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ibni Sina felsefesi 
lsmaJI Hakkı lzmJrll 
Ordin~ryüs Profesör [1] 

A - Şahsiyeti - . Islam · aleminde «Eşşeylıurreis~> unvanile ün 
.alan filozofumuz zamanının bütün iliınierini kavramıştı. Felsefede 
kı;ınd·ioi geçen olmamıştı, felsefesinin kaynagı Rasyonalizmin. bir . 
. şekli olan ve İskenderiye yeni Efla.tuocuları tarafından şerholunan 
Arislo felsefesidir. Aristo şakirdlerile beraber lise denilen mahalde 
:gezinerek ders verme.ıı i münasebetiyle felsefesine M eşşaf felsefesi 
deomişti. Fakat bu felsefe, lsla.m felsefesinde yeni bir şekil almış, 
·orijinal bir lial kesbetmiştir. 

Esasen Yunan felsefesi devrini yaşamış, bir çok İstihaleler 

:geçirdikten sonra meseleleri balledemiyecek bir bale gelmişti . 
·Bundan başka Septisizm, Pesimizm rrnsurlariyle safiyetini kaybederek 
·bozulmuştu. Işte iki büyük Türk mozofu bu karm~karışık ve bir· 
·birleriyle çapraşık sistemler yıg-ıuı içinden derin ve keskin görüş
·Ieri ile beşeriyeti bu unsurlardan kurtaracak açık v:e belli bir yol 
.açrnışlar, bu dag-ımk sistemler ara.sındaki boşlugu dolduro:ıuşlar, 
f elsefi sistemlerini· ahenkli bir. bale koyarak zamaolarında maruf 
·felsefeden başka ·başlıbaşına bir felsefe mektebi kurmuşlardır. 

Büyük filozof Farabl ye gelinceye hdar Elkindl, Seralısl 
gibi .Isla.m Aristo'cularr kendilerine mahsus bir prensip sahibi 

·olamamışlardı ; Farabi ilk. defa kendisine mahsu.s prensipleri ile 
Meşşat m~ktebiui . açmıştı. Tedkik ve tetebbu keyfiyetierini pek 
iyi bilen İbni Sina'mız zamanında birbiriyle çarpışan yeni Efia.
t·uoculuk tesavvufunun lslaında tatbikı demek olan İşraki siste'!lı, 
Türklerio büyük himmetleriyle meydana geleıı tesavvuf, başla

rında Türk evlll.d ı bulu!)a,n akli ilahiyat sistemini tutan Kelô.m 
:gibi belli başlı mekteblerin ana prensiplerini engin görüşiyle kav
ramış, bütün bunları kendi sistemine bag-Jamıştır. 

Evet i b ni Sina'nın · o azametli sisteminin unsurları Farab-i de 
görülebilirse de baş filozofun daha toplu, daha akeokli, daha· kla-· 
:aik, daha metodik eserler ile, deg-i l Farabi nin, belki kendinden· 

111 21 Haziran. 937.de İbni Sina'nın 900 üncü yılı ihtifali.nde söylenmiştır. 
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dir. Do~uda, Batıda yapdı~ı tesir itibariyle muasırlarındao v& 
. evvel gelenlerden üstün çıkınakla kalmaz, daha sonraki asırlarda~ 
hatta yeni ça~larda yetişen filozof ve mütefekkirlerden asla geri 
de~ildir. Türk harikası bugünkü medeniyetin fikri hanileri arasındaı 
yüksek ve şer~.fli bir ·mevki sahibidir, bunu söyl~mekie Tür.k me
deniyet t~rihiodeki canlı adideleriQdeo birini göstermiş oluyoruzt 
onuQ yüce hatirasını se~gi ve saygı ile anmak yaloız milli de~il~ 
beşeri bir vazifemizdir. · · 

Hekim Şaban Şifai ve Ömer Hayyam'ın fikirle~i 
Dr. A. SÜ .. eyl Üover-

Memleketimizin yetişdirdi~i büyük Hekimlerimizden Ayaşh 

Şaban Şifai efe~di vardır ki vücuda getirdi~i Tedbirülmevlud,. 
Şifaiye gibi Tıbbt "ve sıl.ir ilmi eserlerle Millt Kütüphaoemizi 
XVII inci asırda zenginleşdirmişP.ir. · Bu zat eserlerini telif eder
ken mehazlerini tetkikde çok dikkatli bıılunurdu. Bunlaıdan en 
ufa~ını yazmak için 30 - 40 eser bile tetkik etmişdir. Yerine 
göre bu ı:ıüelliflerin isimlerini eserinde zikretmekte büyük bir 
itiôa göstermiştir. Şark lisaolarma da bihakkın vakıfdır. · Arabca. 
ve· Farscayı iyi bilir. l~te bu fıkra da Şaban Şifai'nin Farscayı 

iyi bilip o lisanda yazı yazdığına misaldir. Omer Hayyaı:ıı'ın. 
· felsefi fikirlerini ve opun tahlillerini havi olan bu· satırlar Üni

versite Kütüphanesinde 238 nurnarada kayıtlı (Kitabül'muciz'ül-
. kanun) eserinin sona . il av~ olunan boş sabifelerine yazılmışdır. 

Bilalıere neşredece~imiz b'azı sabifeler vardır ki Şabaıı Şifai'nin 
I:ıatıratı olarak kabul edebiliriz. Bu eser bayatı müddetince Şaban 
Şifai'de kalmış, önce oldu~u gibi· so.nrada bazı zevatın eline geç
mişdir. Bu meyauda Hekim başı Gevrek zade Hafız Hasan efen
diyi gösterebiliriz. · 

$aban Şifai XVIf inci asır ortalarına doğru Ayaşda do~muş. 
v_ı:ı genç yaşında lstanbula gelerek Tı~ tabsil etmişdir. (*) 1082 
(167l) de Saray tabibieri meyanına girmişdir. Tatlı dilli ve güzel 
yüzlü idi. .. Mirza zade Salim efendinin anlattı~ına: g,öre hastala
rına ila.ç yapmadan · evvel güzel ··sözlerle hastaların manaviyatını 

l*l Ali Canib- Şair ve Tabib Şifai Şaban çfendi. Hayat Mecmuası sayı · 
87 s. 2. 
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:artırırdı. Herkesin hürmetini celbetmişdi. 1095 (1683) de mül!zim 
ve 40 akça · medresedetı maz'ul kaldıkdan sonra 1099 (1687) de 

·Galata Saray Müderrisi oldu. Sonra muhtelif medreselerde ders 
·okuttu; ve terfi etti,- ve yine bu 238 numaralı eserin sonundaki 
- batıralarına göre Süleymaniye Tıb · medresesinde de Müderrislik 
· etmiş, Talebe ve danişmendlerinin ve bunlar arasında terfi eden-
lerin 3 sa~ife tiıtan listesini vücuda getirmişdir. 1115 (1703) de 

·Diyarıbekire Kadı olmuş 1116 (1704) de oradan ma'zulen . Anka· 
raya dönmüş, ihtiyarlık ve hastalıkdan Ankaraya geldikden 8 ay . 

:.Sonra aynı sene Zilkadesinde ölmüş ve oraya defnedilm~şdir. Ince 
ruhlu, Şair, Nazik, hazik bir hekimdi. Lakiu bu ince Şair ve 
hekim çalışkan Şifai zamanının ·basedcilerinden ve fena ruhlu 

·insanlarından çok dilgir olmuşdur. Tercemei hali buraya şeref 
veren Şaban Şifai buraya derc~ttiğimiz bahsi Farsca yazmışdır. 
:Fotoğraf nüshasındaki satırları (şekil) Mevlananın yedi öğüdünü, 
Bezmü Rezmi Türkçeye büyük bir_Jiyakatla çeviren Trabzonlu . 
. alim Ahmed Alımedi terceme etmişdir. 

Bu fıkrayı yazan (Şifai) nam müellif diyor ki (.)l:J I.)~v-) (1) 
•müellifi şöy~e yazmakdadır : 

- Ôıner Hayyam, sanki Filosofların murdar akidelerini aşa
:ğık i rubaisile izah etmekde ve k!inatı!) ebediyetine kail oldu
.ğunu izhar eylemekdedir. Necine~din, Hayyam'ın fevkaiMe şaş~ 
·kınlığı yüzünden vadii dal!lette kaldığını _söylemekdedir. Hay
yam'ın ruhaisi budur : 

- Gelip gitınekde olduğumuz şu dairenin bidayeti belli olma
·dığı gibi nihayeti de belli değildir. Şu alemin hakikati- hakkında 
kimse doğru bi.r fikir beyan e~ememekde, nereden gelinip nereye 
;gidi!diğini kimse bilememekdedir. 

_Diğer bir ruhaide de şöyle diyor : 
- Farzedelim ki Ralık, terkibi tabayii tanzim etmişdir. Buıı 

·dan sonra onu böyle azaltıp çoğaltınağa neden Itizuro görmüştür. 
Eşkal ve suretierin fena znhur etmesindeki ayıb ve kusur 

kime aiddir? Güzel tecelli etmiş ise onun tahribü ifnasını neden 
· dolayı arzu e ylemişdir ? 

( ->l:JbL...;--) .Müellifi Kuddise Sirrubu bu · beyitrerio zevahiri ne 
•bakarak Oruer Hayyaının dalatetde kaldığına hükmetmişdir. . 

Maahaza Ömer Hayyam ; halk lisanında (Fazh bi bedel diye 
şöbret almışdır .) Halbuki bu beyitleri lı.arşı~ında Hayyam'ın dal!-

(1) Mirsadülibad. Necmeddin Kübra tarafından yazılmış tasavvufa aid 
rmül:ıim bir esercjir. Tercemesi de vardır. 

:. 
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ııetden halAsı çok uzakdır. Müellif Şifai diyor ki : Ben Hayya·m'ın 
:ahvalini tecesstis edipde hakikati ahvaline vakıf olmak için şu 
beyitleri irAde ltizum gördüm. 

Bununla beraber ben yine onun dala.let vartasından halAsını 
·teınenni etmekdeyim. . (El- ll mü- tndallah) muhariri fakir de ; 
· uayyam'ın sıratı Müstakime girmesini allahdan niyaz etmekde
:yim.) 

· Bu satırları tahlil edecek olursak bu ince Şairin Ömer Hay-
:yam hakkında duygularına ve bu suretle kıyınet verdi~i rubai
·lerinden ikisini da.ba kendisinin malı · ol~n bir kitabın boş sahife"' 
ılerine koydu~una vakıf oluyoruz. Mirsadülibad sahibinin ve 
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:gerek Şifai ·. efendinin . "mütalAalarmda zamanlarında hakim olan 
fikirlerini izah için kendisindon 2 r ubai de almışdır. Fakat Ömer . . . 
:Hayyam'ın fikirlerini beğenmiyor ve onun rubu için çok samimi 
'temennilerde bulunuyor. Değerini kabul ettig-i Hayya.m'a bu söz· 

- -lerini bir hayır dua olarak da telakki e~ebiliriz. 
Bizce ilk rubaisile eski Filosofların · nolısan izahları karşısında 

·bir az hakikata temas etmiş, ikinci rubaisile de izatı edemediği 

bazı bilkat hadiseleri karşısında · hatırına gelen ~oktaları sua.ı 
:şeklinde irad eylemişdir. . _ 

· Şaban Şifai kendisinin malik olduğu ldtablara bunun gibi 
:pek · çok mühim no k ta ları kayholuıasııı di}•e dere etmişdir ki 
bunların kağıdlar içinde kaybolabilecekleri diişünülerek eserlerin 
baş ve son boş sabifelerine ilave olunmaları çok hayırlı olmuş
dur. Bir çok hekimlerin değerli mütalllaları_na ve Tıb Tarihimizi 
aydınlatan cilıetlerioe ancak bu suretle tesadüf edebiliyoruz. 
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Les ide.es du medecin Turc Chaban Chifai 
et de Eumer Hayyam 

Dr. A. Süheyl 'Ünvel" 

'• 

Notre medecin poete Chaban Chifai qui naquit a Ayach, en. ~ 

Aoatolie, vers le milieu du XVIII sciecle, vint a İstanbul Iors-
qu'il etait eocore tr~s jeÜne. n etudia la medecine, devint pro-
fesseur a l'ecole de nıMecine de Süleymaniye, et prit place· ·-: 
parmis les medacins de la court en 1671. Ce medecin jovial et . 
. gai, attira Pattention du public ·par les belles paroles qu'il emp-
loyait pour rehausser le moral. de ses malades avant de com-
mencer un traitement medical. Chaban Ohifai qui connaiss~it: 
l'arabe 'et le persan au point a ecrire dans ces laogues, qui.: 
ecrivait de beaux vers. en Turc~ et ereait des ouvrages scientifi-
ques, etait un medeciu d'u.ne intellig~nce et d'une valeur excep
.tionelle. 

Sa bibliotheque dont nous apprecioos l'importance par · les. 
livres d isperses maiteoant dans les bibliotheques d'Istanbul, con
tenait des ouvrages ·dans les premieres et les deroieres pages .. 
desquelle ce medacin avait ajoute, selon !'usage, des notes tres. 
precieuses. Celles - ci servent d'exemple aux idees et a la con
naissance. des medacins turcs du XVIII sciecle et contiennent. 
des parties pouvant sen•ir pour la biographie de possesseur. 
Nous voyons de. meme par ces .notes qu'il fut professeur a l'ecole· 
de Sül.eymaoiye et nous apprenons le. nom de ses eleves. 

Dans la pboto de ces lignes ecrites par la main . de Chaban· 
Chi!ai, oous trouvons quelques 1ignes eo .persan critiq~ant les. 
idees d'Eumer Hayyam. 

(Nedjmettin Kubra, proprietaire du Mirsad'ul lbad veut . pro
uver qu'E"umer H'ıiyyam ~e 'trompe a caose de sa grande etour
derie en expliquaot soit disant 4ans le quadrin suivant fes· tradi
tioos des philosophes en demootrant sa croyance en l'immortalit& 
de l'Univers. - Nous ne conoaissons ni le comm~oçement ni la 
fio d~ ce .cercle auquel nous venons et dont nous nous en aUoos. 
Persoone ne peut emeltre uoe idee juste sur ce monde et nu! ne-
sait d'oiı nous venoos et oiı nous alloos. 

Voici ce qu' il dit dans uo aı.iti:e quadrin : 

·· . • 
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- Supposons que le createur crea ces sujets. Pourquoi vit . il 
la necessite, apres cela, de l'augmenter et du !]iıninuer de la sorte ? 

A qui revient la honte des defauts qui se trouvent dans ia 
for me des cıioses ? Pourquoi a • t - il voulu · que ·!es belles choses 
soient detruites et enlaidies ? 

-Nedjmettin Kubra qui .ne vit que la côte superficiel ·de ces 
vers peosa que Eumer Hayyam se trompait.) 

Ohifa~ n'appreci!'l pas Ies idees de Eumer Hayyam, qui etait 
coonu parmis le peuple comme un savant sans pareil. · 

D'autre part le fait que · Ohifai ecrivit ces lignes eo sorte de 
critique dernontre qu'il le considerait et l'appreciait. Nous :ı.pp
renoQs que Hayyam occupait un rang tres eleve aux yeux du 
peple du XVIII sciecle et nous trouvons Ies effets religieux de 
cette epoque. 

ibni Sina 
Kuv~yı erbaa (dört kuvvet) 

Terceme ·eden : 

Mirza· Mesud Baykal 
Veliyü~din Kütüphanesi memuru 

Ibni Sipanın Şeyh Ebülferc için yazdığı <ı Dört kuvvetler ma
k!tlesi:ı> adını taşıyan şu risaleoin tnünderecatı kanununda mevcut 
değildir. Vakıa· ·kanunda gaziye kuvvetine hizmet eden . tabit kuv
vetle~ namı altında Cazibe, Misike, Hizime ve dftfi:i kuvvetleri
nin fiilieri ve bu kuvvetiere hizmet eden keyfiyatı arbaa (bararet, 
bürudet, rutubet ve yübuset) mevzuubahs edilmiş ise de ınezkOr 

kuvv~tlerin asılda tek bir kuvvet <ılmalarının iabatı cibetioe gi· 
dilmemiştir: 

Dört kuvvetler makalesinin Istanbul kütıpbanelerindeki mev· 
cudu dört nUsbadır. Bu niisbaların bulundukları kütühpaoeler ile 
nurnaraları : 

Nuruosmao·iye 
Alımedi salis küfüphanesi 
Şeqid Ali paşa >> 

Pertev , 

. 4894 . 
3447 
2034 
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