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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. 



EDIRNE DARÜŞŞİEASI TARİHİ 
891 ( 1486) 

Dr. A. SÜHEYL ÜNVER 

Topkapı sarayı arşivinde 2580 numara'lı bir vesika vardır. Bu 

vesika Edirnedeki İkinci Bayezid darüşşifasının tarihini sarahatle tesbit 

ediyor. Müze müdürü Tahsin Öz ve arşiv memuru Zarif Orgunun de· 

laletile tedkik ettim. (Tarihi darüşşifa) diye yazılı olan bu kıt'a: 

rçl 4. ~j-~ ~t> ~ 

r~':lı ~b ~ı~ 

t.ı\:!1 r,ıı ....AilrJI ı) 

r14- :>U li.!.lı ;b J"' 

891 

Son mısraı 891 ( 1486 ) tarihi çıkan arapça pir kitabeden ibaret· 

tir. Türkçesini Kütüphaneler mudürü merhum Hasan Fehmi Turgal· 

dan rica ettik. Bize bunu: 

Ammenin sığınağı Şah Bayezid Han 

Alarnın def'i için bir ev yaptı. 
Hatif tarafından <r'i..)U .lı!.ll;l.). J"') 

( İbaresi ona) tarih olarak ilham olundu (1) 

diye terceme ettiler. Ebced hesabil'e son mısra' 891 tarihini gösteriyor. 

Edirnede Bayezid II darüşşifasını 1926, 1929, 1935 ziyaretierirnde ka· 

pısı üzerinde ve yahut başka bir tarafta böyle bir. kitabe görmedim. 

Her halde bunun darüşşifa kapısı üzerine hakkedilmediğini tahmin 

\ 

(1) Bu son iki mısrnı bu şekilde de terceme etmişlerdir: (Onun tarihi hatif 

-tarafından (r\4-)ll.l.i!.ll;l~ J"') diye ilham olundu.) 
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e~iyorum. Zira orada bu kitabenin konduğu bir boş yer bulamadım. 

Tarihçilerimiz, diğer imaretierin kitaberini bazan zikrettikleri halde 

bu kitabe suretine hazine arşivinden başka bir yerde tesad üf edilme

.ıpiştir. Ihtimal bu darüşşifa için bazı tarihler yazdırıld ı , belki bunlar

dan biri, .bu meyanda şimdi tarihi bir vesika olmak dotayısile gü

ze~ .bulduğumuz bu kıt' a da h oşa gitmiyerek hakkedilmedi. D.arüşşifa

.da başka bir kitabe bulamadığımıza göre her halde başka bir lar ih 

.ve . kitabe tercih edilmemiş olacak. 

Edirne darüşşifası t arih kitabesi 

Biz şimdi Edirne darüşşifasına ait bir tarih vesikası bulduk diye 

seviniyoruz. Bayezid II n in başka bir yer de yapı lmış bir Ç.a~üşşifası 

olmadığına göre mahalline konınıyan ve yahut konaıpıy ıın bu .kitabe-

.. 
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nin Edirne darüşşifasına ait olmasını muhakkak görmek lazımdır. Va 

bu değerli kitabe ile Edirne darüşşifasının tam tarihini tesbit etmiş 

oluyoruz. 

Dr. Rifat Osman Edirne darüşşifasının inşasından bahsederken (1) 

Akkirman seferi münasebetile 12 rebiulahir 890 nisan H85 de Edir- · 

neye gelen Bayezid II ye şehrin bir hastahaneye muhtac olduğuna 

dair müracaatte bulunulmuş, inşasına başlanmış ve sekiz senede bit

miştir, demektedir. Bu tarih ise onun inşasının hitamı.nı bildirmektedir. 

(1) Türk Tıb Tarihi Arkivi No . 13, 1939. 
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