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TÜRK HAKIMi FARABiNİN UDU 

Dr. A. SÜHEYL ÜNVER 

Hakim ve feylesof Farabinin tercemei halinden bahis eserlerde. 

musikişinas oldutunu ve bir musiki aletinin tarafından keşfedildiğini 

Öğreniyoruz. (Elmedhal fi musiki) eserini musiki tarihi alimleri pek. 

mühim buluyorlar. Bunun fransızcası da basılmıştır (1) . . 

lbni Ebi Usaybia, T~bakatül'etıbba eser inde (2): (Farabi) ilmi mu

sikinin nazariyat ve ·ameliyatında gayei kusvaya vasıl olmuştu. Mu

maileyb bir musiki aleti icad etmişti. Çaldığı vakitte insanın bilcümle 

hissiyat ve infialatını tahrik ederdi, diyor. 

f\'1.:-li~t. J ~J..ı :..):ı.; (3) de emir ( Jı..u- ~J..ıll +) nin sazen

deleri biraz fasıl yapdıkta şeyh ( Farabi) ademi iltifat ve çendan is

timaına tekayyüd etmeyip kendi cebinden biraz ağaç parçaları çıkarıp 

birbirlerine zam ve bir garib saz peyda ve seragazi negamat eyle

dikte ehalii meclise dıhk (gülme) arız olup ol kadar güldüler ki bi

hud olunca ondan ol aleti bozup üslilbi abar üzere edip çaldıkta 

cümle büka edip ağiaştılar ve yine bozup bir tarzı ahar üzere çal

dı~ta cümlesi h aba varıp Far abi dahi alatın alıp bir kimse vakif ol

maksızın çıkıp gitti. Habdan kalktıkta Farabiden nişan bulmadılar. 

Seyfüddevle b~na pek ziyade muhabbet edip ikram eyledi . • . diye 

yazılıdır. Birinciden Farabjnin iyi bir musikişinas oldugunu, bundan 

da musiki hakkındaki liyakatinin efsaneleştiğini öğreniyoruz. Demek 

ki Farabinin musikiye, musiki negam<itına ve nazariyatma derin vu

kufu vardır. 

(1) Kitabu L-Musiqi Al Kııbir T. I ve Il ( Baron Rodolphe D'Erlıınger) 1930, 
1935, 1938 Paris. P. Geutbner 

(2) Tıb Tarihi Enstitüsü kütüphanesi. Cilt 1. S. 134- 140. 

(S) Sütlücede Mahmud ağ'a camii imam ve batibi Hasan Ayni nushasıııd11~f 
notundan. 



IBNI SINA ve KASİDEİ RUHiYESi TERCEMESI 

AHMED SAFİ 

Şeybürreis Ebu Ali l'Iüseyn ibni Abdullah an asıl Türktür. Belbi 

olan pederi Buharaya gelerek Afşine karyesinde Sitare namında bir 

kızı tezevvüc etmekle İbni Sina 370 senei hicriyesi saferinde orada 

do~muştur, 

Sinni rüşde vu!ıulünde Buharada bulunan meşahiri ulemadan hen

dese, eebir, mukabele, mantık, hikmet, tıb ve sair kaffei fünunu tah

sil ettikten sonra en ziyade münhemiki bulundu~u fenni eelili tıbda 

teferrüd ederek mehareti kamilesini ibraz eylemiş ve hukema ve etıb

bayı islamiyenin nüvesi ve reisi olmuştur. lbnirrüşd gibi tatineeye 

terceme edimiş olan asan Avrupa meHtibi aliyei tıbbiyesinde müd

cleti medide düsturül'amel tutulmuştur. 

Tercemei hali feza.il iştimali . A vrupaca maruf olup Şifa, Necat, 
lşarat, Kanun namlarındaki asarı müfideleri ekser hukema ve etıbba 

taraflarından Şerh ve tahşiye edildi~i misillu Avrupa lisanlarına da 

mükerreren tereeme olunmuştur. 

lbni Sina Avrupa akvamı beyninde ( Avisen) ismile maruf ve 

müteareftir. Hakkında edilen tekfire mukabil şu kıt' ayı söylemiştir: 

,) Y. ~LT , ._;ı.)- ~ Y." ..;1 
,) r. ~k.l (JA ~ı.: ı jl ,J:.S:.::. 

j6 r" § J ~ ;_;A J~ ~,) J,) 

,);. ~W.... dı. ~,) V p ~ 

Kanun, fen ni menafiül'aza, hıfzıssıhha, ilmül' arz, usuli müdavat, 

teşhisi emraz ile eezayı mütenevviai tıbbıyeye dair mesaili gamızayı 

muhtevidir. 
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Bu kitabı müstetab bir zamanlar Avrupada kanunu umumii tıb 

hükmünde kalmıştı. 

Horasan hükümdan bulunan Nuh ibni Nasrı Samaniyi tedavi et

mekle hükümdarın mazharı hüsnü teveccühü olduğundan laübaliyane 

sarayına girer çıkardı. Müluki Samaniyeye mahsus ve kütübü nefiseyi 

cami' olan kütüphaneye ruhsatyabı duhul olduğundan gece gündüz 

mutalea ile uğraşırdı. 

Orada mevcud kütübü nefisenin taşraya yıkarılması şiddetle mem

nu olduğundan dolayı gözünün tuttuğu kitapları biibaretihi az vakitte 

ezberlerdi. Muahharen kütüphane yandı. Muasırı bulunduğu bazı kim

seler Ibni Sinanın kendi namıha yazdığı asan tıbbiye ve hikemiye ve 

saire muallimi olan Farabinin müellefatı olduğunu iddia ettiklerinden 

bu sebepten naşi bazı erbabı sui zan ( hakim o kütüphaneyi bil'ilti

zam yaktı ) derler. 

Tus, Dihistan, Cürcan, Rey, Kazvin, Hemedan, İsfehan ve saire 

dolaştığı yerlerdendir. Hemedanda Şemsüddevleye vezir oldu. İsfe

handa Alaüddevleye intisab ettiği sırada kulunca mübtela olarak elli 

sekiz yaşında ol~uğu halde 428 senei hicriyesi remezanı şerifine mu

sadif cuma günü vefat etti ( Rahmetullahi aleyh ) . 

Kulunç illetine mübtela olan Şemsüddevleyi bittedavi o illetten 

kurtardığı halde kendisi kulunç illetile malül olarak irtihal eyledi 

( Fa'teberu ya Ülil'ebsar). 

Harikulade malik olduğu kuvvei hahzayı tahdisi nimet kabilinden 

olarak şöyle diyor: .)':/1 ~:.1" lr'1~; .)_,:ll di.) J ..::.ll)\.. f yani zerna

nı sabıkta bir şeyi müruri ezman ile muhafazaya o kadar müstaidim 

ki henuz öğrenmiş gibi· def'aten takrire iktidarım var demektir; ·bu ise 

bir emri azimdir. 

İbni Sina urouru hariciyeye olan idaresi sayesinde nail olduğu 
rütbei vezaretle bir vakit müsterihane hayat geçirdikten sonra vuku 

bulan bir mezleka üzerine azi ve- tevkif edilir. Ba'de zernan tevkifha

neden tahliye edildikten sonra hasta olur, ifakat bulur. Vücuduna 

arız olan za'f sebebile. tekrar hastalanır. Bu def'a da kesbi afiyet et

tikten sonra taib ve müstağfir olur. Malik olduğu kölelerini azad ve 

kıyınetdar olan emvali sairesini tesadduk eder. Ukuli beşeriye idrak-
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den ~asır olduğu hikemiyatı İlahiye karşısında söz söylemek aynı fe· 

laket olduğu yakinen malumu c:>lduğundan tariki felsefeyi terkederek 

şeriati seniyyei Muhammediyyeye ve mezhebi Hanefiye gerdendadei 

itaat olur. Min tarafilialı irşad olunduktan sonra muammer olduğu üç 

sene zarfında Hemedanda kuŞenişini uzlet olarak her üç günde bir 

Kur'anı azimüşşanı hatmederdi derler. Musannefatından olan 68 

cildi mütecaviz -kütübi müdevveneden elde olanları cüz'idir. 

lbni Sinanın eşheri asanndan olan Kasidei Ruhiyesini ihtidasın

dan sonra nazmetmiş olduğu anlaşılıyor·. (Ruh) un cevheri mücerred 

olmasına kail olan İbni Sina salik olduğu mezhebi felsefi muktezasın· 

ca ruhun hübut ve nüzulü olamıyacağından hübut lafzını tasarruf ve 

tealluk ile tevil zaruridir. 

Allamei müştehir Kemal Paşa zade ( nefs ) hakkında olan risalei 

mahsusasında ( ruhi hayvanİ ) yi asıl ruh ile beden arasında bir bu

barı latif diye tarif etmiş ve allanıei müşarünileyhin (ruhi hayvanİ) 

dediği buharı latife t arihi meşhur sahibi lbni Haldun ( ruhi kalbi ) 

demiş ve ruhi hayvaniyi asıl ruha ı tlak eylemiştir. 

lbni Sinanın bu kasidesi · ruh hakkında olan mezhebi meşhuruna 

muhaliftir. Kendince cevheri mücerred olan ruhun zemanı budusunun 

bedenin zemanı budusuna mukarenetine kail olduğu halde cumburi 

ehli sünnetin itikadı vechile ruhun. cesedine, alemi ulvii ruhaninin VÜ· 

cuduna zihabını anlatıyor, çaresiz tevile ihtiyac görülür. 

Malum olduğu üzere lbni Sina bu kasidenin ibtidaki üç beytini 

hitab tarikile irad edip andan sonraki beyitlerde gıybete udul ve in· 

tikal etmiştir. Bunda bazı sebepler olması varidi hatırdır . Bu kaside

nin şerhleri olduğunu işitmiştim. Fakat o şerhler elimize geçmedi. 

Acizane tercemesine yeltendik. Bu hususta vukua gelen kusuru afvet. 

Çünki kalililbidaayım. 

( ~j v"l ~· (.J)I Ji (.J)I w~ 1.!1.·)!:..~) ayeti celilesi iktizasınca ru

hun hak ve hakikati bilinemez ve bu hususta her ne sÖylenmiş olsa 

tasviri hakikat edilemez. Resuli ekrem ve Nebiyyi muhterem Salial

lahi aleyhivesellem Efe~dimiz hazretleri her muktezayı ayeti celile 

ruhun alemi halkten olmayıp alemi emirden olduğunu beyan ve tebliğ 

buyurdular. 
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Kasidei Ruhiyye 

.:.1:.:• M e a I i . lzzet ve kuvvet vasıflarını haiz olan ruh se-

• \i; J ni tesarruf için alemi baladan nüzul ve sana teallOk 
etti. 

~J~ 
• • jlı.J> J 

•• ~ 01' 
.Ir, ..:.& 
(.W. ı · (.j!. 

• • t.)l s;: 
• • cı-'-'. 

• tr;lıı 1.)1 

( Mahalli erfa' ile mürad; alemi ukuli mücerrededir. 

Verka; gümüş renkli güvercin demektir ki ruha işa• 

rettir. Güya ruh güvercin gibi sana nüzul etti. 

< v.~~ J.:i .ı.:; ır'~ .:ı_,:- ~J) t...~) 

Ruh alemi cismaniye keşfi nikab ve arzı cemal etti~i 

halde hiç bir kimse anın cemalini görmedi~i gibi çeş· 

mi hakikatbin sahibi olan arifi billahın da gözünden 

mestur kaldı. 

Vaktile sana kerhen ( istemiyerek ) nüzul ve teallfik 

eden ruh şimdi senden ayrılmasına izharı cez' eder · 

ve hu ayrılığa tehammül edemez. 

Ruh ibtida bedeni insana nüzulden i'raz ·etti. Fakat 

ister istemez bedenin ülfet ve müvanesetini kabul ey

ledi. Muvasalet vukuundan sonra da arzı hoşnudi et· 

rneğe mecbur oldu. 

Ruh evvelce nüzulü~ü ve ,teallükunu istemediği beden· 

den şimdi müfarakatini asla istemez. Çünki ayrılması
nı arzu etmediği vatanı aslisindeki komşularile olan 

ahidleri unutmadı~ı zannolunur. 

Ruh alemi ulviden infial ve alemi hisse ittisal ettikte 

bedene teallüku olan kalb ile ruhi hayvani kendisine · 

teallük etti. Tedbir cihetile kalbde tesarruf suretile 

bedende ic~ayı hükmetmeğe başladı. 

Ruh alemi ulvideki komşularile olan uhudu düşündük

çe ağlar . 

Ruhun ağiayışma ·sebeb nekayısı heyulai, tahsili kema

laltan ve vatanı aslisini ziyaretten alıkoymasındandır. 
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Ruh, h'apsolundu~u bedenden ayrıldı~ı zernan keyfiy· 

yatı erbaın (1) nizarile beraber yıkılan, harab olan 

beden üzerine matem kılarak tebassürle terennüm eder . 

Ruh haylı vakit birlikte bulundu~u ve mücaveretinde 

t ahsili kemal etti~i yari vefadan olan bedeni terkeyle· 

di~i sırada biganelik gösterdi ve vatanı aslisine yak

laştı~ı . gibi uyuni bedeniye ile müşahede edemedi~i 

dekaik ve hakayiki ma'neviyyeye muttali olduğu hen· 

gamda ibrazı meserret eyledi. 

Ruh alemi cismanide tahsil etti~i kemal sayesinde ale

mi ulviye de babı uruc oldu. Mücerred nuhuseti tali 

seyyiesi olarak terakki ve teali edemiyen bedbahtlar 

müstesna oldu~u halde (ilim ) her alim olan kimseyi 

aksayı kemale i sal eder. 

Ruhun alemi ulviden hadidi bedene inzal edilmesine 

yegane sebep ne oluyor? 

Cenabı Hakkın bedene ruhu inzal buyurması ulvi, süf

li ibdaatındaki hikemi ilabiyyesini kimilen idrak için 

de~ildir. Zira bu mertebeyi idrikten ukuli beş er ka

sıradır. 

Ruh bedene hübutunda dekayiki ulviyye ve süfliyye 

esrarını havas vasıtasile idrak ederek alemi hafaya ol

du~u halde v~tanı asli sine avdet demek ise ervahı sa

zice için bu maksad hası l olmaz . 

Ruhun tariki teayyüşünü o kadar katetmiştir ki bir 

daha avdet ·.etmemek üz~re alemi. eismaniye veda eyle· 

(1) Keyfiyyab erba' ile terceme edilen « erriyahll'erba' » kavlinden maksud; 

saha, debur, şimal, cenop rüzgiirları olmayıp, baiaret, bürudet, rutubet, yübuset 

ve . .Yahud hukemayı kadimenin anasırı erbea dedikleri toprak, ateş, su, yel ve ya• 

hut hukemayı cedidenın müvellidülma, müvellidülhumu:za, ıızot, karbon dedikleri 

dört şeyden ibaret olması zaı:ınolunur. Ahiatı erba' ki kan, balgam, safra, sevda 

denilen dört hilta da hamlolunabilir. Ve sair suretle de t~vcihi mümkündür. 
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miştir . R uh müddeti medide bedende karargir olsa da 

encam karı muvafakatİ mukarrer bulunduğundan iştialile 

intıfası lahzi bulunan berkı hatıf gibidir · (1) . 

(1) Yazan : 22 recep 1342 1 mart 1340 • 1924 

Cumartesi Ahme~ Safi 

Sefinetüssafi Sahife 3324 • 3333 

İstinsah 25 haziran 1931 Mektupçu Osman Ergin 

Tekrar müstensihi 20 nisan 1937 Dr. Süheyl Ünver 

Bu kaside her nekadar Mar~lı Mustafa Kamil efendi ve burada görüldüA"ü 

' gibi Ahmed Safi efendi tarafından terceme edilmişse de bugünkü Jisanımıza ve te• 

fekkürümüze göre en vazılı terceme profesör Şerefeddia Yaltkayaya aittir. lbni Si· 

na eserinde neşrolunmuştur. Ali Emiri kütüphanesinde 4364 nurnarada kayıtlı nus• 

bada İbni Sina Ruh kasidesinin nazmen tür.kç~ye tercemesi vardır. Bu mühim kasi· 

de birçok eski alimleı: tarafından terceme ve şerhedilmiştir. fstanbulda 48 nushadan 

fazla şerb nushnları vardır. A. S. O. 
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