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Karaman ·oğlu ibr~him ~ey ~mareti vakıfiyasindaki 
şahid hekimler ve bazı düşünceler 

Dr. F. Natiz Uz1uk 

Türk • lslll.mi Epigrafi üstüno yazdı~ı ciddi eserlerle ilim diin 
yasıpdş. aHl.ka uyandıran !smail Hak kı Uzunçarşı lı Oğlu, Belletelb 
adile çıkmaya başlayan derginin biriııci sayısında "Karainan Oğ_lw 
lbrahirq Beyin Lll.rendede bulunan imaretinin vakfiyesi !D.etııi_ni: 

fotografla neşrey led i. 
Bu münasebetle 40 yıl Bey! ik t>ill'ıı İbrahim BAy in hay_~tı_nı .. 

savaşlarını, Osman Oğullarile yapi ı ğı lı:ırı ş andlarııı~ yazdJ: Bu. 
i şle uğraşan bilgiçiere yeni kaynaklar hazırlamış oldu. 

* * * 
Oşıpan Oğulları Anadolunun küçük p rensliklerini ortadan kal

pırırkeu Beyleriıı baş şehirlerinde bulunan kütüphauele.rini, evrak 
h~zinelerini, o·ralarda b~ılunau yüı<sek rütbeli kişiler elindeki de 
ğerJi kitapları beraberce· fst~nbula getirmişler, Topkapı saraym_da.. 
~aklamJşlar~ır. Zira Selçuki Suıtanının l.ıi~a~1ei kütiibll için yazılaJl 
muazzam ibn·i Bihi Selçuknauıesi, iki tezk.erei aksarayi, Bezmtt 
Rezmin . muhteşem nüshası, Ha~ı Paeanın .elile yazıp AyQ.ıo OgJı,ı. 

Mehmed Beyin oğlu fsa Beye. sunduğu büyük şifası, daha bir ,çok 
Türk ıııiielliflerirıirı kendi el· yazılıı-rı nü!:!h:ı.lar , nibayet Seljıpi: 
ka!iiwin bi~z.at Mısırdalf getir~iği müiebbep, fevkalade süslü y_a,z·· 
mal~.r sözümUziin vesikahi.rıdır. 

·Bu eserler ya. Topk_apı sarayında, ya!:mtta _Şylt.an A{ş.bm~d J: 
gününde Ayasofy:ı, Fatih, Nuruosmani kütüphaneleri tesis edile
rek sar~ydaıı· buralara ç1~arılıpış, millı:ıtin istif!!-de~h~ a~~edilrnişti~. 
· Kitapları, vesikaları yakmak, yıı taıak, ~ıı.tmak, süprüntü ye· 

atmak cinayetini yapmayan büyü~ gedelerimizin adıo! saygı il& 
analıııı . 

* * • 
Jı)l.ra~an illeri emare~ }laliııden iya.let menıe.lesine düşünce-

ki abidelerinin bollu~u ve güzellig i ile yine ehemmiyetlidir, lakin 
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Si jlf" te raconte la difficulte que mo n mai~re me fit su l)ir po· 
u r garder un see ret, tu verraB que j'ai agi av ec . to i ·avec douceur 
et bonte. 

Djevat nous raconte ceci : 
Ebou Ali sert son nıaitre au Maroc pendant 39 ana. Un jour

ils sor tent se promener avec lee eleves. lls commencent a jouer au 
Collin-maillard. Le tour vient a Ebou Ali. Son maitre dit en le· 
taquinant : Ebou Ali est un scelerat, que j'attache bien ses yeux. 
et attacbant ses yeux, ille laisse au milieu. Lui essaye d'attaqu
er ceux qui le ~aqnin~nt, mai·s personne ne le touctie. ll enlev&. 
av ec fureur le bandeau de ses yeux .et il se t rouve . dans u o de · 
·sert infini, II march~·. pendant 5 h.eures ·jusqu'a ce que ses forcııs. 
faiblisseııt. II a un 'taS de visioııs et d'aventures. Il essaye l'alchi
mie ma is ne pel)t:. ~~ sa:uver. 

· Puis tirant ıine morale de ceci il expliqne a Djevat l'alclıiınia,. 

la magie, les sens et lui don~e des ·conseils pour qıı'il ne· se lais
se pas entrainer . par la crainte. 

Puis Ebou Ali devint vieux. ı\,ppelnnt ses eleves, il fait son, 
testaweot et· Jaissaııt Djevat a sa place; il lui corıseille de rester· 
seul dans la vie coı~ıme lui, il ıııeurt. M!l-is malgre qu~ Djevat s& 
met selon le testa~ıent ·a. repre~dre la sci~nce, il est aujet a des 
moqueries. A la fin, il vient i.ı. Istanbul, il fait enteııöre ses aven
tures dans un cafe · et ecoutaııt les histoires de ceux ql1i oııt ett 
des aventures coııııne lui, il les raconte. 

ibni Sina 

(All Su aviye göre) 

Dr. A. Süheyl Onver 

Zamanının genç ve _ . açı~ fiki~li, asri Uleıııasındaıı olan Ali: 
Suavt malum · hadiseler · dol:ı.yısile Avrupaya .fiı:ar ettikden sonra. 
Paris ve Loi:ıdrada bul unduğu (1286) 1869 senesirıda Uluııı gaze · 
tesini (ufak mecmua şeklinde) her on beş giiride· bir taş basıııası- · 
neşretmeğe · başlaını~dı. · !şte bunun Bayeıidde · Şehir Kütüpbarıe

.~inde bulunan bir cildinde İbni Sina bakkırıda ıııüteferrik yerler· 
de Şll ınalftuıata tesadüf ediyoruz : 
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Türklerden bir İbni Sina yetişdi ki Yunanlılar 
Bokrat ve Aristo ile fahrederler. Biri tabib diğeri hakim idi. 
Bizim hir lbni Sına hem tabib hem de hakimdir. Islli.m Uleması 
beyninde Şeyh ve onun kanunu Avrupada esasüttalim vasfını ka· 
2andı: Hala. etibba. Ravend ve· Temir bindi ve ehlile ve diğer anın
.keşfi mualecat ve ınüfredatı tertib ve istimalde ana. şahird~irler. 

Şehristani zan eyledi ki Ibni Sina Aristo hikmetine tabi idi. 
Bu böyle değildir. Şeyh filva.ki, şifasında Aristo felsefesi tarikine · 
1!ülilk eyledi. Lakin kitabının başında tasrih etti ki kendi itika.-· 
·d) nca hak bu felsefede değildir. V e bu kitabı telifden garazi me
şaiyun mesleğini göstermekdir. Her kim ki karini itiraz olmayan 

(1} (2) 

hakkı ararsa felsefei maşrikiyesinden zahirdir ki kendisi Buhara 
.mektebinin Hikıoeti üzere idi. 

Buhara ve Semerkandki Türk memleketleridir. Onlar.dan çıkan 
Ulumu akliye ve nakliye Uleması Addu ve ibsadan ha.riçdir . 

. . . . . . T~rkler _ inş~~ ve şiirde velev Arabca. olsun Aralıları 
geçtiler. Bunu Arablar dahi tasdik ettiler. Hatta Şair meşhur 

Vezir .}W Divanı Ay Demir rnukaddimesinde yazdı ki : 

__: Ali Binirruıniye gelinceye dek Arab, Şiirde müteferrid ve 
kabili taklit d~ğil idi. Mumaileybin zuburile Şarkıo rayeti Şiiri 
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mürtefi oldu. Hatta dediler ki Şair ismini alınağa müstakak zat 
ancak lbni Rumi dir. Ali Binir Rumi dedi ki: 

- Rumi zadedir ki lhni Sina gibi bir hekim ve d~na. onuo. 
divaoını tederrüs ve teşrib ve tahşiye ile meşgul oldu. llıniiddin 
Ali Ay demirdir. Mecmuai eş'art Divanı Ay Demir unvanile ma-
rufdur. · 

Risalei Filhudud - Felasifenin itlak ettiği tarifatı irat eder. 
lbni Sina'nın dahi böyle bir kita~ı var, ... ( Risalei Filbudud Ga
zali'ııindir. Felsefeye aid) 

... Risaletüttayr __:. lbni Sina'nın ve Attarın Mir Ali Şir Ne
vainin ve diğerlerinin .bu üslQIJ üzere telifat ı mevcud ... ( Gazali'
nin Risaletüttayr üslQbunda lbni Sina'~ın da telifi var) 

· İbni Sina'nın kanunu mfitalea olundukda görüoiir ki o kitıı.b~ 
kebirin beoıen }7i.rmide biri Yu~an, Latin, Bio·d ve diğer elsin.& 
lQgatın_dandir. . . 

lbni Sina'nın Kitabüssiyase eseri var ...... 
Ulum Gazetesinde lbni Sina'ya aid olan kısımlar bu kadard ır. 

Bu genç ve coşkun alimin lbııi Sina ve diğer Türk §.limleri hakkında. 
serdettiği mütalealar Mübiuıdir. Ulum gazetesinde lbni Sina'nlllt 
yetiştiği ve himayesini gördüğti Tiirk büyOkleriniu· vaziyatleri 
hakkıoda da · tenevvür ettiğimiz gibi Islam aleminde Türklerin 
!ımı Mevkiini daha iyi kavrayoruz. lbni Rina fizerine çok durao. 
Ali Suavi'nin bu yazılarından bem onun eserlerini dikkatle oku
yup diğer fikirlere göre mukayeseler yaptığıoı ve Türkliiğü bak
kında israrını öğreniyor ve çlolayısile keudisinin ilrut ibatasına. 
şabid oluyoruz. 
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