
Türk Tt b · Tarihi Arkivi 
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ibni Sinanın TedbirUI Müsafirin Risalesi. 

Dr. A. Sübeyl Üıiver 

İbni Sina' mızıo bu nıakalesiode:Q çıkarılan ve bu glin !çin 
ebem~iyetli oJan bahisler'ini m~btevi muhtasar bir kısmı ( [bni 
S!rıa'nın saferde bulunanların yapacakları tedbirlere aid oıakalesi 
hakkında bir inülabaza) namı altında Tedavi klinig-i ve Labora
tuvarı Dergisinin 1938 senesi 29 uncu numarasında neşrolunmuştu. 
Şimdi bu risalenin Ayasofya Kiitüpbaııesinde 4819 numaralı Mec· 
muai ·Resailde bulunan aslının Tıb Tarihi Eostitüsiin ün fotog
rafile çıkarılan bir kopyasından (Şeldl 1 · 10) Süleymau iy~ Kütüp· 
ban~!ıi Direktörü Bay ~iiderris H azmi Tura tarafından yapılan 
tam tercemesini neşrediyoruz. 

İbni Sirıa>nıo bu risalesi yolda ittihaz olunacak vakY tedbirlere 
ve yol anıaları kar~ı.s·ında yapılacak tedavilere güzel bir misal
dir. İbni Sina'nın bu makalesi kanunundan çıkartılmış bir kısım 
deg-ildir. Tokatlı Hekim Maslafa Efendi [1) tarafındau t.erceıue 
edilen kanunun kendi hattı d.estile Ragıb Paşa Kiitiiphauesiııde 

nıahfuz 5 ve 6 ncı defterinde Tedhirülıniisafir hakkıoda miihiın 

malO.mat vardır [2). Fakat birinci numaralı sabife ile asıl metnin 

[1 J Tokatlı Mustafa efendi XVIU inci .asrın çok çalışkan ve alim hekim
l~rindendir. Başvekalet arşi11inde Tıb dosyası numara 790 da Helcim başı 
Büyük Hayrul lah efendi inhasile Tolcatda 1275 de açılan Pervane Bey D!irüş
şifasına oğlu · Tabi b rvlehrried Raşid efendinin tayini nıevzuubahistir. Bu vesika 
ile bu büyül< alimin oğlunun da hel<im olduğunu ve Tokatlı olması dolayı· 
siyle Tokatda Selçuklular Darüşşifasına tayini kaydı mühim görüldüğünden 
tercemei haline ilave olunmak üzere buraya kaydedildi. 

(2] Kanun - Hekim Tokatlı Mustafa efendi tercemesi. El yazısile olan 
defterlerinden: Külliyat 5, varale 494 b · 
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X uncu. asırda Orta Asyada Türk falklorunu ve Tıb 
Tarihini alakadar edecek bir bakış 

Dr. A. Süheyl Üuver 

Prof. Yıısuf Ziya Yöriikan, Bağdadlı Ebulkasııii ibni Havkalin 
:301 (913) de _Bağdaddao seyahatindeo sonra i.azdığı (Kitab üluıe- . 
ilalik velmemalik) ini ve ondan sonra ibni Rüste, Yakubi,, i\:ıni 
Hurdad be, ibni Kudawetül katib ve ibni Fakih'in coğrafyaya dair 
-eserleri ni Tükrçeaıize büyük · bir Jiyakatle çevirmiştir. Bu eserler 
iÜkelerin ve illerin siyasi, tabii, beşeri coğrafyasını, mesafelerini 
ve hikayelerini bildirmektedirler. Bunlar 'Türk illerinin en eski bir 
çoğrafyasıdırl~~-Bununla Tiirk yurdlarının X uncu asırcıa ne büyiik 
·bir medeniyete ve tabii zenginlik lere malik olduğunu ·öğreniyoruz. 

Bize bu .eserin tetkiki ··için : müsaad~de bulunan bu değ~rli 
.:alimimizin yar,aımlarile bu tarama yapılmış ve bir mülahaza 
ilave olunmıyarak sırf. Tiirk fo.lklorunu ve tıb tarihini alakadar 
·edecek kaynş.klıı,ra nazarı dik!tati celbetmek için wüsaa~e!~rile bu 
iktihaslar neşrolunıuuştur. Eser baddı .za.tıpda- çok değerlidir ve 
bu mufassal eserin de pek yakında neşri şayanı arzudQr. Bu Orta 
Asya Türk Taribi kaynaklarınd~o birisidir. Bununla kütüphanemiz 
-:z~nginleşecekt.ir. 

( Azerbaycaı1 ; Erdebil de)": 

... Kudret helvası .. . okıı.qar ucuzdur ki parasız gibidir ... . · . 
(Debilde) : 

· ... Kır~ız,· kırmızı bir boyadır. Bununla tiftik ve yün boyanır. 
13oyanın aslı bir kurttur. Ipek kurdu .kendi Uzerine ipek kozası 

'·ördüğü gibi bu kurt da kendi üzerine kırmız örer: 
· (Azerbaycan bölgesinde) : 
, ... Bunların büyük ve faziletli tabibieri ve tabiblik sıoaati yü

·zündeı:ı zengin olanları vard~r ki bunlar mantıkın, fikir ve nazar 
san'atının insanları gerekli vazifelerinden alıkoyan ve medeni iş

lerinin ( esbabı siyaset) çoğund~n saptıran bir meşgale olduğu 
miitalaasındadırlar . 

... Ecdebilde görs~rede .. pazarlarda .. . bir bahar [?] koku (misk 
.:yağları), şarap (sirke ve şarap) çeşitlerinden mataları ge_tirmişlerdi. 
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Hem-edanda : 
.. .. Buranın ıotilhakatından bir kaza olan Ruzeraverde yapılan 

ve aynı mahalde yetişen zafran burada satılır • 
.. .. (Burada) mü him mikyasda değerli zafrap zer' olunur. 
Rey: 
... Bağdaddan sonra Şark.da bundan daha marour bir şehir 

yoktur. Burası Nişaburdan daha- mainurdu. Binalarının çoğu 
kerpiçtir. Bu bölgede anılan dağlardan biri de Zenbavend dağıdır:. 
Bu dağ yüksek bir dagdir. fşittiğime göre yüks~kli~inden dolayı 
iki fersati yerden görünürmüş. Kimsenin bu dağa çıktığını işitme
dim. Bu dağ hakkında, yer yüzüniin her tarafından sahirler bu 
da~da ikaınet ediyor diyerek bir çok hurafeler söyliyorlar . 

. . . Heuıedan'ın ve mahların (men) ni dört yüz dirhemdir (1] 
Cürcan ... Bunların menleri altı yüz dirhem olduğu gibi Taba

ristan ve Reyin de böyledir. Komes'in menni ise üçyüz dirhemdir. 

· Bazerde . . ltil kasabası : 
( Padişahın hükümlerine misal olarak yazılan) 
Bunlardan bir adamın kölesi vardı, onu oğulluk edinmiş idi. 

Bu köle katip ve niifuzu nazar sahibi idi. Adaının kendi oğlu da 
vardı, fakat daima . seferle meşgul olur , gurbette bulunurdu. 
Adam bu satın alınan köleyi tüccar koru~uları arasında ve hal
vette dostları ve kardeşleri arasında oğlum diye çağırır idi. Ço
cuk köley_e mektup yazdı ve bab~sının göndermekte olduğu mal
larını göndermesini istedi, fakat köle buuu_göndernıekten iıntina 
etti : « Buraya gelmeni istiyorunı, elinde olan malları alacağıın, 

zira cüınlesi benimdir» dedi. Bu uıesele çocuğun ıpahalline cabu.k 
gelmesini icabbetti. Bu lıus.usda miiııazaa ettiler. Herbiri davasına 
hilccet ikawe elti. Birisi için kafi addedilecek höccet kaiın olunc;ı. 
diğeri o höcceti iptal edecek şiipbeler irad ediyordu. Buiılarıo en çok 
hükümleri bunun (bu şüpheler) üzerine idi. Bu suretle mi.ioazaalari 
taın bir sene siirdu. Bu kavim nezd·inde ve diğer gayri intistim ınem
leketlerinde, hüküm meselesi bu şekli _alınca, meseleyi başkası değil 
belki padişabın kendisi, ken~i rayile hallederdi. Blnaenaleyh bir se
neden sonra padişab kendisj meseleyi halletmek için meclis kurdu, 
kasaba atialisi de hazır oldulaı:. Padişalı bunla-rın büton davalarını 

[1] Bir men bir batman, iki rıtıld ı r, bir rıtıl Şanıda 480 dirhem, Bağ
dadda 130 dirhemdir. Kamus ıııütercimi diyor Id : Bir men bir bıitmandır, 
bir batman iki rıtıl, bir ntıl on iki okka 5f3 estar, -bir estar dört buçuk 
mısl<al, bir. mıskal •Ot; dirhem, bir dirhem altı dank iki kırat, bir kırat i.~i 

tuc bir tuciki habbe. (Y-. Z. Yörükan) 
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ve bütün şiiphelerini tekrar ettirdi, Fakat pa.dişah bunlardan bi 
rinin lehine,_ diğerinin aleyhine hükmetmeğe yol .bulamadı sonra 
çocuğa: babanın kabrini doğrn _ biliyor musun? diye sordu. Çocuk 

. biliyorum, fakat kat'i surette kesdireıniyorum, zira onu görnerierken 
görmedim, dedi. Sonra müdrlei olan köleden babanın kabrin i bi- -
Jiyormusun diye sordu. Köle onu biliyorum kendi elimle gömdüm 
dedi. Padişah, eğer bulabilirseniz onun çi.iriimilş kemiklerinden 
bana bir parça getiriniz, dedi. Kabre giderek onun çürtimtiş ke
miklerinden bir perça aldı ve o parÇa padişah huzuruna getirildi. 
Padişah davacı ·köle kendisinden kan aldırsın diye emretti. Köle 
karı aldırdı, kölenin kanım keınik Uzerine akıtınca, kan kemik 
üzerinde durmadı sağa sola aktı , sonra çocukdan kan alınarak 
o kemik üzerine akıtıldı, Kemik o kanı içti, ka~ k_emik üzerinde 
durdu. Bunun üzerine padişah köleyi tedib ve ta'zir ederek hem 
kendisini ve hem elindeki malı çocuğa verdi. . 

Secistan : 

Hazar memleketinin kendisinden, balık tutkalından başka uzak 
ve yakma götürülecek biç bir şey çıkmıyor. 

Secistan kıtas ı nın en biiyük şehr i Zerane denilen şebirdir ..• 
Varoş (kale içi) pazarlarından birine Suku Amr ;ı.dı verilir ki tun_u 
Amr bin Leys yaptırmış ve bunu camiye, hastaneye ve mascidi 
harama vakfetmiş. Bu pazarlardan her gün bin dirhem kadar irad 
gelirdi. 

Secistan ile Mukran arasında Secistaıı çölünde büyük miktarda 
haltit ıııahsulii çıkar. Hatta onların e ıı çok 'yedikleri yemek haltit
tir. Ve blitün yemeklerine bundan koyarlar. 

Nokaıı dağlarında biranı denilen çömlek maden ocağı vardır ki 
Horasanın diğer şehirlerine ibrac olunur. Burada bakır, deuıirt 

gümüş, firuzeç, baınahiıı, debenc [1] g ibi diğer madeo ocakları da 
vardır . Bir çok insanlar burada altın Qladeui bulunduğunu bana 
söylediler. Fakat ' masrafını kurtarmıyormuş. Ben orada bir çok 
gayrı saft billflr parçaları gördüm ... 

Bedabşandan .. kırmızı ve çeşid nar renkli giil renkli penbe ve 
al renkli yakuta benzer nefis cevherJeri muhtevi taşların envaı 

çıkar, yine buradan kıymetli Ia.civerd taşı çıkar. Da~larında ınaden 
ocakları vardır ki bu ocaklardan muhtelif madenler çıkarılır .. . 
Bedalışana vehban yolile Tibetden misk de gelir. Belh ve · kaza
larından turunç, oilüfer, şeker kamışı ve arıcak sıcak memleket
lerde yetişen diğerleri yeti11ir ... 

-. 

...... 
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MaveraOnnehirde .. Bunlarda öyle altııı: gümüş, cıva madeoleri 
" vardır ki veriminin çoklugu ve bolluğu cihetirıden Islam n.ıeırıle

ketlerinde oian hiç bir maden ocağı bunlarla boy ölçüşeınez. lslam 
diyarından hiç bir memlekette nişadır bulunduğunu bilmiyorum, 
yaİnız az bir · şey Sicilyada gördüm. Fakat kııvvet cit~etioden 
bunların nişadırları gibi değildir. Bunların Maveraünnebirde kağıt
ları vardır, bu kağıtların iyilik ·ve çokluk cibetinden bir yerde 
naziri yok tur. . 

Vaşcird .. Burada Saganiyaodari Vaşcirde ·kadar zafran çıkar. 
· ... Maveraünnehirde onbinden f.azlıı. n.ıisafirhane vardır. Bunl'a

rın çoğunda misafirin hayvaniarına yem ve misafire muhtaç ol
duğu takdirde yemek dahi veriliyor. Semerkand'da ·wevcut olan 
han, yol keoarı, m;ı.balle veyahut insanlar mecınaı olan bağçeler
den, nadir olarak buzlu su dağıtan sebilden hali bir yer görürsün. 
Haberine güvenilen bir kimsenin bana haber verdiğine göre, Se
merkand şehrinde ve dış hisarın içinde bulunan · bağçelerde 2000 
den ziyade ınahalde buzlu su dağıtan sebiller vardır ki bunlar için 
vakıflar da tahsis edilmiştir. 

(Maveraünneblr).. Mü.nk ve Helaverdden misk ve köle gelir. 
{Buhara) .. Necar cefer diye tanınmış nehir vardır ki nebirden 

ayrılır (Harmeyseıı) e ınüntehi oluııcıya kadar köyleri sular. !çme 
suları bu nebirdendir. · • 

Buhara .. Biitteru kasabalarında olan nişadır, cam, demir, cıva, 
kurşun, kalay; altın, gümüş, neft, ozift, firuze Ferganada Maıı ni
şadır. Zikretmiş olduğum Ferganada kömür gibi · yanan taş (hepsi 
büttem dağındadır) bu dağın eteğinde yabuÇ tepesinde, yahut bu 
dağa bitişik olan yüksek ve alçak yerlerdedir. Bu dağda Büttem 
bölgesinde Seıııerkaod bölgesinde Zanç dağlarında sıcak ve soğuk 
sular vardır. Fakat burada yazın sıcak ve semum: şiddetlendiği 
zaman su kaynakları donar, hatta buzlar direk gibi olur, akması 
kesilir. Kışın ise suyu sıcak olur. 

(Seroerkand) .. Bu şehirde biiyü.k şehirlerde· bulunan malıall er, 
haınamlar, hanlar vP. ıııeskenler vardır. B uranın bir akar. ,suyu var- . 
dır ki busu. bir kısmı kurşun olan nehirden bu şehre girer.Bütteııı'de 

.altın, gü~liş, zaç 've bir çok tarafa sevkolunan nişadır . madenieri 
var~ır. B~rada gar gibi olan bir dağ üzerine, eve benzer bir bina 
yapılmış ve bu binanın kapıları ve pencereleri kaparııinştır. Bu bi 
nanın içinde kaynak vardır ki bu kaynakdan buhar çıkar. Bu buhar 
geceleyin duman gibi gündüzün ateş gibi gözUkür. Bu buhar tekasüf 
ederse ondan nişadır koparılır. Sıcağın şiddetindi:ın dolayı bu evin 
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ıçme kims_e girmez, girerse yanar. Yalnız fizerine ıslak keçe gi
yerek çabqk girip çabuk çıkabilir ve bu arada ne alabilirse alır . • 
Bu buhar yerini değiştirir. Bu takdirde meydana çıkıncıya kadar 
ikinci yerden k.sz ırlar. Eğer bu buharıo -üzerinde bunu dağılmak

tan menedecek bina bulunmazsa yaklaşan kimseye· zararı dokun
ınaz. Eğer bu bu har bir binada boğulursa· sı cağı n . şiddetinden 
dolayı giren kimsey i ya~ar. 

(llalı:) .. llak dağının arkası fergana sınırına bitişir ve burada 
zarpbane bulunduğundan altm ve güınUştcn pek çok mal revac
dadır . 

(Far ab) . . Mantık kitapları sahibi olan ve k udaırıa k _itaplarını 

tefsir eden ve bu bususda herkesden ileri olan Ebu Nasr Elfara9i 
buradandır. · Farab n ahi ye adı"dır. Uıi.ırıluğu ve eni ıoiktarı bir 
günlü k mesafeden azdır . 

... Suc dağlarından cıva çıkar. Yukarı Nesya b~lgesinde zift 
Ceragesenk, altın, gümüş, firuze, demir, Bakır, ve kal.ay gözleri 
vardır. Esberede siyah taşlı dağ vardır ki bu taş kömür gibi yanar 
ve külü ile de elbise beyazlatılır . 

.. Fergaoa dağlarında tohumları etrafa sevkolunan Taberhuo [*] 
ağacı, giilgan ağacı vardır. Bu nebatlar buralara nıabs,ustur: Bu 
bölgelerden ve Türk .bölgelerinden, bütlemden çıktığı gibi, pek 
çok nişadfr çıkar. 

*** 
!sfehanlı Ibn i Reste «Kitabül A'lak Ennefise» d·en : 
Heratla Secistan yolu üzer inde bir çok akar sular zikreder ve 

bu suların bir çoğunu n krizlerle gel d iğ i n i an latır. 

( Kefçin) deu (Kehen) e g idilen yer zikrolunurken şu maiO.matı 
verir : 
. - Secezli Abbasın babası diyor ki: Burada bir fersablık mesafede 

bi r bölge vardır ki sağı küçük dağa benzer: Burası kumluk bir 
yerdir. Bir adam buraya küçük veya biiyUk abtestini bozacak 
olursa ~iddetli bir ses ve işililen korkunç bir gürUitü duyulur . 

... Ilk sünnet olan Ibrabimdir. 
Müellif diğer bir takım nadir ahvalden ve calibi dikkat vazi

yatlerden bahseden kör topal bersamli uzun boylu kısa boylu meş

hur adamları vaktinden evvel veya sonra doğurmuş kadınları .. . 
sayar. 

=~ 
:;;·::ı:: 

t•i Metinde Taberhun -dur Tarh un olsa gerek. 
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Yakubiden: 
Bağdadıo •.. tabipleri bütün tabiplerden ... m·aharetlidir. Filozo

fun biri diyor ki: . 
- Benim ilim öğrel)mek isteyişiın, ilmin sonuna varmak ve 

nihayetini kavramak için değildir, bilinmemesi yaraşmıyan şeyleri 
biluıek içindir. · 

Aklı başında olan bir ldmse için, bunun haricinde hareket et
mek yaraşık alırıaz. 

S_ürreıııerırea «Sa.mra» şehrir.ıde ... · tkinci cadile Eb.u Ahmet· 
Caddesi diy e tanınmıştır. Bu ad Rt>şid oğlu Ebu Ahınede izafedir. · 
Biı ca.ddeııin doğu cihetindeıı itibaren ibtidası, tabibiilde uğra,şan 
Bahtişu'uıı Miitevekkil zamanında yaptirdığı ·ev idir . 

. . . Rey şehiirıin adı_ Muhamınediyedir. Mansur bilafeti zamanında 
Abdiilcebbar bin Abdürrabınan Eleıdi ile muharebe etmeğe gider
k-en buraya indiğinden ve bunu bina ettiğinden dediğimiz adı

almıştır. Rey ahalisi muhtelif cinsten Aceıııler (gayri Arab) d_ir,. 
Rey'de Arap azdır. Rey ahalisinin ~içme suları burada pek çok 
buluııan kayııaklardan V~ uiiyiik de"relerdendir . Bu diyarın ·s'uyu 
çok olduğu için meyvası, bağçeleri ve ·ağaÇları da çoktur. Rey'in 
bir çok biiyiik köyl_eri v-e iklimleri vardır . 

... Bamyan dağından su kaynakları fışkmr. Bamyan . dağı 
yüksek olduğ~ için bu ııehirlerin bütünü oradan· çıkıyor. Bu dağda 
bakır, kurşun ve cıva madeııleri vardır. 

( _Kabil) in biiyük kasabası Ü[irves denilen kaRaba. Bu gün de 
_hpalıdır. Lakin tacirler buraya giriyorlar ve buradan büytik. 
Kabil helilesi (Ehlileç) getirirler. 

Horasanı ve Secistanı kuşatmış olan bütün· Türk illeri Estan. 
Tiirk leri dir . 

Estan Tiirklerinde ekin yoktur. Yalnız darı bulunur ki bu·da.. 
cavers denilen karaca · dandır. Suniarın gıdaları kısrak sütü (kı-. 
ınıi) dır. Bunlar · aynı zamanda beygir eti yerler. Fakat en çok. 
yedikİt>ri av etidir . bunların r.;ezdinde demir azdır, Okla~ını ke -- . 
mikden yaparlar. 

Ibni hardazbe Elmesaliklllmemalik • 
... Arzın yuvarlak olduğuııır, _yumurta içinde sarı nasılsa fele

ğio. hoşluğu içinde kürenin o suretle nıevzu oldu.ğuou ve etra
fında hava bulunduğunu •.. ( y~zar) 

Türk ilieri: . . . Hırhız (Kırgız) burada misk bulunur . 
... Meyyafarkın (Rebia) diyarının kazalarıodandır. Diyarbekir 
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iilkesinde en meşhur şehirdir. (not Yahut bu şehir hakkında Bat
lemyus'dan bir çok şeylar nakletınekte.dir.) 

!Jüellif Müslim oğlu Kuteybenin, Oğuz Tll rklerinin merkezi 
olan Beykend şehrinde üzerlerine hasarnakla çıkılan biiyük kazan
lar olduğunu ııakleder. 

... Bazer k ı ralının yanında bir gece bir grındiiz kaldık. Sonra 
bizim yanımıza yol bilerilerden bir adam verdi. Buradan gittik. 
Y irmi altı gHn yürüyilnce fena kokulu siyah araziye girdik. Oraya 
girmeden sirke tedarik etmistik. Fena kokudaıı sakınmak için 
oriu kokladık. Bu fena kokulu yerde on gün yürüdük. Sonra yı 

kılmış kasabalara erişti k. Bu'yıkık lıklar içinde yirmi gün yürildilk. 
Bu ırıeııı leketin balin i sorduğumuzda Yecüc ve Mecücün yağma 
ve tahrip ettiği ka sabalar olduğunu söylediler. Aralığına sed ya
pılmış olan dağın yanında bir takım kalelere vasıl olduk. 

· ... Tibet ülkesine giren bir kimse hiç pir sebepsiz gülermiş. 
'Bir uıüslüuıan Çin müntehasındaki altını çok olan şiiaya girince 
bir daha oradan çıkamaımış.c Musulda bir sene otu ranın ku vv eti 
artar. Ehvazda oturaııın aklı azalır. Uh ... 

Esed oğlu Haris'iıı oğlunun sayisi olan bana Ebbufazl yalı ve 
kuyrıığu uzun Türk atlar ı (0erazini buttaliye) ki bunlarııı cinsleri 
pek ıneşhurdur. Bu atlariıı aslı bu kaynaklardandır diye atılattı 

·ve dedi ki: 
-Bir zaıııan burad·a beyk<<..:.l::-.» (bey olacak) ai:h verilen bir biikil m· 

dar vardı. O o un bir ·çok kısrağı vardı. Onları otlatmak için m er' aya 
·gönderirdi. Bu kısraKlar kuşluk val<tinde o k~ynağa. gelerek , orada 
bulunan ağacın . gölgeside istirabat ederlcrdi. Çoban, hayvau larını 

· o kaynağa toplaraı. Kaynağın göfü geniş, eri ve hoyu dörder y!iz 
::ı-rşın miktarında idi. Suyu durgun ve berrak idi. At ço.banı bir güıı 

· uykudan uyanınca atları içinde pek uzun ·bir at gördü. Göriinilşte 
pek müthiş old uğundan bu ııedir diyerek tarassut etti. tkindi vakti 
yaklaşınca mezkftr bayvan suya daldı. At çobanı hayrettş ltaldı. 
Soııu neye ıoiincer olur diyerek çoban o kaynak yanına gelmekte 
devam etti. Bir gün yine o hayvan, yanında diğer a~lar ·ve kıs
raklar olduğu halde ve ber vakit otlakta hübürnda.rın bayvanla
rın.a karışarak bunlara alıştı ve bükiinıdarm kısraklarından bir 
k:içıyla çiftleşti ve bu kısraklar son derece giiıel ve yüksek ka
inett~ · taylar doğurdular. Çoban bunu görlince sevindi ve efen· 
disine bunu haher verdi. Padişah -son derece sevindi ve zabıtanı 
ile birlikte bayvan.lapııın otlağına doğru av~ çıktı. Sayisinin av· . 
Jusuoa varınca kaynaktan çıkan hayvandan olan taylardan birini 

~· 
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kurukla tutmasını emretti. Seyis o taylardan birine kuru attı ve 
tuttu ve e~erleyerek binip baktı. Gördü ki hayvan, yer ile gök 
arasında uçuyor ve dizgina münkad hareketi sUratlıdır . Taydan 

-inip e~erini alınca öteki kısraklar, bükümdarın kısraklarından 
do~urdukları taylardan başka - bütGn taylarile birlikte otİaktan 

.9ıktılar, tekrar kayna~a daldılar . Sonra bu vakte kadar ondan 
hiç bir bayvan çıkınadı ve gözükıoedi. Işte büttıl TUrk atlarının 

cinsi bunlardan l<aldı. 

Yine bu adam hana anlattı: Belhde ve Belh bölgelerinde ta -
nınmış bir şahsiyet olan Abdullah Elşabşi (yahut Şabşablı Abdul
lah) adlı bir tüccardan bahsediyordu. Bu tOccar bu ci!JS atlardan 
bir at satın · almış, yüksekli~i kara arşını ile üç arşın, genisli~i de 
yine Ii:ara aşıiıı ile bir arşın i miş. 

Seınerkand'dan 2 gün mesafede Kis denilen şehir ile Samerkand 
arasında büyük ve yüksek bir tepe vardır. Kis şehrinin arkasında 
Kar da~ları vardır ... Kar eridi~i zaman sular pek ziyade artar ... 
Bu suyun Allahın eu güzel yaratmış oldu~u insan şeldiode ahalisi 
vardır. Köy çÔba.nlarından biri; koyunlarını daima orada otlatırdı. 
Di~er çobanlar korkdukları icin bu suya sokulamazlardı. Halbuki 
bariki çobatıııı elinde oku, kirişi, kavalı vardı. Çoban kaval çal
dı~ı zaıoan bu su ahalisi suyun yüzüne çıkar ve kaval dinlerlerdi. 
Bir gün bu adam yüzü koyun uyuwu~tu. Sudan çıkanlar onu alıp 
götUrrlüler. Üzerinden bir giin, bir gece geçince çobanın ailesi onu 
aramaya geldiler ve su kenarında izini buldular. Se'kiz gün kadar 
bu çoban oralarda kaldı ve ailesi kendisini çıkarma~a' muvaffak 
olamadılar ... (S 181) 

*** 
Oa'fer ojrl!i Ebtilferec ibni Kudame Elkfttib - Kitabül harac ve 

. San'atülldtabenin ( on birinci babında Türklere ve TUrk ölkesine 
dair yazılan kısı mlarından) 

.. Hacistanda ... büyük ·bir tuz oca~ı vardır k i Şaş, Hiicende 
ve di~erleriniıı tuz ihti yacını temin eder. 

* * * Hemedanli ibni Fakih - Muhtasar Kitabülbiildan. 
(Nubeliler ölkesinde) zeberced maden·i vardır' Alva ülkesinin 

arkasıoda (~~,~C:) denilen yerde (yerlerindE\} altın çıkar .. . 
. . Bahr o~lu Am ur diyor ki : Bazı Ş€'hirler vardır ki orada. 

kokular istihale eder ve kokusu gider. Ehvaz şehri gibi ... 
... Kalikalada hristiyan kilisesinde Şeanio gecesi, kilisenin bir 

yerinden sabaha kadar beyaz bir toprak. çıkarılır. Sabah olunca 
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. 
toprak alınan yer tamamen örtülmüş bulunur. Bu topragı papazlar 
alırlar ve halka dağıtırlar. Bunun bassası yılan ve akrep zehir
lerine karşıdır. Bu topraktan bir dank miktarı alınır, suya karıt-
tırılır, yılanıo veya akrebin söktugu kimse o suyu içer ve daha 
orada şifa bulur. Bunun diğer garabeti, eğer . bu toprak satılır ve 
ya toprak mukabilinde bir matab alınırsa toprak faide vermez ve 
acıyı kese nı ez ... 

... Horasan havası güzel, suyu tatlı, toprağı sağlam ve mey-
. vası lezzetli bir yerdir. Abali si işlerini muhkem .yaparlar. Vücut
ları tam, boyları uzun ve yüzleri güzeldir. Türk atları şebari, 

deve, eşekten ibaret olan binekleri de iyi ve sil~blarının, zırhla
rıotu ve elbiselerioil!._ hepsi iyid,ir. Sanki burası gtizel san'atların 
mübkemliği hususunda Çin ülkesinden bir parçadır. Bunlar ticaret 
erbabı olduğu kadar hikmet ilim ve fıkıh ebUdirler . 

... Halif~lerden bir zata Horasan ahalisinden akıllı, edib ve 
Horasanhları taıııyan bir adaro geldi. Halife bu adama sordu : 
Hor:ısao abalisinden en ziyade doğru sözlü olan kimdir ? Bana 
söyle ! Bu adam cevap verdi : Buharalılardır. • 

- Ya en ziyade ekmek ve tuz veren kimlerdir? 
- Cuzecan ahalisidir. 

Ya en iyi misafirci olanlar kimlerdir? 
- Samerkand ahalisidir. 
- Ya en ziyade itaatsizlik eden ve kendi bildiğine giden 

kimlerdiı;? 

- - -Harezm abıı.lisidir. 

- Ya en ince zekaya malik o.Jan v~ en derin düşünen kimdir? · ii 
- Merverruz abalisidir. . ·.~ 
- Ya a.kılları en sağlam olaolar hangileridir. 
- Eğer Nisa abalisi razı olursa. Tus ahalisidir. 
- .Ya e~ ziyade kavgacı ve gürü.Jtücü olanlar kimlerdir? 
- Serabs ahaHsi. 

- Dilştiııc~sinde ve tedbiriode en ziyade zaaf olanlar kimlerdir? 
- Nisabur abalisi. · 

Kıskımçlığı en az olanlar hangileridir ? . 
.:._ Herat ahalisi. 

- Yara~ıcıyı en. bilmeyen kim ? 
- Buşenc _ah~liei. 

En atıetiarı kiıpler ? 
- Harezmdeki Cürcaniye ahalisi. 
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- En ince görüşlü olanl;Lrı. kimlerdir ? 
- Merv atialisidir. 
Ben bir gün Mervde Talikanlı tahakın babasıom yanında idim

Iç ·kalenin yarıldanndan bir takım kafa tasları ~öküldü ve bun
lardan birisi parçalanqı. Dökülen dişlerden iki tanesi tartıldı. Her 
biri iki men geldi (dört rıtıl, " bif : rrtıl bagdadcla 130 dirhem ·veya 
buna yakındır). · · · 
· ... Barmek Kaşmirde büyüdü. N ücum ve tıb ve lıik~et kısım
ları ilimlerini tahsil etti. Burada yi ne müşriklik dininde kalmıştı. 
Beri tarafta ise veba salğını geldi. Bunlar bu salgıoı diolerinde·n 
ayrılmalarına ·yorar ak Bermeke · nı P.k tup ya~dılar. Bermek geldi,. 
bunlar da Bermeki babasının :yerine oturttular. 

Türkler atıcılıkta göz karasına vuracak kadar mabirdiiler. 
Bunların ülkelerinde güzel (hutu)• [1 ] çıkar, Bu hutu Türk ilinde
yaşıyan bir hayvanın altında çıkan· bir boynuıdur . 

. .. Türklerde bulunan ·garibelerden·biri istedikleri zaman yag
mur veya kar yağdırmak için kullandıkları taştır, Bu onların 
arasında o kadar iin almıştır "ki" bunu hiç bir TQrk inkAr etmez. 
Bu taşlar yaloı~- dokuz Oguz haka~ının nezdinde bulunur. Diger 
Türk büküındarlarının biç birinde bulunmaz. 

Deniliyor ki dokuz Oguzlar bu taŞları güneşin doğdugu iilkede· 
geyiklerdan alroışlardır . :Bu bayv.anlar orada güneş yakmasın diye 
bu taşlarla siperlenirlerdi. . 

Ahmed o gl u !smail anlatıyor ki Türkler kendiaile harp · ettik
leri zaman Türkler bu · yağıriut ve kar yagdırınak için · yaptıkJim 
şeyi yapmışlar ve kar yağıiıaga . oaşlamıs, bu suretle Türkler bun
ları arkalarından vurmağa · başlaın ·ışlar. Bunun · tiz.erine · !smail 
Tanrıya yalvarmış, agl~m·ış · -ve · ·yalvarmış ve askeleri Türklerin · 

·arkasını sararak Türklere muz:i.~fer ·olmuştur. 

i~·· 

(l) Hayvan boynuzudur ki enfes eşyad.andır. Sultanların hazinesinde b.u- . 
lun ur: Bunn taşıyan kimseye z$ir tesir etmez ve zehir ona_ karip olursa derhal 
ter zahir olur. Yanlsa içi taş gibi çıkar. İçinde nükuşu acibe ve eşkali garibe 
vardır. Bu hayvanın ne .. olduğunda çok. ihtilafla.r vrdır. · · · 
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