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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. 

-. 



-86 

Darüşşifaya Tabibi ~ani ve 1063 (1652) de de Başh'ekim oluyor. 
Hastaneye üçüncü hekill] oldukdan iki sene sonra 1051 (1641) de 
Edirne Sarayına (günde) on akça ile hekim olduğu mnka.yyetdir. 
Temellük ki tabesi altında Nefis ve beyzi bir de mühürti var (Ben
dei Mustafa) kelimeleri 1046 (1636) tarihi okunabiliyo!· 1stanbu1 · 
kiitüp.banelerinde Tıb kitabiarı tetkik olunurkan bunların teker 
teker .sahifeleri çev.rilecek olursa ekseriya baş ve son boş sahife
lerde Türk·.Tababeti Tarihini aydınlatacak çok değerli ve mtite
ferr ik, :Parça' parça malO.mata tesadüf olunmakdadır. 

Işte şu satırlarla, Edirne Darüşşifasında ve sarayıoda Başhe
kimlik eden Tosyalı bir hekimimizi daha öğreniyoruz. 

1 O Asır evvel Şarkda Kitabiara alakaya dair 
o 

Dr. A. Sühayl Ünver 

-
Ttirk hekiwi Ebu Reyhani Biruni'nin Kitabüssaydelesi mukad-

dimasinde kitabiara verdiği ehemıniyet pek yeriudedir .. Şarkda. 
yazma eserlerden bir çok hususi .ve umumi Kütüphanelerin 
mevcudiyeti malO.mdur. Fakat şahıslar elinde nadir kalan nüslıa
lar hakkında da bfr çok kilükaller vardır. Ebu Sa'd bin Dost'un 
veyahud bir başkasının söylemesi ihtimali olan ınanzume bu 
noktadan tetkike şayandır. [1] 

- (Kitabları toplamakla değil, bunların içindekileri ezber 
etmekle. meşgul ol. 

- Çtinkü, kitabiarın ·da uğradıklar·ı felaketler ve onlara da 
musaHat olan afetler vardır. 

- Onları ateş yakar, su basar. 
- Fareler yırtar, kemirirler, hırsızlar parçalar. 
- Bunlar"ıo muhteviyatından bir haberi olmıyarak -

· - Bunları dolablarına· koyup üzerierini kilitleyenler 
- Ve bunlardan istifade edecek kimselerin istifadelerine mani 

olanlar. 
- Bu hareketleri'le · bu kitabiarı bir nevi tahrib ve helak 

·etmiş olurlar. . 
--:- Bazı cahiller de vardır ki bunlar, bu kitabiarın muhte 

[1] Kitabüssaydele mukaddimesi. Prof, ŞereFeddin Yaltkaya tercemesi:. 
Tıb Tarihi Enstitüsü. No. 9 1937. 
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Ve b:unları okuyan kimselere karşı kalbierinde şiddetli 

buğuz beslerler ve bu kitabiarı yok eylemek isterler. 
-Kişinin sakladiğı nesneler kendi~inde olmalıdır. Zatinde 

saklayabileceği şeyleri intibab etmelidir. 
- Insanın zatinde saklayabileceği nesneler helll.k olmıya 

mahkO.mdurlar. Daima mahv olmağa maruzdurlar. 
- Jnsanıo kendisinde saklayamadığı, saklıyam(yacağı nesne

leri kendisinde başka her nerede idhar ederse etsin elbet de bir 
gtin · başka. . bir kimse geli b o nesneleri -ele .ge·çirir ~e onları ilk 
sahibine rağmen dilediği gibi harç ve sarfeder. 

- Bu halden ibret alınmalıdır ve herkes sakladı~ı ve saklı

. yacş.ğı nesneleri kendisinde saklıyabileceği nesrıelerden ihtiyar ve 
intihab etmelidir) . 

Yalnız kitabiarı toplıyanlar teukid olunıııakdadır. Kitabiara 
musaHat ~lan afetler sayılıuışdır. Eo çok teukid ettiği cihet bu 

. eserleri kimseye istifade ettirmiyerek saklayanlardır. Bunlar bu 
·· suretle kitabiari tahrib etmelde ittibam olunuyorlar. Oahillerin bu 

kitabler hakkındaki düşünceleri, kitab · s!lldaıııak . istlyenl~rin fena
lıkları ve kitabiarın hakiki ınana.smın felsefesini bildiren son sa
tırlarda herkesin kendisinin sak layabileceği nesneleri intihabına 

işaret etmesi çok .manidardır . Ki tablar ve ınal ur~ atını sak layanlar 
her vakit çokdur. Burtlar yaşadıkları insanlar. arasında iyi bir 
nam bırakmamışlardır. Ebu Su.'d veya diğeri bu gibi şahıslardan 

canları yananlar fikirlerini ince duygul!lrla tesbit ederek bunları 

yazamıyanların ballerine terceman olmuşlardır. 
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