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Tashih: 
 
s.72 son satırdaki “Erasmus’un Deliliğe Methiye isimli eserinde...” ibâresi 
“Malebranche’ın Hakikatin Araştırılması isimli eserinde...” şeklinde 
tashih edilmelidir. Malebranche’ın bu eserinde konu ilgili kısım tam metin 
olarak şu şekildedir [Malebranche., Hakikatin Araştırılması, IV-V., Çeviren: 
Miraç Katırcıoğlu., Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1989., s.54-
57]: 
 

Bir hekim, bir cerrah, bir mutatabbip Grekçe ve Lâtince ibareler 
zikrediyor ve kendilerini dinliyenlere yeni ve acayip deyimler 
kullanıyorsa büyük adam sayılırlar. Onlara kısas hakkı verilir: 
kâhinlere inanılır gibi inanılır, kendileri de alelâde kimselerden üstün 
olduklarına ve şeylerin üzerine erişdiklerine inanırlar. Ve eğer hiçbir 
anlamı olmıyan ve hiçbir şeye delâlet etmiyen beş veya altı tane 
kelimeyi anlamadığımızı kendilerine sezdirecek kadar boşboğaz 
iseniz sağduyudan mahrum olduğunuzu ve ilk ilkeleri bilmediğinizi 
sanırlar. Gerçekten de bu gibilerinin ilk ilkeleri, bir yazarın beş veya 
altı tane Lâtince sözü yahut da, daha dirayetli iseler, herhangi bir 
Grekçe ibareden ibarettir. 
 
Hattâ bir ün kazanmak ve sözlerini geçirmek için bilgin hekimlerin 
bazen hastalarının anlamadığı bir dille konuşmaları zarurîdir. 
 
Yalnız Lâtince bilen bir hekim kendini köyde saydırabilir, çünkü 
Lâtince köylüler için Grekçe ve Arapça gibi bir şeydir. Fakat 
Hipokrat’ın fusulünü  öğrenmek için bir hekim Grekçeyi hiç olmazsa 
yüzünden okumasını bilmezse, mûtat olarak Lâtince bilen şehir 
halkının gözünde adının bilgin kişiye çıkacağını ummamalıdır. Bu 
bakımdan en bilgin hekimler bile insanların bu merakını bildikleri 
için, küstahça cahil gibi konuşmak zorunda kalırlar ve vizitelerinde 
söyliyebilecekleri şeylere bakarsak onların iktidar ve sağduyuları 
hakkında hüküm vermemelidir. Arasıra Grekçe konuşulursa bundan 
maksatları hastalığı değil hastayı teshir etmektir, zira Grekçe bir 
ibarenin, hiçbir vakit kimseyi iyi etmiş olmadığını pekâlâ bilirler. 

 




























