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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. 



İST-ANBULUN BAZI ACI ve TATLI SULARININ 
HALKÇA MARUF ŞİFA HASSALARI HAKKINDA 

Dr. A. SÜHEYL ÜNVER (1) . 

lstanbulda halkın bazı hastalıklar üzerir.e müdrir olması gibi ba

zı tesirlerine kail oldukları birçok içme suları vardır. Bu suların ba

zıları rivayete göre lstanbulun 5 asır evvel Türkler tarafından zap

tından evvelki zamanlara kadar uzanmaktadır. Bizaosbların sulara 

çok itikatları vardır. Hala mevcut ayazma suları buna birer misaldir. 

O zaman halk ne gibi sular kullanıyordu. Bizans tetkiklerile 

meşg~l alimler belki bunu ara~ışlardır. Lakin o zamanlardanberi 

gelen bazı suların ayni suretle kulJanıldıkları birkaç misal ile görü

lüyor. Mesela Balıklı ayazmasından müslüman halk eskiden l?U alır

dı. Samatyada Sulu Manastır yanındaki Acıçeşmenin ta Bizanslılar· 

dan biri göz hastalıklarına iyi gelir itikadi vardır. Bu itikatlar şüphe-

. siz ki eski ·bir an'aneye istinat ediyor. An 'ane ile beraber bu suları 

herhangi bir vesile ile kullananların tavsiyeleri ve sureti istimalleri

nin bu suretle genişle~esi de büyük rol oynıyor. Bazı suların filha

kika mühim tesirleri vardır. Bunları halen hastalarımızda görüyoruz 

ve istimalini de tavsiye ediyoruz. Bunlarda ·ruhi telkinlerio de az·çok 

tesiri vardır. Lakin meşhur olmakla beraber bazı sular ayni tesiri yap

miyor. Ayni suyun ayni derecede müessir olduğunu söyliyenler olduğu 

gibi yine ayni suyun müessir olmadığını kullananlardan bazıları bildir

mektedir. 

Her ne de olsa İstanbul ve civarında çok meşhur ve al_emşu· 
mu! içme sularından maada devai tesirleri düşünülerek içitenler de 

az değildir, Bunların bir kısmı biz hekimlerce de maruftur ve teç· 

(1) Belediye mecmuası 1934 No. 121, 122. nushasında iııtişar etmiştir. 
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rühe olun~uştur. Bir kısmının tesirlerinden istifade olunduğu söyle

nir. Bu arada sırf menfaat maksadile ortaya bazı terkibi karışık ve 

içilmesinde. şüphe görülen sular çıkarılmakta ve sonra müdahale olu

narak terk olunmaktadır. 
Bütün bu suların tesirlerine ekseriya ampirik surette vakıf bu

lunuyoruz. İçlerinden bazıları fenni surette tahlil edilmiştir. · Evliya 

Çelebi lstanbbul sularından bahsederken bu gibi nafi' suları işaret 

etmiştir. 

Ekseriya çok idrar sökdürmek, ufak taşları ve kumları düşür

mekle maruf olan bu sular hakkında Sefinei safi gibi mühim, lakin 

gayri matbu eserlerde ve sair yerlerde müteferrik malumata tesadüf 

edilir. Lakin bunlar kafi değildir. Şeyhulislam Aşir efendi mahdumu 

ve (1226) da ölen Rumeli Kadiaskeri Mehmet Hafit efendinin Istan· 

bul civarında kain latif suların mikyası ma' derecelerile sair hu

suslarından bahis (ol)lol •• ) namında 1855 (1271) de taş basması bir 

eseri vardır. Evliya Çelebiden sonra bu zat Istanbul sularından bah

sediyor. 

Ben bu suların tesbitini düşündüm. Şimdi bunlar hakkında eser

lerde gördüğüm ve halktan işittiğim malumatı ·sıra ile yazmakla ikti

fa edeceğim. Aralarında bazı müessir sular vardır ki bunlardan ne 

şekilde istif~de olunabileceği ilmi bir surette tetkike şayandır. Bu 

sularla Istanbul, Evian gibi bir içme suyu şel~ri olmağa namzettir. 

Bu kabil sular yalnız İstanbula has değildir. Anadoluda da am

pirik tarzda sırf şifa maksadile içi! en sular pek çoktur. 

Istanbulda mülga tekkelerde ve cal)lilerde de şifa hassaları 

tevatüren zikredilen bazı sular vardı. Bunların ekserisi şifa atfedile·n 

kuyu ve sarnıç sularıdır. Bunlar da sırf halkın tevatüre müstenit 

itikatlerine göre kullanılmıştır. Bazılarının tarifini Evliya Çelebiden 

alıyorum: 

- Ayasofya koyusu hassası: (Bir ad~m yürek oynamasına ve ha

fakan marazına müptela olsa 3 cumartesi Ayasofya içindeki kuyunun 

suyundan seher vakti ve aç karmna üç defa içse iyi olur. (Cilt 1 

s .. 143). 
Merkez efendi suyu : (Su diyor : Ben şurada yedi bin yıl bir kır· 
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lliızı renkli zülalden ' leziz aynülhayatım. Senin emrinle· veçhi· atza ç\k

mağa memur'um. Hak beni hümma marazına müptela olanlara· 'deva 

kılmış. Herkim bu sudan sabahleyin birşey yemeden üç kere·_iÇ'se 

hümmayı muhrikadan halas bulur, (Cilt 1. S. 312} 

- Eyubda Küplüce ayazması: Kağıthanede yol üzerin·cfe~ -:fıalice 
n·azır mürfefi tepe üzerinde etrafı ağaçlıklıdır. ( Hum·ma}'l' rüb'a' 'üiübl. 

tela olan kimse 3 hafta bu sudan seher vakti iÇse şifa btihıl!ihuŞ·, (C{lt · · 
ı. s. 398) 

- Eyub türbesinde: Sarnıç. suyunu ziyaret edenler içer: Ha

fakan illetine i l açtır, (Cilt 1. S. 403} 

- Piripaşa Ayazniiyon nam su kaynağı : · H~tliÇtedir. ( Temoftftd'a 

hummaya tutulan bir adam üç kere suyundan içip ~edehini yı1hısa 

kusup halas olur. Ekseri rum taifesinin müş'irleri bu· mahaide ·dldi'ı'· 

ğundan bu ayazmayı çok ziyaret ederlar, (Cilt 1. S. 412)· 

- Hasköy ayazma suyu - ( yahudi me:Ş'atiığ·ı} Mahı:Dumlı ;tufı'a 
niübtela olanlar yedi defa içip yıkansalar sıfmadan k:urtuliıriar · ('Biı 

hümma iki gün koyuverip 4 üncü gün yine tutan sıtmadır, ('Cfif 1. 
s. 414) 

- Koca Mustafapaşa suyu. Sünbül efendi türbesi kuyüsundıth 

her sene muharremin birinci günü alınır ve burada· yapılan. 'SÜs'lü ve 
renkli şişelere konurdiı. Alanlar her der~e deva olduğunu ·ve· n·~ ·nl'je· 

te içilirse iyi geldiğini rivayet ederlerdi. Halen ıiıetrOktür. Dana· bu
na benzer birçok su vardır. 

Elyevm şifa maksadile kullanılan sular bunlaidır :· 

- Sarıyer Çırçır suyu: Bu su 24 saatte 2 ton akar. 

Mikyası ma' : 5, klorürler 0,035, mevadı tizyiye 0,0001,· ıiifri tte'r 

yoktur. Bu suyun tezzetine merak e·denlerden durdukça ag:ırhıştıdı 
ve hatta boiulduğu rivayet olunur. Lakin halk ~kseriya bimüh- !ba· 

şına gidemez, bir vasıta ile doldurturup evinde kullanırlar • . ·Arıida . 

oraya gidip içenler de vardır. Bu suyu mü·drir hassa'sıhdan istifade ile 

biz hekimler ufak cesamette taş ve kumları olaiı ve kum ôök~n 

hastalara lazım gelen ilaçlarla beraber tavsiye· lider ve ·ekseriya !gay• 
rı muntazam değil, müdrir bassasından istifade için muayyen 'zaman· 

larda birer bardak iÇmel·erini tavsiye ederiz. Burası· Evi~n ~u .. şehrin· 
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;de .olduğu .gibi bir içme yeri yal?ılmağa şayandır. l.stanbulun içme 

suları meyanındadır. Lakin çok az akar. 

- Eyub, Oluklubayır Çırçır suyu: Bu su Ramisin altından sızar, 

,çok müdı:.ir gibi maruftur. Hastalar ekseriya kullanıy0r. Günde muhte

.Iif.~zamanlarda. 4- 5 bardak i_çilir. (Fade) tatsız ve lezzetsiz bir sndur. 

:4akin kolay içilebilir. Çeşm~den akar. Civar halk ve museviler kum 

:için çok ·.kullandığı gibi şehrin diğer taraflarından aldıranlar da var

~ıt. Yalnız kilyel er. için müstameldir. 

- Eyubda Kalenderhane sokağında bir bahçede bir kuyu da ol-

-~~u ·D;l~rvi müdrir bir su son zamanlarda meydana çıkmış ise de bu-

:nun .doğru. olmadığı ve suyun kabili şürb olmadığı beyanile meno

. lunmuştur. 

-:- ,Ey,ub üstünde · Mün.zevi kışiası yanındaki çeşmenin suyu gayet 

-~üdrirdir.. Laki,n bir.az .cığır suclur derler. Kullananlar vardır • 

. - S.aı:ıyer. Kestane suyu: 24 saatte? 2 ton akar. Mikyası ma' 

4,5, klorürler litrede 0,053, mevadı uzviye 0,0005. Nitritler yok. Bu 

-~'!,X~n il.k .kita.besini 1~09 (1224) de Gazi Kaptan Ali paşa koymuş-

-~r. lŞ,S_l (1ı<l7) ~-~ Ah~~.d ibni Ali de bir çeşme yaparak bir kita-

be koymuştur, kitabe9e bir mısra': 

İ~ b~ nev. ~bı zülali sadr.ına versin şifa 
Müdri~ bassasından bahsedilir. Taş ve kum düşürüyer derler. Bir 

l!~~t.~ bu_np~n Çırçır suyuna nazar~n daha çok istifade etmiştir . 

-:-- ~a~a~u.l~~ suyu : B~ykozda Dereseki karyesindedir. 24 saatte 

_30 _tpn. ,akar. ~ih.ası ma' 1, mevadı uzviye 0,005, dir. Bir diğer tah

l,il ı;~ppı;unda mikyası ma' 2 dir, (Sefinei Safi). Klorürler 0,033 (112,5 

Aiı:.h.~pı_dç) , ~,iğer bir tcıhlilde tuz 21 miligram, mevadı uzviye litrede 

0,25 mi.J!gı:~m v~ a~9titler 0,1 miligramdır. (Sefinei Safi) • 

. Mehme.d Bafid efendi risalesinde bu suyun müdrir ve hazım ol

-~1}~\l.l'l,U ~~bul e_derse _de .Çamlıca suyu der ecesinde değildir d~r. 

A.~baba civarındaki suyu Karakulak Ahmed ağa bulmuştur. Du-

ç~r olduğu m.ühlik bir hastalıktan bu su sayesi~de kurtolduğundan 
_oraları sahibi olan Cennet hatundan alıp imar etmiştir. 1741 ( 1154 ) 
de ölmüş ve suyun civarına defnedilmiştir. Diger bir kayda göre bu 
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su Giritli Yusuf ağanın suyudur. Dereseki karyesine 5 • 10 dakika ile

risindeki menba'dan gelir. , 

Karakulak suyunun durdukça güzelleştiğini ve hafif bir su aldu

ğunu meraklıları söylüyor. Hatta bir meraklı adamın Hacca giderken 

götürdü~ü Karakulak suyundan artıp gelenin . daha güzel ve daha 

lezzetli bulduğunu hikaye de ederler. Müessir sular meyanında zikre

derler. Müdrir bassasi olduğunu işitmedim. İstanbulun esasen iyi men

ha sularından maduttur. Mehmed Hafid efendi risalesinde bu· suyu 

müdrir olarak tavsif eder. 

- Tomruk suyu: Büyük Çamlıca altında Tomruk ağa suyu diye 

maruftur. Mikyası ma' 1, kiorürİer 0,0117 (112,5 diirhemde) dir. Me

vadı uzviyesine bakılınamıştır (Sefinei Safi) . 

Halk arasında müdrir gibi telakki olunuyor. Bir kısmı ·kabul et· 

mez. Ağır bir suclur derler. Müdrir olarak ve kum için ekseriya K;a

dıköy ve Üsküdar halkı getirtip kullanırlar. Diğer sular gibi içilir ve 

ve şehrin maruf men ha' sularındandır. 

- Şifa çeşmesi: Kandilli ile V aniköy arasında bir çeşme suyu

dur. Su durmakla teressüb veriyor. Müdrirdir. Kuma ve mesane ille· 

tine çok iyi gelir diyorlar (Esad Fuad Tugay) 

- Beykozcia tepede diğer bir müdi-ir sudan bahsolunur. Kum için 

ve müdrir olarak kullaniyorlarmış. 

- Samatyede Acıçeşme: Mesanede taş için. Ağahamamından 

Samatyeye giderken tramvay yolunun sağ cihetiniiı köşe başın~a 

üst tarafı yokuaça bir sokaktadır. Orada daima akar bir acı su 

vardır. Kum hastaliğına giriftar olanlar o sudan devam üzere ya· 

rımşar bardak içerse mezkı1r hastalıktan kurtulur. Taamda salatacia do

mates yememeli. Sarıyerdeki Çırçır suyundan ziyade bu suyun bu has

talığa faidei azimesi vardır (Sefinei Safi) . Safi efendi bu suyun göz has

talıklarına nafi olduğundan bahsetmez. Bizanslılardanberi bu su varmış. 

Rumlar göz hastalıkianna iyi geldiğine kani'dir. Civardan göz hasta· ., 

lıkları için buraya gelip gözlerini bu suya çarpa çarpa yıkarlar. Biri· 

sini gözlerini · yıkarken gördüm, onu ferahlandırdığını söyledi . . Suyu 

acıdır. 
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- Toptaşı çeşmesi: Üsküdardadır. Göz hastalıklarina iyi geldi

ği V@ bu cihetle maruf olduğu mervidir. Gözünde hastalık olan gelir 

yıkar, geçermiş (Mehmed Ali) 

- Ayazma suyu: Yakacıktadır. Mil<yası ma' 5, litrede klorürler 

21 miligram, m.evadı uzviye 0,45 miligram, azotitler 0,2 miligramdır 

(Sefinei Safi). Bu su hazım olarak maruftur. lstanbulun içme suların
dan maduttur. İstanbul un diger meşhur menba' sularının bu tesirinden 

çok bahsolunur. Diğer içme suları hazım olarak marufturlar. 

Kısıklı suyu: Büyük Çamlıca ile Küçük Çamlıca arasındadır. Bu 

su çok lezizdir. Kavakba.yırı. eaddesinde Ayşe hatun mektebi arkasın· 
daki eraziden nebean edip işbu çeşmeye akar. 24 saatte 4 ton akı

yor. Mikyası ma' 3, litrede klorürler 0,045, mevadı uzviye 0,0001. 

nitritler yoktur. .. · 

· Bundan bir asır evvel yazılan ve arkadaşım Mehmed Ali tarafından 

bana iare olunan tıbbi formüllerle mürekkep el yazması bir mecmua

da Kısıklı suyu safrayı muhrikayı ve baş dönmesini iyi etmek için 

yapılan bir mualece tertibine girmektedir. 

Kısıklı suyu bir vukye 

Sasfras 2 dirhem 

Çorba gibi pişirilecek ve galeyandan sonra indirilip su yerine 

kullanılacaktır. Kısıklı suyu şehrimi:zin maruf içme sularındandır. La- . 
kin eski müfrigi safra bir tertibe bilhassa konması nazarı dikkati bil

hassa caliptir. Mehmed Hafid efendi risalesinde bu suyu kabız ve 

müdrir olarak kaydeder. 

Mehmed Hafid efendi eserinde Çamlıca suyunu hazım ve müdrir 

olarak çok medheder: Bu ·su naklolunursa bozulur iddiasındadır. Ka

yışdağı (pınarı) suyu mahallinde müdrirdir, naklolunursa ~ıffetl artı· 

yor mütaleasında bulunur. 

Aynı zamanda Bulgurlu karyesinde (Kısıklı yanında) Demİrcİ su· 

yunun, Boğaziçinde Baltalimanında Kanlıkavak ( Narhcı) suyunun ve 

bir de Turunçlu suyunun müdrir sulardan madud olduğunu zikreder. 

İstanbulun bazı acı ve tatlı sularının halkça maruf tesirleri hak

kında bu tedkikim çok n oksandır. Bu hususta tedkikatta bulunacak· 

lara ufak tedkik nümuneleri~verirken . noksanlarının banıi bildirilmesini 
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.riça et~ek içig tekr~~-~~ş·rettfm . . ·Bu &%i ~~edkiklerin ~~şii~_de :ace-

le ed,il~ez5fe yazari ~~~ııri~an daha tek~ül -~ttirilmesi beJd~ll.ir~e -ct~· 
seri ya bu da neşrolu_~maktan geri kalıyç_r; ' ·çok ehemD!.if-~tİf .g9xdü

ğüm. -~~ ~~ların ve.. vaı:~a · ~iğerleril"!in . d~ · i) mi . bir sure"ue Aedkikl~ri . 
Hid~ql~ji ile meşgul. c5l~~~~Ç içiQ zey~Jij-~- dolayısile m~~l~ket ; ~ç~n . . .. -: . . . ' ·: '· - . --~ .. -.• . ' ~.-' ~ . • .. 
f~yi;lıHı bir: mevzu' dur. · · · ·· 
~ ·- .. .. . ' -

To V :İs la~ Araştınn'!"lan 
• -;r .. tü" ı..~"' esı'ne }v1erkeZ1 t-.u pua..t.._ , . 

Orhan~ Ş aik Göky:ay m 
V..t\KFIDIR. 
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