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Mu_kaddim e 

(tbni Sina) tından Iki ( ürcuze [1] ) yazmıştır.Bunun 750-80(} 
beyitlilc- olan büyüg-ünü şerh edenler içinde meşhur feylesof ve 
tahib (tbııi Riişt · ölüınü 595 - 1198) dabi vardır. 

Bu biiyiik (iircuze) nin metni (1245 - 1829) da (Kalküta) da 

basılmıştu. Bu iircuzenin (,~IJ_ I .j_ .s"'_,..) tarafından (870 · 1465) 
de yazılmış olan_ şerhi (1313 · 1~17) de · ıstanbulda Devlet 
ınatbaasında basılmag-a haşlatılınış id ise de se k izinci formada 
kalmıştı. Bizim elimizde bulunan bu · kiiçük ürcuze Mısır 

darüşşifası tabiblerinden (ı_r Jl~ .j_ ~..ı...) f2] namında bir zat 

. tarafından (~Jıe:-:-:ıı ~ _,k~0k ~I;JI _, ~)IIJ_,~·ı) isınile şerbed il-
miştir. BuılUn ııe metnini n ve ne bu şerhinin basılmış olduğunu bil
miyoruz. Bu şerbi Istanhul ltiitiipbaııelerioden Ragıb Paşa klitiipba· 
nesile Veliyyiiddin Efendi kütüphanesinde buldum. Bağdadlı Vehbi 
Efendi kiit.iipbanesinde de bu (ürcuze) nin yaln ız uıetııini gördiiro . 
Bu nilsbalarda.n Rağıb Paşa ld.itiipb;ınesiııdeki 148_2 sayılı nüsba. 
ile 2542 sayılı Veliyyüddin Efendi niisbası arasındaki fark az ve 
bunlarl a Bag-dadlı Vehhi Efendi küUiphaııesindeıd 1407 sayılı mec
muadaki metnin farltı çok tur. Ragıb Paşa nüshasıoı (r) ve Veli
yyüddin Efendi niisbasını (v) Bağdadli Vehbi Efendinin uüsbasını 

[ll Vezni altı kerre (müstefilüp) olan (recez) bahrinden yazılmış manzume 
demektir. · 

[2) Bu zat bu şerhini (998 h) de yazmışhr. Kendisinin ..)'='1 J ;)11~)1>) 
( ,.:.c. 1_plL1 .)_;l l c. 4, s. 333 de görülen tercemei hali şudur: .j_ ~~) 

. (J_,..., _,.i! 1 .:? Jl~ Mısırlıdır. !(endisi Mısırın _ hekim başısı idi. Tabi b olduğu 
gibi aynı z~manda ll)Üverrih ve edi b idi. (-:-' l:J)II ~ ~J) adlı bir _eseri olduğu 
gibi bir de tarihi vardır. Mü fredatı tıbdan (l:J.. )l l..r _r'.!) nammda bir eserde 

yazmıştır. Vefatı tarihini çok araştırdım isede bulamadım. Yalnız (1044- 1634) 

·de hayatta bulunduğunu tesbit. edebildim. 
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(b) harflerile göstererek bu farkları metnin sabiteleri altlarında 

gösterdim. Ve her beyti sa.yı sırasiie Ttirkçeıniıe çevirdim ve tek 

tük icabeden izahları verdim. Ben tabib değilim, tıbd.~n baberim 
yok tur. Fakat ; bütün dil n yanın en hüyük feylesof ve tabihlerinden 
biri olan (tlınisina) ımıın heıııeıı bütün yazmış olduğu biiyiik ve 
küçük yüz elliden fazla eserlerinin dili olan ATabcayı' biliyorum. 

Dokuz yüz yıldan beri biz tiirkler kendisinin sesini grarnofon 
plilğıodan dinler gibi yadlardan iştt.ik. KeO(U; eserlerini öz dilile 
yazmamış olduğu gibi onları biıe bugüne kadar bizim dilimizle 
bildiren de çıkmamış denilebilir. Yalnız (765_:_1179) da Tokatlı 
Mustafa isminde alim bir TUrk beitimi kanunu TUrkçeye çevir
miştir. U ni versiteki Tıb Fakültesi talebesile felsefe talebesinin 
dokuz yüz yıl Ön~e doğmüş olan bu yıldızın; bu yıldız oğlunun -
(lbni Sina) nıo anasımn adı (Sitare - yıldız) idi - Işığından, hatta 
biraz doouklaşmış olan aydınliğından ; bugün bizim kendi gözü· 
müzle ; kendi dilimizle bir istifadeleri olmanıası benim kendi 
kendime acındığım meselelerden idi. 

Değerli ve çalışkan doktorlarııuııdan A. Sübeyl Ünver bana ; 
bu büytlk insanın ölürno'niin dokuz y.üzüııcü yılı münasebetile 
hizmet teklif etti. Ben de bu lıiın:ıeti hemen memnuniyetle ve 
minaetle · üzerime aldım. Şimdiye kadar basılamamı.ş olan eserle
rinden ilk önce bu {ürcuze) yi yukarda adlarını yazdığım kütüpha
nelerdeki nüshalardan kendi elimle yazıb dilimize çevfrdiın. Bun-

dan sonra tanrı yardım ederse (~1~.>~1) veya başka bir eserini 
dilimize çevirmek istiyorum. 

İstanbul - Koska. Koca Ragıb sokağı 
14.15 1 1936 

ı - Ürenzellin tercemesi : 

1 - Gönül gözü açıkfığıle içten gelen, gönüllerienizin derin· 
liklerinden kopan bamd, yücelikle övülınek ; yaradılınışlara bunca 

· nimetler ilısan etmiş olrnasın~an dolayı tanrıya ; yalnız ona malı

sustur. 
2 - Her ilm.idini rabbına bağlamış ve her yardımı ondan bek

lemiş ve beklemekte bulunmuş olan tlbni Sina, 370- 428 h. 
-980 1036) der ki : 

3 - Ey bana tenlerin sağlığından soran kimse! Tıbbın 

sahibini sağlam bir surette benden i şit !. . 
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4 - Mevcutların lsteksları; unsurları dürttiir, (Eski bir naza· 
riyeye göre yer yüzü alemin ortasında hareketsiz durmakta ve bunu içten 
dışa _doğru sıra ile diğer yıldızlar kuşatmakta idi ki bu yıldızların yer yü.zünü 
ilk kuşadam ay olduğundan ye,r, yüzüne (Ayın altı) denirdL Ay ile yer 
yüzü arasında da en üstte ateş tabakası ol·nak üzere d~ha üç tabaka var 
idi ki bunlarda sıra ile hava, su, toprak tabakaları idi. Bu ·dört maddeye 

(~1 ). erkan, anasır, ümmehat, heyula gibi adlar verirlerdi(l) . Bütün mü-

rekkeblerin ilk maddeleri olarak bunları kabul ederlerdi). Tanrı bunlara ken

disinin ibda etıııiş oidug-u lıiiyük bir sırrı tevdi . ctıııişlir. 

5 - Bu dört llf'sııe unsurlardır ki hunlardaıı çıkaıı dallar ve 
bııdııklar yerli y e rlerine çıkarıl:ııı~ ve güzel gilzel yapılmıştır ki 

buıılar taıırıııııı (ldH) ve (nuıı) undan yaradllıııışlardır . (Kur'anda 
birkaç ayette tanrı teala bu varlığı (K ün - olı demekle var etmiş olduğunu bil
dirmektedir ki (İbni Sina) bu (kaf) ve (nun) ile bu ayetlere işaret etmiştir). 

6 - Beıı; bu un~urlara kudret ve kuvvetile kabir ve galib 
bir tahiat ib~an eden tanrıyı her dürlii ayıb ve noksandan tenzib 

edt>rim. 

7 - Bu ıın~ıırları ; varları ve varlıg-ı idare eden tanrı teala. 

hikınetilP. 

8 - Har ,.e ratıb; yahis ve baridtı nı esken kıldı ki bunlar 
biiliin ııı·sneleri IPrkih eden ilk l ı asit. rııaddelerdir . · Ve bıınlar 

dört ten fazl:i dpf:i ldirlı!r. (Her mürekkeb olan nnsne kendisini taltif eden 
hararete ve intikaşını tesbil eden rutubete. ve tel<sif eden bürüdete ve şekil ve 
suretini mühafaza ettirecek yübusete mubtac olmakla bunlar bütün mevcu
datın asli ve evveli maddeleri olmuşlar ve bütün mevcudat bunlardan terkib 
ve teşkil edi~miş!erdir). 

9 - Bıı uıı<-ur.lar vı:: talıiatlarııı lı:ı7.ıları lıazılarile tPrkib f'dile · 

rek yerelf'ki vp, gökteki ırıevcııtlar meydana geluıişh·rdir. (Mesela 
eskilere göre ateş har ile yabisten, hava har ile ratit·den, su barid ile ratıbden 

ve toprak barid ile yabisten terkibedilmiş tabiatlerdir. Ve var olan nesnelerin 
çoğunun tabiatled har, ratibden ziyade har, yabis ve t.arid yabisten ziyade 
barid ratib olur ki bu da haraı;etin yübuset ve bürdeıin rutubet ile münasebet 
ve bilakis yübusetin bürudet ve bararetin rutubet ile · münaferetlerinde 
dolayıdır . 

. . 

10 - O uıevcutlar meydana gelwişlerdir ki onların bir kısmı 

yU ksek ! lemde, lı ir kısmı da alçak ve aşağı alemdedirler. 

11 ,..- Bu dört tabiatın aslı olaıı unsurlarda : su, ateş , toprak, 
ve havadır ki (eşyanın bütün tahavvülatı esnasında değişmeyen cevherin ne 
olduğunu arayan Yunanlıların ilk felsefeleri tabiat felsefesidir ki onlann bulduk..: 

tl) Bu heyula ve üstukus kelin;eleri yunancadır. · 
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ları birinci madde ve cevherler birer kimya mefhumlarıdır. (Tal!!S) e göre 
-biiinci madde sudur. (Anaksimandros) a göre (Apeyron - naınahduCI) dur ki 
ondan başdan hararet, sonra bürudet, sonra da bunlardan su, ve :buiıdanda 
kuruma yolile toprak sorada hava var .olmuştur. Arabca kitabiarda dör_
düncü beytin tercemesinde söylediğimiz gibi bu unsurların yer yüzünü kuşat
tıkları ve ilk tabakanın toprak olup ildnci tabal<anın su ve üçüneünün hava ve 
dördüneünün ateş olarak tasavvur edildiği ve kainatın bu unsurların imtizacile 
husule gelmiş olduğu görülür.) 

12 - Bu unsu_rların hirhirlerile tcrltitı olunmal arınrtan ve hnıı· 
larm biribirlerile tefaiillerioden \Te hir muvazerıe teşkil eylernele
rinden h_er bir. insanda ve ayni zamanda her bir cinde tiirli.i tiirlü 
nıi?.aclar meydana gelir. 

13 - Biitün cese.tlı-r bu unsurlardan tesekkiil et.Ükleri gibi 
cesetlerin sağlıkları ve · hastalıkları da bunlardan h usule gelir-

14 - [nsan olsun ; bayvan, ııo:>bat ve ceınad olsun bütün ya
radılıoışlarııı cisimleri bunlardan miirekl{eb ve wiiteşek kildir. 

15 - Maden ve yer yiiziinde biten ot ve a{taçlar ~e hayvan
lardan gördiiğüıııiiz ve görmediklerimiz bPp bunlardan var edil
mişlerdi r . 

16 - Bu dört nesne hayatm esaslarırlır. Ayııi ıaıııarıda her 
bir hastalık 'da bunlardan çıkar. 

17 - Hastalıkların devaları onların 1.ıdlarıdır . Hastalıldar 

zıdlarile t.edavi edilirler. Yegane ralıbiıuiı bunn böyle v~ı etuıiş 
ve hikmetini hu yolda göstermiştir. 

(Eski tababette sıhhatın hıfzı müşabili ve müınasiller ile olduğu gibi hıı.s
talıkların tedavis_i dahi zıd larile olur idi Id miişabih ve mürnasilden mal<sadları 

· bedende tahallül eden cüzülerin yerini doldurmağa salih olan· ve bedende te
messül edebilen gıdalar demektir. ishali kabız ilaçlar ile izale etmek dahi has

. talığı zıddile tedaviye misal olur.) 

18 - Har barid ·ile doğrulur. Baridi de bar doltrultur. 
(\!esela : eskilerce güneş sıcaklığı geçmesi ,·eya hıimma (har) olan hastalık

lardan olduğundan bunla,r barid nesneler ile tedavi edildiği gibi barid sayılan 
hastalıl<lar da har olan nesneler ile tedavi olunur idi). 

19 - tiletierin r:ı.tibini yahis ile tedavi eyle, yabisi de ıslah 
eden ratıbdır. 

20 - Biiliin hııstalıkların aslı yenilen ve içilen nesnelerdir Id 
bunlardan neş'et eden hastalıkların te~bisinde ve bastalıkların 

nevileri'ni tayinde i lk elde edilecek delil bu yenilen ve i çile~ nes
nelerin kendileridir. 

21 - - Hastalığın teşhis ve tedavisinde ikinci delil lıastaııın

yaşldır . Üçiiııcüsii dahi ·b-.ıstanın yaşamakta oldtığıı ildiııı ve ş~birdir. 
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(Eskiden yer yüzü mecusilerin taksimlerile yedi iklime ayrılır idi ki Sudan, 
Yı:men, ve Çinin bazı yerleri birinci iklimde. Arab adasının bazı yerleri 
Mekke ve Medine, Çin ve Hindistan ikinci iklimde. Kufe, Bağdad, Mısır ve 
ıskenderiye üçüncg il,limde, Endülüs, Kıbrıs, Antakya dördüdcü iklimde, 

. Anadolu, Buhara, Semerkand beşinci iklimde, Istanbul, Riısva, lslav memleket
lerinin bir kısmı altıncı ve ~imal memleketleri yedinci iklimde bulunur idi.) 

· 22 - Tabahet aaıı'atinde dördüucii d~lil ve eo adil · l<lıı,vuz. 

da yaz ve kış gibi fasıllar ve mevsiınlerdir. 
(Güneş bir yılda on iki' burc dolaşır Id bu on iki bu re üçer üçer dört 

kısım olarak kabul edilmiş olup bunlardan güneş hp.nıel, sevr, cevzaya geldiği 
vakit İII<bahar ve seretan, esed, sünbüle'ye geldiği zaman yaz ~e mizan, akreb, 
kavse geldiği vakit Sonbahar ve cedi, delv. hut e geldiği zaman kış olur.) 

23 - lhtiya.rw uıizacı çocuğun mizacı gibi deg-ildir. Sabinin 
mizacı da orta yaşlı kimsenin ıniıacı gibi cle~ildir. 

24 - Ve (Rı:ın ·Anadolu) ya (Yeıueıı) lı~ıızemedig-i gibi (Bag-dad) 
ın uıizacı da (Adeıı) t-araflarının uıiıamoa uymaz. 

25 .;- Mevsiınierden tıkbahar dabi yaz gibi ve de kış Soobahar 
gibi deg-ildir. 

26 - Yilın fasılları dörttiir Id buular lıirihiri ardıııca devam 
edip giderl~r. 

27 - Bu dört fasıldan biri tıkbabardır ki hıı da güneşin baruel 
bircüııe girıııe:>ile haşlıır. Rıı Ilkbahar nıizaııı am'eldir (?),. · 

28 - Bu Ilkbaharın tabiatı bar ve ratib olup zamanın en 
mutedil ve giiıt'l olaıııdır. Bu fasılda iıısaıılarm ' kaııları harekete 
gelir. 

(Esl<ilerce yediğimiz ve içtiğimiz nesneler (kan, safra. sevda, ve balgam) a 
istihale eder idi Id İlkbahar kanı ve yaz safrayı ve Sonbahar· sevdayı ve . kış 
balgamı harekete getirir idi.) 

29 - Bu ıuevsiınde ıııukaveııiet edilecek derecede kaıı aldır 
mak ,·eya bacanıat . olmak lazımdır. Ve isteııilirse isbal ıla.çları 

alınır.' 
30 - Ve daiıııa. her sabah hir ıuikdar ılık su içıııı>ği adet Pyle. 

Sl - Bu tikhalıarda sık sık baıııaıııa git ve haşıııın saçlannı 

.tawamile tırıış exle. Bu haıuauı ve tıra~rlan tıiiyiik fayda göriirsiin. 
32 - Cinsi ıııiinaseheti de sıklaştır. ı<:t ye ve şarab iç. 

33 - · Bu fasılda kan yapacak latif gıdalar ile sabah kahval· 
tıaı yap. Buj!iinlerde açlığa kar~ı koymak ıııuzirdir. 

34 - Bu ıııevsiııııle çok tatlı yeoıektı:>n kendini pek ziyade 
koru, çiiııkii tat!ıuııı hanın iiıerinrte fı>ııa. ııeticelı>r ver~n tesirleri 
vardır. 
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35 - Serniz et yemekten çekin. Çünkü safra yapar. . 
36 - Bu mevsimde çok c;ok giii ve çiçek kokla. Ve biitün 

güzel k oku ları ko k lama k tan istifade ey lPr. 

37 - lıkbahar mevsiminde (Sevr) (baıııel) d~n rlaba kuv~etlidir. 
Güneş bu bUrcde iken kaıılar daha ziyai'le barakete ~elir. ,(Oevıa) 

hürciinilıı son u da ilkh_abarın ııi .ba.yetini bildirir. 
38 - Bu ıııevsiuıden sonra ik inci ıııevsi ı ıı olan ya-ı gelh, Id 

bunun tabiatı bar ve yahistir. 

39 - Yazın gtinı>ş (seretaıı) ve (esed) hiirciine girer. 

40 -- Bu ıuevs~mde (safra) barakete gelir. Ç!inkü hu ıııevsiıu
de yenilen nt:sneler safrayıı istibale edP.r. Ve bundan dolayı iştiba. 
azalır. 

41 - SP rııiz otu tohurııun ıın rıı e ııkuuıııı veyiı.hut uıııumiyetle 

bu cios toburııların menkularını iı;ersen safra iıale f'dilir. 

42 - Yilziinii giil suyu ile yıka ve yiyeceklerini de biirudete 
mail olan nesnelerden intibab ehler. 

43 - Ve ekşi ve kahı-ı Vf'rPU ve keııdi!':inde he.m ekşilik ve 
hem boruculuk hıılunaıı (korıık gibi) nesııeleri ye. 

44 - Nar tenesi vn koruk ·s uyu \;"e terııirbindi gibi n esııeler i 

ye ve iç. 

45 - Sirke, li.ıııon~ elrrıa ve kuru meyvelerin sularına sirke 
ve Safraıı ve kinıyon ve saire gihi baharat karıştırılarak yapılan 

· (zirbaç) da o ye iç ki (ıirhaç) pek faydalı bir meşrubdur. 

46 - Eııfiye olarak ta sah:ı.h ve akşaııı ırıeırel\şe yağını bur
nuna dam la·t. 

47 - Yemek yedikten s.oıı ra hi~ yuduııı soğuk su iç. Yemek
ten ı:onra h ir yıırlııııı ı:o!'!ıık su içmek te fayda V!ı.nlır. 

48 - Bu ıııevsiuıde sandel (güzel kokulu bir ağaçbr) kazıntısı ve 
ayni zamanda ovulmu~ l;a_fur kokla. 

49 - Ve yazın çok ha.ıııaıııa gitme. Yalnız vücudunu soğuk 

su ile tebritl et. 
. 50 - Ve oturduğuıı yenı !lıtim si rkesile. k arışık deııiz suy serp. 
(Eskilere göre bununla havanın ufuneti izale edilir. Ve ayni zamanda serin

lik hasıl olur idiı. 
51 - Tahammiiliinü f~vk inde. uykusu_z i< almak tan çek in. Sakın ; 

uykusuz kalmak hususuıdaki kuvvetini tecribeye l{alkışnıa. 
52 - Çok' çalışarak yorgunluğa uğrama. Ve her banıri bir 

işten dolayı daralıııa ve öfl\eiPnmH· 

53 - Yazın yapmanı !lana tavsiye ettiğirıı işleri yap ve on· 
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ları tatbika c:ahş tre g-iiııeş (siinl•iile) bii rcline gir ip hu · hıırcilen 

ç.ıkıucaya kadar hııııları takip eyle. 
54 GiinPş (miıan) biircüne girince son bahar kendisiili gös--

terir. 
5!) - Son bahar son r!Prece ~ri!buset ve biirudPtiııden dolayı:. 

insanda sevdayı bareket.e :rösterir. 
'56 - Bu mevsimde ihtiyacı olan kimse. kuvvetli oıiishil içer-
57 -- Her yılda ancak hir defa nıiishil içroeli, birden ıiya.-

deye gitmeuıelidir. . 
58 - Tııılu ,.e kuru nesııe~eri (eskimiş peynir ve kurut gibi) veya. 

yatık şeylflri. 

59 _- Tamamile bırak .. ağzına koyma.. Bunlar insana her 
cinı> illetierin arıı olmasına seheh olur. 

60 - PAynir oh:mn · halık olsun tuırla yatmı~ olıın her nesne
kötiidiir. 

6 1 - Bıı mevsimde cinsi ıııiinasebet.i azalt ve ham:urıa rla aı. 

gir. Çiinld! hunlar insanın ağrılarını tah rik ederler . · 
62 - 8ğer haıııarna ırirecek olursan terledikten sonra yıığlan .. 

Ve cismini ilaçl:ııııııı:S sıı iiP yavaş yav:ış yıka. Fazla harekPtten 
şiclcletle baıer eyle. 

63 - Rıı ıııP.vsiıııde serniz et. ve balık yernekıeıı sana hiç hir· 
ziyan gelmez. 

64 - Balıkların 7.ı<c_ık ve liiıııcet l i olanlarını iiPğil ka~ııklıı ve· 
sert olanlarını yeL:. 

65 - Biitiiıı yeıııP.klerdP.n sonra ve _balık iiZPrirıe haııııı haş

laınışl ik eri sak ın 'şa.rah il{ırıe. Her ııe kad!ır içtiğin şarabı arzu:. 
ve i ~tiha ila içmiş olsanda hıtnıııı ziyanı vardır. 

66 - Bu mevsimde cin:;i iııiinasAheti_ıı taoıaırıile hırakılınast 

daha doğrudur. Çiinkii hu ıııevsiınrle viicntta kan azalır. Bııııdan. 

dolayı. 

6J - K:ayıııak ve hablıeleriıı ve ıııt~yveleriıı piireleriıii ve lıu-· 

lamaçiarını ve koyunun sa~rı taraflarını ve kııyrııldarını ye!... 
Bunla-rı yemektc hir beis yoktur. 

68 - Karpuz ve iiıiim yıı. Çok olm:uııak şarıile taze hıırıııa. 

da yiyıılıilirsiıı. _ . 
69 - Kavuıı yeuıe!. Yersen de ;ız ye .. Oisiııı il i du lde dt'ğilt;e, . 

cisiıude illet var5a bııııu yeırıek doğrı ı rle~ilclir. 

70 - Taıe hıırırııı. yedikit'II soııra limoıı kııll:ııı. Liııınıı taze 
hurıııaııııı zar<~rıııı giılerir. Ve oıııııı .ıttı•şiııi sö· ı cliiriir. 

71 - Oiirıeş (akreb) bii"rc iiııde ikeıı lııı dec!iğiııı ~ıırette lı:ıre.-



·-·· 

- 134-

ket et. (Kavs) blirciinde iken de böyle yap. Güneş· (ka vs) biirciin
den çıkınca hu son bahar mevsimi bitıııi~ olur. 

72 - Güneş (cediy) blirciine girince kış denilen ınetsiıu; o ba
rid ve ratib tabiatlı olan zaman çatar. 

73 - Bu mevsimde balgarn harekete gelir. Bunda ' cinsi mü
nasebetio o kadar zararı yoktur. 

74 :.._ Bunda keçi eti ve sığır eti yemekten korun ve bu 
inevsiwde olan trupu ve havucn yeme. 

75 - Ek~i siidü ve sirkeyi bırak ve ekşi şeyleri ve liroonu 
da bırak.-

76 - Rat'ih ve barid olan her nesneden ictinab . et; bu türlü 
nesnelerin ıu:ızarratlarına elleınıniyet verroeınezlik etıue. 

77 - Bu. mevsimde pirinç ve sekhaç (parça parça kuş başı gibi 
kesilmiş et suda kaynatılır. Sonra haşlanmış ·sudan ve soğuk sudan geçirilerek 
sirke içende kaynatılmıŞ olan soğan ile bu kuş başı kesilmiş ve kaynatılmış olan 
et karıştırılır ve sonra şeker veya bal ile tatlılandınhr ve safran ile de renk verilir ' 
bir yemektir.) _Ve trrbahic (uzu~ ve ince kesilmiş kırmızı etler susam yağın
-da kızartılarak yapılan yemek) yenilmelidir. 

78 Tatlı v_e kebab yenilmeli ve sıı kııtılıııış şar~~:o içilroeli -
dir. 

79 Totrnac (Divanı Jügatüt türk - cilt ı, sayfa 377 - 378 de gö-
:rüldüğü veçhile türklerin meşhur bir yemeideridir ki bizim suda pişirdiğimiz 
iatar böreği olmalıdır). Ve babarlı et ye. ;Ne tutmacda ve ne bu 
baharatlı etierde senin için bir zarar y_oktıır. 

- 80 - Çok otur. ve az barı::ket eyle, ve ılık su (veya ılık ye-
-mek) kullan [*]. . 

St - Kaba döşekte ııyıı ve (izerine örtü ve yorganı uzunca 
-ört ki . soğuk ve lıii:va alınıyasın. 

82 - Kadınlar ile arzu ve iştihayı harekete getirecek· işler 
ile yatakta yat. 

83 - Gebe ve eııızikli kadınlar ve koca karılar ile cinsi wü
nasebette bulunma. 

fl] (İbnisina) yine lı bd an olan büyük (ürcuze) sinde mu'tedil harekeUeri. 
iavsiye etmekte ve y~lnız bu hususta ifrata gidilmemesini söylemektedir. Aşa
_ğıdaki beyitler bu dediklerimizi bildirmektedir. 

J..c.!l ~~ .:,l~~)l\..1 

~· ·1 ~)ll J-1.1 l; \; 
~:..; ...,......._ ,1,_.; 1.>1_, .. _, 
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84 - U mumiyetle ellisini aşoıiş kadınlara teltarrüb sı b bi de
g-ildir. 

85 - Lakin oıı sekiz yaşındak i kızlar ile cinsi münasebet pek 
sıhbidir. 

86 - Bunların yanaldarı insanı eJ.maya muhtac bırakmaz 

ağızlarının yari ve dişleride papatya çiçek lerinin etrafındaki ufa
cık beyaz v:e ıııuntazaw kıswındaıı daha gflzeldir. 

87 - Güneş (cediy) den sonra (delv), (but) bürolerini geçince 
kış mevsimi de bitmiş olur. 

; 88 - Kış mevsimi nibayete erdikten sonra yine bıldırki gibi 
za,ıuanın itidal kesbetmesiııe nıuntazır olabilirsin. 

89 -· Sana ·bazı tavsiyelerim var. Onlar ufak sözler ile ifade 
edilmiş büyük hikmet . ve mtibim nasibetlerdir. 

90 - Sakııı olmaya Id cinsi ıniinasebette ileri gitnıeyesin . Bu 
hususta ileri gitmernek sıhhat hinasinın temelidir. 

o • 

91 - Yeıuek ile tamamile karnını doyurmadnn önce yemekten 
·elini çek. 8y kardı:>ş! sözllme kulak tut ve bunları giizelce işit !. .. 

92 - fştiha ile yenilen az yemek iştibasız yenilen çok ye
mekten seni uıiistağoi kılar. 

03 - Enı~ııı llç lnsma tal;sinı et. 

94 - B n Uç k ısırndan h iri yiyecek . ve lı iri içecek için olsun. 
Uçünci! kısmı da ha va . payı olsun. 

9n - Bu üç losının üçii için de pay bırak. Eğer bu suretle ha
raket ederek k·aroı ıı ı taıııaıııile yiyecek ve içecek i le doldurmazsan 
hastah Id ardan sal i ın k alı rsın. 

· 96 - Kan aldırdığııı gün cinsi uıüoasehette . bulunıua. Sonra 
pişırıan olursun. Kan aldınldığı gün cinsi ıııiinasehette bulunmanın 
vahim neticesinden kurtulanlar pek az kiı.oselerdir. 

97 - Ekşi nes,neler ve koruk suyu gibi bern ekşi ve hem 
burucu ve kabız olan şeyler ......... . 

98 -· Safrayı ve ayni zamanda sevdayı giderirler. 

99 ·- Başı ağrıyan ve paş damarları a.taıı kimsenin ...... 

100 - Alnına ((k of --dam koruğıı) ve sandal kazıntlsı 
sürersen elewi zaiı olur. 

lOl -: Eğer bu hast.ayı iyiae tedavi etnıek istersen ona erik 
ve kiraz suyu içir. 

102 - Bir kiuıseye buukoe tesir <. 1 miyecek ve kendisinin 
hayatı. tablükeye girecek olursa. 
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103 - Ayva milshili ile tedavi eyle. Bunda.ki meııfaat az 
değildir. 

104 - Ve ayni zamaoda ona pek koyu ve pek sulu olma
yarak badem yagile eısiz mlubiye çorbası ver. 

105 - Bir kirusenin ishali pek ziyade olur da onun' hela.k 
olıoasından korkulacak olursa. 

106 - Oı.ıa somrook tiridi ver. Ve yağ ve yağlılardan ve 
çorba nevinden sulu şeylerden onu koru: 

107 - Ona bıttmi ve giilün içindeki zerrelerini ve gül yağı 
ve gül şarabını ver. 

108 - Uel, sandal·, ayva ver. Bıınlar ile o derhal şifayab edilir. 
109 - Bunları gecelcttirip bir şişeye koy ve iııtira~attan sonra 

bunu hastaya içir. 
L 10 - Kehedinde su i mizacı olan hastaya geceleri (giil kursu) 

yuttur. 
1 l1 - Tahal hastası olanın şifası incir ve sirkedfr. 
112 - Sı tınalı yı ve soğuktan titreyerı i. ........ 

113 - Kıst - kurtlu ot - andız - ile Tehhir eyle ve onun üze
rini güzelce ört. Ve .ona yağlı şeyler verme. Hastalığı zail .olur: 

114 - hliisbil vermek suretile ve ayrıi zamanda menkular ve 
kay ve rahat v.e uyku ile onu tedavi eylP.. 

115 - Her ne istersen sor ... korkıııa ... Her hastalığın devasını 
bileiı ve her söylediğini iıaba kac'lir olan kinıseııin karşısıodasın. 

116 - O sana tıbbın gizli sırlarını haber verir. Bu sırlar 

onun içinde ıııahfnz ve masundur. 
117 - .Bana bunları çok bilici olan tanrı öğretti. Ve bana 

c.Hakimin söylediklerini belle» dedi. . 
118 - Bukrat: ve Batlamyos, Sokrat ve Oaliııos daıı sonra bu 

meydanın sahibi heııiııı. 

119 - Bizim yol gösterııı.ek isteı1iğiıııiz ·zate Tanrının keııı1isi 

. yol gö:ıtersiu ve onuıı korkduklarındaıı emin eylesin. 

120 - Bundan sonia Peygarnberiıııize bitmez t.ıikenmez salat 
ve selam olsun. 

121 - O Ptıyganıberiıniz ki onun adı (Mııh:ımmeri) dir. Onun 
U ve· ailesine de salat ve selaıu olsuııki onlar, oııdan . sonra onun 
siinııetini yPrine getirıııişti~ler. 

·ı 

1 

.J 
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(.;~;ı ) nin arapça metni 
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[n] .ı:,_ L:Jı.. '-;") ~~C 
~...ı .lJ...ı .,.uı. 
! - ..ıl J . .., 

..... u1(1_,; ~J' v-'-t~ı_, 

..... 1::1-' t..._;... .ı., ...,~ı 

jı-~.uı_, . .-ü~ l ..:..Jl:!l_, 
. . . -

L."'ı.; J~., ~ı~ j 

..... 4-<:JI ..... ı:.. ~ı:,r_, )\(' 
j..w-c'v .,ı~ ')'.: 

~)- ~ (6.] ~ıj ~1)1_, 
[ll Bu bey it (V) ri üshasında yoktur. 

l.....il ı... ~ (u...J...ı ı ..., 
. 4:- ~ı ~) ıf.;) J>": - 2' 

.,4':/ı~ :t- yq - 3 
~;1 .) )~ jı..:..Lö:-l..)ı ~ 4 

..:ı1.:.:ıı;_._~ r~ - 5 
~~ ~)_,1.:,..- J6..;- 6-

~..dı;_._C ~; .;Cı 7 

1_,_;~_, w.~~)-' i)b. s 
...;.~ J ~""" ~) 9 
.cJJ I ıwı • ~ !.- 10 
\.,7.... ' '-' 4...> 

l_r>_, '-;"ı .J-J )\,;) ·L. - 11 
At ..:..li~ ~v. ı _ 12 

.,~)I IJL (3] 0_,..<:._ l;..-- 13 
Jl.-1,; :._.... _,1 ..)_,..<:_ ..:,...\...,. .::- - 14 

ı 4] tS~:.! lj ..:..~:-= .::-J j..ı...., .::- - 15 

-~ j~':/l...f ~ - 16 
.ı_,., ...:.... • ..ı..;.. .ı~ı_, . ı 7 

r.•:.......ı_ ))~~)\ll! - ıs 

.JWI~J ~T.l:l~ _,b_, - : 19 
._ı:.f" .lı!_, '-:");ıı -~.L...ı_, - 20 

:.L' u_,-.....~\! ·...J I, -- 21 
V' u.. \.o' J 

c:--"''-' .._':1) ._.Wı(_ı)l_, - 22 

"<w..Jl( ~lvJ t7.11 \... - .23 
.:_.~ı...;;ı 4,-:..:..i)' 0)ı_, _:_ 2~ 

....;........J\5 .;;_,ı l ,.-))'_,- 25 
- --=· 

(2j Bu beyit (V) nüshasında yoktur, ve (B) nüshasında dahi ikinci mısra' 

(,~1 ..$!~ ..).>~ ~\() şeklinded!r
[3] (B) nü~hasında ( j ) dür. 

[41 (V) ve {R) nüshalannda (ı.S_;~IJJ ı suretindedir. 

[5J (B) nü;hasındıı bu mısra' (.ı _,_ l:JL. r:(;.. ..-c) şeklindedir. 
[6) {R) ve (V) nüshalarır.da (.;.i }IJ) dir. 
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;I_,..Jij&- 4..;! ;jl ~ 

,Jl--ıc./. J ~ı .:.._i; ı.;ı 
.;Li)fiJ · r..Jı~ "-:! . 

1_.:..11:"':"'_,:. l.>k- ~- ı .;ı (J~ı_, 
~ .. , "' 

__r ~ ._)-" k b ı J-:-ı. ~..:. 

c-~ ~-! <flJI(?- '--'~1.: 
·~· "-:'f!) ı-ll' ._L...:--1_, 
.J<;_ .:ıt.j l ı .u. J c.)- \.! 

tS_,~ : !2~ j\kL ı-ll lJ 

....:; r~ ;;_,ı i.J-': 

r--=-..:.' ~ ~ & J>) 
. t;;.. . lj_,~ ı ___.>T.: 

._c}-i ~.di ;111 ı.r. I:JI 

(7] ~J_ .:ı.J-( tS;U l .-~-)11_, 
~ \,.,;_ )f~ • _,y:ı ı .._;,_._:.; .:. 

~~ ;.:~~1 .: (__..i:!! [8] _,ı 
~J~ ' )l:t. .!lı~ ... ~ı _, 
"~'.! J c,}> ;li , ..;- J>) 

(JGı ~ui tS.W. -'~ ı_, 
c_)LJI j~ Ö _zjl_, 

;~ı s..,Wl ~ı y.~ 

w; J ;; :lı. ı ~.ı, .... 
J . V 

i(,_;.. .:,.<;_ i;_,;~ l.ı_ı . 
( l-,:__. )f~ r+bJ_ ... ~ 

}-1 .... ~ ,j-) IJ ~V.I.: 
~)(J • .r--: . (ı o] ":._.:li>~.: 
_ ~,_, ;_,.)fiJ cb.Y)f'.: 

~l:U' c.J~ ~ı.;; '->:_,_ 

rWIJ (:JI J_,.;ull( - 26 

.... ~lj i~~Y'J L-_)1 l;· -- 27 
.)t.j1J..Ifl ~JJ )~ - -28 

tS_,Ally!l.>k- ~l!\11_, ~ \! - 2~ 
; w ı .... ~1 .ıı. ı c.:r- "-:'~1_, _ 30-

c=-1_, ~ 1ıl- t(j)f.: - 31 

._,_ilıc.~ 'i ..:ıJ~_n_, - 32 

".r( "-;! .lhl l ,_ekLI-' - 33 
ı _,tlı ,Jsı J~c- .;1 .!l~l - - 84 

~ i ~'ı-U' ~ı_, - 35 
~1_,.....; --';-11 ...-:JJ:S" I . - 36 
ı - -" ı 
.ı_:-! J v t_S_,i! ;_,.:!IJ - 37 

...;:-a~ ı .... ı...; ~\ •..l.l.J -- 38 
~JI j ik _,.J I "-;! ..,li::- 39 

~~)~ 1_;~ 1 ~- 40 

~1:-) l _; ..i_ ~ _ _,.:. ~- 41 
~;_,JI.t. ~u. ı .!4;--_,_, - 42 

._;... ı _,J. ı ~)f l c.:r- ,:.;..!__, - ·.43 

r.rl' .t.-' .:ıt.; ~ - 44 
c_li:\1 __, j_,~l__, ,Ji. IJ - 45 

.f\~ ~ ;j .k _,.....ı ı t.l -- 46 

~.r.- "-:'~'! .,6'"1: t. [9] ~.: -- 47 
. V,.....- , 1 · c_,~ ~~ ....._; ~J - 48 

- l . 

cW ---:! )~;)'_, - 49 
~l .t. u-~IJ ,j-; _.: - 50 

- d.':;...ıi ...;_,; ~ j \ .!)~ı- 51 
~ı .~ ...._(j ı .. ~ f~·- 52 . "' - "- .., 

-tW l_, ~~__,~__, ll'. [11) L t_,- 53 . 

(71 Bu beyit {R) ve (V) nüshalarında yoktur. 

lS] (B) nüshasında (JI) yerine (~) vardır. 

[9) (B J nüshasında (...w_) yerine ( ..=) vardır. 

1101 (B) nüshasında (.; _,;;)'_,) dir. 

! ll) (B) nüshasın.da (c-1.:) yerinde (~1.:) vardır. 

ı:; 

-. 

. 
"! 
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[12] .:,t:-ıı~tı.; --<ı_). ı _,-~:
• ...;.;J ..__<:;_ J • .:. J _ _,

w."'. . - ('ı . - .r J- r...r - i ı./' 

~) ~! ~ ;_;.(')_, 

.Y.__,.i l _,1 ..:..L )!.1..:_,.. 

"-'-'- .... ll ..:.;-':_ ~t; 

.;,~ .. .!l...... _,ı~.:., .. 
6~_,')1 ts"/ l~l 

[ 13] ._;\All !!~ı ; .~ ı .... ll.; _, 

!]).;, : ... u cl_,.. \&.' l} 
...... - • (..> 

Lt,;' tS..il ı ı ,.:.. J.J:'l _, . 

[ 14] ~J.,:ı ı --~ o.>\&. :_;.( .;,ı_, 
[ 15] ~.) ')\._ f_.r'.. ._;ı; 

~.>ı 4Jl....:....l J ~ 
.....k Jl .... u- ı w .. ~ ;ı&~ '1:, 

"-'-'- ~ .:,!( .~ ... ~ı 

[ 16] '7'.:-(J ı _, ·.? ~ ..,okı_ 
~L....u ı rt:" .Jf> l..a._ı ._,.. _ _,.ı ı_, · 

l:.!.!\. ı.r-1! ~ )1 ..:ıJI:J I 

.._l:-l.i • .?. c.ıs::ı ı ~ 

J) .. ı_, .s~JI ... ~1 f_17) l..i.ç;_, 
~c~ .:,yo-:-ll ı _, [ısJ .;J-ı_, 

[12) (B) iıüshasında (j~ ') ı ,_...,.\!,;) dır. 

[13) Bu beyit (R) nüshasında yoktur. 

J:..J.IJ ,_,~:.;; \...~_,- 54 
"---!-_ 1._;1 b_,.JI .!l/ - 55 

~_,;.ıl ._.lr-!1 ~ --=-' r" - .56 
~V" .:ı_;- 46 J ~~,..!'J - 57 
.._öıJI~ 2 \... v'6J·- 58 

... ~ .._IS't') .(;~'- 59 

tS:>) c;UIJ ..:..~ • ,S. v'6J - 60 
ı.:U:-ı_, (~ı ......;..;.>_, - 61 

J_,.l l~ :r .:ıl! ..:...\.;..;, jl_, - 62 

cl.....Jı_, ~ı r=Uı,_,ı.....::...ı_, - 63 
Lu;"\.. !ll-'11.:.,.. ..,\(, ,_ 64 

._,~ı ... :'-'- '":"'? jl .!l~l_, - 65 

~~.. "-1 l~ ;.i:...l_, - 66 
~')1_, .... u- ..... ~_,.J ı_, ~jl_, - 67 

~..ıl _, .._'(' c.-:k:l' ~ı_, - 68 

.._t... .:.,G _;W> 'll ~~ı_, - 69 
~ )1~ ,jJ-zo-01 ._.l..:.-1_, - 7 o 

... ~.::..ı_, ı.~.(;; "'w ı --=-'_;.ııJ - 11 

jl <..$4'J ~lji j l_, - 72 

--~' f:!l ~:! v:- 73 
_,~ı(_, ~;.i:.. V tı.ı_,- 74 . 

"'--' .... d.l_, ~lL l ~1_, - 75 

[14) {B) nüshasında ( .J~ I ._;_,.); jl ~ ).i:...l_, '•Jr-'I~ d i .}!! ) 

şeklindedir. (RJ ve (V) nüshalarında da bu iki mibr' arasında takdim ve tehir 
vardır · 

[15J Ayni tavs'yenin yukardaki {61) inci beyitde geçtiğine baıııiırsa 

bunlardan birinin fazla oldugu hatıra gelir. 61 inci beyitte cinsi inünasebeti 
azaltmak tavsiye plunduğu halde burada tamamile bırakılması tavsiye o lunvyor. 
Bu iki beyit arasındaki mana !arkı da bu 66 ci beytin ilave olunmasını. kuv

vetlendirebilir. 
(161 (B) nüshasında bu beyitten sonra bir beyit daha vardır ki oda şudur 

oci.i .;,1 ~ • ..:ı.:.;t; • ..:\S"I .:,1 ~~ .:_ı...l ~1 

(17) (B) nüshasında (!.i.(;;_,) yerinde (....~!_,) v~rdır.' 

(18) (R) ve (V) nüshalarında (.jJI) yerinde (~1) vardır . 
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~~\; .>;~ '-;-!.:.) u\(, - 76 

c~·r-1 ' <......1._~1 0:' ~:;.;..1_, - 77 
}: ';"'rJ ~ 1_,ııı ._.\....:...ı) - 78 
. <~~l::l lJ c l..kkl l ~.~L....:-1) - 79 

~..r- .... u.;_, .:.,.(Jı ;S'ı_, - 80 

\k;J ı .... ~ı) i~_, ( J - 81 

~l_;.lıj ._.......;J1 L-L;.,-' - 82 

~ı/" .Jı ._.l.b. (.~ ;...i.-ıJ - 83 

4-J.t .:.J.Jl:- ;_;.. ..,ı(, - 84 

~k c ?- ~ .:r(j - .83 
(. Li:J J;_;c. '::-b- .~ı_.:.._ - 86 

~t.s::::.ı·rk ...:.._,lı.J _,ı..ııı.J - 87 
l:t..jı .... ki: ·~.J - 88 

~.s:: ~ d...._, ı u .-.-ı - 8 9 _... - L 

c~·.; .._j/..i ..:ıı .~~~ - 90 
cf-' ı.Ji j_,) ~'if ~.J - ~ ı · 

·~~ .ı..; t.. ; -ll; - 92 ../ ... . _,, u-
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(19) Elimizdeki nüshalarda burada yazdığımız gibi görülmekte ise vezin 

bozulduğundan buradan bir kelimenin düşmüş olduğuna hükmedil{r. 

(20) (R) ve {V) nüs~alarında (':"'~ı) yerinde (.~1) vardır. 

(21) Ru mısra ' (R) nüshası ile (V) nüshasındıı (ci(:lı~ tf'LI _,.,_;) şeklinde 

ise de bunda birinci mısradaki katiye aynen tekerrür etmekle heraber manassız

lık dahi vardır. (B) nüshasında da (L_)Lal l~ v- L- ı .... ~) şeklindedir. Burada da 

kafiye düzgün ise de manasızlık vardır. Onun için biz (B) uüshösını tercih 

·ettik ve (w) kelimesini imla şeklinin ve mananın en müsait vemuvafık olduğu 

(--! ) ye çevirdik. · 

(22) {B) nüshasıilda bu beyitten sonra bir beyit daha vardır ki oda şuciur : 

_;.ll ~.:-' ~\; :_).t-'!..ı..:..! l (J:ı lj •J...i.-I.J • 



- 141 

(23] ~b-_:_\, .b_,..JI~_J 

(24] \:;~_, ı llj .:ıt..? ;_;.. 
[25] r~i \s~~ ~_,..~ı ~ı, 

~ı ...... ~ J> ;..,.. .:_.:S j\ 

r..W' Jı ~ t.S-'r: . .:ıı ..:...b.-_, 

... ~~~ ~ ~ t:ıı_, 
·~~ p, j} ~~ 

~ jl .u..ı_;ı ;_;. ..:....b.J 

[26] ..;ıv-~1.; jk.)~\ u-1_, 
.)), ':"'ı_r.,.).ı, ~.), 

)~ ~·ı_ıı .l.i.=.ll"':!· 
~ ~\) .tli ......_,, 

~,, )l:l .) J}\..r.) -.A,.) 

.~ol) .:ı;:ıı_, v\it; 

[28) tS~ ~ ( j_,;l ı..~ 
·~, ı.. J!_ ._;x~, 

~~)~ 1_,.:....! 1 c"'- - 98 
1::1-l..<:l\ ~.,JJ . .!f_ ,J•J - 99 

(k. J-t.. y_ ı tkl.; - ı 00 

L ... ı ~~~J ..r~~I.L. ~-IJ- 101 - .., . . 
r:_c ı ..ü ~. .J.". ;.;-J - ı ·o 2 

..,~ IJ:-- .}-ll Jr_. .i.>. - 103 
•JJ/ N ~}-- ._,V I) - 104 

l!.r\..1.! ~~1 ,J.\{ ;_;.)' ---: 105 
Jl..Jı ;...ı.; o.Ad.t -· 106 

.)J}i.Ji. ~\ ~,yı - 107 
)l:-- j..J ı J J..ı.:...ıllj .)_,..1\J - ı 08 

[27] ~ J ~ . ..w.~·- 109 

~Cilj ci/ •r ~:.rJ - 110 
· .u~ Jb-..klı.7 .... \...j - 11 ı 

.)~~~~J ~\':-"""\...) - 112 
·..ı....:-- J • .)J .1>-.il\... ·~ - 113 

(23) Bu beyit gerek (R) vegerek(V) nüsbasında (L._, ,._j)b.)~ 1~1 e 
._j>li ~ ~)\>) suretindedir ki her iki mısrada aynı katiyenin tekerrüründen 

şekli bozuktur. Bunun için (B) nüshasmı tercih ettik· 

(24) Bu beyit (R) ve {V) nüshalarında : 

t~J~ı..ı.'ıj .:ıt. . .?_,ı . c.ı-l,.> .._, J . ,J.( :_r.> 

şeklindedir ld bu takdir~e kafiyede .1_,;1 bulunmuş olur. Onun için (B) nüs

hasıni tercih ettik. 

25) (B} ·nüshasında bu beyitten sonra şu beyitler vardır: 

.li-ı.:, .. ,· .;- :.r ..ı._~ 
•-':'-_,ı.. J!_ o_;;~_, 

j;JI~ •.7 ~)-. 
;.> ~~~ j ~ o.A.a>ı 

.. ~ı_, .)J}I_, ·~IL 

.ı..Jı.- ... ~ı.; ·s:: .:ıı • 
..... , . """ ı.,..; - -" 

·~;.)_, .k__j\.,. ·~. 
)J .:, .. ~ .. ·~ .... ~..;-ı_, 

; ı ;_;. <.ib. J ~ .)ı_, 
·~...:.Cı ı·,... ~h:. ~~J - u 

(26) bu beyitten sonra (B .nüshasında bir beyit daha vardır ki şudur : 

~\... L.l~ ~ ~ı.; ~-::>)ı;_;. .r= ~ :.r .J 

(27) Bir n~shada bu mısraın ( ..:.~ j )W ı~ o.)J. ) suretindedir. · 

(28} (b) nushasında bu mısra (tS~ :.r•JJ\J Jjl L.~) şeklindedir. 
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Un poeme medical d' Avicenne 

Pı•oi. Cherefeddin Yaltkı:ya 

. . 
Les Bibliot)leques d'Istaııbul renferment de nombreux exem-

plaires de muftiples livres et brocbures d'Aviceone. Parmi eux 
se trouvent deux ouvrages en vers qui traiteııt de la rıiedecine. 
La plııs loogue de deux, celle qui se compose de 750 a 890 
strophes, a ete commente par Averrhoes (1198--:-1265) le celebre · 
pbilosopbe et ırıedeciıı Arahe de Kortuba. Le texte original fut 
iınprirne a Calcuta en , 1829. . 

Medyeıı bin Abdurr:ıbman, un .des ınedecins de l'bospice 
d'Egypte, a <)ommeııte en 1589 le second . poeıne sous le ti tre 
(EI Kavl ül Enis ve Dürrün Nefis a la ınanz_umetich - Cheyhur 
Reis) . Nous ne s:ı.vens pas si ce poeme et son. commentaire ont 
ete imprimes. J'ai trouve ce commentaire a Is tan bul dans les 
Bibliotbeques de Ragib pacba et Veliyettin; j'ai vu l'original de 
ce poeıne dans la Bibliotheque de Bagdadli Vehbi. On: remarque 
quelques differences entre ces trois exemplaires. 
· . Je ne suis pas medeciu, mais je connais l'ara.be qui est la 
langue don t s'est servi no tre A vicenne, !'un des plus grands 
pbilosoplıes et ınedepin du monde, pour ecrire ses ceuvres · le!Jr 
nombre depasse 150. 

(29) (b) nüshasında bu beyitten sonra şu beyitler vardır : 

..;. _,..JIJ ~ ..:..:ılJ..ı~IJ if~llıSJ~ .jl ~II...,G-1 ..>!! 

"-ü J~J J~.~J~ 0-' "-Widl: C: ıS.:ıll L.J 

... 



yeni bulunan ve ilk defa neşrolunan 
bir r esmi (980- 1037) 

istanbul Türk ve islam asan müzesind~ meşhur Semerkandlı ve XII inci 
asırda yaşamış Türk hekimi Nizamii Aruzinin güzel bir talik ile yazılmış ve 
ve Heratta Türk resim rnektelline mensup sanatkarlar tarafından tersim edilmiş 

meşhur (.oJ\;.. J ~) es.:rindi! tesadüf olunan i b n binanın resmidir. Bu resmi ı 
hikayesi de vardır. Orada İbnisina hastanın yatağı yanmda oturmuş, hastaya 
sual sorarken görülüyor. 1937 senesi Haziranında İbnisinamızın 900 üucü ölüm 
yılına tesadüf edeceğinden Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ve Tıb Tarihi Enstitüsü 
tarafından büyük bir toplantı yapılacak ve mümkün olabilen eserleri o zamana 
kadar neşrolunacaktır. 

Bu resim şimdiye kadar ele geçen ibnisina resimlerinin en güzellerindendir. 
Dört makalede okııduğumuza göre İbnisinanın vefatından yirmibir sene evvel 
Belhde 40 kadar resmi yapılarak kendisini kaçtığı yerlerde tanıtmak için dağı
tılmışdır; bu resimler Heratta bir kaç asır sonra yapı.ldığına göre elde mutlaka 
bir uümunenin kalarak ondan Istifade olun3.bileceği zaif bir ihtimal olmakla 
beraber hatıra geliyor. O 40 resimden biri maalesef bu güne kaöar ele geçme
miştir. Mukayesesi güç olmakla teral~er bu resmi hayali bile olsa İbnisinayı 
kıyafet ve halile en eyi tar.ıttırır resmi olarak kabul edebiliriz. 

Bu resmin alınması için direktor Abdülkadir büyük kolaylıklar gösterdik
lerinden Tıb Tarihi Enstitüsü nanıma kendilerine teşekküre borçluyuz. 

(Tıb Tarihi Arkivl ilAvesi) 
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Depuis neuf siecles ses paroles ont et_e transmises aux Turcs 
par l'entreınise des etrangers. Il ne s'est pas servi de s~ langue 
maternelle pour ecrire ses oeuvres, et il n'a trouve ju~qu'a present, 
parmi Ies Turcs, qu'un seul traducteur : . c'est un medecin turc, 
fort erudit, Tokatli Mustafa qui a traduit en 1765 son oeuvre 
celebre «Kanun» aiosi que les commentaires de ce livre._._ 

Il me parait tres regrettable, qu'aujourd'hui encore, DOS etu· 
diants eo ıuedecine et eo pbilosophie ne puisseot profiter des 
lumieres de ce «fils d'une etoile:.> - la mere d'Avicenne s'appelait 
Sitare, root turc qui sigoifie etoil~.- . 

Parmi Ies oeuvres non encore imprimees d'Avicenne, jai traduit 
en premier lieu le poeıne medical cjte plus haut, en me hasant 
sur les textes arabes que j'ai copies da us la s bibliotheques 
d'Istanbul. Voici le resume des p~ssages !es plus importants. 

O! toi qui me deuıe~des le seeret de la sante, entends de mo i 
Ies verites IIl;edicales les plus sO.res. Tout ce qui existe est com
pose esseotielle.meot de quatre elemeats dans lesquels Dieu · a 
depose un mystere de sa creatioo. Dieu, qui dirige toute existence . 
:~ cree la chaleur, la secberesse, l'humidite et le froid et en a 
fait les ınatieres de ces quatre eleıoents. Ces deroiers, en se 
combinant de . differentes façons, ont forme tout ce qui existe sur: 
la . terr~~ ·et .dans !es cieux. Les quatre elemeots, bııses de la na
ture, so ot l'eau, le fe u, la terre et l'air. 

Des combioaisons differentes qu'ils for.ınent et de l'equilibre 
qui en resulte surgisseot !es ınultiples constitutioos des hommes. 
De ces elemeats depeodent aussi la .sante et la maladie. lls 
composent !es elres visibles ot invisibles. Oıı traite les ınaladies 
par les elements ·opposes; on combat la chaleur avec le froid et 
le froid avec la chaleur. · 

Les causes les plus importantes des maladies sont les aliınents 
et les boissons. 

Po ur diagnostiquer les maladies et po ur les qualifier; il faut 
prendre en coıısideratioıı coınwe prewier indice !es aliments ab
sorbes . . Le second iodice est !'age du malade et le troisieı:rie c'est 
le elimat et le milieu oıl il se trouve. Les ·saisons constituent 
le quatrieme et le plus precieux indi ce po ur i~ m adecin. - · 

Le priotemps etant oaturellemeot chaud et humide constitue 
la plus belle et la. plus temperee des saisoııs. A cette ·epoque ·le 
sang est en mouveıııent. Au printemps, il .faut preııdre un repas 
couıpose d'aliwents agreables et. qui · forweiıt do sao.g. Il est 
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nuisible de ne pas man~er a sa faim. Garde · toi de manger trop 
de douceurs, pEmdant cette saison. Ces aliments sont nuisibles 
pour le sang. 

Puis vieot l'ete. Cette saison est chaude et seche. Choisis 
des mets de nature froide. Abstiens toi d'aller trop souvent au 
Hamıı:m- Contentes- toi de rafraichir ton corps avec : de l'eau 
froide. Ga.rde - to i de ve iller · au de la de tes for-ces. Ne te fatigues 
pas en travaillant trop. Ne te fache pas pour n'i'aıporte quelle 
-ca use. 

L'automne etant exctıssivem~nt see et froid met en mouvement 
l'amour chez l'homme. Prends garde alors de manger des mets 
sales et conserves. :ps sont .ıa cause d'une multitude de maladies. 
Diminue la ·rrequence des relatipns sexuelles. Va peu au hamam. 
Aucun mal n'est a craindre dans cette saison des viandes grasses 
et des poissons. Prends des. pasteques et des raisins.-

L'hiver est de sa nature froid et humide. Les relations sexu
ellee ne presentent . pas alors autant d'inconvenients. Demeura 
souvent en repos et fait peu de mouvements . Emplois l'eau tiMe. 

Couche sur un un matelas ınoelleux, et pour ne pas te refroi
dir, enveloppoe - toi de longues couvertures. Evite les relations 
avec les femmes enceintes· ou ~gees, car cela est anti- hygieoeique. 

J'ai quelques recommandations a te faire : n'abuse ·pe.-s des 
rapports sexuels, la· teroperance en cette matiere est le fondemant 
de la sante. Leve - toi de tabla avant d'etre completement ras
sasie. Peu de me ts pris av ec appetit · te preserverout du besoin 
d'en prendre· trop sans appetit. Pa.rtage ton tube digestif. en 3 
parties : l'une· pour !es alirnents solides, l'autre pour leş boissona 
et le troisieme po ur l'air. · 

Si tu ne remplis pas completement de cette façon ton estomac 
tu conserveras la sante. 

N'aie pas peur de me poser toutes les questions qui te vien
nent a !'esprit, tu es devant iui horome qui connais des reme'des 
a tous les maux _et qui est a m@we d'expliquer ses paroles. n -
te revelera les secrets de la medecine, secrets qu'il garde jalou
sem~nt caches.-

C'est le Dieu qiıi connait tout qui m'a revele ces secrets en 
m'ordonnant de bien retenir les paroles des savants. Apres 
Hyrpocrate, Batl;ımius, (Ptolemee), Socrate et Galien, c'est ruoi 
qui suis actuellement le mattre dans ce domairıe.-

., 




