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TÜRK HAKIMi FARABiNİN UDU 

Dr. A. SÜHEYL ÜNVER 

Hakim ve feylesof Farabinin tercemei halinden bahis eserlerde. 

musikişinas oldutunu ve bir musiki aletinin tarafından keşfedildiğini 

Öğreniyoruz. (Elmedhal fi musiki) eserini musiki tarihi alimleri pek. 

mühim buluyorlar. Bunun fransızcası da basılmıştır (1) . . 

lbni Ebi Usaybia, T~bakatül'etıbba eser inde (2): (Farabi) ilmi mu

sikinin nazariyat ve ·ameliyatında gayei kusvaya vasıl olmuştu. Mu

maileyb bir musiki aleti icad etmişti. Çaldığı vakitte insanın bilcümle 

hissiyat ve infialatını tahrik ederdi, diyor. 

f\'1.:-li~t. J ~J..ı :..):ı.; (3) de emir ( Jı..u- ~J..ıll +) nin sazen

deleri biraz fasıl yapdıkta şeyh ( Farabi) ademi iltifat ve çendan is

timaına tekayyüd etmeyip kendi cebinden biraz ağaç parçaları çıkarıp 

birbirlerine zam ve bir garib saz peyda ve seragazi negamat eyle

dikte ehalii meclise dıhk (gülme) arız olup ol kadar güldüler ki bi

hud olunca ondan ol aleti bozup üslilbi abar üzere edip çaldıkta 

cümle büka edip ağiaştılar ve yine bozup bir tarzı ahar üzere çal

dı~ta cümlesi h aba varıp Far abi dahi alatın alıp bir kimse vakif ol

maksızın çıkıp gitti. Habdan kalktıkta Farabiden nişan bulmadılar. 

Seyfüddevle b~na pek ziyade muhabbet edip ikram eyledi . • . diye 

yazılıdır. Birinciden Farabjnin iyi bir musikişinas oldugunu, bundan 

da musiki hakkındaki liyakatinin efsaneleştiğini öğreniyoruz. Demek 

ki Farabinin musikiye, musiki negam<itına ve nazariyatma derin vu

kufu vardır. 

(1) Kitabu L-Musiqi Al Kııbir T. I ve Il ( Baron Rodolphe D'Erlıınger) 1930, 
1935, 1938 Paris. P. Geutbner 

(2) Tıb Tarihi Enstitüsü kütüphanesi. Cilt 1. S. 134- 140. 

(S) Sütlücede Mahmud ağ'a camii imam ve batibi Hasan Ayni nushasıııd11~f 
notundan. 



XV İNCi ASlR DA HE~İM AL TINCIZADEYE 

AİT BİR MÜŞAHEDE 

Dr. A. SÜHEYL ÜNVER 

Istanbul kütüphanelerinde mevcud ve zernanında hepsinin birer su

reti bir araya getir ilerek ayrıc~ tıb tarihi kütüphanesi vücude getirilme

sine layık olan eski tıb kitaplarımızın baş ve son taraflarına ilave edilen 

boş sayfalarınd~ zernan zernan kütiiphanelel'ine intikal eden Türk hekim

leri ve bu kitapların sahipleri tarafından gayet mühim malOmat ilave 

edilmiştir . Bunların bir kısmı Türk tıb tarihi noktasından pek mühim

dir. Bu malOmat daha henuz tıb tarihi kitaplarımıza geçmemiştir. 

(.Şekil ı:) 

Bunların mutlaka toplanarak . ne~redilmeleri lazımdır. Biz tedkiklerimiz 

esnasında bunlarda~ çok değerli nümuneler bulabiliyoruz. Buraya 

koyduğumuz ve Fati~ devrinde yaşayan ve teracimi ahval kitapla

rında Fatih devri hekiı:nleri meyanında mühim bir mevkide zikredilen 

hekim Altıncızadenin (1) tıbbi bir müşahedesi haizi dikkattir. Biz bu-

(1) Osmanlı müelliflerinin izahatı miyanında: 

(Fatih Sultan . Mebmed Han devri u lema ve etıhhasından olup ilmi kıraat ve 

ilmi tıhda sobihi mümarese idi. Tercem ei Şekayilıte ( nebatat ve aşehin isim ve res

mini ve menafiu fevaidini hilmekte mehareÜ bulundu~u yazılmasına nazaran zema

nına göre tarihi tahiatin nehat;ı.t ve hayvanat kısmile millredatı tıbda mebareti an· 

}aşılıyor. Habsi hevle karşı bir nevi sonda ameliyatı icra ederek hastayı kurtardığı

nı tarih hikaye ediyor) kaydına tesadüf ediyoruz. Cilt 3. S. 202 - 203) . 
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ıiu _ Süleymaniye kütüphanesinde ~idi Evvel kitaplan mey~nmda 
(Tıb: 1027) buldu~umuz Şerhi Mucızi Kanun boş sayfasınd.a gördük 

(Şekil l) . Nadire namı altında şu izahatı buluyoruz: 

- (Yine asrı Fatih sultan Mehmedde Altıncızade namile bir za· 

hid tabibe bir şahıs gelmiş ki bevil yolunda bir Iahmi zaid bitmiş, 

etıbba ilacında aciz olmuşlar. Harifi mezbur lbni zehebiye varıp haber 

verdikte tebessüm edip resastan bir i~ne düzmüş. Ucu içine gittikçe 

tedricen yu~uiı.ca edip tariki bevle bab bab idhal et seni incitmedikçe 

içerisine ilet deyu tenbih eder ve bir yıladek ol mahalli i~neden hali 

ko, e~er tekrar biter ise yine idhal eyle deyu ıs'marlar. Harif bunu 

etmekle bilkülliye ol marazdan hala s olmuştur. ) 

Altunizade (burada lbni zehebi dendi~ini de ö~reniyoruz) Fatih 

devrinin . etıbba zümresini teşkil eden 9 zatten biridir (1) • Kendisinin 

bevliyede de mütehassıs oldu~u ve bir sonda yaptı~ı bu sonda

nın ucunun gittikçe yo~unca olduğunu ve hastanın ibiilindeki lah

mi zaidi tedaviye muvaffak oldu~u rivayetine kıymet verilerek bu· 

raya da dercedilmiştir. Sondanın tarihi çok eskidir. Bunun tarihini tes

bit mümkün değildir. lbni zehebimiz ise sondanın mucidi telakki edi

lemez. Lakin bu zat de eski bilgilere ve mevcud sondalara istinad 

ederek. vak 'asma göre icab eden bir son da yapmıştır. Bu müşahede 

ileride Türk tıb tarihi ansiklopedisinde Altıncızade faslına dercedi· 

lecektir. 

(1). M ir' atı Ka inat ( Nişancı zade ) Köprülü kütüphanesi yazma nüsbaaı 
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