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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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Ce ta.blea.u se trouve au tresor du pala.is de Top - .Kapou dans 
le receuil de calligra.phie. 

Bağdadda Adudl Birnaristanı Başhekimin yazı~ı 

574 (1178) 
Dr. A. Süheyl Ünver-

XTI inci asır sonlarında faaliyetine devam eden Bağqadda:. 

meşhur Adudüddevlenin hastanesinde başhekim (Saur [1]) (Hibe-

tullah ibnil · Müremmil)'in (Kitabi Calinos fi tedbiril · esha, [2]} 
eseri son sahifesinde hattı destinin olması şayanı dikkattir. Foto-

[1) Kamus tercemesi Cild 1, S. 894. Bu kelime Katur vezninde olup. 
Nesara taifesin.in marifeti ilmi tababetde- mukaddem ve pişvalarına denir ki 
Reisületıbbalan olacakdır. 

Şarihin beyanına göre filasıl Saurad ı r ki Süryanidir. Hastaları tefakkud 
eden kımseye deniyor. 

[2) Ayasofya kütüphanesi. numara 3583. Altı makaledir. 
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graf nUshasında görülen en son iki buçuk satırın değerli alimimiz 
!smail Saib tarafından yapılan tercemesi ·budur : 

(Bu kitabı Şeybü ecell, Hakimi Fazıl, Fahrül - hükema, Ebu 
Sa'd Iboi Saidül Hürevi - Edamallahü. Omruhu) benden anhyafak 
ve başkalarına anlatmak kudretini de haiz olarak okudu. BunU> 
Birnaristani adudide Hibetüllah Iboi - Mtıremmil yazdı ve bu 
icazeyi tasdik etti.) 

Bu satırlardan anlıyoruz ki Adudt himaristanı Başhekimi bunu 
diğer bir hekime okutuyor ve hekim de başhekimden bunu teber
rük~n okuduğunu yazmasını reca ediyor. O da iltifatlı cümlelerle
ona icazetnawe yani bir nev'i Sertifik·a ·mevkiinde bu satırları 
ya~ıp iade ediyor. 

Bir def'a eserin XII iner asırda iki mühim elde dolaşması. Bıı: 

eski Metinlerio lstanbul Kütüphanelerinde bulunması ve adudt 
hastanesi başhekiminin yazısıııı ihtiva etmesi dolayısile nıübim 
görülmüşdür. 

Tıb kitablarımız böyle birer birer tarandıkca bunun gibi kıy
metli vesikalarıo çıkacağıoı görüyor ve .seviniyoruz. 

L' ecrit du medecin en chef de l'hôpital 
Adudl de B_agdad 

-57 4 (1178) 
Dr. A. Sübeyl Ünver 

Sur la derniere page du Iivre intitu le (Kitabill -Djalinos H 
tedbirül .esha' · [ı] ajoute .quelques lignes inıe.resseı1tes par Saur, (2J. 
le medecin eo ch~f de l'bôpital d·e Adudüddevie reste en activittt. 
a Bagdad jusqu'a la fio ·du XII' sciele. 

Voici la traduction des deux deroieres ligoes se trouvan~ sur
la photographie et qui a ete faite par ootre precieux savaot,. 
Isınail Saip : . 

Cheyhi Edjel, Hakimi Fazil, Fahrül hükema (Ebu Sa'd. iboi· 
Saidül Hurevi) a lu ce ·ıivre en le comprenant et en possedant. 

[1] Traduction. du Kamous. Tome I, page 894. Ce nom syllabe comme: 
l(afur est donne aux guides provisoires de la science medicale qui appartien
nent a la tribu de jesus .. ll veut dire ici _le ehef des medecins. Sel6n le tra
ducteur, saur est un rnot .assyriaque (filasl Sa ur), et veut dire celui qui exarnine: 
les maladds. 

· [2) Bibliotheque de Ayasofya. No. 3583 en s ix articles. 
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'11e pouvoir de l'exp1iquer a d'autres. Saur Hibetullab ibnil Mürem· · 
.mil a ecrit ceci et a ratifie ce certificat. 

Nous voyons d'apres ce texte que le medacin en obaf de 
l'bôpital Adudi fait lire son livre a un autre medecin -celtii qui 

: ilD le prhiot d'ecrire a la fin, qu'il. l'a lu de lui, en gui~e de 
felicitation. Ce dernier eorit done lignes elogieuses qu~ peuvent 
.etre considerees oorome une sorte de certificat, et rend le livre. 

Ce livre est de grande valeur parcequ'il s'est trouve cbez 
-tleux savants du XII e ciecle, qu'il contient l'ecriture autbentique 
<lu medecii:ı en cbef de l'hôpital Adudüd Devle, et qu'il est un 
11pecimen des anciens ecrits se trou va nt dans les bibliotheques 
-d'Istaobul. 

C'est avec une grande joie que nous rencontrons de ces 
1Jrecieux documents pendaot nos recbercbes dans nos anciens 

. livres sur la. medecine. 

Bir alimin bir hekirrii medhi 
Dr. A. S. U nver 

Değerli ıtlimlerimizden Ebulfadl Mahmud efendinin hekim 
;Sakızlı Ali zade tsa efendi hakkındaki .sözleri : 

Bu satır~ar Kara Çelebi zade Defterdar Ebulfadl Mahmud 
iliattı destidir. Ayasofya kiitüpbanesindeki 3615 nurnarada }{ayıtlı 
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