iBN S!NA
(Kah i re I 377/1958). IV. cildi Abdüssettik
Ahmed Ferrac (Kahire ı 388/1 968). V. cildi
İbrahim ei-Ebyarl (Kah i re ı 39 1/ 197 ı). VI.
cildi Murad Kamil (Kahire ı 392/1 972) ve
VII. cildi Muhammed Ali en-Neccar (Kahire 1393/1 973) tarafından yayımlanmış
tır. 2. el-Mu!Jaşşaş* . Yine Mücahid b.
Abdullah 'ın isteğiyle hazırlanan eser.
Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam'ın el-Garibü'l-muşannef'i gibi konulara göre tertip edilmiş bir lugat olup Taha b. Mahmud'un tashihiyle beş cilt halinde basıl
mış(Bulak 13 16-1321). Muhammedetralibi (Tunus 1375/1 956) ve Abdüsselam
Muhammed Harun (bs yeri yok, ı 389/
ı 969) tarafından değişik indeksleri yapıl
mıştır. 3. Şer]J_u müşkili şi'ri (ebyati)'lMütenebbi. İbn Side bu eserinde Mütenebbl'nin şiirlerindeki lugat. gramer, anlam ve şiir tekniği bakımlarından açıklan
ması gereken hususlar üzerinde durmuş.
ayrıca bazı şiirlerindeki felsefe ve mantıkla ilgili meseleleri incelemiştir. Kitabı
ilk defa Mütenebbi, İbn Side ve eserleri hakkında bir mukaddime ve çeşitli indekslerle birlikte Muhammed Rıdvan edDaye neşretmiş (Dımaşk ı 395/1975). daha
sonra da Mustafa es-Sekka ve Hami d Abdülmecld ile (Kah i re I 396/1 976) Muhammed Al-i Yasin tarafından yayımlanmıştır
(Bağdad ı 977). 4 . Urcuzetü gamis. Müellifin hayatını, hocalarını ve onlardan
okuduğu kitapları anlattığı didaktik bir
şiiri olup Habib Zeyyat'ın özel kütüphanesinde otuz üç varaklık bir nüshasının bulunduğu kaydedilmektedir (Muhammed
Reşa d ei-Hamzavi, ei-Mu'cemü '1-'Arabi, s.
44; DMBİ, lll. 733)
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All ei-Hüseyn b. Abdiilah
b. Alı b. Sina
(ö. 428/1037)

İslam Meşşai okulunun
en büyük sisternci filozofu,
Ortaçağ tıbbının

önde gelen temsilcisi.

L

Cümeli'z-Zeccfıci, Şa~~ü

yakınındaki Efşene

luga, el-'Alem fi'l-luga, Kitabü'l-'Aviş
fi şer]J_i IşlaJ:ıi'l-mantı]f, el - Ma]fşur
ve'l-memdud ve diğer bazı eserleri zikredilmektedir (Hediyyetü '1-'arifin, I. 69 ı;
Muhammed Reşad ei-Hamzavi. ei-Mu'cemü'I-'Arabi, s. 44; a.mlf., Hauliyyatü 'ICami'ati't-Tünisiyye, sy 5 1 ı 9691. s. 3944). İbn Side hakkında yapılan müstakil
çalışmalar şunlardır: D. Cabanelas. İbn
Si de J:ıayatühu ve Ô§aruh (Tunus ı 980);
Abdülkerlm en-Nuayml, İbn Side Ô§aruhu ve cühudüh (Bağdad ı 984): Vefa
b int Abbas Hasan ei-Havlt, en-Nal]lü 'inde '1- 'Aşma'i ve İbn Side ]fadimen ve 'nnal]lü ]J_adi§en (yüksek lisans tezi, I 404/
ı 983, Camiatü ümmi'l-kura [MekkeJ) .

SINA

(~..:r.1)

Müellifin kaynaklarda ayrıca el-Eni]f ii
şer]J_i'l-lfamase, el- Vfıii ii 'ilmi'l-]favfı
ii, et-Te~kir ve't-te'ni§, Şer]J_u ebyati
(Şeua,;,;ü)'l

ZüLFiKAR TüCCAR

Yaklaş ık

_j

370 (980-81) yılında Buhara
köyünde doğdu. Talebesi Ebu Ubeyd ei-Cuzcanl'ye yazdırdığı
hayat hikayesiyle Cuzcani'nin verdiği ilave bilgilerin İbnü'I-Kıftl ve İbn Ebu Usaybia tarafından nakledilmesi sayesinde
diğer İslam filozoflarına nisbetle hakkın
da daha fazla bilgi bulunmaktadır. İslam
dünyasında İbn Sina künyesiyle meşhur
olup bilim ve felsefe alanındaki eşsiz konumunu ifade etmek amacıyla Ortaçağ
alim ve düşünürleri tarafından kendisine
verilen "eş-şeyhü'r-rels'' unvanı ile de bilinir. Ayrıca "hüccetü'l-hak, şerefü'l-mülk,
ed-düstur" gibi vasıflarla da anılmıştır.
Batı'da genellikle Avicenna olarak bilinmekte ve "fil ozofların prensi" diye nitelenmektedir. Aslen Belhli olan babası Ab-

dullah, Samani Hükümdan Nuh b. Mansur döneminde başşehir Buhara'ya yerleşmişti. İyi bir öğrenim gördüğü ve İs
maill görüşleri benimsediği anlaşılan Abdullah, İsmaill dallerle sürekli irtibat halindeydi. Bu irtibat neticesinde evi felsefe, geometri ve Hint matematiğiyle ilgili
konuların tartışıldığı bir merkeze dönüş
m üştü . Kendisini bu tartışmaların içinde
bulan İbn Sina erken denilebilecek bir
çağda felsefi konulara aşinalık kazandı.
İbn Sina olağan üstü bir zekaya sahip
olduğu

için küçükyaşta dikkatleri üzerinde topladı. Önce Kur'an'ı ezberledi; dil.
edebiyat. akaid ve fıkıhöğrenimi gördü .
Hayat hikayesinde bu dönemdeki hocaları arasında sadece Hanefi fakihi Ebu
Muhammed İsmfül b. Hüseyin ez-Zahid'i
zikrederse de onun bilhassa dil ve edebiyat alanında Ebu Bekir ei-Berki'den ders
aldığı sanılmaktadır (DMİ, 1, 203). Dini
ilimler sahasında çok yoğun bir okuma
faaliyeti sürdüren ve yüksek bir düzeye
ulaştığı anlaşılan İbn Sina ayrıca babasın
dan geometri, aritmetik ve felsefe konusunda ilk bilgilerini aldıktan sonra babasının isteği üzerine Mahmud ei-Messah'tan (Messahi 1 Misahi [?]) Hint aritmetiği
okudu . Ebu Abdullah en-Natill Buhara'ya
gelince babası onu oğluna ders vermesi
için evinde misafir etti. İbn Sina. Natill'den Porphyrius'un lsagilci (Eisagoge)
adlı mantık kitabını okumaya ve bu çerçevede tartışmalar yapmaya başladı. Gösterdiği üstün başarıdan memnun olan
hocası. onun ilimden başka bir işle meş
gul edilmemesi yönünde babasına tavsiyede bulundu. Bir süre sonra mantık alanında hocasının yetersiz kaldığını düşü"
nen İbn Sina. konuyla ilgili eserleri kendi
kendine okumaya ve şerhleri incelemeye
başladı. Bu arada Öklid'in Elementler'inin baştan beş altı bölümünü yine Natill'den okudu, kitabın geri kalan kısmını
ise kendi kendine çözmeye çalıştı. Ardın
dan Batlamyus'un el-Mecisti'sine (AImagest) geçti; eserin başlangıç kısımla
rını bitirip geometrik şekiller le ilgili bölümüne ulaşınca hacası kitabın diğer kısım
larını kendi kendine okuyabileceğini söyledi. Sonuçta İbn Sina astronomide de oldukça ileri bir seviyeye ulaştı. Natili Gürgenç'e gitmek üzere Buhara'oan ayrılın"
ca İbn Sina fizik, metafizik ve diğer felsefi konularla ilgili metinlereve bı,ınların
şerhlerine yöneldi. Bu çalışmalar neticesinde felsefenin bütün disiplinlı;!rindı;! iyi
bir donanıma sahip olduktan sonra tıp
tahsiline başladı. Kaynaklarda İbn Sina'nın tıp alanındaki hocaları arasınqa Ebu
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iBN STNA
b. Mansur'un ağır bir hastalığa yakalanması üzerine saraya davet edildi. Saray
doktorları ile yaptığı ortak çalışmalar sonucunda sultanın tedavisi konusunda nisbi bir başarı sağladı. Bu şekilde daha on
sekiz yaşında iken saray hekimliğine getirilen İbn Sina. zengin saray kütüphanesine girerek tıpla ilgili eserleri okuma ve
inceleme imkanına kavuştu. Bir müddet
sonra yanıp harap olan bu kütüphanede
daha önce ismini bileduymadığı pek çok
tabip ve düşünürü okuma fırsatını elde
etmişti.

ibn Sina· nın Rusya'da antropolojik araştırma lara dayanı la·
rak 1978'de yaptırılan portresi

Sehl Tsa b. Yahya el-Mesihi ile Samaniler'in saray hekimi Ebu Mansur Hasan b.
Nuh ei-Kumri'nin isimleri zikredilmektedir (Goodman, s. 14: Efr., lll, 69). Öyle anlaşılıyor ki İbn Sina. diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda da hocalarından bir
müddet ders aldıktan sonra tıpla ilgili
eserleri kendi kendine okumaya başla
mıştır. Bu suretle tıp ve eczacılıkta da ileri bir düzeye ulaşan, kendi ifadesine göre
daha on altı yaşında iken birçok tabibin
onu bir tıp otoritesi sayarak bilgisinden
faydalandığı İbn Sina, tıpta teoriden pratiğe geçerek bilgilerini daha da geliştir
di.
Bu arada fıkıh öğrenimini de sürdürerek münazaralarda bulunacak kadar
bilgisini geliştiren İbn Sina, daha sonra
mantık ve felsefe kitaplarını yeniden gözden geçirmeye koyuldu. Bir buçukyıl devam eden bu süre zarfında mantık. matematik ve fizik alanlarında ilerleme kaydedip metafizik sahasındaki eserleri incelemeye yöneldi. Bu sırada Aristo'nun
Md ba'de't-tabi'a (Meta{ızika) adlı eserini defalarca okumasına rağmen muhtemelen Arapça çevirisinin de kötü olması
yüzünden muhtevasını ve yazarının amacını tam olarak anlayamadı. Fakat Farabi'nin el-İbane 'an garazi Aristotalis ii
Kitabi Md ba'de't-tabi'a adlı eserini tesadüfen elde edip okuyunca bu problemini çözmüş oldu.
Felsefe ve tıp alanında oldukça ün kazanan ibn Sina. Samani Hükümdan Nuh
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Nuh b. Mansur'dan (ö. 387/997) sonra
Mansur b. Nuh ve İsmail b. Nuh el-Müntasır zamanında da saraydaki görevini
sürdürdüğü anlaşılan ibn Sina'nın (İbn
Hallikan , Il, 158- 159) bu dönemdeki faaliyetleri konusunda fazla bilgi bulunmamakla birlikte faaliyetleri arasında telif
çalışmalarının da yer aldığı bilinmektedir.
Nitekim Ebü'l-Hüseyin el-Arüzi'nin, kendisi için ilim ve felsefe konusunda kapsamlı bir kitap yazmasını teklif etmesi
üzerine matematik dışındaki bütün ilimleri içine alan el-Hikmetü '1- 'aruziyye
adlı bir eser kaleme almış. Ebu Bekir elBerki'nin talebiyle de yaklaşık yirmi ciltlik
el-lfaşıl ve'l-ma}Jşul ile el-Bir ve'l-işm
adında bir risale telif etmiştir.
İbn Sina'nın hayatında babasının ölümünden (393/ I003) sonra siyasi ilişkiler
yoğunluk kazandı . Bu değişikliğin hangi
sebebe dayandığı tam olarak bilinmemekle birlikte herhalde Samani Devleti'nin içinde bulunduğu durumun bunda
önemli etkisi olmuştur. Zira devlet, İbn
Sina'nın babasının ölümünden birkaç yıl
önce önemli sarsıntılar geçirmiş. 396
(1005) yılında da çökmüştür. Böylece İbn
Sina Buhara 'yı terketmek zorunda kal mış ve kendisine uygun bir yer bulabilmek amacıyla çeşitli bölgelere seyahat
etmiştir. İlk olarak Harizm'de bir kasaba
olan Gürgenç'e (Ürgenç) gitti. Burada vezirlik yapan ve felsefi ilimiere meraklı olan
Ebü'l-Hüseyin es-Süheyll (es-SehiT [?])onu
mahalli bir emir olan Ali b. Me'mün'a takdim etti. Veziri gibi kendisi de filozof tabiatlı , erdemli ve sevilen bir kişi olan Emir
Ali (Nizarnl-i ArGzl, s. 2 I) İbn Sina'ya Gürgenç'te kaldığı müddetçe maaş bağladı .
Emirin sarayında Blrüni, Ebu Sehl el-Mesihi, İbnü'l-Hammar ve İbn Irak gibi alimler de bulunuyordu. İbn Sina ile Birüni
arasında fizik ve astronomiye dair bazı
münazaralar bu sırada gerçekleşti. Nizami-i Arüzi'nin verdiği bilgiye göre bu
alimler dostluk havası içinde ilmi faaliyetlerini sürdürürken bir gelişme onla-

rm huzurunu bozdu. Gazneli Mahmud,
Emir Ali b. Me'mün'a bir mektup göndererek meclisindeki alimleri kendi sarayına göndermesini istedi. İbn Irak,
İbnü'I- Hammar ve Birüni daveti kabul
ederken İbn Si na ve Ebu Sehl el-Mesihi
gitmemeye karar verdiler. ancak Gürgenç'te kalmayı da tehlikeli görerek oradan ayrıldılar. Gazneli Mahmud, İbn Sina'yı buldurmak için resmini yaptırıp çoğalttırarak çeşitli bölgelere gönderdiyse
de bir sonuç elde edemedi (a.g.e., s. I 89I90) .
İbn Sina Nesa. Baverd, TGs, Şakkan.
Semnlkan ve Cacerm'e uğradıktan sonra
Ziyari Devleti Hükümdan Kabüs b. Veşm
gir ile buluşmak amac ıyla Cürcan'a gitti.
Fakat bu sırada Emir KabGs'un tutuklanıp bir kalede hapsedilmesi ve orada ölmesi üzerine Cürcan ile Harizm arasın
daki Dihistan'a geçti. Bu bölgede iken
403'te (1 012) şiddetli bir hastalığa yakalanan İbn Sina aynı yıl içerisinde Cürcan'a
döndü ve burada , daha sonra kendisinden hiç ayrılmayan ve biyografisini kaleme alan Ebu Ubeyd ei-CGzcani ile tanıştı.
Bir şiirindeki ifadesinden (İbnü ' I-Kıftl, s.
272: ibn EbG Usaybia, s. 439), gittiği yerlerde değerinin bilinmediği ve şahsına yaraşır bir himaye görmediği için yedi yıl boyunca seyahat ettiği anlaşılan İbn Sina'nın Cürcan'da rahat bir ortama kavuştu
ğu görülmektedir. Nitekim ilme düşkün
bir kişi olan Ebu Muhammed eş-Şirazi
ona bir ev satın almış ve bazı imkanlar
tanımıştır. Böyle bir ortamda ibn Sina
bir yandan eserler ini kaleme alıyor, bir
yandan da ilmi ve felsefi konularda ders
veriyordu. Cuzcani'nin yazdığı biyografiye göre ibn Sina bu öğrencisine mantıkla
ilgili el-Mul].taşarü'l-evsat adlı bir kitap
dikte etti: Ebu Muhammed eş-Şirazi için
de el-Mebde> ve'l-me'ad ile el-Erşa
dü'l-külliyye'sini kaleme aldı. Ayrıca elKiinlin fi't-tıbb'ın başlangıcı ile Mul].taşarü'l-Mecisti gibi birçok eserini burada telif etti.

Cürcan'da muhtemelen iki yıl kalan İbn
Sina, Rey'e giderek Büveyhi Devleti'nin
valisi Fahrüddevle'nin eşi Seyyide ve oğlu
Mecdüddevle ile buluştu . Burada ilmi otoritesini kabul ettirerek melankoliye yakalanan Mecdüddevle'nin tedavisini üstlendi. Mecdüddevle, Büveyhiler ailesinin
bir mensubu olduğundan bu hadise İbn
Sina ile Büveyhiler arasındaki ilişki nin
başlangıcını teşkil etti. Hey'de iken elMe'ad adlı eserini kaleme alan İbn Sina
muhtemelen Mecdüddevle'nin tedavisinden sonra Kazvin'e, oradan da Heme-
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dan'a gitti. Bu şehirde Kezbaneveyh'in
hizmetine girdi. Ardından kulunç (kolik)
hastalığına yakalanan Büveyhi Hükümdan Şemsüddevle'yi tedavi etmek için
onun sarayında bulundu. Burada hükümdan iyileştirmeyi başaran İbn Sina birçok
mükafatla birlikte hükümdarın dostluğu
nu da kazandı. Şemsüddevle'nin Karmisin'e bir sefer düzenlemesi üzerine onun
yanında savaşa katıldı. Savaş yenilgiyle
sonuçlanınca Şemsüddevle ile birlikte Hemedan'a döndü. Bu olaydan sonra kendisine vezirlik teklif edilen İbn Sina görevi kabul etti. Fakat ordu içerisinde baş
gösteren huzursuzlukların ardından isyan
çıktı. İbn Sina'nın evini kuşatan isyancılar
onu hapse atıp bütün maliarına el koydular; ayrıca Şemsüddevle'den filozofun
öldürülmesini istediler. Bu isteği kabul
etmeyen hükümdar isyancıları yatıştır
mak için onu görevinden uzaklaştırdı. İbn
Sina, kırk gün boyunca Şeyh Ebu Sa'd edDahduk'un evinde gizlenmek zorunda
kaldı. Ancak hastalığı nükseden Şemsüd
devle tekrar kendisini tedavi etmesini isteyince onu tedaviye başlayan İbn Sina
yeniden vezirlik makamına getirildiği gibi öncekinden daha çok ikram ve iltifata
nail oldu. Bu sırada İbn Sina öğrenci yetiştirmeyi de ihmal etmiyordu. Gündüzleri devlet işleriyle meşgul olduğu için geceleyin ders veriyor, özellikle eş-ŞiiCı' ve
el-Ka nı1n fi'Hıb gibi eserlerinin yazıl
mış olan bölümlerini talebelerine okutuyordu. Bu talebelerin kim olduğu tam
olarak bilinmemekle beraber bunlar arasında Ebu Abdullah el-Ma'sumi. Ebu
Mansur İbn Zeyle ve Behmenyar b. Merzüban el-Azerbaycani'nin bulunduğu kaydedilmektedir (Ali b. Zeyd el-Beyhakl, s.
73)
Daha sonra İbn Sina, Şemsüddevle'nin
üzerine düzenlediği sefere katıl
mak durumunda kaldı. Tarım yakınla
rında hükümdar tekrar hastalanınca askerler kendisini Hemedan'a götürmek istedilerse de Şemsüddevle yolda öldü ve
yerine oğlu Semaüddevle geçti (41 2/ 102 ı).
Yeni hükümdar İbn Sina'dan vezirlik görevini sürdürmesini istediyse de filozof
bunu kabul etmedi. Bu tavrı yüzünden
Büveyhiler'le arasının açılmasına rağmen
Hemedan'dan ayrılamadı ve bir süre gözden uzak olarak Ebu Galib el-Attar adın
da bir kişinin evinde kaldı. İbn Sina, burada oturduğu zaman zarfında Cuzcani'nin isteği üzerine telifine başladığı eş
Şifa'ın tabiiyyat bölümünün el-lfayevan ve en-Nebat dışındaki kısımları ile
ilahiyyat bölümünü tamamlamış, ayrıca
Tarım

mantık

bölümünün de bir

kısmını

yaz-

mıştır.

İbn Sina ile Büveyhiler arasındaki gerginlik artmış. hatta Şemsüddevle'nin öteki oğlu Tacülmü lk. onun Kakuyiler Hükümdarı Alaüddevle Muhammed b. Rüstem ile gizlice mektuplaştığını ileri sürmüştür. İbn Sina bu suçlamayı reddettiyse de kendisine düşmanlık besleyen bazı kişilerin de aleyhinde bulunması üzerine Ferdecan Kalesi'ne hapsedildi (4 ı 4/
ı 023). Kalede dört ay kalan filozof, Alaüddevle'nin Hemedan'a bir sefer düzenleyip orayı zaptetmesinden sonra serbest
bırakılarak Hemedan'da vezirlik yapan
Ebu Talib el-Ulvi'nin (el-A levll?l) evinde kaldı. Kalede iken el-Hidaye, If ay b.
Ya]f~an ve el-Killun c adlı kitaplarını yazan İbn Sina, Ebu Talib el-Ulvi'nin evinde
bulunduğu süre içerisinde de eş- Şita'ın
yarıda kalan mantık bölümünü tamaml adı.

Bütün bu olaylardan sonra yine de kendisini bırakmak istemeyen Tacülmülk'ün
vaadlerine güvenmeyen İbn Sina, büyük
bir ihtimalle 41 S (1 024) yılında isfahan'a
gitmek üzere kardeşi, iki hizmetçisi ve
talebesi Cuzcanı ile birlikte Hemedan'dan gizlice ayrı ldı; sıkıntılı bir yolculuktan
sonra isfahan dolaylarındaki Taberan'a
ulaştı. Dostları ve Alaüddevle Muhammed b. Rüstem'in yakınları tarafından
karşılandı ve Abdull ah b. Babi'nin evinde
misafir edildi.
Bir süre sonra Alaüddevle'nin meclisine katılan İbn Sina burada saygı gördü.
Nizarni-i Aruzi, Alaüddevle'nin İbn Sina'yı vezirliğe getirdiğini ve en önemli işleri
onun yetkisine bıraktığını ifade ederek,
"Gerçek şu ki Aristo'nun İskender' evezir
olmasından sonra hiçbir hükümdara Ebu
Ali gibi bir vezir nasip olmamıştır" der
( Çehar Mal):.ale, s. 20 ı) . Alaüddevle'nin düzenlediği ilmi toplantılar filozofun şöhre
tinin isfahan çevresinde yayılmasını sağ
ladı. Bu dönemde ilmi çalışmalarını da
sürdüren filozof eş-Şifa ' gibi eksik kalan
bazı eserlerini tamamlamaya çalıştı; matematik, astronomi ve musiki konuların
da yazmış olduğu bir kısım eserlerini daha da geliştirdi. en-Necat ve Alaüddevle'nin adına nisbetle Danişname-i ~ld'i
adını verdiği kitapları da dahil olmak üzere yeni eserler telif etti. İbn Sina. Alaüddevle ile birlikte Saburhast ve Hemedan'a
tertip edilen bazı seferlere katıldı. Ayrıca
takvimlerdeki yanlışlıkları düzeltmek için
hükümdarın emriyle astronomiye ilişkin
gözlemlerde bulundu, tam sonuç alama-

dıysa da çeşitli meseleleri açıklığa
turdu.

SiNA

kavuş

İsfahan'da kaldığı yıllar boyunca nisbeten sakin bir hayat süren İbn Sina, Gazneli Hükümdan Sultan Mesud'un isfahan 'ı
almasından sonra evinin ve kütüphanesinin yağmalanması üzerine büyük bir
sarsıntı geçirdi. Bu dönemde sağlığı da
bozuldu; devrindeyaygın olan kulunç hastalığına yakalandı. Kendini tedavi etmeye çalışan İbn Sina, bir ara tekrar sağlığı
na kavuşur gibi olduysa da tam iyileşe
medi. Alaüddevle Hemedan'a sefere çık
tığında onunla beraber bulunduğu sıra
da yolda tekrar hastalandı ve Hemedan'a
ulaştıklarında vefat etti. Kabri Hemedan'dadır.

İbn Sina'nın çok zeki, çalışkan, velud
olduğu.

zeka ve bilgisine aşırı derecede
güvenmenin yol açtığı hırçınlığı yanında
mağlubiyete tahammül edemeyen bir
kişiliğe sahip bulunduğu kaydedilmektedir. Alaüddevle'nin huzurunda dil alimi
Ebu Mansur el-Cübbai ile yaptığı bir tartışma onun bu karakterine işaret etmektedir. Cuzcani'nin aniartığına göre Cübbai, bu tartışma sırasında İbn Sina'ya dil
konusunda bilgisi bulunmadığını söylemiş, bunun üzerine İbn Sina üç yıl boyunca çalışarak dil alanında üstün bir seviyeye ulaşmış ve konuyla ilgili kitaplar kaleme almıştır. Sonunda Cübbai ile tekrar
görüşerek onu kendisinden özür dileyecek bir durumda bırakmıştır.
Ki ndi ile başlayan islam felsefe geleneğinin zirvesinde bulunan İbn Sina felsefi sisteminde özellikle Farabi'ye çok şey
borçludur. Kendisi bir bakıma Farabi'nin
öğrencisi ve halefi olarak görülebilir. Bununla birlikte üstadını aşmış, tarih içerisinde onun adını ikinci derecede bırak
mıştır. Çünkü selefierinden çok daha parlak ve sistem sahibi bir müellifti. İbn Sina'yı eleştiren Gazzali ve Fahreddin erRazi gibi islam filozofları da kendisinden
etkilenmişlerdir. Asırlarca İslam felsefesi geleneğine hakim olmuş mükemmel
bir felsefe sistemi kuran tek kişinin İbn
Sina olduğu söylenebilir.
İbn Sina'nın Şiiliği benimsediği, bilhassa ismaili düşüncesinin etkisi altında kaldığı, esasen felsefesini bu çerçevede kurduğu tezi özellikle 1950'1erden bu yana
bazı müellifler tarafından dile getirilmektedir (Corbin. s. ı 71; Küyel. s. 131). Bu iddianın ortaya atılmasında. İbn Sina'nın
babasının İsmaili dailerle ilişkisinin bulunması yanında felsefi sisteminde ortaya koyduğu düşünce ve kavramların da
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delphia 1992, s. 19-27; Fazlurrahman, "İslam
Felsefesi" , islam 'da Bilgi ve Felsefe (haz. Mustafa Arma~an). istanbul 1997, s. 45; Arslan Terzioğlu. Yeni Araştırmalar /şığında Büyük Türkislam Bilim Adamı ibn Sina (Av icenna) ve Tababet, istanbul 1998, s. 29; Şemseddin Günaltay, " İbn Sina'nın Şahsiyeri ve Milliyeri Meselesi", TTKBelfeten,lV/13(!940 ).s.l-37;Nihat
Keklik, "Türk-İslam Filozofu İbn Sina: Hayatı
ve Eserleri", Felsefe Arkivi, sy. 22-23, istanbul
1981, s. 2-44; Mübahat Türker Küyel. "İbn Sina ve İ s mail! Görüş ", Ara şt ırma, Xlll, Ankara
1991 , s. 131-206; Hilmi Ziya Ülken , "İbn Sina",
iA, V/2, s. 807 -824; A.-M. Goichon, "Ibn Sinii'',
EJ2 (ing.). III, 941-947; Muhammed Sabit elFendi. "İbn Sina", Dl'1i, ı, 203-210.

i.!
etkisi söz konusudur. Ancak İbn Sina, babasının evinde İsmailller'in felsefi görüş
lerini dinlediğini kaydetmekle birlikte. babasının ve kardeşinin İsmaill daliere icabet ettiğini ifade ederken kendisinin bu
düşünceleri benimsemediğini söylemektedir (İbn Ebu Usaybia, s. 437). Ayrıca hocalan arasında Hanefifakihi İsmail ez-Zahid'in bulunması da onun dini eğitimini
Şii veya İsmaili çevreden almadığını göstermektedir. İbn Sina'nın felsefi sistemine ve bu sistem içerisinde kullandığı kutsi güç. imam, arif. sudCır ve feyezan gibi
kavramiara gelince. iddia edildiğinin aksine bu kavramlar onun sisteminde Şii
ler'in. bilhassa İsmailller'in kullandığı anlamıyla kullanılmamaktadır. Ayrıca düşü

nürün felsefesinde vasiyet. ismet. takıy
ye, on iki imam gibi telakkiler de yer almamaktadır. Bu bakımdan onun Şia'ya
mensup olduğu veya Şii düşünceleri çerçevesinde felsefesini kurduğu yolundaki
açıklamalar gerçek dışı görünmektedir.
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Felsefesi. 1. İslam Düşüncesindeki Yeri ve Metodu. İbn Sina. İslam felsefesi geleneğinin Farabi okulu içinde yer alan
en büyük düşünürdür. Bu geleneğin en
önemli özelliği dinintoplum için vazgeçilmez ilahi bir kurum olduğu fikridir ve
bu fikir bir bakıma her iki filozofun felsefesinin özü gibidir. Aslında İslam toplumunda Kindi'nin kurduğu felsefeyi geliş
tirip kurumlaştıran bu iki filozoftur. Daha doğrusu kelamdan felsefeye geçişi
sağlayan Kindi, onu terminoloji, metot
ve problemleriyle sistemleştiren Farabi,
kendi dönemine kadar gelen bu birikimi
yeni baştan işleyerek zengin bir külliyat
halinde toplayıp değerlendiren İbn Sina
olmuştur. Nitekim Farabi'ye mantık alanındaki başarısından dolayı "M uallim-i
Sani", İbn Sina'ya da felsefe ve diğer ilimleri sistematik ve didaktik bir kıvama getirdiği için "eş -şeyh ü'r-reis" unvanı verilmiştir. Dolayısıyla Xl. yüzyıldan sonra islam dünyasında "felasife" denilince öncelikle akla Farabi ve İbn Sina gelmektedir
(İbn Rüşd, s. 36) Ancak İbn Sina. Farabi
kadar Eflatun ve Aristo sistemine bağlı
değildir. Ayrıca İbn Sina bir felsefe tarihçisi, tabip ve ilim tarihçisi olması bakımın
dan da Farabi'den farklı bir konuma sahiptir. el-Kanun fi't-tıb ve eş -Şifa' gibi
hem değeri hem hacmi bakımından büyük eserleri bunun açık delili eridir. Filozof bu eserlerinde bir konuyu ele alırken
Aristo'nun kendinden önceki filozoflar
hakkında uyguladığı metodu takip ederek önce o konuda ortaya konmuş olan
görüşleri sunar, yer yer eleştirir. sonra da
kendi görüşünü açıklar. Böylece İbn Sina. islam bilim ve düşünce tarihinde ilk
defa felsefe ve ilimierin ansiklopedisini
vücuda getirdiği gibi aynı zamanda nesir, nazım ve hikaye tarzında felsefi eserler kaleme alan sanatkar-filozoftur. Aristo gibi İbn Sina da eserlerini kendi döne-

mindeki bilimler sınıflamasına uygun olarak kaleme alır. Bunlar en geniş çerçevede mantık, tabiiyyat, riyaziyyat ve ilahiyyat konularını içerir. Ancak kitaplarını değişik tarzda ve hacimde kaleme almış olmasına ve ilk dönemlerde yazdığı bir iki
şerhte "el-hikmetü'l-meşrikıyye" tabirini kullanmasına bakarak İbn Sina'nın iki
farklı felsefesinin bulunduğu yolundaki
tartışmalara katılmak mümkün değildir
(bk. Gutas. s. 125 vd.).
Yazılarında,

ele aldığı ilim dalının kendi
içinde kalmaya büyük önem
veren İbn Sina, felsefenin bütün disiplinlerinde yazmakla birlikte kendisi daha
çok mantık. tabiiyyat ve ilahiyyat konularında felsefeye katkıda bulunduğunu
söyler (eş-Şifa' el-Mantık: el-Medl]al, s.
I 0). Onun bilim ve felsefeyle ilgili yazıla
rında kullandığı kavramsaliaştırma sistemi çoğunlukla çift yönlüdür. Bundan
dolayı herhangi bir kavram veya terimin
onun felsefesinde çok defa bir karşıtı vardır. Arapça bilim ve felsefe dili olarak İbn
Sina'nın eserlerinde zirveye ulaşmış. felsefi ve ilmi eserler onun tasnifiyle mükemmel bir düzeye kavuşarak sonraki
nesiller için örnek teşkil etmiştir. Her ne
kadar İbn Sina'nın felsefe tasnifi ana çizgileriyle Aristo'dan beri süregelen mantık, tabiiyyat. riyaziyyat ve ilahiyyat (metafizik) veya mantık, tabiat ve metafizik
şeklindeki bilimler sınıflaması içinde görülse de içerik olarak mutlak bir otoriteye bağlı kalmayıp gerektiğinde -mesela
Farabi için yaptığı gibi (el-Mübtif:ıaşat, s.
3 75 [ I 1621)- öncekilerin başarılarını belirterek onlardan saygıyla söz eder, fakat
gerektiği zaman da cesaretle eleştirir. Bilimler sınıflamasına göre yazdığı büyük,
orta ve küçük hacim li bütün eserlerinde
İbn Sina salt akılla başladığı felsefeyi nübüwetle taçlandırır. Hemen bütün felsefi eserlerinde dinin fert ve toplumun
mutluluğu için gerekliliğini ve tabiiliğini,
muhtevası

karmaşık kanıtiara başvurmaksızın akıcı

bir üslupla açıklamaya çalışır. Hatta İbn
Sina ilahiyyatının bütünüyle zımni olarak
nübüwetin imkan ve gerekliliğini kanıt
lamaya yönelik olduğu söylenebilir. Özellikle bu konuya ayırdığı İşbatü'n-nübüv
vat adlı eseri bir yana yalnızca eş-Şifa' ile
el-İşarat ve't-tenbihdt'ın ilahiyyata dair
bölümleri bile yukarıdaki tesbitin doğ
ruluğunu göstermeye yeter. Öte yandan
İbn Sina'nın bütün felsefi sistemini, dinle felsefeyi uzlaştırmaya yönelik bir çaba
olarak görenler varsa da bu yaklaşım, onu
yanlış değerlendirip konumuna uygun
düşmeyen bir yere yerleştirmek olur. Ak-

