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(H ayyibni Yalı.zan) 

Uyanık oğlu Dirinin hayal,. gazab ve şehvet 
üzerine temsilleri 

Dr. A. Süheyl Ünver-

Ha.yyibini .Yekzanın Arabca metni Avrupada basılmışdır. Kü
tüphauelerimizde el yazması müteaddid'nushaları vardır. Bizde de· 

. ·-
ilk defa bunu taraf~nda.n tashih edilen mutena bir nusbasından· 
Türkçeye terceme eden Istanbul Üııiversitesi Edebiyat Fakültesi• 
Ord. Profesörlerinden Şerefeddin Yaltka.yadır. Bunun Arabça ve
Türkçesi 1BN[ SINA'"i:ıın 900 üncü yıl dönürn,ü ınünasebetile Türk. 
Tarih Kt,ırumunun hasdırdığı lBN[ S[NA kitabına derç edilmişdir .. 
Arabcaya derin bir vukufu olan Rrof. Ş. Yaltkayanın bu terce-

. mesi ve ilave etti!deri i~i mukaddime çok kıymetlidir. Işte bu· 
ma.kaleye bu tercemeden istifade ile akıl, va.bime, muhayyile · 
ve diğer iç ve dış kuvvet ve basseler bakkındaki temsili ilk 
kısmı ve bu arada hayal, gazab, ve şehvet üzerine Uyanık oğlu, 
Diri (Ha.yyibini Yakz.an) ın temsilleri almmışdır. Bu satırlar dikkat
le okunınağa değer. Alt tarafının da IBNI SlNA eserinde sayın · 
Profeaörüıl tercemesiı:ıden okunmasını tavaiye ederiz. 

Profesör Ş. Yaltkaya Hayyibiİıi ·.Yakzan'ın iyi anlaşılması için· 
Orta zaman r'flosöflarının Komoğoni, Ruhiyat ve l3ioloj i hakkın
daki ·telakkilerini ilk mukaddimeda izah etmişlerdir. 

lkin ci mukaddimede· IBNI ,SINA:'nın şark da ilk defa feTsefi ·ve · 
remzi hikaye yazmış bir şahsiyet olduğunu öğreniyoruz. Eski. 

. Yunanlılar tarafından bu tarzda yazılmış bir hika.yeden ilk defa. 
kitabıarında yine bu değerli hekim ve Filosofumuz bahsetmişdir. 

· ~uneyn bin İshak tarafından Yunancadan ~.rapcaya terceme edil-· 
miş olan bu hikaye (Selamanii Ebsal) ismini t~şır . . 

Ayrıca IBNI S1NA'nın da bir (Selaı:banü Ebsal) i vardir. n ·emek 
:bundan ilk ilhamı alıp Şark da ilk defa .. böyle ·bir · bika.ye · yazau. 

-. 
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Eski Viyana tıp talimi ve onun Adli sultan 
Mahmud zamanında istanbula yayılması 

vn 
Prof. Dr. phil. Karl Süssbeim 

München Üniversitesi Doğu dilleri Profesörü 

Şanizadenin tercemesi sonunda 3 tane fihrist var ki bunlar da 
l3attistinin eserinden tercemedir . Birinci F ihrist Şani~ade S. ~02 -

· :257 de şimdiye kadar ilk keli mesinın ·iştikakı bulundurulmamış 
{Akrabadinat al kitab assalis) [1] unvanı altıoda 319 devayı havi 
listesinin hem Türltçe hem Arabca tercam ei kılınilesidir İkinci Fih
·rist S. 258 - 9 da Şaniz~dede ( Devaları .sınıflara taksim defteri ) 
•serlevhasıdır. Stoerck iHiçları Alınanca ıstıl;ı.hları elifba tertibine 
.göre 24 sınıfa böldü, Battisti b.!l 24 sınıfı ibka eyledi . ise de ltal
,yanca ıstılahl a. elifa tertibi üzere listesini yapmak · hevesinde ol
·rnakla 24 sınıfı büsbütün başka surette sıraladı. Battis'ti Stoerckün 
metnioi ltalyancaya döndürürkan bir degiştirme yapaıayg-ı uyg-un 
'buldu.: 19 uıüsekkin emi havi bölümden 7 emi çizerek ancak 12 
-emi ibka eyledi. ŞaÖizade ıtalyanca metni Türkçeye çevirirken 
'Türkçe elifba 'tertibine ehemmiyet vermekle emleri yine başka 
türıü· sıral.amag-a mecbur oldu. Battistinin deg-iŞtirmesini Şanizade 
:kabül etti. 

Bundan başka mühim teferruattan olarak· söylemeliyiz ki Şani 
·zade bu ikinci Fihristte kendi başına bir kaç .degiştirmele~ daha 
yaptı. Manii taaffün' emierden Şao iıade 150 sayılı emi kaldırdı. 
19 tane Afyooı emden 2 sini attı, yerine 9 dig-erini koydu. ÜçüncU 

:ve en bürük değişiklig-i Şanizade muhallil emierde yaptı. Stoerck 
·-ınuhallil emleri 4 neve ayırmıştı, bunlardan 28 tanesi en şiddetli 
·muhallil emi havi 5 ci nevi. ve ardıoda gelen 8 satırlık (Battisti-
1llİn 1 r satırlık ) izahı Şan i zade listeden çıkardı ve lllkin değiştir

-diğine işaret etmedi. Metni değiştirrneğe elbet sebeb varmış [*]. 
Şanizadenin . üçüncü Fihristi ( S. 260 - 268 ) eserin en ilgili 

ı:naddeleri elifba ter tibini şamil olup pek etraflı ve aynı derece 
1aydalıdır. Fihrist, Batittinin F ihristinden tercemedir. Bu Fihrist 

{1) Bu sözün izahı Alman Şark Derneği Mecmuası (C : V. Leipzig 1851 , 
S. 90) bulunur. 

.. 
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Devaların isimleri 
... ... u ... ... 

~ ~ · .~ ~ ~ Devaların isimleri ~ - -
ı- Afiyoni iliiclar 19 XIX ı 19 J-': J.M Haclar 
2-J Oöz ilacları ı 7 IV ı 7 Muharrik ve hafif 

17 
cl.. ci... ı 1 12-

olanları 

Hiffetle müheyyic Harafetli, mühey-
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3-

Kuvvetle mühey-
VIII ları 
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. kanın ı aki_tıcı 3 
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Ci~alı ı ı 12 6-1 J:-:_j = 12 XVI l ~ .;.)\r .. 19 
ilaclar 16- · Müsbilah şedide 5 
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.:.,&..::lltl. ilaclar ı 
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20 ı ..J~c.s y.. latifleri ı ı 1 Hamızi ve nevi 5 1 5 maai madeni . , miiheyyicleri 16 
10-

j 
X 

c.Sjio devahir ı o• ! ll 21 ı J-- = kusturucu ı 4 
l:laharlı ve ruhi- 23 23 22 ı ~=yumuşatıcı ı 11 yetli devalar r, Jl< 1 } 

23ı ~lk.i;..=~abartıcı 1 2 
Hafıfleri 22 22 

ll - Kuvvetlileri · 

1 

10 lll 10 

24 1 .:.~ hariciye l ı o .:.!:.c~ (antimoni) 12 12 
. •• ~~ ? 

! 26 

Şanizadenin ilaç taksimi = 24, ~lörkun ilaç taksimi = ·24 
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Tertip ettiğim yukarıdaki cetvelin telkikinden anlaşı lacağı veçhile Şanizade dahi aynen St 
veya Batisli gibi ilaçları 24 sınıfa ayırmıştır. Mü rettil:iin söz başlarını cümle aralarına yazması o 
ve 1820- 1235 tarihinde Matbaai Amirede büyük harf olmamasından serlevhalar dahi karışmı; 

Şanizadede 10, Störkda X sıra l ı ilaçta ! işaretile bir ilaç ile Şanizade 11, Stork lll sı rali ilaçla 
"deki 28 ilaç miyarda noksandır. fakirdeki yazmasında ' iiahi bu 28 mühim ilaç yoktur. Bu r 
tercim müşarünileyhin hasbelbeşer · zühulunden başka bir şer değildir. 28 il acı ve balasındaki ibaı 

.terceme ederek Miyar nüshalarına yazdım ki şunlardır: 
48, 49, 59, 60, 61, 9t, 135, 164, 111, 112, 174, ıso, 186, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 2 

244, 245, 246, 257, 276, 301, 311. Bu ilaclar diger muhallil iHl.cların ve bizzat · Cıvanın ,. tesiı 

kaldı~ı : muannid, zührevi, seratane benziyen karha.larda, azanın mümted ma'slarında · zühı 
kemik dahamelerinde, mafsal iltisaklarında. sincabi. sivah l<ataraktda. tabakai l<arnive lekeleri 
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bütün esas ve tercemaleri bulunup bilfarz Almanca basımda 40, 
ilk Latince basımda 50, ikinci Latince · basımda 60, Batietinin 
Venedik temsilinde 33 sayfadan ibarettir. Şanizadenin bu :elifba 

~ Fihri~ti İtalyancadan terceme olmakla beraber . Itaı'yanca · ve 
türkçe sözler, ıstılahlar başka başka harflerle başlamak ta oldukları 
için Şaoizadenin fihristi İtalyanca aslından büsbütün başka bir 
yüz göstermiştir. . 

Önce uzun uzadıya anlattiğımız üzere Şanizadenin tercemesine 
-esas Störkun 1talyancaya mütercim nüshası bulunmuş ise de belki 
~adiren Latince temsillerden biri de kullanılmıştır . 

Lft.kin Batietinin 1777 de ve 1778 de yapılmış ayrı.lıkları az ve 
gayet cüz'i iki basımı mevcut olmakla Batistiniu 1777 deki bası· 
mı mı, yoksa 1778 deki basımİ mı Şanizade tercemesine esas ol

- duğunu tetkik etmek lazımdır. 
Bir son uca varmak için Şanizadeı:ıin (S. 138, S 2- 3 aşağıdan), 

hummiyata · daire yani nöbetle gelen sıtmalar beyanında verdiği 

malilmata bakahm. diyor ki : «Güz faslında ve bahar mevsiminde 
bazan biraz başka nevi ve ğüçlükle hissolunabilir bir üşüutmecik 
ile gelir, bazı ııezlevi sıtmalar müşahede olunur ki... bu cümle 
Batistinin 1778 deki ikinci basımından c. 2, S. 17, S. 9 ·12» bulu
nan sözden : 

« I n autarıno, eprimavera si osservarıo, talvolla c er te altre 
specie di febri calarrali di ızn freddo ap pe rı na s e.n
s i b i l e » [1] 

Tercemesidir : 

Halbuki ba.ttistinin Insbruck de çıkmış olan birinci basımında . 

(C 2, S19,. satır 26 · 29) bu cümle başka türlü okunur şöyle ki : 

cc1n aulunno, e primeaera• si osservano Talvolta cerle allre 
spesi di febri calarrali di un eccesivo freddo». 

[1] Almancası. 1776, C 2. S 16, S. 10-13: 

Im llerbeste und Frühling giebi es haufrige Brustfieber, die kaelle 
isi {asi unbelraechibich, dieHitze aber hti.lt o(l drey bis vier slunden an, 

. zu dessen e nde ei n abmalt e nd er Schwelilz einslellet. 

T~rkçesi: 

Güz ve ilk babarda sadri humma görülmeSi ekser olup soğukluk (üşüme) 
bemen nazan dikkati calip · değilken sıcaklık h araret 3-4 saat kadar devam ve 
zaf iras eden bir ter zuhurile bitarn bulur. Metinde fih ve dekateral yok Lakin 
maksad''yine odur. feridun Nafiz 

., 
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Türkçesi: . 

c: Güz ve ilk yazda aşırı bir soğuk belirden dumaği (?) sitma· 
brdan bi:r kaç başka çeşitleri daha görülür,:o · 

I nsbruck basımında O. 2, metninden qo ce yanlışını · doğrusunu 

. .bavi sayalgıda (cetvelde) metnin 19 cu sayfasındaki tabir şöyle 

<doğrultulur : 

cc di nian eccessivo freddoarızi appena si que nolare.» 

Türkçesi : 

c: Güzlin ve ilk babarda arasıra dumaği aıtmalardan bir kaç 
çeşitleri daha göriilür, ~öyle duwaği aıtınalardan ki bir aşırı soğuk 

.belirtınez. Hatta soğuğu giiçlükle hissolunabilir .:o 
Iıısbrızclc İtalyanca ·ba\)ıwında mevcut «aşırı bir soğuk» tabiri 

ne Venedik, ne Şanizade tercemesinde Qulunwıyor. 

Venedik basımının Şaoizadeye esas olduğuna başka· bir delil 
-daha var. · Sonunda .3 tane Fibrist bem Almanca ve İtalyanca 
matipierde ·hem Şaoizadede mevcuttur .. Aucak bizim için e~erİımi

.Yetli olan c_ibet Fihristierin bu metinlerdeki sırasıdır. Bütün Al· 
maoca basımlarda ve Insbruck İtalyanca basımında Fihristierin 
sırası şöyledir : 

Umumi Fibrist, eserde tavsiye edilen 319 emden her birisinin 
terkibini gösteren Fihrist, emierin sınıfiara taksimi defteri ( Fih
risti) Venedik İtalyanca basımında ise Fihristierin sırası başkadır: 

Ilk Fihrist 319 ilacın Fihristi, ikincisi emierin sınıfiara tak-
1!imi, Üçüncüsü Umumi Fihrist. Bu nitelik bu değiştirme ulacılık 
bakımından önemsiz görüntirler de bizim için bu değiştirme önem~ 
lidir. Çünkü Şanizade ·3 fihristi terceme ederken onları Venedik 
basımı gibi sıraladı ." [2] · 

Demek Şanizade Insbruck temsilini değil, Venedik matbuunu 
Tiirkçeye dönderdi. ·Bu da o zamanın ·ahval~oe uygunudur. Insbruck 
ile Istanbul arasınde herhangi bir müoasebet olamaz. Halbuki 
Venedik ile İstanbul arasında Italyanlarıo gelişi, gidişi eksik ol
mazdı. · Venedikde basılmış bir kitab~n istanbula gelmesi en tabii 
şey lerden di. 

(2] Şanizade hamsesinden •Teşrih, usulüttabia ve miyar • ı havi büyün 
cildin başinda ,umumi. fihrist vardır. Mi yara ait babisierin serlevhaları dahi 
orada sıralanmıştır. wlyarda ayrıca umumi fihrist yoktur. Storkün Almaner
sile Mlyazın niufassal flhristini şimdi mukabele ettim. Ata efendi 873 madde 
yazara~ adeta koca .eseri mükemmel;ın hülasa etmiş. Müellif S tork dahi fev-
kalade vazahatle yazmış. feridun Nafiz 



-80-

Şanizade koca eserinin bu bölgesi zuburunu anlatırken 3 üneb
sayfasında - tuhafdır - .demiyor ki tercemeyi kendisi yapmış,. 

ne de metni hangi dilden çevirmiştir. ( [*] işaretine bakıpız) . Dr. 
Şosulan .ın batistinio adlarıı:ıı zikretoıiyor. 

ı•J Profesör Süsheim cenaplannın şüphelerini cMiy~ ın mukaddimesin

den bazı cümleler alarak gidermek isterim : .j-~ c!l.:..-" ~ J ...r )_;, ~.ı:- ~ »· 

!l;ı:..sj 0~j 0~,ı IS"~ ~ v" _, ı$'"(":"' J <.5""::'-.ı,~. :~ı... )J J~ . ...J;l... jl... 
J ~l( ..JL,;,;ıJ;.. Jı;~~~~ .JIJ~ ı.S;L..il r.r.-"} ~ J~ı_, JL.-:....1. 
~G ":"')~..!.... ":"'l::'.ı-> • .JJ' )-:. ._,ı:ıJı ~lil_,\ .- _a_l'J. )«ı_,~ Jl;Jı~ .ö;b. 
Ji_,l ..:ı_,;.;-;1) jı; r/--' ..:ı,)~:_,ıwı.:ı~_;;o jl...u-_,...ı; ))~lı_,; ._,.ı>'-_, ı.!~J · 
(( ..... ..3J4.:l_,ı la.!.i....\_, ı,,)"'~' J~ ~~i..)~ 2' .ı,~v" f ı.SiydJ. ~~>"'-

Bugünkü dilimize ve anladıgımıza göre: Yeni tababetin öğrenilmesi ve· 
anlaşılmasının diğer bir çok bilgilerde olduğu gibi esası madde ve asli dil 
öğrenineğe vabestedir. Bu hakikat aklı başındaki insanların yanlarında öğle · 
üzeri güneşi gibi açık ve aşikardır. Işte bundan dolayı daha yeni tibba baş
ladığımızda faide inci! erini aviayıp toplamak için türlü türlü diller öğrenerek
ince ve gizli şeyleri garip fenleri anlamak hevesile her acı şey ilaçtır diye 
kekre olan öğrenmek sıkıntısına sa br ile em ve ilaç ettik ... • Nitekim evvela 
İtalyanca , sonra fransızca öğrendiğini ve- bu dillere ise Selimi salisin zama
nında Mübendisbanede başladığını Viyana saray kütüphanesinde saklı duran. 
hisap rlsalesinln başında yazıyor 

~ ot~ı .)jy t.J-ib ~\:.... ~ j"}_,l )>~ ~~:-ı: JJ).-1 ·~ .. } -4i:- ll 

• .ı.:.:~ ~ .)))~ ) )Jb..A) C,~ "'-" .. ı ~ ı _,... ,f"~J~ • ..J ~~ J.Y",)J ..:ıı_,ı, 
ot~\ ._;ı..b. ..:,.;_,... _;1: ..J..ül.JI JÇ.i.. J c.; ~ ~1_,! ~i)_,:-,) o..L(ji,.-- ~ 
,;1.r'ı ~}1: ":"l:.S" ._.ı_y. .~ ~.ı:-· ~ ; "..?-' r.J~ ..;-,) ~~_,::.. ~ ı jL 
-';-"'" ..:ı"},ı s.J.;.._ )'-""\.!. :~~ ~\;. .... ~ı ";"'}Jı ~ ..fk ~~.:-_~;;J. LT l..C 
fo J ~.) ~~?. v' fo .b~ ..:..,.A.:.. ...l..<zi J . 1:.... J!' .~:. ..;...~ Ö)_Q,ı . 

.:..b~\k...ı ~JJfPJ (ı .ü!_, .:..;,)l:-- ~.P ~~LG ,)..l- ~ (~ı -:- v . ıJ~ J;~Jı 
~ ·~~- ,j\...j jl:.ll c!\.\11 ~..l?. otl:\ ;~ jL\J ~JI j~"}\;.ü._.~ o.) ı~l • ..)~~ · 

u .... ~ -~.~ı l;k"} ı;~ ";"'_,::JJ\ rkl_, u:i 
Bugünkü dilimize göre : Yakın vakitte Störlc diye önlenen büyülc hekimin. 

geniş bir bilgi ile hayli yıllar <jenediği maddeler ile (bu kayıt mühimdir. 
Malumdur ki Störk, Tatola = stroniine, hanotu = jusqui~me, kurtboğan =
akonit, baldıran = cigüe, çiğdem = colchıque, fülbahar = clematite, Grid 

. Laleli = Pratinelle, çöpleme = pulsatille gibi şiddetle zehirli otları insanlar· 
üstünde tecrübe etmiş, hatta baldıranın hülasasını bile yaparak fedni teda-· 
viye girdirmiştir.' 

farmal<oC:inami bakımından ehemmiyetli olan bu teçrübeleri on sekizinci' 
asırda bütün Ayrupa Tıo mekteplerinde · büyük alaka uyandırmıştır. Stor~ 

buna ait tecrübeler netayicini Latince neşreylemiştir. Bunlar daha o zamaıı: 

.i 
u 

; 
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Diyor -ki : Störku~ kaleme aldığı bir çok dillere de çevtiiQlilf 
kitap nayab olup az zamanda aynile terceme ve itmam edildi. 
Şanizade · asıl miiellifi adladığı iki defade (yerde) (S Ş,, satır 201 $ 

lOl, satır 1 aşağıdan) bunun adını «!lJ_,:-1 » değil « ...3J_,k...i » diy~' 
yazar. Bundan Şanizadenio bir yardımcısı olduğuna bükflm ver-
~e~e liizum yok. [**) · 

bir kaç defalar Almancay;, fransızcaya, İtalyancaya, ·Hollanda dillerine ter-
cÜme edilmiştir. Şani zade bu ifadesite geniş maliimalı ve ihlisatı olan fenni~ 
tedavi de S tork'un telkilderinden haberdar olduğunu ' da bize anlatıyo_r. ·Ni te_-· 
kim fakirin kütüphanemde bulunan müfredat eczayi tıbbiyesinde dahi baldıranı 

ve çiğdim bahislerinde yazmıştır.) Eseri bütün memleketlerde (18 inci asırdaki· 

'A vus!urya hanedanının hükmettiği Büyü.k Alman imparatorluğu sınırların ll 
düşününüz) iş düsturü yapılmış oldugundan bi r Çok hazı.k hekimler ile başka. 

dillere dahi terceme edilmiştir. (Demek Latince ile İtalyanca dillerine tercü
mesini, asl.ının dahi Almanca olduğunu biliyor ). Yeni hekimliğe dair olan• 
bulunmaz_ kitabı hükema sırları ' gibi bir tesadüfle ele geçirerek Padişahlara. 
hizmet lazım oldugundan ve halka iyilik etmek dileğiqı olmai<Ja mürekkep· 
ilaçlarla, . güç ' olan kapakları, düğümleri çözüp açnıağa heinen başladım. 

,Zaruri ve kullanılması mecburi olan tıbbi terminlerden başka diğer sözleri" 
gücüm ye ttiği kadar açık dil ile çevirmeğe uğraşarak · Tanrıy;ı çok şükür az 
vakitte olduğu gibi terceme ederek tamamladım ve Miyarületıbba diye ad: 
verdim. 

Evet Şanizade ben tercüme ettim diyemezqi. O zamanki edep, terbiye 
buna aykırı mana verirdi. Eslafııiıız kitapl arının üstüne adların ı yazarken 
mütetabbib derlerdi. Bu şarka ait tevazudur. 

[••j Şanizade bu tercümeyi kendi' başına yaptı. Mühendishanede öğred
diği İtalyancadan, fransızcadan çevirdiği e~erler mühim bir yekiin tuta'r. 

H lsap Dersleri Viyanadadır. Ondan kopya edilmiŞ Qrneği faki~deder 
fransızcadan döndürdüğü •Vasayatnamei Seferiye~ :VIısırda 1238 de basılmış . 
tı.r. fenerli Rum milletinden divanı hümayün tercemanının hiyaneti üstüne 
Sultan Mahmud, heriri astırmışlı. ElÜi islamdan bu mühim makama bir ehli.: 
nin .tayin edilmesini fermen etti. Eb!t an ced bu hizmete müslümanlardan bir 
kimse bulunamadı. O yerin bihakkın sahibi Şanizade olabileceği · meclisi 
vülcelada koriuşuldu. Lakin Rumların vaı.ife "1ıldığı bir yere ulemadan ve me
validen bir hocanın tayini muvafık görülmedi. Lehcei Osmani sahibi Ahmed 
Vefik Paşanın dedesi Bulgarzade Runıiyülasıl mühtedi Yahya Naci efendiı 
tayin edildi. 

Demek Şanizade yalnız terceme değil, ifadei meram ve hele fran~ıı.ca. 
kitabet edecek, divanı hfimayun terc~manlığı gibi hiç le' kolay· olmıyan mıü~ 
him ve siyasi vazifeyi hal<kile yapacak iktidarda idi. Binaenaleyh Şani zade 
sırf. ~iyarında ~lörk yazdı diye kudreti ilmiyesinden -şüpheye düşmek hata 

üstüne hatadır. Türkülog fon ~ökol< = v.on Le Coq isırıini biz .!J_,;_,Jj_,; 
diye yazmıyoruz. St~tion kelimesine istasyon diyoruz. Statistique kelimesini-
İstatistik şeklinde ' kullan İyoruz. · · 
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Al~;ın müellifi adının yanlış imlasından belki şu neticeye ·va· 
'rılır ki «Stork:» imlası Ö harfini kolayca tel!ffuz eden bir alman 
yahut bir türkün değil bir İtalyan, _bir tapanyol ya Ro:manyah, 
bir Sla.v, bir Rum, bir Ermeni, yahut bir Ara b gibi ana dili nd~ 
Ö harfi mevcut olmıyan bir zatın 'nüfuzu altında husule gelmiştir. 

Araştırmaları~ sonunde Viyana, Berlin, Müôih ve sair Alman 
kütüpaneleri .ıpüdürlerinin, hafızı kütüplerinin idare memurlarının 
.her sitayişe' layık iltifatlarını şükranla anmalıyım, ki yalnız bilgi 
muhiplerii:ıin yardımı sayesinde incelemelerimi ileriedip başarmak 
mümkün olmuştur. 

Son 

München, Preysingstr. 12- III. Eyliil 1937. 

Tü.rk Tıb Tarihinde V eb.~ hastalığına karşı Kına ·tatbiki 

Dr. A. Süheyl Ü'nver · 

Aşır efendi kütüphanesinde 275 mimarada kayıtlı 3 adet Veba 
R~sal~sini~ başında· boş · sahifede Farsca mecmuaün . nevadir den 
çıkarılma ve başınıı. (Veba hususunda garip bir şey) levhasile kon· 
muş bir müşahede. vardır. Bu Metnin Bay Alıdulbaki Gölpınarlı 

tarafından Türkçeye çevrilen sureti budur : 
(Tabak:ı,tı Nasiride mervidir ki Cengiz Han hadisesinde . Moğor 

Askeri on dokuz ay Seyistan Kalesi kenarında kaldılar- ve- biy bir 
soretle kaleyi ele geçiremediler. ~ihayet kaledeki Müslü"man .top
luluğuna hastalık ve Veba arız oldu ve iş bir -dereceye · iriŞ'di'ki 
yüz, ikiyüz bir ·yere cem olu~du. ·.Duyan ve şöyliyenlerden Irak 
hepsi birden hakkın rahmetine vasıi' olurlardı. .. Veba'nın ekserisi, 
tutulaoların ağızlarında hastalık peyda eder ve dişleri oyoatırdı. 

Üçüncü günü de ölürlerdi ; · · · 
· Birden bir kadının- ağzı ağrımağa başladı. Ikinci günü diŞieti 

. . ·. 
Bir tek im la tarzından koca bir ' kitabı satır başjarııia kadar dikkal ederele · 

te~ceme eden biiyük müte~cimi vele.vki varit dahi ?l~~sa .. ~u. şekılde d_üŞüiı: 
PJ~.l,{ asl!! .muvafık değildir. Battisti imlasını Ka,nus~u Asım: tarihinde ~~ 
yazıyor. . . . . .. . . _ . 

· :Störk, Şanizade, Süssheim ; · Türk Tıb Tarihinde- uınıtulmadan yaş~yaça~ 
'ü'Ç İ~im . Aziz dosfümu hörmetıe selaml~rıin. Aiıkar·a.·. ·f. N. · · · : · , .· : 
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