İB N SiNA
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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lbn Sina'yı
Hunevn
b. lshak ile
gösteren
minyatür
(İbn Zünbül

el-Mahalli,
el.f:fanun
fi'd-Dünya,
TSMK,
Revan Köşkü,

nr. 1638,
vr. 284')

şu şekilde sıralamaktadır : Naslrüddln-i
TOsl, Ferldüddin Damad en-NisabCırl.
Sadreddin es-Serahsi, Efdalüddin el-Gllani. Ebü'l-Abbas el-Lükerl. Behmenyar,
eş-Şeyhü 'r- Reis Ebu Ali İbn Sina (Mecalisü'l-mü'minin, ll , 203). Böylece XIV. yüzyıla ulaşan silsile buradan Anadolu'ya geçecektir. Nasirüddin-i Tasi'nin iki öğren
cisi Necmeddin Ali b. ömer el- Katibi eiKazvini ile Kutbüddin-i Şirazi, Fahreddin
er-Razi ile gelen İbn Sina etkilerini daha
sonraki yıllara. özellikle Şii İran bölgesiyle Sünni Osmanlı dünyasına aktaran iki
önemli şahsiyettir (Abdülemlr el-A'sem,
S.

li bir grubun genellikle Kin di. Farabi ve
İbn Sina çığırını izlediği görülmektedir.
Hemen hemen her dönemde İbn Sina'nın fikirleri doğrultusunda düşünce geliştiren. zaman zaman onun fikirlerini benimseyen. bazan da ona karşı çıkan. fakat karşı çıkarken bile birçok noktada
onun tesi ri altında kalan önemli bir düşünürler grubu var olmuştur. Ayrıca onun
islam dünyasındaki etkileri yalnız Ortaçağ boyunca devam etmekle kalmamış,
çeşitli değişikliklere uğrayarak günümüze kadar gelmiştir.
1. İslam Dünyasındaki Etkileri. İbn Sibilim ve düşüncesinin özeti sayılan eserlerinin ve fikirlerinin zengin
kapsamı , onun çevresinde geniş bir öğ
renci kitlesinin toplanmasına sebep olmuştur. Öğrencileri arasında kendisini
aşan veya onu n düzeyine ulaşanlar bulunmasa da onun fikirlerinden yararianmış olan düşünürler daha sonraki yüzyıl
larda İslam bilim ve düşüncesini gelişti
rip yaygınlaştırmıştır. Filozofun izinden
giden öğrencileri nin başında aynı zamanda arkadaşı ve yardımcısı olan EbO Ubeyd
ei-CCızcani gelir. İbn Sina'nın 403 (1012)
yılında ikinci defa Dihistan'dan Cüzcan'a
gidişinde onunla tanışan ve ölümüne kadar yanından hiç ayrılmayan Cuzcani bir
yandan üstadının eserlerini derlemek, yazıya dökmek, önsöz yazarak zenginleştir
rnek gibi katkılarda bulunurken öte yandan hocasının yazmayı düşünüp de yazamadığı konularda onun fikirleri ışığında
eserler kaleme almış. hatta kitap larına
ekler yazmıştır. Fakat onun hocasına yaptığı en büyük hizmet, Siretü'ş-Şey{ıi'r
Re'is (Sergüzeşt) adıyla kaleme aldığı
İbn Sina biyografisidir. İbn Sina'nın diğer
bir öğrencisi İsfahanlı İbn Zeyle'dir. Filozofun eş-Şitd 'daki açıklamaları doğrul 
tusunda mOsiki konusunda el-Kati adlı
bir eser ve hocasının Ifay b. Ya~?dn rina'nın Ortaçağ
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salesine bir şerh kaleme almış olan İbn
Zeyle'nin. arkadaşı Behmenyar b. Merzüban ile birlikte İbn Sina'ya bazı konularda sorular yönelttiği, onun da el-MübdJ:ıa§at başlığı altında toplanan mektuplarında bu sorulara cevaplar verdiği
bilinmektedir. Filozofun öğrencilerinden
Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed eiMa'sOmi hocasının, "Eflatun için Aristo
ne ise Ma'sCımi de benim için odur" şek
lindeki takdirine mazhar olmuştur. Ebu
Heyhan ei-BirCıni'nin İbn Sina' nın fikirlerini eleştirmesi üzerine filozofun cevap
vermekten kaçındığı ve onun yerine Ma'sCımi'nin cevap verdiği söylenmektedir
(Beyhaki , s. 95-96) . İbn Sina'nın fikirlerini
kendinden sonraki nesillere ulaştıran en
bilgili öğrencisi şüphesiz ki Ebü'I-Hasan
Behmenyar b. Merzüban'dır. Behmenyar.
İbn Sina ile Şemsüddevle'nin veziri olduğu sırada Hemedan'da tanışmıştı. el-MübdJ:ıa§at, filozofun diğer öğrencileri yanında en çok Behmenyar ile yazışmala 
rın dan meydana gelmiştir. İbn Sina'nın
öğrenci silsilesi ve fikirleri daha ziyade
Behmenyar vasıtasıyla devam ederek islam dünyasına dağılmıştır. Bunlardan en
önemlisi Ebü'I-Abbas Fazi b. Muhammed
ei-Lükerl'dir. Horasan bölgesinde İbn Sina felsefesini yaymış olan Lükerl, hacası
Behmenyar'a dayanarak İbn Sina' nın etTa'li~at adlı eserini alfabetik sıraya koymuştur. Eserlerinde ve derslerinde İbn
Sina geleneğini yaşatan bu zatın pek çok
öğrenci yetiştirdiği anlaşılmaktadır. İbn

özellikle Lükeri'nin yetiş
Efdalüddin ei-GIIanl'nin öğ renci si
olup filozofun en-Necd t'ına yazdığı şerh
ile meşhur olan Ebu Ali Sadreddin Muhammed b. Harisan es-Serahsl ile devam
eder. Nitekim onun öğrencilerinden Ferldüddin Damad en-NisabOrl, Naslrüddln-i
TCısi'nin de hocasıdır. NCırullah et-Tüsterl (eş-ŞOsteri) bu silsileyi İbn Sina'ya kadar

Sina

geleneği,

tirdiği

63)

İbn Sina'nın fikirlerinin X. yüzyıl boyunca İslam dünyasının her tarafında etkili olduğu görülmektedir. Bu etkiyi azaltmak isteyen Gazzall önce felsefe öğren 
meye çalışmış. bu amaçla Farabi ve İbn
Sina ' nın görüşlerini inceleyerekMaMşı

dü'J-feJdsife 'sini, ardından bunların fikirlerini çürütmek için Tehdtütü'l-feld sife'yi kaleme almıştır. Burada Gazzall.
Aristo fe lsefesinin İbn Sina tarafından
sistemleştirilip bölümlenmiş olan ana disiplinlerini birer birer ele alarak değerlen
dirmiş ve bunların İslam dini ve düşün 
cesi bakımından konumunu belirlemeye çalışmıştır. Ancak Gazzall, İbn Sina 'nın
görüşlerini çürütmeyi amaçlarken büyük
çapta onun etkisi altında kalmış. eleştir
diği kon uların dışındaki görüşlerinin bir
kısmını benimsemekten kurtulamam ış
tır. Gazzall'nin Ma~aşıdü '1-teldsite'si.
İbn Sina'nın Ddnişname-i 'Ala'i adlı
eserinin kısa bazı açıklamalar yapılmış
Arapça çevirisi gibidir. Gazzall, Mi'ydrü'l'ilm'de de isim vermeden en-Necdt'tan
büyük çapta alıntılar yapmıştır. Yine bu
kitabın mantıkla ilgili tanımla r bahsi, küçük yer değiştirmelerle İbn Sina'nın Risd1e fi'l-J:ıudud adlı eserinden alınmış
tır. Gazzali'nin Mizdnü '1- 'amel'inin ahlaki erdemlerden bahseden uzun bir bölümü de yine bazı paragrafiarın yer değiştirmesiyle İbn Sina'nın el-A{ıld~ risalesinden aktarılmıştır. Bu bölüm özet halinde İJ:ıyd'ü 'u1umi'd-din'de de yer almaktadır. Aynı şekilde Gazzall'ye aidiyeti
tartışılan Me'dricü '1-~uds'te İbn Sina'nın nefisle ilgili görüşleri büyük ölçüde iktibas edilmiştir. Fakat Gazzali bu alıntıla
rı yaparken ne İbn Sina'nın adından söz
etmekte ne de alınan eseri bildirmektedir. Gazzali'nin Tehdiütü'l-teldsife'deki
eleştirileriyle İbn Rüşd'ün Tehdtütü't-Tehdfüt'teki eleştirileri sonunda büyük darbeler alan İbn Sina felsefesi XIII. yüzyılda

iB N SINA
Sünni İslam dünyasında Fahreddin er-Razi. Şii islam dünyasında Nasirüddin-i Tusi önderliğinde Sünni ve Şii kelamı içerisinde yeniden şekiilenerek modern döneme kadar hakim fikir sistemi haline gelir.
Bu oluşum İslam düşüncesinin yaklaşık
sekiz asırlık seyrini tayin eder.
Sünni islam dünyasında Fahreddin erRazi, Gazzali'nin yaptığı gibi birçok konuda İbn Sina'nın görüşlerini eleştirmeyi
sürdürürse de sisteminin entelektüel temellerini onun felsefesi üzerine kurmaya çalışır. Nitekim el-Mebôf:ıişü '1-meşri
Jsıyye ile el-Metali bü '1- 'aliye başta olmak üzere hemen hemen bütün eserlerinde büyük çapta İbn Sina'dan alıntılar
yapar. Fahreddin er-Razi'nin geliştirdiği
bu sistem , daha sonra onun öğrencileri
ve takipçileri tarafından İslam dünyasının
öteki bölgelerine de taşınır. Mesela Fahreddin er-Razi'nin öğrencilerinden Esirüddin el-Ebheri'nin öğrencisi Kutbüddin-i Şirazi ve Kutbüddin er-Razi aracılı
ğıyla İran ve Anadolu 'ya. onların öğren
cileri olan Şemseddin Muhammed b. Abdurrahman el-İsfahani ve Muhammed
b. Mübarek Şah el-Buhari vasıtasıyla Mı 
sır' a aktarılır; Muhammed b. Mübarek
Şah'ın öğrencilerinden Seyyid Şerif elCürcani ile yeniden Anadolu ve Maveraünnehir bölgelerine taşınır. Yine Razi'nin
geliştirdiği İbn Sinacı sistem , Razi'nin
öğrencilerinden Kadi Beyzavi aracılığıyla
Adudüddin el-ki ve Sa'deddin et-Teftazani tarafından İran ve Maveraünnehir
bölgesinde yayılırken bunların izinden giden Molla Fenari, Kara Davud ve Fethullah eş-Şirvani gibi alimler vasıtasıyla Osmanlı geleneğine taşınmıştır.

Esirüddin el-Ebheri'nin Hidayetü '1f:ıikme, Ali b. ömer el- Katibi el-Kazvini'-

nin lfikm etü'l-'ayn, Kadi Beyzavi'nin Tavali'u'l-envar min metali'i'l-en?ai, Adudüddin el-lci'nin el-Meva]sıf, Sa'deddin
et-Teftazani'nin el-Ma ]saşıd ve Şerf:ıu'l
Ma]saşıd, Nasirüddin-i Tüsi'n in Tecridü '1- 'a]sa'id adlı eserleriyle birlikte bunlara yazılmış olan şerhler ve haşiyelerde
Razi'nin modeli doğrultusunda İbn Sina'nın etkilerini takip etmek mümkündür.
Özellikle Ebheri'nin Hidayetü '1-J:ıikm e
adlı eseri İbn Sina'nın eş-Şifa', en-Necat ve el-İşarat ve't-tenbihat'ı ile Fahreddin er-Razi'nin el-Mebdf:ıişü'l-m eş 
ri]sıyye ve el-Metalibü'l-'aliye adlı eserlerinin özeti mahiyetindedir. Bu modele
uygun olduğu için de eser pek çok alim
tarafından şerhedilmiş. üzerine haşiye
ler yazılmıştır. Nasirüddin -i Tüsi'nin ve

Ebheri'nin öğrencilerinden Necmeddin
Ali b. Ömer el-Katibi el-Kazvini'nin kaleme aldığı lfikmetü'l-'ayn da aynı türden bir eserdir. Bu kitaba Muhammed b.
Mübarek Şah el-Buhari tarafından yazı
lan şerh alimler arasında çok tutulmuş
ve uzun yılla r medreselerde ders kitabı olarak okutulmuş . eser üzerine çeşitli
hi'ışiyeler yazılmıştır. Bir kısmına yukarı
da işaret edilen eserlerin yanında bunlara yapılan şerhler, haşiyeler, özellikle dönemin en dikkate değer düşünürlerin
den biri olan Seyyid Şerif el-Cürcani'nin
eserleri de hem bu sentezin son örnekleri hem de İbn Sina etkisinin sergilendiği son çalışmalardır. Bu düşünce geleneği, XV. yüzyılın ortalarında Fatih Sultan
Mehmed'in özel teşvikleriyle yeni bir hamleye yönelirse de istenen başanya ulaşı
lamaz.
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İbn Sina düşüncesi. Nasirüddin-i Tüsi

Sünni düşüncesindeki geliş
melere paralel biçimde yeni bir yoruma
kavuşturularak Şii islam düşüncesine taşınmıştır. Tüsi'nin öğrencilerinden Ali b.
ömer el- Katibi el-Kazvini'den ders alan
İbnü'l-Mutahhar el-Hilli, Tusi'nin Tecrid ü '1-i'tiJsad 'ı na (Tecrfdü '1-kelam) bir
şerh yazmış olup bu eser daha sonraki
dönemlerde hem Sünni hem de Şii dünyasında çok tutulmuş. üzerine yaklaşık
1so haşiye yazılmıştır. öte yandan İbn
Sina felsefesini Şii gnostisizmi doğrul
tusunda yorumlayan (Corbin, En Islam
lranien, lll . 233 vd. ) Sadreddin el-Hucendi ve tarunu Ali b. Muhammed Türkeh
el-İsfahani, Şii düşüncesinde İbn Sina ile
Molla Sadra arasındaki çizginin ana bağ
lantı noktalarını tesis etmişlerdir. Böylece On İki imam Ca'feriliği'nde önemli bir
yer tutan hikmet-i ilahi geleneğinde İbn
Sina'nın temel tezleri ana kaynak olarak
kullanılmıştır. Mir Damad. metafizik konularını ele aldığı el-K.abesat adlı eserinde "eski fikir ortağımız" diye tanımla

tarafından

dığı İbn Sina 'nın eş- Şifa'daki düşüncele

rini gnostik ve Hermetik bir yorumla açık
layarak hikmet-i ilahi anlayışını kurmaya
çalışır. Onun öğrencisi ve bu anlayışın en
büyük temsilcisi olan Sadreddin-i Şirazi
ise başta el-lfikmetü'l-müte'aliye fi'lesfari'l-'a]sliyyeti'l-erba'a adlı eseri olmak üzere hemen hemen bütün kitaplarında işraki felsefenin kurucusu Şehabed
din es-Sühreverdi el-Maktul ile İbn Sina'nın temel görüşlerini birleştirerek ilahi
hikmet anlayışını açıklayıp yorumlar. İyi
ce incelendiğinde eserin büyük bir bölümünün doğrudan İbn Sina'nın metinlerine dayandığı görülür.

"uG-•><::;
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ibn Sina ' nın el-ifanCın fl't-ııb adlı eserinin Arapça baskısı
nın kapağı !Roma 15931

İbn Sina'nın özellikle çeşitli eleştiri süzgeçlerinden geçirilmiş olan fikirleri, Sünni dünyasındaki süfi ve irfani gelenek için
de uzak d urulamaz bir kaynak oluşturur.
Nitekim Muhyiddin İbnü 'l-Arabi ve Sadreddin Konevi tarafından savunulan vahdet-i vücüdcu teosofi. onun varlık fikrinden hareket ederek yeni bir anlayış geliş
tirmeye çalışır. Bu anlayışın izlerini Mevlana Celaleddin-i Rumi, Yunus Em re, Hacı Bektaş-ı Veli ve Davud-i Kayseri'nin görüşlerinde bulmak mümkündür.

Gazzali ve İbn Rüşd'den sonra İbn Siciddi biçimde eleştirenierin başın
da Evhadüzzaman Ebü'l-Berekat el-Bağ
dadi gelir. Onun özellikle İbn Sina metafiziğine yönelttiği eleştiriler, daha sonra
gerek İbn Teymiyye gerekse yahudi filozofları tarafından kullanılacaktır. Öte yandan Sühreverdi el-Maktul. İbn Sina'yı derin keşfi bilgiden habersiz olmakla itham ederken (el-Meşari' ve'l-mutaraf:ıat,
s. lll ) onun öğrencilerinden Şemseddin
Muhammed b. Mahmud eş-Şehrezuri de
eş-Şeceretü'l-İWhiyye adlı eserinde İbn
Sina felsefesiyle Sühreverdi'nin geliştir
diği işrakl teasafiyi mezcederek yeni bir
yorum geliştirmiştir. XVII. yüzyıl İran düşüncesinin en önemli fikir akımı olan
Molla Sadra geleneğiyle XVIII. yüzyılda
na'yı
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döneminde karşılaşılan yeni arabu yorumun dikkatle takip edildiği görülmektedir. Hatta günümüz iran
düşüncesinde de aynı yorumun izlerini
görmek mümkündür. Fahreddin er-Rai i'nin ortaya koyduğu ve onun öğrencile
rinin geliştirdiği modeli eleştirrnek üzere kaleme aldığı eserlerinde Farabl, İbn
Sina ve İbn Rüşd gibi islam filozoflarını da
ağır biçimde tenkit eden İbn Teymiyye,
mülhid diye nitelediği ismail1ler'in görüşünü özellikle İbn Slna'nın, benimsediğini
ileri sürmüştür(Der'ü te'aruzi 'l-'a~l ve'n -·
n a ~l. VI, 252).

yışlarda

İbn Sina felsefesi Endülüs'e oldukça
geç intikal etmiştir. Nitekim onun ilk izleri. İbn Tufeyl'in lja y b. Ya~z;an adlı risalesinde görülür. Bu düşünür. İbn Sina'nın M eşşai felsefesinden çok e ş- Ş ifa'ın
önsözünde bahis konusu edilen Doğulu
lar' ın felsefesiyle ilgilenmiştir. İbn Tufeyl.
İbn Sina' nın eş-Şifa 'da Aristo'ya mal ettiği birçok görüşün aslında Aristo 'nun
eserlerinde bulunmadığını da telmih etmektedir (lfay b. Ya ~?a n, s. 63). İbn Sina
f elsefesinin Endülüs'te daha etraflı ola-

rak tanınmasını sağlayan İ bn Rüşd , aynı
zamanda ona karşı en ağır eleştirileri yönelten düşünürdür. İbn Sina'yı Aristo felsefesini çarpıtan bir kişi olarak tanıtan
filozof özellikle akıllar teorisi, işrak görüşü ve , "Birden ancak bir çıkar" şeklindeki
Yeni Eflatuncu anlayış gibi bazı temel konularda onun yanılgı içinde bulunduğu 
nu ileri sürer. İbn Rüşd' ün nazarında İbn
Sina. Aristo'yu Yeni Eftatuncu tezlerle islam dünyasına takdim eden kişidir. Hemen hemen bütün i slam filozoflarını
eleştiren ve onların Aristo'yu yanlış anladıklarını ileri süren süfi filozof İbn Seb'in
de İbn Sina'yı tenkit ederek onun safsatayı temel alıp göz boyarnayı amaç haline getirdiğini söyler (Büddü 'l-' arif, s.
I 16).
2. Batı D ü nyasına Etkileri. İbn Sina'nın fikirleri, XIII. yüzyılın başlarından itibaren görülmeye başlandığı Batı dünyasında bütün Ortaçağ boyunca pek çok
Latin düşünürü için yol gösterici olmuş
tur. Daha sonra özellikle Rönesans döneminde İtalya ' da ve öteki Avrupa ülkelerinde XVII. yüzyıla kadar onun hem tıbbi

üzerinde Hlpokrat. C<ilinüs ve Mit ridatikum·un terkibini tekrar tesbit eden Andramachus"tan baska lbn Sina' nın da resmi
bulunan, Polo nyalı hekim Hieronymi Zanellae Patavinus· un t iryak terkibi ne dair diploma(Nümberg Germanisches Museuml

hem de felsefi görüşleri, üzerinde en çok
tartışılan görüşler olmuştur. İbn Sina'nın
Batı dünyasına

etkilerini inceleyen Ortafelsefesi uzmanı Etienne Gilson, çok
yüksek bir kültür birleşimin i n örneğini
veren Arap (i slam) felsefesini, bilhassa
İbn Sina ve İbn Rüşd' ü hesaba katmadan
bir hıristiyan ilahiyat tarihi yazılamaya
cağını ileri sürmekte, İbn Sina' nın Henri
de Gand üzerindeki etkilerinin bile tek
başına incelenmeye değer olduğunu belirterek, "Felsefe ve ilahiyat alanındaki bu
fevkalade durum İbn Sina'nın Batı düşün
cesi üzerindeki derin etkisini ortaya koyar" demektedir (" Avicenne en Occident",
çağ

Archives d 'histoire doctrinale et litteraire

dumoy en age,X LIV, 9 1,9 7, 10 3, 104,
114) .

Gilson'un açtığı çiğırı devam ettirerek
elli yılı aşkın bir süre boyunca yürüttüğü
titiz çalışmalarla İbn Sina'nın Batı'ya tesirinin ana malzemelerini tesbite çalışan
M. Marie Therese d'Aiverny de İbn Sina'nın Ortaçağ ve Rönesans dönemi düşü
nürleri üzerindeki derin etkisinin çeşitli
yönlerinden söz etmektedir (Avicenne en
Occident, 1, 8- 11 ; ll, 12-1 6). Ona göre şu
anda var olan koleksiyon lar bile çok kuvvetli biçimde İbn Sina'nın Ortaçağ Avrupası üzerindeki etkisini göstermektedir
(a.g.e., VI, 67) . Yine aynı çığırdan yürüyen
İbn Sina uzmanlarından Anne Melle Goichon. Londra Üniversitesi'nde verdiği üç
konferanstan oluşan eserinde bu etkiyi
incelemiştir (bk. bibl.) . A. C. Crombie de
İbn Sina' nın Ortaçağ bilim geleneği üzerindeki etkilerini bir makalesinde ifade
etmektedir (bk. bibl. )
a) İb n Slmi'nın Batı Dünyasına Girişi.

XII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren skolastik filozoflar ve din adamları tarafından
tanınmaya başlayan İbn Sina' nın daha yakından bilinmesi, eş-Şita'ın bazı bölümlerinin ilk defa İbn Davüd (Avendauth)·tarafından tercüme edilmesiyle mümkün
olmuştur. İbn Davüd. eş- Şita'ın "Tabliyyat" bölümünün VI. kitabı olan "Kitabü'nNefs"i De A nima liber sexius Naturalium başlığı altında Latince'ye çevirerek
o zamanki Toledo Başpiskoposu Jean'a
takdim etmişti. Daha sonraki dönemlerde de eserin çeşitli bölümlerinin çevirileri yapılmıştır. el-Kanun fi't-tıbb ' ın
Gerard de Cremone tarafından XII. yüzyılın sonlarında Tuleytula'da Latince'ye
çevrilmesiyle birlikte İbn Sina ' nın bir hekim olarak da ünü Batı ' da yayılmaya baş
lamıştır. Bu çeviriyi Cremone'nin katedral okulundaki öğrencileri kısa zamanda
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Montpellier'e taşımış. oradan da diğer
Avrupa ülkelerine aktarılmıştır. Eserin
diğer çevirilerinden biri. Padoa Üniversitesi hocalarından Andrea Graziolo'nun
tercümesi olup ilk bölümü 1SBS'te Venedik'te basılmıştır. İbn Sinirnın el-UrcCı 
ze fi't-tıbb'ı ilk defa XII. yüzyılda büyük
bir ihtimalle Tuleytula'da Gerard de Cremone tarafından Latince'ye çevrilmiştir.
Montpellierli Armengaud de Blaise, eseri İbn Rüşd'ün şerhiyle birlikte 1284'te
ikinci defa Latince'ye tercüme etmiştir .
Moise İbn Tibbon tarafından İbranice'ye
de çevrilen bu eserin sonraki devirlerde
de tercümeleri yapılmıştır. el-İşarat v e'ttenbihat ile en-Necat Latince'ye çevrilmemekle birlikte Raimundo Martin i, 1278
yılı civarında kaleme aldığı Pugio Fidei
adlı eserinde bunlardan bazı pasajları tercüme etmiş. böylece Batı dünyası Xl ll.
yüzyılın sonlarında bu iki eserden de haberdar olmuştur. Filozofun AI:ıkamü'l
edviyeti 'l-~albiyye adlı eseri de Arnoldo de Viilanova tarafından 1306'da Ber-

De Viribus Cordis (De Medicinis Cordialibus) adıyla Latince'ye tercü-

şeiGne'de

me edilmiştir (Venetiis 1527; Lyon 1559) .
Andreas Alpago. XVI. yüzyılda son defa
olmak üzere İbn Sina'nın söz konusu eserlerinin dışında kalan ve pek bilinmeyen
bazı eserlerini Arapça'dan Latince'ye çevirmiştir. Bunlar arasında er-Risale tü'lAçlJ:ıaviyy e fi emri'l-m e'ad, Ma~iile
fi'n -nefs ve et- Ta'li~iit'tan seçmeler,

Risale

ti'l-./:ıudCıd, A~samü '1- 'ulCımi 'l

'a~liyye

ve el-Ecvibe 'ani'l-mesa'ili'l'aşere adlı eserler sayılabilir.
Tanınmaya başlanmasından

itibaren

Batı dünyasını büyüleyen İbn Sinirnın üs-

!Gbu dönemin Batılı ilim adamları için bir
model oluşturacaktır. Bu üsiGbu tahlil
ederek Latin müellifleriyle karşılaştıran
Etienne Gilson'a göre Saint Thomas, Aristo'nun eserlerini şerhederken İbn Rüşd'ün
üsiGbunu kullanacak. Albertus Magnus
da bütün külliyatında filozofun üs!Gbunu tercih edecektir. Nitekim açıkça
belirtilmese de bu son düşünürün üsIGbundan eserlerini Latinler için eş-Şi
ta' şeklinde kaleme aldığı görülmektedir.
Guillaume d'Auvergne, Dominicus Gundissalinus, Roger Bacon gibi düşünürler
de aynı üsiGbu benimseyeceklerdir. Hatta Roger Bacon. İbn Sina'yı taklit ederek
bir Latin eş-Şita'ı yazmayı bile denemiş
tir ( aş bk ). Gilson, Latin alemindeki bütün İbn Sina okuyucularının onun üslübuna hayran kaldığı görüşünü tekrarlar
(" Avicenne en Occident" , Archives d 'his-

toire doctrinale et litteraire du moyen age,
LXIV, 90-94) .
İbn Sina'nın eserlerinin Latince'ye tercüme edilmesiyle ilk defa onun etkisinde
kalan Guillaume d'Auvergne ve Dominicus Gundissalinus gibi Latin düşünürleri
yazdıkları eserlerde bu üs!Gbu kullanır
lar. Daha sonra İbn Rüşd'ün şerhleriyle
birlikte Aristo'nun fikirleri tanınmaya ve
üniversite muhitlerinde ilgi toplamaya
başlayınca İbn Rüşdcü yorumlara karşı
ve İbn Sina'nın yorumlarınadayalı Aristoculuk ilgi çekmeye başlayacaktır. Hen ri de
Gand'ın eserleri bu türün örneğini teşkil
eder. Fakat bu etkinin en çok görüldüğü
düşünür Jean Duns Scott'tur. Henri de
Gand ' ın hazırladığı malzemeleri kullanan
Scott, hıristiyan teolojisi için İbn Sina tarafından gözden geçirilerekyorumlanmış
olan Aristo düşüncesini temel alıp metafizik yorumlar yapıyordu . Klasik dönem
skolastikleri tarafından kullanılmaya
devam edilen bu yaklaşım, XIV. yüzyılda
William d'Occam'ın saf mantığa dayalı
diyalektikyöntemi yaygınraştırmasına kadar sürmüştür (a.g.e., LXIV, 97- 98) .

Başlangıçta Latinler. İbn Sina'nın eserlerinin Aristo felsefesinin bir yorumu olduğunu sanıyorlardı . Çünkü bunlar Aristo'nun eserlerinden önce Latince'ye çevrilmişti. Ancak daha sonra böyle olmadığının farkına vardılar. XIII. yüzyılda
Augustinciler. İbn Sina'nın görüşlerini
kendilerine daha yakın bulmuşlar ve
onunla Saint Augustin'in aydınlanma ve
feyiz doktrini arasında irtibat kurmaya
çalışmışlardı. Yüzyılın sonlarına doğru ise
özellikle Guillaume d'Auvergne ve Roger
Bacon'ın katkılarıyla bu akım Augustinizm içinde büyük bir gelişme göstermiş,
böylece ilk defa Etienne Gilson'un ortaya
attığı İbn Sinacı Augustincilik akımı ortaya çıkmıştır. Gilson'a göre XIII. yüzyı
lın sonuna doğru Jean Duns Scott gibi
Augustinizm ' in etkisinden kurtulmuş
İbn Sinacı düşünürler yetişmiştir (L es

rüşlerini Augustin'in görüşleriyle birleş
tirerek ifade ediyorlardı. Pere de Vaux.
bu görüşünü desteklemek üzere İbn Sina'ya izate edilen De Causis primiset
secondis adlı uydurma bir metinden
de nakiller yapmıştır (Notes et textes sur
l'Avicennisme latin, s. 5-12). Her ne kadar Maurice de Wulf ve onu takip eden
Fernand van Stenberghen gibi bazı muhafazakar Katalikler Latin İbn Rüşdcülü
ğü, Augustinci İbn Sinacılık ve Latin İbn
Sinacılı ğı diye adlandırılan akımların mevcudiyetini reddetmiş. bu eğilimlerin sahibi olan düşünürlerin ortak vasıflarının
Aristoculuk olduğunu ve dolayısıyla hepsini Latin Aristoculuğu diye tanımlamanın
daha doğru olacağını öne sürmüşlerse de
(Stenbergh en, s. 127-128) araştırmalar,
XIII. yüzyılda çok etkili bir İbn Rüşdcü ve
İbn Sinacı akımın bulunduğunu ortaya
koymuştur.

b) Latin İbn Sinacılığı . Latin İbn Slnacılığı' nın temellerini öncelikle İbn Sina'nın eserlerini Latince'ye çevirmiş olan
mütercimler atmıştır. Bunlar bir yandan
filozofun eserlerini Latince'ye çevirirken
bir yandan da onun görüşleri doğrultu
sunda eser yazarak onun etkisinin yaygınlaşmasını sağlıyorlardı. Arapça'dan La-

ibn Sina ' nın el-l)an ün fi 'Hı bb' ın ı n Andreas Al pago t araLat ince tercümesinin 1544'te Venedik'te
nesredilen nüsh asının kapak sayfas ı
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sources greco-arabes de l'Augustinisme
avicennisant, s. 102 vd .).
Buna karşılık Pere de Vaux XIII. yüzyıl
da. biri -Gilson'un ifade ettiği gibi- Augustin ile beraber İbn Sina'nın etkisinde kalmış olan İbn Sinacı Augustincilik, diğeri
de yalnızca İbn Sina'nın tesiri altında bulunan Latin İbn Sinacıliğı olmak üzere iki
farklı akımın mevcut olduğunu bildirmektedir. Ancak bu akımın temsilcileri. kendilerini doğrudan İbn Sinacı olarak tanıt
maktan çekindikleri için İbn Sina'nın gö-
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Saint Augustin, Pseudo Denys, Nysseli
Gregoire ve Jean Scott Erigene'in fikirleri birleştirilmeye çalışı l maktadır. 1130
yıllarında Arapça'dan Latince'ye tercümeler yapan İbn Davfıd'un daha çok Gundissalinus'a yardım ettiğ i ve muhtemelen
Gundissalinus'un seçtiği eserleri Arap ça'dan Latince'ye aktardığı, Gundissalinus'un da bunları redakte ettiği sanıl
maktadır (Watt, s. 69). İbn Davfıd'un Kitabü'n -Nets çevirisinin elliden fazla nüshası günümüze ulaşmıştır. Halbuki aynı
eserin Arapça aslından zamanımıza kadar ancak otuz nüsha geleb ilmiştir.
Arapça'dan Latince'ye çeviri yapanlaen önemli siması olan Gerard de ereınone'nin tercüme ettiği seksen yedi eser
arasında İbn Sina'ya ait olanlar da vardır.
Ayrıca müslüman düşünür ve bilginierin
yazdıkları eserlerden faydalanarak kendisi de bazı kitaplar kaleme almıştır. Gerard de eremone'nin çalışmaları ile antik kültürün mirası ve bütün entelektüel
ürünleriyle İslam kültürü Avrupa kıtasına
taşınıyor, böylece Rönesans'tan modern
düşüneeye uzanacak köprünün çatısı kuruluyordu.
rın

ibn Sina'nın el-~anün fi't-tıb adlı eserinin ibranice tercü mesinden minyat ürlü bir sayfa (Bologna Biblioteca Univer·
sitaria, Cod. nr. 2197, vr. 402•)

tince'ye tercüme hareketinin en önde gelen simalarından olan ve İslam düşünür
leri istikametinde eser kaleme alarak İs
lam Meşşailiği'ni Yeni Eflatuncu bir yo rumla Batı dünyasına tanıtan Dominicus
Gundissalinus (Domingo Gondisalvo, Gonsalvi, Gonzelez) Kindi. Farabi, İbn Sina, İbn
Rüşd ve Gazzan gibi İslam düşünürlerinin
çalışmalarını tercüme ettiği gibi kendisi
de.bunlardan ilham alan eserler yazmış
tır. Bu düşünürün, eserlerinin çoğunda
müslüman filozofların kitaplarından aldığı pasajlarla hıristiyan düşüncesini birleştirerek yeni bir sentez kurmaya çalış
tığı görülür. en çok örnek aldığı düşünür
ise. İbn Sina'dır. Nitekim De Prosessione
Mundi adlı eserinde hıristiyan kozmogonisindeki yaratılış o layını İbn Sina ve
İbn eebirol'ün görüşleri doğrultusunda
açıklamaya çalışır. De Immortalitate
Animae adlı eseri ise İbn Sina'nın Kita bü'n-Nefs'i istikametinde bir ruh anlayışını ortaya koyduğu için Ortaçağ ' da
çokça tartışılmıştır. Bu mütercime Ortaçağ'da uydurma eserler de izate edilmiş
olup bu eserlerin çoğunluğu İbn Sina etkisinin izlerini taşımaktadır. Dominicus
Gundissalinus'a atfedilen ve Liber Avicennae in Primus et Secondus Substantiis et de Fluxu Entis (De Fluxu Entis) adıyla tanınan bir eserde İbn Sina ile
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İbn Sina'nın eş-Şifa' adlı eserinin hayvanlar bölümünü "Abbreviatio Avicenne
de Animalibus" başlığı altında Latince'ye
tercüme ederek imparatora sunan Michel Seat, tercümelerinin yanı sıra bazı telif çalışmalarıyla da gerek İbn Rüşd'ün
gerekse İbn Sina 'n ın Batı'da tanınması
na önemli ölçüde katkıda bulunmuştur
(Haskins. s. 279). Michel Seat ile aynı zamanda tercümeler yaptığı sa nılan Alfred
de Sareshal, İbn Sina'nın bazı eserlerini
Arapça'dan Latince'ye çevirdiği gibi kendisi de De Mo tu Cordis adıyla bir eser
yazmış . bu eserinde Farabi ve İbn Sina'nın geliştirdiği Yeni Eflatuncu sudür teorisini yorumlam ış, Albertus Magnus da
onun bu yorumuna dayalı yeni bir antropoloji geliştirmeye çalışmıştır (Gilson, La
philosophie au moyen age, s. 551 ).

Gonzalve Garcia de Gudiel tarafından
XII. yüzyılın sonlarına doğru Burgos'ta
oluşturulan çeviri ekibi İbn Sina'nın eş
Şifa'ının "et-Tabfiyyat" bölümünü yeniden tercüme etm i ş ; bu ekibin başkanı
olan Jean Gonzalve. Salomon adlı bir yahudinin de yardım ıyla eş-Şifa'ın "es-SemaVt-tabn" bölümünün on fennini, "esSema' ve'l- 0 alem", "el-Kevn ve'l-fesad",
"el-Fil ve'l-inf{al" ve "el-AşarüVulviyye"
adlı kitaplarının tamamını Latince'ye çevirmiştir. Bu çevirilerle birlikte İbn Sina

külliyatı

daha bütün olarak Batı'ya aktafilozofun etkisinin genişledi
ği görülmektedir. İbn Sina'nın el-Urcuze fi't-tıb adlı eserini İbn Rüşd'ün şer
hiyle ber aber Latince'ye tercüme eden
Armengaud de Blaise de gerek Montpellier Tıp Okulu'ndaki derslerinde gerekse
önce Aragon Kralı ll. Jayme'nin (Hayme) ,
daha sonra da Papa V. element'in ya nın
da yaptığı fizik ve tıp la ilgili çalışmaların 
da filozofun görüşler ini ve tıbbi tecrübelerini Batı dünyasına ta nı tıyo rd u. Onun
çalışmaları , ileriki dönemlerde İtalya'da
görülecek İbn Sina etkisine önemli katkı
larda bulunmuştu.
nldığından

Latin dünyasında görülen so n İbn Slmütercim ve düşün ür olan Andreas
Alpago Kıbrıs, Suriye ve Mısır'da geziler
yaparak pek çok malzeme toplamış. Gerard de eremone tarafından tercüme edilen el-Kanun fi't-tıbb'ın tashihli n eşrini
hazırlarken eserin İbranice tercümesinden de istifade etmiştir. Andreas Alpago,
İbn Sina'nın bir tabip olarak Rönesans
döneminde yeniden ilgi odağı haline gelmesini sağlayan kişilerin başında yer almaktadır. Onun özellikle Şii düşüncesine
ve İbn Sina' nın gnostik ve Batıni yorumIanna ilgi duyduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Şehrezfırl'nin eş-Şeceretü '1-ilô.hiyye adlı eseriyle de ilgilenmiştir.
nacı

Pari s'te ilahiyat öğ r enim i gören ve
1228 yılında Papa IX. Gregoire tarafın
dan Paris başpiskopos l uğuna getirilen
Guillaume d'Auvergne, Latin dünyasında
mütercimler dışında İbn Sina'dan etkilenen ilk düşünür l erdendiL Kendisi, papalık tarafından yabanc ı (Araplar ve Grekler)
etkilerin ortadan kaldırılması misyonuyla yükümlü kılındığ ı halde bilhassa Aristo
ve İbn Sina'nın görüşlerinin kilise dogmaları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği kanısını taşıyor ve bu amaçla bir
yandan Aristo'nun metinlerini inceliyor,
bir yandan da İslam kaynaklarına başvu
ruyordu. Birçok müslüman alim ve düşünürle birlikte İbn Sina'ya da referanslar yapmış, Aristo'dan sonra en çok ilgi
duyduğu düşünür İbn Sina olmuştur.
Özellikle ilimler tasnifi ve tanımlar konusunda İbn Sina'ya başvu rduğu gibi birçok örneğini de onun eserlerinden almış 
tır. Bu durum ya l nız felsefi konularda değil dini konularda da görülmektedir (Vaux,
s. 22-23) Ancak Guillaume d'Auvergne
ruhun ölmezliği, alemin kıdemi, gök cisimlerinin ca nlı olduğu gibi meselelerde
İbn Sina'nın yanıld ığını ileri sürmüş, onun

iB N SINA
akıllar teorisini reddederken saf felsefi
konularda görüşünü benimsemiştir.

islam filozoflarından en çok İbn Sina'kendisine yakın bulan ve
Augustinci İbn Sinacılık hareketinin ortaya çıkmasına öncülük eden Albertus
Magnus. İbn Sina gibi sud ür teorisini kabul etmiş . yaratmanın bir defada oluverdiğini savunmuş ve Meşşal felsefesiyle
Saint Augustin'in işrak teorisini uzlaştır
maya çalışmıştır. Ayrıca İbn Sina'nın nefis görüşünü de benimseyen düşün ür.
özellikle nefsin kuwetleri ve fikir le hads
kavramları arasındaki ayırım konusunda İbn Sina'yı takip etmiştir. Summa de
Creaturis adlı eserinde kilinatın yaratılı
şı ve kıdemini tartışan Albertus. bilhassa sonradan meydana gelen (h ad is) varlıkların kesreti konusunda İbn Sina'nın
nın görüşlerini

görüşlerini savunmuştur.

Albertus Magnus'un öğrencisi Saint
Thomas ilk eserlerini yazdığı sıralarda artık Aristo, İbn Sina ve İbn Rüşd felsefesinin temel metinleri Latince'ye çevrilmiş .
özellikle akademik çevrelerde uzun uzadıya tartışılmıştı. Bu gelişmelerin Hıristi
yanlık aleyhindeki etkilerini ortadan kaldırmak üzere yola çıkan Saint Thomas.
bir yandan İbn Rüşdcülüğe karşı mücadele verirken öte yandan hocasının da
desteklediği İbn Sinacı işrak doktrininin
Augustin'in aydınlama görüşüyle birleş
tirilmesi fikrinin tehlikelerine dikkat çekmiştir. FakatSaint Thomas. İbn Rüşd
karşısında zarnan zaman ağır bir üslüp
kullanırken İbn Sina'ya çok saygılı davranır ve fikirlerinden yararlanmak için özel
bir çaba harcar. Hatta bu filozofu bir üstat kabul eder ve onun görüşleriyle Hıris 
tiyanlığı uzlaştırmaya çalışır (Anawati. s.
67-68). Varlık ve mahiyet ayırımı. farklı
cins ve neviler. ferdlleşme. sebep-sonuç
ilişkisi. Tanrı ' nın birliği. ilmi. iradesi. yoktan yaratma. manevi cevherler ve melekler konusunda sık sık İbn Sina'nın görüş
lerine başvuran Thomas mufarık akıllar.
sud ür teorisi. "Birden ancak bir çıkar" kuralı. zorunlu yaratma. alemin kıdemi. irade hürriyeti. bedenierin haşri. peygamberliğin elde edilmesi. Tanrı'nın cüzlleri
bilmesi gibi konularda ise onu eleştirir.
Gilson. İbn Sina'nın Saint Thomas üzerindeki etkisinin çok derin ve uzun süre devam ettiğini belirttikten sonra. "İbn Sina
olmasaydı şüphesiz ki biz yine bir Akinolu
Saint Thomas'ya sahip olacaktık ama bu
şimdiki Saint Thomas olmayacaktı" der
("Avicenne en Occident". Archiues d'his-

toire doctrinale et litteraire du moyen age,

LXIV, 104, 114, 120)
Paris Üniversitesi'nde ilahiyat profesör ü olan Henri de Gand metafizik, ontoloji
ve özellikle ruh konu sunda İbn Sina'nın
f ikirlerini benimsemiş. Roger Bacon da
İbn Sinifnın eş-Şitd'ını örnek alarak
(a.g.e., LXIV, 93) Opus Majus adlı eserini yazmıştır. Albertus Magnus. Saint Thomas ve Alexandre de Hales gibi dönemindeki bütün düşünürlerle hesaplaşan
Bacon'ın nazarında en büyük filozof İbn
Sina'dır ve Aristo'yu en iyi şerheden de
İbn Rüşd değil bu filozoftur. Latin düşü
nürleri arasında İbn Sina'nın hayatını en
iyi bilen kişi olan Bacon. İbn Sina'nın eş
Şifd'da anlattığından farklı bir felsefesi
bulunduğunu ve bunun da Doğulular'ın
hikmeti adını taşıdığını. gerçek görüşle
rinin orada anlatılanlar olduğunu belirterek bu felsefe hakkında yeterli bilgiye
sahip bulunulmadığı için üzüntüsünü ifade etmektedir (Jourdain, s. 389 vd.) İbn
Sina'nın evren. gök cisimleri ve ruhla ilgili görüşlerini benimsediğini de belirten
Bacon bunların kutsal metinlerle uzlaş
tırılabileceğini düşünmekte. pa paya yazdığı mektupta İbn Sina'nın tasvir ettiği
halifel iğin kutsal papalık makamı ile aynı
olduğunu ileri sürmektedir. Buna karşılık
İbn Sina'nın alemin kıdemi ve sudür ko nusundaki görüşlerine karşı çıkar. Onun

lbn Sina' nın ei-UrcCıze fi't-tıb adlı eserinin Latince tercümesinde ibn Sina'y ı ders verirken gösteren minyatür (Paris Bibliotheque Nationale, nr. 1436, vr. 2
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)

konularda İbn Sina'nın fikirlerini benimsemekteydiler.

tasarladığı işrak anlayışı İbn Sina'nınkin

İtalyan Rönesansı'nın oluşumunda İbn

den farklıdır. Gilson. Bacon'un eserlerini
yazarken İbn Sina'nın üslübunu benimsediğini ve onu taklit ettiğini bildirmektedir ("Avicenne en Occident". Archiues

Rüşdcülük kadar İbn Sinacılığın da etkili

d'histoire doctrinale et litteraire du moyen
age, LXIV, 93).

Skolastik düşünü rler içerisinde İbn Sina
etkisinin en çok görüldüğü filozof Jean
Duns Scott'tur. Etienne Gilson. "Saint
Thomas, İbn Rüşd'ü devam ettirdiği gibi
Duns Scott da İbn Sina'yı devam ettirir.
Metot olarakSaint Thomas İbn Rüşd'e.
Duns Scott da İbn Sina'ya çok şey borçludur" der (La philosophie au moyen age,
s. 61 0-618 ı. Du ns Scott'a göre lsa'nın eiçileri arasındaSaint Paul ve Katalik din
adamları arasında Augustin ne ise filo zoflar arasında da İbn Sina od ur (a.g.e.,
s. 115). Kendisi özellikle metafizik. varlık
felsefesi. tecrübl bilgilerin değeri. külll
olanla cüz'l olanın ilişkisi konularında İbn
Sina ile paralel düşün ür. Diğer taraftan
başta Saint Bonaventure. Alain de Lille.
Thomas d'York. Ulrich de Strasbourg gibi bazı XIII. yüzyıldüşünürleride çeşitli

olduğu

görülmektedir. Nitekim bu yüz-

yılda Venedik ve Padoa'da İbn Sina'nın

eserleri yeniden incelenmekte ve şerhe
dilmektedir. Bilhassa XIII. yüzyıldan itibaren İbn Sina'nın c;:J -Kani'ın fi't-tıbb'ı
İtalya'da büyük bir ilgiye mazhar olmuş
ve ilk defa Bologna. ardından Padoa'daki
yüksek öğrenim kurumlarında okutulmaya başlanan eserin çeş itli bölümleri üzerine pek çok şerh yazılmıştır. Bunlardan.
Bologna Üniversitesi profesörlerinden
Taddeo Aldoretti'nin 1260 yıllarında yazdığı anlaşılan ve diğer şarihler tarafın
dan sıkça kullanılan şerhin ı. cildi kaybolmakla birlikte ll. cildi Gentile de Foligno
şerhiyi e bir arada 1S23'te Venedik'te ba·sılmıştır. Bu şerhlerde İbn Sina'nın tıbbı
yanında felsefi görüşlerine de atıflarda
bulunuluyordu.
İbn Sina'nın görüşlerinin modernlik ve
aydınlanma bağlantısı

henüz incelenmeolmakla beraber bu hususta dalaylı
bilgilere rastlanmaktadır. Mesela İbn Slna'nın adından hiç SÖZ etmese de Desmiş
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iBN STNA
cartes'ın "cogito"su İbn Sina'nın "uçan
adam" ıstlaresini çağrıştırmaktadır
(G oichon , s. 96) . Filozofun görüşleriyle
Leibnitz'in görüşleri arasında da bazı
paralellikler görülmektedir; ilimler tasnirı ve evren telakkisi bakımından İbn Sina
Leibnitz'in müjdecisi gibidir. İbn Sina'nın
"cismanl kuwetin tedrld olarak kuweden fiile çıkması " şeklindeki hareket tanımı Leibnitz'in süreklilik görüşüne çok
yakındır. Aynı şekilde bilginin teemmülle
bilinç haline geldiğini söyleyen Leibnitz
bu noktada da İbn Sina'ya yaklaşır. Varlıkta iyiliğin esas, kötülüğ(ln arızl olduğunu belirten İbn Sina ile Leibnitz'in optimizmi arasında da benzerlikler görülmektedir (Karlı ğa. Uluslararası İbn Sina

Sempozyumu, s. 438 ).

Öte yandan Spinoza'nın ontolojisinde
önemli bir yer tutan kendiliğinden varlık
ve cevher tanımı , İbn Sina'nın varlık tanı
mı ile örtüştüğü gibi vehim gücüyle ilgili açıklamaları . vacip , mümkün ve zarOrl kavramiarına getirdiği yaklaşımlar da
İbn Slna ' nınkilerle paralellik arzetmektedir (Arnald ez, sy. 89- 91 119 78 1. s. 168169 ) . Ayrıca Spinoza ' nın din -felsefe iliş
kisi, peygamberlik konusundaki görüşle
riyle İbn Sina'nın görüşlerinde de yer yer
benzerlikler görülmektedir. Her ne kadar
Spinoza eserlerinde ondan söz etmezse
de bu fikirlerin Latin ve yahudi filozofları
aracılığıyla ona ulaşmış olması mümkündür (Arslan, Ulus lararası İbn Sina Sempozyumu, s. 377 vd.).
3. Doğu'da ve Batı'da O l uşan İbn Sina
Efsaneleri. Filozofun çeşitli kültür çevrelerinde yankılar uyandıran bir kişiliğe sa-

hip olmasının bir sonucu olarak Doğu ' 
da ve Batı' da efsanevl bir İbn Sina imajı
oluşmuştur. Filozof bazan bir masal kahramanı prens. bazan destaniara konu
olan bilge ve ermiş kişi , bazan da taşı toprağı a ltına çeviren bir büyücü , bir simyacı olarak tanıtılmıştır. İbn Sina'yı Bythinie
kralı, Sevilla prensi diye tanıtanlar olduğu
gibi Moritanyah bir siyah! Arap, Fars veya Türk asıllı olarak gösterenler. hatta İs
panyol ve hıristiyan yapanlar bile çıkmış ;
kendisinden 600 yıl önce yaşayan Saint
AugUstin ile mektuplaştığını söyleyenler
ve Lokman Hekim'le özdeşleştirenler
dahi olmuştur. Padoalı ve Venedikli tıp
profesörleri Prodoscimo Muzio ile Pietro
Rochabonelle'in birlikte hazırladıkları elKanun fi't-tıbb ' ın 1476 Padoa baskısı
nın sonunda, "Sevilla Prensi İbn Sina'nın
eseri burada son buluyor" denilmekte,
aynı lfadelerin eserin 1490 Venedik baskısında da tekrarlandığı görülmektedir. el-Kanun fi ' t-tı bb'ın lyonnais Symphorien Champier tarafından 1522'de
Lugduni'de yapılan bir baskısında yer
alan " Kurtubalı prens"in bu şehirde bir
hastahane kurduğu. beraberinde Gazzall ve Farabi gibi iki dostu ile birlikte İbn
Rüşd gibi bir düşmanının da çalıştığı ve
onun İbn Rüşd tarafından zehirlendiği
kaydedilmektedir. Paris'te bulunan elKanun fi't-tıbb ' ın XIV. yüzyıla ait bir nüshasının (Bibliotheque Nationale, Lati n, nr.
69 17) 77. varakında yer alan bir resimde
İbn Sina başında prenslik tacı. elinde kral lık asası ile bir öğrencisinin karşısında
otururken gösterilmektedir. Padoa piskoposluğunun 1489'da İbn Rüşd'ün akıl-

ların birliği konusundaki görüşlerini yasaklamak üzere neşrettiği kararda , yasaklama gerekçeleri arasında İ bn Rüşd'ün
doktorların büyüğü ve pek çok kimsenin
Bythinie kralı olduğunu iddia ettiği Sevillah İbn Sina'yı zehirietmiş olması da kaydedilmektedir (d'Ai ve rn y, Avicenne en
Occident, XV. 83 ). 1559'da Lyon'da İbn Slna'nın el-Edviyetü'l-]falbiyye adlı eserinin Latince çevirisini yeniden yayımla
yan Jean Bruyer bazılarının İbn Sina ' nın
Arap, bazılarının da Moritanyah olduğunu
söylediklerini, başkalarının ise onun Kartaealı olduğunu bildirdiklerini kaydettikten sonra Malta adasıyla ilgili bir eser
yazmış olan bir kişinin, halen o adada yaşayan halkın İbn Sina ' nın kullandığı terimleri kullanmakta olduğunu haber verdiğini kaydeder. Marie T. d'Aiverny, Vatikan 'da 1430-1460 yılları arasında yazıl
mış bir mecmua içerisinde İbn Sina ile
Saint Augustin 'in mektuplaşmalarını
içeren "Epistola Avicennae ad Sanctum
Augustinum" başlıklı bir metin bulmuş
tur.

Latin dünyasında yaygın olan Kurtuveya Sevilialı prens tanımlamasının
aynı yüzyılda İbrani literatüründe de yaygın olduğu görülmektedir. Nitekim XIV.
yüzyılda Tsa b. İshak ei-Kurtubl, el-Kanun fi't-tıbb'ı şerhederken bazı kişilerin
İbn Sina'nın İspanyol asıllı olduğunu söylediklerini belirtir. Bu yanlış bilgiyi düzeltmek üzere Andreas Alpago. onun İspan
yol değil İ ran kökenli olduğunu ispat etmek amacıyla, İbn Sina'nın hayatından
bahseden Sire tü'ş-Şey{ıi'r-Re 'is'in İbn
Hallikan ve İbn EbO Usaybia tarafından
aktarılan metnini Latince'ye çevirme gereği duyduğunu kaydetmektedir (a.g .e.,
balı

X III, 190 ).

İran ve Türk edebiyatında da İbn Sina'el-Kan ün fi't-!ıbb' ın 1510'da Pavia'da yayımla nan Latince tercOmesinde lbn Sina'yı tıbbın hükümdan gibi tahtta oturur·
ken Hipokrat ve CalinOs ile gösteren resim ile eserin 1520·1522 tarihli Latince tercümesinde ibn Sina'yı sevil ia lı prens kürsüs ünde gösteren gravür

nın

efsanevl kişiliğini anlatan uzun masallar ve destanlar mevcuttur. Bunlar arasında, XVI. yüzyılda Derviş Hasan Mehdi
tarafından kaleme alınan İbn Sinfı Kıs
saları adlı kitap günümüze ulaşmamış
tır. Ancak bu eseri okuduğunu ve ondan
faydalandığını bildiren Ziyaeddin Yahya
Gencine-i Hikmet adlı bir destan kaleme almıştır. Mısır ' da basılan (ı 256) bu
eserin daha sonra Mısır ve İstanbul ' da
ondan fazla baskısı yapıldığı gibi Kazan' da da ( ı 289) yayımianmış ve Murad Mu htar Efendi tarafından Arapça'ya tercüme
edilmiştir (Ateş, s. ı 94) . İbn Sina'nın efsanevl kişiliğinden bahseden diğer bir eser
de Giritli Aziz Ali Efendi'nin Muhayye lat ' ıdır.
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Literatür. İbn Sinifnın fikirleri. talebeleri ve eserleri vasıtasıyla hem İslam
hem de Batı düşüncesini doğrudan etkilemiş, bundan dolayı onun fikirleri ve
eserleri birçok araştırmaya konu olmuştur. İbn Sina. Xl. yüzyıldan itibaren eserlerinin Latince'ye ve zamanla
diğer Batı dillerine tercüme edilmesi ve
bunları okuyan Ortaçağ düşünürlerinin
çalışmaları vasıtasıyla Batı'da önemli bir
tesiricra ettiği gibi onun düşüncesi de
muhtelif şekillerde araştırma ve tartış
ma konusu olmuştur. Buna karşılık XIX.
yüzyılın ortalarından itibaren şekillenen
şarkiyatçılıkla birlikte İbn Sina bir düşün
ce kaynağı olmaktan çok İslam dünyası-

nı anlamak için bir vesile, ilim ve fikir tarihinin bir konusu olarak görülmüş ve bu
çerçevede ele alınmıştır. Filozofla ilgili yazıların önemli bir kısmını onun eserleri
hakkındaki çalışmalar teşkil etmektedir.
Bu eserlerin çeşitli kütüphanelerdeki yazma nüshaları. bunlar üzerine yazılan şerh,
haşiye ve ta'likler. eserlerin neşirleri ve
tıpkıbasımları, çeşitli dillere tercümeleri
ve filozof hakkında yapılan çalışmaların
değerlendirilmesi de İbn Sina literatüründe önemli bir yekün teşkil etmektedir.
Bunun yanında hicrl 1370 (1950) ve miladi 1980 yıllarında iki defa kutlanan doğumunun 1000. yılı münasebetiyle İbn
Sina ile ilgili araştırmalarda bir yoğun
laşma gözlenmiştir.

Biyografi. İbn Sina hakkındaki en eski
kaynak Ebu Ubeyd ei-Cuzcanl'nin yazdığı
hayat hikayesidir. İbn Ebu Usaybia'nın
'Uyunü'I-enbd' ii taba}fdti'l-etıbbfı' adlı
eserindekaydettiği bu biyografi (s . 437459). M. Şerefettin Yaltkaya tarafından
Türkçe'ye çevrilerek Büyük Türk Filozof
ve Tıp Üstadı İbni Sina adlı eser içinde
yayımlanmıştır (İstanbul ı 937). Diğer klasik kaynaklardan bazıları da şunlardır:
İbnü'I-Kıftl. İJJ_bfırü '1-'ulema' bi-aJJ_bfı 
ri'l-J:ıükema' (Kahire ı 326, s. 268-278):
İbn Hallikan, Vefeyatü'I-a'yan (Il, 157162): Gıyaseddin Handmlr, DüsWrü'I-vüzera' (telif, tercüme ve ta'lik: HarbT Emin
Süleyman , Kah i re I 980, s. 225-233); Zahlrüddin Ali b. Zeyd ei-Beyhaki. Tarib-u
J:ıükema'i'l-İslam (nşr. MemdOh Hasan
Muhammed, Kah i re 1996, s. 65-8 I): Yahya b. Ahmed ei-Kaşl. Nüket ii aJ:ıvali'ş
ŞeyJJ.i'r-Re'is İbn Sina (nşr. Ahmed Fuad el-EhvanT, Kahire ı 952). Beyhaki, İb
nü'I - Kıftl ve İbn Ebu Usaybia'nın eserlerinde yer alan İbn Sina'nın hayat hikayesi, Siretü İbn Sina adıyla bir araya getirilerek Hikmet Hamsitarafından yapılan
Fransızca tercümesiyle birlikte yayımlan
mıştır ( Dımaşk ı 982). William E. Gohlman
da İbn Sina' nın Siretü'ş-ŞeyJJ adlı otobiyografisini klasik eserlerde bulunan baş
ka rivayetleri e birlikte derleyerek açıkla
malar ve notlarla birlikte The Life of Ibn
Sina. A Critica] Edition and Annota te d
Translation adıyla İngilizce'ye çevirmiş
tir (New York 1974).

Binbir gece masallarından biri de İbn
Sina'ya dairdir. Ayrıca İbn Sina ile ilgili birçok menakıb kitabı (M. Çayırdağ, "Yeni Bir
Eski Türkçe Yazma ibni Sina Halk Hikayeleri", İbn i Sina, Gevher Nesi be Sultan
Adma Düzenlenen "İbni Sina Kongresi"
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