iBN SINA
rilmiş

ve uyum içinde ise ritim lah ni (melodik), nazma dayalı harflerden ibaretse şiirsel olur. İbn Sina, müsiki ve şiir sanatlarının benzer noktalarını şu şekilde
özetler: Her iki sanat, insanın tabii sevgisinden kaynaklanan uyumlu terkip ve
melodilerdir. Şiirin de mOsikinin de kendilerine has ritmi, ahengi ve nağmesi vardır. Her iki sanatın da temeli taklittir.
Eserlerinde devrinde kullanılan müzik
aletlerinden de bahseden İbn Sina bu
aletleri genel olarak üflemeli, telli ve ritim çalgıları olarak üçe, bunları da kendi
aralarında bölümlere ayırmış, birtakım
teorik açıklamalar yaptığı ud üzerinde
geniş olarak durmuştur.
İbn Sina'nın mOsikideki ilmi seviyesi,
gerek kendi zamanında gerekse daha
sonraki devirlerde birçok ilim adamının
ilgi odağı olmuş ve bu eserlerindeki metotla ileri sürdüğü fikirler asırlar boyu
müsiki nazariyatçılarına rehberlik etmiş
tir.
İbn Sina müsiki hakkındaki görüşlerini
en geniş şekilde eş-Şiid' adlı eserinde
işlemiştir. Eserin üçüncü kısmı olan riyaziyyatın, Farabi'nin Kitô.bü'l-Mus~a'l
kebir'i ile Safiyyüddin ei-Urmevl'nin Kitfıbü'l-Edvfır ve Kitdbü'ş-Şerefiyye adlı eserleri arasında ortaya çıkan teorik
analizierin ayrıntılı bir şekilde sunulduğu
on ikinci bölümü "Cevam{u "ilmi'l-mGsi15a" başlığı altında bu ilme ayrılmıştır. Bu
bölüm Zekeriyya Yusuf tarafından tahkik
edilerek basılmıştır (Kahire 1956). en-Necdt'ın "ei-Mubtaşar fi"ilmi'l-mGsil5a" baş
lığını taşıyan bölümü Mahmud Ahmed
ei-Hifni ve Robert Lachmann tarafından
Ibn Sina's Musiklehre adı altında Almanca tercümesiyle birlikte yayımlan
mıştır (Berlin 1931). Dfınişndme-i ~ld'i
adlı eserde yer alan mOsikiye dair bölüm
en-Necdt'taki bölümün hemen hemen
aynıdır. İbn Sina'nın mGsiki konusuna temas ettiği diğer eserleri de şunlardır: Risdle fi'l-l).uruf (Kah i re 1933), Risfıle fi'nnefs, Fi Beyan-ı a~sami'l- 'ulı1mi'l-l).i
kemiyye ve'l-'a~liyye, el-Kanun fi'ttıb, Kitfıbü'l-Leval).ı~, el-Med]Jal ila şı
na'ati'l-musi~a (bu son eserin adına sadece ibn Ebu Usaybia ' nın kitabında rastlanmaktadır).
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AHMET HAKKI TURABi

Eserleri. İslam filozofları içerisinde en
çok eser vermiş müelliflerden biri olan
İbn Sina'nın mantık. tabliyyat. riyaziyyat
ve metafizik gibi disiplinlerle ilgili eserleri oldukça geniş hacimli. Kindi ve Razi
gibi kendisinden önceki filozoflar tarafın
dan kaleme alınan çalışmalardan daha
şümullüdür. ÜsiGbu ve kendisinden önce
yüzeysel olarak ele alınan meseleleri dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde ortaya koy-
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ması bakımından

seleflerinden, hatta üsFarabi'den ileridedir. Ayrıca Kur'an'ın
bazı surelerini tefsir etmesi; namaz,
kader, nübüvvet ve ahiret gibi konuları tartışarak doğrudan dini meseleler
üzerinde yoğunlaşması , islam dünyasinda eserlerinin daha fazla kabul görmesine yol açmıştır. Doğu'da V (Xl) ve VI. (X II.)
yüzyıllardan sonra Kindl ve Farabi'nin
isimleri unutulmaya başlanmışken İbn
Sina'nın eserleri oldukça geniş bir coğ
rafyaya yayılmış. belirli ölçüde İslam dünyasında bugüne kadar devam eden felsefi eğitimin temelini oluşturmuştur. Eserlerinin mevcut nüshaları da bu duruma
işaret etmektedir. Nitekim Kin d!' nin eserlerinden sadece iki el yazmasına ulaşıla
bilmiş, Farabi'nin eserlerinden önemli bir
kısmı eksik kalmışken İbn Sina'nın çalış
ma ların ın neredeyse tamamı pek çok
nüsha halinde günümüze kadar gelmiş
tir. George C. Anawati, Mü'elleffıtü İbn
Sina adlı çalışmasında dünya kütüphanelerinde filozofa nisbet edilen 276 adet
eser tesbit etmiştir. Ancak bu eserlerin
bir kıs mının mevsukıyeti meselesi tam
olarak açıklığa kavuşmamıştır. İbn Sina'ya aidiyeti kabul edilen birkaç varaklık
çok sayıdaki risalenin ne kadarının müstakil çalışma olduğu konusu da henüz
kesinlik kazanmamıştır. Nitekim Yahya
Mehdevl, Fihrist-i Nüs{ıahfı-yı Muşan 
nefat-ı İbn Sina adlı kitabında İbn Sina
adına kaydedilmiş olarak tesbit ettiği
242 eserin 100 kadarının ya şüpheli olduğunu veya müstakil çalışma kabul edilemeyeceğini söylemektedir.
tadı

A) Kitapları. 1. eş-Şifa,*. Felsefeye
dair en önemli eseridir. Ansiklopedik bir
tarzda yazılmış olup mantık, tabliyyat,
riyaziyyat ve ilahiyyat bölümlerinden
meydana gelmektedir. İlk defa İbrahim
Medkur başkanlığındaki bir heyet tarafından yirmi iki cilt halinde yayımianmış
(Kah i re 1952-1983), ardından bu neşir on
cilt olarak yeniden gerçekleştirilmiştir
(Tahran 1984). Eserin "Kitabü'n-Nefs" bölümü Fazlurrahman (Oxford ı 959). "esSema'ü't-tabl"i" bölümü Ca'fer Al-i Yasin
( Beyrut ı 996) tarafından ayrıca yayımlan
mıştır. Bazı bölümleri Türkçe, Farsça,
Süryanke, Latince. İngilizce, Fransızca,
Almanca, ispanyolca ve Rusça gibi dillere çevrilen kitabın metafizik bölümü baş
ta olmak üzere muhtelif kısımlarına pek
çok şerh , telhis, haşiye ve ta'llkyazılmış 
tır (Anawati, s. 29-78; Ya hya Mehdev!, s.
ı 25-174; Janssens , s. 3- ı 3) 2. en - Necfıt.
Felsefenin temel konularında okuyucuya
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bilgi vermek ve bu alana yönelen kimseleri yetiştirmek amacıyla 417 (1 026) veya 418 (1027) yı lında kaleme alınmıştır.
Önemli ölçüde eş-Şiffı'ın mantık, tabliyyat ve ilahiyyat bölümlerinin bir özeti
mahiyetinde olan eserin riyaziyyat bölümü Cuzcanıtarafından İbn Sina'nın eserlerinden faydalanılarak oluşturulmuştur.
İbn Sina'nın yazdığı haliyle ilk defa Roma'da basılan kitabı ( 1593) daha sonra
Muhyiddin Sabri ei-Kürdl neşretmiş (Kahire 1912, 1938), Macid Fahrlbu neşriye
niden gözden geçirerek eseri tekrar yayımlamıştır ( Beyrut 198 5) . İl ml n eş ri uzun
bir giriş yazısıyla birlikte Muhammed Taki Danişpejuh tarafından gerçekleştirilen
eserde(Tahran 1364 hş./1985), pekçok
yazma nüshası bulunan riyaziyyat bölümünün (TSMK, ı ı ı. Ahmed, nr. 3448; Köprülü Ktp., nr. 904; Nuruosmaniye Ktp., nr.
2718) Tahran'daki bir nüshasının tıpkı
basımı da yer almaktadır. en -Necfıt'ın
çeşitli bölümleri Süryanlce, İbranice ,
Farsça, Latince, Fransızca, İngilizce, Almanca ve ispanyolca'ya çev.rilmiş. esere
Fahreddin er-Razi başta olmak üzere pek
çok müellif tarafından şerh yazılmıştır.
en-Necfıt'ın "Kitabü'n-Nefs" bölümü
Fazlurrahman tarafından doktora tezi
olarak İngilizce tercümesiyle birlikte
yayımlanmıştır (Oxford 1952). 3. el-işa
rat ve't-tenbihat*. Felsefenin mantık,
tabliyyat. ilahiyyat ve ahlak konuların
da yazılmış olupeş-Şifa'daki ilgili bölümlerin özeti niteliğinde ise de gerek
üslubu gerekse kullanılan kavramların
farklılığı ve ortaya konulan görüşlerin
yeni bir sistematik içerisinde sunulması bakımından özgün bir eserdir. İlk defa
Jacques Forget tarafından yayımlanan
kitabın ( Leiden 1892) son ilm! neşri, Naslrüddln-i Tusl şerhiyle birlikte Süleyman
Dünya tarafından gerçekleştirilmiştir (ı
lll, Kah i re 1948- 1949) . Daha sonra da bu
neşre dayanılarak birçok baskısı yapılmış
ve Farsça. Fransızca. ingilizce, Rusça ve
ispanyolca gibi dillere çevrilmiştir. Ayrıca
esere pek çok şerh ve telhis yazılmıştır.
4. Dfınişnfıme-i 'Alfı'i (Hikmet-i 'Aia'f
['Ala'iyye], Kitab-ı 'Ala'i) . Felsefe alanın
da Farsça olarak yazılmış ilk ansiklopedik eserdir. Alaüddevle Muhammed b.
Rüstem'e ithafen kaleme alınan kitap
mantık. tabliyyat ve ilahiyyat olmak üzere üç bölüm halinde yazılmış olup riyaziyyat bölümü, daha sonra Cuzcani tarafından İbn Sina'nın eserlerinden faydalanılarak meydana getirilmiştir. Gerek üslubu gerekse muhtevası açısından el-İşfı-

ve't-tenbihfıt

ile en-Necat'tan farkve Farsça'daki felsefe terminolojisinin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.
İlk defa Maye-yi Daniş-i ~Ifı'i Meşhur
bi'l-lfikmeti'l- 'Alfı'iyye adıyla mantık.
tab'iiyyat ve ilahiyyat bölümleri yayımla
nan eserin (Haydarabad 1309/1891) ilmi
neşri Muhammed Muln ve Seyyid Muhammed Mişkat tarafından gerçekleş
tirilmiş (Tahran 1952, 1975). Taki Blniş de
eserin yeni bir neşrini yapmıştır (Tahran
1992). Gazzall'nin Ma]fiişıdü'l-felfısi
fe adlı eserinin, Dfınişnfıme-i ~Ja'i'nin
yorumlanarak Arapça'ya çevrilmesinden
oluştuğu iddia edilmektedir (Janssens. s.
17; Elr., lll. ı02). Muhammed Achena ve
Henri Masse. riyaziyyat bölümü de dahil
olmak üzere eseri Le livre de science
adıyla iki cilthalinde Fransızca'ya (Paris
1955- ı 958). A. Bogoutdinov Rusça'ya (Ib n
Sina: lzbrannye proizvedeniya !ed. Muso
Dinorshoev j içerisinde, Duşanbe ı 980. s.
69-203). Parviz Morewedge metafizik bölümünü The Metaphysica of Avicenna
(lbn Sina) adıyla İngilizce'ye (New York
1973) ve M. Gogacz Metafyzika ze zbiori pt: Ksiega wiedzy başlığı altında metafizik bölümünü (Varşova 1973). B. Skladanek ise Awicenna- Ksiega wiedzy
adıyla riyaziyyat bölümü hariç tamamı
nı (Varşova ı 974) Lehçe'ye çevirmiştir. S.
el-Mebde' ve'l-me'fıd. Metafizik ve ahlak konusunda yazılmış olup üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde varlık
ve kısımları ile ilk ilkenin ispatlanması ve
nitelikleri gibi konular ele alınmakta. ikinci bölümde varlıkların ilk ilkeden hiyerarşik bir yapı içerisinde sud uru, alemin vücuda gelişi ve Tanrı- alem ilişkisi gibi mesel eler incelenmektedir. Son bölümde ise
nefis teorisi, insan nefsi ve ölümsüzlüğü,
ölümden sonraki durum, gerçek mutluluk, nübüvvet ve vahiy gibi konular tartı
şılmaktadır. Eser Abdullah-ı Nurani tarafından yayımlanmıştır (Tahran ı 984).
6. 'Uyunü'l -J:ıikme. Mantık, tabliyyat ve
metafizik olmak üzere üç bölümden oluşan kitabın tabliyyat bölümü ilk defa Tis'u
resfı'il içerisinde neşredilmiştir (İstan
bul 1298. s. 2-25) Tamamı Hilmi Ziya Ülken tarafından Resdil içerisinde yayım
lanan eserin (Ankara 1953) daha sonra
pek çok neş ri yapılmış, son olarak da kitabı Muvaffak Fevzi ei-Cebr neşretmiştir
( Dımaşk 1996). İbnü'I- İbrl tarafından Süryanlce'ye çevrilen esere Fahreddin er-Razi bir şerh yazmıştır (TSMK. lll. Ahmed,
nr. 3250; Köprü lü Ktp., nr. 884; Leiden Ktp.,
nr. 1447, 1448). 7. et-Ta'li]fiit. Behmenrat
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yar b. Merzüban'ın , hacası İbn Sina'dan
ders aldığı sırada kaydetmiş olduğu notlarından oluşmaktadır. Felsefenin temel
konularıyla ilgili çeşitli bilgi ve görüşleri
ihtiva eden kitap İbn sına'nın ansiklopedik eserleriyle paralellik arzetmektedir.
İlk ilmi neşri Abdurrahman Bedevi ta rafından gerçekleştirilmiş (Kah i re ı 392/
ı 973). daha sonra bu n eş re dayanılarak
yeniden basılmıştır (Tah ran 1985) Eser in bazı bölümlerini Andreas Alpago Latince'ye çevirmiş (Avicennae philosophi
praeclarissime ac medicorum principis

içeri sinde. Venetii s 1546, s. ı 02-121) ve
bu çeviri daha sonra tekrar neşredilmiş
tir (Farnborou gh 1969). 8. e l-Mübaf:ıa
şfıt. İbn sına ile Behmenyar b. Merzüban
ve İbn Zeyle gibi talebeleri arasında geçen felsefi konuşmalardan ve kendisine
yöneltilen sorulara verdiği cevaplardan
oluşan eser, felsefenin muhtelif meselelerini ihtiva etmekte olup Abdurrahman
Bedevi tarafından yayımianmış (Aristo
'inde'l-'Arab : Dirase ve

nuşuş gayru

men-

ş ure

içerisind e, Kahire 1947, s. 117-239).
daha sonra bu neşre dayanılarak yeniden basılmıştır (Küveyt 1978) Eserin ilmi
neşrini Muhsin B1darfer gerçekleşti rmiş
(Kum 1992). çeşitli bölümleri İngilizce ve
Fransızca 'ya çevrilmiştir (lanssen s. s. 22).
9./:fay b. Ya~~n *. Sembolik hikaye tarzında yazılmış bir eseridir. Kitapta, insanın bedeni ve nefsanı güçlerini aşarak
bilginin semav1 kaynağı ile temas kurabileceği ve böylece varlık mertebeleri içerisinde kendisinin yerini kavrayabileceği düşüncesi işlenmektedir. Eser August
Ferdinand Mehren (Traites mystiques
d 'Avicenne, Leiden 1889). Türkçe çeviri siyle birlikte M. Şerefettin Yaltkaya (i stanbu l 1937). Ahmed Emin (Kahire 1952)
ve Fransızca çevirisiyle beraber Henry
Corbin (Tahran- Paris 1954) tarafından yayıml a n m ı ştı r. 1O. el-Hikm etü '1-m eşri
]fı yye. 418 ( 1027) veya 4 19 ( 1028) yı lın 
da yazılan eser İbn Sina ' nın diğer ansiklopedik çalışmalarında olduğu gibi mantık . tab1iyyat, riyaziyyat ve ilahiyyat olmak üzere dört ana bölümden oluşmakta
dır. Kısmen günümüze ulaşan eser. baş
lığı sebebiyle çeşitli tartışmalara konu olmuştur (Ku t l uer, s. 61 vd. ı İbn Sina. bugün mevcut olan mantık bölümünün girişinde mantığı Meşrikiler ' in başka şekil

de adlandırdığını. fakat bu eserinde mantık adını kullanmayı sürdüreceğini söylemekte ve eş - Ş ita'ı gençlik yıllarında
avam için yazmı ş olduğunu kaydederek
bu kitabı da kendi konumunda bulunan-

lar için kaleme aldığını belirtmektedi r.
Bununla birlikte ç alışm a muhteva olarak
e ş - Ş ifa ' ile pa r alellik arzetmekte , sadece metot bakımından ondan ayrılmak
tadır. Ahmet Özcan'ın iki farklı nüshaya
dayanarak neşre haz ı rladığı el-Hikmetü'l -m eşri]fıyye'nin (bk bibl) tab1iyyat
konusunu içeren bölümü ise e ş- Şi tfı'ın
tab1iyyat bölümünden bazı kısımların
aktanlmasıyla oluşturulmuştur. Eserin
mantı k bölüm ü ilk defa Muhibbüddin
ei-Hat1b tarafından Mantık u '1-M e şri
]fıyye adıyla neşredilmiş (Kahire ı 33 8).
daha sonra Tahran ( 1973, 1984) ve Beyrut'ta ( 1982) tekrar basılmıştır. Dimitri
Gutas eserin giriş bölümünü İ ngilizce'ye
(Leiden 1988). Ali Durusoy bazı bölümlerini özetleyerek ve yorumlayar ak Türkçe'ye (İ s tanbul 1994-1995) çevirmiştir. 11.
el-İnşa!. 397-398 (1 006-1007) yıllarında
kaleme alınan ve yirmi cilt olduğu belirtilen eser, Sultan Mesud'un 425'te (1 034)
İsfahan'ı ele geçirmesi esnasında kaybolmuş . sadece "Şerı:ıu Kitabi EşQIQcya" (gerçekte Aristo'ya ait o lm ayan Theologia'nın
ş erhi). " Şeri:ıu Kitabi ı:ıarfi'l-lam " (Metafızika'nın "Lambda" bölümünün şe rh i) ve
"et-Ta'l115at 'ala ı:ıavaşi Kitabi'n-Nefs" (De
Anima notları) adlı bölümleri günümüze
ulaşmıştır. İbn Sina. Ebu Ca'fer el-Kiya
adındaki bir dostuna yazdığı mektupta
( aş. bk ). Meşşa1 şarihlerinin Aristo'yu yeterince anlamadıklarını ve ona yöneltilen
birtakım eleştirilerin haksız olduğunu belirterek el-İnşa! adıyla bir eser yazdığım,
bu eserde alimleri Meşrikller ve M ağribi
Ier diye iki gruba ayırdığını . ilkini ikincisine karşı muhalif bir durumda aktardığı
nı ve kendisinin meselelere "insaf" ile yaklaştığını söylemektedir. Eserin günümüze ulaşan bölümleri Abdurrahman Bedevltarafından Aristo 'inde'l-'Ara b içerisinde neşredilmiş (Kah i re 194 7, s. 22116) ve bu n eşre d aya nılara k yeniden bası l m ıştır (Küveyt 1978). 12. el -H i daye.
İbn sına'nın 414 (1 023) yılında Ferdecan
Kalesi 'nde mahpusken kardeşi için yazdığı eser felsefenin mantık. tabliyyat ve
ilahiyyat bölümleri hakkında sistematik
ve muhtasar bilgiler ihtiva etmektedir.
Bilinen iki nüshasına dayanılarak Muhammed Abduh tarafından neşredilmiş (Kah i re 197 4) . son bölümü Jean Michot tarafından Fransızca'ya çevrilmiştir (Louvain
1988) 13. el-Hikmetü'l -'An1ziyye (elMecmu'). Ebü'l-Hüseyin ei-Arüzl'nin isteği üzerine 392-393 ( 1001-1 002) yılla
rında m a ntık. t abliyyat ve ilahiyyat konusunda kaleme alınmış ansiklopedi k bir

çalışmad ı r. Önemli bir kısm ı günümüze
u l aşan

eserin (Uppsa la, nr. 364; N uruosmani ye Ktp., nr. 4894) iki bölümünü Ki tdb ü Rituri]fa (Ka hire 1950 ) ve Kitabü 'ş
Şi'r (Kah i re ı 969 ) adlarıyla M uhammed
Selim Salim yayımlamıştır. Ayrıca " Fi'IAblak ve'l-infi'alati'n-nefsaniyye" alt baş
lığ ını taşıyan bölüm . Denise Remondon
tarafından kısa bir giriş ve Fransızca çevirisiyle birlikte yayımlanmıştır (Miscellanea [Me morial Av ice nne [, Ka hi re 1954,
IV, 19- 29) 14. Af:ıvalü'n-nefs . Nefsin ta nı mı. o l uşumu. güçleri, bedenle ilişkisi,
ölüm süzl ü ğ ü ve mutluluğu gibi konuları ele alan eseri Ahmed Fuad ei-Ehvanl
neşretmiş (Ka hi re 1952 ). ayrıca kitap Hilmi Ziya Ülken ta rafından da yayım l an
mışt ı r (R es ai/ içeris inde. ista nbul I 953,
ll. ı 09- 154). Eserin on üçüncü bölümünü
Jean Michot Frans ı zca'ya ( Lo uva in 1983)
on altıncı bölüm ünü Dimitri Gutas İngi
lizce'ye (Leiden 1988) çevirmişt i r. 1S . Lisfınü'l- 'Arab. Müellifin İsfahan'da bu lu n du ğu sırada yazdığı Arapça sözlüktür.
Kelam ve tasawufla ilg ili bazı kavramların da açıkla n d ı ğı eserin mevcut metni
İhsan Yarşati r tarafından neşredilmişti r
(Penj Risa le içerisinde. Tahran 1332/1 913,

137 311 953 , s. 1-31 ). 16. el-lfaniin fi ' t tıb*. İ bn Sina'nın tıp konusundaki en

ibn Sina· n ı n

el -~an an {i 'H ıb ad lı

eserini n unvan sayfası

(TSMK, lll. Ahmed, nr. 1939)
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önemli eseridir. Tıp biliminin genel ko nuları, basit ilaçlar. organ hastalıkları, kı
sımlara ait hastalıklar ve mürekkep ilaçlar olmak üzere beş ana bölümden oluşan eser ilk defa 1S93'te Roma'da basıl
mış. daha sonra Kahire ( 1290), Bulak
(1294). Leknev(l298) ve Lahor (1905) gibi pek çok yerde yayımlanmıştır. İdvar eiKaş (1. AI-Qashsh). Bulak baskısına dayanarak eseri notlarla birlikte dört cilt halinde yeniden neşretmiştir (Beyrut 1987,
1993). Gerard de Cremone tarafından Latince'ye çevrilen nüshası 1473'te Milano'da. 1279'da Roma'da gerçekleştirilen İb
ranice tercümesi ise 1491'de Napali'de
basılmıştır. Ayrıca Tokatlı Mustafa Efendi tarafından yirmi bir cilt halinde Türkçe'ye (TSMK, lll. Ahmed, nr. I 903; Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. I O15; Ragıb
Paşa Ktp .. nr. ı 335). beş cilthalinde Özbek
Türkçesi'ne (Taşkent 1954-1960). dört cilt
halinde Farsça'ya (Tahran ı984) çevrilmiş,
ayrıca bazı bölümleri Türkçe, Urduca.
Fransızca, Almanca, İngilizce ve Rusça
gibi dillere tercüme edilmiştir. Esere
Arapça. Farsça. İbranice ve Latince olmak üzere pek çok şerh ve haşiye yazıl
mıştır. 17. el - UrcCıze fi't-tıb (el-Mart?üme fi't-tıb, el-El{ıyye). İbn Sina'nın el-Kanun ti'Hıbb ' ının bir bakıma özeti olan
eser, temel tıbbi bilgilerin kolaylıkla zihinde tutulması amacıyla "urcCıze" geleneğine uygun olarak nazmedilmiştir. İki
bölümden oluşan eserin ilk bölümü unsurlar, mizaçlar ve bazı hastalıklar gibi
teorik, ikinci bölümü genel sağlık kuralları. beslenme . ilaçlar ve çeşitli tedavi
yöntemleri gibi pratik konulara ayrılmış
tır. 1829'da Kalküta'da.184S'te Leknev'de basılan eseri Hen ri Jahier ile Abdülkadir NCıreddin Latince ve Fransızca tercümeleriyle birlikte yayımlamışlardır (Paris
1956). ilm! neşri Muhammed Züheyr elBaba tarafından gerçekleştirilen kitabı
(Min Mü'ellefati İbn Sina içerisinde. Halep 1984, s. 89-194) 1260'ta Moise İbn Tibbon mensur. 1261 'de Salomon İbn EyyCıb
ve daha sonra Chayyim İsrael manzum
olarak İbranke'ye, XII. yüzyılda Gerard
de Cremone. 1284'te Armengaud Blaise
mensur ve Jean Faucher manzum (Nimes
1630) olarak Latince'ye tercüme etmiş
lerdir. Eserin bir bölümü A. Borruso tarafından Ibn Sina-Dieta e igiene nel
"Po e ma d ella Medicina" di Aviceno
başlığı altında İtalyanca'ya çevrilmiş (ls-

lam: Storia e Civilta, Roma 1985. lV, 4255), başta İbn Rüşd olmak üzere birçok
müellif manzumeye şerh ve zeyil yazmış-
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Bağdatlı

Vehbi Efendi,
nr. 1407)

tır. 18. Def'u'l-mazarri'l-külliyye 'ani'l-

tedir. Süleyman Dünya (Kahire 1368) ve

ebdani'l-insaniyye (Tedarikü enva'i'ltıata'i 'l-vakı'a fi't-tedbir). Vezir Ahmed b.
Ahmed es-Sehll için kaleme alınmıştır.
İlk olarak Ebu Bekir er- Razi'nin Menati'u '1-aÇgiye'siyle birlikte yayımlanan
(Kah i re ı 305) ve daha sonra birçok baskısı yapılan (Beyrut ı 975, ı 982) eserin ilml neşri Muhammed Züheyr el-Baba
tarafından gerçekleştirilmiştir (Min Mü'ellefatiİbnSina, Halep ı984, s. ı ı-73).
1S47'de Latince'ye ve daha sonra Cemalüddevle Hüseyin Tarhan'a ithafen Farsça'ya çevrilen eseri Hüseyinei-Cabir eiEnsar!yine Farsça'ya (Delhi ı3ıü/1892),
E. Talabova da Traktat Ibn Siny po Gigiene adıyla Rusça'ya (Th şkent 1978, 1982 )
tercüme etmiştir. İbn Slna'nın. yirmi ikiyirmi üç yaşlarında iken Buhara'da Harizmli fakih Ebu Bekir ei-Berki'nin isteği
üzerine felsefi literatüre bir şerh mahiyetinde kaleme aldığı yirmi cilt hacmindeki el-I:faşıl ve'l-maJ:ışCıl adlı eseri günümüze ulaşmamıştır.

farklı nüshalara dayanılarak Hasan Ası

B) Risaleleri. 1. el-Ac;fl;ıaviyye ii emri'l-me'ad. İbn Sina'nın kurban bayramı
hediyesi olarak Emir Ebu Bekir Muhammed b. Ubeyd için kaleme aldığı risale
ölümden sonraki hayatı konu edinmek-

(Beyrut 1407/ 1987) tarafından yayımla
nan eseri Andreas Alpago Latince'ye çevirmiş (De Mahad id est de Dispositione
seul İoco ad quem Revertltur homo uel
Anima post Mortem, Venetiis ı 546). Hüseyin Had!vecem de risalenin klasik dönemde yapılmış mütercimi bilinmeyen
bir Farsça çevirisini neşretmiştir (Tahran
1972, 1985) . Eser ayrıca K. Olimova tarafından Rusça'ya çevrilmiştir (ied . Musa
Dinorshoev j lbn Sina, lzbrannye proizvedeniya içerisinde, Don i sh 1980, s. 329362). 2. Ma]fö.Ie fi'n-Nefs. Samanı Hükümdarı Nuh b. Mansur için kaleme alın
mış olup on bölümden meydana gelmektedir. İlk neşri Almanca çevirisi ve notlarla birlikte L. Landauer tarafından gerçekleştirilmiştir (Zeitschrift der Deutschen
Morgenlandischen Gesellscha{t, Stuttgart
1876, XXIX, 33 5 vd.; bu neşrin tıpkıbası
mı için b k. lslamic Medicine !ed. Fuat Sezginl. Frankfurt 1996, X, 65-148) . Edward
Abbot van Dyck'in bu neşre dayanarak
Hediyyetü'r-Re'is li'l-Emir adıyla yeniden yayımladığı risaleyi (Kahire 1325)
Ahmed Fuad el-Ehvan! AJ:ıvalü'n-nefs
içerisinde neşretmiştir (Kah i re 1952, s.
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ı4 7-ı 78) . Eser. Andreas Alpago tarafın 
dan Latince'ye (Avicenna Philosophy Praeclarissimi ac Medicorum Principis Compendi um De Anima, Venetiis ı546). Edward Abbot van Dyck tarafından İngiliz
ce'ye (A Compendium on the Sau l, Verona ı906) çevrilmiştir. 3. Fi Ma'rifeti'nnefsi'n-natı~a ve a]J.valiha. Muhammed
Sabit el-Fendi (Kahire ı934). Ahmed Fuad ei-Ehvanl (a.g.e., S. ı8ı-ı92) ve Albert
Nasrl Nadir'in ( en-Nefsü 'l-beşeriyye 'inde
ibn Sina içerisinde. Beyrut ı986 , s. 29-38)
neşrettiği risale, klasik dönemde adı bilinmeyen bir mütercim tarafından Farsça'ya çe_vrilmiş, eseri ayrıca Jean Michot
Fransızca'ya tercüme etmiştir (Revue
philosophique de Louvain, LXXXII 1Louvain ı984]. s. 479-499) . 4 . el-Kaşidetü'l
'ayniyyetü 'r-n1]J.iyye fi'n-nefs . Yirmi
beyitten ibaret olan bu risale insani nefsin bedenle ittisalini ve ondan ayrılma
sını konu edinmektedir. Kahire'de neş
redilen ( ı288) ve daha sonra bu n eş re
dayanılarak birçok defa basılan (Tahran
ı296. ı303 , ı33ı) eseri Türkçe çevirisi ve
şerhiyle birlikte Mustafa Kamil (İstan
bul ı307), Fransızca tercümesiyle birlikte
CarradeVaux(ıVIParis ı899].s.ı57-ı73)
yayımlamış, ayrıca

en-Nefs (ManM:u 'liçerisinde, Kum ı984, s. kbkc) ve Ka şi de fi'n-nefs ( en·Nefsü '1-beşeriyye ' inde ibn Sina içerisinde, Beyrut
ı986. s. ı ı 3-ıı4) başlığı ile basılmıştır. Kasideyi Arthur Arberry İngilizce'ye (Av icenna on Theology içerisinde, London ı95ı,
s. 77-78), Y. Kolovsky veT. MardonovTacikçe ve Rusça'ya (lbn Sina -Sat uma Predel içerisinde. ırfon I 980 ; ayrıca farklı bir
Rusça tercümesi için b k. Sadoi Sharq, vııı
1Duşanbe ı97ı]. s. ıı5- I ı7), açıklaması ve
Arapça metniyle birlikte Hayrani Altıntaş
Türkçe'ye (Uluslararası ibn Sina Sempozyumu Bildirileri içerisinde, Ankara ı984,
s. 24ı-253) çevi rmişti r. Risale, başta Ebu
Ubeyd ei-Cuzcanl, Süyutl . Muhyiddin İb
nü'I-Arabl olmak üzere pek çok müellif
tarafından şerhedilmiştir. s. el-Ecramü'l'ulviyye. Aşağıda zikredilen sekiz risale
ile birlikte Tis'u resa'il içerisinde yayım
lanmıştır (istanbul ı298; Bombay ı3ı6;
Kah i re ı326; nşr. Hasan Asi, Beyrut ı406/
ı986) . 6. el-Kuva'l-insaniyye ve idra katüha. Mecmu'atü 'r-resa'il içerisinde
yeniden yayımlanan risale (Kah i re ı328/
ı9 I O, s. 2ı 0-223). aynı zamanda filozofun
Hasan Ası tarafından neşredilen Fi't-Taşavvuf adlı eserinin (et-Tefsirü'l-Kur'ani
ve'l-lugatü'ş-şO.{iyye tr telseteti ibn Sina
içerisinde, Beyrut ı403/ı983 , s. ı26-ı47)
meşri~ıyyin

136-143. sayfaları arasındaki bölümünü
etmektedir. George C. Anawati Fi'tTaşavvuf'un Farabi'ye ait olduğunu iddia etmekteyse de Sholmo Pines, Halil
ei-Cer ve Hasan Ası gibi araştırmacıların
yaptığı çalışmalar sonucunda risalenin
İbn Sina'ya ait olduğu anlaşılmıştır (Hasan Asi, et-Tefsirü'l-Kur'ani, s. ı27). 7. elIfudud. Yetmiş kadar felsefi terimin tanımını ihtiva etmekte olup yeni bir neşri 
ni Asin Palacios (Kah i re ı963) ve Abdülemlr ei-A'sem ( el-Mustalaf:ıu '/-felsefi 'inde'l-'Arab içerisinde, Bağdat ı985, s. 229263) gerçekleştirmiştiL Risaleyi Andreas
Alpago Latince'ye (De Diffinitionibus et
Quaesitis , Venetiis ı546). Anne Marie
Goichon Fransızca'ya (Introduction aAvicenne, son epltre des definitions, Paris
ı933) ve Muhammed Mehdi Fülandvend
Farsça'ya (lfudO.d ya Ta'rifat, Tahran ı399/
ı979) tercüme etmiştir. 8. A~samü '1'ulUmi'l - 'a~liyye. Zemahşerl'nin Kitabü'l-Mufaşşal'ı ile birlikte (Delhi ı309/
189ı; Leknev ı323/ı905) veMecmu'atü'rresa'il ile (yk. b k., s. 224-242) el-Meg;hebü't-terbevi ~nde İbn Sina (nşr. Abdülemlr Z. Şemseddin, Beyrut ı988 , s. 26ı272) içerisinde yayımlanmıştır. İbranice'
ye (Brockelmann, GAL Suppl., ı. 8ı7) ve
Andreas Aıpago tarafından Latince'ye çevriten eseri (De Divissionibus Scientiarum,
Venetiis ı546) Anawati Fransızca'ya ("Les
divisions des sciences intellectuelles d'Avicenne", MIDEO, xııııKahire ı977J. s. 323335) ve bir bölümünü Muhsin Mehdi İn
gilizce'ye ("On the Division of the RationalSciences" !ed. Ralph Lerner-Muhsin
Mehdi]. MedievalPolitical Philosophy,
New York ı993. s. 95-97) tercüme etmiş 
tir. 9 . İşbatü'n-nübüvvat ve te'vilü rumuzihim ve emşalihim. Giriş ve .notlarla birlikte Michael Marmura (Beyrut ı968,
ı 99 ı ) ve Abdülemlr Z. Şemseddin ( Tis'u
resa'il, s. 298-309) ta r afından neş redilen
eser Far sça'ya (N uruosmaniye Ktp ., nr.
4894) ve Marmuratarafından İngilizce'
ye (i ed. Ral ph Lerner- Muhsin Mehdi].
Medieval Political Philosophy, New York
1993, s. ıı2-ı21) çevrilmiştir. 10. en Niyruziyye. Nevruz günü hediyesi olarak
Emir Ebu Bekir Muhammed b . Ubeyd
için kaleme alınmış olup varlıkların hiyerarşik yapısı. harflerin varlıklara delaleti
ve huruf-ı mukattaanın anlamlarını konu
edinmektedir (nşr. Abdüsselam Muhammed Harun, Nevadirü'l-mal]tO.tat içerisinde, Kah i re ı954, Il, 30-42). 11. el-'Ahd.
Ahlaka dair olan eser, ayrıca Sadreddin
er- Razi'nin Şer]J.u '1-Hidayeti 'l-Eşiriyye ' teşkil

siyle birlikte (Tahran 13 ı 3/1 895) ve Mecmu'atü'r-resa'il ile (s . 203-209) Aristo
'inde'l-'Arab (Kahire 1328/ı9IO , s. 247249) içerisinde neşredilmiştir. 12. 'İlmü'l
a{ıla~. Şer]J.u'l-Hidayeti'l-Eşiriyye (yk.
bk.), Mecmu'atü'r-resa'il(s. 189-202) ve
el-M~ihebü't - terbevi 'inde İbn Sina
(s. 369-377) içerisinde de yayımlanmıştır.
Şer]J.u'l-Hidayeti'l-Eşiriyye'deki metin
hariç diğer matbu nüshalarda bu risale
ile el-'Ah d risalesi arasında tedahüller
söz konusudur (Hasan Asi, Tis'u resa'il,
s. 8-9). 13 . Selaman ve Ebsal. Sembolik
hikaye tarzında kaleme alınmış olup insan! nefsin dünyadan uzaklaşarak kemale erişini ve faal aklila ittisalini konu edinmektedir. Hisalenin orüinal metni bugüne ulaşmamış. sadece Nas!rüdd!n-i Tusl'nin, İbn Sina'nın el-İşarat ve't-tenbihat'ına yazmış olduğu şerh vasıtasıyla bir
tür özetine vakıf olunabilmiştir. Henry
Corbin metni. tahlili ve değerlendirilme 
siyle birlikte Fransızca'ya çevirmiş (Avicenne et le recit visionnaire içerisinde.
Tahran -Paris I 954), Willard R. Trask bu çeviriye dayanarak eseri İngilizce'ye (Texas
ı980) . S. Huseinzoda ve A. Sapirov Rusça'ya (PirO.zinoma içerisinde. Duşanbe
1980, s. 63-72) tercüme etmiştir. 14. etTayr. Yine sembolik hikaye tarzında yazılmış olan risalede insan nefsinin dünyevi kötülüklerden arınmak suretiyle gerçeği elde edebileceği ve böylece en üstün
mutluluğa erişebileceği görüşü işlenmek

tedir. İlk defa August F. Mehren tarafın
dan aşağıda zikredilen beş risale ile birlikte neşredilmiş ( Traites mystiques d 'Abou
Ali Hossein b. Abdallah b. Sina ou d'Avicenne (I-IV) içerisinde, Leiden ı889-ı899).
daha sonra Luvls Şeyho (Ma~alat felsefiyy e içerisinde, Beyrut I 908, ı9 I I, 3. bs.;
Kah i re ı 985, s. 65-70) ve Hasan Ası (et-Tefsirü 'l-Kur'ani içerisinde, Beyrut I 403/1983,
s. 336-343) tarafın dan yay ım lanmıştı r.
ömer b. Sehlan es-Sav! ile Şehabeddin esSühreverô! (Tahran ı 935) ve Mevlana Vedhüddin'in Farsça'ya, August F. Mehren
ve Henry Corbin'in Fransızca'ya (Avicenne
et le recit visionnaire içerisinde, ParisTahran ı 954, s. 2 ı 5-222), S. Huseinzoda ile
A. Sapirov'un Rusça'ya (PirO.zinoma içerisinde, Duşanbe I 980, s. 35-44) çevirdiği
risaleye beş şerh yazılmıştır. 1s. el- 'Iş~.
Filozof bu risaleyi öğrencisi Ebu Abdullah ei-Ma'sGml için kaleme almıştır. Kısa
bir girişle yedi bölümden oluşan risale
Cami'u 'l-beda'i' içerisinde (Kahire ı 335/
ı9 I 6, s. 68-9ı) ve Türkçe çevirisiyle birlikte Ahmet Ateş ( Resa'ilü ibn Sina içeri-
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sinde, istanbul 1953, lll, l-30). ayrıca Hasan Ası (et-Tefsirü'L-/)ur'ani, s. 241-269)
tarafından yayımlanmıştır. Eseri August
F. Mehren (yk bk.), giriş ve notlarla birlikte Tahani Sabri Fransızca'ya (Reuue des
etudes islamiques, LVIII ]Paris 1990], s.
ı 09-134), Ziyaeddin Dürr'i (Tahran 13 ı 8/
1900). A. Samandar Ghuryani (lbn Sina
and Su{Lsm içerisinde, Kabil 1980, s. 59
vd.) Farsça'ya, Emi! Fackenheim İngiliz
ce'ye (Mediaeual Studies, VII ]Toronto
1945]. s. 208-228) ve S. Srebryakov Rusça'ya ( Traktat lbn Siny o Lyubui, Tiflis
1976) tercüme etmiştir. 16. Mahiyye tü 'ş-şalat . Bir gi r işle üç bölümden oluşan risalede insanın ruhi ve maddi yönüne paralel olarak namazın da zahiri ve
batıni yönlerinin olduğu vurgulanmakta.
bu kulluk fiili ahlaki, antolajik ve epistemolojik temelleriyle ortaya konulmaktadır. Birçok defa basılan (Tahran 1313; Kahire ı 335; Kum ı 980) ve Hasan Ası tarafından yeniden yayımlanan (et-Tefsirü'L/)ur'anl içeri sinde, s. 203-222) risaleyi
August F. Mehren Fransızca'ya (yk. bk.).
Ziyaeddin Dür ri Farsça'ya (Tahran ı 3 ı 8/
ı 900). Arthur Arberry İngilizce'ye (Auicenna on Theology içerisinde, London
ı 95 ı, s. 50-63) ve Mehmet Na ci B olay
Türkçe'ye (İbn-i Sina içerisinde, Ankara
ı 988, s. 90- ı 00) çevirmiştir. 17. Ma'na'zziyare ve keyfiyyetü te'şiriha. Eserde
ilk ilke, gök cisimleri ve insani nefsin varlıklara tesiriyle bunun şartları ele alın
maktadır. Birçok defa basılan (Kahire
13 ı 5; Kum ı 980; Beyrut 1988) ve Hasan
Ası tarafından yeniden neşredilen (Beyrut 1403/1 983) risaleyi August F. Mehren
Fransızca'ya tercüme etmiştir (yk. bk.).
18. Det'u'l-gam mine 'l-mevt. İbn Sina'ya nisbet edilerek çeşitli baskıları yapılan
(Beyrut 191 I, 1403/ 1983, 1988; Frankfurt
ı 97 4; Ku m ı 980), Fransızca (yk. b k.) ve
Türkçe'ye (çev. M. Naci Bolay, İbn-i Sina
içerisinde, Ankara 1988 , s. 101-120) çevrilen risalenin İbn Miskeveyh'in Teh~i
bü'l-a.l]la~· ının bir bölümü olduğu ileri
sürülmüşse de (Yahya Mehdevl, s. 276)
Abdülem'ir Z. Şemseddin risalenin İbn S'ina'ya ait olduğunu belirtmektedir (elMe?,hebü 't-terbeui 'inde İbn Sina, s. 22 1222). 19. el-Kaza' ve'l-~ader. Cami'u'lbeda'i' içerisinde neşredilen risale (s
43-68) adı bilinmeyen bir kişi tarafından
Farsça'ya (n şr. Muhammed DanişpeiOh,
Ferheng-i iran Zemin, Tahran ı 979, XXIV,
1-85) ve August F. Mehren tarafından
Fransızca'ya (yk b k ) tercüme edilmiştir.
zo. Tefsiru sureti'l-İ]]laş. Şerf:ıu'l-Hida-
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(Tahran 1313/1895, s. 29931 ı ) ve aşağıda zikredilen beş risale ile
birlikte Cami' u '1-beda'i' içerisinde yayımlanan risale (Kahire 1335/l 9 ı 6. s. ı 524) Fransızca tercümesiyle beraber Jean
Michot (MIDEO, XIV ]Caire 19801. s. 317328), ayrıca Hasan Ası (et- Tefsirü'L-/)ur'ani içerisinde. s.! 04-113) tarafından neş
redilmiştir. Fahreddin b. Ahmed RQzarl'nin Farsça'ya çevirdiği risale Türkçe
( 1893) ve Urduca'ya da (Del hi ı 905) tercüme edilmiş. Devvan'i esere bir haşiye
yazmıştır (S üleymaniye Ktp., Hamidiye,
nr. 1441; Rag ıb Paşa Ktp., nr. 1469; Tahran Mi !IT Ktp., nr. 872). Z1. Beyanü'l-hüviyye ve'l-ilahiyye ve'l-e]J.adiyye. zz.
· Tefsiru sureti'l-Fela~ (Del hi 131 1/1893).
Ayrıca birçok defa basılan eserin ilmi n eş
rini Hasan Ası gerçekleştirmiştir (et- Tefsirü'L-/)ur'ani içerisinde, s. 114-121 ). Z3.
Tefsiru sO.reti'n-Nas (Delhi 1311/1893).
İ Imi neşri Hasan Ası tarafından yapılmış
tır (a.g.e., s. 12 ı- ı 25). Z4. Ecvibe 'ala mesa'ili Ebi'r-Rey]J.an el-Biruni. İbn Slni'ı'
nın , B'irQnl'nin yönelttiği felsefi sorulara
verdiği cevaplardan oluşan risalenin ilmi
neşrini Hilmi Ziya Ülken gerçekleştirmiş
tir (Resa'il içerisinde, istanbu l 1953, ll, 236) Daha sonra Seyyid Hüseyin Nasr ile
Mehdi Muhakkık (Ebü Reyf:ıan el-Blrüni
ue İbn Sina: el-Es'ile ue'L-ecuibe içerisinde. Tahran 1393/1972. s. 1-37) ve Türkçe
çevirisiyle birlikte Muhammed Tand (Beyruni'ye Armağan içerisinde. Ankara 1974,
s. 230-301) tarafından yeniden yayımla
nan eseri Murtaza Mutahhar'i Farsça'ya
( Berresiha der Bare-i Ebu Rif:ıan Blrüni,
Essays on al-BlrO.nl içerisinde, Tahran
1973, s. ı 16- 164). 1. Muminov(Al-BlrO.nl
and Ib n Sina, Peripiska, Taşkent 1973) ve
Yu. Zavadovsky(]ed. M. Dinorshoev]./bn
Sina, lzbrannye proizuedeniya içerisinde,
Donish ı 980, s. 365 -390) Rusça'ya tercüme etmiştir. zs. 'İlle tü ~ıyami'l-arz fi
vasa(i's-sema'. Bir girişle on bölümden
meydana gelmekte olup Resa'ilü'ş-Şey
.l]i'r-Re'is içerisinde tekrar neşredilmiş
tir (Kum 1980,s. 44 1-454). Z6. Sırrü'l-~a
der. Kader meselesini ontolojik. ahlaki ve
eskatolojik açıdan ele alan ve birçok baskısı yapılan risaleyi (Tahran 1895; Kahi re
ı 328/ 19 ı O; Haydarabad ı 934; Kum 1980)
son olarak Hasan Ası neşretmiş (et- Tefsirü'L-/)ur'ani içerisinde, s. 302-305). George Fadlo Hourani de İngilizce'ye çevirmiş
tir (" Ibn sına's 'Essay on the Seeret of
Destiny", BSOAS, XXIX 1Hertford 1966 ],
s. 25-48). Z7. el-Mebde' ve'l-me'ad. İbn
Sina'nın yukarıda aynı adla zikredilen ki-

tabından farklı

olup ilk defa Mecmu'atü'r-resa'il içerisinde neşredilmiştir (Kahi re 1328, s. 250-255). ZS. el-Ef'al ve'linfi'aldt. Sırrü '1 -~ader ve aşağıda zikredilen beş risale ile birlikte Se b 'u resa'il
içerisinde neşredilen eser (Haydarabad
1353/1934), Resa'ilü Şey.l]i'r-Re'is İbn
Sina içerisinde yeniden basılmıştır (Kum
1980. s. 221-230). Ortaçağ'da Latince'ye
çeviri! en eseri (Le iden ı 989) Ziyaeddin
Dürr'i Farsça'ya (Tahran ı 3 ı 8/l 900), önemli bir bölümünü Jean Michot Fransızca' 
ya (Lovanii ı 986) tercüme etmiştir. Z9.
el- 'Arşiyye. İbrahim Hilal tarafından Hayctarabad baskısında yapılan kısmi düzeltmelerle yeniden neşredilen risale (Dirase
fi'l-İslam içerisinde, Kah i re 1982, ll, 1-42;
ayrıca b k. MM MAr., XXVI 1Küveyt 19801,
s. 65- ı 06) Resa'ilü Şey./]i'r-Re'is İbn
Sina içerisinde tekrar basılmıştır. Eseri
Ziyaeddin Dürr'i Farsça'ya (Tahran 13 ı 8).
Arthur Arberry kısmen İngilizce'ye (Auicenna on Theology, London 195 1, s. 2537). George F. Hourani iki pasajını tenkitli olarak Fransızca'ya (The Philosophical Forum, IVIl 1Boston 19721, s. 7678). E. Meyer belirli bölümlerini geniş
bir tahlille birlikte Almanca'ya (ZDMG,
CXXX ]Wi esbaden 1980 ]. s. 226-278) çevirmiştir. 30. es-Sa'ade ve'l-]J.ücecü'l'aşere. İnsan nefsinin cevher olduğu, bozulmaya uğramayacağı. ilahi feyizden istim d at ettiği, gök cisimlerinin nefs-i natıkaya sahip bulunduğu. nefsin bedenden ayrıldıktan sonraki durumu gibi konuları ele almaktadır. Resa'ilü Şey./]i'r
Re'is İbn Sina içerisinde yeniden bası
lan eseri Ziyaeddin Dürr'i Farsça'ya tercüme etmiştir (Risale-i Tuf:ıfe, Tah ran
ı 3 ı 9) 31. eJ-Musi~a. Resa'ilü Şey.l] i'r
Re'is İbn Sina içerisinde tekrar yayım
lanmıştır. 3Z. el-ljassü 'ale'~-?,ikr. Resa'ilü Şey.l]i'r-Re'is İbn Sina ve et-Tefsirü'l-Kur'ani (Beyrut 1403/1983) içerisinde yeniden basılmış. Ziyaeddin Dürr'i
tarafından Farsça 'ya çevrilmiştir. 33.
Esbdbü'r-ra'd. Fuat Sezgin'in ( GAS, VII ,
223) Theophrastos'un Meteorology adlı
eserinin bir bölümü olduğunu söylediği
risale. Resa'ilü Şey]]i'r-Re'is İbn Sina
içerisinde tekrar basılmıştır. 34. Tefsiru
ayeti'n-Nur. Aşağıda zikredilen on bir
risale ile birlikte Hasan Ası tarafından
neşredilmiştir (et- Tefsirü '1-Kur'anl içerisind e, Beyrut 1403/1983, s. 86-9 1). 35 .
Tefsiru ayeti "şümme'steva ile's-sema've hiye du.l]dn ". Daha önce Şer
]J.u '1-Hidayeti'l-Eşiriyye içerisinde yayımlanmıştır (Tahran 1313/1895, s. 296-
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298). 36. Tefsiru sureti'l-A'lô.. 37. et-Taşavvuf. Hasan Asi tarafından yayımlan
mıştır (bk. 6. ri sa le). 38. Kelimô.tü'ş-şu
fiyye. Hasan Asi, tek nüshası bulunan risalenin diğer bir neşrinde Yahya Mehdevi'nin de belirttiği gibi (Fihrist-i 1'/üsl]aha·yı Muşannefat-ı İbn sına, s. 291) eserin Sühreverdi'ye ait olduğunu söylemektedir (MMMAr. , XXV II JKü veyt 19831. s.
139- 186). 39. el- 'İlmü'l-ledünni. İbn Sina'ya aidiyeti tartışmalıdır. Yahya Mehdevi risaleyi Gazzali'ye nisbet etmekte
(Fihrist-i 1'/üsl]aha-yı Muşannefat-ı İbn sı
na, s. 282), diğer bazı araştırmacılar ise
müellifinin bilinmediğini ileri sürmektedir (Jan sse ns. s. 69). 40. el-Kerô.mô.t ve'Imu'cizô.t ve'l-e'ô.cib. Hasan Asi'den sonra Abdülemir Z. Şemseddin'in de İbn Sina'ya nisbetle neşrettiği risalenin(a ş. bk.)
esasen ömer b. Se h lan es-Savi'ye ait olduğu kaydedilmektedir (Yahya Me h devi,
Fihrist-i 1'/üs l]aha-yı Muşannefat-ı İbn Sı
na, s. 277; )anssens, s. 70). 41. el-Melô.'ike. 42. ed-Du'ô.'. 43. Kelô.mü'ş-Şeyl] fi'Imevô.'i?. 44. Mô.hiye tü'l-f:ıü zn . 1937 yı
lında İstanbul'da basılan eser. önceki iki
risale ve diğer bazı risalelerle birlikte ayrıca Abdülemir Z. Şemseddin tarafından
yayımlanmıştır (aş. bk.). 4S. el-Virdü'la'?:am. 46. es-Siyô.setü'l-m enziliyye .
Bir girişle altı bölümden oluşan risalede
ahlak. ev idaresi ve siyaset gibi konular
ele alınmaktadır. İlk defa Luvls Ma'lfıf tarafından neşredilen risale (Mecelletü'lMeşrı/5:, IX 1Beyrut 1906 ı. s. 2- ı 7) Ma]falô.t felsefiyye (yk. b k.) ve Mecelle tü '1 Mürşid el- 'Irô.]fıyye (Bağdat ı 929) içerisinde yeniden basılmış. eseri F. Ahmed
bir giriş yazısı ve bazı düzeltmelerle birlikte tekrar yayımiarnıştır (Mecmü' fi 's-siyase içe ri sind e. iskenderiye 1982. s. 61ı ı ı) . Abdülemlr Z. Şemseddin , yukarıda
geçen bazı risaleler ve aşağıda zikredilen dokuz risale ile birlikte eserin yeni bir
neşrini gerçekleştirmiş (el-Me?hebü 't-terbevı 'inde İbn sına içerisinde, Beyrut ı 988,
s. 232-260) ve Muhammed Necmi Zencani tarafından Farsça'ya çevrilmiştir (İbn
Sına ve tedbırü menzil, Tahran ı 3 ı 9/190 ı) .
47. el-Erzô.]f. Risalede. insanlar arasında
görülen rızıkla ilgili farklılıkların sebepleri ve sonuçları metafizik ve ahlaki açıdan
tahlil edilmektedir. 48. Tedbirü menzili'I-'asker. Bir sayfadan ibaret olan risale ordu kumandanına yapılmış bazı tavsiyeleri içermektedir. 49. Fezô.'ilü 'ş -ş a
rô.b ve siyô.sü 'I-beden. SO. Tedbirü'lmüsô.fir. Risalede yolculuğa çıkacak kişi
nin tıbbi açıdan nelere dikkat etmesi ge-

rektiği anlatılmaktadır. Hazmi Tura'nın
Türkçe çevirisiyle birlikte Arapça metnin
tıpkıbasımı A. Süheyl Ünver tarafından
gerçekleştirilmiştir (Türk Tıp Tarihi Arkiui, 111/10 !istanbul 19381. s. 33-4.8; Türkçe
tercümenin daha sonraki ba s kı s ı içi n bk.
Ün ver. s. 77-85) S1. Neşô.'ilw'l-l:ıükemô.'
li'l-İskender. S2. Te'vilü'l-af:ılô.m (Ta'bfrü 'r-rü'ya, el-Menamiyye) . İngilizce çevirisiyle birlikte Abdülmuld Han tarafın
dan neşredilen risalenin ( Avicenna Commemorat/ve Volume içe ri sinde, Ca lcutta
1956, s. 255-307 ; bu ingilizce çevirinin diğe r bir baskısı için bk. lndo -lranica, IX/3
1Calcutta ı 956 1. s. ı 5-30) on bölümünü Ali
Ekber-i Şehabl Farsça'ya (Tahran ı 3 ı 6),
6-9. 1S. 25 ve 39. bölümlerini bir değer
lendirme yazısıyla birlikte Sholmo Pines
Fransızca'ya (lsrael Oriental Studies, IV
JTel Aviv 19741. s. 104-153) çevirmiştir. S3.
el-Bir ve'l-işm . İbn Sina' nın yirmi bir-yirmi iki yaşlarında iken Buhara'da Ebu
Bekir ei-Berki'nin isteği üzerine kaleme
aldığı bir risalesidir (n ş r. A. Zayo ur, Sion
ı 970). Bekir Karlığa bu risalenin 'İlmü'I
al]Iô.]f'ın (yk. bk ) devamı olduğunu ortaya koymuştur (İbn Sına'nın Şimdiye Kadar Bilinmeyen Yeni Bir Ahlak Risalesi,
s. 7 vd ) S4. Risô.le ilô. İbn Kô.kuye . İbn
Sina'nın. Alaüddevle Muhammed b. Rüstem'e Hemedan'da gizlendiği veya Ferdecan Kalesi'nde mahpus olduğu sırada
yazdığı mektuptur (n ş r. Hilmi Ziya Ülken.
Resa'il, ıı . 44-45). ss. el-'U]fül. Filozofa
aidiyeti şüphelidir (Yahya MehdevT. s. 282;
Abdülemlr Z. Şemsedd in . s. 228). S6. elKelô.m 'ale'n-nefsi'n-nô.tı]fa . Nuh b .
Mansur için kaleme alınan risale Ahmed
Fuad ei-Ehvani tarafından neşredilmiştir
(AI:walü'n-nefs içerisinde. s. 195-1 99). S7.
el-Al]Iô.ls. Ahlaka dair birçok terimin açık
landığı risale Bekir Karlığa tarafından
Türkçe tercümesiyle birlikte yayımlan
mıştır (yk. bk .; risalenin Türkçe çev irisiyle bi rlikte yazma nü s h as ının tıpkıbasımı
için b k. Karlığa- Kazancıg il , VI 1istanbul
19961. s. 121-142) . S8. Resô.'ill]ô.şşa biİbn Sina. Filozofun adı bilinmeyen bir öğ
rencisine yazdığı iki mektubu ihtiva etmektedir. el-Mübô.f:ıaşdt'ın yazma nüshası içerisinde yer alan bu mektuplar Abdurrahman Bedevi tarafından neşredil
miş (Aristo 'inde'l-'Arab içerisinde, s. 240246). Dimitri Gutas, Bedevi neşrinde ikinci sırada yer alan mektubu İngilizce'ye çevirmiştir (Auicenna and the Aristate/ian
Tradition, Leiden 1988, s. 56-60) . S9. Risô.le fi 'r-red ile'ş-Ş eyl] Ebi'l-Ferec İb
ni't-Tayyib . Ebü'I-Ferec'in tabii güçler

hakkındaki bir risalesine reddiyedir. Hilmi Ziya Ülken'in aşağıda zikredilen on üç
risale ile birlikte neşrettiği eseri (bk. Resa'il, 1, 57-65) Mirza Mesut BaykaiKuva-yı
erbaa adıyla Türkçe'ye çevirmiştir (Türk
Tıp Tarihi Arkivi, 111/9 1istanbul 19381. s.
17-25) . 60. Ecvibô.t 'an sitte 'aşrete mesô.'il. Ebu Reyhan ei-Birunl'nin felsefenin
çeşitli konularıyla ilgili olarak sorduğu sorulara verilen cevaplardan oluşmaktadır.
Yahya Mehdevl'nin el -Mübdf:ıaşô. t' ın bir
bölümü olarak düşündüğü risale (Fihrist-i
1'/üsl]aha-yı Muşannefat-ı İbn sına, S. 2 ı ı 2 ı 2), daha önce Şe rf:ıu 'l-Hidô.yeti 'l- Eşi
riyye içerisinde neşredilmiş (yk bk.). Murtaza Mutahhari risaleyi burada yer alan
bir kısım soruların tahliliyle birlikte Farsça'ya çevi rm iştir (Berresıhfı. der Bare-i Ebu
Rı/:ı.an Bfrunı içe ri sinde, Tahran 1973, s.
116- 164) 61. MekWbü Ebi Sa'id ile'ş
Şeyl] ve cevô.bühu. İbn Sinifnın Ebu
Sald-i Ebü'I-Hayr ile ahlaki içerikli yazış
malarından ibarettir. 62. el-İntifô.' 'an
md nüsibe ileyh. Filozofun Ebu Ubeyd
ei-Cuzcani'ye cevabi bir mektubudur. 63.
Risô.le li'ş-Şeyl] ilô. Ebi Tahir b . Ijaş 
şul. 64. Risale Ii'ş- Şeyl] ila Ca'ter el-Kaşani. 6S. Risô.Ie ile'ş - Şeyl] Ebi'I-Fazı b.
Maf:ımud . 66. Risale il e'ş -Şeyl] Ebi'IKasım b. Ebi'l-Fazl. 67. İbtô.lü af:ıkô.
mi'n-nücum . 68. Af:ıvalü'r-ruf:ı. Hisalenin İbn Sina'ya aidiyetinde ciddi kuşkular
bulunmaktadır (Yahya Mehdevl, s. 260;
)anssens. s. 55). 69. Risô.le ila Ebi'Ubeyd
el-Cuzcô.ni. Varlık ve kısımları hakkın
dadır. 70. Cevô.bü'l-mesa'il. 71. Ecvibe
'an 'aşri mesa'il. Kaynaklarda sorula rı
soran kiş i nin Blrunl olduğu belirtilirse de
yapılan araştırmalar sonucu nda bunun
doğru olmadığı anlaşılmıştır (Küyel, s. 83
vd ) . Türkçe çevirisiyle birlikte ilmi neşri
ni Mübahat Türker Küyel'in gerçekleştir
diği eseri (a.g.e., s. 95-1 12) Andreas Alpago kısmen Latince'ye çevirm i ştir (Venetiis
1546; Farnborough 1969). 72. el-Vüs'a (elFeza). Sholmo Pines tarafından yeniden
neşredilmiştir (Studies in Ab u '1-Barakat
al Baghdadi içerisinde, Leiden ı 979, s. 96173) 73. Risô.le ila Ebi Ca'fer el-Kiyô..
İbn Sina'nın bazı felsefi konular ve eserleri hakkında Ebu Ca'fer ei- Kiya'ya yazdığı bir mektuptur. Abdurrahman Bedevi tarafından neşredilmiş (Aristo 'inde 'l'Arab içe ri sinde, Kah i re 1947. s. 119-122)
ve Dimitri Gutas tarafından İngilizce' 
ye çevrilmiştir (Avicenna and the Aristotelian Tradition içerisinde. s. 60-64) 74 .
Risô.letü 'ş -Ş eyi] ile '1- Be rki. Filozofun
391 (1001). 392 (1002) yılları arasında
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Ebu Abdullah el-Berki'nin kimya konusundaki bir sorusuna cevaben yazdığı mektubudur (nşr. Ekmeleddin ihsanoğlu, Uluslararası ibni Sina Sempozyumu Bildirileri içerisinde, Ankara 1984, s. ı 05-116 ). 75.
el-İksir. Bir girişle dokuz bölümden oluş
maktadır. Ahmet Ateş'in bir değerlendir
me yazısıyla birlikte yayımiadı ğı eser (b k.
bibl.). aynı neşre dayanılarak Latince ve
Fransızca tercümesiyle birlikte tekrar basılmıştır ( Oriente e Occidente nel Medioevo: Filosofia e Scienze, Roma 1971, s.
286-34 ı) . Birkaç defa Latince'ye çevrilmiş
ve bunlardan biri Epistola ad Regem
Hasen de re recta adıyla yayımianmış
( Theatrum Chemicum içerisinde, IV, 863
vd.), ayrıca klasik dönemde iki ayrı mü ellif tarafından Farsça'ya tercüme edilmiş
tir (TSMK. lll. Ahmed, nr. 3063; İÜ Ktp.,
nr. 1458). 76. Eş'arü'ş-Şeyb.. İbn Sina' nın
Arapça ve Farsça olarak yazdığı şiirleri
dir. Arapça şiirleri ilk defa Mantı]fu'l
meşri]fıyyin içerisinde yayımianmış olup
ayrıca çeşitli baskıları yapılmıştır (Kah i re
1910, l938;Tahran l973;Kum 1405/1984).
ı. Ormos, İbn Sina'nın o güne kadar bilinmeyen İbrani harfleriyle yazılmış bir şiiri
ni bularakArap harflerine çevirmiş ve ingilizce tercümesiyle birlikte neşretmiştir
(The Arabist içerisinde, Budapeşte 1988,
s. ı 34-14 ı). Araştırmalar sonunda yeni ilaveler yapılan Farsça şiirler ise Almanca çevirisiyle birlikte Herman n Ethe (Götinger
Nachrichten, XXI JGöttingen 1875 J. s. 555567). kısmen Türkçe çevirisiyle Şerefettin
Yaltkaya (Büyük Türk Filozof ve Tıp Üstadı ibn Sina I"İbni Sina' dan Tercemeler"
bölümü] içerisinde, İstanbul I 937, s. 4051 ), Sald-i Nefisl (Mecelle-i Mihr, XII !Tahran I 9371. s. 1199-1211; ayrıca PQr-i Sina
içerisinde, Tahran 1954, s. 34-54) ve bir
kısmının Türkçe çevirisiyle birlikte Saime
İnal -Sa vi (Uluslararası ibni Sina Sempozyumu Bildirileri içerisinde , Ankara 1984,
s. 458-464) tarafından yayımlanmıştır.
S. Huseinzoda ile Kh. Sharifov filozofun
Arapça ve Farsça şiirlerini Rusça'ya tercüme etmişlerdir (Ib n Sina-Satuma Predel, Duşanbe 1980). 77. et-Temcid. Metafizik hakkında olup Leiden'de bas ı lmış
( 1629), modern dönemde ise Sald-i Nefisl tarafından ömer Hayyam'a nisbet edilen Farsça tercümesiyle birlikte neşredil
miştir (BQ Sina: Zindegi ve Kar ve Endişeh ve Rüzgar içerisinde, Tahran 1954,
1976, 1980, s. 260-265). Ahmedmian Akhtar, bu çeviriye dayanarak eseri A Tract
of Avicenna adıyla İngilizce'ye (/C, IX
JHaydarabad 1935 ı. s. 218-231). Abdülba-
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ki Gölpınarlı da müellifin şerhiyle birlikte
Türkçe'ye (Rubaiyyat içerisinde. istanbul
ı 953, s. ı 75- 185) tercüme etmiş, eser üzerine altı şerh yazılmıştır. 78. el-Hey'e (Fuad Seyyid, S . 29). G. Scrimieri, bir nüshasına dayanarak risaleyi kısmen İtalyan ca'ya çevirmiştir ( Testimonianze medievali
e pensiero moderno içerisinde. Levante
1970, s. 171-192). 79. el-Alatü'r-raşadiy
ye. Almanca tercümesiyle birlikte Eilhard
Wiedemann ve Teadar Juynboll tarafın
dan neşredilmiştir (Acta Orientalia Academia Scientiarum Hungaricae içerisinde, Budapest 1927, s. 1122-1 154). 80. Sebebü rü'yeti'l-kevakib bi'l-leylla fi'nnehar. Türk Hükümdan Gıyaseddin Muhammed b. Melikşah'ın astronomiyle ilgili bir sorusu üzerine kaleme alınan risaleyi (Süleymaniye Ktp ., Ayasofya, nr. 4832;
British Museum, nr. 757) Fatin Gökmen
Türkçe'ye çevirmiştir (Büyük Türk Filozofu ve Tıp Üstadı ibn Sina J"İbn Sina'dan
Tercemeler" bölümü i içerisinde, istanbul
1937, s. l-4; ayrıca b k. Ün ver, s. ı 06-ll 0) .
81. Ta'a]f]fubü'l-mevzi'i'l-cedeli (nşr.
Muhammed Danişpejuh, Collected Texts
and Papers on Logic and Language 1ed.
M. Mohaghegh- Toshihiko Izutsu 1 içerisinde, Tahran 1974. s. 63-77). 82. Mesa'ilü'l-garbiyye. Mantıkla ilgili yirmi meseleyi ele alan risale Muhammed Daniş
pejuh tarafından neşredilmiştir (a.g.e.
içerisinde, s. 80-l 05). 83. Esbabü J:ıudu
şi'l-J:ıuruf (Kah i re 1332; Tahran 1954, 1970;
Kahire 1979). Muhammed Hasan et-Tayyan ve Yahya Mlr Alem'in tenkitli neşrini
yaptığı risaleyi (Dımaşk 1983) Alessandro
Bausani özetteyerek bir bölümünü İtal
yanca'ya (L'Enciclopedia del Fratelli della Purita içerisinde, N apo li I 978, s. 195208), A. Reşad yorumlayarak kısmen Urduca'ya (Kabill981) çevirmiştir. 84. A]fvalü'ş-Şeyb. fi'l-J:ıikme. Jean Michot tarafından Paroles d'Avicenne sur la sagesse başlığı altında Fransızca tercümesiyle birlikte neşredilmiştir (Bul/etin de
philosoph ie medievale, XIX JLouvain
ı 9771. s. 45-49). 85. et-Tib. Yine Jean
Michot tarafından L'epitre d'Avicenne
sur le partum başlıklı Fransızca çevirisiyle birlikte yayımlanmıştır (a.g.e. ,
XX JLouvain 19781. s. 53-57). 86. Siretü 'ş-Şeyb.. İbn Sina'nın talebesi Ebu
Ubeyd el-Cuzcanl'ye yazdırdığı hayat
hikayesi dir. Kıftl ve İbn Ebu Usaybia baş
ta olmak üzere bir kısım biyografi yazarının naklettiği, müstakil nüshalar
halinde de günümüze ulaşan eserin ilk
tenkitli neşri İngilizce çevirisiyle birlik-

te William E. Gohlman tarafından gerçekleştirilmiş (The Life of Ib n Sina, N ew
York 197 4). M acid Fahrl bu n eş re dayanarak eseri yeniden yayımıarnıştır (en-Necat i çerisinde, s. 23-34). Ferld Cuha ile
Mahmud Fahurl. sadece Kıftl ve İbn Ebu
Usaybia'nın aktarmış olduğu nakle bağlı
kalarak eseri Hikmet Hamasi'nin Fransız
ca çevirisiyle birlikte tenkitli olarak neş
retmiş (Dımaşk 1402/1981). ayrıca S. DIbad İbn Sina be-Rivayet-i Eşkevari ve
Erdekani adıyla farklı bir aktarıma dayanarak risaleyi yayımiarnıştır (Tahran
1985). Eseri Paul Kraus Eine arabische
Biographie Avicennas adıyla Almanca'ya (Klinische Wochenschrift, Xl [Berlin
1932]. s. l880b-l882b). M. Şerefettin Yaltkaya bazı ilave ve yorumtarla birlikte
Türkçe'ye (Büyük Türk Filozof ve Tıp Üstadı ibn Sina J"İbn Sina'dan Tercemeler"
bölümü! içerisinde, istanbul 1937, s. l-39).
Arthur J. Arberry (Avicenna on Theology
içerisinde. London 1951, s. 9-14) ve Dimitri
Gutas (Avicenna içerisinde, s. 23-30) ingilizce'ye, Muhammed Achena ile Henri
Masse Fransızca'ya (Le livre de science
içerisinde, Paris ı 95 5-1958, s. 6-1 1) çevirmiştir. 87. el-Edviyetü'l-]falbiyye. Kısa
bir girişle on altı bölümden oluşmaktadır.
İlk defa Rifat Bilge tarafından Türkçe tercümesiyle birlikte yayımlanan eseri (Bü. yük Türk Filozof ve Tıp Üstadı ibn Sina
! " İbn Sina'dan Tercemeler" bölümü] içerisinde, istanbul 1937, s. l-55) daha sonra Muhammed Züheyr el-Baba farklı yazma nüshalara dayanarakyeniden neşret
miştir (Min Mü'ellefati ibn Sina et-tıbbiy
ye içerisinde, Halep 1404/1984, s. 209294). Eseri Arnolda de Viilanova Latince'ye (Venetiis 1527), A. Hamld Tract on
Cardiac Drugs adıyla İngilizce'ye (Avicenna's Tract on Cardiac Drugs içerisinde, Yeni Delhi 1981, s. ll-75) ve Hakim
Ahmedullah Han Farsça'ya (Supp lement
to Studies in History of Medicine and Science, Xllll-2JYeni Delhi 1993]. s. 147-207)
tercüme etmiştir. 88. Urcuze fi't - teşriJ:ı.
On beş beyitlik bir manzumedir (Kah i re
1969). G. Serimieri tarafından İtalyanca
çevirisi ve önemli bir giriş yazısı ile birlikte tenkitli olarak da neşredilmiştir (Testimonianze medievali e pensiero moderno,
Levante 1970, s. 99-157). 89. Urcuze fi'lfuşuli'l-erba'a. Yaklaşık 1SO beyitten oluşan eser koruyucu hekimlikle ilgilidir. M.
Şerefettin Yaltkaya tarafından "İbni Sina'nın Tıpdan Bir Ürcuzesi" başlığı altın
da Türkçe çevirisiyle birlikte yayımlanan
eseri (Türk Tıp TarihiArkivi, 114 !İstanbul
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1935 1. s. 128- 142) Muhammed Züheyr elBaba yeniden neşretmiş (Min Mü'ellefati İbn Sfna et-tıbbiyye içeri sinde, s. 195206). Medyen b. Abdurrahman et-Tablb
ei-Kusunl de şerhetmiştir (Ragıb Pa şa
Ktp., nr. 1482).90. Urcuzelatifefiveşaya İbu]frat. Doksan üç beyitten ibaret
olup B. Kuhne tarafından ispanyolca çevirisi ve bir giriş yazısı ile birlikte neşredil
miştir (Homenaje al Prof. D. Cabanelas
Rodrigues içerisinde , Granada 1987 , ll ,
343-366) 91. el-Külenc. Üç bölümden
meydana gelen eser koli k hastalığı hakkındadır. M. Hammaml'nin sadece ikinci bölümünü yayımladığı risalenin (Kitabü '1-~ülenc li-Ebü Bekir er-Razf ma'a dirase mukabele li-risalati İbn Sina içe ri sinde, Aleppo 1983, s. 144-175) tam neşri
bir girişle birlikte D. Tihamerl tarafından
gerçekleştirilmiştir ( MMMAr., XXX 1Küveyt 19861. s. 9-17, 44 1-50il ). 92. en-Nabz.
Dokuz bölümden oluşan bu Farsça risaleyi
(Tahran 13 17/ 1899, 1330/19 11) G.Scrimieri İtalyanca'ya çevirmiştir (Degli Studi
su lbn Sina: I. Tearesi Fisica içe risind e,
Leva nte I 973, s. 2 12-232). 93. el-Hindiba'. Hindibadan (marul) faydalan ma yöntemiyle ilgili bir soru üzerine İbn Sina'nın
405 (101 4) yılında kaleme aldığı risale
Rifat Bilge tarafından Türkçe çevirisiyle
birlikte neşredilmiştir (Ünver, s. 10-23).
94. el-'Uru]fu'l-m etsude (e l-Faşd). Pek
çok yazma nüshası günümüze ulaşan risaleyi (TSMK, lll. Ahmed, nr. 344 7; Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 4829, 4849; Nuruosmaniye Ktp., nr. 274 8, 4894) Hazmi
Tura Türkçe'ye tercüme etmiştir (a.g.e.,
s. 39-47).

Bunların dışında İbn Sina'nın çeşitli kütüphanelerde birçok risalesi bulunmaktadır. AyrıcaRisale -i Cudiye, Risale-i
Nefs, Risale-i Ender f:la]fi]fiyat ve Keyfiyat -ı Silsile-i Mevcudat ve Teselsül-i
Es bd b ve Müsebbebdt, Mi'yarü'l- 'ııl5ül,
Kurd?a-i Tabi'iyyat, Künu z ü'l-mu'a??amin, :?afername ve Mi'racname
gibi filozofa aidiyeti şüpheli birçok Farsça eser Encümen-i Asar-ı Milll tarafın
dan Tahran'da neşredilmiştir ( 133 0- ı 33 1
hş ).
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Etkileri. İbn Sina'nın Aristo mantığı ile
tabiat bilimi ve felsefesi, Batlamyus astronomisi. Galen tıbbı, Öklid geometrisinden oluşan toplu kainat tasvirinin Ortaçağ 'daki mükemmel sentezini ifade eden
bilim ve düşüncesi Doğu 'da ve Batı ' da büyük bir ilgi ve hayranlık uyandırmıştır. Daha sonra İslam dünyasında kendini İbn
Sinacı şeklinde tanımlayan veya karşıtla
rının İbn Sinacı olarak takdim ettiği belli
bir fikir akımına rastlanmazsa da "hükema" veya "felasife" diye nitelenen önem-
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