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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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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. 
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Bizim eski evlerde bu dol:ıplar ve sandıkların bulunduguna: 
dair vesikalar çoktur. Netekim XVIII inci asır son larında yazılan 

tıbbi reçetelerden mürekkep bir defterde Eski bir şeyhtilislama 
B~~os isminde bir hekimin. tertip etti~i bir sandık içinde 38 türlü 
ilaç vardİr. Kullanılınası tarzı ve pek kisa bir surette endik!ls
yonları da bir liste halinde yazılaralt verilmiştir. 

Bunlar içinde eksirler, yağlar, merbeınler, macuular, toziar; 
haplar ve bir takım nebati ilaçlar vardır. Yalnız kafiırun istimali 
babsinde hekimin reyioe müracaat icabettiği tasrih olunmuştur. 

Türk Tıb taribinde evleri_ıpizde böyle mualece dolaplarının 
mevcudiyetini öğreomemizio kıymeti vardır. Böyle bir dolabı ol
mıyan evlerde bile hususi bir takim tertipler vardı ve zamanında · 

bir çok tıbbi nebatları da toplarlar, usulü mahsusaaile kurutur , 
icabıoda kullanırlar ve yahut bedava dağıtırlardı. Komşuların bu 
sureti~ birbirine yardımıarına hekim, olmadığı zamaoda da birbir
lerine tavsiyelerine tesadüf olu.nurdu .. Bu noktadan tıöbi folklörti
n;ıüz pek .zengiodir. 

Les armoires a medicaments dans nos 
anciennes maisons 

Dr. A. Süh~yl Ünver 

Les personn~s de notre age se rappellent tres bien I'existance, 
dans · nos ancieones maisons, des petites pbarmacies so us for me 
d'armoires ou de malles contenant toutes sortes de medicaqıents. 
Quelques -_ uns ~·eiıtre nous qui ne connaissaieot malbeuresement 
pas la valeur des cboses parailles, oot jete ces souvenirs de fa
mille et ces vieux docrimeots utiles a." l'hiiıtoire d~ ~otr~ paya: 

Ces -_armoires ou ces ınalles rerıdaieiıt alors de grandes services, 
procuraint des h·uiles, deB poınmades et des tberiaques pour · tout
le quartier' etaieo t gardes dans un des endrvits I es plus ~ürs de . 
l~ ·m~işoo, e_t €taieılt empor~~s ~·n veY.age e_t pe~d.a~t les . ·p~leri- . 
nages a la Mecq"ue. . . . 
. ]:i" existe . nı:i gr and no m bre de docume"nts concer.oaot !es berbee 
c·oqt~nıies :..dans les ar~oires d~ DOS vieilles maisons. No~s· "trou·
VOIIS par example dans un cabier cooteoaot des recettes de la ·fiİı · 
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qu xvm sciecle, qu'il y avait 38 sortes de medicaments ~ana 
une de ces ı:nalles preparees par· le Dr. Bogos pour un anelan 
"Cbeyhul Islam. Leur mode d'emploi ainsi que leur indication 
.etaient egalement presentes sous forme de liste. Parmis ces pro· 
·duits pharmaceutiqueş, nous trouvons des elixirs, des huilea, dea 
pommades, des poudre·s, des pillules et certaines herbes Il n'y a 
•que· ·pour l'emploi du du camphre qu'il n'est pas precise a'il faut 
dernander l'avis du medecin. . _ 

Il ~st tres interesaaat au point de vue d'histoire de la medacine 
Turque, d'appreodre l'existance dans nos maisona, _de· cea armoires 
3. medicaments. 

Ce.ux qui ne possedaieut pas de telles armoires, trouvaient le 
le moyen de garder leurs medicaments d'une façon_ on d'uoe autre, 
xamaasaient les harbes selon la saison, lee faisaient seeher d'une 
façon particuliere, les employaient o besoin ou lee distribuer 
gratui_tement. · 

De la sorte, le voisins s'entraidaient et se donnaient dea con• ' . 
seila lorsqu'un medecin ne se trouvait pas ,a proximite. Notre 
folklore {lledical est tres riche a ce point de vue· . 
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