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5. Sağlı'k Haftamızın 'Büyük Bilgin Ibni Sina'nın doğumunurt'
1000. yıl ' anısı ile birlikte açılması büyük onurumuzdur.
Afşane'de 980 yılında doğmuş, 1037 de de Hamedan'daölmüştür.

18 yaşına ıkadar devrinin bütün biliml·erini okumuştur. Genç yaş
ta Buhara Prensini tehlikeli bir hastalıktan -kurtarması, O'na Buh,ara
, :kitaplığını açmıştır. Anti·k çağ düşünürlerini, yaşadığı bütün çağın
filozoflarını .inceler:niştir. Hekiım, filozof" mate'n:tatikçi olarak meşhurdur:
Ünlü Tıp Kanunu «AL KAANUN FIT'TIBB»1 ıGalenos tıbbı tı emeli
üzerine ıkendi gözl'eml'erini', incel-emel,erini, orijinal fikirlerini, 'kataraık
Curcan'da yazmıştır. Bu eser altı yüzyıl bütün ılsla' m ve Avrupa Eıni
versitelerinde rakipsiz bir ders kitabı olarak o,kutulmuştur. Hekimlik
alanında anca'k 15-16. yüzyılda geçilebilmişti~: ,
Ilbni !Sina'nın felsefe düz-eni, düşünce ve varlık anlayışı bakı:mın~an bir ortaçağ fHozofudur. '1lahiyatla k,arıştırılmış bir aristo felsefesi ..
ne ve neoplatonik bir felsefeye sahiptir.
Felsefenin bütün ıkonuları ,He uğraşmış, bu konulara. yeni görüş
I-er g-etirmiştir. Yaradılış,tanrı, tasawuf, ım'etafizi·k, akıı, psiıkoloji, manhk konusunda eserler ver,miştir. Din ile felsefeYıi~ağdaştırma, . -aralarındakiı çelişkiyi giderıme eğiliminiı göstefim·ektedir.
'Felse·fenin deneyıe, akılcılığa dayanan, duyularfa kazanılan deney veriıierini, a' kıl ilkelerine 'göre değerlendiren bir görüşe sahiptir.
Far~bi'ninakllcl, lığl ile-Razi'nin deneyciliğini birl-eştirmiştir.
MatemaUkt'e, tekniı kten çok ı matematik f~lsefesi, He uğraşan Ib'ni
Sina; IŞI·k, ışık hızı, jeoloji ve ımadenler üzerine de eserler yazmıştır.
Kayaların ol'uşumunu doğal nedenl'ere bağlama,kta, fosiller hakkında
değerli' bilgner verm'ektedir. ılbni Sina'ya göre bilginin 'ana kaynağı
sezgidir. Bilginin _g;elişmesinde, akıı, deney ve gözl'em ayrılmaz bir
bütündür.
Bmmleri sınıflayan, bmmin her dalında toplam yüzden fazla eser
v,eren 'Ibni Sina', nın bilim tarihinde Biruni ı kadar önemli yer al' mamıası,
düşüncelerinin Biruni kadar serbest olmamasına ve ayrıca da çalış
tığı !konularda olayları tetkik yerine onları metod haline 'koyı m 'asına
bağlanmaktadır.

lıbniı Sina, Hipokratın Anadolu Tıbbı ne, anatomi ve deney bH9ı i.;;
sinin ön plana , geçtiği Rönesans tıbbı, arasında 'bir' 'köprüd,ür. çağı-
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batı filozoflarını etkilemiştir.

tıp .

otoritesidir. Kendisinden sonra gelen doğu
Rönesans düşünürlerinin sonradan
alacakları birçok konuyu çağının düşünce ölçüsüiçinde inoele' miştir. Deneycili'kle-akılcılık, matematikl~mantık, arasında bir bağın
bulunduğuol,J ortaya koymuştur.
, Büyük hekim ve düşünür Ibni Sina'yı doğumunun 1000. yılınd:a
saygıyla anıyoruz ...

TÜRK T ABİPlERI BIRllcl
- TEZ BÜROSU
Uzanhk Tezleriniz İçin Yardımcı Olacaktır.
•

Amerikan Bristol Kapak, Kapak Matbaa Baskılı

•

A~upa i. Hamur Kağıt

•

15 Adet cildi (ebat 22.5x29.5)

•

75 .. ) 00 sayfa

dıvarındaki

tezler için

TÜM MASRAFLARıNIZ OLARAK
15.000 TL. HARCIYACAKSINIZ.
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