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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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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. · · · : · , .· : 

.•. . ·l·· , #• · .,l. . ' ' ..... o 
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o·ynadı._ Kadının küçük bir kızı vardı. Onu yanına çag-ırıp : -Bu 
gece sana Kına yakayım. . Yarın üçtincü gi.in ve ananın ölecğ( 
gündür deyip bu niyetle kızın eline ayağına kına yakdı. 

Kadıoların Kına yakdıkları vakit parırıaklarıoı ısiatmak ıçın 

ağızlarına götürrueleri adetieridir. Bu suretle kınayı o yerde.n baş
ka bir yere naklederler. 

Kına yak!Dak lşi~i tamam_ edince kalt)en öleceg-it?-i cazınederek 
uyudu . ·sabahleyin, Ralk · onu bayatta ve sıhha~ta görünce taaccüb 
ederek hastalığının geçmesi hususundaki sebebi sordular. Kadın: 

Ben hiç bir Şey yapmadım. ·Ancak Kıza Kına y~kdım·. Eli91 ıs.landı. 
Kınanın eseri dişime tesir etti dedi. · 
_ Bunun üı.erine bu illeti defed~.n şeyin .·Kına olduğund-a ittifak 

ettiler. Bu hassa etrafa J"a.yıldı ve her · kimde bu. illet] hu_su~e .ge- _. 
lirse agıına Kına koyu nca Sı b bat bulnrdu·. Bu 'suretle bir (Men) 
Kına. iki yüz elli kızıl dinara çıkdı ve kimde Kına varsa ondan 
pek büyük servete nail oldu). -

Bu müşabede Kalede Veba_ bastalığıod_an ayrı"·'(~ari) h·a'~tnlıklar · 
zuhuriına işaret ve tesadüfeır · K1na: koydukda·ıı sonr~ hastalığa 
karşı :. tesiri ve Halkın sorıra b·u ·tesiri . i:y'i 'iiah·. edilı>meyen bu 
maddeye · karşi ·aıakasınui· ruhi ·tea avi ct e. eb: e-ın ıiıiyedn i ' göster.ıiıes i 
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itibarile baizi dikkattır Ayrıca Veba tarihine eski Türklerin Bit
tasadüf müracaat ettikleri Kına koyma usulü de katılınağa değer-.. 

l 'applicatiön du Henne comme traitement ·de la 
Peste dans I'Histoire de la Medecine turque 

Dr. A. Süheyl iinver 

ll existe, dans la premiere page vide de Particle sur la pest& 
se trouvant au numero 75 de la bibliotheque de Acbir efendi, une
observation e.n ?ersan. Ce texte iotitule «une cbos~ extraordinaire· 
sur la peste:o et qui' ete 'Qris du medjmaiin Neva·dir, a ete traduit. 
au turc par Abdulbaki Gölpinarli : . · 
. · «Il est dit d·ans le Tabakati Nasiri, _ que, pendant les guerreg; 
de Djengiz han, les soldata mongols ont ete ob~iges d'assieger la. 
forterasee de Seyistan pendant 19 mois sans pouvoir penetrer . 
Ma is a la fin, la maladie et la peste ....ay ant frappe les ıiıusulmane,. 
ila meururent par centaines. La ın·aladie coınmencait ·par une
stomatite et le dec~aussement dea dents. Le troisieme jour, les. 
malades succombaient. . · 

Soudain, une . femme eut mal ala bouche. Le deuxieme jour· 
ses dents s'ebranlerent. Cette femme avait .une petite fiile. Elle: 
l'appela et lui dit: «Ce soir, je vais te mettre du Beoe. Car de
main, c'est le troisieme jour, et je vais mourir.» Puis elle mit du. 
henne aux oıains et aux pieds de sa fiile. 

Il est d'_usage chez les femmes que se mettent du henoe de· 
ae mo.ııiller ·ı.es doigts en le portant a la . bouche. Ell~s trans por- : 
tent de la sorte cette uıa.tiere .d'un endroit a l'autr.e . 

. Ap!es avoir . app!ique le Mnne ; la pauvre feaiwe qui etait. 
süre· de mourir .s'endormit. Le lendeınaiıı watin les gens qul la. 
virent guerie fi'eton~erent et·. lui en deınanderent la cause. La. 
femme repondit: «Je n'ai rien fait . J'ai saulement mit du benne·. 
~ ma 'fiile. Ma main s'est mouillee. Le heone qui toucba ma boucbe, .. 
guerit mes dents». 

Apres cela, en comprit que le benne guerissait c~tte maladie, ~ 

Cette anecd~te se _propagea et cbaque malade atteiot de la peste· 
~~ gueri par ce t~aitemeot. Le prix du beooe bauss.a jusqu'a 25(} ·, 

.d 
1 

" ' 



- 85 _:. 

~inars ·d'or le (min), et tous ceux qui en ~possedaient devinrent 
riches». 

Cette observation est particulierement interessante car elle 
-demontre qu'il existai(dans· la forteresse, d'autre maladie conta
gieuses outre la peste, et que l'action · du henne inconnue du 
.peuple, etait consideree~comme psycbique, ce qui ptouve l'i!J.~pOI 
taİıce donnee ii ce genre de traitement. On est done dans la 
•necessi~e dajouter a l'bistoire de la peste, le traiteıİıent par le 
:benne, qu_i it ete employe par hazard par les ancieos Turca. 

Edirne Darüşşifası ve Sarayı Başhekimi 
Tasyalı Mustafa -

o •• 
Dr. A. Süheyl Unver 

Reisülkiittab Mustafa efendi ktitüphanesinde 732. nurnarada 
'kayıtlı İbni Nefis eserinin son boş sabitesinde Edirne Sarayı Baş 
hekiminin kendi yazısile şu kısa tercemei haline şahid olduk . . 

lbni N efisin bu eserine tesabiib ederken koyduğu temellük · 
kitabesi yanına da sıra ile tercenıei balinin ınühim safhalarını 

:sırahypr. Bu kitabı elde ettigi 1049 '(1Q39) senesin'de Edirnede 
Bayezid II Darüşşifası üçüncü bakimi bulun'uyor. Bu eserin ' 1045 
{1635) de lstanbulda Mustafa Çelebi elinden alındığl ve 330 kuruş? 
kıyınetine malik oldugu işaret edilmio. Bu Tosyalı'nın yazısına 
benzemiyor. Zira kitab Tosyalı'ya 4 sene sonra geçmiş bulunu
yor. Yine aynı heminin 1054 (1644) de yani 5 .sene sonra mezkftr 
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