
Türk T1b Tarihi Arkivi 
Cilt 2. N o. 6. 1937 

(Hüzün) ün Mahiyet ve Sebebleri 

lbui Slnu 

(HUıOn) (1], Nefsani bir elemdir ki sevilen şeyleri .bitirmek ve 
kaybetıuekdeo , araoılao. ve istenil~n şeyleri bulamamak ve elde 
edeujemedeo ileri ge-lir. Hiç bir kimse yokdur ki bu sebeblerden 
yakayı sıyırabil ıııiş olsun. Çünkü sevdig-i şey-lerden bir şeyi 
bitirırıeıniş ve zayi - etmemiş, veya aradıjtı ve istedig-i şeylerin 

hepsini elde etıuiş biç bir kimse buluoaruaz. Zira insaoın şu alem
deki sevdig-i ~eyleriıı hepsi zevale ve boıul mag-a maruzdur. Ve 
biç birisi sabit deği--ldir. Dün yaya a id matlubatı da yine böyledi r. 
Onlardan sevdig-i şeyler gibi zeval ve fesada rnaruzdur. ÇU okU 
losanın dOnyevi nıatlubatı her halde fani ve zail oları şeylerdir. 

Amma sabit ve daim olan (Umuru akliye) ye gelince ; o hiç bir 
vakit bitirilmez, gayib ve zayi · olmaz. Zira (Umuru akliye) yi 
gashedecek ne hir elem vardır v~ ne de ona hi r Afet arıı olabi 
lir. LD.kin herkesin alakadar oldugu Umuru dünyeviye (Umuru
akliye) nin hilafıuadır ki onu korum-ak olmaz. Bozulmasıodan, 

ıevalindeo, degişınesinden eınip olunmaı. 

Imdi kendisine (hüzün) ar1z olına~asıoı isteyen kimse şunu 
yapınalıdır : . 

DUnyaya aid sevdigi ve dünyaya aid aradığ ı ve isted iği şey

leri olduğu gibi zovale mahkum ve bozulmağa müstaid ve merhun 
.· olarak tasavvur etmek ve bunların tabı'larında olmayan sehat, 

beka, ve devam gibi vasıfları bunlardan beklememek ve arama
mak ve belk.i ruahbubat ve matlubatınıo peşinde iken onlarıo 

tebdilini, intikal_ ve ku~vetlerio i görünce isti~ıam etmemek ve 
çok görmemek. 

Işte bu halet -kendisinde tahakkuk eden kimse sevdiğini bitir
mek ve kaybetmekden mabıuu aradıg-ıoı ve i stediğin i elde ade
mernekden mag"mum olmaz. Belk i seı-dig-i ve istedig-i şeyleri bacet 
m!ktarı alır. Ve onları zayi ettig-i ve bulamadığı zaman de mUte
selli olur. 

tl) (Rüzüii) kelime5iuin mukabili Öz dilimizde (Tasa)dır . 



-45- .• 

Bir Türk Hekim i ve Tıbba dair · manzum bir eseri 

Yazan, şeybi adlı birisi _::_Basaıı, Hasan Ali Yiicel- Devlet 
miıtbaasıoda 28 Şubat - 1937 taribinde 600 nüaba olarak basılmış
dır. Istanbul 1937. Ası l metin 21 sayfa. Naşir ıııuk~ddimeai S
sayfa. 4 sayfa metinden fotograJ 8° bacminde. Fiyatı yazılı -de~il,. 
J§.kin 40 kııruşa satılmaktadır. 

Dr . Feridun Nafiz Uzluk 

-
Hasan Ali Yücel' in Bir Türk Hekimi ve tıbba da ir manzum 

b ir eser i · serlevbalı kitabının çıktıg-ını gazetelerde görünce pek 
sevindim. 

Edebiyat tarihi miiteveggili, 'rlirk tıhhına. da merak etmiş. 
Avrupahlarca. bilinmeyen, yıırduııııızda. tanınınayan bir eser· 
olac:ı k ki onu bilhassa bastırı,nağa karar verıııiı,. 

fstanbuld:ı.ki kitabcımdan bir niisba getirttim. Mukaddiınesini

okumag-a başladım. 
N:ı~ir bu eseri ·ix uncu· hicret as~ıoın ünlii şairi, tıhda. da. 

şöhretini tercilmei hal k i tablanııda ok udug-u muz Gerıııiyanlı· 

Sinan adile tanınmış şeyhiye izafe ediyÖr. 
T<itııhın iinvanını hepimiz gibi o da Bıırsalı Tahir Bey mer

bumun Osmanlı ınüellifleri.nde· görmiiş. Yiııe herkesee bilinen: 
kaynaklardau · ufak tefek hul§.salar, nakiller yaparak Şeyh.i yi
anlatıyor. Tahir Beyin Osmanlf müelliflerinde C. 2. , S. 255 da bir 
isim buluyoruz: K§.nz al Ma.na.fi ahva.l al aınıicati va. _ t tabayi-:-

Mizacla.rın, ta.biatleriıı halleri ni bildiren ınenfaatler hazinesi. 
Bu eseri ben de vaktile görmüşdüıo. Tahir Bey o zaman aag-dı. 

Oku~ıuşduro. L11kin dab;ı. ilk sayfalardan anlamışdım ki Kanı ~1= 
Mana.fi, eski devrelerin, Germeyanh . Şey bi zamanının mahsulü 
fikri değildir. Kitah Tstanbulda ·yerleşmiş ber bangi · birisinin
hieri XI inci aı:ırın ilk sütüsünde yazdığı ıoanıumedir·. 

Tabir beye fikrieni açıkca söylemişdiııı . . .Merhum mun'asif,. 
bakşinas bir zattı. Gilldii, esasen .. ki~ahımızda böyle se})ivler, 
ıubuller çokdırr. tkinci tab'ında dilıeltiriz dedi. Emeline nail' 
olamadan hak rabıııeti_ne kavuşıiu .. 

Tabir Bey Osmanlı mi!elliflerini yazmakla, hele onu eskjlerin· 
edebt dilini kullanmayarak ta.brir eylemekle cidden bUyUk hizmet. 
yapıııışdır, bt-or an ona baş vuruyoruı. 

. ~ 
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Merhum, memleketimizde bugün yine hiç değişmeyen tenliidsiz 
zihniyetin i lcasile telifini meydana koymuşdur. Her kitabdan, 
her isimden her devirden şiiphe göstermesini bilmemişdir. Bu 
sebebden eseı:i batalarla doludur! Tesavvufa şiire, edeb~yata, 
tarihe aid Inaımiarı belki doğrudur. L~ldn tıbbi . kısmı çok .tebli· 
kelidir. Tıb taribi ile uğraşan arkadaşlarımız daima Tahir 
beyi~ fikri asaretinde yaşadıklarından onun batalarmı sahih gib.i 
makaleleriude tekrar ederler. 

Abbasi devri etibhasında.n hİristiyan Ali Bin !sayı, Niza
müledviye sahibi Sakı~lı ls~ efendinin babası göstermek, Konyalı 
hacı paşanıu tesbil ve ınüntabibi şifa kitabiarını g§.b la.tince ve 
g§.h Almancaya tercüme edilmiş diye yazmak ve d!Lha buna 
mürnasil bayli şeyler · osmanlı müelliflerinin göze çarpan büyük 
yanlışlarıdır. 

Hasan Ali Yücel·de Tahir beyin yaıılı~ına kanarak Germi
yanlı Sinan Şeybi den· iki asır sonra yazıldığı muhakkak bir eser i 
ona atf eyleuıişdir. -

Bu tı b-bi nıanzuıne Germiyaolı bekirnin değildir. Çünkü: 
1 - Bulunan üç nüshanın biç birisinin · başıııda (Kanz al 

manafi fi ahval al' aınzicati va t tabayi Li Şeybii Germiyani) 
tahiri yokdur. 

2 - Nüshalardan yalnız tsrnail Saibe aid yazmanın tarihi var
dır, o· da 1096 dır. 

3 - Diğer iki yazma tarihsizdir. Her üçünün yazısı da yeni 
Osmanlı hattıdır. 

Yazıdan, tarihden , her şeyden daha mübim bir vasıf var ki 
değişmez : UslO.b, kelimeler, bir tek sözle şive. 
·. ·21 Sayfatık metin.deki içecek, yiyecek, koklayacak, giyeceklere 
'aid 56 babis. Bunlardaki 312 beyti .dikkatle okuyunuz. Siz de 
beni şeksiz, korkusuz tasdik edersiniz ki bu manzuuieler, busrevi 
şiriİı ibdakarının değildir . 

IzniktekJ Çandarlı paşanın camii, Bursadaki yeşil ile Edirne
deki Selimiye ile ayni tarz diyebilirnıiyiz . Dersek ilim alemince 
'gülerler. 

Çünkü birinci ilk devre mimarisidir. · Yeşil ~yanışı gösterir, 
Edirne Selimiyesi mimarimizi de, itila ' dev~i, istila devri gibi 
gökleı:e çı kar ır. . 

4 - Germiyanlı Şeyhi ye yanlış olarak izafe edilen · bu eser 
'iki padişahı.ı. itbaf edilmiş. oliı.rak bulunmaktadır.' Nüshanın 
birisindeki bfiküındarıiı adı Ahıned, diğ_er ikisiod.;ki Muraddır. 

·. 
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Şey hi, Çelebi -Mehnıed, Murad II zamanlarında yaşadığını nazarı 

itibare alan naşir Ahmed adını taşıyan nüsbayı Bağdad hükümdan 
· Cel~yerlerden Uveys oğlu Ahmed veya-Sivas sultanı kadı Burha
neddin Ahmed diye öne sürüyor. Halbuki bunlar da tamamen 
yanlışdır .. 

Manzumeyi okuyalım : 

M ülılkô.ne eşi ği taşı mesned 
Şelıinşalız cihan Sultan illınıed · 

' Ili, devleti, tacı ve tahtı elinden gitmiş ~üklimdara, Şeyhi 

gibi hakim mizac, büyük bir şair ipekli giy, misk kokla, gülsuyU 
iç, boğaça ye diye yazamaz, yazarsa istihıa olur·. · 

Kadı Burbaneddine gelince; ıoaoz~meye devam edelim : 

Şehi sahibkzram hefti . kişııer. 
Oüzinf her mülulcü bahrü hem ber 
Lelıü Çeh Erdelü Nemçe vü Efrenç. 
Verir ana haraç iif?acii ispenç 

Kadı Burhanaddinin civarında kafir devleti olarak yalnız 
Trabzun var. Leh, Çek, Erdel, Avusturya, Fransa, Süreyya ka~ar 
ona uzak. 

Ahmed, Murad bunlar kimlerdir. . 
Ahmed, birinci Ahmeddir. · şair, onun son ·günlerinde bu man

zumeyi hazırlamış, onun ·adına ithaf eylemiş. 28. yaşıoda tübe~kti· · 
lozdan öJeo genç hükümdamı yeri'ne abdal kardeşi, onun bal'ile 
talisiz genç Osman feci akıbetinden sonra Mustafa ve oihayef 
Murad IV makama gelmişdir. . · 

Karg.aşalıkh zamanda manzurue sahibi pek akıl!l.ne davraumış, 

stikut eylemişdir. Dördüncü Muradın cülusundan sonra, belki onun 
· bu gibi şeY.lere merakını gıcıklayarak· kitabını ona takdim eyle
miştir. 

Mubarririn ilk nüshalarından birisi sonra istiosah edilmiş, 

Ahmet ismi orada ka~mıştır. Murad ise, iki nüshada mükerreren 
yazılmış kalmıştır. 

Şeybi böyle hare~et etmekle bizi aydınlatmış, eserin büyük 
Şeybi ile al!l.kası olmadığınİ nevama izah eylemiştir. 

Kitabın mubteviyatile biç meşgul olmayacağım. Esasen naıımı, 
tıbbi kitablardan.. okumuş, yine kitabiardan hu manzumeyi derle
miş. · Yani tıbbın yalııız uazari kısmını y:ı.lau, yanlış hece.lemiş. 
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Umumi tıhdan biç söz açınayar bile, zaten bu namda bir tabiQ 
bizim·de meçhulliuıüzdiir. 

Bütün eserin kanaviçesini, naşir mukaddimeda btil~sa. eylemiş. 
İsteyenler orası n ı okusun lar. Birinci Ahmed zamanında · yazılm\1} 
Lllrendeli Derviş Siyahinin ınanzuın (Mecmaat tıb) risalesinden b\r 
örnek verecğim. 

İlahi hikmet i~si mu_hteşemsin 
H ekimi bizevaiii zil keremsin 
Y arattıiı alem içre her iıe kim uar 
Ederler birliOine cümle ikrar 

Yaral/w çarı azdad elli n icad 
Senin emrinle ii.lfel kıldı ezdad. 

Padişaha duadan 

Adalet. madeni Sullan ;iıımed 
Ola ta/ılı adalet iizere sermed 

Derbeyan faslı bahar ve ahkame~ 

Oel ey bu ilme aŞık talib olan 
Elib.ba sözlerine ragıb olan 
işit ahkamwı faslı çiharw 

. Bil imdi hiikmiinii evvel baharw. 
Bu faslın oldu tab'ı harii ratib 
Bu {asıl içinde olur kan galib 
Bu günlerde kan aldİrmak avadır 
Ve hem m"üshil bu mevsimde s ezadır. 
M eheldir H ırşkü ser d olan gıdalar 
ıl'lünasibdir yiyeler ani ekser 
Fesadın def'eder kanin taamı 
Yiyeler ani /zer giin subhü şami 
Eter almak dilersin ·Kam {elekten 
Zabıt kıl sözlerimi çanii dilden 
Mızradın hikmet ise sen de ey can 
N asihal ra i ol gel olma na dan 

Siyahi 

1 
' 



Kayseride Gıyasiye tıb medresesi kümbedi 

1205 

Bu kOnbed tıb medresesindeki merkadiere aittir. Kitabaleri 
kayboldug-u cihetle kimlere aittir buluoamiyor. Lakin Selçuklu 
hastanelerinde diger Selçuklu hayır müesseselerinde olduğu gibi 
ekseriya hanileri medfund ur. Ni tek im Sıvasta birinci Keykaviis 
Hastanesinde (1217), Çankırıdaki Ali Ferruh Hastanesinde (1235) 
hanileri medfundur. Çok muhtemelt:lir ki iki kardeş olan Gıyaseddio 
ve Gevber Nesibe de bir a.rada burada medfundurlar. 
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Hav~yi fash bahar 
•• • • • • • • , • • •• , . l ... ,_ . • 

Hava~ı hevbahahıı ıssi ı:.ifl !)'liş 

Bu fastın d.Hnieğ~ !}araF iılivllsz 
Muzirdzr fa{ri:ı.hi öl'lih ihizadı 
Mz'ileyylH Şeı:bet nem~ devasi 

Şey hi 

Derbeyanı ·faslı yay ve abkamet 

Zikir kıl fas/ı yayı dahi ,yıldır 
Ki safra va{ir olur buiıda bildiı: 
Olubdur lıqrii. yabi$ taVı amn ·. 
Y f!r.agın gör . gerekse başh _cqmn 
Meheldir s~rdii ter olaiı gıdalar 
İ' eiıilr ey!J.~mı yay içinde ekser 
Revadır ~Jc§iler gayet mefıe_ldir. 
sefiidu: ia8'a eliŞiyt i/e be'detdtr 
Ne var İSf! olan safrayı)cali' 
l.'iyef.er ol. la(ir~ıi oia. na/i' 
Bit {ast iÇr_e ~llicıiiz izzer~ ı)iasiii 

.. J , . . • • • i. 1 • • • • • 

Kabır.Z et sözlerim sıhlıat b~lasın 

Slya~i. 

Havayi iasli yaz 

H av ayı faslı yai }s si u it ~uru , 
Kuruiı'iı'f bii ieiii ilisa~ı ga!J,et ·. 
Kat( zajl t~ri andan ham oliir 
soiH~.i,şerbeileliiı· ahdaij ~eiJ.iflei 

· $e!iiit 

Derbeyanı faslı güz ve ahkamet· 

Biri- giiz fasıldır kim dinle cana 
DlZJr gii~~t Bu ~gifiı~h zçFe ~eiM~ 
Mf!üCi B~hfli. y&ht-$i:ilr lilii~f kii 
İşit talcririmi iedbirini kıl 

.. ·:mıvtınıH immi/i öuna~ çokam~ ., 
. · $Biui tsst Ji&vatar bılil.lr#kili:. · . ·· . . =· 

. tlavaih11ı sakia iii .ii-eiiaiii yi1Tiı uai· . .. •._. · ... ~ 
. .. -:: · i . ·'~ 
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Cimai dalıi kesret kılma . zliilı~~ 
Soğuk su ile gusleyleme terkkıl 
V e hem suyu çok içme olma mail 
Dinıağı ter idenden yin taaniz · 
Semiz etler sezadır lut keldmı 

Siyahi 

· · · Havayi faslı harif 

H ava yı · fasl.ı güz lwnı soğııktıır 
i rişir canevarlardan mazarral ? 1 
U funelieıı olur insan hasta 
Bular· haıi'ıamda yağ siitünse· szhhal 

· , · şeyh( 

· D~r~.eyan faslı şita. ve ·ahkameş 

Biri faslı şifadır olma g:afil 
Bu eyyam içre balgamdan hazer kıl 
Tabiaile olubdur ber dii ralip 
Olur balgam bıi {asıl içinde galib 
Oıdalar · yense nola lıarii yabis 
Revadır ·yense bu resme ne[f!.yis 
Bu eyyam içre .kendin iutmiı çıplak 
Miinasib gövdeni lutsan lSlcak 
,Zükamii nezle olur bunda vaki . 
Kaltn tat başım kim oldu nafi 
Sözilm tut hei· ne kıldını ise. taizrii· 
Şila faslwda cane ey/e tedbir 

Siyahi [•J 

. Havayı faslı şita 

Havayı faslı kış yaşii soğuklur . 
Oelii~ biın~a·n ziyade hazına kuvvet 

. . 

' ) 

[*1 Hususi kütüphanemde bulunan Derviş Siyahii Larendevi eseri 1025 ;;. 
taribiride yani Ahmed 1 gününde kaİ~m~ alınmışdır, Bizim nüshayı Konya ~ 
mevlevihanesi neyzen .başışı ·H asi b derlenin büyük oğıu Hasan dede 1270 tari
bilide yazmışdır. o 'edenin .yazısı talik kırması, okunaklıdı'r. 
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V eli ahlô.lü safra balgam artar 
__ qiye .penbe·. kabcı: gidince· şidde! ...- ··· ·· ... .. · 

.. .. . . Şey~( 
... ,• 

. Tıbdan bahseden iki muasır eserin ·nmf li:~ymetlerini tetkik 
. edersek, Siyahi elbette Şeyhiye nazaran ~aha · ak ypzlüdü~ demekt~ 
t~.ı:eddild etmem. Faka·t lbni Sinayı dinleyelim. Onun m~vsimlefl; 
ftı~v~iıi:ılerdeki hastl:!-hkları nMıl tavaif eyledi~jni görelim, · b~yü~ 
~~~ibqen altı asır sonra gelmiş olmalarına · ra~meu iki _kita~n~ 
muhteviyatı yüz güldürücü değildir. Halbuki iiim yaşayan bir 
şeydir, eskileri bozulur, kuvvetten düşer, ·· zayıflar, · ÖlÜr· yen is~ 
doğar, yaşar .. Bizim iki eserde de canlı bir şey bulamıyoruz, 
İtini~Siöa (Elkanunu fittibin)' birinci cildin~e mevsimleri, b!.!nlard~ 
göı:tilen hastalıkları o. kadar alimane, va.Jufane tavşif eylemiş k.i 
9n~_n . tercemesin-i sonra bi~. !Dakale halinde arzederiz:. · 
· 'i;'~rk tıobını :tetkik edenlere; edecek olanlara bitab ediyorum F 

Emeklerinizin boşa gitmemesini istiyorsanız bulduğunuz· kitabın 

ıriÜelİifiui iyice ·. ·araŞ~irınız. Onun kütüpbanelerde ·müteaddid 
rilısha:İarını · mukabele. . .ti<iiniz:. İlükü!J)lerinizde aceleci .. ol~ayınız. 
A~ir, .. fakiı.f m~t~~~-adiliila:rli ilerleyiniz . . . ·, 1 

Kitabın muhteviyatında fevkala.de bir şey buluyorsanız lbni 

Sinanın kanununda, Razinin eserl.erinde, ~~~ ..:ı~; ~\ .y- kitabında 
o mesele hakkında ne yazdıklarını araştırınız. Yeni muharrir 
onlar kadar bile meseleyi anlayaınamış ise anlatamamış . ise 
mukallid müellifi bırakınız, kütüphanelerin tozlu raflarında varsın 
duraklasın. 

Ayasofya kütüphanesinde 3595 nurnarada saklı bulunan 
Tervihül .ervah .. adlı Abmedi nin yazdığı manzum tıbbi . eserden ikf 
sahife örnek. koyuyoruz. Şeyhinin muasırı Abmedinin ya~ış tarzı 
ile Şeybii cedidin müridane üslftbunu mukayese ediniz. Bizi teslim 
edece~ioize eminiz. 

. . 
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