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Max Meyerhof and Joseph Schacht, The Theologus Autodidactus
84, N
of ihn Al-Nafts, Oxford Universitesi Bas~mevi, 1968, S. 6
o N'', J + I. Fiyat~, 45 S.
XIII. asr~n me~hur Arap tabiblerinden Ibnü'n-Nefis (ölümü : 1288), t~btan
ba~ka sarf ve nahv, mant~k, f~kh da tahsil etmi~tir. Aslen Sûriyeli olan Ibnü'n-Nefis,
~afi`i f~kh~n~n me~hur müderrislerindendir; sonralar~~ Kâhire'de yerle~mi~, orada
Re'is-i et~bba`
M~~r (M~s~r tabiblerinin reisi) seçilmi~, herhalde Nas~ri Hastahanesi'nde vazife görmü~, fakih olarak Mansûriye Medresesi'nde dersler vererek kendi
sahas~nda birçok k~ymetli talebeler yeti~tirmi~tir. Evini ve kütüphânesini, Sultan
Kalavûn taraf~ndan kurulan ve 1284'de tamamlanan Mansûri Hastahanesi'ne vakfetmi~~bulunan, geni~~bilgi ve kendine mahsus tefekküre sahip tbnü'n-Nefis'in ilmi
çal~~malar~~yan~nda edebi eserleri de mühim yer tutar; Hz. Muhammed'in hayas-Sireti'n-Nebeviyye'si bu tarz eserlerinin
t~n~~hikayele~tirdi~i Er-Ristiletü'l-Kömiliyye
en me~hurlar~ndand~r. Isldm Ansiklopedisi'deki ~bnünnefts. ibn Al-Nafis 'Ala. Al-Din
Abu'l-`AM 'Ali B. Abr1-1:lazm Al-1.çura~i Al-Dima~kl maddesinin müellifi ve Arab
t~bb~n~n otoritelerinden Dr. Max Meyerhof, memleketimiz ilim çevresinin de çok
iyi tan~d~~~~Columbia Üniversitesi Arap ve Islam Kültürü Profesörü Dr. Jeosph
Schacht'~n yak~n dostudur ; tan~ tma~a çal~~aca~~= ibnü'n-Nefts'in Risdletü'lKcimiliyye'si (The Theologus Autodidactus of ibn Al-Naffs), bu iki ilim adam~n~n mü~terek çal~~malar~n~n mahsûlüdür.
Eserin çok k~sa Ör~söz'ünde, Prof. J. Schacht, The Theologus Autodidactus'un, Dr.
Meyerhof'la senelerdenberi üzerinde beraberce çal~~t~klar~~eserlerin I sonuncusu
oldu~unu yaz~yor. Kendisi M~s~r'dan ~~939'da ayr~lm~~, o zaman karar verdikleri
gibi, bir yaz ta`tilinde Risdletü'l-Kdmiliyye'nin Arapça metnini yoluna koyup, kabataslak olarak bu metnin ~ngilizce Terceme'sini ve Mukaddime'sinin müsveddesini haz~rlam~~lard~ ; ikinci Cihan Harbi y~llar~nda Dr. Meyerhof, metnin ~ngilizce Terceme'si, Dr. J. Schacht da Mukaddime için malzeme toplamak husûsunda çal~~m~~lard~r. Dr. Meyerhof 1945 Nisan~'nda vefat edince, eserle alakal~~ bütün malzeme
Prof. J. Schacht'a gönderilmi~tir ve o, eserin Arapça metnini, ~ngilizce Terceme'sini
tekrar gözden geçirip tashih etmi~, eksik k~s~mlar~~ve Mukaddime'yi tamamlam~~, kitab~~ancak 1965'de bitirebilmi~tir. Sözlerine, çal~~ma arkada~~~Dr. Max Meyerhof'Msl., J. Schacht and Meyerhof, The Medico-Philosophical Controversy Between
.ibn Butlan of Baghdad and ~bn Ridwan of Cairo, Cairo, 1937 (The Egyptian University,
The Faculty of Art~, Publication No. ~~3). —J. Schacht and Meyerhof, "Maimonides
Versus Galen" — Bulletin of the Faculty of Arts of the University of Egypt, V/L (May, 1937);
Cairo, 1939.
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un hât~ras~n~~ ta`zizle son veren J. Schacht, vaktiyle eserin birlikte haz~rlad~klar~~
plan~n~~de~i~tirmemek husûsunda bilhassa dikkat etti~ini kaydediyor.
Mukaddime, Terceme ve Notlar, Arapça Metin olmak üzre üç bölüme ayr~lan The
Theologus Autodidactus'da, bahsetti~imiz Önsöz, içindekiler ve K~saltmalar Listesi'nden
sonra, birinci bölümü te~kil eden Mukaddime gelmektedir (S. 1-37). Alt~~k~sma ayr~lan Mukaddime, ~bnü'n-Nefis'in ve Risöletü'l-Kömiliyye'nin ehemmiyetinden, bunun
yazma nüshalar~ndan bahsedilen bir giri~~ile ba~lamaktad~r ( S. 1-2 ). Birinci
k~s~mda, Arabistan'~n bir parças~~ olan M~s~r, Filistin ve SûrIye'nin x. as~rda
Fat~miler hâkimiyetinden ba~layarak ~bnü'n-Nefis'in ölümüne kadarki Siydsi Tablosu
(S. 2-5); ikinci k~s~mda bu sahan~n x~~. - x~~~. as~rlardaki — ilmi hayat~n~n, ~übhesiz
mezheb ayr~l~klar~ , bütün medreseleri, ilmi çal~~malar~~üzerinde durulmaks~z~n,
ku~bak~~~~olarak, Ibnü'n-NefIs'in ya~ad~~~~devri içine alan —~lmi Tablosu canland~r~lm~~t~ r (S. 6-1 o). Üçüncü k~s~mda ~bnü'n-NefIs'in Hdltercemesi'ne ve bu husustaki
kaynaklara dâir bilgi veriliyor. Zikredilen kaynaklardan üçü, tarih bak~m~ ndan
çok eski yazma nüshalard~r. Bu üç kaynakta, Safedrnin, yazmas~~British Museum'da
mevcut El-V4fi Bi'l-Vafayöt'~nda, `~imerrnin M~s~r Kütüphanesi'ndeki Mesölikü'l-Ebsdr'~nda, Zehebrnin ~slö~n Tiirihrndeki haltercemesine dâir verilen bilgiler,
baz~~hususlarda, ~ bnü'n-Neris'in talebelerinden ve felsefe, ilahiyat, lisâni ilimler
sahas~nda me~hur G~ranatal~~Esirü'd-DIn Ebü klayyan Muhammed 1bn YûsüfulEndulüsrnin verdi~i bilgiye dayanmaktad~r. Prof. Schacht, bu eski üç yazma d~~~nda, ~bnü'n-NefIs'in hayat ve eserlerine ait bilgileri içine alan bas~l~~onbe~~kaynak
daha göstererek, bunlar~n herbirinin muhteviyat~n~~ k~saca anlatm~~t~r (S. ~~o-22).
Mukaddime'nin ~l~nü'n-Nefis'in Eserleri'ne ayr~lan dördüncü bölümünde, mâhiyetleri
hakk~nda bilgi verilen 22 eserden 4'ü T~b, 3'ü Felsefe, 2'Sl Sarf ve Nahv, BedIgyat
( Rhetoric) sahas~ndad~ r; geri kalan üçünün mevzu`u, Islami ilimlerle alakal~d~r.
Prof. J. Schacht bu bilgileri, ba~ta Kâtib Çelebi'nin eseri olmak üzre muhtelif
bibliyografyalara ve kataloglara, onun hâltercemesinden bahseden kaynaklara
dayanarak elde etmi~ tir (S. 22-28). Anü'n-Nefis'in DIni Roman~~Er-Risöletü'l-Kömiliyye ba~l~kl~~ be~inci bölümde, eserin, biri /bn Sina, öteki Ibn Tufeyl taraf~ndan daha önce ve Arapça yaz~lm~~~iki örne~i bulundu~una, her ikisinin de ayni
ad~, Risölat Ijayy ~bn Talcön ad~n~~ ta~~d~~ma i~aret edildikten sonra, ~bnü'nNefIs'in Er-Risöletü'l-Körniliyye'si bu iki eserle kar~~la~t~r~lmak sûretiyle aralar~nda
ne gibi farklar ve benzerlikler bulundu~unun, dolay~s~yle eserin orijinal taraflar~n~ n tesbit edildi~ini görüyoruz ( S. 28-36 ). Yazmalar, Mukaddime'nin son
bölümünü, alt~nc~~bölümü te~kil ediyor. Verilen bilgiye göre, Risöletü'l-Kömiliyye'nin
biri Kahire'de M~s~r Kütüphânesi'nde, öteki ~stanbul'da 'A~ir Efendi Kütüphanesrndeki Mustafa Efendi Kitaplar~~aras~nda kayitlidir ve halen Süleymaniye Kütüphânesi'nde bulunmaktad~r; Istanbul'daki bu yazman~n fotokopisi, Prof. Ritter
taraf~ ndan Max Meyerhof ve J. Schacht'a gönderilmi~tir. Eserin Mukaddime k~sm~,
alt~nc~~ bölümünde bu iki yazma hakk~nda verilen umûmi bilgi ile sona eriyor
(S. 36-37).
The Theologus Autodidactus'un ikinci k~sm~, eserin ~ngilizce Tercemesi'sine (S. 3874) ve Notlar'a (S. 75-83) ayr~lm~~t~r. Terceme k~sm~nda baz~~fikirlerin ayd~nlat~lmas~~
için sayfa alt~~notlar~~verilmekle berâber, sekiz notu içine alan Notlar bölümünde,
bilhassa, metinde geçen eser ve ~ah~s adlar~, baz~~ta 'birler üzerinde duruldu~unu
görüyoruz. Kitab~n bu ikinci k~sm~n~~te~kil etmekte olan Terceme ve Notlar'dan sonra,
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Risületü'l-Kömiliyye frs-Sfretü'n-„Arebeviyye'nin Arapça metninin tamam~~gelmektedir;
eser metni ba~lamadan önce, dört ayr~~metne yer verilmi~~oldu~unu da ilave edelim.
Bunlardan ikisi, yukar~da da kaydetti~imiz üzre ibnü'n-Neffs hakk~nda yaz~lm~~~en
eski haltercemeleridir; Aybeku's-Safedi'nin Kitdbu'l-Vdff Bi'l-Vefeyde~ndan, <Omerrnin Mesdlikü'l - Eb~dr'~ndan nakledilmi~tir. Geri kalan ikisi Kitâbie 1 - Munhelü's~tifi'den naklen Sultan Baybars'~n ve Sultan Kalavün'un haltercemeleridir ( S. J - I ).
ynin
Er-Risaletü'l-Kdmiliyye fi's-Stretit'n-Nebeviyye
Arapça metnine esas olarak Kahire nüshas~~ al~nm~~, istanbuFdaki yazma ile kar~~la~t~ nlmak süretiyle tenkidli bas~m~~verilmi~tir (S. 86-138; Y~llarca beraber çal~~t~~~~Dr. Max Meyerhof'la birlikte yazma~a ba~lad~~~~
T7ze Theologus Autodidactus'u, bu yak~n arkada~~n~n ölümünden yirmi sene sonra tamamlayan Dr. Joseph Schacht, bize, xn~. asnn t~b, f~kh, felsefe, ilahiyat, lisan ve
edebiyat sahas~nda eserler veren me~hur islam alimi tbnü'n-Nefis hakk~nda, k~sa
fakat özlü ve faydal~~bilgileri içine alan güzel bir monografi örne~i vermekle kalm~yor; ayni zamanda ibnü'n-Nefis'in, Hz. Muhammed'in hayat~n~~hikayele~tirdi~i
tan~nm~~~eseri Er-Risdletii'l-Kimiliyye frs-Slretü'n-Nebeviyye'sinin nâdir yazma nüshalar~na dayanarak sa~lam tenkidli bas~m~n~~ve bu eserin ~ngilizce tercemesini de kazand~rm~~~bulunuyor. Bütün bu faydal~~ve çetin çal~~malar~ndan dolay~, Dr. Joseph
Schacht'a te~ekküre borçluyuz.
F. A. TANSEL

