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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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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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, yapılan ·tercemeline göre (Hüseyin Meyyidi (ıS~) · şerhi diva.nt 

alide lmam gazaliden nakl ile o bakikatler denizi (Gazali)ı 

. (J)L.all.:.r- ...tA:.l.l) ~dlı kitabıoda Bak taalanın cüziyatı ~iİmesini ve· 
cesedierin başrini nefiy e~meleri ve Alemin kıdeminin icabın:ı: 

söylemeleri dolayısile Meşaiyunun ulularından olan Ebu Jrasr
Faryabt ve Ebu Ali Sina'yı tekfir eylemişdir demişdir. Ebu Ali'yt 
bayatında tekfir ettiklerinde o da işitip bunu söylemişdir : 

- Benim gibi birisinin küfrii saçına kabilinden ve ·kolay 
olamaz •. 

- Benim !manımdan daha kuvvetli lman yokdur. 
- Zamanede beni ın gibi bir ad~m olur da o da kafir bulunursa. 
- Bütün Ka.iöatda tek bir Miislüman bile yok (demek) dir. 

lbni Sina'yı bayatında beğenmeylip çekemiyenler ve Felsef& 
Pstadı Farabi ile beraber ona küfür isnad edenlere lbni Sina. 
Ağzından söylendiği mevzubahis olan bu cevap pek yerindedir. 
. Bu ·sabifede aynı zamanda eski tababetde kullanılan tertibier

da çok ismi geçen ve Hekim oğlu Ali para denen Vezirin babası· 

Seretibbai Hassa Nuh efendinin elyazısile, Miihrile mabdumunun: . 
kütüphanesi mübürüiıiin birer örneği vardır. !şte kütiiphaneleri..:. 
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mizde· böyle metinle alakadar veyahud alakası olmayan höyle 
kay~tlar .pek çokdu~. Bunlar zaman zaman Tıb Tarihinin bir çok 
karanlık noktalarını aydınlatacak ~alıiyetdedir. 

L'accusation ~'infidelite r.eligieuse de · Farabi et 
de ibni Sina · · 

Dr. A. Sü.heyl Önver 

Certaine& personnesne pouvant supporter lbni Sina {980 - 1037} 
iı.. ·cause de ses idees philosophiques, l'accuserent d'beresie. Nous 
trouvons dans la premiere page' de la copie du Canon se trouvant 
iı.. la biblietheque de Hekim Oğlu Ali pacba au numero 580, une 
inscription a ce sujet . En voici · la traduction fai_te par le ProL 
Baki Gölpinarlİ : . 

Hıiseyn Miyidi cite dans son livre intitule «Cberbi divani Ali> 
un passage qui ·se trouve dans le «Eimunkiz mineddalal,. de 
Imam Gazali. 

tl dit que d'apres ce texte,. Ebu Nasrı Farabi et Ebu Alii 
Sina, des grands de Mecbaiyun, sont accuses d'heretisme parce
qu'ils n'acceptent pas que Dieu connaisse tout les detaile, qu'il8' 
ne croient pas a la resurrection des morts, et . 'qu'ils diseot: 
connaitre l'anciennete du monde. 

Voici ce que Ebu Ali Sina. repond a ces accusations : 
I - Il n'est pas fa~ile d'accuser d'infidclite une personne 

telle que moi. 
li - ll n'existe pas de croyance plus forte qiıe la ınienne. 
III - S'il existe ~ne personne comme moi qui est beretique, 
IV - il n'y a pas un seul musulman sur la terre. 
Cette repoose qui est attribuee a lbni Sina contre ceux qui 

l'a~cusaient d'beretisme ainsi que Farabi, est' tres juste. 
Cette page contient le sceau du medacin en· chef Nuh efendi ,. 

pere du vezir Hekim oğlu Ali pacba, aiosi que son titre et le scealli 
de la bibliotbeque de son fils. 

ll existe dans nos bibliotbeques beaucoup d'ioscriptions de ce 
genre qui ont rapport au texte ou qui soot independantes. 

Celles - ci eclairent de temps en teınps les points obscurs de 
l'bistoire de. la medecine. 
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