İBN-İ SİNA
 Ay’daki

kratere neden İbn-i Sina adı verildi?

Dr. Sezai ÖZTAŞ*, Gülşen SALGAR TURAL**

B

ilim insanları neden “büyük”türler? İbn-i Sina, Biruni yada Einstein isimleri neden hepimizde peşin bir
saygı uyandırır? Tarih derslerinde bilim insanlarının adları, bilinen eserlerinin adlarıyla birlikte geçer.
Hemen her lise öğrencisi İbn-i Sina ile “El Kanun Fi’t-tıb” adlı eseri eşleştirebilir. Ancak bu eşleştirme

onların ne bilimsel bir tutum kazanmalarını, ne bir bilim insanının düşünme metodolojisini nede çalışma alışkanlıklarını kazanmalarını sağlamaz. Yenilikçi tarih öğretmenleri kavram, olgu ya da isimleri kapalı kutular olarak görmezler. Öğrencilerin hep birlikte o kutuları açmalarını ve içindekileri incelemelerini isterler. İbn-i Sina
etkinliği, öğrencilerin işbirliği yaparak İbn-i Sina ve çalışmaları hakkında çıkarımlar, sınıflamalar yapmalarını
ve Onun evrensel bilim insanı kişiliğini tanımalarını sağlamak üzere hazırlanmıştır.

HEDEFLENEN ÖĞRENME ÇIKTILARI
QQ Bütün öğrenciler: İbn-i Sina’nın bilim dünyasındaki yerini

fark edecektir.
QQ Birçok öğrenci: İbn-i Sina’nın hayatındaki belli başlı dönem-

lerle bilimsel çalışmalarını ilişkilendirecektir.
QQ Bazı öğrenciler: İbn-i Sina’nın çalışma alanları ile buluşları-

nın bilime katkısını değerlendirecektir.

Sınıf: 9

Derse Hazırlık / Malzemeler

Öngörülen Süre: 80 dk.

• Belgeselin belirtilen bölümlerini klipler halinde hazırlayınız.
(CD'ye bakınız.)

Anahtar Soru:

• Çalışma Yaprağı-2 ve 3’ü iki öğrenciye 1 adet; Çalışma Yaprağı
5’i beşer kişilik her gruba 1 adet olacak şekilde çoğaltınız.

Ay’daki kratere neden İbn-i Sina adı
verildi?
Dersin Amacı:
İbn-i Sina’nın bilim insanı olarak
buluşlarının insanlığa katkılarını
değerlendirebilme.

• Çalışma Yaprağı-4’te yer alan bilgileri madde madde keserek
katlayınız ve büyük bir zarf veya kutu içine koyunuz. (Sınıf
mevcudu fazla ise aynı maddeler çoğaltılabilir; mevcut az ise
aynı kategorideki maddeler eksiltilebilir.)
• Oturma düzenini U şeklinde yapınız. Boş kalan alana tebeşirle
5 daire çizerek, içlerine aşağıdaki bilim dallarını yazınız.
1. Tıp 2. Eczacılık-Psikoloji/Psikiyatri 3. Felsefe-Mantık-Ahlak
4. Fizik-Kimya-Jeoloji
Şekil 1).

İlişkili Kazanım:
Türk ve İslam bilginlerinin bilim
dünyasına katkılarını değerlendirir.
*
**

5. Matematik-Müzik-Astronomi (Bkz.

Kırklareli Üni., Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi Bölümü, Kırklareli
İzmir Işılay Saygın Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, İzmir

İŞLENİŞ
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1. Çalışma Yaprağı-1’i yansıtınız. Anahtar soru ile derse giriş yapınız.
Ardından şu soruyu yöneltiniz:
Acaba İbn-i Sina’nın hangi özellikleri, onun dünya çapında kabul gören bir bilim insanı olmasını sağlamıştır?

2. Çalışma Yaprağı-2’yi dağıtınız ve soruları yöneltiniz.

5 dk.
10 dk.

3. Çalışma Yaprağı-3’ü dağıtınız. Belgeselin künyesi hakkında bilgi veriniz. Klipler halinde bölümler izleteceğinizi, belgeseli izlerken bir yandan da soruları yanıtlamalarını söyleyiniz.
• Klip 1’i (01.00-03.30 dk) izletiniz. İlgili soruyu yöneltiniz.
• İzletmeden Önce: Klip 2’nin başlığını söyleyerek, öğrencilerden bu bölümde neler anlatıldığını tahmin etmelerini ve tahminlerini gruplarıyla
paylaşmalarını isteyiniz. Klip 2’yi (12.10-15.20 dk) izlettikten sonra ilgili
soruları yöneltiniz.

20 dk.

• Klip 3’ü (19.55-22.30 dk) izletiniz. İlgili soruyu yöneltiniz.
4. İbn-i Sina ile ilgili 5 dakikalık bir canlandırma yapmak üzere gönüllü
5 öğrenci seçiniz. 5 dk. hazırlık süresi veriniz. Bu arada izleyici öğrencilere de oyunu içerik ve sunum açısından eleştireceklerini söyleyiniz.
Sunumun ardından eleştiri yapılmasını sağlayınız.

10-15 dk.

5. Çalışma Yaprağı-4’teki maddelerin yer aldığı zarftan her öğrencinin bir
kâğıt çekmesini isteyiniz.

İŞLENİŞ / SÜREÇ

6. Öğrencilerin, çektikleri kâğıttaki bilgiyle ilişkili olan dairelere (dersten
önce sınıf zeminine tebeşirle çizdiğiniz daireler) gitmesini isteyiniz. (Bakınız Şekil 1)

25 dk.

7. Her dairedeki öğrencilerin çektikleri bilgileri birbirleriyle paylaşmalarını isteyiniz.
8. Her biri farklı bir daireden olmak üzere öğrencilerin 5’erli grup oluşturmalarını (Bkz. Şekil 2) ve ellerindeki bilgileri paylaşmalarını isteyiniz.
9. Her gruba bir adet Çalışma Yaprağı-5 dağıtınız ve gruplardan boşlukları
doldurmalarını isteyiniz.
10. Grupların, çalışma yapraklarını önce birbirleriyle paylaşmasını; daha
sonra da ilginç buldukları fikirleri sınıfla paylaşmasını isteyiniz.
Tartışma: İbn-i Sina’nın hangi özellikleri onun dünya çapında kabul gören
bir bilim insanı olmasını sağlamıştır? (Bilim dünyasına katkıları, etkilendiği
ve etkilediği bilim insanlarını göz önünde bulundurunuz.)
Öğretmene Not:
Metinlerin ait olduğu daireler
Tıp dairesi: 10, 11, 21, 23, 24, 26, 27, 30 nolu metinler.
Felsefe, mantık ve ahlak dairesi: 14, 15, 16, 17, 22, 25 nolu metinler.
Fizik, kimya ve jeoloji dairesi: 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu metinler.
Matematik, müzik, astronomi dairesi: 7, 8, 18, 19, 20, 29 nolu metinler.
Eczacılık, psikoloji, psikyatri dairesi: 9, 12, 13, 31 nolu metinler.

5-10 dk.

süre

Değerlendirme:
Öğrencilerinizden bu derste öğrendikleriyle ilgili üç soru türetmelerini ve bunlardan birini cevaplamalarını isteyiniz.

Kaynak:

Mehmet Emin ÖZEL, “Gezegen, Göktaşı, Diğer Güneş
Sistemi Gök Cisimleri İsimlendirmelerinde Türkler”,

TUBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, Mart-2004



İbn-i Sina'nın hangi alanlarda yaptığı çalışmalar,
adının kratere verilmesine neden olmuştur?

Ç A L I Ş M A YA P R A Ğ I

Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), alt komisyonlardan gelen önerileri değerlendirerek
gökcisimlerine isim vermektedir. IAU, Ay’daki en önemli ve büyük kraterlerin isimlendirilmesini genellikle bilim tarihinde önemli yeri olan bilim insanları ayırmıştır. Bu isimler
arasında yer alan İslam ve Türk bilginlerinden biri de İbn-i Sina’dır. Ay’daki önemli kraterlere adı verilen diğer Türk ve İslam bilim insanları şunlardır: Uluğ Bey, Biruni, İbn-i
Batuta, İbn-i Rüşt, İbn-i Yunus, Nasuruddin Tusi, Ömer Hayyam, El Hayzen, Ebül Vefa.
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UZAYDA TÜRK İSİMLERİ

İbn-İ Sina

231

2

Ç A L I Ş M A YA P R A Ğ I

İbn-İ Sina

232

PULLARDA İBN-İ SİNA

TÜRKİYE 1980

FRANSA 2005

İRAN 1992

POLONYA

KUVEYT 1969

MACARİSTAN 1987

LİBYA 1980

MALİ 1980

İTALYA 2003

KATAR

SURİYE 1965 HİPOKRAT VE İBN-İ SİNA



Görsellerde İbn-i Sina pullarından bazıları yer almaktadır. Pulları inceleyerek aşağıdaki soruları
yanıtlayınız.
1. Sizce bu kadar farklı ülkede İbn-i Sina pulu basılmasının nedeni ne olabilir?
2. İbn-i Sina Batıda hangi adla anılmaktadır?
3. Pullarda İbn-i Sina’nın çalıştığı hangi alanlar, nasıl betimlenmiştir?

BELGESEL İZLİYORUM
Belgesel Filmin Künyesi : Asya’nın Kandilleri “İbn-i Sina”
Yönetmen

: Muharrem SEVİL

Yapım Yılı

: 2005

Süresi

: 27.07dk
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Tababetin Hükümdarı (01.00- 03.30 dk)

KLİP 1

1. İbn-i Sina hangi alanlarda uzmanlaşmıştır?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

2. 10-11. yy’da yaşayan bir hükümdar olsaydınız İbn-i Sina’nın ülkenizde yaşamasını sağlamak
için ona ne gibi imkânlar sunardınız?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Saraydan Zindana (12.10-15.20 dk)

KLİP 2

Klip izlenmeden önce: Saraydan Zindana bölümünde sizce neler anlatılmış olabilir?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

İzlendikten sonra:
1. Tahminlerinizle gerçekte olanlar arasında örtüşen yönler nelerdir?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

2. Yöneticilerin İbn-i Sina'nın varlığına yönelik tutumları nasıldır?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

3. İbn-i Sina'nın rakip bir devletin yöneticileriyle mektuplaşmasının nedeni ne olabilir?
.......................................................................................................................................................................

Ecel Düğümü (19.55-22.30 dk)
1. Belgeselin yönetmeni siz olsaydınız;
Ne ad verirdiniz: ......................................................................................................................................
Ne tür görsel kullanırdınız: .................................................................................................................
Kapanış cümleniz ne olurdu: ...............................................................................................................
2. Şimdiye kadar öğrendiğiniz bilgiler ışığında 5 dakikalık bir "canlandırma" yazınız.
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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KLİP 3
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.......................................................................................................................................................................
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HANGİ DAİREDEYİM?
1. İbn-i Sina, “Necat” (Kurtuluş) adlı eserinde hava basıncı kanunu ile ilgili temel bilgiler vermiştir. Avrupa’da
hava basıncı ile ilgili çalışmalar 17. yy’da gerçekleşmiştir. Toricelli (İtalya; 1608-1647) ters çevrilmiş cam
tüpteki cıva ile yaptığı deneyde atmosfer basıncını göstermiş ve bu deneyden yararlanarak barometreyi icat
etmiştir.
Kaynak: Lütfi GÖKER, "Fen Bilimleri Tarihi ve Türk-İslam Bilginlerinin Yeri", Oxford Genel Kültür Ans., C:4, s. 613.

2. İbn-i Sina’ya göre fırlatılan bir taşa hareketi veren “el”dir. El, cisme bir “kasri meyil” yani hareket etme isteği
kazandırır. Cismin hareketi, bu hareketi engelleyen herhangi bir unsur olmadığı takdirde hareketine devam
eder. Güç kendiliğinden bitmez, hava direnci nedeniyle tükenir. İbn-i Sina’da kasr-i meyil olarak gördüğümüz
terim 13. Yüzyılda impetus olarak çevrilmiştir. Bazı bilim adamları İbn-i Sina’nın bu görüşünün Newton’un
(1642-1727) birinci yasasını anımsattığını vurgulasa da bazıları bunu oldukça zorlama bir iddia olarak görür.
Kaynak: Lütfi GÖKER, "Fen Bilimleri Tarihi ve Türk-İslam Bilginlerinin Yeri", s.295; İbn-i Sina, El-Kanun Fi’t-Tıbb, Birinci
Kitap, Türkçeye Çev: Esin KAHYA, s. XXVI; Ahmet ACIDUMAN, İbn-İ Sinâ’nın Bilim Tarihindeki Yeri: Kuhn’ca Bir Yaklaşımla
s. 117-120.

3. İbn-i Sina, görme fizyolojisi ve ışık konusunda, kendinden önce çalışmalar yapan Pisagor ve Aristo’nun görüşlerini incelemiş, deney ve gözleme tabi tutmuştur. İbn-i Sina’ya göre görme, dıştan göze gelen ışınlarla
mümkündür. Gözde görüntü meydana gelmesi tıpkı aynadaki yansıma olgusundaki gibidir.
Kaynak: İbn-i SİNA, El-Kanun Fi’t-Tıbb, Birinci Kitap, Türkçeye Çev: Esin KAHYA, s. XXIV-XXV.

4. İbn-i Sina simya ya da transmutasyon denilen “bir metalin başka bir metale dönüştürülmesi” teorisinin
doğruluğunu deneysel yöntemlerle araştırmış ve bunu reddetmiştir. Ona göre transmutasyon imkânsızdır.
Kükürt ve cıva karıştırıldığında kükürt fazla olduğunda karışımın rengi sarı, yani altın renginde; cıva fazla olduğunda ise beyaz, yani gümüş renginde olur. Elde edilen madde ise ne kükürt, ne de cıvadır; bir karışımdır.
Kaynak: Ahmet ACIDUMAN, İbn-i Sinâ’nın Bilim Tarihindeki Yeri: Kuhn’ca Bir Yaklaşımla s.118; Lütfi GÖKER, Fen Bilimleri

Tarihi ve Türk-İslam Bilginlerinin Yeri, s. 322; İbn-i Sina, El-Kanun Fi’t-Tıbb, Birinci Kitap, Türkçeye Çev: Esin KAHYA, s. XXVIII.

5. İbn-i Sina’nın yaptığı bir deney: Zaç yağı ve nişadır karışımını bir şişeye koymuş ve serin bir yerde bu karışımı 40 gün bekletmiştir. Daha sonra karışımın içine bir tüy atmış ve tüyün hemen yandığını görmüştür.
Bu reaksiyon o sıvının ne kadar keskin ve yakıcı (kalsinasyon özelliği) olduğunu gösterir. Ancak her madde
kalsinasyon sonucu kül bırakmaz; bazıları gaz haline dönüşür.
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Kaynak: İbn-i SİNA, El-Kanun Fi’t-Tıbb, Birinci Kitap, Türkçeye Çev: Esin KAHYA, s. XXVIII.

6. İbn-i Sina; Eş-Şifa adlı eserinde Amu Derya (Ceyhun) kıyısında Karakum Dağları ve ovasında yaptığı gözlemlere dayanarak taş ve kaya oluşumunu; koyu çamurların, yer altı ve yer üstü sularının güneş ve depremler
sırasında büyük ısı etkisiyle katılaşmasına bağlamıştır. Dağ ve tepelerin oluşumunu da depremlerde yerkürenin bir kısmının daha çok yükselmesi, erozyon ve rüzgârların etkisiyle yerin bir kısmının aşınıp çukurlaşması ve bazı kısımların yükselmesi gibi sebeplere bağlıyor ki bu görüşler günümüzde de geçerlidir.
Kaynak: Gökhan ŞANS, “Geçmişten Günümüze Jeoloji Bilimi ve Jeoloji Mühendisliği”; Abdülhakim KOÇİN, “Hekimliği
Bilimsel Temellere Oturtan Türk Bilgini”, Bilim ve Teknik Dergisi, Ocak 1991.

7. İbn-i Sina, Bağdat’ta Şerefü’d Devle Rasathanesi'nde yer, yükseklik, açıklık ve açıları ölçmek için kullanılan
“Azimut Kadranı” denilen aleti icad etmiştir. Ayrıca, rasathanelerdeki aletlerin boyutunu büyütmeden daha
dakik bir ölçüm yolu bulmuş, ancak kendisinden sonra bu hesaplama yöntemi kullanılmamıştır. Avrupa’da
17. yy’da kullanılmaya başlayan mikrometre yöntemi, onun yöntemine benzemektedir.
Kaynak: İbn-i SİNA, El-Kanun Fi’t-Tıbb, Birinci Kitap, Türkçeye Çev: Esin KAHYA, s. XXI; Ahmet Acıduman, İbn-İ Sinâ’nın
Bilim Tarihindeki Yeri: Kuhn’ca Bir Yaklaşımla, s. 118.

HANGİ DAİREDEYİM?
8. İbn-i Sina astrolojiye inanmaz. Ona göre insanların açıklayamadıkları fevkalade olgu ya da olayları açıklamak
ve gelecekteki olayları önceden tahmin etmek ihtiyacı, astrolojinin doğmasına ve gelişmesine neden olmuştur. Gökcisimlerinin hareketleriyle bağ kurarak kişilerin geleceği hakkında ya da yeryüzünde olup bitecekler
konusunda bilgi edinmek mümkün değildir. Ne Satürn uğursuzdur, ne de Jüpiter’in böyle bir özelliği vardır.
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Kaynak: İbn-i SİNA, El-Kanun Fi’t-Tıbb, Birinci Kitap, Türkçeye Çev: Esin KAHYA, s. XXII.

9. O zamana kadar tedavinin psikolojik yönü, hekimlerden çok din adamları tarafından yürütülmekteydi. İbn-i
Sina’ya göre ruh ve beden olarak iki cevher bulunmaktadır. Bunların her birinin kendine özgü hastalıkları vardır.
Akıl hastalıklarının meşguliyet, şok, telkin ve müzik ile tedavisini belirterek bugünkü modern psikiyatrinin kurucusu olmuştur. Ayrıca ruhsal bunalımların beden (özellikle cilt) üzerinde olumsuz etkilerinden bahsetmiştir.
Kaynak: İbrahim Hakkı AYDIN, İbn Sina ve Geriatri, (Morfolojik ve Ruhi açıdan),
http://e-dergi.atauni.edu.tr; Ahmet ACIDUMAN, İbn-İ Sinâ’nın Bilim Tarihindeki Yeri: Kuhn’ca Bir Yaklaşımla, s. 116.

10. İbn-i Sina “Düstur-ı Tıbbi” adlı eserinde hekimlerin bilmesi gereken belli başlı konular, dikkat etmesi gereken noktalar üzerinde durmuş, hastaların yaşadığı muhit ve kişisel özelliklerinin de tedavide önem taşıdığını belirtmiştir. İbn-i Sina’nın üzerinde durduğu konulardan biri de hıfzısıhhadır (sağlığı koruma). Çünkü
Hipokrat’ın da ifade etmiş olduğu gibi önemli olan hastalığın tedavisi değil, vücut sağlığının korunmasıdır.
“Vasiyet’ül Hıfzı’s Sıhhat” adlı kısa eserini şiir şeklinde yazmıştır.
Kaynak: İbn-i SİNA, El-Kanun Fi’t-Tıbb, Birinci Kitap, Türkçeye Çev: Esin KAHYA, s. XXXII- XXXVII.

11. “Endotrakeal Entübasyon” denilen, solunum yolunu güvenlik altına almak ya da solunumu kontrol etmek
amacıyla ağız veya burun yoluyla soluk borusuna tüp yerleştirme işlemini ilk kez İbn-i Sina tanımlamıştır.
“El-Kanun” adlı ünlü yapıtının 3. ve 4. kitabında boğulma tedavisi için gümüş ya da altın bir boru ile bu işlemi
yaptığından söz eder. Bu işlemin yapılamaması durumunda trakeostomiyi (soluk borusunun ön duvarına
delik açılması) önerir.
Kaynak: M. Erdal GÜZELDEMİR, Anesteziyoloji Tarihçesi, ww.gata.edu.tr.

12. İbn-i Sina ağrı tedavisi ile ilgili olarak soğuğun anestezik (uyuşturucu), ılık ve sıcak suyun ise ağrı kesici
özelliği olduğunu açıklamıştır. İbn-i Sina’nın verdiği narkotik reçetelerden biri şu şekildedir: Her birinden
yarım dram (1 dram=4gr) olmak üzere fumaria (sahtere otu) afyon, banotu ile her birinden birer kırat(0.2
gr= 200mg) Hindistan cevizi, kuru embelia özü (Bring, Kabuli) kartal ağacı, sarı sabır; hepsi toz haline getirilerek karıştırılır. Bu tozdan içkiyle (şarap) birlikte çok az ölçüde alınır.
İbn-i Sina ayrıca cıva buharının ilaç olarak kullanılabileceğini ama aynı zamanda zehirli olduğunu tespit etmiştir.

13. Çocukta ishal fazla ise gül, kereviz, anason ve kimyon tohumlarından yapılmış bir lapa, çocuğun karnının üzerine tatbik edilir. Süt midede yoğunlaştığı takdirde yarı kaynamış yumurta sarısı, yumuşak ekmek veya suda
pişirilmiş kavrulmuş arpa unu verilmelidir. Kabızlık ise katı balla veya az miktarda yabani nane ile karıştırılmış
bal ve sade veya yanmış zambak kökünden yapılmış ilaç fitili ile tedavi edilir.
Kaynak: İbn-i SİNA, El-Kanun Fi’t-Tıbb, Birinci Kitap, Türkçeye Çev: Esin KAHYA, s. 236.

14. İbn-i Sina’nın düşünce sisteminin temelini “Vacib’ul Vücut: Tanrının varlığının zorunluluğu” kavramı oluşturur. İbn-i Sina şöyle der: “Fizik ve matematik gibi bilimlerin hiç birisi “Mutlak Varlık”tan söz etmezler. Bunlar
ancak bazı varlıkların durumunu incelerler. Şu halde Mutlak Varlıktan ve ilgili konulardan söz eden bir bilime
ihtiyaç olduğu açıktır. İşte o bilim ilahiyattır, metafiziktir.”
Kaynak: Şahin FİLİZ, "İslam Felsefesinde Tanrı Anlayışı Karşısında Bireyin Konumu Problemi", s. 235, http://dergiler.
ankara.edu.tr; Ana Britanicca, C:16, s. 228.
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Kaynak: M. Erdal Güzeldemir, Anesteziyoloji Tarihçesi; İbrahim Hakkı AYDIN, “Filozof İbn Sina ve Modern Nörolojik
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15. İbn-i Sina şöyle bir düşünme deneyi önerir: “Önce yeni yaratılmış ancak bir yetişkinin bütün akli yeteneklerine sahip olduğunu düşün. Daha sonra dingin bir havada yüzdüğünü; kol ve bacaklarının iki yana açılmış
halde birbirlerine değmediklerini; gözlerinin, başka bir şeyi görmeye engel olacak şekilde bir zar tarafından
örtülmüş olduğunu ve diğer duyu organlarının da bir nesneyi algılayamayacak durumda bulunduklarını düşün. Duyu algısından tamamen yoksun olduğun ve fiziki hiçbir şeyin farkında olmadığın bir durumda kendi
varlığını tasdik edebilir misin?” İbn-i Sina, bu şartlar altında bile her birimizin kendi varoluşumuzu şüphe
duymaksızın tasdik edeceğimizi iddia eder. Descartes’in (Dekart, 1596-1650) “Cogito ergo sum: Düşünüyorum, öyleyse varım.” şeklinde özetlediği düşünceleri, İbn-i Sina’nın havada yüzen adam (uçan adam; el
insanu’t-tair; flying man) fikrine benzer.
Kaynak: Peter ADAMSON, Richard C. TAYLOR, İslam Felsefesine Giriş, ss. 115- 341; George Sarton, “İbn-i Sina Hekim
Bilgin ve Filozof”, Felsefe Dünyası, S: 13, 1994, s. 83.

16. İbn-i Sina önermelerinden bir örnek:
“Bütün oturanlar belki ayakta durmaktadır.”
Bu önerme zati (kişisel) okumaya göre doğrudur. Çünkü oturan her insan ileriki bir zamanda ayakta durma
ihtimali taşır.
Bu önerme vasfi (niteliksel) okumaya göre yanlıştır. Çünkü oturanlar, otururken ayakta duruyor olamaz. İbn-i
Sina, bazen, mutlak önermelerin yanlış olabileceğini göstermek istediği için bu tür manevraları ortaya koymuştur.
Kaynak: Peter ADAMSON, Richard C. TAYLOR, İslam Felsefesine Giriş, s. 288.

17. İbn-i Sina’ya göre üç türlü kötülük vardır:
1. Bilgisizlik, zayıflık ve huy kötülüğünde olduğu gibi eksiklikten ileri gelenler
2. Elemler, kederler, iç sıkıntıları gibi ruhsal ıstıraptan ileri gelenler
3. İnsanın asıl ahlaki ve asli kötülüğüdür ki buna günah diyoruz.
Kaynak: İslam Ansiklopedisi, 5/2.cilt, s. 819.

18. Euclid’in (Öklit-MÖ 330-275) geometri kavramlarının yorumunu yapan İbn-i Sina’nın matematik felsefesinin kurucularından biri olduğu söylenebilir. O, matematik bilimini geometri, aritmetik, mûsikî ve astronomi
diye dört bölüme ayırmıştır. Mûsikîyi aralık, nota değeri, ritim değeri, cinslerin sayısı gibi kavramların matematiksel bir dil ile ifade edileceğinden dolayı matematiğe dayalı bir bilim olarak değerlendirmiştir.
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Kaynak: Ahmet ACIDUMAN, İbn-İ Sinâ’nın Bilim Tarihindeki Yeri: Kuhn’ca Bir Yaklaşımla, s. 117; Kubilay KOLUKIRIK,
"İbni Sinâ’nın Mûsikînin Temel Konularına Yaklaşımı ve Onun Mûsikî Anlayışında Fârâbî’nin Etkisi", C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, http://nevsehir.academia.edu.

19. “Şarkı söylemek, sağlığı koruyan en iyi uygulamadır.” diyen İbn Sina’ya göre müzikal kompozisyon, aslında
işitme duyumuzdan da öte, akıl gücümüze seslenir. İbn-i Sînâ, mûsikînin temel konuları olan ses ve sesin
oluşumu ve fonksiyonu, mûsikînin tanımı, nağme, tizlik ve peslik, aralıkların cins ve türleri, ritim ve türleri,
beste yapma ve mûsikî çalgıları hakkında düşüncelerini açıklamıştır.
Kaynak: Kubilay KOLUKIRIK, "İbni Sinâ’nın Mûsikînin Temel Konularına Yaklaşımı ve Onun Mûsikî Anlayışında Fârâbî’nin
Etkisi", C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, http://nevsehir.academia.edu; Uluslararası İbn Sînâ Sempozyumu, 22-24 Mayıs/
May 2008, Sempozyum İzlenim ve Değerlendirmeleri, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.

20. İbni Sina nağmeyi: “Nağme (nota), bir müddet tizlik ve peslik sınırında duran ve insan tabiatının kendisinden
hoşlandığı sestir.” şeklinde tanımlar. Ona göre gerginlik, güç, yüzeyin pürüzsüzlüğü ve sesi taşıyan havadaki dalga parçalarının sıklığı (ses dalgasının frekansının yüksekliği) seste tizliğin yakın sebepleridir. Pesliğin
sebepleri de bunların zıttıdır. Tizliğin uzak sebepleri ise ses çıkaran şeyin sertliği, pürüzsüzlüğü, kısalığı,
gerginliğidir; nefesli bir çalgı ise havanın çıktığı yerin darlığı veya bu yerin üflenen yere yakınlığıdır. Pesliğin
uzak sebebi ise bunların zıddıdır.
Kaynak: Kubilay KOLUKIRIK, "İbni Sinâ’nın Mûsikînin Temel Konularına Yaklaşımı ve Onun Mûsikî Anlayışında Fârâbî’nin
Etkisi", C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi; http://nevsehir.academia.edu.

HANGİ DAİREDEYİM?
21. İbn-i Sina, menenjitin iki farklı şekilde; beynin kendisinden kaynaklanan tümörlerden ve iltihaplanmasından
veya vücudun bir başka yerinde ortaya çıkan mikrobik bir hadisenin beyne yayılmasından oluştuğunu bin
yıl öncesinden keşfederek tanımlamış; nörolojide hala etkinliğini sürdüren bazı terimleri kazandırmıştır.
Örnek: “Vermis-beyin ölümü”.
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Kaynak: İbrahim Hakkı AYDIN, “Filozof İbn Sina ve Modern Nörolojik Bilimler”, http://e-dergi.atauni.edu.tr.

22. İbni Sina kendisi hakkında şöyle diyor: “Aristo’nun metafiziğe dair bir kitabını belki kırk defa okuduğum halde anlayamamış ve ümitsizliğe düşmüştüm. Bir gün mezatta bir kitap satılıyordu. Dellal bu kitabı almamı
tavsiye etti. Bu, Farabi’nin metafizik meselelerine dair bir kitabı idi. İşe yaramaz diye kitabı almak istemedim. Fakat dellal, sahibinin paraya ihtiyacı olduğundan ucuza alınabileceğini söyleyerek ısrar etti. Kitabı
aldım. Eve dönünce hemen okumaya koyuldum. O vakte kadar bir türlü anlayamamış olduğum metafiziği
derhal kavradım. Allah’a şükrederek secdeye kapandım, fakirlere sadaka dağıttım.” Bu sözler gösteriyor ki
İbn-i Sina felsefi bilgisinin temellerini Farabi’ye borçludur.
Kaynak: İslam Ansiklopedisi, 5/2. Cilt, Eskişehir 2001, s. 808.

23. İbn-i Sina’nın El-Kanun Fi’t-Tıbb (Tıbbın Kanunları) adlı eseri büyük ölçüde Roma İmp. döneminde yaşamış
Yunan hekimlerinin bulguları ile Arapça kaynaklara ve İbn-i Sina’nın kendi deneyimlerine dayanan sistematik
bir ansiklopedidir. Beş kitaptan oluşan eser, hem Doğu’da hem Batı’da tıp okullarında uzun yüzyıllar el kitabı, ders kitabı olarak okutulmuştur. Dr. William Osler’e göre uzun süre tıbbi bir İncil olarak kullanılmıştır. 5
kitaptan oluşan bu eserin ilk Latince çevirisi 13. yy’da yapılmış, sonraki yüzyıllarda İbranice, Almanca, İngilizceye ve Özbekçeye çevrilmiştir. Osmanlıca çevirisi Tokatlı Mustafa Efendi tarafından 18. yy’da yapılmıştır.
Kaynak: Ana Britanicca, C:16, s. 228; İbn-i SİNA, El-Kanun Fi’t-Tıbb, Birinci Kitap, Türkçeye Çev: Esin Kahya, s. XVIII,
XXXVIII-XL; Sonnur ÖZCAN, Bilginler Bilgini İbn-i Sina, s. 87.

24. İbn-i Sina’nın El-Kanun Fi’t-Tıbb (Tıbbın Kanunları) adlı
eserinin Latince bir çevirisinin kapağındaki resimde İbn-i
Sina (Avicenna) tıbbın hükümdarı olarak tahtta oturmakta,
solunda Hipokrat, sağında Galenos yer almaktadır: “Tıp
yoktu, onu Hipokrat yarattı; ölmek üzereydi, Galen onu yeniden canlandırdı; dağınıktı, Razi onu bir araya getirdi; eksikti, İbn Sina onu tamamladı.”
Kaynak: Hipokrat (MÖ 460-370), Galen (MS 129-201), Razi (865-

1983; İbrahim Hakkı AYDIN, “Filozof İbn Sina ve Modern Nörolojik Bilimler”, http://e-dergi.atauni.edu.tr.

25. İbn-i Sina “Eş-Şifa” adlı eserinde mantık, doğa felsefesi, coğrafya, meteoroloji, mineraloji, psikoloji, botanik, biyoloji, matematik, geometri, aritmetik, müzik, astronomi ve ilahiyat gibi disiplinlere dair birikim ve
düşüncelerini bir plan dâhilinde açıklamıştır. Bu plan, konuyla ilgili ilk çağ bilim adamları ve filozoflarının
görüşlerinin anılması, bu görüşlerin tahlilinin yapılması ve konuyla ilgili nihai bilgilerin kaydedilmesi şeklinde olmuştur. Sözgelimi mantıkta Aristo'dan, geometride Euclides`ten (Öklid), coğrafyada Ptolcmy'den
(Batlamyus) yararlanmış, bununla birlikte özellikle doğa bilimleri, ilahiyat ve mantık konularında kendi başarılarına atıfta bulunmuştur. Will Durant, Eş-Şifa için “Tek kişi tarafından yazılan bu bilim, felsefe ve teoloji
ansiklopedisi, tüm orta çağ tarihinde görülen en büyük entelektüel başarıdır.” İfadesini kullanmıştır.
Kaynak: Ahmet Kamil CİHAN, “İbn-i Sina’nın eş-Şifa Adlı Eseri”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Sayı: 7, Yıl: 1996, s. 175; Will Durant, Persia In The History Of Civilization, http://www.pdfcari.com.
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925), İbn-i Sina (980-1037).
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26. İbn-i Sina yüz felçleri, beyinsel inmeler, bağırsaklara yerleşen parazitleri, sarılığın çeşitlerinin nedenlerini açıklamış, vebanın yayılmasında sıçanların rolünü
sezmiş, beyinde tümör oluşabileceğini belirtmiş, bazı bulaşıcı hastalıkların plasenta yoluyla (anneden bebeğe) geçebildiğine dikkat çekmiştir. Kanseri hacmi
gittikçe artan ve kökleri civar hücreler içine sokulan bir ur olarak tarif etmiştir.
Diyabetin tüm belirtilerini tetkik etmiştir. Yanda sindirim sistemini gösteren resim, İbn-i Sina’nın El-Kanun Fi’t Tıbb (Tıbbın Kanunları) adlı kitabında yer almaktadır.
Kaynak: Ayten ALTINTAŞ, Tıp Tarihi Ders Notları, www.ctf.edu.tr; İbrahim Hakkı AYDIN,
“Filozof İbn Sina ve Modern Nörolojik Bilimler”, http://e-dergi.atauni.edu.tr; görsel:
http://tr.wikipedia.org.

27. İbn-i Sina anatomiye yönelik modern klinik yaklaşımının öncülüğünü yapmıştır. Kan dolaşımını kanıtlayan
William Harwey’den (1578-1657) altı yüzyıl önce, kalbin kasılması ve gevşemesi sırasında atardamarın hareketlerini anlatmıştır. Gözün anatomisi ve bakımı ile ilgili yeni çalışmalar yapmış, tendon düzeltme uygulamalarını halkın anlayacağı duruma getiren ilk doktor olmuştur.
Kaynak: Mohammadali M Shoja and R Shane Tubbs, “The History of Anatomy in Persia”, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC2100290/

28. İbn-i Sina, hastalarının bünyelerine, mizaçlarına, aldıkları gıdalara, yaşayışlarına, yaptıkları beden hareketlerine dikkat etmiştir. Hastaları muayene ederken hastanın vücudunu baştan ayağa tetkik etmek, dalak ve
karaciğeri elle yoklamak, nabız ve idrar kontrolü yapmak konularıyla ilgili ayrıntılı bilgiler vermiştir. Ayrıca
şişmanlık ve zayıflıkla ilgili açıklamalar yapmış; perhiz (diyet) spor yapma, hamama gitme, çok tuzlu yemekten kaçınma gibi önerilerde bulunmuştur.
Kaynak: İbrahim Hakkı AYDIN, İbn Sina ve Geriatri, (Morfolojik ve Ruhi açıdan),
http://e-dergi.atauni.edu.tr/; Prof. Dr. Ayten Altıntaş, Tıp Tarihi Ders Notları, www.ctf.edu.tr.

29. Tarih, coğrafya, matematik, astronomi, fizik, tıp, felsefe alanlarında çalışmalar yapan Biruni (973-1061),
çağdaşı olan İbn Sina'ya (980-1057) “tabiat, tümel ruh, güneş ve ayın canlılık açısından durumu, irade ve
yokluk” hakkında sorular sormuş, İbn-i Sina’nın cevaplarına bazı hususlarda itirazlarda bulunmuştur. İbn-i
Sina gibi Biruni’nin ismi de Ay'daki kraterlerden birine verilmiştir.
Kaynak: İbrahim Agah ÇUBUKÇU, “Biruni”, http://dergiler.ankara.edu.tr/; Mehmet Emin ÖZEL, “Gezegen, Göktaşı, Di-
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ğer Güneş Sistemi Gök Cisimleri İsimlendirmelerinde Türkler”, TUBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, Mart-2004.

30. İslam tıbbının ve İbn-i Sina’nın etkileri İslam egemenliği altında bulunan Sicilya ve özellikle İspanya yoluyla
Avrupa’ya ulaşmıştı. Çeşitli akınların Bizans ile Avrupa’nın ilişkisini kesmesine bağlı olarak unutulan Yunan
kaynakları (örneğin Aristo) bu yollarla batıya girmiştir. 12. Yüzyılda İslam tıp yazılarının yerine göre doğrudan, ama daha çok özellikle Musevi çeviricilerin Arapça'dan Latince'ye çevirdiği eserler aracılığıyla Batı’da
yayıldığını görüyoruz.
Kaynak: Yaman Örs, "Yüzyıllar Geçtikten Sonra Bakılınca Tıp Evrimi İçinde İbn-i Sina", TUBİTAK Bilim ve Teknik Dergi-

si, Mayıs 1980, s.20.

31. İbn Sina, hastalarını müzikle tedavi etmeyi denemiş ve olumlu sonuçlar almıştır. İntihar, fobiler, kara sevda
gibi sorunlara kendine özgü çözüm yolları bulmuştur. Zamanına göre çok derin bir psikiyatrı, bilgisine sahip
olan İbn-i Sina, psikosomatik (psikolojik kaynaklı fiziksel şikayetler) hastalıklardan anlayan en iyi hekim
olarak kabul edilmiştir.
Kaynak: Uluslararası İbn Sînâ Sempozyumu, 22-24 Mayıs/May 2008, Sempozyum İzlenim ve Değerlendirmeleri, Hitit

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi; Prof. Dr. Ayten ALTINTAŞ, Tıp Tarihi Ders Notları, www.ctf.edu.tr.

BEN OLSAYDIM…



Aşağıdaki kutucukları zaman ve yer sınırlaması
olmadan bir bilim insanı olduğunuzu düşünerek
grup arkadaşlarınızla birlikte doldurunuz.
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HANGİ BİLİM DALLARIYLA
İLGİLENMEK İSTERDİNİZ?

?

HANGİ KONULARDA ÇALIŞMALAR
YAPMAK İSTERDİNİZ?

BİLİM İNSANI
OLSAYDINIZ…

5

NEYİ KEŞFETMEK/İCAD ETMEK
İSTERDİNİZ?
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HANGİ BİLİM İNSANI YA DA
İNSANLARIYLA ÇALIŞMAK
İSTERDİNİZ?
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Şekil 1

Felsefe
Mantık
Ahlak

Eczacılık
Psikoloji
Psikiyatri

Tıp

Fizik
Kimya
Jeoloji

OTURMA PLANI

Şekil 2

Matematik
Müzik
Astronomi

