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ULUSLARARASI IBN SINA SEMPOZYUMU
(17-20 A~ustos 1983)
Cumhurba~kan~m~z Say~n Kenan Evren'in sürekli emirleri gere~ince, her y~l
17-25 A~ustos tarihleri aras~. Türkiye'de ~bn Sina Haftas~~ olarak kutlanmaya
ba~lam~~t~r.
~bn Sina Haftas~n~n amac~~büyük Türk t~p üstad~, filozofu ve bilgininin an~s~n~~
ya~atmak, bu büyük insan~~genç nesillere tan~tmakt~r.
Ilk ~bn Sina Haftas~, bu y~l 17-25 A~ustos 1983 günlerinde bütün yurtta yap~ld~. Yurdun birçok yerlerinde konferanslar, kitap sergileri ve anma günleri düzenlendi.
Büyük bilginin do'~umunun 1003. Y~ldönümüne rastlayan 17 A~ustos günü
Ankara'da Say~n Cumhurba~kan~m~z~n bizzat te~rif edip açt~~~~"Uluslararas~~ ~bn
Sina Sempozyumu" ise Kültür ve Turizm Bakanl~~~nca düzenlendi. Sempozyum
Milli Kütüphane Müdürlü~ü tarafmdan yeni Milli Kütüphane binas~nda haz~rland~. Sempozyum Bilim Kurulu Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~'mn ba~kanl~~~nda
Prof. Dr. Mübahat Türker, Doç. Dr. Esin Kâhya ve Dr. Müjgân Cunbur'dan
olu~mu~tu.
Sempozyumun aç~l~~~~bir anma töreni biçiminde düzenlenmi~, törene Güvenlik
Konseyi üyeleri, Ba~bakan, Bakanlar, askeri ve mülki erl~an, geni~~bir davetli
kitlesiyle bilim adamlar~~kat~lm~~lard~r.
Tören Kültür ve Turizm Bakan~~ ~lhan Evliyao~lu'nun takdim konu~mas~yla
ba~lam~~, Say~n Bakan bu konu~mas~nda:
"~bn Sina kültürümüzün temelinde yatan güçlü harc~~olu~turan önemli unsurlardan biridir. O kültür harc~~ ~bn Sina'dan, onun yeti~mesinde maddi, manevi
rolü olanlardan, onun çevresinde yeti~enlerden, onunla görü~üp tart~~anlardan
ve nihayet onun açt~~~~ç~~~rda yürüyenlerden meydana gelmi~~bir bütündür. ~bn
Sina'n~n Türk - ~slam tarihindeki büyük insanlar aras~nda hiç ku~kusuz müstesna
bir yeri bulunmaktad~r. 'bn Sinâ'n~n genç Türk nesillerine tan~t~lmas~, bu bak~mdan, üzerinde durulmas~~ gerekli bir husustur. Bir milletin geçmi~indeki büyük
ki~ilerin varl~~~n~~bilmek, o milletin gençleri için bir güç ve kendine güven kayna~~~
olacakt~r. Yüzy~llar boyu dünya bilim çevrelerinin hayranl~~~n~~kazanm~~~ ~bn
Sina gibi bir büyük insana sahip olu~, ona benzer, ça~~m~z~n ~artlar~na da uygun
yeni ve genç bilginlerin yeti~mesine yol açacakt~r. I~te bu dü~ünceyledir ki Büyük
Atatürk, ~stiklal Sava~~'n~n kazan~lmaya ba~land~~~~1923 y~l~n~n ilk aylar~nda söyledi~i bir nutukta, yeti~ecek genç Türk bilim adamlar~na örnek ve hedef olarak
gösterdi~i tan~nm~~~ki~iler aras~nda ~bn Sina'y~~da alm~~~ve onun gibilerin ara~t~r~l~p özellikle dünya bilim çevrelerindeki yerlerinin ve dünya biliminin geli~mesindeki
rollerinin tesbitini istemi~tir.
Atatürk'ün ba~l~ca dileklerinden birisi, Rönesans~n ve ça~da~~medeniyetin
do~usunda Türk - ~slam bilginlerinin katk~s~n~n ortaya ç~kar~lmas~~ olmu~tur."
demi~, bilginin çal~~t~~~~bilim alanlar~n~n geni~li~i, hayat~~ve eserlerinin yay~m~~
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konular~~üzerinde durmu~, bu sempozyumun yeni Milli Kütüphane binas~ndaki
ilk büyük bilim toplant~s~~oldu~unu belirtmi~, Ibn Sina Haftalar~n~n /bn Sina'. ve
eserleri üzerinde yap~lacak yay~nlar~ n ve ara~t~rmalar~n say~s~n~~ artt~raca~~ndan söz
etmi~tir.
Sempozyumun aç~~~konu~mas~nda Say~ n Cumhurba~kan~~toplulu~a ~öyle hitap
etmi~tir:
"De~erli bilim adamlar~, say~n konuklar!
Büyük Türk filozofu, t~p üstad~~ve devlet adam~~ ibn Sina'y~~ do~umunun
~~oo3'üncü y~ ldönümünde anmak, onun çok yönlü ki~ili~ini ve eserlerini de~erlendirmek amac~~ile düzenlenen bu sempozyumu açmaktan engin bir mutluluk duyuyC~rum.
Bu vesile ile hepinize en iyi dileklerimi ve içten sevgilerimi sunarken, sempozyuma yurt d~~~ndan kat~lan de~erli bilim adamlar~n~n burada yap~lacak çal~~malardan yararlanm~~~olarak ve iyi intibalarla yurdumuzdan ayr~lmalar~n~~"diler,
katk~lar~~için ~imdiden kendilerine te~ekkür ederim.
Mazisi insanl~k tarihi ile ba~layan yüce Türk milletinin bütün dünyaca kabul
edilen ve bilinen kahramanl~~' ~n~n yan~s~ ra, bilim, sanat, edebiyat ve kültür alanlar~nda da, üstün yetene~e ve kendine özgü yarat~c~~bir güce sahip oldu~u, çe~itli
tarihi ara~t~ rmalardan sonra bugün daha da iyi anla~~lm~~~bulunmaktad~r.
Tarih sayfalar~, ya~ad~klar~~dönemlere, bilim ve sanat alan~nda büyük katk~lar~~
olmu~, de~erli Türk büyükleri ile doludur.
~~te bu de~erlerin en ünlülerinden birisi de Ibn Sinâ'd~r. ibn Sina ya~ad~~~~
yüzy~la damgas~n~~vuran, eserleri ve çok yönlü ki~ili~i ile Do~u ve Bat~'da ça~lar
boyu kendisinden söz ettirmi~~ve halen de ettiren insanl~~~ n yeti~tirdi~i en büyük
filozoflardand~r.
Böylesine seçkin bir insan~~anmak, O'nun görü~~ve dü~ünceleriyle, günümüz
gerçekleri aras~ nda ba~lant~ lar kurarak bunlardan yararlanmak toplumsal bir
görev oldu~u gibi, her insan~n karakter yap~s~ nda mutlaka bulunmas~~gereken bir
"Kadirbilirlik" hasletinin de bir gere~idir.
Say~n konuklar!
Tarihini iyi bilmeyen, geçmi~i ve gelece~i aras~nda köprü kuranaayan ve yeti~tirdi~i seçkin insanlara sahip ç~kma ~uuruna eri~ememi~~milletlerin ba~ar~ya ula~mas~~da mümkün olamaz. •
Nitekim, yüce Atatürk bir konu~mas~nda, "Türk çocu~u ecdad~n~~ve büyük
adamlar~n~~tan~d~kça, daha büyük i~ler yapmak için kendinde kuvvet bulacakt~r"
diyerek biraz evvel de~indi~im bu çok önemli hususu veciz bir ~ekilde vurgulam~~t~r.
~nsanl~~a hizmet edenleri, dil, din ve cinsiyet fark~~gözetmeksizin daima ~ükranla anmak, onlar~n eserlerini ve hat~ralar~n~~bütün tazeli~i ve canl~l~~~yla ku~aktan
ku~a~a aktarmak her neslin vazgeçilmez görevidir inanc~nday~m.
Ulu önder'in, yine bir konu~mas~nda dedikleri gibi, "Bir millet e~er büyükse,
kendisini ve büyüklerini tan~makla daha büyük olur..."
De~erli bilim adamlar~,
Sempozyum süresince ortaya koyaca~~n~z görü~~ve önerilerle büyük Türk
filozofu 'bn Sina'n~n dü~ünce yap~s~~ve eserlerinin yorumuna yeni ve yararl~~bo-
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yutlar kazand~raca~~/ma inan~yorum. Sizlere çal~~malar~n~zda ba~ar~lar diliyor,
içten sevgiler, sayg~lar sunuyorum."
Say~n Cumhurba~kan~, Milli Kütüphane Galerisi'ndeki ~bn Sinây'la ilgili
kitap ve dokümanlar" sergisini gezdikten sonra, ayr~lm~~lar, törenin ikinci bölümü
ba~lam~~t~r. Bu bölümde Dan~~ma Meclisi Ba~kan~~Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak'la
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay, ~bn Sinâ'n~n gljo. Ölüm Y~ldönümü dolay~s~yla ve Atatürk'ün direktifleriyle Türkiye'de yap~lan ilk ~bn Sina toplant~s~ndan,
Atatürk'ün bu konuya verdi~i önemden ve bu toplant~yla ilgili an~lar~ndan sözettiler. Toplant~~Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~'mn "~bn Sinâ'n~n Türk bilim tarihindeki
yeri, yeti~mesinde rolü olan,ve onunla ça~da~~Türk bilim adamlar~"n~~konu alan
konu~mas~yla sona erdi.
Üç buçuk gün süren sempozyumda ondört oturumda 45 bildiri sunulup tart~~~ld~.
~lk bildiri Prof. Dr. Arslan Terzio~lu taraf~ndan okundu. Projeksiyonla yap~lan
bu bildiride "~imdiye kadar bilinmeyen bir ~bn Sina portresi ile yeni bulunan
baz~~belgeler üzerinde duruldu. Bilginin felsefi yönü üzerinde duran bildiriler aras~nda Prof. Dr. Mübahat Türker'in "~bn Sinâ'n~n felsefesinde ki~ilik meselesi",
Prof. Dr. ~brahim Agâh Cubukçu'nun "~bn Sina ve felsefesi", Prof. Dr. Rashed
Roshdi'nin "~bn Sinâ'da felsefe ve matematik", Doç. Dr. Ahmet Arslan'~n "Felsefe - din ili~kileri aç~s~ndan ~bn Sina ve Spinoza", Doç. Dr. ~hsan Turgut'un
"~bn Si`nâ'y~~ anlamak", Dr. Bekir Karl~ga'n~n "~bn Sinâ felsefesinin Bat~~felsefesine etkileri", Doç. Dr. Mahmut Kaya'n~n "~bn Sinâ felsefesinde mutluluk kavram~"
ve Dr. Kenan Gürsoy'un "~bn Sinâ'n~n varl~k görü~ü ve eksiztansiyalizm" konulu
konu~malar~~ say~labilir.
Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~~"Dinamik alan~nda ~bn Sinâ'n~n Bundan üzerindeki tesiri", Prof. Dr. Shamsi "~bn Sinâ'da atomisite", Doç. Dr. ~ahap Demirel
"~bn Sina ve kasri meyil kuram~", Doç. Dr. Esin Kâhya "~bn Sina ve kimya",
Doç. Dr. Ekmeleddin ~hsano~lu "~bn Sinâ'n~n kimya risaleleri", Doç. Dr. Cemil
Akdo~an "~bn Sinâ'n~n göz nuru teorisine kar~~~ortaya koydu~u kan~tlar~n incelenmesi" konular~~üzerinde durdular.
~bn Sinâ'n~n t~ptaki çal~~malar~n~~Prof. Dr. ~hsan Do~ramac~~ "~bn Sinâ'n~n
ya~am~n~n ve çal~~malar~n~n baz~~yönleri", Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay
"~bn Sinâ'mn Türk ve dünya t~p edebiyat~~ndaki yeri", Doç. Dr. Gürsel Ortu~~
"~bn Sinâ'n~n 'Kan al~nacak damarlar risalesi' üzerine bak~~", Doç. Dr. Asil Eri~~
"~bn Sinâ'n~n Osmanl~~t~p ve eczac~l~~~na etkileri", Doç. Dr. ~lter Uzel "Al-Kanun
fi't-t~bb ile ~erhu'l-Mucez eserlerinin di~~hekimli~i aç~s~ndan kar~~la~t~r~lmas~",
Dr. Murat Yurdakök "~bn Sina ve bebek bak~m~", Prof. Dr. Sabahattin Payz~n
"~bni Sina'n~n az tan~nm~~~yönleri", Dr. U~ur Dilmen "~bn Sina ve çocuk hastal~klar~"; eczac~l~ktaki bulu~larm~~Doç. Dr. Ay~egül Demirhan "~bn Sinâ ve afyon
hakk~ndaki fikirleri", Müjgân üçer "~bn Sinâ'n~n "Al-kanun fi't-t~bb"~nda bal
ve k~na ile yap~lan ilaçlar" konulu bildirileriyle tan~tt~lar.
~bn Sinâ'n~n psikolojik yönünü Prof. Dr. Neda Armaner "~bn Sina psikolojisi ile ça~da~~psikolojinin kar~~la~t~r~lmas~", Dr. ~smail Yak~t "~bn Sinâ'da insan
ruhunun evrimi ve modern psikolojik dü~ünceye katk~s~", Prof. Dr. Gül Russell
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"Buhara'dan Oxford'a !bn Sina'mn psikolojisi", Prof. Dr. Fuat Aziz Göksel "~bn
Sina'da psikoloji ve psikiyatri" adl~~bildirilerinde sundular.
Bilginin kelâmla ilgili görü~lerini Prof. Dr. Hüseyin Atay "Ibn Sinâ'da mahiyet ve varl~k ayr~m~", Doç. Dr. Hayrani Alt~nta~~"~bn Sina dü~üncesinde nefs
teorisi", Doç. Dr. Fahreddin Olguner "~bn Sina'n~n dü~üncesinde varolu~~ve Fahreddin Razi'nin itirazlar~" konulu bildirilerinde aç~klad~lar.
Mant~ kla ilgili bildirilerse Doç. Dr. Naci Bolay'~n "~bn Sina mant~~~nda
modal önermeler ve bu önermenin ~bn Hazm vas~tas~yla ~slam f~kh~na uygulan~~~",
"Yüklemin niceli~i meselesi ve ~bn Sina mant~~~nda yüklemi nicelikli önermeler"
ve Prof. Teo Grünberg'le birlikte sunduklar~~"'bn Sina'daki modalitelerin modern
mant~k aç~s~ndan incelenmesi"dir.
Halk edebiyat~m~zdaki ~ bn Sina tesirleri üzerinde Doç. Dr. Saim Sakao~lu
"Türk halk masallar~~üzerine Ebu Ali Sina hikayelerinin tesiri", Doç. Dr. Ali Haydar
Bayat "~bn Sina hikaye ve f~ kralar~", Doç. Dr. Fikret Türkmen "Halk gelene~inde
'bn Sina" adl~~bildirileriyle durdular.
Bunlar d~~~ nda Doç. Dr. Mehmed S. Ayd~ n "~ bn Sinâ'da ahlak", Prof. Salahaddin Nahi "~ bn Sina'da devlet fikri", Prof. Dr. Yahya Akyüz "~bn Sina'n~n
e~itim bilimine katk~lar~ , Türk ve dünya e~itim tarihindeki yeri", Doç. Dr. Ali
U~ur "~bn Sina'n~n ilimler tasnifi", Doç. Dr. Saime Inal Savi "~bn Sina ve Farsça
rubaileri", Doç. Dr. Bilal Dündar "Ibn Sina", Ethem Ruhi üngör "'bn Sinâ'n~n
musiki yönü" konulu bildiriler dinlendi. Ayr~ca yurt d~~~ nda bir kongreye kat~lm~~~
olan Dr. Emel Esin de "~ bn Sina devri kültür çevresi" konulu bildirisini sempozyuma yollam~~t~r.
Sempozyum sonunda kapan~~~konu~mas~n~~yapan Kültür ve Turizm Bakanl~~~~
Müste~ar~~Kemal Gökçe:
"Görü~ümüze göre bu sempozyumda gelecek için çok ümit verici sonuçlara
ula~~lm~~t~ r. Bir kere büyük Atatürk'ün yeti~melerinde rol oynad~~~~bilim adamlar~~
ile onlar~n yeti~tirdikleri genç bilginler nesli, ~bn Sina konusunda ça~da~~yöntemlerle ara~t~ rma yapacak seviyeye gelindi~ini çal~~malar~yla ortaya koymu~lard~ r."
demi~~ve:
Büyük Türk bilgini, filozofu ve t~p üstad~~ ~bn Sina'y~~bütün yönleriyle, ki~ili~i,
eserleri ve tesirleriyle genç nesillere tan~tma çal~~malar~m~ z bundan sonra daha da
yo~un bir ~ekilde sürdürülecektir. O'nun eserlerini belirli bir program ve plan
içinde dilimize kazand~ rmaya çal~~aca~~z. Bu konunun ne kadar zor bir i~~oldu~u
yetkili a~~zlarca ifade olunmu~ tur. Bu konuda yetkili bilim adamlar~n~n kat~laca~~~bir
kurulun haz~rlayaca~~~bir program çerçevesinde ~ bn Sinâ'mn eserlerinin çevirileri
ve hakk~nda yaz~ lan eserlerin bir dizi halinde Bakanl~~~m~zca yay~nlanmas~~planlanacakt~r. Her halde ilk yay~n~m~ z bu sempozyumun bildiriler kitab~~ olacakt~r."
diye sözlerini sürdürmü~, "bundan sonraki ~bn Sina toplant~lar~nda bulu~mak
üzere siz de~erli bilim adamlar~na ve yine say~n Bakan~m~z, ~ahs~m ve Bakanl~~~m~z
mensuplar~~ ad~na ba~ar~, sa~l~ k ve mutluluklar dilerim." cümlesiyle bitirmi~tir.
Sempozyum ba~ tan sona ilgiyle izlenmi~, son oturumun ba~kan~~Prof. Dr.
Nihat Keklik'in ifade etti~i gibi "daha çok 'bn Sina'n~n hekimli~i ile hakimli~i
konular~~üzerinde duranlar~n tart~~malar~" dikkati çekmi~tir.
MÜJGÂN CUNBUR

