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• Bilimsel çalışmalar genel olarak belli 
bir temel bilgiye dayanılarak 
yürütülür. Genel olarak bilim tarihine 
baktığımızda, hemen bütün bilim 
adamlarının ortak bazı yönleri 
olduğunu belirlememiz mümkündür.  



• Bunların başında şüphesiz onların 

öğrenmeye karşı olan tutku derecesindeki 

eğilimleri, ilgilendikleri konulara 

duydukları merak ve bir konu üzerinde 

yoğunlaşabilme ve ayrıntı denebilecek 

noktaları dahi atlamadan konuyu 

toparlayıp irdeleyebilme özellikleridir.  

 



 Genellikle birçok bilim adamında onların 

çocukluklarından itibaren bu özellikleri 

rahatlıkla belirleyebiliyoruz.  



• Örneğin fiziği yeni bir boyuta taşıyan Faraday, 

deneysel fizyolojinin Kurucusu Claude 

Bernard, Türkiye’de deneysel fizyolojiyi 

kurmuş olan ve onun öğrencisi Mehmet Şakir 

Paşa, daha erken dönemlerde İslam 

Dünyasının sayılı bilim ve düşün adamlarından 

ve modern kimyanın temel taşlarını atan Cabir 

b. Hayan gibi.   





• İbn Sina da bu bilim adamlarından biridir. 

Daha küçük yaşlarda, öğrenmeye olan 

merak ve ilgisi daha sonraki hareketli 

hayatına rağmen devam etmiştir.  

 



• İbn Sina on birinci yüzyılda yaşamış olan 

bir düşünür ve bilim adamıdır. Bu dönem 

İslam Dünyası için siyaseten çok hareketli 

bir dönemi oluşturmakla birlikte bilimsel 

olarak belli bir düzeyin oluşmuş olduğu bir 

dönemdir.  





• İslam Dünyasında sekizinci yüzyılda çeviri 

faaliyetiyle başlayan bilimsel çalışmalar, on 

birinci yüzyılda bilim ve felsefe adına 

yapılan çalışmalarla belli bir düzeye 

ulaşmıştır. On birinci yüzyılda yaşamış belli 

başlı bilim adamlarından biri de İbn 

Sina’dır. 

 



• İbn Sina Buhara’nın Afşine kasabasında 

Miladi 980 yılında doğmuştur.  İlk 

öğretmeni babası olmuştur. Daha sonra 

devrin önemli düşünürlerinden Natıli’den 

felsefe, mantık ve çeşitli bilim dallarıyla 

ilgili dersler almıştır.    



• O henüz on sekiz yaşındayken Buhara 

emirinin oğlunu tedavi ederek, belli bir ad 

yapmayı başarmıştır. Emir, nadir 

eserlerden oluşan kütüphanesini onun 

kullanmasına müsaade etmiş, ancak çıkan 

yangında kütüphanenin yanmasından 

sorumlu tutulan İbn Sina yetiştiği kenti, 

Buhara’yı terk etmek zorunda kalmıştır.  

 



• Bundan sonra da çeşitli siyasi olaylar 

dolayısıyla zaman zaman yaşadığı şehri terk 

etmek zorunda bırakılmıştır. İbn Sina 1037 

yılında kölesi tarafından zehirlenerek 

öldürülmüştür. Hemedan’da ölen İbn 

Sina’nın kabri de oradadır. 





• İbn Sina çok hareketli bir hayat yaşamasına 

ve zaman zaman şehir değiştirmek zorunda 

kalmasına rağmen çalışmalarını aralıksız 

olarak sürdürmüştür.  



• Bu konuda ibn Hallikan’ın verdiği bilgilere 

göre, deyim yerindeyse, gece gündüz 

demeden çalışan bir kişidir, öyle ki siyasi 

nedenlerle hapsedildiğinde bile çalışmaya 

devam etmiştir.  



• Onun meşhur Kanun fi’t-Tıp kitabının bir 

kısmını hapiste kaleme aldığını biliyoruz. 

Yine meşhur felsefe kitabı, eş-Şifa’nın bir 

kısmını da orada yazmıştır. 

 

 





• İbn Sina sadece bir hekim değildir. O 

felsefeyle de ilgilenmiştir. İslam Dünyasında 

yetişmiş olan belli başlı filozoflar arasında 

yer alır. İbn Sina kendisini İslam 

felsefesinin Aristo’su diye bilinen ünlü 

filozof Farabi’nin öğrencisi olarak tanımlar.  





• O özellikle mantık ve bilim sistematiği 

üzerinde durmuştur. Onun bu konudaki 

düşüncelerinin büyük ölçüde uygulamasını 

tıpta ve diğer bilimlerle ilgili 

açıklamalarında belirlemek mümkündür.  

 



• Örneğin fizikle ilgili olarak hareketi 

açıklarken, dönemine kadar ve 

döneminde de kabul edilen hareketle 

ilgili açıklamaya itiraz etmiştir.   



• Aristo’nun cisim fırlatıldığında 

havanın cismi taşıdığı iddiasına 

karşılık, cismin hareket kabiliyeti 

kazandığı için hareket ettiğini söylemiş 

ve bu paralelde hareketi açıklamıştır.   





• Aynı şekilde gözün görme mekanizmasını 

da anlatırken, akıl yürütmeyle, o döneme 

kadar kabul edilen klasik görme teorisine 

itiraz etmiştir. Galen’in ifade ettiği gibi, 

gözden çıkan ışık ışınlarıyla görme olmaz; 

göze gelen ışık ışınlarıyla görmenin 

olduğunu söylemiştir. 

 

 



• İbn Sina bir bilim adamı ve bir düşünür 

olarak bazı meslektaşlarıyla da yöntem 

açısından tartışmıştır. Bunlar arasında 

Beyruni ve İbn Heysemi zikredebiliriz.  





• O günün şartları altında onlarla bilimsel 

veriler ve bilimsel yöntem açısından 

tartışmaları vardır; özellikle Beyruni ile 

olan mektuplaşmalarında ayrıntılı 

tartışmalara rastlanmaktadır. 

 



• İbn Sina çeşitli bilim dallarıyla ilgili ayrıntılı 
çalışmalar yapmıştır. Bunlar arasında 
astronomi, fizik, matematik ve kimya 
konusundaki çalışmaları sayılabilir.  



• Ancak her şeyden önce İbn Sina bir 
hekimdir. Onun çalışmalarında ve onların 
açıklamalarında ve de konuları ele alışında 
yöntem konusundaki fikirlerinin 
uygulamalarını görmek mümkündür.  

 



• Onun astronomi çalışmaları, özellikle 

takvim çalışmaları ve yerin hareketleriyle 

ilgilidir. Ekliptik düzlemin eğimini ile 

ilgili verdiği değer günümüzde kabul 

edilene çok yakındır. (Ebu’l-Vefa 

Büzcani) 

  



• İbn Sina’nın kimya ile ilgili çalışmalarında 
onun yöntem anlayışını, deneye verdiği 
önemi ve mevcut bilgiyi nasıl tartıştığını 
belirlemekteyiz. 



• İbn Sina tıpla ilgili olarak, 150 kadar kısa 

eserler diyebileceğimiz yazılarının 

dışında, el-Kanun fi’t-Tıbb adlı eseri 

vardır. Eser aslında başlangıçta tek kitap 

olarak düşünülmüştür.  

 





• Ancak ayrıntılı anatomi bilgisinin 

sonucunda, konuları tek kitapta 

toplayamayacağını fark ederek, kitabın 

arkasında kısaca çocuk bakımı, eğitimi, 

psikolojisi hakkında bilgi vererek kitabı 

bitirmiştir.  



• Bu kitabın başında yaklaşık 30 sayfalık 

bir kısım tıp felsefesi diyebileceğimiz 

kavram tartışmasına ayrılmıştır. Bu 

bildiğimiz ilk tıp felsefesi tartışmasıdır.  

 



• Kanun adlı kitap aslında bir korpustur. 

Eserin ikinci kitabı basit ilaçlarla ilgilidir. 

Burada ayrıntılı bir şekilde ilaç 

sınıflamaları verilir. İlaçların etkilerine, 

kullanım yerlerine vb. göre 

sınıflandırıldığını belirliyoruz.  



• Daha sonra, klasik organ sınıflanması 

esas alınarak, her bir drog hakkında, 

onların genel özellikleri, tedavide 

kullanım yerleri,  ilaç olarak 

hazırlanmaları konusunda bilgi verilir.  

 





• Bu ciltte verilen açıklamaların en ilginç 
tarafı, diğer eczacılık ve tıp kitaplarında 
görülmeyen drogun, bitkisel özellikleri,  
yetiştiği yerler ve farklı yerlerdeki 
variyetelerinin de verilmesidir.   



• Örneğin her bir bitki ile ilgili olarak 
Anadolu’da yetişen çeşidi, dağda 
yetişen çeşidi ve bahçe çeşidi vb. 
şeklinde açıklamalar da içerir. 

 





• Eserin en kapsamlı kitabı üçüncüsüdür. 

Bu kitap iç hastalıklarıyla ilgilidir. 

Burada, klasik sınıflamaya uygun olarak, 

baştan başlayarak iç hastalıklarıyla ilgili 

bilgi verilmektedir.  



• Göz, kulak ve ağız hastalıkları baş 

hastalıkları arasında ele alınmıştır.  İbn 

Sina her bir hastalığın bulunduğu yerin 

sırasıyla anatomisi,  daha sonra oluşan 

bozukluğun arazları, tedavisi, ilaçları, 

ilaçların nasıl hazırlanması gerektiği ve 

kullanımını vermektedir.  

 





• Burada dikkati çeken en önemli 

özelliklerden biri hastalıklarla ilgili 

açıklama verilirken, teşhis sırasında dikkat 

edilmesi gereken esaslar son derecede 

ayrıntılı olarak verilir.  



• Yine burada İbn Sina bir hekimin nasıl 

davranması gerektiğini de ele alıp 

anlatmaktadır. Ona göre, doktor kesinlikle 

çok dikkatli davranmak zorundadır; 

hastalığın teşhisinde nelere bakılması ve 

nelere dikkat edilmesi gerektiğini kaydeder.  

 





• Özellikle ölüm durumunda yapılması 

gerekenler arasında, gerekiyorsa açılıp 

bakılmalıdır, der ki, bu post mortem 

uygulaması demektir. Bu uygulama 

Avrupa’da on ikinci yüzyılda uygulanmaya 

başlanmıştır.  



• İlk uygulamalar Bologna Üniversitesinde 

William Saliceto tarafından yapılmıştır.  

Ancak İbn Sina şüpheli ölüm gayesiyle bu 

uyarı yapmamış; hastalığın seyrinin daha 

iyi belirlenebilmesi ve vücutta yaptığı 

değişiklikleri belirlemek üzere cesedin açılıp 

incelenmesini önermektedir.  

 



• Ayrıca o kendisinin bu uygulamayı 

yaptığını söylemektedir ki bu da onun 

disseksiyon yaptığı anlamına gelmektedir. 

Biz Avrupa’da ilk disseksiyonun on altıncı 

yüzyılda Vesalius tarafından Padua 

Üniversitesinde yapıldığını biliyoruz.  



• İbn Sina’nın eserinin üçüncü kitabında 

tıbbi etik konusunda da bilgi 

bulunmaktadır. O, hastaya nasıl 

davranılması gerektiğini de ayrıntılı olarak, 

vermekte ve hasta-hekim ilişkisi hakkında 

zaman zaman açıklamalar yapmaktadır.  





• Hastanın muayene sırasında, mevcut 

değerlerinin belirlenmesinin yanı sıra, yani 

idrarının, derisinin ve belirgin 

şikâyetlerinin tespitinin (örneğin baş ağrısı, 

çeşitli organlarda hissedilen ağrı vb) yanı 

sıra, onun psikolojik durumunun da dikkate 

alınması gerektiğini söyler.  

 



• Hastalık kalıtsal olabilir; bulaşıcı olabilir 

vb. Bütün bu ayrıntıların dikkate alınması 

ve belli kalıplara bağlı kalınmaksızın 

hastanın birey olduğu göz önünde tutularak 

teşhis ve tedavi yapılmalıdır.  



• Dolayısıyla her hastalığın müstakil vaka 

olduğu kabul edilerek hastaya muamele 

edilmelidir. Ona göre, hastanın bir birey 

olduğu da asla unutulmamalıdır. 

 



• İbn Sina’nın hekim olarak şöhretini 

sağlayan olay bir psikolojik vakadır.  İbn 

Sina bu bağlamda olmak üzere Kanun adlı 

eserinde bilgi vermektedir.  Örneğin aşkı 

bir psikolojik hastalık olarak kabul eder.  



• Bize aşkı tarif ederek, tedavi edilip 

edilemeyeceği konusunda bilgi verir. Aşkı 

bir sinir sistemi hastalığı olarak ele alıp 

açıklamaktadır. 

 



• İbn Sina’nın üzerinde ayrıntılı olarak 

durduğu hastalık grubundan biri de 

bulaşıcı hastalıklardır. Dördüncü Kitap’ta 

bu konuda bilgi verilir.   



• O dönemde yaygın olarak görülen cüzam, 

veba ve çiçek hastalıkları ele alınıp, 

tedavileri anlatılır. Ayrıntılı olarak ele 

alınan bulaşıcı hastalıklardan biri de 

sifilizdir. Aslında bu hastalığı belirleyip, ilk 

ayrıntılı bilgi veren hekim de İbn Sina’dır.  

 



• İspanyol hekim Dr. Franciscus Guerra, 

1986 yılındaki milletlerarası bir kongrede 

bu konuyu ele alıp İbn Sina’nın konuyla 

ilgili açıklamalarını ayrıntılı bir şekilde 

anlatmıştır.  



• Ancak Dr. Guerra’nın bu tespitinden önce, 

bu hastalığın ilk açıklamalarının on altıncı 

yüzyılda yapıldığı kabul edilmekteydi. Bu 

konudaki ilk çalışmaların da Gerolamo 

Fracastoro (1478-1553) tarafından verildiği 

kabul edilmişti. 

 



• Eserin Dördüncü Kitabının ilginç 

kısımlarından biri de zehirli bitki ve 

hayvanlarla ilgili kısımdır. Burada söz 

konusu edilen bitki ve hayvanların pek 

çoğunu biz çok iyi biliriz, hatta bugün 

zikredilen bitkilerden kullandıklarımız da 

vardır.  



• Bu bitkilerin bazsısını bugün biz yiyecek 
olarak kullanırız. İbn Sina’ya göre bunlar 
belli miktarlardan fazla kullanıldığında 
zehir etkisi yaratır. O bu konuda alınacak 
tedbirleri de vermektedir. 



• Eserin bu kısmında zehir etkisi yaratan 

bitkilerin yanı sıra, hayvanlardan da söz 

edilmektedir; zehir etkisi yaratan balıklar, 

böcekler ve dört ayaklı hayvanlardan söz 

eder ve bu zehirlenmelerin nasıl tedavi 

edileceğini anlatır.  



• Bu kitapta kozmetiklerle ilgili müstakil bir 
kısım bulunmaktadır. Burada  deride 
oluşan bazı bozukluklarda kullanılabilecek 
ilaçlar ve saçlar, saç boyaları vb. gibi 
güzelleşmede etkin olabilecek  
terkiplerden söz etmektedir. 



• İbn Sina eserin beşinci kitabını 

reçetelere ayırmıştır. Çeşitli 

hastalıklarda kullanılacak terkiplerin 

reçetelerini ve hazırlanışlarını ayrıntılı 

bir şekilde dozlarıyla birlikte verir. 



• Sonuç olarak eser bütünüyle 

incelenecek olursa, İbn Sina’nın neden 

yüzyıllarca etkin olduğu, neden eserin 

yüzyıllarca tıp okullarında el kitabı 

olarak kullanıldığı rahatlıkla 

anlaşılmaktadır.  



• Öncelikli olarak, her ne kadar eser, on 

birinci yüzyılda yazılmış olsa da,  içindeki 

bilgilerin tıp mesleğinin en büyük özelliği 

olan gözlemlere dayandırılması ve  

dedüksiyonla bu bilgilerin irdelenmesidir. 



• Yine bu bağlamda hastayla birebir 

konuşulup edinilen bilgilerin teşhiste 

dikkate alınması; hastanın sadece belli 

bir organının bozukluğu üzerinde 

durulmayıp, vücudun bir bütün olarak 

değerlendirilmesidir.  

 



• Ayrıca günümüzde genellikle göz ardı 

edilen, hasta psikolojisinin, normal 

sağlıklı insandan farklı olabileceği 

noktasının daima göz önünde 

bulundurulması da eserin uzun 

yüzyıllar kullanılmaya devamını 

sağlamıştır, denilebilir. 
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