ve hiçbir tesiri yoktur.

— Buna ihtiyarlık derler, elbette saça sakala kır düşecektir, İster
sen saç ve sakalındaki akları kes, yol, istersen boya, istersen ört.

— Tanrı hem iç ve hem dışdır ve her şeye her şeyle tecelli e t
miştir.

— İyiliklerin en faydalısı sadakadır. En iyi huy herkesin eza ve 
cefasına katlanmaktır, kimseye ses çıkarmamaktır Yapılan işlerin 
en kötüsü riyakârlıktır. İnsan canını kıylükalden ve münakaşa ve 
cidalden ve herhangi bir hâle karşı infialden çekmedikçe kir ve pas
tan temizlenmez.

— Dünya dediğin budur. Kenetlenmesi kırılmak, yapılması yıkıl
mak içindir.

— İnsan avunur, aldanır. Günler ise durmadan geçer, ilerler.
— Taliin yüz göstermesinin ucu, kulpu, bir sebat ve kararı yok

tur.

f 1J A yasofza fC. No. 4829 sayıl ı  m e e mıı a ( Ya m a r a z i . . . . )
[2] Topkapı Sarayı Müzesi Ü çüncü Sultan A hm et K . No. g303 (Şerhi M ıı-  

l a h h a s u l ’ Cagmini) de.
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— Zenginliği bulmuş, fakat aklu idrâki kaybetmişlerdir. A caba 
bulmuş oldukları şeyle kaybetmiş oldukları şey kıymetçe bir mi- 
dir? [1].

— Ey hava vü hevese bağlanmış olan nefis, acele et ki bir ne
fesin himayesindesin [2],

— Gönül (yâni akıl) bu çölde çok koştu. Bir kılı bilemedi, hal
buki çok kıl yardı. Gönlümde bin güneş parladı. Nihayet bir zer
renin kemâline yol bulamadı [3].

— Herkim hadiselerden ibret alırsa başı sert ata benziyen felek 
ona râm olur [4]-

— Her insanın sevinmeğe ve mahzun olmağa kudreti vardır. F a 
kat insanların bazısı feraha, bazısı yalnız hüzn’e müsteittir.

— Her kaviyyül’kalp çok sevinen olmadığı gibi her çok sevinci 
olan da kaviyyül’kalp değildir.

Gadap pek kuvvetliye karşı olmadığı gibi pek zaife karşı da 
olmaz.

— Gazap çabuk geçerse hayalde onun sureti tekarrür etmez, bo
zulur, kin de hasıl olmaz.

— Sanat tabiattan daha zarifdir [5].
— İnsan yeryüzünde ebedî kalmağa ve her istediğini yapmağa 

kadir değildir, bize yükselmek ve göklerin muhitine çıkmak yara
şır. Daha ne vakte kadar bu merkeze sıkışıp kalacağız [4].

— İnsanın ruhu kendil, ilim onun aydınlığı ve İlâhi hikmet de 
ondaki zeytin yağı gibidir [4].

— Her işte ihtiyatı elden bırakan ve düşünüp taşınmadan bir 
işe başlıyan kimselerin peşiman olmaları tabiidir [4].

-o-

[1] Hamidiye K .  Lâla kısmı No. £.79 da k a y ı t l ı  m ecmuadan.
[3] İstanbu l  Ü nivers ites i  K .  M ecm ualar kısmı No. 2E5.
[3] Halet e len di  K. No. 773. A t ı f  e fend i  K. N. 2257 Şehid Ali Paşa K. No- 

2251,35 beytin  b ir in c i  b e y i t .
[4]  B e r th e lo t -L a  Chimie des A n c ien s .  Paris  1889 p. 260.
[5] A yasofÿa  K , No. 4829 S. 5 ve No. 4849 S. 82 Ş ere fet t in  YaMkaya tercü 

m esinden.



Iranda İbni Sina ihtifali hakkında
Tıp Fakültesi Dekanlığına Sunulan Rapor 

Tıp Fakültesi Dekanlığına

Sayın Dekan :

İran devletinin ve encümeni Asarı Millisinin Şehinşah adına da
vetlisi olarak gittiğimiz Tahran’da ve Hemedan’da 21 - 30 Nisan 
1954 arasında toplanan büyük hakîm İbni S in a ’nın Bininci Yılı İh
tifali hakkındaki raporumdur :

İbni Sinâ ihtifaline memleketimizden davetli bulunan ye aramızda 
hey’etimizin reisi itibar ettiğimiz Ord. Prof. Dr. Kâzım İsmail Gür- 
kan ve edebiyat Fakültesi Profesörü Ahmed Ateş, Ankara Dil - T a 
rih ve Eedebiyat Fakültesindan Prof. Aydın Sayılı ile ben iştirak 
ettik. Hey’etimize dahil olanlar muhtelif kara ve hava yollarından 
gittiler. Ben Bağdad - Hanikin - Kirmanşah - Hemedan ve Tahran 
kara yolunu tercih ederek gittim. Dönüşüm de Tahran - Tebriz - 
H oy - Maku - Doğu Bayezil; - Karaköse - Erzurum yoliyle oldu.

Bağdad - Hanikin yolu sularla kapalı olduğundan seyahatim bir  
hayli müşkül geçti. Dönüşde de yağmurların yolları bozması ve 
bindiğimiz vesaitin çeşitli ve rahatsız olması gerek gidişte ve ge
lişte çok vakit kaybetmemizi mucib oldu. Yollarda rahatsız olmadık, 
lâkin çok  yorulduk ve günde 6 - 1 0  saat gittikten sonra geceleri 
birer yerde konaklamak icabetti. İ l  gün devam eden kongrenin g i
diş ve dönüş zamanında 14 günü yollarda geçti.

İran topraklarında resmî davetli bulunmamız hasebiyle her g itt i
ğimiz yerde daha önceden haberdar edildiklerinden semimi olarak 
karşılandık, İzaz ve ikramlara mazhar olduk. Tahran’da bizi şehrin 
sayfiyesinde Derbend oteline indirdiler. Kongreye gelen diğer mem
leketler murahhasları ve üyeler ve bizim hey’etiır.ize de burada ay
rı ve müşterek odalar verdiler. Azaya önce birer hususi otomobil 
•ve otobüsler ve mihmandar tahsis ettiler ve her yere bizleri bu va
sıtalarla götürdüler.

Gidiş beni çok yorduğu cihetle hastalanarak 20 Nisan’da T a h 
ran’da yatakta kald'm 21 Nisan’da sabahleyin 81 davetli murahhası 
birbirimize tanıttılar. Kongrenin küşadmdan evvel Başvekil General 
Zahidî’ye takdim olunduk. Bu zâtın bir nutkiyle içtima’lar başladı,
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pıemleketimiz adına Kâzım İsmail Gürkan konuştu ve kendisi Reis 
Vekilliklerinden birisine seçildi.

22 Nisan Öğleden önce İbni Sina Aforizması hakkındaki tebliği
mi Kongre reisi Ali A sgar Hikmet’in taltifkârâne taktiminden sonra 
önce Farsça hulasasiyle birlikte Fransızca olarak tebliğ ettim. Çok 
alâkalı olduğunu sonradan bana söylediler.

23 Nisan’da Gülistan Sarayı ve Müzesini gezdik. Kral ve Kraliçe 
bizi kabul etti. Diğer hey’etlerin başında bizleri taktim ettiler. Bi- 
lahara diğer salonda bizi çaya davet ettiler. Hey’etimizJe samimi 
bir hasbıhalde bulundular. Akşamleyin Tahran Üniversitesi Rektörö 
Kongre azasına ziyafet verdi.

24 Nisan’da Kongrenin İlmî mesaisinden sonra Sipeksalar mü- 
essesesi, İran Akademisi ve İran Parlementosu ziyaret edildi. Her yer
de bizleri karşıladılar. İkramlarda bulundular. Akşamleyin Türk se- 
faretinde İran’ın bazı maruf şairlerinin de bulunduğu bir hususi top
lantıya davet olunduk.

25 Nisan’da İlmî tebliğler seansından sonra Arkeoloji Müzesi ve 
İran’ın meşhur minyatür ressamı Hüseyin Bihzad’m kongre şerefine 
açtığı hususi sergisi ziyaret edildi.

26 Nisan’da İlmî toplantıya Güzel Sanatlar mektebi ve Müzesini 
ziyaret takip etti. Akşamı Hariciye Nezaretinde Baş Vekil’in muhte
şem ziyafeti vardı.

27 Nisan’da İlmî toplantıları müteakip Stadyumda İran ordusu
nun Spor Bayramına Kral ve Kraliçenin huzuriyle iştirak edildi. Ak- 
şamleyin son İlmî toplantıdan sonra Ferhenk tiyatrosunda İbni S i
na Piyesi ve İran balelerine götürüldük.

28 Nisan sabahı azanın arzusuna göre uçak, otobüs ve otomo
billerle Hemedan’a hareket edildi. Türk Hey’etini otomobille götür 
düler. O akşam İbni Sinâ heykelinin resmen küşad merasimi yapıldı. 
Geceyi Bû Alî ismi veıiien otelde bize ayrılan odalarda geçirdik.

29 Nisan sabahı Kral ve Kraliçe’nin huzuriyle «Aramgâhı Bû Aii 
denilen İbni Sinanın yeniden âbidevî bir surette inşa kılman türbe
si ve yanında kütüphane ve salonu küşad merasimi nutuklarla ya
pıldı. Tekrar Hey’etimizi Hükümdarlar kabul ile Kongre hakkındaki 
intiba’larımızı sordular. Oradan ayııldık. Şehri ve eski âbidelerini 
gezdirdiler. O akşam otelde kaldık. Gece bir büyük ziyafet verdiler. 
Misafirlere Türkçe de hitab olduğundan Hey’et Reisimiz beliğ bir 
surette çok beğenilen bir hitabe irâd etti.

30 Nisan’da Hemedan’dan T a vran’a otomobille döndük Akşamı
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Kongre her Milletin delegelerinin alfabetik sıra ile konuşmalarını 
müteâkib kapandı. Bu kapanışta Kâzım İsmail Gürkan Farsça bir 
nutuk irad etti ve her yerde çok sevilen ve bilhassa tevkir edilen 
hey’etimiz hakkında yeniden muhabbet tezahürlerine sebeb oldu.

1 Mayıs’da hazırlıklarımızı ve icabeden veda’larımızı yaptık ve
2 Mayıs sabahı yola çıktık ve mütemadi bir gidişle ayın 8 inde 
dönebildik.

İbni S in a ’nın binici yılı ihtifali tam bir kongre havası içinde ce
reyan etti. Yerli ve yabancı âlimlerin 80 den fazla ilmî tebliğleri 
vardı. Beher tebliğe 20 dakika zaman verdiler, fakat ilmî münaka
şalar yapılmasını terviç etmediler. Prof. A. Ateş ve A. sayılı Farsça 
ilmî tebliğlerini yaptılar.

Kongre çok iyi organize edilmişti, ve bize nakl için birer bavul 
aldıracak kadar ve bilhassa İbni Sina üzerinde yapılmış ilmî neşri
yattan verdiler. Mümkün olabilen her şey düşünülmüştü. Ve bunla
rı başarı ile yaptılar.

İlmî tebliğler hep İbni Sinâ, zamanı, hayatı ye eserlerini alâka- 
dâr eder mahiyette idi. Bunlar arasında şayanı dikkat olanları var
dı. Mahalli âlimler tebliğleri ve bazı Farsça bilen müsteşrikler mev
zularını F ars  dilinde taktim ettiler. Tebliğler Fransızca ve İngilizce 
yapıldı. Hey'etimiz Fransızcayı ve bilhassa Farscayı tercih ettiler. '

Kongre Üyelerince İbni Sinânm milliyetine hemen temas edilmedi, 
fakat Iran’lılar büyük bir temayül hissettirdiler. Buna rağmen Rus- 
iar Buharalı olması hasebiyle kendi alemlerine mensup olduğunu 
söyledikleri gibi, Efgan murahhası da onun Belh’li olduğunu bildir
di, Arap murahhasları ise İbni Sinânın dili ile söyliyelim diye bir 
nükte yaptılar. Bizler ise hususi konuşmalarımızda Orta A sya tfirk- 
lüğiyle olan münasebetler noktasından ufak tefek fikir teatisinde 
bulunmakla en büyük nezaket eserini göstermiş olduk.

Kongre intiba’larımız çok iyidir. Ve hakkımızda hayırlı olmuş ve 
memleketimiz şeref ve haysiyeti noktasından da büyük teveccühler 
tezahürlerine vesile olmuştur.

Profesörler Kurulunun karariyle ve tasvibinizle gönderilmiş bu
lunduğum İbni Sinâ Bininci yılı ihtifali hakkındaki intihalarımı bir 
rapor halinde takdime müsadelerinizi diler ve hörmetlerimi ve P ro
fesörler kurulumuz üyelerine ve size şükranlarımı takdim ederim.

Tıp Tarihi ve Deontoloji Profesöıü 
Dr. A. S. Ünver

o



İran'da İbni Sina ihtifali intibaları [i]
Dr. A. S ü h e y l  Ünver

Siz bu satırları okurken, Kardeş İran’da Şarkın ve dünyanın en 
•büyük âlim, hekim ve filozofu Ebû Ali S in a ’nın Bininci yılı ihtifa
line davet edilen heyetimiz Ord. Prof. Dr. Kâzım İsmail- Gürkan 
Başkanlığında Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk, Prof. Ahmet Ateş ile 
birlikte Tahran’da toplanmış bulunacaktır.

Resmî davetiyelerimizle gönderilen programa göre bu ihtifalin 4 
safhası vardır. 1) Tahran’da açılış merasimi. 2) timi toplantılar ve 
gezintiler, tetkikler, ziyaretle ve ikramlar. 3) İbni Sina’nın medfun 
bulunduğu Hemedan’da, yeniden ve büyük bir âbide halinde inşa 
olunan muazzam türbesini ziyaret. 4) Hemedan ziyaretinde sonra 
tekar Tahran‘a avdet ve orada kapanış celsesinden sonra veda ile 
herkesin yerlerine dönmesi

Bu toplantının en güzel taraflarından biri de İbni Sina, tıbbı ve 
felsefesiyle meşgul Milletlerarası âlimlerin bir yere toplanmış bu
lunması ve hep o büyük dâhi üstadın eserleri ve fikirleri üzerine 
konuşulmasıdır.

Şüphesiz ki Şark ve G arb ’ın en yüksek mütefekkir hekimi ve 
hakimi olan İbni S ina’nın Hayatından bugüne kadar binden fazla 
Hicret senesi geçmiş bulunuyor. Fakat onun bıraktığı eserler üzerin
de incelemeler yapmak bir kişinin kârı değildir. Zira onun buluşla
rı gerek tıb ve gerek felsefe sahasında yalnız taıihi bir malzeme 
olarak ele alınmaz. Üzerinde durulması icap eden bugün için bile 
yeni sayılacak bilgilere sahip olduğu ve bunları bin sene önce or
taya koyduğu görülür.

îbni Sina hekim ve yalnız filozof değildir. O biyolojiye cinden 
vâkıftır. Jeo lo jiy i 'g ay et  iyi bilir. Dağların teşekkülüne dair naza- 
riyesi bugün de muteberdir. Aynı zamanda astronomdur. Bunların 
dayandığı astroloji ve astronomiyi iyi bilir. Yıldızların gece görü
nüp de gündüz görünmemelerini en doğru o yazmıştır. Zamanın 
fizik ilimlerinde de en ileri bir âlimdir. İbni Sina din âlimidir de. 
Bazı sûre ve ayetlerin tefsirini yapmıştır. Hukuk işlerinde de yektâ 
dır. Zamanının fakihlerindendir. İnce şairdir, muazzam eserleri 
•vardır. Hissî mahiyette pek güzel eserler ortaya koymuştur.

[1] 2 -4-1954  sayı l ı  V a t a n  g a z e t e s i n d e n
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İbni S  ina zamanının bütün ilimlerine vâkıftır. Ayrıca okudukları
nı tamamen aklında tutacak müthiş bir hâfızaya sahiptir. Yalnız 
dünyayı değil, vemafihâyı da iyi bilir. Bunlara rağmen, Ben kılı kır
ka yazmağa kadar bilgilere sahip oldum. Fakat neticede bir şey 
bilmediğimi bildim> diyecek kadar tevazu göstermiştir.

İbni Sinâ belki kendi noktai nazarına göre doğru olarak evlenme
miştir. Şarkta  tamamen kendisini ilme verenlerin çoğu bekârlığı ter
cih etmişlerdir. Bu belki İbni S in â ’nm taazzuvu için lâzımdı. Zira 
bir yerde duramıyacak derecede çok dolaşmıştır. Dolaştığı yerler de 
hep bugünkü İran sahasındadır. Ve yine İran topraklarında medfundur.

Bir aralık belki zorlanma neticesi siyaset hayatına giren, her 
şeyde sebat gösteren İbni Sinâ siyasete atılmanın çürüklüğünü gö
rerek kendisini yetiştirmenin yolunda yürümeği tercih etmiştir.

ibni Sinâ ile bütün milletler iftihar ediyor. Umumî Tıp tarihinin 
Hipokrat ve Calinosdan sonra üçüncü bir manzumenin güneşidir. 
Onun kitapları bulunan memleketler en değerli bir hâzineye sahip 
olmuşlar demektir. Bu cihetle İstanbul kütüphaneleri onun muvaffak 
eserlerinden müteaddit nüshalara maliktir. Yine müzelerimizde onun 
güzel minyatürleri vardır. On\ın yalnız ilmî değil, folkloru da Şark 
milletlerine ve bu arada memleketimize de nüfuz etmiştir. Onun ter- 
•cümeilhalinin tahrifinden husule gelten «Hikâyei bû Ali Sinâ> ve halk 
nazarında İbni Sina efsaneleri tamamen ilmî bir hüviyet vé mazhari
yete de kavuşmuş sayılır.

Bundan iki sene önce Bağdad’ta İbni Sinanın Mahracan’ı tama- 
miyle Milletlerarası bir kongre gibi tes ’id edildi. Bir heyet halinde 
orada da Ord. Prof. Dr. Kâzım İsmail ve Prof. Ahmet Ateş ile bir
likte bulunmuştuk. Geçen sene de Mısırda İbni Sina komitesi Bağ
dat toplantısının kitabını neşretti. Bu bir hafta içinde de medfun 
bulunduğu ve İbni Sinânın çok sevdiği Hemedan’da merasimle mu
azzam ve âbidevi türbesinin küşad resmi yapılacak. Bu da onun 
aramızda bugünün ilim adamı olarak bulunmasının isbatıdır.

Tıp, şüphesiz ki bugün İbni Sinâ’nın on hicrî asır önce bıraktığı 
gibi değildir. Çok esaslı ve hayırlı inkişaflar vardır. Fakat bu k a 
dar zaman geçmesine ve bu kadar terakkiler olmasına rağmen bu 
kudretli hekimin ana fikirleri ve prensipleri gene yaşamaktadır. O 
bir çok hususları, on asır önce, bu günün adamı gibi düşünerek 
yazmıştır. Bu cihetle eserlerinden hâlâ istifade etmek mümkündür.

10



— 146 —

Aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen ibni S in â ’da dalma yent 
şeyler bulmak ve ona ait yeni şeyler konuşmak daima kabil olmak
tadır. Aramızda taze bir ruh ile daima yaşıyan ibni S in â ’nın h atıra 
sını ve bir kasidesinde söylediği gibi Yüksekliklere yücelen aziz ru
hunu > tazimle ve rahmetle anarız.

-------o------

İstanbul’dan İran Hududuna d
Dr. A. Süheyl  Ünver

İran’a 3 yoldan gidilir. Birincisi malûm, hava yolu, en yakın yol. 
insan gece yarısı uçağa biner. Sabah kahvaltısında Tahran’dadır. 
Doğru postanın 5,5 saatte gittiği söyleniyor. Bizim heyetimize baş 
olarak seçtiğimiz Ord. Prof. Kâzım İsmail Gürkan bu yolu tercih 
etti. O seyahatini iki haftada bitirdi.

Ben hava yolunu tercih etmedim. Sebebi : İran’a sık sık böyle bir 
vesile çıkmadan gitmek her zaman mümkün değildir. Tarihini, ede
biyatını ve kültürünü eserlerde seve seve takip ettiğimiz İran’ı ya
kından tanımak için kara yoluyla gideyim, Cenup yolundan gidip 
Şimal yolundan döneyim dedim.

Şark memleketlerinde seyahat Garp memleketlerindeki gibi ol
muyor. İnsan her daim bir sürprizle karşılaşabilir. İran’da vaziyet 
kolay. Zira biz Iran hükümetinin davetlisi bulunuyoruz. Hudutta mi
safirlik başlıyor ve b ittabi’ hudud da sona eriyor.

İki seae önce Yataklı Vagonlar servisinin eski ve bakımsız va
gonları sürerek ihmal ettiği Bağdat yolunu mevsim icabı gidiş yolu 
olarak seçtim. Çünkü Nisan’ın başı olmasından her ne kadar şimal 
yolu açık ise de soğuktur, orası avdete kadar ısınsın dedim. Şimdi 
ılık olarak Bağdat yolunu tercih ile 12 Nisan’da trene bindim Bitta
bi, Yataklı Vagonlar Idaresi’nin eski bir arabasında yarı yola kadar 
yemek vagonunu da peşimize takarak dört gün üç gece de 72 s la t  
yerine 8 saat zarurî ve gayrî zarurî gecikmelerle Bağdat’a 80 saat
te vardık.

80 saat bu, dile kolay.
Bağdat’da Arkadaşımız Garipler Konsolosu Kemal Dülger habe

ri olduğundan bizi karşıladı. Otelde yer ayırtmış, oraya indik.

[1] 18 5 19 4 V atan  gazetes inden



— 147 —

Biz giderken Ankara’da bizi, İran’a davetli olan Prof. Feridun 
Nafiz Uzluk karşıladı. Bağdat yolu kapalı, hava yoliyle gidilsin di
ye İstanbul’a Tahran’dan haber verildiğini bildirdi. Ben volcu yolun
da gerek diye Allaha mütevekkilen yolumuzu çevirmedim. Zaten g a 
zeteler de İrak’ı suların istilâ ettiğini ve B ağd at’ın büyük bir tehli
ke geçirdiğini yazmışlardı.

Yolda bir yanlışlıklar komedisi oldu. Urfa’nın iskelesi olan A k
çakale’de halk birikmişti. Meğerse mebus adayı bizim trende imiş. 
Beni yanlışlıkla aday zannedip alkışladılar. Ellerime sarıldılar. Bir 
öpüşmedir, gitti. Derken asıl aday uyanmış, meydana çıkınca ben
den yüz çevirdiler. Ben de ferahladım.

Bağdat’da vaziyeti ciddî gördük. Dicle şehrin seviyesinden yük
sekte kanalları sahraya açarak şehrin su ağırlığını hafifletmişler. 
Diclenin kenarları d  ̂ zaten toprakla yüksek bir vaziyette amma bi
raz daha şiddetli bir akıntı tehlikesi hâlâ berdevam. Bu cihetle 3a ğ -  
dad’ı ve sakinlerini neşesiz gördük. Lâğımlar patlamış, yer yer al
tından su sızmalarından her mahalle ve bucakta birikintiler olmuş.

B ağd at’da öğrendik ki İran yolu sularla kapalı. Hava postala
rında yer yok. Basra yolu, Abadan’dan trenle Tahran seyahati lü
zumsuz yere üç gün daha uzatacak. Gidilememek endişeleri baş 
gösterdi.

İnsanoğlu bu hâdiselere göre neler yapmaz. Duyduk ki bu yolcu
luk uzayacak amma Diclenin uzakça bir köşesinden karşıya geçmek 
kabil. Tek başıma gidiyorum amma iyi bir otomobilin 2 yerini tut
tum. Biz Kerkük yolundan bir noktaya geldik. Müşkülât ile ve çok 
iptidaî bir tarzda ve bittabi çok kirlenerek Dicleyi yarım saatte 
geçtik. Karşıda bizi ayni şirketin başka bir otomobiline aldılar. İran 
Hududundan Hanikin’e iki buçuk saat yerine 6 saatte vardık.

Oradaki kaymakam ve İran konsolosunun gösterdikleri kolaylık
la hudut şehri olan Hüsrevî’ye geldik. Haberdar edildiklerinden Kas
rı Şirinden kumandan ve Kaymakam Gülbün bir ciple gelerek bizi 
resmen karşıladılar. Bu andan itibaren İran devletinin n isafirisiniz 
dediler.

Hudut karakolundan itibaren çay ikramları başladı. Güneş batalı 
çok olmuş ve ortalık da kararmıştı. Bizi orada geceletmek istediler. 
Fakat yclcu yolunda gerek diye hemen hareket etmek mecburiye
tinde olduğumuzu bildirdik. Bizi bir otomobille Kirmanşah’a yolcu 
ettiler.



Kasrı Ş îrin 'de  Tahran’da [i]
Dr. A. S ü h ey l  Ünvcr

Kası ı Şîrin’e Kanunî Sultan Süleyman Bağdat seferinde girmiştir. 
Bunu birlikte oraya giden Matrakçı Nasuh’un yazdığı resimli «Be
yanı Menazili Seferi İrâkeyn» eserinden öğreniyoruz. Müellif buraya 
Kasrı Ş îr in ’in güzel bir resmini de yapmış. Fakat şimdi onun tab
losunda gördüğümüz o muazzam tuğla binanın ancak temel duvar
ları duruyor, hiç bir şey kalmamış. Burasını kısmen ayın on dör
düncü gecesi ışığında seçebildik.

İlk gecemiz şehir, Kirmanşah’dı. Çıplak dağları tırmanarak, ye
şil vadilere girerek, gece gittiğimizden askerî kontrollardan g eçe 
rek, uzun bir yolculuktan sonra oraya vardık. Telefonla haber ve
rildiğinden bizi oranın en güzel ve lâkin yolcusu bulunmayan te
miz bir oteline aldılar. Orada mutena bir oda ayırtmışlar, fakat 
vakit geciktiğinden bundan haberi olmıyan nöbetçi otel müstahde
mi bizi alt katta bir odaya aldı. Bu odanın ;diğer odalardan farkı 
yok. Bir defa çok temiz bahçeye ve havuza nâzır bir oda. Yerler 
güzel Iran halılariyle süslü. Yattık . Yol yorgunluğiyle uyumuşuz.

Sabahleyin kalkınca iş değişti. Geldiğimizi o şehrin en büyük 
mülkiye âmiri Fermendar ve Belediye Reisi öğrenmiş. Otele Kirman- 
şah ’ın diğer ileri gelenleriyle geldiler. Hep birlikte çaylar içildi. 
Ç ok  zeki ve Avrupa kültürlü Fermandarın otomobiliyle şehri gez
dik. İşte burada ilk büyük İran şehrinin hususiyetlerini gördük. Her 
resmi daire bahçelerinde sular akan çeşitli müteaddit havuzlar var. 
Bu havuzlar her evde bulunurmuş. Şehir de geniş, asfalt yolların 
iki tarafından akan sular içinde dizilmiş küme küme ağaçlar, birbir
lerine kavuşan yollarla geniş yuvarlak meydanlar nazara çarpı'yor.

Bizi orada da bir gün alıkoymak istediler. Fakat kongreye yetiş
mek mecburiyeti olduğundan yola çıkmağı muvafık gördüğümüzü 
bildirdik. Derhal bir mihmandar ve otomobille bizi uğurlayanlarla 
yola çıkardılar.

Şehirden henüz çıkmıştık; Taki Bostana götürdüler. Kayalığa 
Sasanilerden Husrev Pervizin maiyetiyle birlikte at üzerinde hey
kelini oymuşlar. Kayanın içinden çıkan sular öndeki geniş havuzu

,[l| 17 5 1954 V a t a n  g a z e t e s i n d en
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doldurmakta idi. Bu güzel yerde yazık ki çok kalmıyarak yolumuza 
koyulduk. Tarih de 18 Nisanı buldu.

Bunu takiben İran’ın en yalçın ve yüksek dağlarından Guh’u 
Bisutun’un yanından geçtik. Kayaya oyulmuş Dâranın kabartmasını 
temaşa ettik. Arasından akar sular önünde yine bir havuz yapmış
lar. Saat üç te Hemedan’a vardık.

Fermandara telefonla bildirdiklerinden bizi resmen selâmladılar. 
On gün sonra küşad resmi olacağından İbni Sinâ türbesinde ve 
heykelinde ve otelinde hazırlıklar son safhalarına varmıştı. Bunları 
dolaştık. Buraları ilk gören biz olmuştuk. O gece Hemedan’da kal
mamızı istediler. Fakat biz yolu tercih ettik.

İki mihmandarımızla 18 i 19 bağlıyan bütün gece gittik. Yolda 
yağmurlara tutulduk, otomobilimiz bir köprü yıkılmasından suya 
battı, bizi arabanın içinde sırtta çıkardılar. Az gittik, uz gittik, en 
uzun yolu gittik. Fakat haritaya bakarsınız bir arpa boyu yol g it
mişiz; nihayet 19 nişanda sabah olurken Lehülhad bir haftalık yol
culuktan sonra Tahran’a vardık.

Seyahatimiz bu yolda ekseriya geceye rastladı. İran’da askerî 
idare olduğundan bilhassa gece gitmek mecburiyetinden bizi sık sık 
durdurdular. Fakat İran hükûmefi davetlisi olduğumuzdan hürmet 
göstererek yola devam müsaade verdiler.

Tahran’da gideceğimiz yeri epey aradık. Sabahın bu erken saa
tinde ortalıkta kimseler yoktu. Nihayet bütün heyetlerin Tahran'ın 
sayfiyesi olan ve uzak bir tarafta balunan Derbend’de olduğunu ö ğ 
renince oraya vardık ve orada bizden önce glmiş olan arkadaşla
rımız Ord. Prof. Kâzım İsmail Gürkan ve Prof. Ahmet A teş ’i bul
duk. Bu yolculuk beni sarstı, yorulmuştum, banyo yapıp sokağa 
ziyaretlere çıkınca hastalandım ve 24 saat yatakta kaldım.

-o-



Tahran'daki ihtifal çok parlak oldu l'l

Kral  ve Kraliçe heyetimize büyük samimiyet  gösterdi .
Heyet erkânı kongreye ayrı ayrı teb liğ ler yaptı

Dr. A. S ü hey l  tJnver

İbni Sina’nın 370 Hicrî senesinde Buhaıa’da doğuşu bininci yılını 
kutlama vesilesiyle hazırlanan ihtifal bütün mânası ile bir milletler
arası kongre şeklinde yapıldı.

Kongrenin şu safhaları vardı :
1 — Resmî ziyaretler ve resmî kabuller.
2 — Kral ve Kraliçenin heyetleri kabulleri.
3 — İlmî çalışmalar ve görülecek yerleri gezme.
4 — Hemedan’da İbni Sina kabrini ziyaret.
5 — Ziyaretler.
Önce dünyanın dört bucağından resmen dâvet olunan müsteşrik, 

murahhas ve heyetleri birbiriyle 21 nisanda tanıştırdılar, bunu 7 mü
him makam sahibi zevatın dairelerine kart bırakma takip etti. Kim
lere gittikse kartlarını gönderdiler ve ayrı ziyafetler vererek kong
re âzasına ikramlarda ve iltifatlarda bulundular.

Rahmetli Şah Rıza Pehlevî’nin özenerek yaptırdığı mermer sara 
ya giderek Şehinşahların defterine imza koyduk. Bir gün sonra bi
zi huzurlarına kabul ettiler. Kabul merasiminde ilk Türk heyetini 
takdim ettiler. Beraber çay salonuna geçildi. Kral ve Kraliçe bizler- 
le samimî bir konuşma yaptılar. Birlikte resimlerimiz çekildi. Hatta 
bize iltifat göstererek hususi defterimize imzalarını lütfettiler.

Ordunun spor şenliklerinde gösterilerini ayrı bir tribünde bera
ber temaşa ettik. Hemedan’da İbni Sina türbesinin mühim bir nutku 
ile küşadından sonra kongredeki intihalarımızı sormak suretiyle tek 
rar iltifatta bulundular.

Kongrenin İlmî çalışmaları mühim bir yer işgal etti. Reis vekil
liklerinden birisini Ord. Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan’a verdiler. 
Heyetten Prof. Ahmet Ateş, Prof. Aydın Sayılı tebliğlerini farsça 
yaptılar. Kâzım İsmail ve biz fransızca konuştuk; yalnız ben mevzu- 
umun farsça alâka çeken bir hulâsasını yaptım.

Riyaset divanının verdiği bir prensip karariyle kongre tebliğleri

[ I J  's0 5  1934 V a t a n  g a z e t e s i n d e n
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öizerine münakaşa cereyan etmedi. Zira tebliğler, ayrılan zamanlara 
göre, yüklüydü.

Kongrede en çofc farsça, arapça, fransızca ve İngilizce konuşul
du. Bu arada Ruslar arasında tebliğlerini rusça yapanlar görüldü. 
Türkçe de bu diller arasında vardı. Fakat ecnebiler ve hattâ yerli 
âlimler arasında türkçeyi bilenler ekseriyette olmadığından sırf mev
zuların mahiyetini bildirmek maksadiyle türkçe, konuşulmadı. îbni 
Sina arapça diliyle olan o zamanın ilim dünyasına yazdıklarını du
yurmak için Arapça yazmamış mıydı ? Fakat Hemedan’daki veda 
ziyafetinde Kâzım İsmail beliğ bir türkçe ile alâka çeken güzel bir 
konuşma yaparak herkese çok tatlı olarak dilimizi işittirdi.

Kongrede konuşulan mevzular İbni Sinâ zamanı hayatı ve eser
leri üzerine oldu. Arasından cidden durulacak derecede kıymetli olan
lar vardır ki, bunların kongre kitabında neşrinden sonra mahiyetleri 
ctaha ziyade meydana çıkacaktır.

İran, İbni Sinâ ihtifaline çok esaslı bir surette hazırlandığından 
hakkında resmî ve hususî yapılan birçok neşriyatı, hem de ciltli 
olarak kongre azasma takdim ettiler. Bunlar mübalâğasız bir bavul 
dolusu vardı. Hava postasiyle gidenler bunları kongre bürosunda 
kurulan posta vasıtasiyle parasız olarak yerlerine gönderdiler. K a
radan gelenler ise birer bavul satın aldı. Bizler de beraberimizde 
götürdüğümüz neşriyattan takdim ettik ve İstanbul Üniversitesinin 
hediye olarak yolladığı 200 İbni Sinâ minyatürü ihtifal üyelerine 
kongre bürosunda dağıtıldı.

Kongrenin bizim misafirperver şark memleketlerine yakışır an’ane- 
vi hususlarından birisi de dâvetlilere hiç bir suretle masraf ettiril- 
menîesi oldu ve bu bilhassa nazara çarptı.

-o



Tahran'da Gördüklerimiz [i]
Dr. A.  Süheyl Û n v e r

İbni Sinâ kongresinin cazip iki mühim noktası yerli ve yabancı 
âlimlerle birlikte hususî ve İlmî mevzularda görüşmek ve bu toplan
tı vesilesiyle gittiğimiz İran’da bulunduğumuz yerlerdek eski eserleri 
görebilmektir. Nitekim gayet mühim İranlı âlimlerle tanıştık ve- g ö 
rüştük.

Milletlerarası İlmî kongrelerin hususiyetlerinden birisi de kongre 
biterken veya akabinde kısa veya uzun mesafeli bir gezinti yaptı
rılmasıdır. Bu defa Hemedana kadar gidip İbni Sinâyı ziyaret etmek 
aynı zamanda çok istifadeli bir gezinti oldu.

Tahran’da müze halinde herkesin ziyaretine açılan Gülistan sa
rayını gördük. Meşhur tavus tahtını ve bu meyanda çok kıymetli 
koleksiyonları takdirlerle temaşa ettik. Altkat salonlardaki minyatür 
ve tablolar arasında çok calibi dikkat olanlar vardı.

Eski eserler müzesini bizzat ^müdürü Fransızca izahat vererek 
gezerdi. Geçmiş ve yeni asırların en kıymetli eserlerini ihtiva eden 
bu müzeden istifademiz çok oldu. Bir köşesinde İran’ın en kıymetli 
ressam ve minyatür san’atkârı Hüseyin Behzad’ın sergisini gezdik. 
Kendisiyle tanıştık. Onun sanat eserlerini çok beğendik. Bu görüş
meyi ayrı bir makalede yazacağız.

İran Akademisi Kütüphanesini gezdik ve oldukça eskî eserler 
gördük. Bunlar arasında en şayanı dikkati İbni Sinâ eserlerinden 
mürekkep bir serginin Millî Kütüphanede açılmış bulunması idi. İbni 
S ina’nın eski, yeni eserlerini, hakkmdaki neşriyat, afiş, resim, min- 
türler, bu meyanda benim de İstanbul’da mevcut îbni Sinâ minyatür
lerinden ibaret koleksiyonu bir panonun üzerinde teşhir 'ediyorlardı.

Fatih’in hususî kütüphanesine ait ve îstanbulda tezhip edilmiş 
bir îbni Sinâ eseri de sureti mahsusada bir camekânda teşhir olun
muştu. Diğer yerlerde de İbni Sinâ kitapları gösteriliyordu.

Bunlarda her toplantı şiirli, sözlü ve sazlı idi. İran’ın bu ruha ya
kın taraflarını da bize gösterdiler. Kâzım Receviniu hoş geldinizi 
beğenilenlerinden oldu.

Mesneviden aşk hastalığına duçar bir genci tedavi hikâyesi İbni 
Sinâ’ya baş rol verilerek Ferhenk tiyatrosunda gösterildi. İran ba
lesi oyunları da bunu takip etti. Her ikini de pek beğendik.

[ ] 22, -  5 -  1954 Vat : ;n g a z e t e s i n d e n
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Hâriciyedeki resmi kabulde pek ruh okşayıcı millî musikiyi din
ledik. Askerlerin senelik spor bayramında halk oyunlarını ve hava^ 
larını takib ettik. Bu da araGarp musikisi fasılları da vardı. Tahra? 
mn en baş mugannilerinden bir hanımın konserinde bulunduk.

Bir de heyetimizin daha Türkiyede iken verdiği bir kararla Tah
ran büyük Elçisi iken 1282 (1865) de vefat eden Hekimbaşı Abdülhak 
Mollanın oğlu ve şair Abdülhak Hamid beyin babası hekim ve müver
rih Hayrullah Efendinin Tahran’a 15 kilometre mesafede Rey’de Şeh 
Abdülâzim türbesi civarındaki kabrini, bir aralık bulamıyacağız di
ye ümitsizliğe düşerek, zorlukla bulduk. Hazırlattığımız çelenği kab
ri başına koyduk ve aziz ruhuna fatihalar okuduk. Orada büyük 
Selçuk İmparatorluğunun banisi Tuğrul Beyin İran Selçukları mima
risinde yapılmış meşhur türbesini ziyaret ettik.

İran’da eski ve yeni Garp ve mahallî tesirlerle dolu çeşitli âlim
ler içinde yaşatıldık. Şimdi de Hemedan’a gidelim ve İbni S in a ’yı 
ziyaret edelim.

-------o-------

Hemedan’da İbni Sina’nın Kabrinde [i]
Dr. A. Süheyl  Üuve.t

Kongreye gelen âzayı arzularına göre uçak veya otomobille He« 
medan’a götürdüler. Bizim hey’eti Tahran’ın en sevilen şahsiyetle
rinden ve mahkemei Temyiz ile Şûrayı Devlet Reisi çok değerli dos
tumuz Ali Hey’et bey hususî arabasına alarak götürdü. Bu zatın 
müteaddit oğullarından Cevad Tıp tahsilini, cerrahî ihtisasını İstan
bul’da yapmış, biraderi Firuz da bizim İktisat Fakültesinin Gazete
cilik Enstitüsünden mezun olmuş ve bizlere son derecede misafirper
verlik göstermişlerdir.

Yolların yağmurlar hasebiyle kısmen bozulmasından bazan sürat
li, bazan yavaş bir seyirle 7 saatte Hemedan’a geldik ve iki gece 
orada İbni Sinâ ihtifali dolayisiyle yeni yapılan otelde misafir edi
lerek aynı tarikle ve vasıta ile döndük. Muhterem Kral ve Kraliçe 
de ayni kara yoluyla geldiler.

Gittiğimiz günün akşamı İbni S in â ’nın adına açılan geniş bulva
rın üstündeki heykeli nutuklar söylenerek açıldı. Vakit akşamdı.

[ 1 ] 27 - 5 y 1 9 '4  Vatan  gazete binden.
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O telde istirahat ettik ve yerli yabancı zevat ile hep ibni Sina hak
kında görüştük. 29 Nisan’da İbni S in â ’nm bir abide şeklinde yeniden 
yapılan türbesi açıldı. Nutuklar söylendi. Kral bu münasebetle güzel 
bir hitabede bulundu.

Kütüphanesini gezdik. Sâlonda sevimli hükümdarlar tekrar kong
re delegelerini hey’etler halinde kabul ile kongre hakkında edindiği
miz intibaları sordular ve iltifat ettiler.

İbni Sinâ türbesi muasırı emirlerden Kâbus’un kabri gibi inşa 
edilmiştir, içinde İbni Sinâ namına bir lâhid yok. Yalnız üzerleri 
Farsça ifadelerle, şiirlerle süslü güzel bir mermer kaplamışlar. Diyar
larına da sülüs celisi ile İbni S in a ’nın meşhur kasidei ruhiyesini mer
mere yazmışlar.

Hemedan’da en eski âbide ve Musevilerin en mühim ziyaretgâh- 
larından olan Ester Mordahay’ın kabrini de ziyaret ettik ve hâtıra 
defterini imzaladık. İranın lirik şairlerinden Baba Tahir’in Rubâîleri- 
ni nefis bir surette bastırmaları gösteriyor ki bu zâtın âşık ve mec- 
lûpları çoktur.

İbni Sinâ’nm bundan on asır önce yaşadığı Hemedan Şehrinin 
kapılarından birisi yanındaki arslan heykelini gördük. Orada kapı 
kalmamış, fakat bacakları kırılmış heykeli iyi tanzim etmişler. Mev
cut kısımlarım İbni Sinâ’nm gördüğü gibi biz de temaşa ettik.

29 Nisan akşamı idi. Hemedan’da son bir ziyafet verdiler. O 
toplantıda Ali Hey’et Bay Farsça, Arapça, Türkçe kouştu. Bizim 
lıeyet başkanı Oıd. Prof. Kâzım İsmail de Türkçe beliğ bir hitabe 
ile mukabele etti.

30 Nisan sabahı saat dörde doğru Tahran’a döndük Otelimizde 
hazırlanıp kapanış celsesine yetiştik. Burada her memlekete söz 
verdiler. Yine başkanımız bu sefer Farsça bir hitabe irad ile İran 
hükümetine şükranlarımızı kongre başkanma ve hazır olanlara bil
dirdi.

Bu suretle kongre büyük bir başarı ile sona erdi. Riyaseti ifa 
eden İran’ın devlet ve kültür adamlarından âlim ve fâzıl Ali Asgar 
Hikmet vazifesini tam bir başarı ile ifa etti ve herkesi memnun et
meğe çalıştı. Hepimizle ayrı ayrı alâkadar oldu. Hey’etimiz ve şa
hıslarımız namına kendisine şükranlarımızı bildirdik.

İran’ın en cana ve ruha yakın ve en cazip taraflarını kongre ve
silesiyle görmemizin bize bahşettiği iyi intihalarımız sonsuzdur. G e
lecek yazımızda kardeş İran’dan dönüşümüzü anlatacağım.



İran'dan Nasıl Döndük ? [i]

Dr. A. Sühey ] Ünver

Kardeş Iran bizi hudutlarından itibaren misafir saydı ve envai 
taziz ve tekrim ile karşıladı, bunu Irandan çıkacağımız âna kadar 
devam ettirdi. Bize tayin ettikleri mihmandar Ağayı Hüseyin bizim 
ikamet ve dönüş hususlarımızla meşgul oldu. B ir Mayıs’da lüzumlu 
vedalarımızı yaptıktan ve yol hazırlıklarımızı ikmal ettikten sonra 
iyi bir yer ayırtılan otobüsle bizi Tebriz’e 2 Mayıs’da gönderdiler. 
Y o l  çok uzundu. Zencanda biraz kaldık, ikinci merhalede Tebriz’e 
vardık. Yâni 628 kilometre katettik.

Vakit bir hayli ilerlemişti. Bizi daha önceden haberdar olan ma
kamlara mensup zevat karşıladı. Geceyi oranın en iyi bir otelinde 
geçirdik. 3 Mayıs’da şehri Belediye Reisi ile birlikte dolaştık. Her 
şeyden önce kaleden kalan parçayı gördük. Akkoyunlulardan Ab- 
dülaziz’in 872 (1467) de yaptırdığı mescidi Kebud’u gördük. Burası 
harekeli arzlardan çok harap olmuş. Tebriz’de eski binalardan eser 
kalmaması sebebi hareketi arzlar olmakla beraber bütün harabele
rini gördüklerimizin tuğladan yapılmış olmalarıdır. Bu müstesna 
mescit de böyle. Fakat ayakta kalabilen kısımlar da var. Tamiri 
ile meşgul oluyorlar.

Her taraf bizim İstanbul’daki Çinili köşkte olduğu gibi parçalı çi
nilerle tezhip gibi âdeta işlenmiş. Tezyini teferruatta hiçbir nisbet- 
sizlik ve bozukluk yok. Bu kadar âhenkli ve yerinde güzel bir eser 
az gösterilebilir Mescidi Cum’aya Tebrizin meşhur pazarından g e
çilerek gidiliyor. Orası âdeta bir medrese gibi. Eski tarafları az 
kalmış.

Kapalıçarşının hali, katılan yuvarlak kısımları cidden âbidevî bir 
mahiyette.

Saat beşte bu gezintilerimiz sona erince yolumuza reyan olduk. 
Bize hususî bir cip getirdiler. Eşyamızı bu asrî kervana yükledik. 
Yol arkadaşımız Prof. Ahmet A teş’le faydatı ilmi mevzularda görü- 
görüşe yâni şiir de okuyan şoförümüze bu suretle olsun yardım ede 
ede gecenin ilk saatlerinde H oy’a geldik.

Her tarafa daha önceden haber verildiği cihetle bizi şehrin fer-

[1] 28 - ı - 1 9 5 4  V a t a n  g a z e t e s i n d e n
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jnend arı ve diğer memurları karşıladı. Askerî mahfele konduk. Ge
ce ziyafet ve nutuklarla ve samimî hasbühallerle geçti.

Mayıs sabahının erken saatlerinde bir büyükçe askeri cip ve bir 
de mihmandarla bizi yola çıkardılar. Öğleyin hudut şehirlerine ve 
muazzam bir kayanın içinde kurulmuş Maku’ya vardık. Fermandar, 
kumandan ve alâkadarlar yine bizi karşıladı. Biz hemen hududa ve 
oradan da Doğu Bayezid’e geçmek istedikse de bizi orada bekli- 
yenlerin de davet etmeleriyle kardeşçe bir öğle yemeğini yedik. Bu
rasım görmiyen arkadaşların kasabayı ve çarşısıuı dolaşmalarından 
sonra yola düzüldük. Yolda Karaköse’den Prof. Ahmet A teş ’i kar
şılama gelen Avukat Cevdetin otomobili suya battı. İki buçuk sa
at onun tabiisiyle vakit geçti.

Hududu İran askerlerinden bir bölüğün bizlere selâm duruşundan 
ve muktezi gümrük muameleleri yapıldıktan sonra geçerek ve ak
şam geç vakit İshak Paşa şatosunu uzaktan seyrederek Doğu B a
yezid’e vardık.

Ondan sonrası malâm. Bir gece Karaköse, bir gece Erzurum’da 
yolların yorgunluğunu gidererek trene binip sevgililere ve İstanbul 
denilen dünyanın haset ettiği güzel dilbere kavuştuk. Kardeş İran 
’m çok muhabbetkârane hüsnü kabulünü şimdi hayalimize malederek 
iyi intihalarımızın bir yenisine kadar mevzua son vermiş bulunuyo
rum. Lâkin İran'da gördüğüm çok mühim ilim ve kültür hareketle
rinden sırası geldikçe bahsedeceğim.

---------o



Behzad'ın Sergisinde D]

Dr. A Süheyl  Ünver

Kardeş İran’ın, İbni S inâ’nın Bininci doğum yılı ihtifalini seneler
dir ne kadar iyi ve ciddî bir surette hazırladığımı gözlerimizle g ö r
dük. Bu vesile ile bize; Tahran’ın bütün hususiyetlerini, ilim ve sa
nat âlemindeki kudretlerini de gösterdiler. İran’ın meşhur Ressam 
ve Minyatürcüleri de bu vesile ile hususî ve Rşsm î sergiler açtılar. 
İranlıların müzelerinde sakladıkları belli başlı minyatür ve tabloların 
da en güzellerini Gülistan sarayında gördük. Bu meyanda İran’ın 
en namlı ve hakiki üstadlarından Hüseyin Behzad Minyatür’ün itina 
ile hazırladığı minyatür sergisini bilhassa zikretmek isterim.

Bu kudreti minyatürcü sırf İran’ın değil, dünyanın büyük sanat
kârlardan biridir. Hem de sanatının verdiği ruhî ve ahlâkî olgunluk
la, son derece mütevazıdır.

Bizi, eserlerinin teşhir olunduğu sergide bizzat kendisi karşıladı ve 
hatta ağırladı. Eserlerini birer birer gösterdi ve sorduklarımıza dair 
izahat verdi. Bilhassa İbni Sinâ’nın hayatı üzerine hazırladığı tab lo 
ları göterdikten sonra, bir zarf içinde bunların fotoğraflarını hatta 
renkli baskılarını verdi. Bunlar ihtifal vesilesiyle bir çok eserlere 
ve kaplarına konmuş., Bunun dışında, teşhir ettiği tablolardan bir 
kaçı üzerinde duralım,

Bahram ve Gülendam, büyük kıtada minyatür tekniğiyle yapıl
mış. Başka bir mevzu için Şair Ömer Hayyamın rubailerinden mısra 
alıyor; «Nevruzdaki lâle gibi sen de eline kadeh al> Bunu güzel ve 
modern bir tablo halinde, bize resimle ifade ediyor. Hem de İran 
minyatür tekniğinin en mükemmel bir eseri olarak.

Gençlik mezarı. Hiç bir yerden kopye olmayan orijinal bir levha.
Bir ihtiyar, dökülen hazan yaprakları arasında, derin düşündürü

cü mana ifade ediyor. Üzüm kızı levhası, harika bir eser, Bunun et
rafındaki tezhibi halen 41 yaşında olan meşhur İran müzehhibi A ğa
yı Yusufî yapmış.

Dildadenin yüzü, nigâh lavhaları öyle olgun bir düşüncenin fır
çalarla aksetmiş bir timsali ki, tarif olunamaz.

Diğer bir levha, Hüseyin Behzad; yarı çıplak çok güzel yüz ve

{1]  1 - 6  195 4  V a t a n  g a z e t e s i n d e n
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gözlere malik bir kızı temsil etmiş. Lâkin yürümek istediği yerlere- 
kendisininki gibi güzel yüzler ve güzel gözler serpilmiş, Hemen hay- 
yanm rubailerinden birinin mısraı karşımızda canlanıyor. Demek is
tiyor ki «ey güzel kız yerlere öyle pervasız basma. Çünkü o toprak 
zannettiğin yerler asırlar önce yaşamış senin gibi güzei kızların ya
nak ve gözleri ile döşelidir.» Bu cihetle kız, benim gibi, asırlar ön
ce hayatta olanların bu güzel yerlerine basmayayım diye dikkatli. 
Zira her taraf sanki kendi akisleriyle dolu, bunlardan h a l î . ver bu- 
lupda basmağı tasarladığından ihtiyatlı yürüme yolunda. İşte mana
sı, tahayyülü yapılışı itibar ile bir şiir tablo Fikrimizde çanlanan bir. 
hissi nazarımıza da intikal ettiriyor.

Onun teşhir ettiği lavhalarm hepsini buraya sığıştırmak kâbiî 
değil. Öyle cazip bir yer ki, takdir hisleri insanı oradan ayırmıyor 
Oradan ayrılmadan önce nazik bir çırağı bize itina ile kesilmiş boş 
bir karton vererek ihtisaslarımızı yazmamızı istiyor. Belki bunların 
etrafını, kıymet vererek süsliyerek, s a k lıy a c a k  v ey a  bunlardan yeni 
ilhamlar alacak, Şunu yazdık.

<Subhane men tahayyere fi sun’i hil ukul»
İran’ın en büyük üstadı ile bizzat tanıştığımdan dolayı müftehirim.
Kendisi birgün sonra bizi diğer bir ziyaretten sonra durduğu 

mütevazı’ eve davet etti. Birlikte sergiden çıktık. Refakatimizde, İran 
m en namlı, cidden liyakatli ve eserleri benimsenen çok değerli mü- 
zehhibi: Ağayı Yusufî de vardı.

Hakiki üstad Hüseyin Behzad gibi Yusufinin de tevazuunu pek 
beğendim.

Bu zad henüz 41 yaşında. Behzad ile müşterek eserlerinden bir 
kaçı da teşhir olunanlar arasında idi. Senelerdenberi öğretmek iste- 
miyenlerin dillerine destan olan ve işite işite bıktığımız şu kedi tü
yünden yapılmış fırçaların esrarını da bu toplantıda çözdük.

Fırçayı yanımızda yaptı. O zaman bunu öğretmek istemiyenlerin 
düşüncelerinin sebebini anladık. Zira yapmanın bunu kullanmaktan 
daha basit olduğu meydanda idi. Ricamız üzerine, bununla, seyahat 
esnasında sırf hatıralarımızı tesbit için taşıdığımız deftere bir kadın 
portresini bütün güzelliği ile çizdiler. Ondaki kudrete hayran kal
dık, ve görenler de pek beğendiler. Yakında Topkapı sarayındaki 
atölyemizde, sanat severlerimizin huzuriyle yapacağım böyle bir fır
ça vesilesiyle arzu edenlere de bu harikulâde portreyi göstereceğim. 
Gül herkese ayni kokar; lâkin onun cinsi, güzellik hususiyetlerine
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vakıf olanların nazarında kıymetleri başkadır. Kıskanmakla sanat 
olamaz. Bu zevat cidden sanatlarının eri olduklarından bütün ciddf 
hüviyetlerinin tevazuu içinde hayranlıklarımızı kazandılar. Biz de ha
kikî sanatkârların yüksek huzurlarında bulunmanın vecdi içinde gü
zel bir saat geçirdik. İran yetişdirdiği bu müstesna sanatkârlariyle 
iftihar etmekte haklıdır, fakat biz de kendimizde o hakkı görmek 
istiyoruz. Zira onlar bizim de en büyük takdirlerimizi kazanmış bu
lunmaktadırlar. Gördüğüm bu hakikî sanatkârların da birçok üzgün
lükleri var, fakat onu buraya yazmıyacak, bir sır olarak saklıyacağınu 

İran’ın Seramedanı suhanleri, yani, hitabette başta  gelenleri ol
duğu gibi bu zevat ta ince sanatların, minyatür ve tezhibin başta 
gelenlerindendir. Onlara bizden sonsuz takdir ve sevgiler.

o
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Quelque Données Relatives aux Dates de 
Naissance et de Mort du Médecin 

Philosophe İbni Sina (Avicenne)

Dr. A. SÜHEYL ÜNVER

L ’an 1937 représente le 900 ième anniversaire de la mort d’İbni 
S in s .  A la suite l ’initiative du président de la Société  des Récher
ches sur l’Histoire Turque et par l’intermédiaire de l’institut d’His- 
toire de la Médecine, les personnalités appartenant aux milieux mé
dicaux et aux cercles s ’occupant des questions historiques et philo- 
sosophiques, se réuniront en conséquence de cet anniversaire et ap
rès avoir Célébré la mémoire du célèbre savant, ils publieront dif
férents oeuvres concernant sa vie et ses travaux, Les dates concer
nant la naissance et la mort du célèbre médecin-philosophe et qui 
sont citées dans cet article, pourraient servir de base aux référendum 
qui seront tenus le jour de réunion.

Au commencement de mon article, je me sens obligé de citer 
un passage intéressant d’une lettre qui m’a été adressée de Ham
bourg, le 20.10.1934 par mon aimable collaborateur Dr. Feridun 
Nafiz : On ne peut pas considérer comme suffisant, tout ce 
qu’on entreprend pour commémorer la mémoire d ’İbni Sina. Dans 
les oeuvres européennes, l’an 1037 est fixé comme la date de sa 
mort, Que disent les oeuvres orientales là-dessus; Nos idées per
sonnelles concernant cette question ne peuvent pas être admises 
comme un critérium valable. Mais il est certain, que la mort du 
Maître avait ému tous les poètes, savants et historiens de son tem
ps, qui composèrent là-dessus de bien jolies élégies et écrirent des 
articles remarquables. D ’aprés l’habitude de l’époque, ces élégies 
contenaient au moins dans un vers la date exacte du décès sous 
forme* du système de chiffres littérales. Cette initiative est bien 
louable, parce qu’elle nous permettra de célébrer entre collègues, 
l’anniversaire du grand médecin-philosophe. J ’aurai désiré que l’an
niversaire d ’une personnalité aussi considérable avec des idées sur
passant les siècles, est un caractère international intéressant tout 
les peuples cultivés. En nouvelle Turquie d’Atatiirk s ’est créée un 
grand intérêt sympatique près des milieux intellectuels de l'Europe. 
Nous devons nous en profiter. Le 900 ième journée d’İbni j  Sina
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doit être célébrée à Istanbul. Nous sommes obligés de remettre au 
tombeau oublié du médécin Turc, Tokatlı  Mustafa Efendi à Toklu 
Dédé, une couronne de mémoration. C ’est lui que nous a traduit 
Le Canon..........

Dans sa revue concernant İbni Sina et publiée en 1884, Ebuz- 
ziya Tevfik nous fait savoir qu’îbni Sina naquit au M i-Saferde l’an 
370 (980) et qu’il mourut au premier vendredi du mois de jeûne de 
l’an 427 (1036). Dans les notes remarquables du Prof. M. Cevdet, 
l’an 428 est fixé comma date de mort. Ces notes appartenant à la 
collection bibliophile du professeur se trouvent actuellement avec 
toutes les autres oeuvres de la collection au Musée de la Révolu
tion à Bayezid, La collection a été dédiée par lui au peuple turc.

D ’ après “ La Biographie et les Oeuvres d’İbni Sina,, publié par 
Abdülkerim dans “les Fondateur-s de la Science,, d’Ömer Suphi et 
Mehmed Nuri, tome 1, chapitre 1, İbni Sina mourut le premier vend
redi du mois de jeûne de l ’an 428 (Juin 1037).

Abdülkerim fixe le mois de Sefer de l’an 370 (980) comme date 
de naissance. Avec son petit manuel sur İbni Sina, édité en 1891, 
Maraşh Kâmil nous fait connaître, qu’îbni Sina mourut à l’âge de 
57 ans un vendredi du mois de jeûne de le 428 ième année du pé- 
lérinage. (1037, Juin)

Dans les oevres européenes ces dernières années concernant 
l’histoire de la médecine, je n’ai pu rencontrer aucune remarque 
pouvant présenter un véritable point de repair. Dans l’histoire de 
la médecine de L, Meunier (Edition française, 1924) l’an 1076 est 
cité comme date de mort. II doit y avoir une faute d’impression. 
Parce que d’après cette donnée İbni Sina étant né en 980 davait 
avoir vécu 98 années. Cela ne peut pas être juste, puis qu’il est 
certain, qu’il n’a pas dépassé l’âge de 57 ans.

Dans l’oeuvre de C. G. Gumston (Traduction française, 1931) 
on ne trouve aucun remarque. L ’histoire de la médecine du Prof. 
Castiglioni (traduction française) nous donne les meilleurs renseig
nements latifs aux dates en question - “ 980,, - D ’aprés Castigli
oni, İbni Sina naquit en İran, dans une petite ville au environs de 
Boukkara. Le mois de sa mort n’est pas cité.

Dans la nouvelle édition de l’historie de la médecine de René 
Dusmenil c ’est seulemement la date de naissance qui est citée. René
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Dusmenil écrit : « . .  . . aussi Persan et né en 980 près de Boukkara.
‘ Son père était collecteurs d’impots à Horassan....»

Pour fixer les dates en question, nous avons consulté le direc
teur du musée de révolution à Bayezid, Ahmed Ziya, astronome 
et calendriste bien connu. II nous communiqua les données suivan
tes : Le 1 Safer de l ‘an 370 correspond à 17 Août 980 du calend
rier chrétien. En se basant sur ce point on peut calculer le jour 
de naissance. Le premier vendredi du mois de jeûne l’an 428 cor
respond à 21 juin 1037. C 'es t  de cette  façon qu’il est possible de 
fixer les dates relatives à la naissance et à la mort d’fbni Sina. 
Dans la plupart des oeuvres étudiées, il est question de ce premier 
vendredi, c ’est ce que facilite le calcul général et l'an chrétien cor
respondant. Prof. Kemal a ’ffirme aussi ce résultat.

Jusqu’à l’admission d’une nouvelle thèse, l’année 1937 sera ad
mise comme le 900 ième anniversaire du célébré philosophe- méde
cin. Pour cette raison la réunion submentionnée aura lieu le 21 
Juin 1937.



Un court résumé de l’article d’aviceone  
sur la chrcorée

A. Süheyl Onver

C et article du grand médecin et philosophe musulman İbni Sina  
(A vicenne), est un des études plus parfait de ses études médicales. 
II a été écrit en réponse à la question : «Faut - il laver ou non les 
feuilles de la ch icorée  avant de l’employer en M édecine»?. II est  
lui - même et d ’aprés des raisons logiques, à ce  qu’elles soient em
ployées sans être lavées et en explique les causes. Les idées sont  
rendues ici exactem ent quoiqu’en résumé. Nous pouvons de ses  
paroles, déduire ce  qu’il veut dire et les points qu’il trouve justi
fiables.

La chicorée, est comme dans l’ancienne médecine, connue et 
employée par les médecins d ’aujord’hui. Elle entre dans la com po
sition du «Sirop de chicorée com posée». On ne peut nier l’utilité 
de la traduction des ouvrages de ce  genre pour faire une synthèse  
entre la nouvelle et l’ancienne. Les observations concernant la com 
binaison, l’action  et la réaciton sont très intéressantes.

De même cet article sur la ch icorée  constitue un exemple im
p ortant de la finnesse et de l’im portance donné aux détails par la 
médecine musulmane et turque en Orient il y a 9 — 10 sièles. II 
contient, en outre, des données importantes sur la colchique, le 
corian d re  et la camomille.

İbni Sina qui se trouvait en M ésopotamie Orientale et qui n’avait  
alors que 35 ans, 1014/405, donna des raisons pour l’époque très  
justes et logiques pour l’emploi de la chicorée en pharmaceutique  
sans la laver. A  l’époque où la médecine orientale commençait à se 
développer, il est intéressant de voir la grande attention portée à 
la correction des erreurs de ce genre. C eci nous montre aussi le 
c o té  scientifique de la médecine au X  ème siècle.



La Traduction de l’Article sur la Chicorée  
d’İbni Sina (Avicerine)

A. S ü he y hl  Ûnver

On demande à İbni Sina la raison pour laquelle il avait ordon
né d’extraire le*jus de la chicorée avant de la laver, en le priant 
d’écrire un article à ce sujet. Et il fit cet article :

Notre Prophète d i t :  «Mangez la chicorée sans la laver, car elle 
porte sur elle des gouttes de la rosée du paradis». De même les 
médecins trouveront d’extraire le jus de la chicorée sans le laver 
et de l’employer sans la faire bouillir.

Lès médecins de classe moyenne qui voulaient user de trop de 
délicatesse et de propreté et qui voulairent ressembler aux Mé- 
sopotàmiens, prirent l’habitude de faire bouillir la chicorée et de le 
filtrer ensuite.

Tous les corps de la nature, qu’ils soient animaux, végétaux ou 
minéraux, se composent de principes primitifs contradictoires. 
Ceux-ci peuvet être tout à fait simple ou peuvent agir comme simp
les1 tout én étant composés.

Les corps se forment de deux manières : 1 — Par combinaison:
2 — Par contiguïté et complexité. Dans la formation par combi
naison, il se produit une action et une réaction entre les éléments 
contradictoires et la combinaison se décide dans un fait. Or ce fait 
peut être vanqueur ou moyen et se nomme combinaison. Ceux 
qui se forment par contiguïté et par complexité sont ceux qui ne 
forment pas par combinaisan.

La combinaison peut quelquefois être très forte. Cette force 
peut être telle que des forces séparatrices très puissantes arrivent 
à en séparer les éléments primitifs. L ’or cité comme exemple est 
composé de deux éléments primitifs dont l’un est humide et l'autre 
sec. Mais ces  élément sont unis d’une façon si parfaite que même 
le feu n ’arrive pas à les séparer.

La combinaison peut quelquefois ne pas être si puissante. Une 
cause séparatrice peut dans ce cas séparer les éléments. Le plomb 
est de ce genre. Car avec l’action du feu, il laisse très facilement



des cendres. La partie sèche est précipitée taudlsque la partie 
humide s ’évapore. Sur ce rapport, le bois se rapproche beaucup 
du plomb.

La combinaison est quelquefois très lâche. Les éléments ne sont 
pas tellement entremêlés. On pourrait dire que ce n’est plus que 
de la contiguïté. Les éléments de ce corps peuvent être séparés 
par simple pression. Le layage et l’ébullition peuvent facilement 
avoir le même effet.

Selon les médecins la-, myrtille, l’estragon, la lentille sont for
més par des forces contradictoires. Tous les médicaments toutes 
les racines se composent d’éléments contradictoire?. Soit q 1 e les 
médecins aient trouvé ce principe par eux - mêmes, soit qu’ils l’aient 
imité des natuialistes il importe d’en connaître le but.

Le but de ce principe signifie un complexe que l’on peut sépa
rer en deux éléments. Cette, union qui s ’est faite d’une façon ou 
d’une autre, est très lâche et très faible de sorte que la chaleur 
arrive à les désunir. De même ces deux ^éléments une fois séparés, 
il y en à toujours un qui est en action contradictoire avec l’autre.

Les conséquences de ces deux actions contradictoires peuvent 
être de plusieurs sortes.

I — L’un des élémets séparés est chaud, il se meut avec vivacité, 
il pénètre avec force. II entre en action avant l’élément froid qui 
s ’est séparé, lui prépare ainsi une voie de pénétration. Il est suivi 
de l’élément nfroid qui pénétre à son tour et fait sön action. La 
colchique fournit un exemple de ce genre. Elle est composée de 
deux éléments dont l’un est laxatif et le second astringeant. La 
caloricité et la force naturelle agissant sur ces deux éléments, là 
partie douce et laxative se sépare, entre en action. C 'est à dire 
qu’elle attire certaines matières ramassées dans les articulations et 
s’en débarrasse sous forme de diarrhée.

Peu de temps après, la partie froide sèche et astringeante suit 
cette partie douce et entre dans les membres. Elle resserre les 
rend froids et les renforce, empêche le sang et les autres matières 
qui veulent s ’y verser de retourner. C ’est pour cela que la colchique 
est la médication la plus efficace dans les maladies articulaires.

II — Chacun des élément séparés comporte des qualités par
ticulières. Chacun se dirige vers un certain organe, comme le co 
riandre. Ceci contient un élément doux qui fortifie le coeur. Cet
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élément court directem ent au coeur. Le second élément e s t  froid, 
opaque et terreux. II empêche les intestins de desquamer, e t  les 
organes abdom inaux de rougir.

C eux qui s 'o ccu p en t d 'expérience témoignent av ec  Dioscorides  
que le coriandre employé avec la farine de blé torréfié, guérit la 
tuméfaction des adénites. En voici la raison : La caloricité de notre  
co rp s  décom pose l’élement chaud contenu dans le coriandre. C e t  élé
ment chaud s ’épanche sous la peau et va vers les matières grossières  
causes de l'adénite et les décom posent. L'élément grossier reste  
dehors et n ’essaye pas de concentrer l'élément résolutif. Peut - être  
peut - il pénétrer un peu avec l’élément chaud et causer un peu de 
froid. Dans le cas  où il existe de l’humeur dans l’adénite, l'élémet 
g rossier aide la caloricité contre la chaleur externe.

III — Les deux éléments se séparent sous l’effet de la nature. 
C ’est - à dire que chaque force tant qu’elle n ’est pas affaiblie va 
vers l’endroit qui lui est le plus propice. L a  camomille agit  de la 
sorte . C a r  elle contient deux forces dont l ’une est défendante et 
l’autre résolutive.

Lorsque la camomille est employée contre les tuméfactions et 
les fièvres causées par les matières, les deux forces  qu’elle con ti
ent se séparent par l’aide de Dieu. La froide lutte pour étouffer la 
chaleur qui g ag n e  les membres tandisque la force  chaude aide à 
décom poser les matièrs. Ceci se passe dans les fièvres.

O a n s  les tuméfactions, la nature envoie la force froide de la 
camomille aux voies de pénétration, les com presse et les empêche  
de venir en c o n ta c t  avec les élémets. De même la nature envoie  
cette force vers un organe et vers les matières par cet organe.  
C ette  force co ag u le  ces matières, les met sous une forme de stase  
et de gelée et les empêche de couler. En même temps, la nature  
envoie cette  force  vers lelèm et de cet  organ e  C e tte  force  le pres
se, le raffermit de sorte  qu’il ne peut plus être a tte in t par la ma
tière. Quant à la fo rce  chaude, la nature l’envoie vers la matière  
installée dans l’organe. Elle décom pose cette  matière et l’anéanit.

Lorsque le médecin ne trouve pas un médicament com posé selon ses 
besoins, il com pose lui - même une médication de cette  forme et la 
donne la nature comme arme.

La chicorée com pte ausi parmi (les médicaments composés. On
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peut a-ecêpter ce fait sans aucune expérience et rien qu’en se b a 
sant sur une sorte de com paraison C ar elle a un goût en même 
temps amer, fade et astringeant.

Le goût amer et astringeant est causé par les forces chaudes, 
le goût fade par les forces liquides et le goût astringeant par les 
forces terreuses.

La signification des forces liquides et terreuses ne veut pas 
simplement dire l ’eau et la terre. Peut être veut - elle dire des élé
ments composés dont l’un agit sur l ’autre ainsi que des éléments 
simples et en s ’unifiant, forment la chicorée.

L ’amertume de la chicorée est due au voisinage qui existe entre 
la force terreuse et la chaleur, c ’est - à - dire la particule dans 
laquelle la chaleur prédomine. Cette particule tend à apparaitre et 
à s ’étendre sur la face, a toujours tendance à se séparer de la 
chico;ée pour se mêler à l ’humidité qui circule au - dessus,

Lorsque la chicorée est lavée, elle perd cette douce matière 
opaque qui est terreuse.

C ’est - à - dire que la chicorée étant lavée, sa qualité de guide 
solide disparait. Car ce qui cause la supériorité de la chicorée sur 
toutes ou presque toutes les autres ventes, c ’est qu’elle contient une 
force qui sert de guide. Or en lavant la chicorée, on perd cette 
qualité si précieuse. La personne qui fait bouillir la chicorée com
met une faute encore plus grave que la précédente et montre trop 
de zèle envers une chose sans valeur. Car en la faisant bouillir on 
décompose et fait évaporer le peu de force restée à l ’intérieur de 
la c'iicorée après le lavage.

Ceci nous motre la vérité des paroles du Prophète et des 
grande médecins dont la plupart sont considérés comme proverbes 
e t  aphorismes.



Les Aphorismes d’lbrıi S ira  ( Avicenne )

A. Süheyl  Unver

II y a, dans plus de deux cents livres, contenant des ouvrages., 
articles et lettres, dans les collections d’articles et dans les premi 
ères pages vides des livres sur la médecine et la physique, beau
coup de vers attribués à ibni Sina. Ceux-ci été rassemblés et en 
grande partie traduits par le Prof. Cherefettin Yaltkaya et Kilisli R i
fat. Ils sont pour la plupart en langue arabe, certains sont en per
san. Mais il est douteux qu’Ibni Sina ait écrit lui- même en persan 
maiş toutes ses oeuvres qui existent en arabe ont été, plus tard, 
traduites en cette langue.

Nous n’avons pu rassembler ici que peu de ces aphorismes. Ces 
paroles nous montrent combien il était un poète fin et sensible. 
Ces vers d’Ibni Sina, qui contiennent des idées qui n ’avaient jus
qu’alors pas été émises et qui lui sont personnelles, démontrent 
d’une façon très précise la personnalité d’Ibni Sina. Il y a dans les 
paroles de ce grand médecin qui fit ses aphorismes comme Hippoc- 
rate et Galien, des inspirations à prendre et des idées qui font pen
ser profondément.

Nous évoquons avec un amour et un respect profond, ce grand 
et noble enfant des musulman qui va nous faire entendre, en notre 
langue turque d’aujourd’hui, les plus belles de ses paroles dites 
en arabe, la langue scientifique de l’époque :

On dit qu’il y avait Dieu. II n’y avait rien. Puisqu’il n’y avait 
rien, alors où était Dieu [1].

Ne te fais pas âne pour n 'être pas renié et pour être accépté 
par le peuple. Car le peuple ne peut faire que des âneries et du 
tapage. Le peuple accépte le boeuf comme Dieu et refuse de recon
naître le Prophète.

Le coeur ( c ’est-à-dire l’intelligence) a beancoup couru dans ce 
désert. Il n ’a pu connaître un poil. Pourtant il a fendu beaucoup

[1] B i b l i o t h è a u e  de l ’Uni vers i ié .  C o l l e c t i o r s  451. Que st io n d ’J bui  Sira>. 
à  E dü! Hayr.
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de poils. Mille soleils ont baillé dans mon coeur. A la fin, il n’a pu 
trouver le moyen de perfectionner une molécule [1].

Celui qui s ’instruit des faits dompte le sort dont, la tête est 
comme un cheval violent ['2]..

O douce langue : Tu es pour moi comme un pur poison. O toi 
qui es miséricorde pour les autres, pour moi tu es une torture. Tu 
ne me donnes pas la main. Et tu es vainqueur contre moi. Tu es le 
soleil qui éclaire le monde ; mais tu ne m’éclaires point [3].

O fils d’Adam. Ta mère t ’as mis au monde en pleurant. Tandis 
que ceux qui se trouvaient à Tentour riaient de joie. Le jour de ta 
mort, Iorequ’ils vont pleurer sur toi, essaie d’être gai et heureux [4].

Mon fils : écoute mes conseils, âgis selon eux. Car la médecine 
s ’est fortifiée dé ma parole décisive [5]-

11 meurt et pourtant il n’a rien acquis ; sinon qu’il sait qu’il ne 
sait rien [6]

L ’homme ne peut rester su !a terre infiniment et faire ce qu’il 
désire. Il nous sied de nous élever et de monter vers les cieux. ju s 
qu’à quand devrons nous rester serrés dans ce milieu ?

Si tu continues à garder ton secret et à être toujours attentif, 
ton secret sera ton esclave. Si tu le dénonces, tu şeras son esclave.

Un roi qui conquiert le monde n’est pas plus heureux que moi 
Et aucun seigneur n’est plus heureux que moi. Mais vous ne connais
sez pas ce plaisir. Les yeux de ceux qui sont après l’ambition du 
monde ne peuvent distinguer ceci. Ils sont borgnes [7].

Tourne la face de ton âme vers le monde saint auquel elle ap
partient. C 'est de cette façon que ton âme pourra vivre lorsque tu 
seras mourant [8],

J 'a i voulu m’élever au plus haut des degrés élevés, j e  n7accép-

[1] B ib l io th è qu e  de l ’Uni vers i té .  Col lect ions  235
[2] B ib l i ot hè que  de Halet E fendi  773. P re mi er  vers du Pendnamé*
[3] B i bl i ot hè que  de Vel iyyüddi n Ef endi ,  1819.
[4] B i bl i ot hè que  du Reşi t  Efendi ,  1057.
[ } ]  Esat  E f e n d i  3420,  3441.
[5] B ib l i ot hè que  de Şehi t  Al i  pasa,  2703,  2853. Il l ' a  dit en m o u r a n t . ' T ra duc 

t i o n  de Ki l isl i  B i f a t .
[7] Ayasofya,  4829.
]?]  B i b l i ot h èq ue  Ahmet  III ,  3255.  Tra duc t i on  ş .  Yahka ya .
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terai jamais un degré bas. Ou j'atteindrai le haut degré que je dé
sire, ou la mort mettra à terre [1].

Il ne faut pas crier lorsqu’on est en colère [2].

Ils ont trouvé la fortune, mais ils ont perdu l’intelligence et la 
compréhension. Est-ce que ce qu ils ont trouvé et ce qu'ils ont per
du est de la même valeur ? [3]

Si le temps est  une bouche, j'en suis la langue

Ils ne peuvent supporter que je sois un médecin de mérite. Il 
leur parait lourd de voir mes mérites à côté de leur ignorance. Ils 
croient selon leur intelligerce qu'ils me font du mal en médisant 
d€ moi et en me piquant. Selon moi, leur médisance ressemble à 
la chèvre qui donne des coups de cornes à la montagne. Lorsqu’une 
personne sait ce qu’elle est. ce que ceux qui ne la connaissent pas 
disent d’elle, n’a ses yeux aucune importance et aucun effet.

Il est naturel que ceux qui agissent sans prude'nce en toute ch o 
se et commencent un travail sans penser, se repentent par la suite.

Malgré que le peigne est utilisé pour arranger les cheveux, qu
elques uns se cassent et tombent par le peignage.

Si quelqu'un te demande de l’excuser pour une faute qu’il a com
mise envers toi, n ’hésite pas de l’en excuser.

Respecte les vieillards et gronde les jeunes qui ne les esrtiment pas.
Ne te surmène pas pour ta subsistance. N’attaque pas par ici 

et par là. Personne ne peut avoir même une goutte de plus que ce 
qui lui est dû.

Les traces de ma jeunesse et des heures passées avec ma bien 
aimée se sont effacées. Comme celles-là étaient alors fraîches et vi
vantes.

Ces traces de ma jeunesse se sont flétries et ont blanchi à 
cause des larmes que i’ai versées Les endroits où nous avons vécu 
avec ma bien aimée ont reverdi avec les larmes versées par les nuages

Voici ce que tu appelles le monde II est bâti pour être démoM, 
il est renforcé pour être cassé.

P] B i b l i o t h è qu e  de Nonrouosmaniye ,  48iJ4.
[S] Tabakatut  Httiba de Ibni  Ebi  Utaybia.
[3] P r éf ace  de Edviyei  Kalbiye.  Traduct ion de Kilisl i  Ri f at .
[4 ’ B ib l iot hèque de Ra>gip Paça,  847.
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Calui qui hait ce  monde et qui désire s ’en débarrasser ressemble  
à un oiseau pris dans un piège et qui n’a plus de force pour se 
mouvoir.

Chaque personne a la capacité  de se réjouir et de s’attrister. Ma
is certaines gens n’ont de disposition que pour la joie et d ’autres  
pour la tristesse.

Les choses auxquelles on est habitué sont dues à des causes in
connues. C a r  les choses auxquelles on est habitué ne sont pas c o n t
rôlées par l’intelligence-

Les bonheurs qui se succèdent préparent le bnnheur. De même,, 
les malheurs qui se succèdent préparent le malheur, les ennuis.

La joie prépare la joie.

On ne peut avoir de la colère contre un très fort ou un très  
faible.

Ils me regard en t de travers. C ar  j’ai travaillé toute la nuit jus
qu’au matin pour des causes nobles. Tandis qu’eux ont dormi jusqu* 
au matin.

L a  couleur de la vieillesse est un signe blanc d ’avertissement sur 
les côtés de ma barbe. Il me fait savoir que je n’ai plus de temps  
pour faire de mauvaises choses et des actions inconvenables.

C ach e  ton secret à tout le monde et sois toujours attentif. C a r  
être intelligent ne veut pas dire autre chose que d ’être attentif.



Légendes vivantes et perdues dans le Folklore 
Oriental concernant İbni SiDa (Avicenne) [i]

Dr.  A. Sühey)  Ünver

La Médecine d ’Ibni Sina a une grande importance pour nos mé
decins de l’Orient et de TOccident. De même sa philosophie occu
pe beaucoup les philosophes et les médecins orientaux et occiden
taux,

Le peuple concidérant ibni Sina comme un être surhumain câ* 
pable de miracles fit des légendes sur les impressions réelles ou 
exagérées qu’il eut de sa vie et créa une grande personnalité habi
le, enchanteresse et dont la vie peut servir comme modèle.'

En Orient, les légendes d’Ibni Sina furent mêlées aux cor tes de 
Lokman, l’Aesculape du monde oriental musulman et turc et ces 
contes furent attriquées aux deux côtés.  En Anatolie, les avantures 
extraordinaires d'Ibni Sina revivent dans les légendes de Lokman 
Hekim. Dans certaines villes de l’Anatolie comme Amasya, il existe 
des tombeaux attribués à Lokman Hekim [2]. De même dans le Folk
lore, ibni Sina est enterré tantôt à Semerkand, tantôt à Diyarbekir 
et le plus souvent à Hemedan [3] Dans sa vie, il a été placé dans 
les importantes villes de l’Orient. Les pays orientaux ont, selon le
ur caractère  et leurs usages, attribué à Ibni Sina des anecdotes 
axagérées des aventures extraordinaires. Nous n’allons pas etudier 
ici les détails de la psychologie du peuple qui fit connaître Ibni 
Sina de cette façon. Mais on attribua à Ibni Sina les belles trou
vailles qui, selon son monde et ses connaissences, augmentèrent le
ur curiosité.

İbni Sina est aussi connu par ses miracles recontés parmi le pe-

[1] Bu makale  Tür k Ta ri h  Kur umu t a ra f ın da n neşr  o i u r a n  ( İb ni  S ina)  ese
r i nde  ve oradan ikt ibasla Tıp Diinyasi  Ko.  8 . i f 3 '  nüshasında ve Y e ni  T ür k  Mec
muası  1987 k o l e k s i y o n u n d a  ç ıkmı şt ı r .  B i i k ı eş  Tıp Tarihi  Cemiyet ine t ebl i ğ edil ,  
mi ş t i r .

[2] Dr. A. Süheyl  Ünver et İsa Nazım.  L ég end es  de L o k n a n  Hekim et q u 
elques c royances  médi cal es  à  Amasya e t  a ux  a le nt o ur s .  «Halk Bilgisi  Haber ler i»  
No, 3 1935.

[3] Dans le Tabakatul  et ibba,  il est mê me  é cr i t  q u ’il est  e n t e r r é  à  î spha han .
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uple [1] Les gens comprirent la plupart de ses paroles concernant 
ses miracles, par la réalisation de ses paroles et de ses études.

Les histoires popularies sur ces miracles n ’ont pas pu toutes êt
re rassemblées On considéra comme son miracle, toute avantüre 
qui lui était attribuée. La plupart de celles-ci furent considérées com
me étant d’Ibni Sina et quelques-unes d’entre elles furent tellement 
défigurées avec le temps que leur attribution à Ibni Sinâ fut perdue 
Lorsqu’il existe des ressemblances on peut se rappeler leur propriété 
à Ibni Sina.

İbni Sina connaissant bien l’alchimie, le peuple croyait qu’il fai
sait de très grands miracles p a r la  iorce de cette science et les oeu
vres que nous avons étudiées nous font savoir qu’il était persuadé 
que ceux-ci étaient dus à des grandes forces se trouvant en lui.

Nous voyons dans le folklore certains changemênts selon,les 
siècles. L ’ectilement de 9 siècles après sa mort, éloigna partielle
ment ces légendes du mémoire du peuple. Mais nous en trouvons 
quelques vieux exemplaires dans les anciens livres. Maintenant très 
peu de ces exemples vivent encore parmi le peuple.

Mous trouvons les connaissances de folklore concernant Ibni Sina 
dans des ouvrages divers :

1. Gencinei Hikmet
2. Kisasülülema
3. Muhayyelâti Aziz efendi.
4. Notes et anecdotes dans d’autres oeuvres [2].

Ces livres s :  trouvent facilement dans Its bibliothèques d’Istanbul.
Nous voyons que les anecdotes et les aventures prises ici sont 

des légendes imaginaires. Maie le fait que cette imagination soit 
justement attribuée à Ibni Sina a une valeur et il nous fait savoir 
qu’il était considéré parmi le peuple comme un grand saint et un 
homme miraculeux comme Lokman Hekim.

[i ]  On a dit  poıır İ bni  Sina dans Ie Cevahiri  mudia ; lehıı ke rame tim n eşhure

[ : ]  Carra de Vaux:  Avicenne Paris  1900 İbni  S ina ( A vi c en r e)  pri t  a ux  y e u x  
des o r i ent aux ,  un e al lure  l ég en d ab e .  Ceci est  très  genti l  et  doit  certainement  
être ba sé  sur des véi ' i lés.  I b n i  S ina est,  dans la l i t téral  lire populaire  orientale 
et  s ur t out  turque,  considé é comme un sorcier  l ége nda ir e  qui  aime la b on l é .
I l  est  devenu le hé ros ,  dans l ’ imagi nat ion du peuple des aventures  é t ranges  et 
drôles .  Bea uc oup de c o n t es  lui sont  a t tr i bué s .  (L’ his toi re  des souris se trouve 
dans ce livre),

1 2
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II n’y a pas de doute que ceux qui dans leur enfarce avaient en
tendu ces légendes et agrandi ibni S ina dans leur imagination, sen
te n t  quand leur âge avance et en voyant le côté scientifique d'Ibni 
S ina, cette impression augmenter.

Puis les folklores ne sont pas créés d’une façon tout à fait cte- 
nuée de sens. On voit en les étudiant qu’ils ont une base de vérité. 
Nous voyons, par exemple, dans quelques unes de ces àventuies, 
la présentation d’une façon très exagérée et habile, des aventures 
prises  de sa vie. Car la vie d’Ibni Sina est pleine d’aventuies.

Les anecdotes sur ibni Sina qui se trouvent dans le Kisasülü- 
lema ont été recueillies par le Prof. Chérefeddin Yaltkaya. Ces 
exemples si rares sont aussi intéressants.

Voici les parties recueillies du Gencinei Hikmet :
11 naquit, en l’an 373 de I'Hégire, Dans le canton de Şeci à 

Boukhara, deux garçons jumeaux. L ’un fut nommé Ebou Ali Sina 
et l’autre Eboul Haris [1].

Ebou Ali Sina est très intelligent, vif à compiendre et beau. Eboul 
H a r is  est au contraire calme, lent et laid.

Dans son enfance, Ebou Ali Sina aime beaucoup le jeu. Un jour, 
pendant qu’il joue joyeusement, un vieillard lui dit : Tu es in
telligent. Dans l’avenir, tu vas être un grtnd  savant. Est-ce que le 
jeu te convient? Etudies tes leçons :

İbni Sina répond :
— Chaque âge a ses circonstances. Ce qui convient à l ’enfance, 

c ’est le jeu. A chaque âge, l’on doit donner son droit.
Un jour qu’îbni Sina vient à l ’école pour des examens, on met 

sous lui une feuille de papier sur laquelle il s ’assied. En s ’asseyant 
il s ’étonne et regarde le plafond et le plancher de l’école. L- s aut
res, voyant ceci, demandent la raison de son étonnement.

Il dit :
— j e  ne sais pas si le plafond s ’est abaissé ou si le plancher 

s ’est haussé et, comprend par sa sagacité qu’il y a une feuille de 
papier sous lui [2].

[İJ  Hikâyei E b u Ali Sina .  R a c o n l é  p a r  Abme t  Hamdi B ib l io th è qu e  En.anet .  
Palais de Topkap ou 1311.

[2| Ziyaet l in Yahya.  G en c in e i  Hikmet.  P r é f ac e  ir.anuscrU. du l ivre Ko. W i S  
de la chambie Revan au Pala i s  de Topkapou.  L ’ édi t ion de ce I .vre (1?5 ).  Ex i st e  
aussi  a a  numéro 682 des l ivres  d ’ïbvahim efendi  à la B i b l i o l h è a u e  de Fat ih.
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Les années se passe nt.Il ne peut plus se trouver à Boukhara des 
savants qui puissent se mesurer à lui. Ces deux frères décident de 
faire le tour du monde. Dans les endroits qu’ils visitent, ils conver
sent avec les hommes intelligents ils apprennent beaucoup et s ’in
téressent aux choses étranges. Ils entrent même dans une grotte en
sorcelée pleine de livres rares et très renommés [1].

C ’est grâce au savant qui mit ces livres dans cette grotte que 
la physique, la chimie et l'alchimie se propagèrent en ce monde.

Ce savant, pensant que toutes ces sciences n- seraient pas un 
moyen, une force contre la mort, les mit dans cette grotte pour qu’il 
ne se perdent pas. Il était écrit sur un tableau dans cette grotte que 
cet endroit était ensorcelé, qu’il allait s ’ouvrir tout seul lorsque le mo
ment en serait venu., que le temps d ’études ne consistait que de 
trois heures pendant une seule journée, que ceux qui voulaient lire 
devraient apprendre par coeur ce qu’ils desiraient, qu'on ne pouvait 
emporter dehors non pas des ce qu’ils désiraient, qu’on ne pouvait 
emporter dehors non pas des livres mais même pas une feuille, qu’on 
ne pouvait se promener ou rester dans la grotte et qu’on ne pou
vait rien écrire des livres. Ceux qui n'obéissaient pas à ces lois ,æ- 
rainet frappés de mort. Ibni Sina et son frère décidèrent de lire nuit 
et jour pendant un an. Ils ressortiraient lorsque la grotte s ’ouvriraient 
de nouveau après un an. Ils rentrent dans la grotte  avec de la 
nourriture pour un an. Il y avait aussi d’autres visiteurs. Ceux-ci 
s ’empressèrent de sortir après 3 heures. Eux restèrent dedans et 
la porte de la grotte se referma et devint invisible. La raison pour 
laquelle Ibni Sina et son frère restèrent là était d’apprendre des 
sciences mystérieuses. Ils virent dans cet endroit mystérieux des 
endroits obscurs et des endroits éclairés. Dans un de ces endroits, 
ils virent un écriteau disant que ce serait pour leur bien qu’ils soient 
restés ici mais qu’ils ne devraient dire à personne ce qu’ils allai ent ap
prendre. Ils travaillèrent beaucoup pendant un an. Us apprirent tous 
les nr^stères. Un an après, la porte de la grotte s ’ouvrit. Le 'peup
le rentra. Lorsque ceux ci sortirent, le peuple eut peur d’eux, car 
leurs cheveux, leur barbe et leurs ongles avaient poussé démesuré
ment. II s'était piésenté, par hasard, dans cette ville deux sorciers. 
Le peuple était gêné par leur présence. On prit ces deux frèrs pour

[ 1J Cel te gr ot t e  veut  dire la B ib l i o t h è q u e  de Nouh Ibni  Maneour  q u ’ il soi -  
girî.  Car ces hi stoi res  sont  formées  déf i gurat io n de sa biographie.
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les sorciers et on les emmena chez le juge. Ils furent condamnés à 
mort. Mais ils se sauvèrent à ce moment grâce à la magie. Ebu Ali 
S ina plongea dans un bassin. Son frère sauta sur une branche 
d’arbre. La branche devint une corde et l'éleva au ciel. Ebu Ali 
Sina qui avait plongé dan le bassin sortit à terre et son frère 
descendit à terre à Bagdad.

Eboul Haris fonda à Bagdad un grand bain magique et. attara- 
yant. Ici il fit des merveilles innombrables avec la force de lamagie.

Ebou Ali Sina sortit à terre au bord du Nil et alla au Caire [1]. 
Là il chercha et trouva un jeune homme de mérite. 11 allait l’éle- 
ver comme son aide. D’abord ce jeune homme douta de lui et ne 
voulut pas le suivre. Mais Ebou Ali Sina-le jeta, par magie, de chez 
la boutique du marchand de douceurs, au désert et alla j t s q u ’à 
Bagdad. Il ne reconnut pas Ebou Ali Sina qui était en tenue de 
Dervich et s 'étonna de ce malheur qui lui était arrivé II eut la cu
riosité de voir l’étrange et fameux bain d’Eboul H ans, il alla, le 
vit et s ’étonna. Eboul Haris ferma et ouvrit les yeux de ce jeune 
homme lui se retrouva en Egypte à son ancienne place. 11 s ’atttacha 
à Ebou Ali Sina. Celui ci aida, grâce à la magie, à la réalisation 
des désirs de ce nouvel élève et fit venir auprès de lui la fille de 
l ’Emir dont il était amoureux [2].

Et il fut cause à ce qu’il eut beaucoup d ’autres aventures. Pen
dant ce  temps, Ibni Sina se cachait et répparaissait [3].

Cette fois il se mit en Dervich et ne se fit pas connaître. Il 
fit beaucoup de merveilles et de choses extraordinaires. Le vent 
frais quil fit souffler au chateau du Palais étonna tout le monde. 
Mais il eut beaucoup d’aventures et en fut délivré avec la force de 
la magie. [4]

Il réussit à marier son élève avec la fille qu’il aimait et retourna 
à Boukhara, sa patrie [5]. Là, il se maria. Il souffla un vent frais

[1]. Ceci est  u n e  preuve des voyages d 'ib n i  S ina,

[2] Co rr espo nd  à  l ’hi sto i re  d’ a mo ur  de l ' e n f a n t  du f i è i e  de Ka bus  ibni  

Vec hmegir .

[3] Co rr espo nd aux é poque a de la vie  d ' ibni  Sina.  Dans plusieurs cas ses 
vér i t abl es  ave nt ur es  s on t  prisee comme b ase.  Mais e l l e 6 s on t  déf igurée d ’une 
f a ç o n  m éconnaissab le .

[4] Correspond a u *  aventures  qui  e xi st ent  dans sa bi ographie .

[ i ]  Correspond au v oya ge  après  le mariage du neveu de Kabus  Vechmegir. '
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sur la maison dans laquelle le propriétaire avait nouvellement 
déménagé. Car en cette saison Boukhara bouillait comme de feu. 
Le vent qu’il fit souffler au palais étonna tout le monde. Mais sa 
femme ne put garder ce secret- Elle dit que c ’était l ’oeuvre d’Ebou 
Ali Sina. Ebou Ali Sina qui fut ennuyé des remontrances de l’Emir, 
punit sa femme. La sorcière qui était avec sa femme se plaignit 
d ’Ebou Ali Sina à l’Emir à cause de cette question de vent : Il ne 
put être attrapé grâce à la magie.

Un soir if ne restait plus une flamme pour allumer les bougies 
de Boukhara. Lorsqu’on m ettait la bougie sur la poitrine de la sor
cière elle sa ’llumait. Les autres bougies ne purent être allumées 
par celle ci. Tout le monde mettait sa bougie sur la poitrine de la 
sorcière pour l ’allumer. Elle fut écrasée par la foule, mourut et 
trouva sa punition. Ebou Ali Sina montre encore beaucoup de ca 
pacités drôles ou effrayantes.

L ’Emir qui était d’abord contre lui devint pour lui, s ’excuse 
beaucoup et il dev nt le comptable particulier de l’Emir [1].

L ’Emir de Kirman entendit lâ renommée d’Ebou Ali Sina. II le 
demande par lettre à l’Emir de Boukhara et il alla. Il-fit des mer
veilles. Il répondit à l’injure d’un homme très avare en faisant une 
jument de son bâton et en la lui vendant pour 100 livres d’or, Il 
vit sa jument se sauver dans le trou d’une fontaine et devint fou. 
On le mit dans une maison de santé.

Dans le ville il montra beaucoup de faits magiques. De temps 
à autres Ebou Ali Sina se cachait. Quelquefois il cachait son iden
tité et se déguisait. On applaudissait sa puissance scientifique en 
voyant ses talents. Lui avouait modestement qu’il n’ya rien de vi
sible, que tout n’est qu’une vision, une vision passagère et comme 
une ombre.

A piès avoir montré d’étranges capacités, Ebou Ali Sina vint de 
Kirman à Hemedan. Là, il fit la connaissance de Cheyh Abdullah 
Hemedani qui faisait des choses extraordinaires et pénétra à son 
service. Auprès de lui, il se mit à prier et à étudier [2]. On fit des 
racontars sur lui. Seulement sa mémoire se trouvait dans toutes les 
bouches. Il n’est resté comme trace de lui que ses oeuvres.

[ J j  Une des part ies r essemblaut  à sa b iographie .  Ces his toi res  s on t  formés  
par la déf ignrat ion de la bi ographie .

[2] Ceci  est  un e preuve de son genre  de vie  d a t e  sa viei leisse.
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[ 1 fit faire dans le bain qu’il fit bâtir, un moule selon sa taille 
et sa stature, Il dit : quand je serai mort, ne le faites pas savoir 
et faites comme ceci et comme cela de mon corps et partit. Quant 
son sort vint, il mourut ; on cacha sa mort. On battit son corps 
dans une mortier et on en fit une pâte. On mit cette pâte dans une 
marmite et on la fit cuire. On ajouta aussi un peu d’eau et on lui 
donna la couleur de la gelée d’amidon.

On versa l’une des 7 bouteilles contenant des onguents étranges. 
Il prit une apparence épaisse. On versa ceci dans le moule en marb
re. Puis on cassa de nouveau une autre bouteille et versant son 
contenu, on attendit 40 jours. II se solidifia. On vida encore une 
autre bouteille. Sa  peau, ses os et ses poils et ses organes néces
saires se formèrent. On versa de nouveau une autre signes de vie 
commencèrent 40 jours après, on vida encore une bouteille. Le cor
ps se mit en mouvement dans le moule et les bouteilles pour qu’il 
revienne à la vie comme auparavant et qu-il vive jusqu’à la fin du 
monde. Dans le bain, chaque vitre était sous l’influence d’une étoi
le. Ceux-ci donnaient, avec 40 jours d’intervalles, l ’éducation du 
corps. Le médecin Djamas qui se trouvait avec Ibni Sina et qui fai
sait ceci par son ordre, croyant que la vie d’ Ebou Ali Sina jusqu’à 
la fin du monde était un obstacle à sa carrière, le casse contre 
une pierre sans l’ajouter et se sauva pour être lu i-m êm e renommé 
et honoré [1].

Cette  histoire fut la base des légende de Lokman Hekim racon
tées en Anatolie, à Amasya et ailleurs, et on explique ceci avec 
quelques différences, comme le moyen cherché par Lokman Hekim 
contre la mort. Mais on reconte que son élève aussi copia par mé- 
garde le pot contenant l’eau de la vie et son contenu s ’étant ren
versé, le moyen contre la mort fut ainsi perdu.

Cette ressemblance est très importante. En Anatolie, les légen
des de Lokman Hekim sont mêlées à celles d’Ebou Ali Sina.

[1] Ziyaeddin Y ahya.  G e n cin e i  H ikmet. E dit io n  en 1264 No. 1168 dans la 
B ib l io th è q u e  du T iè s o r  du palais  de Topkapou (Hikâye hatim etü lhü kem a ve re- 
is i la h e la ,  A l i  Ebulharis  ve Hasanibni Abdullah İb n i  S in a  e lm üçtehiri  b e y n t la le -  
man Ali S in a )  L ’ édition écr i te  à  la main est au No. 1478 de R e v a n  odası du T r é 
sor .  Mais 11 y  a des d if fé ren ces  en tre  les deux éd it ions .  Il y a aussi une  d if f é 
re n ce  avec le  com m encem ent e t  à  la f in  du livre imprim é H ikayei E b o u  Ali S ina 
de Ahmedi Hamdi. Z iy a e tt in  Yahya v eu t  le c e u i l l i r  e t  l ’o f f re  à  Murad III .  Ceci ne 
plail pas. Cette p erso nne  l 'é c r i t  comme d istraction  en a l la n t  d 'Ü sküdar à  Laren- 
de et ceci est ferme.
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Voici une autre histoire :
Il y avait à Alep un roi et les souris étant très nombreuses 

dans cette ville, le peuple se plaignit chaque jour d’elles. Un jour 
le roi en parlant avec Ebou Ali Sina, la conversation se tourna sur 
les souris. Le roi dit : O Ebou Ali, tout le monde se plaint de ces 
souris qu’est ce que ça ferait si tu trouvais un moyen contre elles 
pour que tout le monde soit content. Ebou Ali dit : Je  puis faire 
quelque chose jusqu’à ce qu’il n’en reste pks une seule dans cette 
ville. Mais avec la condition que tu vas rester à la porte de la vil
le et que tu ne vas pas rire, même si tu vois des choses très drô
les Le roi fut très content, accépta et donna tout de suite des ord
res. On prépara un cheval. Il le monta et arriva à la porte. Ebou 
Ali Sina aussi vint dans une rue tout près, dit des 'incantations et 
invita les souris. Quand l’une vient il l ’attrapa et la tua. Il la mit 
dans un cercueil qu’il donna à porter à quatre souris. Il dit des in
cantations et frappa des mains. Ces quatre souris commencèrent à 
marcher doucement. Toutes les souris qui se trouvaient dans la vil
le prirent part à l’enterrement. Elles vinrent à la porte où était le 
roi. Certaines étaient devant le cercueil et d ’autres étaient derrière. 
L e - 10/ ne put s ’empêcher de rire en voyant les souris qui portaient 
le ceîcueil sur leurs épaules. Aussitôt les souris qui se trouvaient 
hors de la porte moururent et celles qui se trouvaient dedans se 
sawèrent. Et Ebou Ali Sina dit : O Roi ; Si tu avais écouté mon 
conseil et si tu n’avais pas ri un instant, il n’y aurait plus une se- 
u/e souris d ais  cette ville et toutes seraient sorties et seraient mor

tes et tout le monde serait tranquille. Le roi se repentit d’avoir ri 
mais que p o u v a it- i l  faire, le dernier repentir ne peut rien [1].

Parmi les histoires racontées sur Ebou Ali Sina, ces deux t i  
sont très drôles [2].

[l| B b l io r a p h ie  ang la ise .  L itera tu re  of the T urks .  T u rk ish  Chestomaty, 
Charles W ellis ;  P h .  D. L o n d o n .  Bernard Q u a r ite h ,  1891. Carra de Vaux, Avicenne.

[ i ]  Mutıayyelati  Aziz e fendi.  Im prim é en 1263, İ s ta n b u l .  239 pages. Com
posé de 15 anecdotes  et de 3 visions. La seco nd e  v is io n  est  l 'une des anecdotes 
c o c e rn a n t  İb n i  S ina .  L ’ a u teu r  Ali  A^iz efendi de Crète  l ’édita en 121. 11 alla  
en Prusse comme am bassadeur e t  m o u rut la en 1213. L ’ é tude de l’ a rt ic le  ré p o n 
dant au x  questions posés en  E urope sur la sc ience  naturelle  et m ystique s u f f i t  
à  d ém ontrer  sa c o n p é te n c e .  Il a sur le  ^mystisisme u n e  oeuvre in t i tu lée  Varidat 
(Ünë partie  des h is to ires  d ’ İb n i  S in a  con n u es  parmi le peuple o n t  é té  imprimées 
p a t  K em alett in  C h u k ru  sous le t i t re  (Ebou Ail S in a ) .  B ib l io th è q u e  Kanaat, 3 9 3 0  
■<0 pages ,  14 dessins).
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Il y a à Athènes un barbier du nom de Hadji Lébip, un savant 
de Médine; il est riche. Mais il ne peut avoir d’enfants. Malheureu- 
semet, il a aussi 77 ans. Il a perdu tout espoir quand un jour 
un voyageur avec une figure illuminée. Comme il dit le nom du 
père, de mère, de la femme et du père et de la mère de la femme 
du barbier, celui-ci est très étonné. Il se fait connaître en disant : 
Ebou Ali S ina , un des illustres médecins et philosophes ; .et il lui 
dit aussi qu’il n’est pas marié, qu’il n’aura pas de progéniture, qu’
il n’aura qu’un fils du nom de Djevat, qu’il l’adopterait; il sort 
deux pilule-î d’une boîte, les lui donne et dit : Mari et femme, ava
lez ces pilules. Lorsque votre enfant aura 14 ans, envoyez le à An
takya pour qu’ il s ’instruise au près de moi.

La femme devient enceinte et a un enfant qu’on nomme Dije- 
vat. Il grandit très vite. Ecoutant ses mérites, il éprouve de l’aff
ection pour Ebou Ali. Il va près de lui et apprent tout. Ebou Ali 
lui montre sa maison qui est un palais plein de 40 —50 esclaves.
Il se lave tout étonné dans le beau bain. Là, il atteint son but 
dans le grand palais. Il est enchanté des plaisirs et des choses 
qu’il voit. Il apprend de sa bien aimée qu’il se trouve à Semtrkand.

Lorsque Djevat refuse l’offre de se marier à condition qu’il en
seigne ses connaissances mystérieusse, on lui donne un joui de 
délai. On l'emprisonne. II fait tout ce qu’il a appris de I’alchinie 
pour se sauver. Il n’obtient aucun résultat. Il a peur. On l’amèie 
de nouveau auprès de la jeune fille. La jeune fille lui donne dt& 
conseils mais Djeyat refuse. Il ne dévoile pas les secrets qu’on lui 
demande. On l’amène et on le pend par les deux pieds. Lorsqu’il 
ouvre ses yeux, il se trouve assis auprès d ’Ebou Ali. Ebou Ali lui 
dit. Je  t'ai donné de la peine ceci est une leçon pour garder un 
secret.

Si je te raconte la difficulté que mon maître me fit subir pour 
garder un s e c r e t , tu verras que j ’ai agi avec toi avec douceur et 
bonté.

Djevat nous raconte  ceci :
Ebou Ali sert son maître au Maroc pendant 39 ans. Un jour ils 

sortent se promener avec les élèves. Ils commencent à jouer au Col- 
lin-mai/Iard. Le tour vient à Ebou Ali. Son maître dit en le taqui
nant : Ebou Ali est un scélérat, que j ’attache bien ses yeux et a t
tachant ses yeux, il le laisse au milieu. Lui essaye d'attaquer ceux
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qui le taquinent, mais personne ne le touche. Il enlève avec fureur 
le bandeau de ses yeux et il se trouve dans un désert infini. Il 
marche pendant 5 heures jusqu’à ce que ses forces faiblissent. Il a 
un tas de visions et d ’aventures. Il essaye l’alchimie mais ne peut 
se sauver.

Puis tirant une morale de ceci il explique à Djevat l ’alchimie, 
la magie, les sens et lui donne des conseils pour qu’il ne se lais
se pas entrainer par la crainte

Puis Ebou Ali devint vieux. Appelant ses élèves, il fait son 
testament et laissant D jevat à sa place, il lui conseille de rester 
seul dans la vie comme lui, il meurt. Mais malgré que D jevat se 
met selon le testament à reprendre la science, il est sujet à des 
moqueries. A la fin, il vient à Istanbul, il fait fentendre ses aven
tures dans un café et écoutant les histoires de ceux qui ont eu 
des aventures comme lui, il les raconte.



L ’aecisation  d’infidélité religieuse de F a r a l î  et  
de İbni SiDa

A. Süheyl  L'nver

Certaines personnes ne pouvant supporter İbni Sina (£80 - 1037) 
à cause de ses idées philosophiques, l’accusèrent d’hérésie.. Nous 
trouvons dans la première page de la copie du Canon se trouvant 
à la Bibliethèque de Hekim Oğlu Ali Pacha au numéro 580, une 
inscription à ce sujet. En voici la traduction faite par le Prof. Bakî 
Gölpinarli :

Hüseyn Meybedi cite dans son livre intitulé «Cherhi divani Ali> 
un passage qui se trouve dans le «Elmunkiz» mineddalab de İmam 
bazali.

İ1 dit que d’aprés ce texte, Ebu Nasri Farabi et Ebu Ali Sina, 
des grands de Mechaiyun, sont accusés d’hérétisme parcequ’ils n’ac- 
■céptent pas que Dieu connaisse tout les détaile, qu’ils ne croient 
pas à la résurrection des morts, et qu’ils disent connaître l’ancien
neté du monde.

Voici ce que Ebu Ali Sina répond à ces accusations :
I — Il n ’est pas facile d ’accuser d’infidélité une personne telle 

que moi.
II — Il n’existe pas de croyance plus forte que la mienne.
III — S ’il existe une personne comme moi qui est hérétique,
IV — il n’y a pas un seul musulman sur la terre.
Cette réponse qui est attribuée à İbni Sina contre ceux qui l’ac

cusaient d’hérétisme ainsi que Farabi, est très juste.
Cette page contient le sceau du médecin en chef Nuh efendi, 

père du vezir Hekim oğlu Ali Pacha, ainsi que son titre et le s c e 
au de la bibliothèque de fils.

İ1 existe dans nos Bibliothèques beaucoup d’inscriptions de ce 
genre qui ont rapport au texte ou qui sont indépendantes.

Celles - ci éclairent de temps en temps les points obscurs de 
î ’histnire de la médecine.



Le Tombeau De İbni Sina

A. Sühevl  Ün ver

Le Docteur Hurr, représentant scientifique de la fabrique Merck 
a eu la gentillesse de me présenter, selon sa promesse au retour de 
son voyage en Perse, une photographie du tombeau de İbni Sina, 
:le grand médecin et philosophe enterré à Hemedan.

Nous savons que le 900 ième anniversaire de Ibni Sina fut céléb
ré le 21 juin 1937 par la Société  d ’Histoire turque et l’institut d’His 
toire de la médecine avec la participation de savants locaux et ét
rangers comme de Prof. Tricot-Royer, membre d’honneur et fonda
teur de la Soc iété  Internationale d’Histoire de la Médecine et le 
Prof. Gomoiu, président actuel de la même société. Nous n’avons 
malheureusement pas pu nous procurer alors une photographie 
du tombeau de ce grand penseur. Les photographies en notre pos
session nous le montrait dans un état de ruine. Nous avons 
enfin pu recevoir la photo de ia porte du tombeau nouvellement 
restauré, et nous ne possédions aucun renseignement concernant 
l’intérieur. Lorsque lé Dr. Hurr nous apporta enfin cette photograp
hie, nous vîmes qu’il s’agissait d’un bâtiment en dome, dont le sot 
était  recouvert de séramiques foncées sur une étendue d’environ
1 1/2 mètres. Au centre se distingue la partie dans laquelle est en
sevelie les restes du corps délaissé par l'âme du grand İbni Sina 
qui fut la scène de tant de désirs et d’exhaltations scientifiques. II 
est entouré d’un grillage de bois. On voit deux tombeaux. Nous 
ne possédons aucun renseignement sur le second. Nous présentons 
nos remerciements au Docteur E. Hurr qui nous donna l’occasion 
«de publier cette photographie.



Un Conseil En Vers De İbni Sina

A. S ühe yl  Ünver

Nous rencontrons dans les livres, les receuils et les commentaires 
d’ibni Sina, certains de ses poèmes et des poésies ettrib-uées au 
grand savant. Ceux-ci furent en partie receuillis par le Prof. Ş Yalt- 
kaya et le Lecteur Kilisli R if’at et imprimés dans le livre d’ibni Sina.. 
Nous sommes en train de fixer par la photographie certains autres 
que nous n’avons pu rencontré parmi ceux déjà publiés. Nous en 
présentons un. Il fut traduit par le Lecteur Kilisli R if’at :

Oh, ceux qui dorment, la fin du monde est animée
Réveillez-vous. Evitez de vous faire du mal
Lorsque la joue devient comme la lait [1] laissez le vin
Car personne ne peut mettre dans un même verre le lait et le vin-
La vieillesse se fait voir, le matin est venu.
Oh, tribu! Je  vous ai conseillée et c ’est tout [2]

Il est certain que ces vers furent choisis parmi les poèmes d’ibni. 
Sina parce qu’ils eurent beaucoup de succès. Il est difficile de préc
iser le poème duquel ces quelques vers furent pris car toutes les 
oeuvres en vers de notre Ibni Sina ne sont pas encore publiées. On 
ne peut pas retrouver quelquefois dans poèmes des vers qui lui sont 
attribués et ceci cause des erreurs.

Ce conseil d’ibni Sina contient des exemples très spirituel. Ces 
paroles, appartenant à un poète sensible, ont également une influen
ce très douce.

Ibni Sina n’était pas vieux lorsqu’il mourut. Ses cheveux blan
chirent donc avant l’âge par l’excès de travail et l’usure, et il se 
sentit vieux. Ses paroles font vivre son caractère, sa nature et ses 
pensées. Cette caractéristique des poèmes d’ibni Sina se retrouve 
dans toutes ses paroles et il est possible de comprendre si îes vers 
qui lui sont attribués lui appartiennent vraiment.

[1] C’ esf-à-dirç les cheveux t ombé s  sur j o ue
['i] B ib l iot hèque de Damat I brahi m Péc ha  No. 630, ?e t rouve  eux pnnvèr es -  

pages du l ivre.  J *  "il j - J 1



Un Bupplement Aux Commentaires Et Aux Imitations 
De L ’Elégie Spirituelle De İbni Sina [i]

A. S ühe yhl  Ûnver

Indépendamment des autres livres sur toutes les sciences et 
des nombreux importants exemplaires de manuscrits et de com
mentaires sur ces oeuvres, il existe dans les bibliothèques d’Istanbul 
des originaux, des Stances de 5 vers, et des commentaires [2], des

[1] La Revue du Caire.  Mi l l éna ire  d ’Avi cenne .  Numéro Şpeci al  p. 166

[2] Dans les  b i b l io thè que s  d ’I s t anb ul  se t ro uve nt  pl usieurs  comment ai res  sur 
des élégies  spir i t uel l es  dont  les aut eu rs  n ’ o nt  pas é té  m e n t i o n n é s  e nt re  autre 
dans la bi bl i ographi e d’J b n i  S in a  qui  est  de S eyyi d  Cherif  Diurdjani ,  Esseyid 
Cherefeddin,  Cherei 'eddin a été m e n t i o n n é  comme en étant  le comment at eur .  Le 
no mb re  des commentaires  a t t r i b ué s  à  plusieurs personnes  s ’é l ève  à  qui nze .  L ‘un 
de c eux- c i  est  de Cheyh Mansurul  Misri.  Dans nos bi bl i othèques  il y a 26 exemp
laires  de ces qui nz e commentaires

Dans  les b i b l io thè que s  d’I s t anb ul  on dénombre  sept comment ai res  a t t r i bué s  
à  Eseeyid Cherefeddin,  trois de Cherefaddin,  sept  dont  les auteurs n ’ o nt  pas été  
indiqués,  deux de Esseyid Cheri f  Aliyul  D ju rd ja ni  et  u n  exemplaire a t t r i bué  à 
Esseyid Djelaludin el  Devvani ,  soi t  en t out  plus de 48.

Parmi c eu x- c i  l ’é l ég ie  de i b n i  S ına se compose de t rois  e xe ml ai ie s .  La pre
m iè re  et  la dernière  l igne de ces exemplaires  ont  é t é  en regis t rées  s ur  les f iches 
q u e  l ’ ont  a f a i t  é t a bl i r  à  nos  érudits  et  v a le ur eux  b i bl i ot hé ca i re s .  En exa mi na nt  
ces ma nus cr i t s  nous  c om pr eno ns  que les volumes ou lés noms d’auteurs  n ’ ont  
pas é t é  i ndiqués  e t  qui  s on t  marqués  d’un  p oi nt  d ’i nt errogat i on se r é f è r e n t  à 
Seyyi d Cher î f  Djurdjani .

Dans ce cas les h u it  exemplaires  n o n  s ignal és  dans la b i bl io gra phi e  d ’Ibni  
Sina sont  du fa i t  de leur c o m m e n c e m e n t  e t  de leur  t ermi na is on ,  é ga l eme nt  de 
Seyyid Chf. i i f .  Cependant  u n  ma nus cr i t  qui  est  e nre gis tré  sous le No. 833 dans 
la sec t i on  Fazil  Ahmet  Pacha de la b i b l io t hè q ue  Keupr ul u Mehmet  Pacha a é c 
happé aux y e u x  de c e u x  qui  ont  établ i  les f iche s  parce q u ’ il avai t  é t é  e nr e g i s 
t r é  sur les pages vides a jo ut é es  au c om me nc e me nt  de Serhûl  Makasid de Saded-  
din Tef t eza ni .  En compt ant  c e l u i - l à  les exemplaires  q ui  d oive nt  se r é f é re r  à 
Seyyid Cheri f  dans les b i bl io thè que s  d ’Is tanbul  se mo n t e n t  a dix.

D’aut re  part ,  le d é b a t  et la f in du c omme nt ai re s  a t t r i b u é  a Djelaluddin 
Devvani  est  i dent ique au conim»iitan-es de Seyyid Cherif .  car dans Resai l i  Djelal  
(le Livre de Djelal)  on ne  r e n c o n t r e  pas non plus le nom de ce c omment ai re  : 
son nom est  m a n t i o n n é  comme suit  :

u.JI I U* j l  J.S
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vers en Turc ou bien des traduction et des éclaircissements e t  
même des imitations de l’EIégie spirituel du philosophe Islam Ib-. 
ni Sina, originaire, comme on sait, de Buhara, qui a écrit ses plus 
importantes oeuvres scientifiques en Arabe. C eci prouve que les 
intellectuels en Turquie se sont longuement arrêtés sur cette oeuv
re, d’où de nombreux traductions, commentaires et éclaircissements 
partiels : c ’est la meilleure preuve qu’elle leur a beaucoup plu.

L’ Elégie spirituelle d’Avicenne est très renommée dans la mon
de Islamique d’Orient et dans le monde intellectuel Occidental. Not
re but n’est pas de la traduire, d’en faire le commentaire, de l’expli
quer, de publier ici les nombreux manuscrits que nous détenons ni 
de faire une étude critique mettant en évidence les différences et 
les nuances de distique et de composition qui existent entre ces ex
emplaires. Les intellectuels du monde Islamique en particulier, se 
sont occupés longuement de TEIégie spirituelle et ont depuis long
temps accompli ces études. Ceux qui ont commenté, donné cinq 
variantes ou nommé l’élégie atteignent un nombre assez impor
tant [1] et à tous ceux-ci les commentaires du grand savant A b 
dul Selamul Makdesi, l'un des maîtres de Chahabettin Suhreverdi, 
décédé en 594 (1198) ont constitué un exemple en ce genre d’éclair
cissements. On dit même qu’en dehors de ces commentaires il 
R’y a pas d’autres oeuvres de ce savant. [2]

Parmi ces commentaires et ceux qui ont été écrits dans la  
suite ceux de Keuprulu Zade Abdullah Pacha, gendre de Cheyhul- 
islam Feyzullah Efendi.de Kasım L ;hk, (Merachli) Mustafa Kâmil [3], 
inconnus pour le moment dans le monde scientifique; et celui de

11 y a l ieu d 'a jout er  égal ement  cet  exemplaire  q ue nno us  avons re trouvé 
dans la b i b l io t hè q ue  Keaprulu.  Les  coi i imencemenls  et les t ermi nai sons  t e s  t r o 
is manuscr i te  se r é f é r a n t  à Cherefeddin et les six ouvrages ne r é f é r a " t  à Seyyid 
Cherefeddin,  soit au t otal  neuf  volumes,  sont  ident iques  a ux  c omment ai res  de 
Seyyid Cherif.  D’après  nos  invest i gat i ons  cela veut  dire qu'avec cenx-oi nous d é 
tenons  vingt  exemplaires  de Seyyid Cheri f .

[1] Les noms de ces commentateurs  ont  é t é  a l igné ; par Osnian Ergin selon 
les manuscr i ts  que nous  dét enons  dans la part ie  b i bl io gr ap hi que  de l 'Edi f ion 
1937 d ' l b n i  Sina.

[2} M. Cherefeddin Ya l t kaya  - Edi t ion 1937 d’lbni  S i r a ,  dans la pai' l ie de sa 
Biographie .

[3] 13 '"/1889. Cette t raduct ion et  ce c omment ai re  sont  imprimés.  Dr. Süheyl  
Ünver : Une é légie  sur  l 'âme par İbni  Sina.  Archives  d 'hi st oi re  de la Médecine 
Turque No. 1S, I s t a n b u l ,  U-i--.
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Sefinei Safi (A h m e t Safi E fen d i) qui a commenté en abrégé e t  
traduit en résumé a une époque prpche de la notre, sont dignes 
d’être mentionnés.

II y en a qui ont été traduits en vers en langue [1].
Dans cet article nous allons parler succinctement de l’imitati

on de l’Elégie spirituelle par Ebussuud Efendi Cheyhulislam Turc 
Ottoman.

Dans la bibliothèque Keuprulu Mehmet Pacha parmi les livres 
de son fils FaziL Ahmet Pacha, il y a une Elégie enregistrée sous 
le No. 836, qui a été ajoutée au commencement de l’oeuvre de Cher- 
hul Makasid de Sadettin Teftezani, et qui occupe deux pages de 
celle de Ebussuud. Elle porte au début la mention.

lu— j j ' l  i } l J *  ( J» J j r j l j l  L» i V j l

et au dessus la mention.

l :; -  0-.1 J ; >  J e

C ette  é lég ie  finit en a rabe  par  un N. Elle se compose de 45 
vers. (Fig. I et 2). L ’élégie de Ebussuud Efendi se termine par un 
Nun. Mais en résumé elle est la même. Ebussuud écrit [2].

« Combien s ’est prolongé l ’éloignement de ce voyageur qui est 
tombé tout un coup dans ce bas monde qui est le centre de mille 
malheurs et désastres, dont les frontières ne sont limitées par 
aucune limite, dont les moments ne peuvent être mesurés avec 
aucune mesure, dont les idées et les sentiments du coeur sont 
compréhensibles sans qu’on ait besoin de l’intervention d’un traduc
teur, dont les conversations se poursuivent sans avoir recours a 
n’importe quelle langue pendant qu’il vivait dans une demeure âu- 
desus de toute demeure, dans un monde sans demeure, spirituelle, 
pendant qu’il ne s ’imaginait pas, par la seule grâce de l’appreciati- 
on divine.

Parfois, il rejoint le monde réel, il semble qu'il s’en rapproche, 
il s ’y familiarise. Parfois, même s ’y familiarise, Parfois, même s ’il se

[1] Le  nom est  i nc on n n.  Ali Emiri  K.  N. 4364. Dans Harimi :  '1 n ' a  traduit :  
que les 19 dist iques.

[2] Ce tt e  é légie  a é t é  tradui te  en îésuir .é dans notre  l a r g u é  par le Profes-- 
q  [ e dj a t i  Lugai .
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.rapproche de ce dont il s’est séparé longtemps, il .ne se familiarise 
pas mais il ressent de la frayeur de cet éloignement. De sa force 
la lun.ière se transforme en fuinée. Oh, voyageur ébloui étourdi et 
pauvre abandonné, jusqu’à quand souffriras-tu cette séparation, cet
te abjection? Tu es parvenu à réaliser tous tes voeux dans ce mon
de. Les puissances, les prospérités et les bienfaits toute sorte, pos
sibles et imaginr-bles se sont soumis à toi. Mais sache bien qu’aucun 
de ceux-ci n’a aucune valeur. Que ceux-ci ne t ’attachent pas à ce 
monde. Allons ramasse ta tente. Passe ton temps lentement et marc
he vers les sphères célestes d ’où tu es venu.

As-tu oublié tes frères et tes amis avec lesquels tu vivais là-bas 
ju squ ’à quand séjourneras-tu dans ce monde si matériel ? Toi, tu 
as vu les circonstances de toutes sortes de se monde matériel, qu’ 
il est impossible de définir et dont Fhorteur n’a pu empêcher per
sonne d’y pénétrer.

Ce monde est tel, qu’il n’y a pas de tourments et de souffran
ces qu’il épargne à ceux qu’il héberge dans son sein. Envers eux, 
il commet toutes sortes de crimes et n’est infligé d’aucune punition 
en retour. Peut-on signaler un individu qui ait été épargné de ces 
cruautés et hostilités ? Eh bien, élo igne-to i de cet Univers qui est 
un monde d’orgueil. Quitte ce monde de malheur et achemine-toi 
vers le monde de miséricorde et de pardon. Celui qui s ’y réfugie 
est saint et vénéré.

Des milliers de salutation au prophète de Dieu, à la plus utile 
■des ciéatures, au au Prophète qui honore de sa présence ce lieu.»

Ceci nous prouve qu’autant que les savants islamiques, las sa
vants musulmans Turcs ont Manifesté une très grande considération 
à l’égard de l’Elé^ie spirituelle originale de ibni Sına qui est la 
plus noble de ses élégies et qui cette dernière leur ayant plu, il ne 
se sont pas contentés de commentaires, d’éclaircissements et de 
traduction et nous citons comme exemple cette élégie spirituelle en 
.N (nunîye) de Ebussuud Efendi pour prouver qu ’il ont écrit dans 
la même sensj de multiples imitations et variation souvent d'une 

.grande beauté



Sur les oeuvres d’Avicenne cop ées spécial* ment 
pour le Sultan Mehmed le Conquérant et con

tenues dans sa bibliothèque privée
A. Süheyl  Ûnver

De récentes recherches sur l’Histoire des sciences en notre pays ont 
monré que les bibliothèques des savants Turcs contenaient jadis en 
même temps que des’ouvrages relatifs aux disciplines religieuses des 
livres scientifiques; la science était considéré comme un tout; et les 
savants s ’intéressant aux études religieuses et aux sciences pures, 
-étendaient leurs connaissances dans tous les domaines. Ainsi en 
fut il d’Avicenne, le plus grand penseur, savant et médecin de 
l ’Orient, et les savants de l’époque de Fatih, grands théologiens 
et jurisconsultes de renom, proclamèrent, bien qu’ils ne fussent pas 
médecins, la nécessité d’étudier le «Kanun» d’Avicenne et étudièrent 
à fond ses oeuvres médicales, son «Kanun» en particulier. Le Sul
tan Fatih asisstait souvent à ces discussions aux quelles sa con
naissance paifaite de l’arabe lui permattait de prendre part.

Ce prince devait à son grand’père, le Sultan Mehmed Çelebi et 
à  son père Mourad II sa passion des livres et de la lecture. Après 
avoir conquis en 1453 Istanbul et en avoir fait, en très peu de 

temps, une ville Turque et musulmane et la capitale de l’Empire 
Ottoman,, il agrandit sa bibliothèque privée, et les calligraphe et 
dessinateurs de son palais copièrent de très nombreux ouvrages de 
médecine.

La bibliothèque particulière du Sultan Mehmed le Conquérant 
contenait des ouvrages de deux catégories : les uns hérités de son 
père ou acquis, plus tard, de diverses manières, les autres qu’il fit 
copier lui-méme d’après les manuscrits les plus sûrs.

L ’Université (Külliye) qu’il fonda dans les médressés de Sainte- 
Sophie et de Zeyrek, aussitôt après la conquête d’Istanbul, fut ins
tallée en 1470 dans les seize médressés construits autour de la mos
quée. Huit de ces médressés ainsi que la mosquée elle-même se vi
rent pourvus d’une bibliothèque, et le Sulta11 offrit à l’Université 
les livres de sa Bibliothèque dont elle avait besoin. Le catalogue 
-de cette donation est encore conversé aux archives de la Présiden-

13
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ce du Conseil, et les ouvrages se trouvent à la Bibliothèque de Fa
tih. Parmi ces livres se trouvent de nombreux exemplaires manusc
rits de différents ouvrages d ’Avicenne.

Nombre de livres de la bibliothèque privée du Sultan et entre 
autres certains ouvrages d’Avicenne, changèrent plus tard de prop
riétaire, soit qu'ils fussent o fferts  par les suîtants eux-même aux 
bibliothèques de la ville dont le nombre allait croissant, soit pour 
d’autres raisons. Nous avons eu jusqu’à ce jour l’occasion d ’exami
ner 30,000 manuscrits parmi les quelque 200,000 qui sont dispersés 
dans les bibliothèques d’Istanbul. Sur ce 30,000 plusieurs centaines 
furent copiés et enluminés sur l’ordre de Fatih, et les oeuvres d’ 
Avicenne y figurent dans la proportion de 1 sur 20. En voici la 
liste [1].

Kanun fittıb 
Kitâbüşşifa lişşeyh 
Kanunu fittıb

Banişnâmei alâî li ı 
İbni Sina 

Şerhi kasidei ayniyye : 
Kanunu İbni Sina j 
Kitâbül işârât :

Bibi. Nuruosmaniyé Ms. Arabes No. 3571
Köprülü
Yenicami
Turhanvaldé
Sainte-Sophie

Sainte-Sophie 
Mourad Molla 
Sainte-Sophie

No.
No.

894
265

Ms. Persans No. 2530 (Ramazan

86S)
Ms. Arabes No. 4073 [2]

» No. 1457
No. 2382

Ces ouvrages ne représentent qu’une partie de ceux qui furent 
copiés et enluminés pour son usage personnel. Le nombre des ouv
rages d'Avicenne achetés pour la Bibliothèque du Sultan et copiés 
plutôt à différentes dates dépasse plusieurs centaines [3].

L'on pourrait se demander pourquoi le Conquérant, ne se con-

f l J  Nos recherches  ne sont  pas encore  terminées.  Nous c om mu ni que ro ns  à la 

B ib l i ot hè que  İbni  S ina de Hemedan la l iste  des man us cr i t s  q ue  nous  pourrons  

e nc o r e  trouver.

['/$ Commenté en ar?.be par  le  savant  Kasım Lenk,  l u i - Ordre de Su tan Fat ih .

[3J De fai t ,  les oeuvres d’Avi cenne se t rouvant  dans les bi bl i ot hèques  d : Js- 
Unlui l  sont ,  avec  leur  commentaires ,  au no mb re  de plus  de 4C0. Si l ' o n  compte 
{es  d i f férents  exemplaires  d’ un même ouvrage,  on a t te in t  un chi ff re  beaucoup 
plus é levé.  Le -«Kanon» et le «Şifa» d’Avi cen ne  existent  par exemple  de c i a q u e  
e n  plus de c inquant e exemplaires  dans les différentes bi bl i ot hèques .
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tenant pas d ’acquérir des exemplaires existentes fit copier et enlu
miner un si grand nombre d ’oeuvres classiques, dogmatiques et re
ligieuses. Ceci ne peut s’expliquer que par son désir d’avoïr une 
bibliothèque originale et personnelle. Le Conquérant était ami des 
beaux-arts, s ’intéressait à l’enluminure et à la reliure si soignée d« 
son époque ; il confiait ces travaux à des artistes qui allaient à 
Andrinople par Konya et Brousse et qui vinrent à Istanbul après 
la conquête.

Bien que les arts décoratifs  de l’Orient au XV. siècle aient eu 
déjà plusieurs tiaits communs, les artistes de l’époque du Sultan 
Mehmed le Conquérant réalisèrent une véritable synthèse des arts 
décoratifs des diverses principautés seldjoukide et d’Anatolie. Ainsi 
qu’il apparît des quelques reproductions annexées à notre travail 
et provenant de certaines des oeuvres d’Avicenne examinées par 
nous, ces décorations sont toutes différentes, bien que conçues dans 
un même esprit et montrent assez le goût du Sultan pour la varié
té ; un ji ême motif n’est jamais répété.

Le bon goût de notre pays au X V . siècle mettait dans ces dé
corations une grand délicatesse et les artisles évitaient les détails 
communs qui auraient éloigné cette délicatesse de l’art. Ceci est 
particulièrement remarqueble au XV . siècle où l’on considérait non 
pas la délicatesse comme un art, mais bien l’art comme une délica
tesse ou plutôt comme l ’expression de la délicatesse et qui avait 
fixé les normes de cette expression.

Toutes les oeuvres d’Avicenne furent écrites en lettres ; nesih» 
le Danişnâmei Alâî est en ctalik», et le <Kanun> de la Bibliothèque 
de Mourad Molla en cnestalik*. L ’écriture des médaillons au verso 
de converture est en -:sulus' ou :reyhani sulus».

Ces pages portent en regard du nom d’Avicenne des inscripti
ons éiogieuses telles que : Şeyhürreis Ebu Ali Sina. Eşşeyhür reis 
efdalül müteahhirîn bakiyyetül mütekaddimin hâtemül hükemâ va 
kudvetül ülemâ Eşşeyh Ebu Ali bin Sina. Eşşevhül’fazıl ve ni hru 1 
kâmil sultanü erbâbüt tetkik Eşşeyhürreis Ebu Âli bin Sina. Elşeh- 
riilreis Ebu Ali bin Sina».

j -  • <,/ı• 4Ï-1U .i  w- j > - ^ ı

j i k i -  j  J -iL )  .1;»—

. l- i-  jj-y )  ' 'w^ l  j U  •
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Nous ne prétendons pas donner ici une liste complète de toutes 
les oeuvres d’Avicenne qui existaient dans la bibliothèque privé du 
Sultan Mehmed Fatih, si riche en oeuvres et précieusses; nous nous 
sommes contentés de montrer quelques spécimens de l’écriture et 
l ’enluminure de celles qu’il fit copier.

Parmi les calligraphes du Palais qui copièrent ces oeuvres, c i
tons Ali bin Fethullâh ül Mağdaniyül Isfahanî, connus sous le nom 
de Sabir, qui écrivait en talik et nesih aux environs de 867, 880, 
873, (1462, 1475, 1478) (Bib. de Fatih, No. 5377), Le Talik, créé par 
le calligraphe Ali de Tébriz en 820 (1420) est un genre d ’écriture 
qui évolua chez nous dans un style particulier. II servit à la co 
pie et à la rédaction' de nombreux ouvrages à l’époque de Meh
med le Conquérant.

■o

A v i c e n n e  d a n s  l e f o k l o r e :

Avicenne et la Prophétie 
dans la tradition populaire [1]

A. Si iheyl  Üi.ver

Avicenne fut un savant, un philosophe, un Jurisconsulte, un com
mentateur. Par son intelligence exceptionnelle et l ’universalité de 
son génie i! s’est acquis une place dans toutes les sciences; et 
aujourd’hui encore une vaste littérature lui est consacrée tous les 
domaines de la recherche scientifique. La tradition populaire ne 
l ’ignore pas non plus, et il serait intéressant d’examiner l’idée qu’elle 
s’en fest faite.

Ecoliers et gens du peuple lisent avec  le même plaisir une «His
toire d ’Ebu Ali Sina>, imprimée à plusieurs reprises même en Tur
quie. Qui sait même si d:aucuns parmi ceux qui se sont intéressés, 
étant enfants, aux péripéties de son histoire, ne se passionneront

[ J Communic at ion l a i te  à  I.'sgdad e n  1052 à l 'occtasion de Mi l lénaire  
d ’ Avi cen ne .
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pas, une fois grandis, pour les problèmes qui le préoccupèrent ? 
Du moins, prendront-ils peut-être plaisir à raconter les mêmes his
toires. Chaque fois que nous remontons aux origines de la science 
et de la civilisation, ne rencontrons-nous pas toujours le folklore ?

En recueillant ces anecdotes, nous avons pensé au peuple 
qui pourra y trouver une formation adaptée à son niveau et à ses 
goûts.

Avicenne occupe une place importante dans le follore persan; 
<KissasüI-ülema> lithographié en Perse en 1306 donne page 101-109 
les plus beaux exemples de cette littérature. Citons entre autres les 
récits relatifs à l'ouie d’Avicenne qui percevait les bruits à plusieurs 
kilomètres de distance, sa vue qui permit de voir Mercure, son 
ombre sur le soleil (?). On parle aussi d’Avicénne guérissant, à l’âge 
de neuf ans la fille du roi, de sa mémoire et ses aventures avec les vo- 
geurs des caravanes, et enfin de la grossesse de la mére d’Avicenne. 
Ces histoires, traduites en turc, furent publiées par ave les Prof. 
Şerefettin Yaltkaya, dans l’ouvrage sur Avicenne qui contient 
également notre résumé du Hikâyei Ebu Ali Sina [1].

La plus remarquable de ces" histoires est celle qui nous montre 
Avicenne refusant de passer pour prophète :

Behmenyâr, disciple d’Avicenne, lui demanda un jour pourquoi 
il ne prétendait pas au don de Prophétie; si Avicenne se déclarait 
prophète, sa force de persuasion suffirait à vaincre tous les savants 
qui le nieraient. Avicenne remit sa réponse à une autre fois. Quel
que temps plus tard, Avicenne et son disciple passaient la nuit 
dans une chambre à Hemedan. C ’était l’hiver et Hemedan est connu 
pour la riguenr de son froid. Le matin, le muezzin monta sur le 
minaret pour chanter l’hymne à Dieu et les louanges du Prophète. 
Avicenne dit alors à Behmenyâr :

— Lève-toi et va me chercher dehors un peu d’eau, car je veux 
boire.

Behmenyâr lui répondit :
— Est-il possible de boire maintenant ? Tu viens juste de te 

réveiller. Boire de l’eau en se réveillant n’est pas bon ni pour les 
nerfs ni pour les veines.

[1] i bni  Sina.  Pulb.  de la S o c i é t é  d’ Histoire Tur que ,  Sér ie  VII,  No I .  1st. 
1937. - Ünver.  Süheyl ,  Ş a r k  f o l k l or u n da  İ bni  S ina .  - Y al t ka ya ,  Ş e r e f e t t i n ,  İ r an  
fo lk lor un da İbni  Sina,  (dana le chapi tre  c o n sa c ré  a u *  légendes Avi cenni ens) .



— 198 -

Avicenne :
— Je  suis le seul médecin de ce siècle. Est-ce toi qui vas me 

défendre de boire ?

Behmenyâr :
— Mais je suis en sueur, et si je sors, l ’air pénétrant par les 

pores de ma peau me rendra malade.

Avicenne :
— En bien ! Je  puis te dire maintenant pourquoi je ne prétends 

pas et ne peux prétendre au don de Prophétie. Le Prophètfe est 
mort il ya déjà 400 ans, et pourtant l’influence de sa parole est 
telle qu’aujourd’hui encore, même par ce froid, ses louanges sont 
chantées du haut du minaret. Moi, je  suis encore vivant, et tu es 
la personne qui m’es la plus proche, pourtant tu ne m’apportés 
même pas la goutte d’eau que je te demande; ma parole n’a pas 
d ’influence mêm sur toi. Comment donc pourrais-je prétendre au 
don de Prophbètîe.

La même histoire est répandue dans notre pays sous une forme 
légèrement différente : [1]

: Avicenne était un jour assis dans une boutique à laquelle un 
escalier donnait accès. Parmi des enfants qui jouaient dans la boue 
du chemin, Avicenne en remarqua un. C ’était un adorateur du feu, 
mais sa physionomie éveillée disait qu’il deviendrait un grand hom
me. Avicenne l’appela dans la boutique et lui montra quelque a r 
gent. L ’enfant aussitôt voulut le prendre.

— Je  ne te le donnerai, dit Avicenne, que si tu me laisses dé
poser dans la paume de ta main avec ces pincettes un peu de 
braise rouge. L ’enfant court dans la rue et revint bientôt la paume 
enduite de boue. - Pose la braise et donne-moi l’argent, dit-il.

Ravi de cette intelligence, Avicenne fit venir les parents de 
l ’enfarit et avec leur consentement le fit inscrire au médressé et 
1’ adopta. L ’enfant apprit très vite à lire et à écrire et put, au 
bout de quelques années, assister aux leçons de son maître. Avi
cenne ne lui suggéra pas de se convertir à PIsIam; qu’il se conver
tisse de son propre gré, dit-il, et ainsi d’ailleurs advint-il.

[ I]  Vahid Bey de la Commission des Etudes des Af fa i res  Rel igieuses ,  racont a 
e n 1936 cet te  h i s to i re  au di s t in gu é savant ,  le regret té  Nazmi Töre  qui  a j out e  
l 'avoi r  ègale: ! iement lue dans une  b i ographie  d ’ Avi cenne .
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L'enfant demandait souvent à Âvicenne, en l’entretenant de sa 
grandeur :

— Vous qui êtes tellement savant, pourquoi ne prétendez-vous 
pas au don de Prophétie? Mais Avicenne ne répondait rien.

L ’enfant couchait dans la chambre d ’Avicenne. Un jour, Avi
cenne voulut l’éprouver. Par une nuit très froide, il le rèveilia et 
lui demanda un verre d ’eau; mais l’enfant mit toute son intellgence 
en oeuvre pour esquiver la demande et n’avoir pas à quitter son 
lit. Il posa à Avicenne toute sorte de questions sur un problème 
qu’Avicenne avait traité peu avant et qui le poursuivait, disait-il, 
jusque dans ses rêves, cas- il n’arrivait pas à le comprendre. E i  
dans la discussion, le verre d’eau fut oublié.

Mais un matin qu’il neigeait et ventait très fort, quelqu’un mon
ta au minaret pour chanter l’ezan. Avicenne demanda à l’enfant :

— Est-ce le muezzin de la mosquée qui appelle à la prière?
— Non.
— Qui est-ce alors?
— Un amoureux du Prophète. Chaque matin, il chante ainsi 

avec une grande ferveur dans une mosquée.
— Est-il payé ?
— Non, certes. Il est amoureux.
— Amoureux d’une personne ?
— Non, amoureux du Prophète.
— Est-ce un descendant du Prophète ?
— Non, il en est amoureux.
— Escompte-il quelque autre avan tag e?
— Non.
— Cet homme a-t-il vu le Prophète ?
— Plusieurs siècles ont passé depuis sa mort.

— Comment cela peut-il être, mon fils : il n’a pas vu le prophè
te, il en a seulement entendu parler et il n’espère aucun profit. 
D ’où lui vient donc ce désir de quitter la chaleur de son lit par 
un temps pareil pour chanter l ’ezan du haut des minares ?

— N’y a-t-il que lui soit amoureux du Prophète? De centaines 
de milliers de musulumans ne sont-ils pas prêts à donner leur vie
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pour lui? Cela prouve que le Prophète à une force divine. Il n’y 
a pas d’autre explication possible.

— Tu me demandes parfois pourquoi, avec tant de science, je 
ne prétends pas au don de Prophétie. Regarde : je t'ai retiré de la 
boue, je t ’ai adopté, nourri et instruit. Une nuit, je t ’ai demandé 
un verre d’eau, mais toi, pour ne pas quitter ton lit, tu m’as assa
illi de questions. Si je prétendais au don de Prophétie, tu .serais le 
premier à me renier. Où trouverais-je d’ autres fidèles?

L ’oeuvre d’Avicenne ni aucun ouvrage scientifique ne nous trans
mettent ces traditions que nous ne saurions donc considérer comme 
certainement authentiques. Pourtant, il n’est pas impossible que la 
tradition Jpopulaire n’ait fait que transformer une conversation 
avec l'un de ses disciples. La vie des grands hommes, qu’elle soit 
connue ou non, donne d’ailleurs toujours naissance à des légendes. 
La biographie d’Avicenne est bien établie. Son disciple Ebu Übeyd 
Cüzecanî l ’a écrite sous sa dictée et n’en a complété que la 
dernière partie. Bien des épisodes de sa vie sont cependant légen
daires. En Orient, les légendes ne sont jamais absolument fantaisis
tes, elles ont toutes un fond de vérité que la tradition populaire a 
transformé. Cette  légende doit donc, elle aussi, avoir un fond de 
vérité que nous ignorons actuellement. Mais même dans son état 
actuel, cette aimable légende pleine de sens et digne de son héros, 
ne perd rien de sa valeur. Identique dans son fond, racontée avec 
des variantes en Perse et chez nous, elle demeure précieuse pour 
tous ceux qui s ’intéressent à Avicenne et c ’est pourquoi nous 
l’avons pieusement recueillis.



Sar les Aphorismes d’Abu-Ali bin SiDa [i]

A. Süheyl Ot.ver

Abu-Ali Sina, fils de l'Orient, dans ce beau pays plein de souvenirs 
historiques est mort à Hemedan (428 ans de I’H )

C ’est pour commémorer le millénai re de sa naissance de ce 
grand génie dont les idées et les préceptes de médecine, qui se 
rapprochent de nos conseptions modernes, ont été pendant d e s  
siècles la base de l’enseignement en Europe aussi bien qu'en Asie, 
que nous nous trouvons réunis ici.

La plupart des pays civilisés ont tenu à organiser de pareiles 
réunions.

Les admirateurs d’Abu-Ali Sina, comme nous tous ici présents, 
y sont venus des quatre coins du monde, célébrer sa mémoire et 
communier avec sa pensée.

Toutes les oeuvres connues d’Abu-Ali Sina au nombre de quel
ques deux cent manuscrits se trouvent presque au complet dans les 
différentes Bibliothèques d’Istanbul et des autres villes de Turquie^

En travaillant dans ces Bibliothèques il noüs est souvent arrivé 
de rencontrer dans des manuscrits signés par différents auteurs et 
traitant de questions diverses citations et pensées attribués au grand 
génie dont nous commémorons la mémoire.

Nous avons traduit ces citations et pensées rédigées en persan 
et en arabe et les avons réunies sous le titre d ’Aphorismes d’Abu-Ali 
Sina.

II nous a été malheureusement impossible d’établir d’après les 
oeuvres d’Abu Ali Sina les différentes sources d*ou toutes ccs 
pensés ont été puisées.

Pour celles dont nous n’avons pas pu trouver le texte originat 
nous les avons collationnés avec les traductions de Cherefeddin 
Yaltkaya et de Kilisli Rifat. Ouvrages qui se trouvent dans les archi
ves de notre Institut d’Histoire de la Médecine.

H] Communic at ion f a î t e  en avril  19f4,  en ( Ir an)  à l ’oceas ion dtf Congrès- 
de Mitl ienaire d'Avi cenne
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Je  suis persuadé que chacun de nous voudrait emporter d’ici 
en même temps que le souvenir des jours inoubliables que nous 
passona ici, celui de quelques aphorismes du Grand Génie dont 
les préceptes ont été durant des siècles la base de l’enseignement 
tant en Orient qu’en Occident.

Les aphorismes dont quelques uns ont été déjà publiés, pourra
ient être pour quelques uns d’entre nous une nouvelle source d’ins
piration.

Ils expriment en un style lapidaire des sentiments les plus pro 
îondémet humanitaires.

Nous pouvons dire que si l’humanité a une bouche Abu-Ali S i 
na en est la langue.

Avec votre permission je lui laisse la parole :
O toi qui ignore ce que le destin nous réserve. Que Dieu te tiré 

de ta torpeur et décille tes ye?ux. Sache que lès biens que tu ac
cumules sont pour les autres. Seuls les biens que tu dépenses t ’ap
partiennent.

Sois  prudent envers tout le monde et sache garder jalousement 
ton secret. Si tu réussis à le bien garder il sera ton esclave. Si tu 
le laisses échapper, c ’est toi qui deviendra le sien.

Souvent pour un mot sans importance, pour un rien, nous envi
ons notre prochain et le considérons comme un rival. Il faudrait 
nous élever au-dessus de pareilles mesquineries. Ce qui nous sied 
est de quitter ce cercle et de planer au dessus de la mélée.

Il est naturel que ceux qui agissant à la légère et entreprennent 
un trâvail sans y réfléchir, d’avance s ’en répentent par la suite.

Si quelqu’un qui t ’a causé un tort vient solliciter ton pardon, 
n ’hésite pas à le lui pardonner.

Ne te déméns pas autre mesure pour ta subsistance. Nul ne 
peut s ’assurer un brin de plus de ce qui lui est destiné.
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Un homme intelligente! adroit ne souffrira pas en temps de disette. 
Il trouvera les moyens de s ’occuper agréablement et oubliera sa 
faim.

Un jour je m’adressais en ces termes à un médecin expérimenté:
— Pourquoi ma barbe et mes cheveux sont-ils blancs ?
— C ’est à cause du catarrhe « >l; > me répondit-il.
— Non, vous avez tort, lui dis-je, sans me gêner, c 'est à cause 

du chagrin,

Je  n’ai jamais attaché la moindre importance aux gens qui m’en
viaient. Je  n’ai même jamais mentionné leurs noms. Tandis qu’eux 
ont passé toute leur vie à m’envier.

Il meurt et la seule vérité qu’il emporte c 'est qu’il ne sait rien.

J ’ai résolu les problèmes qui s ’étalent depuis le centre de la 
terre jusqu’à Saturne.

J ’ai su en défaire tous les noeuds, sauf le noeud qui nous lie 
à la mort.

L ’orsqu’une personne se connait soi-même, l’opinion de ceux qui 
ne la connaissent ne peut avoir aucune importance et aucun effet 
sur lui.

11 n’est pas facile de faire croire qu’une personne comme moi 
est un infidèle. Ma foi en Dieu est des plus solides. Si moi je 
suis considéré comme infidèle, il n’y aura donc jamais de vrai 
musulman sur la terre.

Si je  n’avais lais§é aucne trace sur le coeur des hommes, ils ne 
se seraient pas occupés de moi. lis n’auraient été ni pour ni contre 
moi.
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S ’ils me regardent d’un mauvais oeil; c ’est qu’ils dormaient jus
qu’au matin, tandis que je passais des nuits blanches pour acquérir 
science. Comme ils me regardent sans sympathie, ils ne voient que 
du mal chez moi. S ’ils me regardaient avec sympathie, ils verraient 
que le mal qu’ils croient en moi est du bien.

O ma bien-aimèe tes beaux yeux qui m’ont rendu mala'de sont 
en même temps le remède qui pourrait me guérir.

Le blanc des deux côlés de ma barbe est un avertissement qui. 
m’annonce la vieilesse et me dit que je n’ai plus beaucoup de temps 
à consacrer aux distractions et aux plaisirs.

On m’a conseillé de teindre ma barbe. J ’ai répondu: Cette bar
be et ces cheveux blancs que je ne voudrais pas porter tels quels, 
comment pourrais-je me décider à les porter morts et entérrés sous 
une couche de teinture.

Rien n’a pu ni lasser la patience de mon coeur ni attendrir le 
tien. O ma bien-aimée, nous somme deux pierres dures sur le che
min de l’amour.

Pour me donner l’illusion du retour de la nuit, j ’ai défait les 
nattes de tes cheveux d’ébeine, mais l’éclat de ton visage a dissipé 
mon illusion.

J ’ai fini par apprendre et compris que nous n’avons rien appris 
ni compris.’

Us ne peuvent supporter que je sois un médecin de mérite. Il 
leur est pénible de voir mes mérites à côté de leur ignorance. Hs 
croient me causer du tort en médisant de moi et en me calomniant. 
Mais leurs médisance et leurs calomnies me rappellent la chèvre qui 
donne des coups de corne à la montagne.
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II est naturel qu’en vieillissant tes cheveux et ta barbe blanchis
sent quoique tu fasses, que tu enlèves les poils blancs, que tu te 
couvres la tête, que tu te rases la barbe ou que tu la ^teignes. On 
ne peut rien contre la vieillesse.

Dieu est le fond, Dieu est la surface. II se manifeste en tout et 
partout.

La bonne action la plus profitable consiste à faire l’aumône. Le 
meilleur caractère est celui qui supporte les vexations sans se pla
indre, La plus mauvaise action est l’hypocrisie. L ’homme qui ne 
peut s ’élever au-dessus de la mélée ne peut se purifier et-rester 
sans tâche.

Le monde est bâti pour être démoli et renfoncé pour être brisé.

L ’homme se berce d’illusions, mais le jour passe et le temps 
fuit.

La fortune est  changeante, elle ne connaît ni loi, ni mesure.

En trouvant la fortune ils ont perdu l’intelligence et la compré
hension. Ce qu’ils ont gagné a-t-il la même valeur que ce qu’ils 
ont perdu.

O toi qui vis pour les réjouissances et les plaisirs. Hâte-toi pour 
en profiter car ton existence tient à un souffle.

Le destin, ce cheval rétif, n 'est docile qu'avec celui qui prend 
exenspie des événements.

ııagnıa-m ı._.ı>ıiııjııa i.

Chacun de nous a la capacité de se réjouir ou de s ’attrister. 
Mais certains d ’entre nous n ’ont une disposition que pour la joie 
ou pour la tristesse.
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Ce ne sont pas ceux qui ont le coeur solide qui se réjouissent 
le plus, comme ce n’est pas ceux qui se réjouissent qui ont le 
coeur solide.

De même q u ’on évite d ’exhaler sa mauvaise humeur comme une 
personne haut placé on doit éviter de s'irriter contre une personne 
trop faible.

La colère qui s ’apaise vite n’engendre pas la haine.

L ’homme qui ne peut rester éternellement sur cette terre, ni agir 
comme bon lui semble, doit chercher à s’élever au-dessus des 
mesquineries et à planer dans le ciel.

L ’âme humaine est une lampe, dontj la science est la lumière et 
la sagesse divine l’huiie.

-------o-------

Les portraits d’Avicenne dans les Bibliothèques 
d’Istanbul

Dr. A; S ühe yl  Ünver

II existe tant en Orient qu’en Occident un grand nombre de 
portraits plus ou moins fantaisistes d’Avicenne (370-428). L ’Institut 
d’Histoire de la Médecine de l’Uniersité d’Istanbul s ’est fait un de
voir de rassembler, à mesure qu’il les trouve, ces portraits ainsi 
d’ailleurs que les souvenirs et les oeuvres du grand philosophe et 
médecin. Ces documents sont actuellement classés dans de 200 
dossiers qu ït est possible de consulter.

En Occident, de très nombieux portraits d’Avicenne illustrent 
des traités de médecine générale, des études d’histoire de la méde
cine et spécialement les plus anciennes traductions latines des textes 
d’Avicenne ou des ouvrages écris à son sujet; d'autres figurent, 
même sur des vitraux d’anciennes églises.
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Les recherches effectuées dans les différentes bibliothèques d’Is^ 
tanbui ont conduit à la découvert^ de certains portraits assez 
anciens que nous avons rassemblés. Bien que noe recherches ne 
soient pas encore terminées, nous donnons cidessous un aperçu de 
l ’état actuel de la question, nous réservant d’y ajouter les portraits  
que nous pourrions encore trouver.

1. Miniature représentant Avicenne au chevet d ’un jeune amant 
et illustrant une histoire d'amour racontée par Nizamii Aruzî de 
ia quatrième parti de son cÇehar makalé:>, écrit en persan. C ette 
miniature compte parmi les plus belles et les plus remarquables de 
l’école de Hérat, au XVe siècle; elle a été reproduite un peu plus 
grande que nature et en couleurs par la Société d’Histoire Turque; 
d'autres reproductions faites par d’institut d’Histoire de la Médeci
ne de {’Université d’îstanbul furent offertes par le Rectorat à 
l’occasion des fêtes du millénaire de la naissance d’Avicenne.

Sur cette miniature, Avicenne est représenté assis sur ses talons, 
au chevet d’un malade qui est le neveu de l’Emir de Rey et du 
Tabaristan, K a ’bus Veşmegir.

Cette merveilleuse ministure, postérieure de 407 ans à l’époque 
d* Avicenne, est la plus ancienne que nous ayons rencontrée. Le 
manuscrit qui la contient se trouve à Istanbul, au Musée des Oeuv
res Turques * Islam, sous No. T. 418 (nouvel inventaire : 1954). 
(Fig. I) La miniature mesure 8 cm x 8,5 cm, et le manusrit fut co 
pié en tâlik à Herat en 1431 (Rebiulevvel 835), par un calligraphe 
dont du nom partiellement gratté il ne reste plus que : Es*Sultanî. 
L ’inscription au verso de la page de garde indique quil s ’agit de 
l'exemplaire de la bibliothèque particulière de Bahadur Han; les 
enluminures et les miuiatures en sont d’une rare beauté.

2. Il existe dans l’album No. 2142 de la Bibliothèque du Trésor, 
au Musée du Palais de Topkapu, une miniature persane en coule
urs, de 10 cm x 18 cm, représentant Avicenne et portant enlettres 
d'or {'inscription: «Şebihi Şeyh Ali İbni Sinâ». On y voit des 
oiseaux voltigeant parmi les nuages et un personnage coiffé d’un 
kalpak, assis sur ses talons et tenant un livre dans la main droite 
et une cruche de vin dans la main gauche; en face de lui, une jeune 
filie, nommé; > Şebihi gülkü inayet», appuyée contre un arbre. Ce 
tableau voulant représenter Avicenne avec la personne qu'il aime 
est drune finesse et d’une beauté remarquables.
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Pour augmenter la valeur de l’oeuvre on y a ajouté en bas à 
■droite la signature de Bihzâd. Or, cette signature n’est pas la s ig 
nature authentique de Bihzâd, et le nom contient une faute d’ort- 
graphe, le ■>!>-. ayant été substitué au j ' jr ;  Ceci fut sans doute fait 
dans le but de vendre la miniature comme une oeuvre de Bihzâd.

3 et 4. Il existe également dans le même album No. 2142 de la 
Bibliothèque du Trésor, illustré de 47 images, une p a g e  "ornée de 
deux miniatures portant tout au mileu, en bas, l ’inscription «Şebihi 
Şeyh ebu Ali Sina>. Ces deux miniatures représentant donc Avicen
ne; chacune porte la signature de Bihzâd, ajoutée plus tard pour 
en fausser l ’identié; ces signatures écrites en ta’lik et portant un 
«t> final, sont toutes les deux fausses; les miniatures appartiennet 
à l’école persane.

La miniature à droite de la page (6 ,5X 8,5) représente Avicenne 
en derviche ambulant, avec à la main un long bâton, coiffé  d’un 

-kalpak poilu. Sur l’utre (8 x l l )  Avicenne est assis sur son talon 
droit et tient embrassé son genou gauche. En face de lui, un beau 
jeune homme lui tend une feuille de papier pliée en deux sur la
quelle est écrit un vers persan. On voit à terre des enveloppes 
éparses. Les deux personnages se regardent.

5. La grande encyclopédie arabe « Kanunuddünya > du Cheyh 
Ahmed Mahallii Misrî (871 de l’Hégire/1466), enregistré sous . Nô. 
1638 à la Bibliothèque de la chambre de Revan, au Musée du pa
lais de Topkapı, contient à la page 285 avec le portrait d’Avicene 
celui de Hunayn b. İshak (Johanitius), traducteur arabes d’anciens 
ouvrages syriaques et grecs sur les sciences et la médecine.

L ’ouvrage fut traduit en turc en 985 (1575) sur l’ordre du Sul
tan Mourad III, par le Kadi Müneccim Abdurrahman; mais les il
lustrations ne purent être copiées.

Les portraits d’Avicenne et de Hunayn mesurent 8,2 x 16,5; 
comme les autres exécutés en Egypte, ils sont d’une grande simp
licité et contienne t peu de couleurs. Le texte contient certaines 
assertions inexactes sur Avicenne.

6. Un portrait d’Avicenne f i t en Occident le montre se proter- 
nant devant le vali d ’Isfahan. Ce portrait fut publié dans le «Nev- 
lali A fiyeb du défunt Prof. Besim Ömer Akalın, mais Besim Ömer 
Akalın ne voulut j as, dans une publication fâite à l ’occasion de 
l’anniversaire de sa naissance, montrer le grand médecin que fut
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Avicenne à genoux devant un monarque; il demanda à son déssina- 
teur de lui faire un portrait représsentant Avicenne seul et debout; 
ce  porlrait se trouve également dans notre collection.

7. Les maximes d’Avicenne le peignent aussi d’une certaine 
manière dont se sont inspirés nos dessinateurs. En 1183 (1769) 
Mustafa Haşimi, devenu célèbre sous le nom de Kadizadé, écrivit 
les maximes d’Avicenne, en sulus et nesih, sur papier poli, sous 
forme de quatre strophes; l’original mesurant 1 9 ,5 x 5 1 ,5  se trouve 
à l’institut d’Hichtoire de la Médecine de l’Université d’İslar^bul.

Portraits d’Avicenne et du plus grand traducteur de l’histoire 
islamique, Hunayn bin Ishak, illustrant l’encyclopédie arabe illustrée 
«Kanunuddünya> enregistrée sous No. 1639 à la Bibliothèque de 
Revan, au Palais de Topkapi. Cet ouvrage, écrit en 1466 par le 
Cheyh Ahmed Mahallii Misrî, fut traduit en turc en 1575 s u r l ’otcre 
du Sultan Mouiad 111, par le Kadi Müneccim Abdurrahman. I a 
traducticn n’est pas illustrée. Le chapitre réseivé à Avicenne con 
tient des assertions inexactes.

-o-
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Avicenna Explains Why Stars Aie Visible at  
Night and Not During the Day [i]

A. SÜHEYL L’K Y E R  [2]

Ibni Sina (980-1037) of Bukhara, known to the western world 
as Avicenna, was a famous representative of Eastern and Islamic 
medicine from the 11th to 14th centuries. He was not only a renowned 
personage in medicine, as well as an equally famous writer of me
dical treatises, but had also full knowledge of astronomy, geology, 
mathematics, and philosophy. Moreover, in wiew of the currents 
of thought which prevailed at that time, Avicenna can be looked 
upon a-; an advanced person in the dogmatic sciences of the time. 
His deep knowledge of the positive sciences helped him to develop 
his scientifc mentality. That he knew^stronomy well can be proved 
by the following example.

In the year 1937, during aa investigation on Avicenna in the 
librarv of St. Sophia. I came across a two-page article by him in 
one of his journals, which is registered under the number of 4832 
in my catalogue. In this article, which started on the first page of 
the journal Avicenna gave an explanation of why the s ta is  are vi
sible at night and not durig the day. The article was later com 
pared with similar copies in the libraries of Selimiye at Edirne 
(Adrianople) and the vleshed Library in Iran, by Fatih Gökman, 
who was then the direcctor of the observatory in Istanbul. His full 
translation of the article, together with his comments upon it, were 
published in the section on «Astronomy and Mathematics» of the 
manuscript on Avicenna, issued by the Turkish History Association 
in 1937.

In the 11th century a Turkish ruler who was knowa only by the 
name of Giyaseddin, wondered why stars are. visible at night and 
not during the day. Some of the learned men of the time offered 
him the explanation that during the daytime the more intense sun
light overshadowed the light cast  by the stars, wheras at night, 
after the setting of the sun, stars once more b eca n e  visible. This

;1] J o u r na l  of  the History ol Medicine and al l ied sciences  Apri l  1944 X nm b r  2
[2] Director  of  the I ns t i tut e  of  Medical  History,  L’ ısiverı i ty of  I st anbu l .
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answer was then compared by I he ruler with another explanation 
given by a smaller group of lerned men. According to their answer 
to Giyaseddin’s inquiry, the intensity of starlight is diminished 
during the daytime; because of this, light cannot penetrate into 
the depths of heaven.

Giyaseddin, the ruler, who viewed these answers critically, as
ked of Avicenna : «How can sunligth vanish from the semi-spheri
cal heaven ? That sunlight can be completely screened from hea
ven at any time of the day is not possible, since it is known that 
the world which comes in between the sun and the semi-spherical 
heaven is not so large as the sun itself. The world can prevent 
the sun’s rays from falling on a part of heaven that is equal only 
to its own size. But since the sun is many times larger than the 
world, the part of heaven that is screened from the sun’s rays at 
any time will be very small in relation to the world and even much 
smaller in relation to the sun.*

Avicenna, too, was not'convinced of the validity of the explana
tion offered by his colleagues. Indeed, no one ventured fvrther in 
solving this important problem than the explanations cited above.

Here are some of Avicenna’s own thoughts and principles on 
th e  problem :

Air which fills Space  is transparent. A transparent substance 
is neither luminous nor dark, but since it transmits light can it be 
seen through ? A well-known scientific author ty has said that 
Sp ace , which is other than air, is not rendered luminous by sun 
nor by any other source of l.ght; nor does it become dark in their 
absence. Substances which appear luminous when light rays fall 
upon them are dense objects A yery easy proof of the above-cited 
fact is as follows :

On a totally dark night, our power of vision extends well beyond 
S p ace  to stars in heaven, even though we are unable to see objects 
which emit light of themselves, such as the sun, as wll as objects 
which reflect light that falls upon them, such as the configurations 
in the moon or the mountains on the earth. The visibility of objects 
is no doubt due to the fact that transmission of light in Space  
occurs both at night and during the daytime. It is a well-known 
experience that although you are unable to see your own hand on 
a  totally dark ni^ht, you very well can see a flame of fire at a
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fersah [I]  from your location. These explanation and citation clealy 
demonstrate that the eye can see luminous ob jecis ,  since the light 
emitted by them can pass across transparent. Space both at night 
and during the daytime. Thus this definite and sound principle 
based on ? scientific truth requires no further investigation.

Although a transparent object be percieved by itself, it can 
act as an envoy between the eye and the luminous object. On the 
other hand, a luminous object by itself can be seen, but the power 
of visibiliy cannot extent to objects beyond it. Such a luminous 
object is made of substances which possess the property of trans
parency are glass, ruby, and crystal glass. A still simpler example is 
water, which is partly dense and partly transparent, and can be 
seen by itself. Althougt not so good a medium as air, water can 
also transmit light rays and be seen through.

The air wich fills Space is not absolutely pure but consists of 
a mixture of water vapor, smoke, and dust. On cloudy or foggy 
days when the amaunt of water vapor or dust in ihis mixture is 
increased, the extent of visibility is,diminished. Since these weather 
conditions often prevail, air can never attain an absolute degree 
of transparercy.

Sky, like air, is transparent; it is not rendered luminois by 
light rays falling upon it, nor does it become dark in their absen
ce. The color of heaven is a nonexisting false impression Thus if 
one gazes upon an extensive transparent medium, its color appears 
unifrom, due to the fact that visibility througt the medium becomes 
diminished. The observation of the fixed stars, which are behind 
the seven layers of heaven, is a further proof of the transparency 
of heaven, [f heaven were not transparent this would not have 
been possible, since stars cannot be seen througt even a thin mas
sive plate. Even if this plate were of pure crystal of a shield’s 
thickness, not a single star could be seen, in spite of the fact 
that crystal is absolutely transparent [2]. Therefore we can conclu
de that heaven of such great thickness is absolutely transparent.

[11 A. f e r s a h is a measurement  of  d is t ance  t h a t  is appr ox imat el y equal  to 
a l i t t le  mo e than f ive ki lometers .

[2] Dar i ng  the c en tur y  in whi ch  Avi cenna lived glass of  even 4-> mm. 
thi ckness  was only s emi- t ransparent  and was not  clear.  Most probabl y the reason 
i o r  this  was t h a t  a t  t hat  t ime glasse of  an e vensurf ac e  could not  be made.
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It should be understood clearly that a transparent substance which 
is neither luminous nor dark is only a medium for transmission of 
light between the observed object and the eye.

Based on these principles, we can conclude that stars are invi
sible during1 the daytime for the following- reasons : During- the 
daytime the eye is occupied with the earth and its configuration, 
which are brightened by the sun’s rays, transmitted through Space 
that is filled with a mixture of air, smoke, and dust. Therefore the 
previous theory that heaven itself is light during the daytime and 
dark at night is no longer tenable.

As a consequence of the theory that light is transmitted througt 
heaven, the argument that it should be brig-ht not only during the 
daytime, but at night aswell, cames up. In connection with this questi
on, it might occur to one’s mind that the reason why this stars are 
inivsible during the daytime is at that this time the denser objects 
of our environment are bright. If the Space aroud us were similarly 
luminous, instead of being brightened by its own transiucency, a 
man in a desert or on a mountain peak could not possibly observe 
any of his surroundings, such as the mountains or fhe walls.

Bi t if at such locations, the same man would lift his head up 
to heaven, he would be able to see the stars. However, as is 
wellknown, this is otherwise. A man can observe Space, which is 
both transparent and dense and which renders light. No matter 
how snail the quantity of air is, it can still be brightened by the 
denser objects in it If its transparency were great, the visibility- 
through it would be proportionally greater. Therefore, the reason 
why stars are seen only at night cannot be explained on the basis 
of th ;  thory that sunlight is prevented from being shed on heaven 
at this time of the day.

If the latter were acceted, the aforementioned objection should 
be considered invalid. Perhaps the sun is hidden from view t y  
objects on earth and on heaven, which are rendered bright by it. 
In the s. me manner, a person sitting by candlelight or by the light 
of a flame nearby, whose light is much less in relation to that of 
the sun, can see the stars, whose brightness is diminished in 
proportion to the intensity of the light. From this it becomes evi
dent that strong flames do not world would have been diminished 
at the same time.

The science of astronomy teaches us that the sun satting irom
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one part of the world rises in its other parts, and that night in 
our part correspond to days in other. This astronomical teaching 
further substantiates and clears our explanation. As has been previ
ously stated, the visibility of stars at night and their non-visibili- 
ty during the daytime is not related to changes in heaven but to 
seasonal variations of the sun.

Avicenna’s article ends with the statement that is explanation 
perhaps affords an answer to Giyaseddin’s question, all angles 
of which have been satisfactorily analyzed.

The abov citation taken from Avicenna’s article offers an 
example of his scientific ideas and beliefs. These ideas can be 
shortly described and summarized thus : [1]

In answer to Sultan Giyaseddin’s inquiry as to why stars are 
visible only at night and not during the daytime, the learned men 
of the time answered by the explanation that the intensity of sun
light overshadowed the less intense light cast by the stars. But 
the Sultan finding the above explanation unsatisfactory asked Avi
cenna the following questions : Why are sun’s rays absent from the 
semi-spherical Space as observed at night ? What is the world’s 
surface in relation to that of Space ? How large a surfaee would 
its shadow cover ? Do the sun’s rays fall on heaven outside of the 
world’s shadow ? If so, wh-y are stars not obstructed from  view ?

Avicenna finds these objections worthy of thorough considera
tion and offers the following explanation'': it is true that at night 
the sun’s rays are transmitted to this end of Space. Space, like air 
is  transparent. Transparent substances possess two important pro
perties : one is that they are not luminous but transmit light ; they 
are not brightened themselves. The second property is that they 
do not obstruct the path of vision. During the day the sun which 
is above the horizon brightens the foreign components in air, such 
as dust and vapor, These components, which of themselves are not 
transparent appear bright on account of light rays fakling on them 
from other sources. Thus during the daytime our surroundings ap
pear bright and the stars become invisible, This is easily proved 
when at night the visibility of stars in the light of a flame becomes 
diminished.

By this explanation, it becomes evident that Avicenna has satis-

[1] Akil  Muhtar  Özden Avi cenna,  t he  thérapeut ique  c l inique et e xpé r i men
t a le  "»£ e i ; c a 1 Man No : 6 ( Avi cenne i rédeei n)  Revue de 1537.
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fa c to iily  attributed the solution of the present problem to the ef
fect of the diffusion of light.

The present memorandum has been prepared for the purpose of 
introducing Avicenna by presenting one of the scientific problems 
which interesed him This problem, which was methodically and 
scientifically analyzed by Avicenna, was discussed in detail in an 
article written by us in the Turkish language in 1937

-------o-------

Avicenna’ s' Praise of Euclid H
A. SÜHEYL ÜNVER [‘2]

Euclid was a famous mathematician of the fourth century B. C. 
According to Takvim-el-Tevarih Euclid was an engineer in the. fa
mous old city of Sur in Syria, [3] but according to another source 
he came from the city of sur near Jerusalem {4 j.  He owes his fame 
to his work on geometry. Euclid’s geometry has been called cspiri- 
tual engineering expressed in physical form, [5] and his name was 
often written with respect and honor on the blank pages and mar
gins of books dealing with dogmatic and positive sciences.

The book he wrote is known by his name, According to an old 
story, the book of Euclid, i. e., the key to geometry, was written 
by Ablonius, [6] who lived long before Euclid. W hether this is true 
or rot,  with this book the name of Euclid has been transcribed in 
gold leaf among the immortals of science.

[ 1 J J o u r n a l  of t he  History of  Medicine and allied s ci ences  S pr i ng 1947 Number 2
[ i ]  Director  of  t he  I ns t i t ut e  of  Medica'  History,  Uni vers i ty of I s tanbul ,
|S] TJje his tor ical  c alendar ,  in t he  gener al  l ibr ar y at  S i i leymaniye,  Sect i on

on Esad Effendi ,  No : 2234,  and b34fi

[4] The l ibr ary of Vel iyeddin E f f en d i ,  No 1552,  Se le ct io ns  f ro m Eucl i d.  See 
also no : 989 in t he  sec t i on on Reis-uI-Ki i t tap Mustafa Ef fendi  in the general  l ib
ra:  y at Si i leymaniye

[5] The general  l ib r ar y  at  SiUeynı aniye,  Sect i on of  Esad E ff endi  no : 3701
[6] The book of  Ablonius under  t he  t i t le  «A B oo k of E ngi neer i ng» was wri t 

ten in the Tower  of  Musil  (Iraq] in the year  638 (1249).  In 644 ( l 2 4 i )  a new cor 
rec t ed edit ion came out.  See t he  general  l ib r a r y  at S i i leymaniye,  division in the 
New M os que,  »o  : 803.
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Avicenna writes thus in his biography: I have fully understood 
the science of logic and the book of Euclid. With him [1] 1 read 
five or six figures out of Euclid, but the rest of the book I finished 
all by myself and was able to so've all its contents. Later I. passed 
on to the reading of Magisthus. [2]

During an investigation at the Treasury Archives: of. the Muse
um at Topkapi, we found a geometrical figure drawn on hand-made 
glazed paper, together with a poem by Avicenna praising Euclid. 
He had written it as a supplement to his biography of Euclid.. 
Over the figure is written in Arabic the statement that the figure 
represents an instrument which announces the tnd of dawn and 
the oncoming of the day. Following the explanation of its use are 
a few lines, written in praise of Euclid by Ibni Ali-bin-Sina,. known 
in the East as Sheyl-ul-Reis (the head of the Sheiks) [3].. A free 
translation of the A rabic verses follows :

Euclid in sciences is so great that is name is synonymous with 
events happening in heaven, and on the horizons. He is like a sta
irway whose steps are his figures, on which ascend passengers to 
endless heights. A person who makes his acquaintance is sure to 
rise to a higt level. That level is ever so pleasant and the person 
who reaches it is ever so happy [4].

This poetic praise of Euclid, written by Avicenna, is an expres
sion of the value and the higt esteem that Avicenna placed on 
Euclid. Indeed Euclid’s work was considered the best book on geo
metry all through the Middle Ages by the Islamic and the Turkish 
worlds. Several famous scientists commented upon the book and 
added footnotes to it.

f t J A b a - .Abdallah Al-Nasky,  one A v i c e n n a ’s teachers.
[2| A v i c e n n a ’s biography.  «The B oo k of News of  Di fferent  Grades of Phys i 

cians,  as dictated by himself  to h i 5! student ,  Abu Ubeid Geortany»,  and t ranslated 
into T ur ki sh by M. S herafeddi n Yal tkava in 39i)7, un d er  the t i t le  «The Works  of  
I bni  Sina».

[6] In a n o t h e r  copy of  this poem,  no.  797 in t he  l ibrary of  t he  New Mosque,  
the f i rst  two coupl eis  end d i f f e r e n t l y . At t he  end of  t he  f i rst  c o u pl e t  is wri t ten 
«together  and in t he  hori zons»  instead of  «and all  1he horizons» s n d . ' t  11 e end 
of the second c o n pl et , th e  words «by merits» occur ,  instead of  «heights» Naurally,  
these al terat ion c hang e t he  r oe a ni r g o f  these two couplets  ent ire ly .  S i i u e  t he  
person wh o is responsible  f o r  t hese  a l t er at ion is u n kn ow n ,  a translat ion of  the 
al tered form of  the l ines is no t  given here.

[4] These verses were  f reely t ranslated into Tur ki sh by the Late Hasan 
Fehmi Turgal ,  general  dir ec t or  of t i e  l i b i a r i e s  of  Tur ke y,
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Fatih Sultan Mehmed, who conquered Istanbul on Mayıs 29, 
71453 (according- to the Arabic calendar, in the year857) had a gre
at interest in the positive sciences. His private library contained 
beautiful manuscript copies of the scientific works of the time. One 
of the best examples of these manuscripts is in the library of 
Feyzullah Effendi [1]. At that time scientific works in the Turkish, 
Arabic, and Persian languages were printed in foreign countries 
by a frenk[2]. who came to Turkey for commercial interests. Among 
the works published outside the country is a copy of Euclid printed 
in Rome [3].

During his lifetime Avicenna was often attacked by his con
temporaries. Thus in the rdition in the library of Veliyeddin Effen
di (r-gistered under the number of 3191, document 176) attached 
to Avicenna’s poetic praise of Euclid, the following lines occur : 
«Do you not see how handsome Euclid is, the owner of a sable co 
at?» In trying to find the meaning of these lines, I read the whole 
poem and found that in the last couplet the writer had attacked 
Avicenna. This last couplet is not quotèd here, because the writer 
in insulting Avicenna used words not fit to be transcribed here.

With the present article I hope that Avicenna’s appreciation of 
Euclid will be fully realized by the Western world and that Avi
cenna will be a source of reference for students of E u c l id ’s works.

[1] S *e no.  1359 in the museum of  the l ibrary ol  Ali Emi ri  Effendi  : «The 
wi se  searcher  and phi losopher  t he  upholder  of t he  nat i on and rel igion.  Muham
mad ben Muhammad Al-Tusi ,  of  t he  w ri t in g  of  Eucl id»,  and »the best of  engineers  
A b u  Ali -eUHasan ben FI-Ha?an ben EI-Haytham of  t he  t h e o i i e s  of  Euclid».  These 
t wo wo rk s  are beaut i f ul ly  wri t ten and are in an e legand volume.

[2] The word f r e n k  used to mean any one of  E u r o pe a n or i gi n,  r e g a rd 
less  of cou nt ry  o r  nat i onal i t y .

[31 Copies of  this edi t ion are in the l ibrary at  Maniea un de r Ihe  heading 
«The pr i nc i ples  of Euc l i d by Hoca Naeiri iddin Tuai» and in the sec t i on on 
Fevzi  Pasha in t he  general  l ibr  ry  a t  Chorum.  Attached to these copies  is a pr i n
t ed  order of  Murad 111, grandson of  S ül e ym an t he  M a gn i f i ce n t ,  issued in P96 

■•(1688) Acc ording to this  order b oo ks  b r o u g h t  into T u r ke y  f o r  sale  would r o t  
b e  c o n f i s c a t e d  by the government  aut ho ri t i es ,  unle ss  I hey we re  books  o f  a re- 
■iigious nature.
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Fig: 2 — Ibni Sınanın aşk hastalığına duçar olan genç hastasını muayenesi 

Bu resim beşinci hikâyeye aittir. Mevzuu itibarüe bu resim pek kıymetlidir. 

İbnî Sinanın tefekkürünü ve hastanın sabit nazarlarını ressam büyük bir 

maharetle göstermiştir. T. T. E.

L’examen du jeune malade d’amour par Avicenne. Cette gravüre appartient â la 

cinquieme histoire. Elle est tres precieuse du point de vue sujet. Le peintre a mon- 

tre avec beauceup de precision le regard fixe du malade et les pensees d'Avicenne.


