
i B N i 

Türk ·Ttb Ta-r-ih·i Atkivi 
Cilt ~- No. 7 . 1938 

. 
S 1 NA 

(H ayyibni Yalı.zan) 
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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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İBNI SrNA'dır. Hayyibini Yakzan Risal~sin_de balısimizi alakadar 
! eden kısmı böyle başlar . 

. .. Yurdumda oturduğu m zamanlarda [1] arkadaşl?-rımla (2] . civa
rında bulunan bir tenezzüh mahalline [3] çıkmak flrsatıoş. ermiş
tim. Burada· dolaşırkeri karşınızda yaşı ilerlemiş, lakin ibtiyarla
miyarak taravetini kaybetmemiş yaşlılık kendisinde bir kemal 
husule getirmiş ve bu kemali en yüksek bir surette yaşatmakta 

bulunmuş gösterişli ve sevimii muhteşe~ bir ibtiY.ar gördük [4) 
Içimden onunla konuşmak ve onunla görü9üp tanışmak arzusu 

geldi ve · ona kanım kaynadı. Hernan arkada~larımla onun yanına 
doğru gittik. · 

Ona yaklaşn1ca evvela o bize selftm verdi. Gayet güzel ve 
açık. surette bizimle konuşmağa başladı. Konuşmalar birbirini 
açıyordu. Söz kendisinin kim olduğ.unu anlamağa, ne iş tuttuğu, 

adı ve sanı ve nereli olduğunu öğrenmeğe vardı. 
- Ad~m sanım · Yakzan (uyanık) oğlu [5] qayy {diridir) f6l 
- Beytilmukaddestenim ·[7] 
- !şim alemlerde seyyabattir [8]. Bu seyahatlerimde bütün 

cibanın künhüne ermiş :ve her şeyi öğrenmiş bulunuyorum. Bu 
seyahatler ve öğrenmelerimde daima yüzümü babama [9] tutmak
ta idimki .o uyanıktır .. · 

- Ondan benim eliıne bütün ilimierin anahtarları verilmiş 
[10], o bana alemlerio seyahat yollarını göstermiş olmakla iklim
Ierin ufukları önümde açıldı ve hepsi bana bir anda goründü (11]. 

Kendiaile bir çok ilmi meseleler konuştuk ve kendisinden 
ilmin bir çok· derin cihetlerini . sorup .öğrendik. · 

Söz teraset ilmine [12] gelmişti.- Bundaki. isabeti bizim son 
dercede hayranlığımızı çekdi. O bizim bu Ilimdeki bilgimizi·n~ en 

[1} Bedende bulunduğu ve akli işleri mülahazaya yükselmediği zaman 
(2) Bedende vahime, muhayyele, ve diğer iç ·ve i:lış kuvvetler ve hassalar 
(3) Akli işleri müllihaza · · 
[41 Fa'ai akıl 

[5) Kendi vücudünün kendiliğinden ~ar olmadığına işaret 
(6] Mücerret akıl 
[7} Mukaddes olan alemi akli 
(8) Vücut mertebesince kendisinin -dünundaki mevcudları bilmek 
[9) Birinci mebde' ve sebebi bilmek arzusu 
[10} Düşündüklerinin zati olmaması ve mebdelerden gelmesi 
{ll] Aklı fa'alin ilminin zamani bir tarzda olmayıp bir anda _ hasıl olması 

{12] Mantık ve (fizyonomi - feraset ilmi) malumlarla meçhuller elde edili.r. 

. ; 
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son ve. en yüksek noktasını teşkil eden yerden söze başlıyarak 
dedi ki : 

· - Faraset ilmi faideleri peşin olan ilimlerden biridir. He.rkesin 
saklarnakta olduğu iç yüzünü bu ilim hernan meydana çıkarir. 

Bu ilrne bakarak herkese karşı nasıl hareket edeceğini ve n~sıl 
vaziyat alacağını tayin eder ve ona· göre icab ederse o adama 
yaklaşır ve .icab ederse ondan uzaklaŞıtsın [13]. . 

- Bu ilim şunu gösteriyor ki sende bir takım huylar ·vardır. 

vardır. Bunların kimisi senin yaradılışındandır. Kimi de yaradılı-

. şından olmayıp sende sooradan basıl olmuştur. Eğer sana bir 
ısJli.h eli değecek olursa seni temizler, sen temizlenebilirsin.LA.kin 
senin önüne bir aldatıcı düşecek olursa onun ardından yanlış 

yoUara gidersin [14]. 
Etrafında. şu senden ayrıİmayan arkadaşlarının kötü arkadaş- . 

olduklarına hiç şüphen olmasın. Onlardan yakanı sıyırarnıyacaksın 
onlar başını dertlere uğratacaklardır. Meğer ki imdadına yetişilsin. 
O suretle onlardan kurtulabilirsin [15]. · · 

- Şu önünde· olan yokrnu; o bühtancı ve uydurucudur . Batı! 
ve boş şeyleri birbirine ekler ve yakıştırır 've üzerierini yaldızlar 
ve yalanlar düzer ve sana bilerniyeceğin baberieri getirir: Onun 
doğrusunda iğrilik kiri ve bulaşıklığı vardır. Onun gerçeg-i yalana 
~alar. Bununla beraber seııin köziln ve gözcün odur. Görrnedi~

Ierinden haberi sana bu getirir. Senden uzak kalan şeyleri sana 
bu ·haber verir. 

Senin buna ihtiyacıo oldudğundan onun iğriliklerini doğru· 

luklarından ~ırmak yalanıodan gerçeğini seçmek, yanlışlıklarınıl). 
örtüleri altından doğruluklarını bulub almak., bunların hepsini birer 
birer araştırınak mecburiyetiodesio . Bazı Allahın · tevfiki elini tu· 
tar, 

· - Sapkınlık boşluğuna diişrnekden kurtarır. 

- Bazan da bunun verdigi baberler seni hayretde bırakır, 

işin içinden çıkamaz olursun. 

[13] Bu mantık ile yalan gerçekden ve doğru iğriden ayırd edilerek fikir 
ve tavru hareket, buna vukuf sayesinde itikat ve amel tashih edilir. 

(14] İnsan iyi terbiye sayesinde fazilet sahibi olmağa müstait olur.· Fena 
- terbiye ile aşağıya düşmek tehlikesine maruzdur . 

. [15] insandan ve onun aklından aynlmıyan ve insanın aklına münafi hare
.ketlerde bulunan havas ve bedeni kuvvetler kasdedilmiştir: Bundan dolayı akıl 

tamamile hareketlerinde serbest kalamaz. Bu kuvvetler. aklın başını derde uğra
tırlar. Onu yolundan şaşırtırlar. Meğerki ilmi ve arneli hikmetten imdat alarak 
bunların karıştırmasından kurtulsun. 
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- Bazan da bunun yalancı şahidliği seni aldatır, ha.talar·a:. 
sevkeder. [16] 

- Şu sağındaki de düşünmeden iş yapar, hemen harekete ge
çer. Yerinden bir def'a heyecan ile kalkacak olursa onun kulağına. 
hiç bir g!izel söz girmez ve aoı hiç bir nasihat geri · döndürmeı;. 
Yanan bir odundaki ateş veya yukardan aşağı doğru hız ile ineıı:- .J 
bir sel veya dişi arayan kızgın bir erkek deve veya yavrularımı 

kaybetmiş dişi Arslan gibl önüne geçilmeı oi.ur. (17] 
- Şu solundakine gelince ~ Nefsine ve şehvetine düşkün aÇ! 

gözlü obur murdarın biridir. Karıdan ve karından başka bir şey-
bilmez. Onun göziinü yalnız toprak doyurur. Ondaki açlığı yalnıı;. 

toprak giderir. Yemek yerken parmaklarını yutar ve kaplan 
kalaylar gibi yalar .. Hiç bir şeyden biç bir ıawan doymaz. Aç.: 
kaldıkdan sonra pislik üzerine saldırmış bir Dooıuza benzer. [18]. 

- Sen ey zavallı: Bunlara öyle bir suretde bitişdirilmiş ve· 
bunlara öyle bir suretde bağlanınışsın ki senin onlardan ayrıl!Dana. 
imk~n yokdur. Meğer ki onlar ve oıılar gibilerin ayaklarının bas
madığı ve basıniyacağı bir yere gurbete çıkasın. Fakat o da. 
senin elinden gelmez. Onun şi ıİıdi ı amanı değildir. Madem ki! 
senin içi!) onlardan kurtuluş yoktur. Tedbiri elden bırakma

Senin elin, onların ellerinin üzerinde olsun. Onlara sen hakim ol
Sakın sak alı nı onlarin ellerine v.erme. Onların yularlarını gevşet~ 

me ; onlara karşı daima siyaset kullan ? Daima onlar ile qrtadatı> 
git. Onları şımartmıyarak karşılarında metin davranacak olursaD> 

· onları kendine tesbir edebilirsio. Onlar seııi de~il, sen onları-
yenersio. [19] Bunlar hakkında tatbik edeceğin en iyi ve kuvvetli> 
siyaset bunları birbiri~e düşürmekdir. Şu sert bakışlı huysuzu blli 
yarıdaki obur boş buğaza musallat edip onu bir az yola get~rmeli> 
ve bu boş boğaz yaltakcının aldatıcılıklarile berikinin kibrini ve
sert başlılıgıoı ve hadden aşkınlık .\e taşkıolıklarıoı gidermalisin [20]; 

· [16] Bu cümlelerle (Muhayyile) tarif edilmişdir. 
[17) Bu cümlelerle gaıab kuvveti tarif edilmişdir . . 
{18] Bu cümlelerle Şehvet kuvveti tarif edilmişdir. 
[19] Oazab ve Şehvet kuvvetlerini birbirine kı\dırmak. Bu suretle her ikisil 

tadil olunarak gailelerinden selamete erilmek, şehvet yumuşaklığı gazab kuvve-
. tinin sert başlılığile tadil olunmalı, gazab ve intikam kuvvetini şehvet kuv-· 
vetindeki sertlikle yumuşatıııalıdır . 

. [20] İnsanın aklı kuvvetinin sair havas' ve kuvvetler ile ölünceye kadar· 
bir yerde bulunacaklan ve ölümden evvel bunlann bir birinden aynlamıyacak
Jarı ve aklın bunlardan kurlulub kendi alemine ölümden evvel gidemiyecği içiru 
bu zamana kadar onlara · mağlub olmıyarak hakim nıevkide bulunması. 
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Hele Şu yaldızlı haplar yutturucu atılga~ yokmu ? Ona; 
.:asla güvenme. M~~er ki and içerek temin ede . Böyle sana temi· 
nat verecek olursa o zaman ona güven ve inan. Her ne kadar 
Yalanı, Do~rusu karışık ise de_ onun sana .verece~i . haberlere 
'kulak asmakdan vaz geçme. Bu baberler içerisinde tahkik olun
-ma~a de~erleri olaolar yok değildir. [21] . 

Bu zatın bana bu arkadaşlarım hakkında söylemiş oldu~u 
:aözleri gönltim iyice kabul ve tasdik etti. Bunun dediklerini 
i;ahkik etti~im zaman hepsini hak ve sadık ve vakıa mutabık 
buldum. , Şimdi onlar ile u~raşmakda ve onları biribi.rile tadil 
·ederek idare etmekdeyim. Baz~n onlar beni yeoiyorlar. Bazan da 
ben onlara galebe . ediyorum. ·Bunlardan ayrılıncaya kadar bunlar 
11e komşuluk yapmak husu~nnda allah bana yardımcı olsun [22]. 

Bundan sonra ben büyük bir iştiya.k ve büyük bir arzu ile 
-kendisi gibi seyahat etmenin yolunu ö~renmek istedim; 

- Bana sen ve senin yolunda bulunaolar için benim seyaba· 
tim gibi bir seyahat etmek mümkün de~ildir, Benim seyahatimin 
yolu satia ve senin yoluoda bulunanlara kapaoıkdır. Me~er tek 
-başınıza ka)asıoız ki bunun için de ileri, geri almak elinizde ' · 
-olmayan muayyen bir vakit vardır. Siz ikaroet ile karışık bir 
-seyahat ihtiyar etmek ve bununla kanaat eylemek mecburiyetio-
-desioiz. Bir mtiddet seyahat etmeli ve bir müddet de bunlar ile 
-beraber bulunmalısınııdır. Her ne zaman içinden gelen büyük 
bir aşk seni onlardan ayrılıp seyabate çıkmağ~ sevk ederse, beni 
-karŞısında bulursun. Ben sana yoldaşlık ederim. Yin~ onları 
arzulayacak olursan beni bırakır, onların yanlarına dönersin. Bu 
yarım seyahatler onlardan tamamen ayrıimana kadar -· devam 
-eder. [23] 

8özümüz kendisinin seyahati esna!!ında gördti~iinü ve ö~rendi-
,ği iklimleri birer birer sormağa gelmişdir . .. .. . [24]_ 

[21) Vahimetarif edilmişdir. Verdiği haberler mantık ile tevsik. olunmalıdJr. 
[22] Buraya !<adar Havas ve kuvanın aklı faal tarafından gösterilen yol ile 

idare olundukları söyleniyor. 
[23) Aklı faaldeki kemal ile kemal iktisab etmek ve onun gibi--bedeni şai

belerden halas olarak mahzı akıl kesilmek ve külfet gelmeksizin her şeyi bilmek 
lıayatta iken mümkün değildir. Hayatın muayyen vaktini dahi insanın istediği 
gibi uzatmak ve kısattmağa kudreti olmamakla hayatta ancak bedeni şaibeler

den ternamile ayrılmış olmıyan taakkulat ile iktifa edilmek mecburiyeti vardır. 
Akliyyete ittisal daima değildir. Bir an ittisal, bir an inkita' ile beden kuvvet-
leri kanşık bulunur. · 

· [24) Bundan sonraki tavsifler Heyula, hakikat ilmi, nefis, maden, nebat, 
ltayvan,felek, ruh, havassı hamse, muhayyile üzerinedir. Asıl tercemeye müracaat. 




