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ibni Sina felsefesi 
lsmaJI Hakkı lzmJrll 
Ordin~ryüs Profesör [1] 

A - Şahsiyeti - . Islam · aleminde «Eşşeylıurreis~> unvanile ün 
.alan filozofumuz zamanının bütün iliınierini kavramıştı. Felsefede 
kı;ınd·ioi geçen olmamıştı, felsefesinin kaynagı Rasyonalizmin. bir . 
. şekli olan ve İskenderiye yeni Efla.tuocuları tarafından şerholunan 
Arislo felsefesidir. Aristo şakirdlerile beraber lise denilen mahalde 
:gezinerek ders verme.ıı i münasebetiyle felsefesine M eşşaf felsefesi 
deomişti. Fakat bu felsefe, lsla.m felsefesinde yeni bir şekil almış, 
·orijinal bir lial kesbetmiştir. 

Esasen Yunan felsefesi devrini yaşamış, bir çok İstihaleler 

:geçirdikten sonra meseleleri balledemiyecek bir bale gelmişti . 
·Bundan başka Septisizm, Pesimizm rrnsurlariyle safiyetini kaybederek 
·bozulmuştu. Işte iki büyük Türk mozofu bu karm~karışık ve bir· 
·birleriyle çapraşık sistemler yıg-ıuı içinden derin ve keskin görüş
·Ieri ile beşeriyeti bu unsurlardan kurtaracak açık v:e belli bir yol 
.açrnışlar, bu dag-ımk sistemler ara.sındaki boşlugu dolduro:ıuşlar, 
f elsefi sistemlerini· ahenkli bir. bale koyarak zamaolarında maruf 
·felsefeden başka ·başlıbaşına bir felsefe mektebi kurmuşlardır. 

Büyük filozof Farabl ye gelinceye hdar Elkindl, Seralısl 
gibi .Isla.m Aristo'cularr kendilerine mahsus bir prensip sahibi 

·olamamışlardı ; Farabi ilk. defa kendisine mahsu.s prensipleri ile 
Meşşat m~ktebiui . açmıştı. Tedkik ve tetebbu keyfiyetierini pek 
iyi bilen İbni Sina'mız zamanında birbiriyle çarpışan yeni Efia.
t·uoculuk tesavvufunun lslaında tatbikı demek olan İşraki siste'!lı, 
Türklerio büyük himmetleriyle meydana geleıı tesavvuf, başla

rında Türk evlll.d ı bulu!)a,n akli ilahiyat sistemini tutan Kelô.m 
:gibi belli başlı mekteblerin ana prensiplerini engin görüşiyle kav
ramış, bütün bunları kendi sistemine bag-Jamıştır. 

Evet i b ni Sina'nın · o azametli sisteminin unsurları Farab-i de 
görülebilirse de baş filozofun daha toplu, daha akeokli, daha· kla-· 
:aik, daha metodik eserler ile, deg-i l Farabi nin, belki kendinden· 

111 21 Haziran. 937.de İbni Sina'nın 900 üncü yılı ihtifali.nde söylenmiştır. 
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- Supposons que le createur crea ces sujets. Pourquoi vit . il 
la necessite, apres cela, de l'augmenter et du !]iıninuer de la sorte ? 

A qui revient la honte des defauts qui se trouvent dans ia 
for me des cıioses ? Pourquoi a • t - il voulu · que ·!es belles choses 
soient detruites et enlaidies ? 

-Nedjmettin Kubra qui .ne vit que la côte superficiel ·de ces 
vers peosa que Eumer Hayyam se trompait.) 

Ohifa~ n'appreci!'l pas Ies idees de Eumer Hayyam, qui etait 
coonu parmis le peuple comme un savant sans pareil. · 

D'autre part le fait que · Ohifai ecrivit ces lignes eo sorte de 
critique dernontre qu'il le considerait et l'appreciait. Nous :ı.pp
renoQs que Hayyam occupait un rang tres eleve aux yeux du 
peple du XVIII sciecle et nous trouvons Ies effets religieux de 
cette epoque. 

ibni Sina 
Kuv~yı erbaa (dört kuvvet) 

Terceme ·eden : 

Mirza· Mesud Baykal 
Veliyü~din Kütüphanesi memuru 

Ibni Sipanın Şeyh Ebülferc için yazdığı <ı Dört kuvvetler ma
k!tlesi:ı> adını taşıyan şu risaleoin tnünderecatı kanununda mevcut 
değildir. Vakıa· ·kanunda gaziye kuvvetine hizmet eden . tabit kuv
vetle~ namı altında Cazibe, Misike, Hizime ve dftfi:i kuvvetleri
nin fiilieri ve bu kuvvetiere hizmet eden keyfiyatı arbaa (bararet, 
bürudet, rutubet ve yübuset) mevzuubahs edilmiş ise de ınezkOr 

kuvv~tlerin asılda tek bir kuvvet <ılmalarının iabatı cibetioe gi· 
dilmemiştir: 

Dört kuvvetler makalesinin Istanbul kütıpbanelerindeki mev· 
cudu dört nUsbadır. Bu niisbaların bulundukları kütühpaoeler ile 
nurnaraları : 

Nuruosmao·iye 
Alımedi salis küfüphanesi 
Şeqid Ali paşa >> 

Pertev , 

. 4894 . 
3447 
2034 
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Şehid Ali paşa kütüphanesinde bulunan nüs}la, tercemade esas 
tutulmuştur. Yazısı güç okunma~la beraber e.n do~ru nüsha olarak 
bunu buldum. 

Aramızda olan dostluk şu makaleyi tasnif etmemi iktiza etti. · 
Bu makalede izah etmek istedi~im ı;naksat şuridan ibarettir:· Ca-
2ibe, Mllsike, H!ıime ve Dllfia kuvvetleri ~evzuda tek bir _kuv
vettir ve bu kuvvetin _cezb, imsak, hazm ye defden ibaret olan 
dört fiili vardır. Bunlardan ilk. üçü bizzat ve birinci kast ile, 
dördüncü fiil olan def fiili ise ikinci kast iledir. Maksatdan önce 
bilinmesi matlftb olan asıllşrı gözden geçirme~e ihtiyaç vardır : 

1 - Mutlak kuvvetin kuvvetiere ayrılması hakkıodadır ki bu 
saye_de, bu makalede mevzuubahs olan cazibe, mllsike, hllzime ve 
dafia kuvvetlerinin mutlak kuvvetin hangi' kısmına aid oldukları 
taayyün ed~r ve bunların efali zi~rolunur. 2- MezkQr . -kuvvet
lerin vücut ve fiilierindeki faide. 3 - Mizac hakkındadır. Zira 
mizac yalnız tecavür ile de~il belki zı.dlar beynio·deki fiil ve infial 
ile tamam olur. 4 - Mezkftr konvetler mizaca tabidir. 5 - Bir
. birine zıd kuvvetler, yekdi~erine zıd mizacıara ta.bi.dir. 6- Tek 
bir kuvvet birşeyin hem kendisine hem zıddıoa, birine bizzat di- ,_ 
ğerine bilaraz olmak üzere, tesir yapar. 7- gıd,a ve anın faidesi. 
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Şimdi birinci asla başlayalım ve mutlak kuvveti resme~elim 

ve kuvvetiere ayıralım ve diyelim ki mu.tlak kuvvet, her hangi 
bir emirde mevcut olan suratdir ki anın şe'ni her hangi bir fiili 
yapmakdır. Jşte bu suretle tarif edilen · kuvvet, kuvvetiere ayrılır: 

1- Mi~aca tabi olan kuvvet 
2- ., » olm_ıyan ., ·' 
3- Nefs sahibi .olan cismin - mizacıoa tabi olan kuvvet 
4- » ., olmıyan ,. ., » » » madeni 

. ecsamm kuvvetleri gibi 
5- Reis olan azaya tabi ol:in kuvvet 
~- » · olmıyan » - » » kuvvet 
7- Azayi reisen1n eşrefine tabi olan kuvvet. Dimağıu kuv-

vetler.i gibi. · 
8~ Hayatı tamamlayan azayi reiseye tabi olan kuvvet. Kalbden 

ve kebedden neşet eden . kuv~etler gibi. Kalbde.n neşet eden 
kuvvet, ktivvef hayvaniye; kebedden· neşet eden kuvvet, kuvvei 
tabiiye diye teamiye olunur. Tabii kuvvetlerden hayvanın vücu-

'· ... 

. ·' 

·-~ 

_,. 

-. 

-··-
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<dünti tamamlayan kuvvet, müveltide; neşvünümasıoı tamamlayan 
kuvvet, kuv.vei namiye; hayvanın gıdasını tamamlayan kuvvet, 
:Jruvvei gaziye. ismini alır .. İşte şu gaziye kuvvetiı;ıin, gıdş.yı cezb, 
imsak, hazm ve lüzums.uz şeyleri harice defetmeğe ihtiyacı bu
•Iu~mak itibarile fiilieri · muayyen olduğundan . mezkO.r kuvvet, 
·dzibe, masike, hazima ve dafia kuvvetleri balini almıştır. Bu 
·makalede maksadımız da, yukarıda saydıgımız kuvvetler cümle
'sinden gaziye kuvvetine hizmet eden tabii kuvvetleri yani ca.ıibe, 
•ma.sike, ha.zime ve d!fia kuvvetlerini mevzuubahs etmekdir. 

Ca.zibe kuvvetinin fiili, herhangi bir uzuva, o uzuva yakın 

'tarafdan gıdayı cezbetmekdir. Midede olan ca.zibe kuvveti,- ağız
dan gıdayı cezbeder ve bundan dolayı midenin ağzında şiddetli 
'his vardır ki bt1 sayede midenin ağzı, gıdayı arar ve midenin ağ
·zında .insanın hissettiği elem, sözle istem ek makamına kaif:D olur. 
Mide, kendisinde hasıl olan gıdayı hazm ve kebede sevkeder ki 
·kebed gıd~yı tamamiJe pişiri~ ve hayvana gıda olmağa sıı.lih kan 
haline getirir ve bunu dama.rlarla bede.nin her tarafına sevkeder 
ve her uzuv, kandieine yakın tarafdan ve mücavir mevziden o 
·kanı cezbeder. ~uvvei ma.sikenin fiili, her uzuvda gıdayı tutmak; 
mügay·yirenin fiili, gıdayı değiştirmek ; da.fianın fiili, lüzumsuz 
:şeyleri barice defetmekdir. 

2- . 

Cazibe, masike, hazime ve dafia liuvvele rinin 
vücud ve fiillerindell.i faide 

Hayvanın, tahalltil eden mikdarıi halef ( bedel ) vermek ıçın, 
gıdaya ihtiyacı vardır. Eğer hayvanın, tahallül edenin mislini 
.bedenine geri getirmesi mümkün olsaydı bütün ·bu kuvvetiere 
·ihtiyaç bulunmazdr belki bazı bir kuvvete yani müşakili müşakile 
:cezbeden kuvvete ihtiyaç bulunurdu. Halbuki tahallül edenin 
-niislioi geri getirmek müşkUl olduğundan biz, mütehallile roüşa
·biheti en yakın ola.ıi şeyleri almp.k mecburiyatinde "bqlunuyoruz. 
Mütehallile · müşabiheti eo yakın olan şeyler dahi, müğtedinin misli 
·Olabilmek için, inkılft.b ve istibaley~ tft.bidir. İşte bundan dolayı 
gıdayi cezb, imsa.k, hazm ve· fazlasını baricı:ı defeden kuvve'tıere 
ihtiyaç zaruridir. Mezkfi.r kuvvetlerin faidesi işte budur. İkinci 
matlO.bun izahında öukadar ka.fidir. 
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Mizac hakkındadır 

Insanlar, mizacın manasında ihtilıtf etmişlerdir. Bazılara göre· 
mizac, iki veya ikiden ziyade ciamin küçük cüzlere. inkisamı ve· 
aralarında fiil bulunmaksızın birbiilerile ihtil!l.tıdır . Fakat mizacın· 

bu tarifi merdud, sahih degildir. 
Aristalalis ve Calinus'un kapaatıerine göre mizaç, beyul!l.l:m· 

bir olan, zıd suretleri arasıoda fiil ve infial bulunan iki veya . 
. ikiden ziyade ciamin küçUk cüzlere inkisaınıdır. Zidlar beyninde· 
olaQ fiil ve infial mutavassıt bir suretde durur. 

Ciaimierin iukisamıuda gaye, fiil ve infialı: kolaylaştırmaktır .. 
efaimierin heyul!l.ları bir, suretleri beyninde tez!!-d olması, fiil ve· 
iofial tam ve k!l.mil olmak içindir. Hem bey~l!l., bem suretlerinde· 
ibtilaf bulunan ciaimler arasında fiil <?lmaz. Suretler aras_ında fiil,. · 

:ancak mevzu bir olduğu zaman tam olur. 
Zıdlar beyninde~i fiil ve infialin mutavassıt bi_r suretde dur

masile mizac tamam olur. Filhakika mutavassıt bir suretde dur
roayıp birbirlerine galebe etmek suretile zıddeyn.den birinin diğe
rini yerinden izale etmesi kevindir mizac değildir . Misa·l olarak: 
ateş, hava, su ye toprağı al. Ateş ·son derece sıcak, ~ll son de
rece. suğuk, hava son derece rutubetli, toprak son derece kurudur .. 
Aralarında son derece tezad bulunan iki unsurdan birinin (ate~in), . 
diğerinin (suyun) tabiatini ibtal ve kendi tabiatina nakletmesi ile· 
kevin tamam olur. Miz~ca gelince, a!aıarında son derece tezad·. 
bulunan unsurlardan her biri fiili ile kendi zıddını kahretmez. 
Şu kadar var ki yakdiğerine Üstün çıkmak · isterlerse ·de vasat: 
fiilde, mutavas'sıt bir surette dururlar ki bu suret unsurlardan biç; 
birinin sureti. değildir belki başk_a bir suretdir. 

Şu halde, ·kendisinde mutava.ssıt suret, tabiri diğerle mizac' 
bulunari cisim, bilkuvve sıcak, soğuk, rutubetli ve kurudur. Y:ani· 
ciamin bu keyfiyetlere_ istidad ve hazırlığı vardır. Yoksa bunlar· 
~ilfiil cisimde . mevcud demek değildir. Çünkü z~dlar bilfiil bir· · 
arada to,PianaJDaz. Mizacın sıcak, soğuk, rutubetli ve kuru sıfat
ları ile · sıfatlaoması, bu sıfatiarın zeva~ olmak üzere değil belki 
niseb olmak .üzere mizacda toplu bir halde bulundukları içindir .. 
Zıddeyn nisbet olarak alındıkları za~an bir şeyde içtima 'ederse
de, zevat olarak alındıkları zaman içtirna edeınez. Nisbetlerin
içtimaı tarafayna ıiıyis olunduğu zaman, bir vasatdadır. Vasat is&. 

-~ 
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•etrafa başkadır. Etrafın toplandı~r yer de~ildir. Şu kadar ·var ki 
<Vasat, etraf beynindeki fiil \'6 infialden hasıl olan bir keyfiyettir. 

Hülasa, mizacın halinden 'zahir olan şudur ki mizacı sıcak, so
:~uk, rutubetli ve kuru sıfatları ile sıfatlamamız iki ihtimalin bi
rinden hali de~ildir : Ya mizacda sıcak, so~uk, rutubetli ve kuru 
:Sıf~tları ile muttasıf suretler. var demek olur .ve bundan dolayı 
mezktlr sıfatları mizaca isnad · etmiş oluruz ·ve yahut mizac ken
·disi tek bir suratdir sıfatlar ise zata· aid de~il belki nisbete aid 
:sıfatlar olmuş olur. 

Halbuki şu iki ihtimalden birincisi mizac de~il ancak tecavür
·dür. Bununla beraber, sıcak so~uk ile, rutubetli kuru ile bilfiil 
•bir arada nasıl içti ma eder. Bilfiil bir arada içti ma ettikleri farz 
<Olunursa bunlarda!) her birinin sureti bifiil mevcud demek olur. 
Şu halde suretlerio bilfiil toplu bir halde bulunmasından hangi 
ku vv et . çıkar. Ku vv et mizacdan çıkar . . Halbuki suretierin bilfiil 
toplu bir halde bulunması mizaç değil tecavürdtir. 

Böyle olunca, mizacın tek bir suret olmasından başka ihtimal 
!kalmıyor. Tek bir suret dahi suveri kesira olamaz ki sıcak, so~uk, 
·rutubet ve kurulukla rriuttaiııf . olsun. Miza~ ancak su veri k esi re· 
10in nisbetleri ile sıfatıanabilir. 

Şimdiye kadar söylediklerimden açık multlm 'oldq. ki mizac tek 
bir suretdir, ue imtizaç etti~i şeyin aynı ve ne de aoıo ctiz'üdiir. 
Şu kadar var ki zıddeyndeo birinin diğerinde fiili vaktinde hasıl 
<Olan bir keyfiyetdir. üÇüncü matltlbun izahında bukadar kll.fidir. 
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Cazibe, masike, hazime ve dafia kuvvetleri 
Mizaca tabidir 

Biz bunu müteaddid suretler le izah ederiz ·: 1- Mezkftr kuv
vetler mizaca tabi olmazsa beden emrazı müteşahiheden herhangi 
bir marazla 'hasta oldu~ü zaman kuvvetlerin fiiline zafiyet gel
memesi, bedenin ıztırab çekmemesi,hl!-zm ve cezb fiilieriniii ·eskisi. 
,gibi aynı tarzda devam etmesi icabederdi. 2- E~er mezkftr kuv
vetler mizaca tabi olmazsa kuvvetlerin her yaşta aynı tarzda devam 
'Btmesi, yaşa göre mizaciarın ihtila.fı ile kuvvetlerin de muhtelif 
olmaması icabederdi. B- Kuvvetler · mizaca tabi ·olmazsa uzuvla
rın mizacını vUcude getirmek için tabiatin yorulmasında bir faide 
.bulunmamak lazımgelir. Ma~emki kuvvetler uzuva hariçten bulO.l 
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ediyor, . kuvvetlerin mizac ile al!kaları bulunmıyor, şuhalde uzvunı 
hali ne olursa ols.un, kuvvetlerin uziıva hulü1 etmesi icab eder,. 
mizac klilfetioe de hacet kalmaz. 4- Mezkür kuvvetler mizacdao 
çıkınazsa niçin kebedde mevcud olan kuvvet, kalbde mevcud olaih 
kuvvetin yapdığını yapıyor ve niçin kalb ile kebed aynı mizac-

. dadırlar? 5- Eğer mezkür kuvvetler m.izaca tabi olmazsa indel.
mevt bu kuvvetlerin · ciaimlerden müfarekat etmemeleri ıa.zım ge
lirdi. Çünkü mezkür kuvvetler cismi bayvaninin mizacına tabi 
değildir ki mizacın fesadı ile fasid olsunlar. 

-5-

Yekdiğerine zıd kuvvetler. birbirine zıd 
mizacıara tabidir 

Farler asıllarda:o intişar ettiğine göre, asıllar- muhtelif oluncaı 
far'lerin dahi wuhtelif ve ~ütezad olması tabiidir. 

-6- . 

Tek bir kuvvet, tek bir keyfiyat her iki zıdda, birine bizzat; 
diğerine bilaraz olmak .üzere, tesir yapar. Bu hüküm istikra ile . 
sabittir . . Yazın bedeni istila eden hararet, bed.el!İn zabirini ısıtır 
batmını bilaraz üşüt_ür. Yaz günleri hazı.msızlık, kuyu sularının 
soğukluğu b~na delildir. · Kış günleri bedeni istila eden bürudet~ 

bararetin ~aptığının zıddını yapar. · 

- 7-

Gıda ve anm faidesi 

Insan bedeni tagayyür ve istihale kabul etmeyen ecsamı samaviye
gibi olsaydı, gıdadan ve masalibini temin eden san'at:tan müstağni
olurdu. Halbuki insanın hararat sebebile bedeninden tahaliUl edeo 
mikdarın ~bedelini alınağa mecbur olması, gıdaya ihtiyacını . zarun. 
kılar. Tekmil beden ve bedenin bütün c'üzleri gıda alır. Gıda al
mak ~ususunda büyük ve küçük cUzleri arasında bir far~ yoktur. 

Yukarıda saydığımız asılların izahından sonra asıl maksada. 
başlayalım : Cazibe, · qıasike, hazi me ve dafia kuvvetleri tek bir 
kuvvettir ve bu kuvvetin dört fiili vardır. Bunlardan cezb, im.-

., 
·~ 
'·' :-:= 
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s~k, haz m fiilieri bizzat ve birinci kasd, P.ef fiili" ise . ikinci kasd! 
iledir. 

Biz bu maksadımızı bir kaç suretle izah ederiz : 
- 1 - Malflmdur ki_ h~yvanın tekmil bedeni gıda alır. Gıda al

mak tek bir uzuva münlıasır değildir. Gıda almak hususunda; 
· küçük bir . uzuv ile büyük bir uzuv arasında bir fark da yoktur. 
Yine malflmdur ki her uzvun iğtidası cezb, imsa.k, hazm ve def 
gibi dört fiil ile tamam olur. Malilm olan şu iki muk~ddemeye
binaen cismi hayvaninin küçük bir uzvunda dahi mezkflr dört 
filİin bulunması ic~beder. · Eğer mezkilr dört fiil dört kuvvetteo." 

; . 
neşet ederse, yukarıda maksaddan önce söylediğimiz gibi kuvvetler 
'mizaca ta~i olduklarına göre, kuvvetlerden her birinin 'kendine
mahsus bir mizacdan çıkması ·icabeder. Bn ise muhaldir. Çunkü· 
bu takdirde. ll.zadan hiç bir uzuv gıda alamaz. Filhakika, gıda. 

ancak dört fiil ile tamam olur. Yukarıda dört parçaya (mizaca} 
bölündOğünU farz ettiğimiz küçük · uz.vun her parçasında ancak 
tek bir kuvvet bulunuyor. Halbuki tek bir kuvvet ile gıda ta
mam olmaz. 

Hül~sa burada iki ihtimal vardır: Ya, dört muhtelif kuvve
tin ·vücudU ile itiraf olunur· ve mu !b. telif ku v~etiEir tek bir mızaoa. 
tabidir, denilir. Bu ise çok şe'oidir ve yahut ınutavassıt bir tarik 
ihtiyar olunur yani ef'alin çokluğu, kuvvetin · tekliği ile itiraf' 
olunur Şu halde gaziye tek bir kuvvettir, ef'ali çoktur. Tek bir 
kuvvet olan gaziye, gıdayı cezb etmekle cll.zibe, imsak etmekle
masike, hazmetmekle bazime, fazlayı defetmekle dft.fia isimlerini alır. 
!şte şu muta~assıt tarİk ile bir uzvun iğtidası . için bir çok · mizac 
Iara ihtiyaç bulunmak gibi mabzur da ortadşn kalkmış olur. 

Muterizin itiraz etmeuıesi, tek bir kuvvetten cezb ve def gibi' 
iki zıd fii.l nasıl sadır olur, dememesi için deriz ki bizim evvel ce· 
izah ettiğimiz asla göre tek bir kuvvetten iki zıd fiilio suduru 
ayıp değildir .. Tek bir kuvvet, birbirine zıd iki fiil yapar. Şu ka
dar var ki biri ilk kasd, diğeri ikil\ci kasd ile ·oıur. Mesela. ba
·raret, yazm bedenimizin zahiri ni ısı tır, batıoıoı üşütür fakat "biri' 
birici kasd, diğeri ikinci kasd iledir .. Bunun gibi yakdiğerine zıd 
olan cezb ve def fiilerioden cezb fiili birinci, def fiili ise ikinci 
kasd iledir. 

Cezb fiilinin birinci kasd; def fiilinin ikinci kasd ile olması- . 
nın delilsiz, isbatsız mücerred bir davaden ibaret olm.adığını gös
termek için deriz ki, bi~ evvelce cfi.zibe, masike, h!zime ve dafia 
kuvvetlerinin vücftdlarındaki gayenin gıdayı teminden ibaret ol· 



du~unu. gıdadan maksad da tahallili eden mikdara halef (bedel) 
vermek oldu~unu · ö~renmiştik. Böyle olunca tabiatİn (gaziye kuv- · 
vetinin) maksadı, bedenden tahallül eden mikdara· bedel vermek
dir. E~er tabi at · (g~ziye kuvveti) hariçten, iı;ıhilal eden et gibi et, 
kemik gibi kemik, asab gibi asab bulsa idi gıdayı temin· husu
sında cezb, imsak ve def gibi külfetlere katlanmaz ve yorulmazdı. 
Fakat tabiat bu şeylerin mislini bulamadığı için bunların en ya- · 
kın müşabihlerin.i aramak mecburiyatinde kalıyor. Şu halde ta
biatin gıdayı cezbetmesi birinci kasd ile ve bizzattır. Çünkü ta; 
hallül eden mikdara bedel ver~ek için Hl.zın olan ilk fiil, cezb 
fiilidjr. 

Def fiiline gelice, tabiatin ( gaziye kuvvetinin ) fazlayı defat
mesi ·birinci kasd il~ değildir. Filhakika gıdadan · arta kalan fazla 
şeylerin içeride kalınasıııda .tabiatin kasdi yoktur. Bununla bera· 
b er bunlar da zarur1 olarak içeride kalıyor. Bu vaziyat karşısında 
tabiat ikinci bir kasd ile bunları harice defatmek mecburiyatinde 
bulunuyor. Şu halde tabiatin fazlayı harice defatmesi ikinci bir 
kasd iledir. 

·Bu izahdan hasıl olan şudur:· Tabiatin ( gaziye kuvvetinin) 
maksadı, tahallül eden mikdara bedel vermektir. Bizzat cezb, 
bizzat .imsa.k, bedel vermek hususunda tabiatin zaruri muavinle
ıridir. Hazi me kuvvetinin . fiili kesildi~i anda bedel v~rmek işi de 
tamam ol~~ş olur . Fakat def filinin bedel virmek hususunda 
tabiat için lüzumu yoktur. O ancak, hazm vaktinde gıdadan arta 
·kalan fazlayı defatmek için lbımdır. Şu halde tabiatİn fazlayı 

·defetmesi ikinci kasd iledir. 
Tabiatin, tahallili eden mikdara bedel vermek işi bittikten 

·sonra def fiiline katlanması da buna delildir. Filhakika, tabiat 
·evvela gıdayı cezb, imsak· ve ta~yir eder yani gıdayı muğtedinin 
·misli yapar ve r:nütehallile bedel . olarak bırakır. Tabiat ancak bu 
'fiillerden sonra fazlayı defeder. Şu halde vazıhan görülüyor ki 
tazl~nın vücudü i~inci kasd ile old.uğu gibi" dafia kuvvetinin anı 
·defetmesi dahi ikinci kasd iledir. 

2 - Eğer cazibe, ma.sike, hazima ve dafia kuvvetleri · fiilieri 
·muhtelif ayrı ayrı kuvvetler olsaydı tabiatin her . uzuvda bunlar 
için ayrı ayrı aletler hazırlaması icabederdi. Bir şeye itina edip 
-diğerini .ihmal .etinek, çirkındir. Halbuki tabiat, muhtelif his kuv
vetlerine ayrı ayrı aletler vermiş ki· her kuvvet istediği .zaman 
kendi aletile kendi işini . görüyor. 

Fazla olarak his kuvvetleri bayatı tamamlayan kuvvetlerde 

· ı 

'· ·J 
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·değildir: Şu kadar var ki ancak ' hayatı. güzelleştiren kuv.vetlerdir. 
:Şu ~ald e cazibe, mas ike, ~bi me ve dafia kuvvetleri ayrı ay n 
müstakil kuvvetler olsaydı tabiatin bunlara ayrı ayrı aletler ihzar 

· etmek için daha ziyade itina gösterınesi icabederdi. Halbuki ayrı 
ayrı aletler bulunmadığıodan bunların, tek bir kuvvetin muhtelif 
ıtezahüratından ibaret olduklar~ busuretle de isbat edilmiş olur. 

Romanya Tıb tarihine bir vesika (*J 

A. Süheyl tİnver : 

Halen Istanbulda eski Babıalide husus! bir daire ve müzede 
'bulunan Ba~vekll.let arşivinin sılibi ve tıbbi dosyalar kısmında 
'.717 nurnarada kayıtlı Romanya tıb tarihini alakadar eden bir bU· j 
küm vardır. Bu hüküm 50 x 35 ebadında, kalın ve alıerli beyaz 
kağıdı Türkiyenin Cumhuriyet devresine gelinQe_ye kadar resmi 
yazısı olan divani ile -yazılmıştır. Tamamen hUklimdarın (Mahmud 
JI) emirlerini havidiı: ve o"nıın ağzından yazılmıştır. Bu vesika· 
bti ebattaki kağıt ikiye biikülerek iki sahifede. yazılmıştır, Hepsi 
:19 satırdır. Arabi tarih kon~uştur. Eva.ili zilkade 1253, 1837 ta
·rihin.e tekabül ediyor. 

Bu tarihte eflak voyvodası Aleksandr Kigadır. Silistre eya· -
leti askeri . müşiri Sait Paşa ve Vidio muhafızı . HUseyio paşadır, 
Bu hüküm her üç makama da ayrı ayrı yollanınıştır. Hükwün 
bulasası budur : 

1837 Seı:ıesiode veba hastalığı Tuna sahillerine savlet ediyor 
'Tunanın sol tarafıoa Eflak m~mleketi tarafıodan karantina vaz' ve 
jbdas olunuyor ve bu ahkftwa şiddetle riayet olunuyor.· Eflak 
voyvodası arzusu vechile verıniş olduğu bir istida üzre Tunadan 
.geçen gernilw-in kendi taraflarında yedek çekilmemesini . istiyor 
ve buna dikkat olunuyor. Yalnız Vidioli Mehmed namın<:].a bir 
geınici havaoın fena olmasından rnecburen Eflak sahillerine dü
:1}üyor ve yedek çekerek gemisi ni kurtarmak üzre iken Romen 
karantina ·bekçileri m~ına_neat ediyorlar ve silahla mukabele görü· 
yorlar. Gemici ve yanıodakiler yaralan mıştır. Bu hadise .... Efiakın 
;karantina ve asayişi noktasında hoş gö_rülmüş ise de Tuna üzerin-

_l"'J Romanya Tıb Tarihi Cemiyetine te~liğ edilmiştir. 
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