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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. 



V AKİTSİZ ÖLE~ GENÇ TIBBİYELİ NAŞİDİN 
( 1911 - 1935) BURSALI HEKiM ALİNİN ESERi 

ÜZERİNDE BİR .TEDKİKİ HAKKINDA 

Dr. A. SÜHEYL ÜNVER 

1933 de Tıb Tar ihi Enstitüsü kuruld uktan 2 sene sonr a son sı nı fa 

yaklaşmış Naşid isminde bir genç tıbbiyeli, bir g ün gelerek, eser 

yazmış Tür k hekimlerinin ilme hizmetleri derecesi nedir, bunları nasıl 

anlıyabiliriz? ded i. Ben de, dedim ki: Eğer Türk hekimleri terceme 

ve muktebes olmayıp da orijinal eserler vücude getirnıiş lerse ilme 

hizmetleri büyüktür. Bu nokta da ancak yazdıkları eserleri tedkik 

etmekle aydınlanab i lir ve şahsi fiki r ve buluşlarına göre şahsıyetler i 

meydana çıkar. Bunu kavr ayabilmek için bütü n bu eski eserleri ~.irer 

defa gözden geçi_r erek şahsıyetlerini bildirecek noktalar toplanmal;dır. 
O halde bir eser tavsiye ediniz. Boş zamanlarımda başlıyayım 

dedi. Ben de şimdiye kadar bu noktada n elenmemiş eserlerden Bur

salı ıtlak olunan Ali {1) nin { Bidaatülmübtedi ) eserinden başlayın 

dedim. 

Ensti tü kil tüphanesinden alarak tedkik ettiği bu n ushayı taradı 

ve bu notları getirdi : 

(1) Hassa hekimlerindendir. İstanbulludur. Bursada oturduğu için Bursolı Ali 

d iy_e şöhret bulmuştur. 1160 (174'lj de Sursoda ölmüştür, Bursada Mevlevibane kar

şısındaki künbed arkasında üstadı Ömer Şifai yonında medfundur. Yalnız kabrini 

aradıkım halde bulamadım . Ömer Şifai kabri Bursadaki kadirşinas meslekdaşlar 

tarafındon tamir edilmiştir. Yanında yatmasına göre hekim Bursalı Ali için de bir 

taş dikilmesi dokrudur. Burada bahis mevzuu olon ( Bıdaatiilmübtedi ) eseri hurufi 

heca sirasil.e devalardan bahseder. Kınakına, ipekakoana, narcili bahri ve tıbbı 

kimya i üze~ine li sanı efrenc ( latince ? ) den dilimize çevirdiği eserlerinin ve daha 

başka _ tıbbi r isalelerinin İstanbul kütüphanelerinde müteaddid nusbaları kolay lıkla 

bulunab_ilir. 
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( -.:...,...) ) ..:ı _,f ;l İbrahim dikeni. Sultan Bayezid aşşabları 
beyninde _,f) ve mayasıl kökü demekle şayidir. 

- .:-l...r. ... ı• Frengistandan getirip Galatada satılır. lspermaçeti 

ve . ispermaseti derler. 

- ,., .... ı ı.i'J~ _,,.\:._1 (beynennas sarılık otu) diye maruf. 

- U" _,11 _,kil • .)' ..iiiJi!_,! ve Jfi .} <.}-~('"dahi deri·er. Beynel' atta· 

reyn erkek karanfil denmekle meşhurdur. 

Tıbbiyeli Naşid 

- ':" ).1 ~~.!..> . Türkide latzı efrenci ile iskaptiyoz denmek Bey· 

·nel'uşşabiri şiiyi' olmuştur. 

- ~ı~·(..... Istanbul ahalisi ındinde karçiçe~i ve b~iiarÇiÇe~i 
denmekle maruftur. 0 

- Jıjl b-;. Lafzı yunanidir. Ahaiii rum beyninde ı.SJJ~JI. den• 

mekle mütearef bir ottur, 
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satılır. 

u->_ıı "'.J · Avaını nas ve attarin miyan balı derler. 

J:.<: .} .) ~J· Şamışerifte olur. Karnfil rayihasındadır. 

if ;)lı y)l:l • Bursada çok bulunur. Edirnede çok olurmuş. 

Jl. (.J• Halen attarlarımızda bulunur. 

ı,SJ \k..J J;ııı· Halen attarlarımızda teke sakalı ve ~~~ diye 

Ve şunları ilüve etti : 

- Müellif ~ürkçe mukabillerine dikkat etmiştir . Malüro olanları 

koymuş, bilmediklerini ve bulamadıklarını bırakmıştır. 

- Eczacılardil mevcut olan ilacJarı çok iyi tanıyor. Avrupadan 

gelen ilaçları biliyor. Halkın bunlara ne isimler verdiğini söylüyor. 

Gayrimüslimlerin verdikleri isimleri de arada zikrediyor. Mevadı is

periçyariyenin menşe'lerini biliyor. Şunu anlayoruz ki az amma kendi 

bilgi· ve görgülerine eserinde kıymet vermiştir. O halde malüroatı 

vas i bir hekimdir. 

- Memleketimizd~ yetişen tıbbi mevadı ve yetiştiği yerleri tanı

yor. Sırası gelince bunların ydiştiği yerleri de işaret etmiştir. Halk 

da· birçok ilaçları tanıyor. 

- Si.ıltan Bciyezid aşşabları tabirinden lstanbulda Bayezid sem

tirideki eski eczacı ( akkar= attar) dükkaniarında icrayı san' at eden 

eczacıları anlamak iktiza etmektedir. 

Naşid bu eseri boş zamanlarında tam tedkik edemedi. Kendisi 

bunu tekrar tarayarak eser sahibinin esaslı fikirlerine de temas ede

cekti. Fakat genç yaşında birden 16 temmuz 1935 de ani bir buhran 

ileticesi öldü. Bu çok ciddi ve dürüst arkadaşın çok yaşamasını is· 

terdik. Onun ölümü pek vakitsiz oldu ve tıb tarihimiz de çok me

raklı genç bir uzvunu kaybetti. Sursalı Ali ve eserle~i hakkında bu 

etüd devam edecektir. Bunu yapacak arkadaşlar Naşidin ismini hür

metle yadedecekler ve onun aramızdan üfulüne çok tizüleceklerdir. 
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