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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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Hekim ve Sevgi Mefhumu 

Dr. · A. Süheyl Ün ver 

-
Tababet mefbumu esl<i şairlerde derin izler bırakmıştır. 

·· 'Tabi}:>ler eskiden felsefi fi !< iriere de çok ıoera.klı olduklarında:ı 
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<Onların mütalaalarİ ve ince bı,ı luşları daima şairlere ilham vermiş

tir. Ta'lik yazısıııın şarkta. en büyük üsdadı meşhur imad (.)Li) da 
kimin söyled i~ini rivayet etmedigi, lakin be~endi~~ ve yahut bir 
be~enenin siparişi üzerine bu kıt'ayı çok miistesna kalemile r es-
matmiş tii:. 

Prof. Yu&uf Ziya tarafından yapılan tercemesi sureti budur : 
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_Dedimki ey gönül niye ağlıyorsun? kendi kendine niye kzfJra-· 
:nzyorsun? bari bir tabibe bu sırrını aç. 

Dediki : Bana bir tabib de şunu söylemişti: · 

Eğer sevgi taşıyorsan ağzına yüz mühür vur . 
. / 

Yani sevgisi olan sevgilerinin sebebini kimseye his ettirmemeli-
·dir. Bu öyle bir sırdırki bunun iÇin gönül nekadar ag-lasa, ne 
kadar kendi kendine kıvrapsa tabibe bile derdini açamaz. Bu 
kadar ince düşüneeli şai'r . kim ise cidden tekrime şayandır. Biı 
·suretle aşk hüznüne düçar olanların hissiyatma terceman olmuştur. 
Ve bu matla'lar hüzünlere düçar olanlar ta·rafından söylenmiş ve 
sonra lft.vha halinde getirilmiştir. 

(Bu lft.vha Topkapı sarayinda hazine kütüphanesinde bir mec
muai murakkaatta durmakdadır. 

Les Medecins et I'Amour 

Dr. A. Süheyl Ünver 

La medacine a laisse des traces profondea dans les anciens 
-poemes. Les etudes et la finesse des medacins qui s'interessaient 
.alors ıı.ux idees philosophiques inspira toujours les poetea. Iaiad, 
le plus grand maitre de l'ecriture Tali k .en Orient; ·a ~erit d'une 
plume merveilleuse, pour Iui · q:ıeme ou pour un client, des vers : 
·d'un auteur inconnu. • En voici la traduction faite par le Prof. 
Yousouf Ziya : 

}'ai d it : O mon coeur, pouquoi pleures- tu et te lamentes - tu? 
Dil au moins ton seeret a un medecin. 
ll a repondu: un midecin aussi m'avait dil: 
Si tu es amoureux, scelles ta bouche par cent sceaux. 

O'est - a . dir e que eel u i qui e st amoureux ne do it · parler de 
·son amour a personne. Car c'est un seeret qui ne peut meme pas 
@tre confier a un medecin. · 

Le poete incoonu est vraiment digne d'etre felicite, car il est 
l'interprete des sentimeota de ceux qui souffrent du mal d'amour. 
-ües vers qui furent souvent ci tes, o nt ~te plus tard ecrits ·en · 
forme de tableau. 



-90-

Ce ta.blea.u se trouve au tresor du pala.is de Top - .Kapou dans 
le receuil de calligra.phie. 

Bağdadda Adudl Birnaristanı Başhekimin yazı~ı 

574 (1178) 
Dr. A. Süheyl Ünver-

XTI inci asır sonlarında faaliyetine devam eden Bağqadda:. 

meşhur Adudüddevlenin hastanesinde başhekim (Saur [1]) (Hibe-

tullah ibnil · Müremmil)'in (Kitabi Calinos fi tedbiril · esha, [2]} 
eseri son sahifesinde hattı destinin olması şayanı dikkattir. Foto-

[1) Kamus tercemesi Cild 1, S. 894. Bu kelime Katur vezninde olup. 
Nesara taifesin.in marifeti ilmi tababetde- mukaddem ve pişvalarına denir ki 
Reisületıbbalan olacakdır. 

Şarihin beyanına göre filasıl Saurad ı r ki Süryanidir. Hastaları tefakkud 
eden kımseye deniyor. 

[2) Ayasofya kütüphanesi. numara 3583. Altı makaledir. 
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