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(H ayyibni Yalı.zan) 

Uyanık oğlu Dirinin hayal,. gazab ve şehvet 
üzerine temsilleri 

Dr. A. Süheyl Ünver-

Ha.yyibini .Yekzanın Arabca metni Avrupada basılmışdır. Kü
tüphauelerimizde el yazması müteaddid'nushaları vardır. Bizde de· 

. ·-
ilk defa bunu taraf~nda.n tashih edilen mutena bir nusbasından· 
Türkçeye terceme eden Istanbul Üııiversitesi Edebiyat Fakültesi• 
Ord. Profesörlerinden Şerefeddin Yaltka.yadır. Bunun Arabça ve
Türkçesi 1BN[ SINA'"i:ıın 900 üncü yıl dönürn,ü ınünasebetile Türk. 
Tarih Kt,ırumunun hasdırdığı lBN[ S[NA kitabına derç edilmişdir .. 
Arabcaya derin bir vukufu olan Rrof. Ş. Yaltkayanın bu terce-

. mesi ve ilave etti!deri i~i mukaddime çok kıymetlidir. Işte bu· 
ma.kaleye bu tercemeden istifade ile akıl, va.bime, muhayyile · 
ve diğer iç ve dış kuvvet ve basseler bakkındaki temsili ilk 
kısmı ve bu arada hayal, gazab, ve şehvet üzerine Uyanık oğlu, 
Diri (Ha.yyibini Yakz.an) ın temsilleri almmışdır. Bu satırlar dikkat
le okunınağa değer. Alt tarafının da IBNI SlNA eserinde sayın · 
Profeaörüıl tercemesiı:ıden okunmasını tavaiye ederiz. 

Profesör Ş. Yaltkaya Hayyibiİıi ·.Yakzan'ın iyi anlaşılması için· 
Orta zaman r'flosöflarının Komoğoni, Ruhiyat ve l3ioloj i hakkın
daki ·telakkilerini ilk mukaddimeda izah etmişlerdir. 

lkin ci mukaddimede· IBNI ,SINA:'nın şark da ilk defa feTsefi ·ve · 
remzi hikaye yazmış bir şahsiyet olduğunu öğreniyoruz. Eski. 

. Yunanlılar tarafından bu tarzda yazılmış bir hika.yeden ilk defa. 
kitabıarında yine bu değerli hekim ve Filosofumuz bahsetmişdir. 

· ~uneyn bin İshak tarafından Yunancadan ~.rapcaya terceme edil-· 
miş olan bu hikaye (Selamanii Ebsal) ismini t~şır . . 

Ayrıca IBNI S1NA'nın da bir (Selaı:banü Ebsal) i vardir. n ·emek 
:bundan ilk ilhamı alıp Şark da ilk defa .. böyle ·bir · bika.ye · yazau. 
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Nefsi · natıkanın Marifeti hakkında 

İbn i Sinanın risalesinden iktibas ede~ 

Müderris Mirza Mesut Baykat 
Veliyüddin Kütübhanesi memuru 

Türk a.Iirnleri büyük Türk alim ve hekirni İbni Sina'nın tıbbi 
ve felsefi metinlerile çok meşgul olmuşlardır. Biı metinlerio ter
cemelerile meşgul olan alimleri mizden Pr-of. Şere{eddin Y allkaya 
bu risalei nefs ruetnini Beyanlllhak M.eenıuasının 87, 90, 92, 94 
ve 96 nurnaralı nilahalarında tefrika eyleıniştir. Bundan habersiz 
olarak ben de İbni Sina ihtifali vesilesile bunu tekrar tercerne 
etmiştirn. Tercemeroin arasından İbni Sina'nın nefse milteailik 
irat ettiği mevzulıı.rdan bir kısmını seçerek buraya koydum. Muh
tereıu üstat Ş. Y. vaktile bunu tamamen neşretıniş olduklarından 
bu seçme kısımlarla iktifa ettim. Bu satırları .okuyanlara üstadın 
mezkur mecrnuanın 1326 senesi kolleksiyonuna müracaatle İbni 
Sina'nın nefs hakkıoda din ve felsefe bakımından fikirlerini tarnik 
etmelerini· tavsiye ederim. Bu tercernernde Veliyüddin efeodide 
3237 nurnarada kayıtlı niisha esas tutulmuştur. 

- Nefsin cevheri, beden cevherine mugayirdir. 
-. ~ efiaten maksat herkesin kendisine (ben) sözile işaret ettiği 

şeydir. . 
. - losanların en çoğu ve mütekelliıninden bir Çokları ·insanın 
hakikatini ve ben ile işaret olunan şeyi ancak mahsfis bedenden 
i.baret zannetıoişlerdir ( Bu zan fasit bir zaudır ). · 

- Bedenden ayrı olan (nefs) cisiıo olmadığı gibi cismani d& 
değildir. Belki o kalıptan ibaret olan şu bedene fey~zan eden, 

. hayat veren ve cevherini istikİnal etmekı Allahını tanımak ve 
malumatlarının hakikatlerini bilmek gayeaile ulftrn ve rnaarifin 
iktisalıında bedeni alet ittihaz eden cevheri ruhanidir. Oevheri 

· ~uh~ni, bu alet vasıtasile, Allaba rücu için istidat kazanır v& 
~on.s~z bir saadet içinde .uıelek.lerden bir melek balini alır. 
· - Ey akil düşiin ki senin bugünkü benliğin bütün bayatında 
mevcut vlan benliği~dir. Bunun içindir ki sen macerayi alıvalinden 
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pi~ çoklarını hatırlaram. Öyle ise senin benliğin sabit ve mUstem
irdir. Bundan şüphe etme. Halbuki bedenin ve bedeninin eczası 
sabit ve müstemir değildir. Her vakit tahallül ve intikas halin
dedir . (Bu cihetle) insan bedeninden tahalltil eden mikıare bedel, 
gıdaya muhtaçtır. Gerçekten beden hem bar, hem ratıptır hararet 
rütnbeti tahlil ve hatta büsbütün ifna. ed~r. Nitekim daima 
ateşe bırakılan su, bir damla kah:nayıncaya kadar taballtil _eder~ 
Bundan dolayı az· bir zaman ins_aDdan gıda gesilirse zayıf düşer, 
takriben bedeninin· dörtte biri eksilir.- Şu halde yak inen- belİidir ki 
yirmi sene zarfuida eczayi bedeninden hiç bir şey kalmamıştır. 
Halbuki' bu müddet zarfında ve bütün hayatında - bile zatının ha
kasım bilirsin. Demek ki senin zatın be!ienin~ ve bedenin zahir~ 
ve batıni cUzlerine mugayirdir. Bu ( birinci ) bürban bize ·kayıp 
kapısını açacak büyük bir bürbandır. Zira nefsin cevh~ri 
vehimlerden kaiptir. 

- tosan özendiği bir iş hakkınde kendisini hazırlar. ve der ki: 
ben şunu yaptıqı ve yahut ben şunu yapacağım. !nsan bu halette
iken, bedeninin bütün eczasından gafil bulunur ... 

· lnsaQ. filan şeyi göziimle gördÜm ve hemen o şeyi ar~u ettim 
ve yahut ondan nefret ettim. der. Bunun gibi ~lirn ile tuttum,. 
ayağım ile yürlidüm, dilim ile konuştum, imiağım ile işittim v& 
fiHl.n şey hakkında tefekkür, tahayyiil ve tevebhüm ettiııi ·der. 
Öyle ise insanda hiitün bu idrakler ve biitlfri. bıİ fiilieri toplayan 
bir şey vardır... ·Eczayi bedenden hiç bir cuz· bu idraltler ve
fiillerin toplandığı bir yer olamaz. Çi.iııkii kulak ile göriilmez, gözji 
ile işitilmez, l;o~ ile yürünmez, ayak ile tutulmaz. Şu halde in-

. sanda biitiin pu idrakler ve fiilieri toplayan bir ŞP.Y vardır ki 
ecza. yi bedene mugayir olan ve ben ile · işaret olunan insan ha
ki kati bundan ibarettir, bedenin ötesinde bir şeydir. 

- Insanın bii vi yy et ve bedenine mugayir olan bu (nefsin) 
cisimse cismani olması .da iıııkan haricindedir. Aksi takdirde bu 
(nefsiÖ) dahi beden gibi miiııbal, seyyal, kevin ve fesada kabil 
olması hayatın başından soouna kadar baki. kalmaınasr icabeder . 

. Şu halde cism· ve cismani olmıyan bu (nefs) cevherdir, ferddir. 
Ruhanidir. Hatta o ilah! bir nurdur ki mab'sfis olan şu. kalıpda. 

kahbın istidadı sebebile ıııiinteşirdir. Kahbın istidadı ise insani 
mizaçtır. ·Insani mi~aç, bedeni nefsi n atıkanın taallukuna müstait 
kılar. Ruh kelimesini de benim ruhum diye Oenabılıakkın kendi-

. sine izafe etmesi, rub.un cism ve cisman1 olmayıp ruhani cevlıer 
olduğunu gösterir. 
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Insanın hakikati olan cevber, öllim denilen badise vukua gelip 
'bed~nden milfarekat ettikten sonra fant olmaz ve çü_rtimez. Belki 
<>, yüksek balikının be kasile pakidir. Filbakika . nefsin ·cevheri
~edenin cevherinden daha kuvvetlidir. Çünkü nefs, şu bedenin 
·mubarriki, müdebbir ve _mutasarrıfıdır. Beden ise nefsten münfail 
-ve onı:ı. tabidir. Şu halde 11efesin bedenden ayrılması bedenin 
vücut . ve bakasına zarar vermiyoraa - ki zarar vermiyor, çünkü 
ibeden ölüde de mevcuttur - Nefsin vücut ve bakasına zarar 
·vermemesi daha mUnasiptir . 

· - tn~an uykuda iken, havas ve idrakleri batıl ve ölü gibi 
.çlur. Uyuyan bedenin hali ölünUn baline ben:zer. Nitekim Resul
ullah (A. m.) uyku ölümün kardeşidir demiştir. Bununla beraber 
insan uykusund!l bir çok' şeyler görür ve işitir . Menarnatı sadı

kada ya kazade idraki m üyeeser olmıyan tl m uru gaibeyi bile 
idrak eder. Işte bu da nefsin cevherinin bedene ihtiyacı olmadı
ğına, bil§.kis bedene mukarenetle zayıfladığına, ·bedenin batıl ve 
işlemez kalm~sile daha ziyade · kuvvetli bulunduğuna . bürbanı 

-katidir. 
- Beden öldüğü ve harap olduğu zaman beden hapsinden 

:kurtulmuş olan nefain cevheri, ilim, hikmet ve arneli salih itiba
·rile kirnil bir cevber ise, bir iğnenin büyük bir miknatis dağına 
jncizap etmesi gibi env§.rı ilfi.biyeye ve melai aHlye ineizah eder. 

- Insan nefsi, üç kısmın birinden hali kalamaz : Ilm v~ amel 
itibarile ya kft.ıriil _ veya nakıs ve yahut birinde kfi.mil, diğerinde 
:ı:ıakıs olur. Üçüncü kısım dahi _iki kısma bölünür: llimde kfi.mil, 
:amelde nakıs ve yahut aıoelde kamil, ilirnde na)ns. 

__:_ Oenabı bakkın ilk evvel yarattığı şey, cevheri rubanidir. 
:Ruhani cevh~r, nuru mahzdır. Binefaibi kaim olup cisim veya 
madde de değildir. Zatını ve balikını mtıdriktir, o, aklı mabzdır. 

- Oenabı bakkın ilk yarattığı şeyi~ ruhani cevber olduğunun 
:sıhhatinde htıkemai ilahiyon ve enbiya müttefiktirler [1]. 

- Ilk yaratılmış olan aklın üç türlü ·ıaakkulü vardir: 1 -
[1) ibni Sina,· ruh nazariyesinde din ile felsefenin tesadümüne mab_al bı

rakmamağa pek ziyade ehemmiyet vermiştir. Bunu temin için hayli üzülmüş
iür. Filhakika vazıhan görülüyor ki müşarünileyh ruh meselesinde bir hadde 
.l<adar felsefenin rehberliğile yürümüş fakat, bu haddi müteakip felsefeyi dinin 
iahti. hakimiyetine terkı;derek nususu şer'iyenin ilhamatmı kendisine mişkatı hi
dayet ittihazelemiştir. Hatta Camkiti şarihinin tahkikine nazaran mü şan ürileyh, 
taaınmüm etmiş olan kanaatine rağmen, şariin ihbari veçhile haşri cismaniye 
-bile kail olmuştur. 

(Tarihi edyan s. 250 protesör bay Şemsettin) 

-:·~ 
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lhalikı~:n taakkul eder, 2- Zatının. vacib bilevvel oldugunu taak
·kul eder, 3- Zatıoıo bizatibi mtimkiin olduğunu taakkul eder. 

- llm ve arnelde kıtmil olmak için Insan abl!kan ifrat ve tef
:ritten sakınmah, itidalı muhafaza etmeiidir. Kuvvei şehvaniyeniu . 
ifrat. ve tefrit cihetleri üzere olmayıp mütevassıt ve ~utedil de
:recesi olan iffeti ihtiyar etmelidir. Kuvvei gazabiya basabile mü-' 
'tehevvir veya ceban olmawalı, belki bunların ortası olan şecaaatla 
.muttasıf olmalıdır . 

· . - Insan maişette de hikmet sahibi olmalıdır. Maişette hikmet 
kendisi_le başkaları arasında hüsnü tedbirden ibarettir. Bu· hüsnü 
tedbir, bir insanın ya hususi ailesine karşı olur ki bu, karı ve ko~a, 
.baba ve evlad, malik ve merııluk arasında olup biten bir hikmettir. 

- · Maişette hikmetin ifratı cerbeze, tefriti belabettir. . 
- Iffet, şecaat ve hikmetten ibaret olan üç basletin mecmuu, 

;3dalet teamiye olunur. Kepdisinde şu üç , haslet bulunan. insan, · 
listelik bakaiki eşyaya ilimden ibaret olan hikmeti nazariye sahibi 
-dahi olursa ilm· ve arnelde k!mil kimseler zümresinden olur. 

- Nefsi insaninin hakikat ve evsafını yani cism ve cismant 
-olmadığım, beden fani olduhan sonra nefsiiı ya nimet veya 
.azap içinde baki kaldığını da bilmelidir. 

- Cenabı hakka yakınlık, ilm ve arnelin derecesine göre eksik 
veya ziyade olabilir. llimde kıtmil olup am elde k!mil olmıyanlar :i., 
-dünyadaki hayatlarında işledikleri çirkin ameller sebebile husule 
;gelen ziilmani. halat infisah edip bunların yerine yavaş yavaş 

nurani halet yerieşineeye kadar bir müddet ll.lemi ulvi kapalı kalır_. 

- Arnelde k!mil olup ilimde kamil olmıyan orta dereceli in
:Sanlar .. ne bakaiki ulumı.in ve ne de tenzilat ve tevilati il!hiye
nin esrarını bilmiyenlerdk 

Farabi ye ibni Sina'y ı tektir 

Dr . A. SUheyl ti'nver 

Ibni Sina'Y.I (980 .- 1037) felsefi fikirlerinden dolayı zamanında 
~ekemiyen bir takım muasırları onu. tekfir etmişlerdir ._Işte Hekim 
<>ğlu Ali paşa ktitüphanesin~e 580 nu marada kayıtlı kanunun baş 
~ahifesinde şu il!ve vardır. Muallim Baki Gölpınarlı tarafında 
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