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Tı p. Büyük bir filozof olduğu kadar ünlü bir hekim olan İbn Sina, bu alandaki
eserleriyle İslam dünyasıyla birlikte Avrupa tıp geleneğini de derinden etkilemiştir. Onun Batı'daki etkisinin XVI!. yüzyıla kadar sürdüğü ve eski Yunan tıp otoriteleri olan Hipokrat ile Galen'in şöh
retini gölgede bıraktığı kabul edilmektedir (Carra de Vaux, s. ı 3 ı vd.; Ullmann,
s. 152-156) . Nitekim ölümünden yüzyıl sonra. bir tıp şaheseri olarak bilinen
el-Kanun fi't-tıb adlı eserinin İspan
ya'da Latince'ye tercüme edilip XIII. yüzyıldan itibaren Avrupa üniversiteleri
tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutulması ve XVII. yüzyılda Vallodolid Üniversitesi'nde bir İbn Sina (Avicenna) kürsüsünün ihdas edilmesi bunu göstermektedir. Ayrıca el-Kanun fi't-tıbb'ın Latince bir neşrinde (Pavia ı 51 O) yer alan kapak resmi, onun tıp ilmindeki otoritesinin nasıl değerlendirildiğinin bir göstergesidir; zira resim İbn Sina'yı ortada bir
tahtta. Hipokrat ve Galen'i de onun iki
yanında otururken tasvir etmektedir. İs
lam dünyasında kendisinden sonra gelen İbnü'n-Nefıs ve Hacı Paşa gibi müslüman tabipler hakkında "devrin İbn SIna'sı" tabirinin kullanılmış olması. bu otoritenin İslam dünyasında da devam ettiğini göstermektedir. İbn Sina'dan bir asır
sonra kaleme aldığı Çehdr Ma]füle adlı
eserinde Nizarnl-i ArGzi el-Kanun fi'ttıb hakkında şunları yazmıştır; "Eğer

tilmemekle birlikte İbn Sina'nın tıp ilmindeki hocalarının EbO Sehl Isa b. Yahya elMesihi ile Buhara'da Samanller'in saray
hekimi Ebu MansOr Hasan b. NOh el-Kumri olduğu tahmin edilmektedir (Ullmann,
s. 147, 151 ). Onun bir hekim olarak şöh
rete kavuşması. Samani Hükümdan NOh
b. MansGr'u tedavi etmesiyle gerçekleş 
miştir. Bütün hekimlerin aciz kalması
üzerine saraya İbn Sina davet edilmiş ve
tedavinin sonucundan memnun kalan
hükümdar kendisine saray kütüphanesinden istifade etme izni vermiştir.
İbn Sina. Samanller'den sonra Harizm
Emlri Ali b. Me'mGn'un sarayında çalış
mıştır. Ardından Cürcan'a giderek orada
Ebu Muhammed eş-Şirazl'nin himayesinde uygun bir çalışma ortamı bulmuş
ve el-Kanun fi't-tıbb'ın birinci kitabını
kaleme almıştır. Cürcan'dan Rey'e geçip
Büveyhl Emlri Mecdüddevle'yi yakalandığı melankoliden kurtardıktan sonra bu
hanedanın Rey. İsfahan ve Hemedan'daki saraylarında hekimlik yapmış. bu dönemde el-Kanun fi'Hıbb'ı tamamlarken tıbba dair başka eserler de yazmış
tır (İbn Ebu Usaybia,ll. 2-9; Kraus , s. 18821883). Daha sonra da Büveyhl Hükümdarı Şemsüddevle'yi tedavi ettiği için vezirliğe getirilmiştir.

İbn Sina'nın tıbba dair yazdığı diğer kitaplar hem genel hem de özel konulara

ibn Sina'yı tıbbın esas gövdesi, Hipokrat'ı sağ, Calinos·u da
sol kolu olarak gösteren XVII. yüzyıl sonuna ait "Ha bit de
Medecine· adlı resim

Bukrat (Hipokrat) ve Ca!InGs (Galen) sağ
olsalardı bu kitabın önünde secde etmeleri gerekirdi" (Tıp ilmi ve Meşhur Hekim·
lerin Mahareti, s. 17) .
Ebü'l-Kasım

ez-Zehravl. BlrGni. BirnaAdudl hekimlerinden Ebü 'I-Ferec İbnü 't-Tayyib ve Ali b. Isa ei-Kehhal
gibi tıp adamlarının çağdaşı olan İbn SIna' nın tıp eğitimi hakkında. talebesi EbO
Ubeyd ei-CGzcani'ye yazdırdığı hayat hikayesinde bazı bilgiler yer almaktadır.
Buna göre. evde aldığı özel derslerle önce matematik ve astronomi öğrenen İbn
Sina daha sonra tıp kitaplarını okumaya
yönelmiş. kısa süre içinde bu alanda temayüz edecek bir birikime sahip olmuş
tur. Belli bir teorik öğrenimden sonra
hastaları tedavi etmeye başlayan İbn SIna genç yaşta klinik tecrübesini de geliş
tirmiştir (ibnü'I-Kıftl, s. 41 3-414; İbn EbO
Usaybia. ll. 2-3) Hayat hikayesinde belirr i sta n - ı
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tahsis edilmiştir. Sayıları kırka yaklaşan
bu eserlerin en meşhuru el-Urcuze fi'ttıb adlı manzumedir. Esn1rü'l-cima' , elEdviyetü'l-~albiyye, el-Faşd, kolik olarak bilinen hastalık hakkındaki el-Killenc (kendisi de bu hastalıktan ölmüştür),
el-ljamr, Ijıi?u'ş-şı]]]]a, el-Bevl, el-Ag?iye ve'l-edviye ve Urcuze ii esbabi'll]ummeyat gibi eserlerinden de istifade
edildiği anlaşılmaktadır.

el-Kan un fi'Hıbb'ın yazılması uzun
bir dönemde mümkün olabilmiştir. Bu
eserin, Ali b. Abbas ei-Mecusl'nin kaleme
aldığı Kamilü'ş-şma'ati't-tıbbiyye ile rekabet ettiği ve zaman zaman onu geçtiği bilinmektedir. Hatta filozofun selefi
Ebu Bekir er-Razl'nin el-Jjavi adlı eseri
de şöhretine, teoriden çok klinik tecrübeye dayanmış olmasına ve bizzat İbn
Sina'ya kaynaklık etmiş olmasına rağ
men el-Kanun fi't-tıbb ' ın gölges inde
kalmış, el-Kanun, hem yazıldığı dönemde hem sonraki çağlarda el-Jjdvi'ye tercih edilmiştir. İbn Sina "müslümanla rın
Galen'i" şeklinde anılmış olmakla birlikte
el-Kanun fi't-tıbb'ın Galen'in eserlerini
aştığını ileri sürenler de olmuştur.
İbn Sina'nın kend isine ulaşan dağınık
vaziyetteki Helenistik, Bizans ve Süryanl
tıp literatürünü derleme, sistem leştirme
ve şahsi gözlem verileriyle g üncelleştir
mede gösterdiği başarı el-Kanun fi't-

lbn Sina'nın el-Kanun /i'H<b ad lı eserinin Latince tercü·
mesinin kapak sayfas ı ıvenedik 1608l
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tıb'da ortaya konmuş olup filozof un tevarüs ettiği tıp birikimi bu eser sayesinde tutarlı ve kapsamlı bir tıp sistem ine
dönüşmüştür. Kitabın diğer eserler karşısındaki başarısı da onun bu sistem atik
ve ansiklopedik özelliğine bağlanmakta
dır. Kitapta temellendirilen tıp sistemi
esas itibariyle Galenci'dir; fakat İ bn Slna 'n ın kaleminde sistem oldukça değiş
ti r ilmiş ve geliştirilmiş, son şekliyle bir
otorite fikri doğurmuştur; esere el-Kanun fi't-tıb adının verilmiş olması da bu
izienimin yaygınlaşmasına katkıd a bulunmuştu r. Ancak kitabın İslam dünyası
nın batısında eleştiriye maruz kaldığı da
bilinmektedir. Endülüs'te Ebü'I-Aia ibn
Zühr, el-Kanun ii't-tıbb'ın basit ilaçları
konu alan ikinci kitabı hakkında bir eleş 
tiri yazmıştır. İbn Zühr, Iraklı bir tüccar
sayesinde nüshalarından birini elde ettiği eseri inceleyince onu hatalı bularak
sayfaların kenarındaki kısımları r eçete
yazmak için ku llanmıştır. An cak onun bu
davran ışı , daha sonr a Selahaddin-i EyyQbl'nin hekimi Hibetullah b. Cümey' ei- İs
raill tarafınd a n haks ız bulunmuştu r. Buna göre eserin çağın diğer tıp eserlerinde görülmeyen bir kapsama sahip olduğu ortadadır ve ilmi otoritesi bazı hataIarını m.3zur gösterecek büyüklüktedir

( En cyclopedia of th e History of Arabic
Science, lll, 925-926)

el-Kanun fi't-tıb beş kitaptan meydana gelmektedi r. Birinci kitap "ei-Külliyyat" (tıbbın genel ilkeleri) başlığını taşımakta dır ve eserin teori kyoğunluğu
en fazla olan bölümüdür; bu bölüm üzerine islam dünyasında çok sayıda şe rh
yazılm ı ştır. Dört bölümden ol uşan birinci
kitapta anasır-ı erbaa, ahiat-ı erbaa, mizaç teorisi, anatomi, fizyolojik fonksiyon lar ve bun l arı n tı ptaki ruh (pneuma) kavramıyla ilişkisi ele alın maktadır. İki nci bölüm genel olarak patolojik belirtiler, üçüncüsü hıfzıssıhha hakkındadır. Dördüncü
bölümde tedavi şekilleri sı ralanmakta ve
bunlar üzerinde ayrıntılı biçimde durulmaktadır. Eserin ikinci kitabı drogların
(mü fred deviHar: materiamed i ca) tabii
özellikleri ve türlerine dairdir. İbn Sina
bu kitapta çoğ u bitkisel olmak üzere
SOO' e yakın ilacın listesini vermektedir.
Üçüncü kitap hastalık çeşitlerin i ele alır.
Dördüncü kitap belli organiara has olmayan hastalıkları konu edinir. Ateşli hastalıklar, bunların seyri ve tedavisinin yanı sıra abseler, ortopedik problemler, zehirlenmeler, yaralanmalar vb. bu kitapta
ele alınmaktadır. Beşinc i kitap ise çeşit
li ilaç terkipleri ve b unların tıbbi uygula-

ibn Sina ' n ın el-Kanun fi't· tıbb 'ının Andreas Alpago ta ra·
Latince tercümesinin 1544'te Vened ik'te

fından yapılan

yapılan baskısında "luksasyon " l a rın lçıkıkl ibn Sina'ya göre

tedavis ine ait resimler

nış şekilleri hakkınd adır. Burada zikredilen mürekkep ilaçlar 6SO'yi bulmaktadı r
(OSB, XV, 498-499; Elr. , lll, 94)

İbn Sina' n ın tı p teorisini n temellerini
kendisinin tabiat felsefesi oluşturur. Nitekim onun ilimler tasnifinde tıp tabii
ilimierin bir alt şubesidir (A Aksami'l-'ulumi'l-'akliyye, s. 74-75), dolayısıyla ilkelerini tabii ilimlerden alır. Aslında tabiat felsefesiyle tıp ilminin modern anlayış bakımından biyoloji alanını oluştu racak şe
kilde ortak konularda örtüşmesi İbn Slna'nın içinde bulunduğu ilmi geleneğe
ait bir anlayıştı. Bununla birlikte tabiat
felsefesiyle tıp , literatürü ve otoriteleri
ayrı olan farklı alanlardı. islam Ortaçağı ' n
da ilkinin otorite şahsiyeti Aristo, ikincisinin Hipokrat ve Galen'di. Ancak felsefe
ve ilim tarihi bakımından tabiat ilimleriyle tıbbın örtüştüğü alanda Galen'in
Aristo'ya zaman zaman muhalefet ettiği bilinmektedir. Mesela Aristo canlılığın
kalp ta rafından kontrol edildiğini söylerken Galen beyin, kalp ve karaciğerin ortak bir kontrol e sahip olduğunu ileri sürmüştür. Bu tür farklılıklar, Aristo'nun takipçileri olan filozoflarla Galen'in takipçileri olan hekimler arasında çekişmelere
yol açmıştır. Bir taraftan esas itibariyle
Galenci tıp sistemini yeniden inşa ettiği
el-Kanun fi't-tıbb'ı , diğer taraftan Aristocu biyolojiyi izlediği eş-Şita'ın bir bölümü olan el-Jjayevan'ı yazmış olan İbn
Sina, böylece bu iki otoriteyi uzlaştırma
çabasında başarılı olmuştur. Filozof, el-
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yer almıştır. Dolayısıyla Ortaçağ'ın
en etkili Galenci eserini ortaya koymuş
olan İbn Sinırnın aynı zamanda Aristocu
perspektife bağlı bir filozof olması kendisini böyle bir uzlaştırmaya yöneltmiş 
tir. Aynı durum. tamamen Aristocu perspektife sadık kalarak yazdığı el-lfayevan'da saf anlamda Galenci sayılabilecek
fikirlere bir hayli yer verişinde de gözlenmektedir. İbn Sina'nın bu konuda geliş
tirmeye çalıştığı ilmi tavır, anatomi ve
fizyolojide Yeni Galenci bir teoriye yönelmek ve onu Aristocu tabiat felsefesiyle
uzlaşacak şekilde yorumlamak şeklinde
özetlenebilir (Efr., III, 94). Filozof. bu ilmi
tavrının bir sonucu olarak Aristocu biyolojiyi Galen'in katkılarıyla nisbeten tadil
etmiş, fakat bunu yine de Aristo fiziği
nin temel kavramlarını kullanarak yapmıştır. Bu tavrın en somut göstergelerinden biri, onun el-lfayevan'ın birçok yerinde el-Kanun fi't-tıb'dan uzun aktarmalar yapmış olmasıdır. Mesela el-lf ayevan'da yer alan genel anatomi, embriyonun gelişimi, mizaçlar teorisi, beynin fizyolojisi, sinirler, sindirim organları, kaslar. kemikler ve cinsel organlarla ilgili
bazı pasajlar el-Kanun fi't - tıb'dan aktarmadır (iki eser arasında ayrıntı lt bir
mukayese için bk. a.g.e., lll, 97-98).
İbn Sina'nın tıpta sadece bir teorisyen olmadığı, uygulamaya ilişkin oldukça
önemli bir tecrübl birikime sahip bulunduğu bilinmektedir. Nitekim kendisi şöh
retini ve geçimini bir bakıma başarıli tedavi uygulamalarına borçludur. Herhalde İbn Sina da -baş ağrısı için buz tatbiki
yahut tüberküloz tedavisi için gül şerbe
ti içirilmesi gibi- birçok tedavi yöntemini
bizzat bulmuştu ve bu keşiflerini el-Kanun fi't-tıbb'ı yazarken eserinde yansıt
mak istemişti. Ancak onun klinik gözlem
ve keşiflerini kaydettiği notl arının çoğu
kaybolmuştur. Hipokrat'ın bilmece gibi,
Galen'in sıkt c ı ve Razi'nin karmakarışık
eserlerine mukabil İbn Sina'nın el-Kanun fi'Hıbb'ı sistemli, kapsamlı ve en
önemlisi tıp öğretimine uygun tarzda yazılmış bir eser olarak diğerlerini gölgede
bırakmıştır.

Teoriye

ağırlık

veren

tavrına rağmen

İbn Sina. bilimsel yöntem hakkında önem-

li ana fikirleri de vurgulamayı ihmal etmemiştir. Nitekim el-Kanun fi'Hıbb'ın
basit ilaçlar ve uygulanışları konusuna
ayırdığı ikinci kitabında teşhis yöntem leri üzerinde de durmakta. hastalikların
sebeplerine belirli semptomlardan hare-

ketle nasıl ulaşılacağını tartışmaktadır.
Aristo'nun ölçme ve deneyin önemini yeterince vurgulamayan. niceliksel olanın
incelenmesinden ziyade niteliksel olana
ağırlık veren yöntemine karşılik İbn Sinirnın hipotetik-empirik bir yöntem önerdiği görülmektedir. Bazı araştırmacılar
bunu. İbn Sina'nın Galen aracıliğıyla etkilendiği hipotetik yani şartli önermeler
üzerine kurulu Stoa mantığına bağlamak
eğilimindedir. Filozofun yöntem hakkın
daki ana fikri sebeplilik fikrinin sudürcu
anlayışına dayanır. Bu anlayış. sebepliliğin işleyişini yalnızca dış etkilere bağli olarak tanımlamaktan ziyade içkin bağlan
tılar şeklinde kavramakta ve bu işleyişi
ilahi inayetin (Stoacilar'ın "pronoia"st) bir
tecellisi olarak nitelemektedir. Bu içkin
sebepliliğin sudürcu boyutu ise faal akıl
dan sad ır olan formlar aracıliğı sayesinde
işliyor olmasıyla ilgilidir. Ancak bu formların bedendeki işleyişini empirik bir araş 
tırmanın konusu yapmak, süreklilik arzeden formların mevcudiyetini yahut mevcut olmayışını gösteren belirtiler hakkın
da akıl yürütmek anlamına gelmektedir.
Bu ise eş-Şita'ın mantık bölümünde Aristo cu bir çerçevede tanımlanmış Stoacı
şartli mantığa başvurup özel hipotetik
kıyasları kullanmak suretiyle yapılabil i r.
Empirik yönteme dair bu öncü yaklaşı
rnma rağmen el-Kanun fi'Hıb, büyük
ölçüde tıp geleneğine ait çoğu Galenci
olan birikimin bir derlernesi görünümündedir. Çünkü İbn Sina'nın bu eseri yazmaktan amacı. hekimlere t1p ilminin teorisi hakkında artık daha fazla şüpheye
düşmeyecekleri standart bir uygulama
kılavuzu takdim etmektir. Esasen "yasa,
kural ve kıstas" anlamına gelen "kanun"
kelimesinin kitabın adı olarak kullanılma
sı bir tesadüf değildir. İbn Sina'nın iddiasına göre hekim bedenin hastalik ve sağ
liğına yol açan maddi. surl ve gal sebepleri araştırabilmeli; anatom i, diyet. semptomlar ve ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmali; fakat fizik ilminin dört unsur ve
buna bağlı olarak hıltlar teorisi gibi temel kavramlarını tabiat felsefesinden almalidır. Çünkü bir hekimin amacı bu tür
felsefi meseleleri müstakil biçimde araş
tırmak değildir. İbn Sina'nın fizik ve tıp
arasında böyle bir hiyerarşi görmesi normaldir. Zira bugün bile pek az hekim fizik ve kimyada orüinal araştırmalar ortaya koymakta. çoğu "ilk prensipler"ini fiziğin otoritesine başvurarak elde etmektedir (Goodman, s. 32-36).
Kendi çağının tıp geleneği bakımından
zirveyi temsil eden. kendisinden sonraki

tıp öğretimi ve araştırmaları için hem İs

lam hem de Avrupa ilim çevrelerinde sarbir otorite, aydınlatıcı bir kılavuz
ve yeni f ikirler ilham eden bir kaynak teş
kil eden İbn Sina'nın hastalikların tanımı,
teşhisi ve tedavisiyle ilgili olarak ortaya
koyduğu başarının ana hatlarıyla sergilenmesi. onun ilmi şahsiyetini daha yakından değerlendirmeyi mümkün kıla
caktır. el-Kanun fi'Hıbb'ın birinci kitabında hastalığın teşhisi için nabız ve idrar muayenesi bahisleri oldukça ilgi çekicidir. Nizarnl-i Arüzl. hekimin nabızla ilgili teşhiste mahir olduğunu ifade etmektedir. İbn Sina'nın bu konuda Galen'in
yanı sıra Çin ve Orta Asya tababetinden
de faydalandığı anlaşı l maktadır (N iza ml- i
Arüzl, s. 23-24; Uzluk, s. 3; ibn Slnil'nın
yönteminin Çin tıbbıyla benzerliği için
bk. Sakae Miki, s. 47) . Nabzı damarların
kendilerine ait hareketleri olarak vasıflan
dıran İbn Sina, nabzın dokuz temel özelliğinden söz ederek bu özelliklerin ikişer
ikişer birleştirilmesinden on sekiz. üçer
üçer birleştirilmesinden yirmi yedi nabız
şeklinin ortaya çıktığını belirtmektedir.
Ayrıca düzenli ve düzensiz. hızli. yavaş
ve mütedil olma durumuna göre nabız
şekillerinin daha da arttığına işaret etmektedir. Bu çerçevede aritmi gösteren
nabızların çeşitlerini yahut nabzın cinsiyete. yaşa. mizaca, uykuda ve uyanık olma hallerine. perhizde olup olmama. hamileliğe veya psikolojik durumlara göre
ne şekilde değiştiğini açıklayarak hekimlerin nabza göre ne şekilde hareket etmesi gerektiğini ortaya koymuştur. İbn Slna'nın el-Kanun ti'Hıb'da nabızla ilgili
olarakyer alan bölümden başka teneffüs
ve nabza bakarak teşhiste bulunma usullerine dair Risaletü ma'rifeti't-teneffüs
ve'n-nabz adli bir eser yazdığı da bilinmektedir (ibrahim Şebbüh, nr. 234-235) .
İdrarla hastalık teşhisine ilişkin olarak
da İbn Sina'nın şeker hastaliğını idrarın
tatillığından teşhis edebildiği ve şeker
hastasının tatil idrarını "multitudo urinae"den ayırabildiği tıp tarihçisi Hans
Schadewaldt tarafından ileri sürülmüş
tür (Allergie, ll, ı 1-13) . Bu tür bir teşhis
yönteminden eski Grek hekimleri bahsetmediğine göre İbn Slna'nın . aynı yöntemden bahseden Hint tıbbının klasikleri konumundaki Sustruta- Samhita ve
Caraka -Samhita'nın Arapça tercümelerinden istifade etmiş olması mümkündür.
sılmaz

İbn Sina. el-Kanun ti't-tıbb'ın ikinci
Latin dünyasında "materia
medica" olarak bilinen basit ilaçların sakitabında,
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dır

(el-Kanun ti't-tıb, ll, ı 13). Ayrıca tra-

homun

teşhisinin nasıl yapılacağını

etmiştir

tarif

(a.g.e., II, ı 36 vd.). Eserde göz

adalelerinin gerilip gevşemesini ve göz
fonksiyonunu açıklayan
İbn Sina'nın gözün anatomisine dair verdiği bilgi, eserin 1479 tarihli Latince baskısında bir illüstrasyonla resmedilmiş ve
daha sonraki bazı baskılarda bu uygulama devam etmiştir (Sudhoff. V/8 [ı 9141.

yaşı kanallarının

s.

ı

1-13, 19-20) .

İbn Sina ' nın cerrahiyle ilgili tesbit ve
görüşleri el-~iinun fi'Hıbb'ın

üçüncü

kitabında yer almış olup gerek İslam ale-
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lbn Sina'nın ei-J:(anan fl'(-tıbb'ının 1479'da ve 1544te
basılan Latince iki ayrı nüshasındaki göz anatomisine dair
çizimler

yıları

800'e varan listesini ebced alfabesine göre düzenlemiştir. Daha önce Ali b.
Sehl'in uyguladığı bu alfabetik cetvel usulünün İbn Sina'dan sonra ibn Cezle tarafından Ta]fvimü'l-ebdfın, ibn Butlan tarafından da Ta]fvimü'ş-şıJ:ıi:ıa'da kullanıldığı bilinmektedir (Ullmann, s. 271).
Kulunç (kolik) hastalığıyla ilgili olarak İbn
Sina. gerekel-~dnun fi't-tıb' da gerekse
el-~ülenc adlı müstakil eserinde tıbbi
bakımdan ayıncı tanı yapmış. kolikieri
safra kesesine. kalın bağırsaklara ve böbrek taşlarına ait olmak üzere türlere ayır
mıştır.

Göz hastalıkları konusu çerçevesinde
öncelikle "remed" (oftalmi) üzerinde duran İbn Sina, bu hastalığı gözün "et-tabakatü'l-mültehime" denilen tabakası
nın iltihaplanması yani "konjoktivit" olarak vasıflandırmıştır. İbn Sina'nın bu konudaki Grek kaynaklarına oftalmolog
Ali b. lsa'dan daha iyi vakıf olduğu , el~iinıln fi't-tıb'da aftaiminin üç çeşidinin
Grekçe isimlerini "tartsis, kimosis, balgami" olarak vermesinden anlaşılmakta-
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minde gerekse Avrupa'da güvenilir kaynak olarak kabul edilmiştir. Selçuklu Türk
Atabegi Nüreddin Zengi'nin Dımaşk' ta
kurduğu hastahanede hekimlikyapan İb
nü'I-Kuf, el- <umd e ii şınf{ati'l-cirfıi:ıa
adlı eserinde yaraların sarılma tekniğiyle
ilgili olarak el-~anıln fi't-tıb'da verilen
bilgilerden faydalanmıştır (Spies-Thies,
LV/4 11971). s. 386).
Ameliyatlarda anestezi yöntemi konusunda şaraba afyon , sarı sabur, ademotu (mandragora) ve hindistan cevizi ilave
edilip hastaya içirilmesini öneren İbn
Sina'nın çağdaşı olan Ali b. lsa'nın formülü de mandragora, haşhaş suyu ve
afyon şeklindedir (Erinnerungsbuch {ür
Augenarzte, s. XXXV-XXXVII) . İbn Sina
ve Ali b. Ysa'nın anestezi yöntemi Selçuklular zamanında Suriye ve Mısır'da kullanılmaktaydı. 1218 yılında Haçlı ordusuyla İslam dünyasına gelen Bolognalı cerrah Hugo von Lucca müslüman cerrahIardan bu usulü öğrenmiştir. Ülkesine
dönünce bu yöntemle anestezi uygula-

lbn Sina'nın ei-J:(aniin flHıbb 'ın ın YN. yüzyıla ait Latince
nü s hasında , hastahane oda s ında hasta nın bacağ ında ki
ya ranın cerrahi müdahale ile tedavisini gösteren resim
(Fioransa Biblioteca Medicae Laurenziana, MS, Gaddi, nr.
24, vr. 247")

ibn Sina·vı. Ka büs b. Vesmgir'in kara sevda hastalığına yakalanan yeğeni ni muayene ederken gösteren minyatür
(Nizômi-i ArCızi, Çehii.r Ma~ale, TİEM, nr. 1954, vr. 43h)

mış. oğlu

Theodarich Borgognoni de ayusulü benimseyerek ünlü bir cerrah
olmuştur. Theodorich'in Chirurgia adlı
kitabında zikrettiği ameliyat ve anestezi yöntemlerine bakıldığında İbn Sina'nın
etkisi açıkça görülmektedir (Terzioğlu.
nı

Malazgirt

Armağanı,

fi't-tıbb'ın

üçüncü

s. 52).

el-~anıln

kitabının kadın

hasve doğumdan bahseden bölümleri. özellikle üterustaki tümörler ve histeri konuları dikkat çekici bir şekilde ele
alınmıştır. İbn Sina bu çerçevede histeriyle apopleksi arasında ayıncı bir tanı yapmaktadır (Meyerhof- Joannides, s. 66).
Akıl hastalıklarını hatıza bozukluğu, olmayan şeyleri hayal etme ve geri zekalı
lık gibi elementer hastalıklarla bunama,
taşkınlık ve melankoliden oluşan gerçek
psikozlar olarak iki ana grupta değerlen
diren İbn Sina bunamanın sebebini beynin orta ventrikülünde göstermektedir.
Melankolinin semptomlarını korku . yalnızlığa temayül ve baş dönmesi olarak sı
ralayan İbn Sina'nın bu hastalığa yakalanan bir genci tedavi ediŞiyle ilgili hikaye
Çehfır Malfiile'de yer almaktadır (s. 2324). Sigmund Freud'ün seksüel travmaya dayanan psikoanalizinin de İbn Sina
tarafından kara sevda hastalığının tedavisinde kullanıldığı böylece anlaşılmakta
talıkları

dır.

Frenitis, letarji. uykusuz koma, kuduz
veya hidrofobi ve epilepsi de İbn Sina tarafından semptomatik psikozlar olarak
zikredilmektedir. Psişik hastalıklar arasın
da oğlancılık ve homoseksüelliği de say-

iBN SINA

ibn Sina'ya göre kan dalasımını gösteren çizim
(A. Terzioglu' ndan)

maktadır. Hemoseksüelliği doğuştan ve
sonradan edinilen anormallikler olarak
ikiye ayırmakta. doğuştan gelen homoseksüelliğin tedavisinin başarılı olamayacağını söylemektedir. Bu görüş günümüzde birçok genetikçinin iddias ıyla uygunluk arzetmektedir. İbn Sina. ruhi hastalıkların beynin ventriküllerinde Iokalizasyonunu yaparak. ayrıca akıl hastalık
larının meşguliyet, şok. telkin. müzik ve
ilaçla tedavisini belirterek bugünkü modern psikiyatrinin kurucusu olmuştur
(özellikle çocuk psikiyatrisi için b k. Sargar- Dj am, s. 32- 34; a y rıca b k. tür.yer.).
İbn Sina'nın salgın hastalıklar konusunda da dikkat çekici tesbitleri vardır. Bilhassa el - ~anun fit-tıbb'ın dördüncü kitabında yer alan bu tesbitler içinde, malaryanın sazlık ve bataklıkyerlerde görüldüğü gözleminden hareketle hastalıkla
sivrisinekler arasındaki ilişkiye zimnen
işaret etmesi, veba salgınıyla fareler arasındaki münasebeti belirtınesi ve sudaki kokuşmaya yol açan "cinnü'l-ma" adını
verdiği varlıklardan söz ederek mikfoskobu n keşfinden çok önce mikroptan bahsetmesi sayılabilir. Onun zehirler ve zehirlenmeyle ilgili olarak eserinin yine
dördüncü kitabında verdiği bilgiler de
önemlidir (Ruska, sy. 50 1 I 9321. s. 794795) . Zehirleri mineral, nebat! ve hayvani zehirler şeklinde tasnif eden İbn Sina
böcek ısırması . yılan sokması ve kuduz

köpek ısırmasıyla ilgili olarak ayrıntılı bilgi vermektedir. önce zehirleri tanımla
yan filozof, zehirlenmelerin semptomlarını verdikten sonra tedavi şekilleri hakkında açıklamalarda bulunmaktadır. Kulak, burun. boğaz hastalıkianna eserinin
üçüncü kitabında yaklaşık yetmiş sayfa
ayıran İbn Sina. Orta Asya'da Uygur Türkleri'nin kullandığı bazı ilaç ve drogların
kullanılmasının yanı sıra tonsillektomi ve
trakeotomi ameliyatlarından da ayrıntılı
biçimde bahsetmiştir. Bu arada İbn Sina'nın. Nuh b. Mansur'un bağazındaki hunnak hastalığını tedavi ettiği ve böylece on
sekiz yaşında üne kavuştuğu da kayde dilmektedir.
İbn Sina'nın kendi tecrübelerine dayalı
olarak geliştirdiği tedavi yöntemleriyle
ilgili notlarının kaybolduğu bilinmektedir. Cuzcani üstadının bu notları el-~a
nıln fi't-tıbb'a dereetmek istediğini belirtmektedir (Yaltkaya, s. 13) . Belki de
eserinin altıncı kitabını teşkil edecek olan
bu notlar sayesinde, günümüzde klinik
tecrübeye yeterince önem vermediği ileri sürülen İbn Sina tıbbın ın empirik yönü
hakkında şimdikinden daha farklı yorum lar yapılabilecekti.
el-~anun fi't-tıbb'a İslam dünyasında

gösterilen ilgi onun etrafında oluşmuş
şerh , ihtisar ve tercüme literatürünün
yoğunluğundan anlaşılmaktadır (İzgi, ll,
44-58). Esereyazılan en önemli şerh İb
nü'n-Nefis'e ait olup Şer]J_u Teşri]J_i'l-~a
nun li'bn Sina adını taşımaktadır. Bu
eser. şerh geleneğinin eleştiri boyutuna
sahip olduğu durumlarda nasıl yeni ufukla ra yönelebildiğinin bir göstergesidir. İb
nü'n-Nefis. şerhinde el-~anun fi't-tıb ' 
daki anatomiye dair görüşlerin eleştirisi
ni yapmış ve alternatif olarak ileri sürdüğü teorisinde. Miguel Servetus (ö . ı 553)
ve Realdo Colombo'dan (ö. I 560'tan sonra) çok önce akciğer kan dolaşımını doğ
ru olarak tanımlayıp keşfetmiştir.

el-~anun
fi't-tıbb'ın

1544'te nesredilen
Latince
tercümesinin
kapak
sayfasındaki

lbn Sina'nın
bir resmi

taçlı

İbn Sina'nın el-~anun fi't-tıbb'ı XII.
Tuleytula'da Gerhard von Cremano tarafından Latince'ye çevrilmiş,
daha sonra hekim ve şarkiyatçı Andrea
Alpago yeni bir Latince tercümesini gerçekleştirmiştir (Venedik I 527). Bu tercümenin 1S44 yılında yapılmış baskısının
kapağında İbn Sina'nın hekimler prensi
olarak taçlı bir portresi yer almaktadır.
Eserin Latince çevirisinin aynı yüzyılların
Avrupa ' sında otuz altı defa basılmış olması (Meyerhof, The Legacy of Islam, s.
330) İbn Sina'nın Avrupa tababetini nasıl
etkilediğini göstermektedir.
yüzyılda

İbn Sina'nın Avrupa'da uzun süren etkisinin bir başka delili. el-~anun fi'ttıbb'ın Can on olarak anılan Latince tercümesinin XVII. yüzyıl sonlarına kadar
Louvain ve Montpellier gibi üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmasıdır.
Başta bu eser olmak üzere çeşitli İslam
tıp klasiklerinin Latince çevirileri Arapça
birçok tıp teriminin Latince 'ye girmesine yol açmıştır. Andrea Alpago. eserin
Latince tercümesinin sonuna bir tıp terimleri lugatçesi eklemiş. bu lugatçe için
kitabın İbnü'n-Nefis ve Kutbüddln-i ŞI
razi şerhlerinden faydalanmıştır. Paris
Tıp Fakültesi'nin büyük dershanesindeki
dünyanın en meşhur hekimlerini temsil
eden duvar treskinde İbn Sina'nın Ebu
Bekir er-Razi ile yanyana resmedilmiş illüstrasyonu bulunmaktadır.

içlerinde ibn Sina
ve Ebü Bekir
er-Razi' nin de
bulunduğu,
dünyanın

gelmis geçmis
en büyük
hekimlerini
temsil eden
Paris
Tıp Fakültesi 'nin
büyük dershanesi
Grand
Amphitheatre'daki
fresko resim
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TERZİOGLU

Milsiki. Musikiyi riyazl ve eğitici bilimler arasında sayan ibn Sina'nın eş-Şifô.'
ve en-Necô.t adlı eserlerinde yer alan
musikiye dair bilgiler XL yüzyılın musiki
anlayışını aksettirmesi bakımından değerlidir. Bir bakıma Farabi'nin musiki sistemini genişleterek kendi sistematiği içerisinde inceleyen İbn Sina, musiki çalış
malarında zaman zaman tenkidl bir yol
takip etmiştir. ibn Sina'ya göre musiki.
birbirleriyle uyuşup uyuşamama bakımın
dan seslerin ve bu seslerle iç içe olan zaman birimlerinin durumlarından . onların bestelenme niteliklerinden bahseden
riyazl bir ilimdir. Bu tarifte iki önemli
unsur olarak ortaya çıkan nağme (ses) ve
!ka' (ritim) aritmetik, fizik ve geometriyle
doğrudan ilgilidir. "Musikide ilk hoşa giden şey sesin duyulan ve hissedilen nitelikleridir" diyerek sesin önemine işaret
eden İbn Sina'ya göre ses aynı zamanda
hayat mücadelesinde ve çeşitli ihtiyaçların karşılanmasında canlılara bahşedilen

bir haberleşme aracıdır. Sesler çeşitli sebeplerle tiz ve pest olarak oluşur ve kendi aralarında farklılık gösterir. Besteyi
insana hoş gösteren şey duyma kabiliyeti değil onun anlama yeteneğidir. Dolayısıyla sesler arasındaki uyumdan doğan
ahenkli melodiler ve düzenli ritm ruhu
derinden etkiler. ibn Sina, musikinin kaynağının gök cisimleri olduğunu ileri süren müslüman Pisagorcular' ın aksine bu
meselede mistik bir yaklaşımdan çok
natüralist bir görüş ortaya koymaktadır.
Nitekim bu konuda kendisine rehber
edindiği Farabi de gök cisimlerinin müzikal veya antimüzikal herhangi bir ses vermediğini söylemişti.

ibn Sina'nın bazı musiki terimleri haktarifleri dikkat çekicidir. Mesela
günümüzde "nota" kelimesiyle ifade edilen nağmeyi, "değerlendirilebilen bir zaman süresince devam eden ses", günümüz musiki nazariyatında aralık adıyla
anılan "eb'ad" terimini "bir melodi içinde
kındaki

ardarda gelen biri daha pest. diğeri daha tiz iki notanın arasındaki fark" şeklin
de tanımlamıştır. Uyumlu ve uyumsuz diye ikiye ayrılan bu aralıkların ilkinde iki
notanın sayısal bir oran içinde olduğu görülür. Aralarında sayısal bir oran bulunmayan iki notanın aralığı ise uyumsuzdur. Ona göre cins bazı notaların kümelenmesidir. Kavl, rasim (kromatik) ve mülewen (anarmonik) olarak üçe ayrılan cinslerin çeşitli bileşimlerle sayıları kırk sekize kadar ulaşır. Cem' , notaların birden
fazla cinsi içine alacak şekilde gruplanmasıdır. İbn Sina cem'i, gerçekte var
olan notaların tamamını değil üzerinde
işlem yap ılan ve enstrümanlarla çalına
bilen notaların bütünü olarak açıklar. Ona
göre metodinin gelişimi tiz tarafa doğru
olursa kahramanlık ve cömertlik, peste
doğru olursa ciddiyet, ağır başlılık tesiri
verir.
ibn Sina, "terkib" ve "tad'lf" adı altın
da islam dünyasında Kindl'den sonra armoniden ciddi bir şekilde bahseden ve
onu ilmi bir kalıba sokarak ifade eden kişidir. Batı'da armoniyi nazariyata sokan
Arizi de İbn Sina ile çağdaştır. eş-Şifô.'
da "Mehasinü'l-lahn" başlığıyla incelediği terkibi "herhangi bir notayı kendi dörtlü ve beşlileriyle aynı zamanda çalmak" ,
tad'ifi ise "aynı durumu oktavda gerçekleştirmek" şeklinde tarif etmiştir. ibn SIna melodi konusundaki görüşlerini de
şöyle açıklar: Melodi, gelişen bir düzen
içerisinde ve ahenkli ritimlere göre makamı oluşturan grubun notalarını serbest olarak kullanmaktır. Beste yapmak
isteyen bir kimse, önce belli bir makamda bir grubu seçtikten sonra bu grubun
içinde mümkün olduğu kadar birkaç çeşit, cins tertip etmelidir. Melodi basit ve
bestelenmiş olarak ikiye ayrılır. Tek bir türün bitişik ritmini içine aldığı zaman basit olan melodi farklı ritimleri içine aldığı
zaman beste (kompozisyon) olur.
ibn Sina musikide ritmi vazgeçilmez
bir unsur olarak ele almış, eserlerinde bu
konuya özel bölümler ayırmıştır. Yaşadı
ğı dönemde Arap musikisinde kullanılan
hezec, hafif-i hezec, sakil-i ewel, hafif-i
sakil-i ewel, remel, hafif-i remel, sakil-i
sani, mahuriden (hafif-i sakil-i sani) ibaret
sekiz ana ritmi k modelin her biri hakkın
da açıklamalar yapmıştır. Musikinin ve
şiirin ahengini "ritim" başlığı altında tek
bir çerçevede toplayan ibn Sina musikideki ritim kalıplarıyla aruz vezinlerini birleştirmiştiL Ona göre ritim. nakre (darb=
vuruş) zamanları için takdir edilmiş herhangi bir ölçüdür. Bu nakreler seslendi-

