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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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'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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olan Isa bin· Alinin Türkçe Devayi Emraz eserının beş tarafıoa. 
yazılmıştır. Müellifin eserini · medhetwekde ve hakkıoda çok sita
yişkftrane tabirler kullanmakdadır. Eseri okudukdan sonra konan.· 
bu satırların hem Ebulfadlın hattı desti olması ve bem de bu
aHmin tıbbi eserleri mütalea etmesi noktasından ve bir Türk 
Hekimini cidden yüksek ve ilahi vasıflarla medhetme.sinden. 
ehemmiyeti vardı~. 

Isa bin Ali'nin ~ercemei halini zeoginleşdiren Ebulfa·dı Malı-· 
mudun bu iltifatı her cibetle kıymetiİdir. 

Taki şöhret bula bu namı kiti:ıb 

oldu tarih (Devaül - Emraz) 
(1644) 1054 

' 
: 1054 (1644) de bu ·eserin yazıldıgıua dair · bir ka yı d da başa . 

ilave edilmişdir . Teikeretül k eb halin sahibi bu zat degildir. 1059> 
(1649) da vefatına bu devaül - emraz keiiıııesi şabiddir. Demek 
vefatında~ beş- sene evvel bu eseri yazmış bulunuyor. Bursalı· 

Tabir beyin bir eserde 981 (1573) de vefatı görOldü sözü yanlış
lıkla konmuşdur. Eskj ve yazm a tıb kitablarııİıııın baş ve son 
sabitelerine ilave olunan bu gibi satırlar Tıb Tarihimizi zengin
leşdirecek mahiyetdedir ve bunlarıu peydepey toplanması lazımdır •. 

) Fo=4( . 

Eski evlerimizde mualece dalapiarı 

Dr. A. Süheyl "Onver 

Bizim yaşta olanlar bş.zı eski evlerde s:.ıodıklar ve dol_aplar; 
içinde bir ç·ok ilaçlardan milrekk ~p ufak bir eczaneo in mevcut: 
oldugunu batı~Iarlar . Bu kıymetli aile yadigftrları ve memleketi
mizin taribine yarayacak bu . vesikaları bizim görgüsiiz ve böyle· 
şeylerirı" . kı·yil:!e~lerioi bilmel5-teo pek uzak olan bazı ki.ınseler tara- . 
fından i_Şe yarıı.!uaz diye atılwışlardır . . 

. Bu dolaplar ve sandıklar eskiden çok işe yara~; bütün bir·· 
ınaball.enin kırmız ilacı, yaglar, ·ruhlar, macunlar, tiryak v.e saire· 
gibi sıbbt . ihtiyaçlarını teıniıı eder, evde en ıuutena bir yerde
hıfıolunur, hac: esnasmda. ve seyahatlarda da ekseriya beraber· 
göLür.ülürdü. 

. .. 


	Button1: 


