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28) JJ~~ı ı:ı_,~· .. r--:-1 i _,.:~JJ::ı..,. o::i-.J::;--1 JJ_,-1.. ~J.r.-1.. 

o~.:.ı.lll İmparatoryayı. berridir yani bir nebatı müstemirredir ki ke

refs nevindendir ve yapraklan kerefs yaprakianna müşabih, lakin büyük 

ve bahari ve magdanoz taamına benzer taamludurlar. Sakları üç dört 

karış · kadar yükselirler ve dallar verirler ve teptlerinde şemsiye 

tarz,nda müctemi ve ufacık ve çepçevre beşer beyaz varaklardan 

ibaret çiçekler açar ve sonra ikişer ikişer ve büyücek ve müdevversi 

ve siyah, acı tohumları hasıl olurlar. Kökü orta boylu ve kalın ve 

beyazdır, Bu nebat gölgelik ve sulak ve kayalık ve denize yakın 

yerlerde biter. : ~ • ..::_llrU"::I i<ökü ve yapraklan ve ekseriya tohumları 

kullanılır. J\ •• :_ "::IJ~)· matbuh ve nuku olunur. U"! _,lı muvakkız ve 

muhaddiş ve mtlfettihtir. Jl.....:-'YI füturdan olan bevlin ve hayzın ihÜ

basında ve kuluncu rebhide kullanılır. Jl...::-":JI.;I..U.. yimrp dirhemden 

bir dirheme kadar 80 dirhem suda nuku ya matbuh olunur. 

29) ~)\: • .!..1 Çadır çiçeği nevindendir. Anınla böylece tarif olunur. 

30) .ı;::.!l 

·":J>Ill Bir marqf nebatı seneviyedir ki evvela iki nevi vardır. 

Bi ı ine ak eştir ve öbürüne kırmızı .eştir derler. Ve bunların birbirinin 

k e bir ve sa gir nevileri vardı;: ·K e birleri dörder karış v.e sa girleri 

birer karış kadar yükselirler ve cümlesi se.bze makulesindendirler. 

Lakin . taamları ve gıdaiyetleri güzel olmadıklarından agnıya itibar 



· İBNİ "SİNANIN MEZARI 

Dr. A. SÜHEYL ' ÜNVER 

Merck- fabrikasının lstanbuld~ ilmi mümessilerinden Dr. E. Hur~ 
v~di veçhile Iran Seyahatinden avdetde, Hem~danda medfun. büy.ük 

türk ·hekim ve Feyle~ofu lbni Sina'nın . türbesindeki m-ezarının resmini 

vermek lütfunda bulundu.' 

.... 

r 

İbni Sinanın mezarı dahili 

. Malum olduğu üzere 21 Haziran 1937 de İbni Sina'ınızni 900 üncü 

yılı ibtifali türk tarih kurumu ve tıb tarihi . enstitüsü tarafından yerli, ve 

beyneimiJel tıb tarihi cemiyeti müessisi ve· fahri reisi Prof. Tricot

Royer ve şimdiki reis Prof. Gomoiu gibi ecnebi alimierin iştirakile 

tesid olundu. Bu münasebetle bu büyük türk mütefekkinin kabrini"n res~ 

mini elde edeınedik. Elde mevcud resimler eski h"arab halini gösteri

yordu. 'Nihayet ka!:>rinin yeni tamir edilmiş kapısını elde edebildik. 

İçine dair hiç bir ~aluma:tımız yokdu. Nihayet Dr. E. Hurr bize bunu 
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getirince kubbeli bir bina dahilinde etrafının zemi"nden - bi~ buçuk 

, metre kadar kısmının koyu renkli çinilerle kaplı olduğu görüldü. Orta

da as.ıl büyük lbni Sin~'nın bir çok heyecaniara ve ilmi-iŞtiraklara sahne 

olan vücudunun ruhundan tecerrüd etmiş ba,kiye.ı.inin medfun olduğu 

kısı~ görülüyor. Etrafı bir -parıİıaklıkla çeyrilmişdir.lki kabir vardır.lbni 
Sina'nın :yanındaki kabirde medfun olan hakkında halen · malu'matımız 
y9kdur . . Bize bu res~i neşretmek fırsatını veren Dr.· E. H~- a şükran-

- larımızı sunarız. · 

,· 

LE TOMBEAU DE IBNI SINA 

Dr. A: . SÜ!iEYL ·üNVER 

Le Docteur H~rr, representant scientifique de la fabrique Merck 

a eu· l~ gentillesse de me presenter, selon sa promesse au retour de 

so~ ,voyage en Perse, un e_ photographie du tombeau de_l bn.i Sina, 1~ 
grartd medecin et philosophe turc enterre a Heoiedan. · 

Nous savons que le 9Ö0ieme aiiniversaire de ' lb~i Sina fut celebr6 
le 21 ' juiiı 1937. par_. la S~ciet~ d'Histoire turque et l'Inırt itut d'Histoire 

de ia me~ecine avec la participation de sav.ants lo.caux et etr{lngers 

comme. de Prof .. Tricot ;Ro_yer, me~bre d'honneur et · fondateur de la 

Societ{ lnter.ı:ıationale d'Histoire de la Me~ecine ·et le Prof. Gomoiu, 

-president actuel de la me~e so ci ete. No us n 'avons malheure~sement -

pas pu nous procurer alors une pbotographie du tombeau de ce grand -

· ~~n~eu~ turc. Le s pho.tographies' en no tre possession np us le montrait 
qans ' un e tat de ruine. No us avons enfin pu recevoir la . phQto de la -- . . - . 
de la porte du tombeau nouvellement r estaure, et nous ne possedions . ~ . . 
au.cun renseignement concernant l'interieur. ~orsque 1~ Dr. Hurr nous 

. apporta enfin cette photographie, . no us vi m es qu' il . s' agissait d'un 

batiment ·en. dôme, dont le sol etait recouvert de seramiques fpncees 
. . . 

s~r une etendue d'environ 1 1/2 metres. Au centre se distingue la 

·p_arlie dans laquelle est e~sevelie les resfes ~u corps delaisse .par Came 

., 
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du grand Ib.ni Sina qui fut la sce_ne de tant de d6sirs .et d'ex~altatio~s 

sc~entifiques. Il est entoure d'un grillage de bois. ~n voit deı,ı~ toıİı
beaux. ~Noıis . ne possedons aucun renseignement sur le second. Nôus.

presentons nos ~emerciements au Docteur E. Hurr qui nous donna 

l'occasion de publie~ cette photographie:_ 

. REY ŞEHRi VE RAZİ TABiRi 

Dr. A. SÜHEYL ÜNVER 

Tarih ile meşğu_l olanlar Tahran civ'arııida elyevm harabesi 

· ıı:ievcud, fakat bundan X ~sır evvel hastanel_eri, ilmi m.üesses.elerile 

meşhur ve marnur Rey şehrinde doğanlara razi derler. Bizce Reyde 

doğanlara Razi denmesi- hayl;ca da- 'garib gelir. Bunun · hakkında 
. alimleriı:tıizin çok iyi hatırlıyacakları bir efsane vardır. Bir hükümdar

. ın Rey ve Razi isminde iki oğlu var. Bu zat .bir şehir yapıp oğul

larından birisinin ismini vermek emelindedir. Fakat bu arada bir 

i~tilaf çıkmış ve her iki ' oğuı" .da kendi . isi'ınlerinin bu yeni şehre 
· verilmesiiıi istemişlerdir . N_ihayet )htilaf şu suretle hal edilmiş~ir. 
Şehre Rey de~ecek, orada Ooğanlara da Razi denecek. Ebu Bekir 

Ra;i, Necmeddin Ra.zi. .. gibi. -

Süleymaniye kütüphanesinde reisül'küttab Mustafa efendi _kitabları 

~rasında 728·numarada Davud Antaki'.nin ":' 1::--,'I~.Uci.P;":"It~IJJlö)...,. .1~ 
- eserinin en baş temellÜk sahifesinde (Ş. 1) kütüphane ı:iıührile ' berafıer 

tarihi lbni halkandan çıkarılma R~y ismi ve R~zi tabiri hakkında' bir;. 

kayıt vardır ki Bay N :izini böyle tercem e etmişdir; · :·ı. · -

- - Errazi ranın · fetbiledir, elifden sonra (za) dır. Yani (Rey) e 

menşub deme_kdir. Razi deylem biladının meşahirindendir. Sonraki 

(za) ziyadedir. Netekim Mervli bir ad.l!ma Mervezi denildiği gibi. 

Istanbul kütüpbanelerindeki - tıb kitabiarının baş ve boş sahife-
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